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إيرينا شايك :لم أشعر بالراحة
مع والدة برادلي كوبر ص 13

الكويت ترفض إساءة «العربية»
وإقحامها فيما ال دخل لها به
«اإلعالم» تواصلت مع القناة وطالبتها بتدارك الخطأ غير المقبول من المذيعة
ّ
• الوزارة :ما تفوهت به يحمل إساءة بالغة تجاه بالدنا وشعبنا
• «نحترم حرية التعبير والعمل اإلعالمي الساعي إلى وحدة الصف الخليجي»
في رد رسمي على تعليق غير الئق تفوهت به إحدى مذيعات
قناة «العربية» بحق الكويت ،لدى حديثها عن تقرير يخص الدوحة،
مما تسبب في إشعال مواقع التواصل االجتماعي ،وأثار في البالد
ً
ً
ً
استنكارا نيابيا وشعبيا واسعين،أعربت وزارة اإلعالم الكويتية
عن رفضها إقحام البالد في قضايا إعالمية ال دخل لها بها ،مؤكدة
أن ما قامت به تلك المذيعة «يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه
الكويت وشعبها».
وقالت الوزارة ،في بيان أصدرته أمس ،إن «الكويت سعت وتسعى
ً
دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخالف بين األشقاء»،
ً
كما دعت دائما إلى وقف هذا النوع من الحمالت اإلعالمية« ،لما
تمثله مــن م ـســاس بــالـعــاقــة األخ ــوي ــة بـيــن أب ـنــاء دول المجلس،
وتأثيرها السلبي المباشر على روح تلك العالقة».
وشــددت على أن الكويت حريصة «على النأي بنفسها عن أن
ً
تكون طرفا في تلك الحمالت» ،مبينة أنها قامتباتخاذ إجراءاتها
المعتادة بالتواصل مع مسؤولي «العربية» ومكتبها في الكويت،
ً
وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا.
وأكدت الوزارة ،في الوقت ذاته ،أن الكويت تحترم حرية التعبير
والعمل اإلعالمي المهني ،السيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات
النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.
٠٤
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محيي عامر وعلي الصنيدح

استنكر ع ــدد مــن ال ـنــواب اإلس ــاء ة
التي بدرت من مذيعة قناة «العربية»
تجاه الكويت ،أثناء حديثها عن أسعار
الـخـمــور فــي قـطــر ،مطالبين الجهات
المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأك ــد الـنــائــب عبدالكريم الكندري
أن «إقـ ـح ــام ال ـكــويــت بـشـكــل وق ــح في
موضوع ال يمت إلينا بأي صلة تجاوز
مرفوض يستوجب رد الحكومة» ،في
حـيــن ش ــدد الـنــائــب أســامــة الشاهين

عـلــى أن «سـمـعــة الـكــويــت وسـيــادتـهــا
خط أحمر».
وبينما اعتبرالنائب خالد العتيبي
أن «م ـ ــا ف ـع ـل ـتــه الـ ـقـ ـن ــاة تـ ـج ــاوز مـنـهــا
لألخالق المهنية اإلعالمية ،وتوسيع
لنطاق الخالف الذي ضرب منظومتنا
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة» ،ان ـت ـق ــد الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
العدساني إقـحــام تلك القناة للكويت
فــي قـضـيــة ال ش ــأن لـهــا ب ـهــا ،فــي وقــت
أكــد الـنــائــب عمر الطبطبائي أن «هــذا
ً
التطاول مرفوض جملة وتفصيال».
بدوره ،وصف النائب نايف المرداس

قضت محكمة التمييز ،أمس،
ب ـت ــأي ـي ــد حـ ـك ــم «االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف»
الـ ـق ــاض ــي ب ـح ـبــس م ــواط ــن 10
سنوات مع الشغل والنفاذ ،عن
تـهــم االن ـت ـمــاء واالن ـض ـمــام إلــى
تنظيم داعـ ــش ،والـ ـت ـ ُّ
ـدرب على
الفنون القتالية ،وحيازة سالح
ناري.
وأسندت النيابة إلى المتهم
تهم قيامه ،من دون إذن حكومة

الكويت ،بعمل عدائي ضد دولة
أجنبية هي العراق ،بأن التحق
بالتنظيم ا لـمـحـظــور المسمى
بــالــدولــة اإلســامـيــة فــي الـعــراق
وال ـشــام (داع ـ ــش) ،وال ــذي يقوم
بـمـقــاتـلــة الـ ـع ــراق ،مـمــا يـعــرض
الـكــويــت لخطر قـطــع الـعــاقــات
السياسية.
وأضــافــت النيابة أن المتهم
ان ـضــم إل ــى ج ـمــاعــة م ـح ـظــورة،
وه ــو ع ــال ـ ٌـم بـعـمـلـهــا عـلــى نشر
مبادئ ترمي إلى هدم 02

ً
ك ــام الـمــذيـعــة ب ـ «الـمـعـيــب» ،مبينا أن
«الكويت بلد ُمحافظ ويقف على الحياد
في الخالف الخليجي».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب فـيـصــل
الكندري أن «المذيعة خرجت عن العرف
اإلعالمي بالحديث عن دولة شقيقة ،ثم
الكويت ،بأسلوب مستفز ووقح ،وهو ما
ُيلزم القناة باتخاذ اإلجــراء ات الالزمة
ً
ب ـح ـق ـهــا ،ف ـض ــا ع ــن اتـ ـخ ــاذ أجـهــزتـنــا
الحكومية إجراءاتها لمحاسبة كل من
يتجرأ على اسم الكويت».
أم ــا الـنــائــب ع ـبــدالــوهــاب البابطين

فقال إن «الكويت ستستمر في محاوالت
حل الخالف الخليجي ّ
ولم الشمل ،ولن
يثنيها هــرج الـصـغــار ،صـنــاع الفتن»،
وهو ما أكــده النائب د .عــادل الدمخي
الذي ذكر أن «عالقة الكويت بأشقائها
الخليجيين ،أ كـبــر مــن مثيري الفتن»،
ووافقه فيه النائب د .محمد الحويلة،
ً
معتبرا أن «محاولة اسـتــدراج الكويت
ً
ّ
لتكون طرفا في خالف األشقاء عصية
على أي كائن من كان».

الخرافي« :زين السعودية» تسجل
نتائج مالية قياسية
تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة
تتراجع إلى  38مليون دينار
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10

معارضات إيرانيات من «مجاهدي خلق» خالل المؤتمر السنوي لـ «المجلس الوطني للمقاومة» اإليرانية في ألبانيا أمس األول

لبنان :نائب من «حزب الله» يقتحم
ً
مخفرا برفقة مسلحين

(أ ف ب)

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مصدر في "الحرس الثوري"
اإلي ــران ــي أن ال ــوح ــدات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
التابعة له اسـتــوردت "أجهزة تنقيب
أو تعدين عملة رقمية" (بتكوين) من
الصين وكوريا الجنوبية ،ووضعتها
فــي المساجد والمؤسسات الثقافية
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ،الس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج ال ـع ـم ـل ــة
وتـحــويـلـهــا إل ــى أن ـصــار الـجـمـهــوريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وف ـل ـس ـط ـيــن
والعراق.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن
ال ـف ـك ــرة ب ـ ــدأت ع ـنــدمــا زادت الـصـيــن

كـلـفــة ال ـك ـهــربــاء وال ـض ــرائ ــب عـلــى من
يـسـتـخــرجــون الـعـمـلــة الــرقـمـيــة فيها،
حيث بحث العديد من الصينيين عن
مكان آخر لسك تلك العملة ،ووجــدوا
ً
أن سعر الكهرباء في إيران قليل جدا.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة "الـ ـ ـح ـ ــرس"
وم ـتــاب ـع ـتــه ل ـلــراغ ـب ـيــن داخ ـ ــل إي ـ ــران،
وس ـمــح لـهــم بــاس ـت ـيــراد األجـ ـه ــزة ،ثم
ف ــرض عليهم تــدريــب عـنــاصــره على
سك تلك العملة ،إضافة إلى استيراد
ّ
األج ـه ــزة ال ــازم ــة لـحـســابــه ،ث ــم رك ــب
األجهزة في أقبية المساجد الستغالل
مجانية الكهرباء التي توفرها الدولة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـمــؤس ـســة 02

فرنسا تحيي «يوم الباستيل»
تحت عنوان الدفاع األوروبي المشترك

ِّ
ً
أطلق النار على مطلق ابنته وأثار جدال حول قانون حماية النساء
بعد معاقبة واشنطن رئيس
كتلة حــزب الـلــه النيابية وأحــد
نــوا بــه وتصنيفهما إرهابيين،
عــاد نــواب الـحــزب إلــى الواجهة
أم ـ ـ ـ ــس ،لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ب ـعــد
اق ـت ـح ــام أح ــده ــم ،وه ــو الـنــائــب

محليات

الخراز :مخالفة الجمعيات
المتأخرة في تسليم
«إيرادات رمضان»

«الطاقة الدولية» :إمكانية استخدام الغاز
ً
للكربون
بديال
الطبيعي
١١

●

●

مجلس «التطبيقي»:
الحنيان عميدًا لـ «التجارية»
والعنزي لـ «األساسية»

«أجيليتي»« :التحكيم الدولية» تنظر نزاعنا
 09اقتصاد
مع «كورك تيليكوم  -العراق»
11

محاولة جديدة لاللتفاف على العقوبات
تصطدم برفض حكومي

ً
نــواف الموسوي ،مخفرا للدرك
(ال ـش ــرط ــة) ف ــي مـنـطـقــة ال ــدام ــور
الساحلية ،جنوب بيروت ،برفقة
ّ ً
 20مسلحا.
وف ــور ان ـت ـشــار خـبــر الــواقـعــة
الـتــي حــدثــت مـســاء أمــس األول،
وال ـم ـح ـضــر الـ ــذي ح ــررت ــه قــوى
األمن الداخلي للنائب02 ،

٠٦

٠٣

ّ
«الحرس الثوري» يمول أنصاره بالـ«بتكوين»

بيروت  -ريان شربل

أكاديميا

اقتصاديات

ً ً
النيابة :حاز سالحا ناريا وتدرب على الفنون القتالية
●

المبارك :حرص كويتي
أوروبي على تنمية
العالقات

غضب نيابي لتجاوزات القناة

«التمييز» :حبس مواطن  10سنوات
النتمائه إلى «داعش»
حسين العبدالله

الثانية

ُّ
«الصفر» حضروا في الشانزليزيه ...و«الجندي الطائر» األبرز

سورية :انفجار
يوقف إمدادات
أكبر حقل غاز

٢٠

وس ــط تــوتــر ال ـعــاقــات على
ض ـف ـتــي األط ـل ـس ــي ،ب ـيــن إدارة
الرئيس دونالد ترامب وحلفاء
واشنطن التقليديين في أوروبا،
احتفلت فرنسا ،أمس ،بعيدها
الوطني ،تحت شعار التعاون
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ــذي
ً
رفــع ردا على تـهــديــدات ترامب

الضمنية بــال ـخــروج مــن حلف
ً
ال ـن ــات ــو ،إذا ل ــم ي ـجــد ان ـخــراطــا
ً
ً
أوروبيا ماليا أكبر.
ُ
ون ـ ـظـ ــم ال ـ ـعـ ــرض ال ـع ـس ـكــري
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي لـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة «يـ ـ ــوم
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل» فـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ــادة
الشانزليزيه بباريس ،بحضور
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادة 02

مالك العمارات
االستثمارية يدعون البلدية
إلى حل أزمة «السراديب»

دوليات

20

ترامب يدرس
خيارات معاقبة تركيا
على S400

رياضة

٢٣

نيمار يعزف على وتر
برشلونة باستعادة ذكرى
الريمونتادا

ةديرجلا
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين ووزراء وموغيريني
سموه هنأ ماكرون وعزى رئيسة نيبال
استقبل صاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحمد،
بقصر بيان أمــس ،سمو ولي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ثم رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه أي ـض ــا
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،فالنائب
األول لرئيس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ نــاصــر
الصباح.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه ن ــائ ــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد وال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل األع ـ ـلـ ــى
للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية في االتحاد األوروبــي

نـ ــائ ـ ـبـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـف ــوض ـي ــة
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــريـ ـ ـك ـ ــا
مــوغـيــريـنــي ،وذلـ ــك بمناسبة
زيارتها للبالد.
حضر المقابلة وزير شؤون
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ب ــاإلن ــاب ــة
الشيخ محمد العبدالله.
من جهة أخرى ،بعث صاحب
الـ ـسـ ـم ــو ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ــى
الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مــاكــرون عبر فيها سـمــوه عن
خـ ــالـ ــص تـ ـه ــانـ ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة
العيد الوطني لفرنسا ،متمنيا
لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة،
وللبلد ا لـصــد يــق دوام التقدم
واالزدهار ،وللعالقات الوطيدة
بين البلدين الصديقين المزيد
من التطور والنماء.

ً
األمير مستقبال المسؤولة األوروبية أمس

وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تـعــزيــة إل ــى رئـيـســة جـمـهــوريــة

نـيـبــال الــديـمـقــراطـيــة الـفــدرالـيــة
ب ـيــديــا دي ـف ــي بـ ـه ــان ــداري ،عـ ّـبــر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات واالن ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــارات

األرضـ ـي ــة ال ـت ــي تـسـبـبــت فيها
األمطار الموسمية الغزيرة في
م ـقــاط ـعــات عـ ــدة ،وأس ـف ــرت عن
سقوط العشرات من الضحايا
والـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ،راج ـ ـيـ ــا س ـمــوه

للضحايا الرحمة ،وللمصابين
س ــرع ــة ال ـ ـش ـ ـفـ ــاء ،وأن يـتـمـكــن
المسؤولون في البلد الصديق
م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذه ال ـكــارثــة
الطبيعية.

وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد،
وسمو رئيس مجلس الــوزراء
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

استقباالت ولي العهد

المبارك :حرص كويتي أوروبي على تنمية العالقات

اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد بقصر
بـ ـي ــان ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مجلس الـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جــابــر ال ـم ـب ــارك ،كـمــا استقبل
الـنــائــب األول لرئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الشيخ
ناصر الصباح ،ثم نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ خالد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ،ثـ ـ ــم ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة
لـشــؤون مجلس ال ــوزراء أنس
الصالح.

اس ـت ـق ـبــل رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،وبحضور نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد ،في قصر بيان ،أمس ،الممثل األعلى
للشؤون الخارجية والسياسية األمنية في
االتحاد األوروبي ونائب رئيس المفوضية
األوروب ـ ـيـ ــة فــديــري ـكــا مــوغ ـيــري ـنــي ،وال ــوف ــد
المرافق لها ،بمناسبة زيارتها للبالد.
وأشـ ـ ـ ــاد سـ ـم ــوه ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ـم ـت ـم ـيــزة
بين الكويت واالت ـحــاد األوروبـ ــي ،وحــرص
الجانبين على التنسيق الدائم في مختلف
المواقف والقضايا التي تعزز األمن والسالم
في العالم.
وأشــار إلى أن افتتاح مقر بعثة االتحاد
األوروبــي في الكويت يؤكد حرص االتحاد
على توطيد عالقته التاريخية وتنميتها في
المجاالت التي تخدم مصالح شعب الكويت
وشعوب االتحاد األوروبي الصديقة.
حضر المقابلة مساعد وزيــر الخارجية

ً
ولي العهد مستقبال النائب األول أمس

ً
المبارك مستقبال موغيريني أمس
ل ـش ــؤون أوروبـ ـ ــا الـسـفـيــر ول ـي ــد الـخـبـيــزي،
وس ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى ب ـل ـج ـي ـكــا ورئ ـي ــس
بعثتيها لدى االتحاد األوروبي وحلف شمال

الخالد« :األوروبي» شريك أساسي في االستثمار واألمن
افتتح وموغيريني مقر البعثة األوروبية بالكويت
أعرب الخالد عن سعادته
بالمشاركة في افتتاح مقر بعثة
االتحاد األوروبي في الكويت,
ً
مؤكدا أن الحدث يشكل
تتويجا للتعاون بين الطرفين.

نفتح صفحة
جديدة
للشراكة...
وندعم رؤية
«كويت »2035
المسؤولة
األوروبية

●

ناصر الخمري

أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ
صـبــاح ال ـخــالــد ،أن افـتـتــاح مقر
ل ـب ـع ـثــة االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي فــي
الـ ـب ــاد ي ـع ــد ت ـتــوي ـجــا لـمـسـيــرة
التعاون الناجحة بين الجانبين.
وأضــاف الخالد ،في تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ،ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
مشاركته الممثل األعلى للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية في
االتـحــاد األوروب ــي نائبة رئيس
المفوضية األوروبية فيديريكا
مــوغ ـيــري ـنــي ف ــي اف ـت ـت ــاح بـعـثــة
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي الكويت,
أم ـ ـ ــس ،أن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
يـ ـ ـع ـ ــد ش ـ ــريـ ـ ـك ـ ــا أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــا ف ــي
التجارة واالستثمار ،والطاقة،
والتعليم ،والـصـحــة ،والـتـعــاون
األمني والعسكري ،والعديد من
القطاعات.
وأك ـ ــد ح ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت عـلــى
تلك الشراكة ،الفتا إلى أن وجود
بـعـثــة فــي الـكــويــت يـتـيــح مجاال
أوســع وأرح ــب لتعزيز التعاون
المشترك.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـط ـعــا
شــوطــا كـبـيــرا فــي ال ـح ــوار حــول
قـ ـض ــاي ــا مـ ـث ــل األمـ ـ ـ ــن والـ ـط ــاق ــة
والتنمية اإلنـســانـيــة ،الفـتــا الى

«التمييز» :حبس مواطن  10سنوات...
النظام االجتماعي واالقتصادي القائم في البالد ،كما تدرب على
فنون حربية وهو يعلم أن من يدربه ويلقنه يقصد االستعانة به
في تحقيق غرض غير مشروع.
ً
ً
وأوضـحــت أن المتهم حــاز وأح ــرز ســاحــا نــاريــا (بندقية آلية
كالشنكوف) ،مما ال يجوز الترخيص بحيازته ،إضافة إلى 150
طلقة تستعمل في السالح الناري موضوع التهمة السابقة ،مشيرة
ً
ً
إلى أنه نقل سالحا ناريا (مدفع كالشنكوف وذخائر) إلى شخص
ً
آخر ال يحمل ترخيصا لها ،وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يذكر أن محكمة االستئناف ألغت حكم «أول درج ــة» ،القاضي
ً
ً
بحبس المواطن  15عاما مع الشغل والنفاذ ،وقضت مجددا بحبسه
 10سنوات مع الشغل والنفاذ.

«الحرس الثوري» ّ
يمول أنصاره...

ً
العسكرية تستخرج حاليا ما يعادل عشرات ماليين الدوالرات من
ً
العملة الرقمية شهريا ،وتستطيع تسليمها بسهولة إلى الجماعات
الموالية لطهران في جميع أرجاء األرض ،دون أن تستطيع الواليات
المتحدة أو أي مؤسسة رقابية رصدها.
وأفــاد المصدر بــأن التحويالت األولية تم إرسالها إلــى "حزب
الله" اللبناني ،الذي كان يعاني مشاكل مالية ،مع التزام المصارف
ً
اللبنانية بسريان العقوبات األميركية على طهران ،مضيفا أن تلك
التحويالت استطاعت حل مشكلة الحزب ،ثم تكرر األمر مع حركتي
ً
حماس والجهاد في قطاع غزة ،وأخيرا مع الجماعات العراقية.
ً
ً
وأكد أن "الحرس" قدم مشروعا خاصا إلى المرشد األعلى علي
خامنئي ،يتضمن إنشاء المؤسسة مقرات لتعدين العملة الرقمية
في الصحاري اإليرانية ،وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ،وفي

مذكرة التفاهم التي وقعت بين
الـطــرفـيــن ،وال ـتــي مــن شــأنـهــا أن
تتيح المجال لمشاركات أوسع
بين الجانبين.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بـمــؤ تـمــرات المانحين لالشقاء
الـ ـ ـس ـ ــوريـ ـ ـي ـ ــن ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
مشاركة االتحاد في مؤتمر إعادة
إعـمــار الـعــراق الــذي استضافته
الكويت العام الماضي.
وقــال إن "الكويت تعول على
ج ـه ــود االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي في
قضايا المنطقة وإحالل السالم"،
مؤكدا أنها تتشارك مع االتحاد
في أفق واحد.

صفحة شراكة
من جانبها ،قالت موغيريني
إن "افتتاح مقر البعثة في الكويت
دلـيــل على مــدى قــرب الجانبين،
ورغبة االتحاد األوروبي في تعزيز
العالقات مع الكويت".
وأشــارت موغيريني ،في كلمة
ل ـه ــا ،خـ ــال ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ،إلــى
ع ـمــل االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي جنبا
إلى جنب مع الكويت في العديد
مــن قـضــايــا المنطقة ،فـضــا عن
مشاركة االتحاد األوروبي الكويت
في رئاسة المؤتمر الدولي إلعادة

ً
إعمار العراق ومساهمتهما معا
فــي إن ـقــاذ وكــالــة األم ــم المتحدة
إلغـ ـ ــاثـ ـ ــة وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ــاجـ ـئـ ـي ــن
الفلسطينيين في الشرق األدنــى
(اونروا) من أزمتها المالية.
وأوضحت أن االتحاد األوروبي
والـ ـك ــوي ــت ك ــان ــا وال يـ ـ ـ ــزاالن من
ب ـيــن اقـ ــوى ال ـمــؤيــديــن لالجئين
ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي األردن ول ـب ـنــان
واألطفال في اليمن.
وق ــال ــت إن ال ـكــويــت واالت ـح ــاد
األوروب ــي وقعا قبل أع ــوام قليلة
على اتفاق لترتيب التعاون بين
ال ـخــدمــات الـخــارجـيــة "واآلن من
خالل تأسيس وجود دبلوماسي
ك ــام ــل ف ــي ال ـك ــوي ــت فــإن ـنــا نفتح
صفحة جديدة في شراكتنا ،بهدف

حال الموافقة فإن "الحرس" لن يكون بحاجة إلى عملة صعبة من
الحكومة لتأمين أنشطته الخارجية.
لكن طموح المؤسسة الراديكالية تحول إلى جدل بين حكومة
الــرئـيــس حسن روحــانــي ومـعــارضـيـهــا ،حيث عــارضــت الحكومة
المقترح ،متعللة بأن إنتاج هذه العمالت يستهلك كمية كهرباء
كبيرة بالسعر المدعوم.
وبينت الحكومة أن "أجهزة التنقيب" عبارة عن حواسيب ضخمة
تستخدم إلجراء عمليات خاصة على العملة الرقمية ،حيث يضم
الحقل الواحد  100جهاز ،ويستهلك كهرباء تعادل استهالك مدينة
مثل زاهدان ،بينما العائد يكون من العملة الرقمية التي ال يمكن
استخدامها في جميع الدول.

لبنان :نائب من «حزب اهلل» يقتحم...
ضجت الساحة اللبنانية السياسية والشعبية ووسائل التواصل
بالمواقف ،ليتحول الـخــاف األس ــري بين ابنة الموسوي «غدير»
ُ ّ
ومطلقها حسن المقداد إلى مسلسل بوليسي ،بدأ بمطاردة المقداد
لغدير وشقيقتها الصغرى «فائزة» ،في مقطع فيديو صورته األخيرة
على طريق بيروت  -الجنوب في الدامور ،قبل أن يعترض طريقهما
ويوقفهما بالقوة ويخرج مطلقته من السيارة بالقوة.
وتصادف أثناء تلك المطاردة مرور عناصر من «شعبة المعلومات»
التابعة لألمن العام فاصطحبوهم إلى مخفر الدامور ،وعندئذ توجه
أيمن ،شقيق النائب الموسوي ،وعدد من األشخاص معه إلى المخفر،
وبدأوا بضرب المقداد ،حيث لم يكن يوجد هناك سوى ثالثة عناصر
فقط .ثم قام أيمن الموسوي بطعن المقداد في فخده وخصره ،وبعد
ً
ذلك هجم النائب الموسوي ،ومعه نحو  20مسلحا على المخفر ،لكن
قوى األمن منعتهم من الدخول ،فما كان من النائب إال أن أطلق النار
من خارج المخفر من زجاج الغرفة على المقداد ،فأصابه في معصمه.

ّ ً
السفيرة التركية :لم نتلق طلبا
ً
كويتيا بشأن تسليم مطلوبين
●

جانب من حضور السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المشاركين في حفل االفتتاح
مواصلة تعزيز حوارنا السياسي،
وتعاوننا االقتصادي ،والسيما
لدعم رؤية (كويت جديدة .")2035
وب ـي ـنــت أن ال ــوف ــد األوروب ـ ـ ــي
سيسعى إل ــى ب ـنــاء ج ـســور بين
المجتمع الكويتي والمواطنين
األوروبيين.
ك ـمــا اسـتـقـبــل ال ـخ ــال ــد ،مـســاء
أمس األول ،موغيريني بمناسبة
زيارتها الرسمية للبالد ,وأشــاد
خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ب ـع ـمــق ال ـع ــاق ــات
الــوث ـي ـقــة وال ـع ــري ـق ــة ال ـت ــي تــربــط
ال ـكــويــت م ــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
وهنأها بافتتاح مقر بعثة االتحاد
لدى البالد.
حضر اللقاء وعشاء العمل نائب
وزيــر الخارجية خالد الجارالله،

ومساعد وزير الخارجية لشؤون
أوروبـ ــا السفير ولـيــد الخبيزي،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة السفير الشيخ
الــدك ـتــور أح ـمــد نــاصــر المحمد،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضاري العجران.
كما حضر اللقاء وعشاء العمل
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم
العمر ،وسفير الكويت لدى بلجيكا
ورئ ـيــس بعثتيها ل ــدى االت ـحــاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي
(ن ــات ــو) جــاســم ال ـب ــدي ــوي ،وع ــدد
مــن كـبــار الـمـســؤولـيــن فــي وزارة
الخارجية.

ً
وتعقيبا على ذلك ،قال النائب الموسوي ،في بيان أمس« :ما يتم
تداوله عن إطالقي النار على شخص من آل المقداد ،هو كذب بكذب»،
ً
مضيفا« :هو هجم على غدير وبدأ بشتمها ،ال أحد ضربه بالمفك،
وال أحد أطلق النار».
وبينما ختم النائب بقوله« :جئت ،أخذت ابنتي من باحة المخفر»،
نشرت قناة «الجديد» برقية من آمر فصيلة الدامور العقيد جوزيف
غنوم إلى المدير العام لقوى األمن الداخلي يؤكد فيها أن «النائب
ّ ً
حضر إلى المخفر برفقة  20مسلحا».
وأعاد تصرف النائب الموسوي مع صهره السابق الحديث عن دور
ّ
المشرع في موضوع « الحضانة والطالق؛ فالمطاردة كانت على
النائب
خلفية إشكاالت سابقة تتعلق بحق مشاهدة ابنة الموسوي أطفالها،
ّ
ّ
يتجرع كأس إهمال
األمر الذي دفع المغردين إلى اعتبار أن الموسوي
السلطة التشريعية سن قوانين تحمي نساء كثيرات تعرضن للموقف
ً
ذاته بسبب القوانين «الذكورية» المنحازة تماما إلى الرجل.
ً
ً
والقى تصرف النائب الموسوي تبريرا نسائيا ،كان أبرزه تغريدة
اإلعــامـيــة يمنى ف ــواز الـتــي كتبت« :فـتـشــوا شــو بيصير بالمحاكم
الشرعية؟ كيف بيضطر األب أن يحمي بنته بهالبلد قبل ما يكون
نــائــب!» ،مضيفة« :بــس ترفضوا تعدلوا قوانين تحمي النساء هيك
بيصير».
وفــي تغريدة مماثلة ،قــال اإلعــامــي جــو معلوف« :انتظر النائب
الموسوي سنتين ولم يتدخل في المحاكم الشرعية في قضية ابنته!
أما أن يتم االعتداء عليها وال يتم توقيف المعتدي ومحاسبته ،فهكذا
تأتي ردة الفعل عند غياب العدالة».
في المقابل ،طالب النائب السابق فارس سعيد والوزير السابق
أشرف ريفي بتحويل القضية إلى المجلس العدلي لما يشكل ذلك
من مساس بهيبة الدولة.
وكان «حزب الله» أوقف الموسوي عن العمل النيابي عقوبة له على
تصريحات مسيئة للرئيس الراحل بشير الجميل داخل البرلمان.

األطلسي (ناتو) جاسم البديوي ،والوكيل
لشؤون االلتماسات في ديوان رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر األحمد.

ناصر الخمري

قــالــت الـسـفـيــرة الـتــركـيــة لــدى
البالد ،عائشة كويتاك ،إن بالدها
ل ــم ت ـت ـلــق أي ط ـل ــب م ــن ال ـكــويــت
بشأن تسليم مطلوبين كويتيين
موجودين في تركيا.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
للصحافيين بعد احتفال السفارة
ب ــذك ــرى ف ـش ــل االن ـ ـقـ ــاب ف ــي 15
يونيو .2016
وج ـ ـ ـ ـ ــددت كـ ــوي ـ ـتـ ــاك ش ـك ــره ــا
للكويت قيادة وحكومة وشعبا
لدعمهم ووقوفهم بجانب تركيا
خــال محاولة االنـقــاب الفاشلة
ق ـب ــل  3سـ ـ ـن ـ ــوات ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن
الكويت كانت من أوائل الدول التي
أعربت عن استنكارها لما حصل،

وشـ ــارك ال ـعــديــد م ــن الكويتيين
الذين كانوا يقضون عطلتهم في
تركيا أشقاءهم في التصدي لهذا
االنقالب.
األحداث أثبتت
هذه
إن
وقالت
ّ
من هم إخوتنا بحق ،مضيفة أن
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـب ـلــديــن تـتـطــور
بشكل ملحوظ وسريع في كافة
الـ ـمـ ـج ــاالت ،وك ــاش ـف ــة أن أع ـ ــداد
ا لـسـيــاح الكويتيين لتركيا هــذا
الـ ـع ــام وص ـ ــل إل ـ ــى ح ــوال ــي 300
ألف ،وهو رقم كبير مقارنة بعدد
المواطنين الكويتيين.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـع ــاق ــات
السياسية بين البلدين ممتازة،
لكن العالقات التجارية ال ترقى
لـمـسـتــوى عــاقــات ـنــا الـسـيــاسـيــة
المتميزة.

«اإلعالم» :ملتزمون باألنظمة
المالية والتعاون مع «المحاسبة»
أكد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرص
"اإلع ــام" بجميع قطاعاتها على االلـتــزام باتباع األنظمة واللوائح
المالية واإلداريــة والفنية ،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك وتوصيات الحكومة بشأن قواعد تنفيذ
الميزانية لكل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الجبري لـ "كونا" عقب اجتماعه أمس
األول بقيادات "اإلعــام" لمناقشة مشروع رد الــوزارة على مالحظات
ديــوان المحاسبة للسنة المالية  ،2019 /2018مشددا على ضرورة
التقيد بكل تلك المالحظات والتعاون مع مراقبي ديوان المحاسبة
لتسهيل مهامه.

فرنسا تحيي «يوم الباستيل»...
األوروب ـي ـيــن ،بينهم المستشارة األلـمــانـيــة أنجيال مـيــركــل ،التي
اعتبرت العرض «مبادرة مهمة لسياسة دفاعية أوروبية».
واسـتـقـبــل مــاكــرون ع ـشـ ٌ
ـرات مــن محتجي «ال ـس ـتــرات الـصـفــراء»
بالصفير ،وهم يحتجون على سياسته االجتماعية والضريبية.
ً
والحقا ،شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة
أدت إلى اعتقال العشرات.
وكان ماكرون جعل من أوروبا الدفاعية أحد مواضيعه الرئيسية،
بسبب «بريكست» وتراجع العالقات عبر األطلسي.
وتميز العرض العسكري التقليدي هذا العام بتقديم بطل العالم
ً
للدراجات المائية الفرنسي فرانكي زاباتا عرضا في باريس ،وهو
يقف على لوح طائر (فاليبورد) قام باختراعه ،على ارتفاع عشرات
األمتار عن األرض ،فوق جادة الشانزليزيه.
وعلق مراقبون على عرض زاباتا بوصفه «الجندي الطائر» ،في
إشارة إلى إمكانية استخدام عسكري لـ «الفاليبورد» .وكان ماكرون
أعلن ،أمس األول ،تأسيس قيادة فرنسية عسكرية للفضاء.
وفي الملف الصحافي المخصص للعيد الوطني ،قال الرئيس
ً
الفرنسي« :لــم تكن أوروب ــا يــومــا ضــروريــة إلــى هــذه الــدرجــة ،منذ
الـحــرب العالمية الثانية .بناء أوروب ــا دفاعية على صلة بحلف
شـمــال األطـلـســي ،ال ــذي سنحتفل بــالــذكــرى السبعين لتأسيسه،
يشكل أولوية لفرنسا».
فرنسا ،الدول التسع المشاركة
جانب
إلى
العرض،
وشاركت في
ُ
في المبادرة األوروبية للتدخل التي أنشئت قبل سنة بمبادرة من
ماكرون بهدف تطوير «ثقافة استراتيجية مشتركة» ،وهي :بلجيكا
وبريطانيا وألمانيا والــدنـمــارك وهــولـنــدا وإستونيا وإسبانيا
والبرتغال وفنلندا.
(عواصم -وكاالت)
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محليات
الخراز :مخالفة الجمعيات المتأخرة في تسليم «إيرادات رمضان»
إطالق حملة تبرعات «فرحة العيد»  20الجاري بالتعاون مع مفوضية الالجئين
جورج عاطف

أكد الخراز توفير كل ما
يلزم وتذليل العقبات وأخذ
الموافقات الالزمة إلنجاح
الحملة اإلنسانية «فرحة
العيد» التي تدعمها الكويت
بالتعاون مع المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين.

ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن وزي ــر
ال ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،س ـعــد
الـ ـ ـخ ـ ــرازّ ،
وج ـ ــه وك ـي ـل ــة الـ ـ ـ ــوزارة
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ،ال ــوكـ ـيـ ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــد
لشؤون قطاع التنمية االجتماعية
هناء الهاجري ،باتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة حيال الجهات
الـخـيــريــة ال ـم ـتــأخــرة ف ــي تسليم
ال ـح ـص ـي ـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة إلي ـ ـ ــرادات
الـمـشــروع ال ـســادس عشر لجمع
ال ـت ـبــرعــات خ ــال ش ـهــر رم ـضــان
الماضي.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـص ــادر «الـ ـش ــؤون»
ف ــإن ال ـ ـ ــوزارة ،متمثلة ف ــي إدارة
الجمعيات الـخـيــريــة والـمـبــرات،
خاطبت الـجـهــات الخيرية كافة
الـ ـت ــي شـ ــاركـ ــت فـ ــي الـ ـمـ ـش ــروع،
بـكـتــب إل ـحــاق السـتـعـجــالـهــا في
تقديم الحصيلة النهائية ،وذلك

عقب انقضاء المهلة القانونية
الممنوحة لها ،موضحة أن ثمة
جهات خيرية عدة من المشاركة
فــي المشروع والبالغة  31جهة
خـ ـي ــري ــة ( 30ج ـم ـع ـي ــة إض ــاف ــة
إ لــى الهيئة الخيرية اإلسالمية
ّ
ال ـع ــال ـم ـي ــة) ،ل ــم ت ـس ــل ــم حـصـيـلــة
إيراداتها من التبرعات حتى اآلن،
ما حدا بالوزارة إلى اتخاذ إجراء
قانوني حيالها.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ال ـمــادة
 17من القرار الــوزاري رقم (/48أ)
ل ـس ـن ــة  ،2015ا ل ـ ـص ـ ــادر ب ـش ــأن
الالئحة التنظيمية للجمعيات
الـ ـخـ ـي ــري ــة قـ ـض ــت بـ ــأنـ ــه «ع ـق ــب
انقضاء المدة المرخص خاللها
بــالـجـمــع ،يـحــب م ــواف ــاة الـ ــوزارة
بـبـيــانــات ح ـســابــات ال ـج ـمــع ،مع
ت ـقــديــم ال ـس ـن ــدات الـمـتـبـقـيــة من

االيـ ـص ــاالت لـمــراجـعـتـهــا ،وذل ــك
ً
خــال مــدة أقصاها  15يوما من
ت ــاري ــح إن ـه ــاء م ــدة الـتــرخـيــص»،
الف ـت ــة إلـ ــى أن مــوظ ـفــي الـ ـ ــوزارة
يـ ـق ــوم ــون ب ـم ــراج ـع ــة ال ـت ـق ــاري ــر
الواردة من تلك الجهات ،والتأكد
من صحة البيانات ال ــواردة بها
ومطابقتها مــع كشف الحساب
البنكي ،وإعــداد تقرير لكل جهة
بالمالحظات الناتجة عن عملية
المراجعة.

جهود األمير
في موضوع آخــر ،أشــاد وزير
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ــال ــدور
اإلنـ ـس ــان ــي ال ـك ـب ـيــر لـلـمـفــوضـيــة
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين في مساعدة المهاجرين

الهاجري :تصريحات «النقابة» غير مقبولة
أك ـ ـ ــدت الـ ـه ــاج ــري حـ ـ ــرص وزارة الـ ـش ــؤون
بمختلف قـطــاعــاتـهــا عـلــى الـعـمــل وف ــق النظم
والقوانين واللوائح وحماية حقوق العاملين
وتطبيق القوانين دون استثناء ات أو ظلم أو
ّ
تعسف.
ً
وأوضـحــت ،فــي تصريح صحافي ،ردا على

ت ـغ ــري ــدات رئ ـي ــس ن ـقــابــة الـعــامـلـيــن ف ــي وزارة
الشؤون نشرت على مواقع التواصل االجتماعي،
أن الوزارة لديها لجنة مطالب عمالية بعضوية
النقابة ،وكان من األولى حال وجود شكاوى أو
مطالب عمالية أن تطرح خالل اجتماعات اللجنة
ً
بدال من التلويح بها بطرق غير مقبولة.

الخراز خالل استقباله رئيس وفد مفوضية شؤون الالجئين
بجميع انـحــاء العالم ،مــؤكــدا أن
جهود سمو األمير والدور الفاعل
اإلنساني الفاعل للكويت ساهما
في التخفيف والحد من المشاكل
واآلثـ ــار السلبية الـتــي يتعرض
لها الـمـهــاجــرون فــي شتى بقاع
األرض.
وأكــد الـخــراز ،خــال استقباله
وفد المفوضية برئاسة السفير
سـ ـ ــامـ ـ ــر حـ ـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ـ ــن ،اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
دع ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت ألي إسـ ـه ــام ــات
ومـ ـش ــارك ــات ت ـخ ـفــف ع ــن كــاهــل
ال ـم ـهــاجــريــن ،الف ـتــا إل ــى أن دور
ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة والـخـيــريــة
في الكويت كبير ومؤثر في دعم
أنشطة المفوضية عبر توجيه
الـ ـتـ ـب ــرع ــات الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا أه ــل
الخير والحكومة إليها في إطار
القوانين المنظمة لذلك.

ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب الـسـفـيــر
حـ ــداديـ ــن ع ــن سـ ـع ــادت ــه ل ــزي ــارة
الـكــويــت ،التي تعد مــن أهــم دول
ال ـع ــال ــم ف ــي ال ـت ــرت ـي ــب ال ـعــال ـمــي
لـ ـمـ ـس ــان ــدة ودع ـ ـ ـ ــم ال ـم ـن ـظ ـم ــات
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وت ـقــدي ـم ـهــا جـمـيــع
أنواع الدعم الذي أشاد به األمين
ال ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ،بـقـيــادة
ً
سمو األمير ،الــذي قـ ّـدم نموذجا
ً
إنسانيا ال مثيل له ،استحق عليه
مسمى قــائــد اإلنـســانـيــة ،مــؤكــدا
القيمة اإلنسانية الكبيرة للكويت،
ً
وتصدرها المراكز األولى عالميا
فــي الـعـمــل الـتـطــوعــي والـخـيــري
اإلنساني.

«فرحة العيد»
واسـ ـتـ ـع ــرض حـ ــداديـ ــن مــع

ال ـ ـ ـخـ ـ ــراز ،سـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز دور
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال رغـ ـب ــة
المفوضية بالسماح بإطالق
حملة تـبــرعــات «فــرحــة العيد
الكبير» المزمع إطالقها خالل
الفترة من  20الجاري حتى 20
أغسطس المقبل ،موضحا أن
هدف الحملة جمع التبرعات
لالجئين الذين يقعون تحت
واليـ ــة الـمـفــوضـيــة بمناسبة
عـ ـ ـي ـ ــد األض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك
ً
وال ـت ـخ ـف ـي ــف عـ ـنـ ـه ــم ،ش ــاك ــرا
ال ـ ـخـ ــراز ،وإدارة الـجـمـعـيــات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـع ــاونـ ـه ــم
الكبير من خالل االجتماع مع
الجهات ذات الصلة للتنسيق
بشأن إنجاح الحملة وتحقيق
الـ ـم ــأم ــول م ـن ـهــا ب ـع ــد ات ـخ ــاذ
اإلجراءات كافة.

سلة أخبار
«العدل» :اعتماد صرف
مكافآت االنتخابات التكميلية

أعلنت وزارة العدل اعتماد
وزير العدل وزير الدولة
لشؤون مجلس األمة ،الدكتور
المستشار فهد العفاسي،
صرف مكافآت أعضاء السلطة
القضائية الذين أشرفوا
على االنتخابات التكميلية
لعضوية مجلس األمة
للدائرتين الثانية والثالثة،
التي جرت في مارس الماضي،
وكذلك مكافآت الجهاز اإلداري
من موظفي الوزارة القائمين
على إعداد وتنظيم وتجهيز
االنتخابات.
وقالت الوزارة ،في بيان ،أمس،
إن القرار جاء بعد موافقة
مجلس الخدمة المدنية ووزارة
المالية على صرف المكافآت.

«التعريف باإلسالم» :نوزع
 50ألف حقيبة توعية

المضف :تنفيذ التوجيهات الحكومية تدوير محدود لرؤساء المكاتب الصحية
لتحقيق تطلعات المواطنين

الخشتي :ماضون في ترجمة مخرجات حوار اللجنة الوزارية

باسل الصباح أكد تطوير الرعاية الصحية في جميع المحافظات
أكد وزير الصحة حرص الوزارة
على تطوير الرعاية الصحية
عبر المشاريع التطويرية
واإلنشائية التي تغطي
جميع المحافظات ،لتحقيق
األهداف المرجوة من الخطة
اإلنمائية للدولة.

ً
المضف مجتمعا مع قيادات «االئتمان» أمس

●

يوسف العبدالله

عقدت اإلدارة التنفيذية لبنك االئتمان ،أمس،
اجـتـمــاعــا بــرئــاســة نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة
المدير العام صالح المضف ،للوقوف على ترجمة
التوجيهات التي خلصت إليها الجلسة الحوارية
التي نظمتها اللجنة الوزارية التنسيقية برئاسة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح مع قيادات الجهات
الحكومية.
وقالت الناطقة باسم البنك ،حباري الخشتي،
في تصريح صحافي عقب االجتماع ،إن المضف
شدد خالل االجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وع ـلــى رأس ـهــا تكثيف الـعـمــل،
لتحقيق تطلعات المواطنين ،واالرتقاء بمستوى
ال ـخــدمــات الـمـقــدمــة إل ـي ـهــم ،وتــرج ـمــة مـخــرجــات
الجلسة الحوارية على أرض الواقع.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن «ن ــائـ ـب ــة م ــدي ــر الـ ـبـ ـن ــك عـبـيــر
بوطيبان ،عرضت على اإلدارة التنفيذية مجريات

الجلسة الحوارية ،وما طرحته من رؤى ،وما أبداه
المشاركون من آراء ومقترحات ،السيما ما يتعلق
منها بالبنك وخدماته».
وأض ــاف ــت أن اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة وج ـه ــت كل
اإلدارات واألفــرع إلى مراعاة أعلى درجــات الدقة
واالن ـض ـبــاط واالل ـت ــزام بالمعايير المحاسبية،
م ــؤك ــدة حـ ــرص ال ـب ـنــك ال ــدائ ــم وال ـم ـس ـت ـمــر على
التعاون مع األجهزة الرقابية ،ومن بينها ديوان
المحاسبة و جـهــاز المراقبين الماليين ولجنة
الميزانيات والحساب الختامي بمجلس األمــة،
واألخذ بتوصياتها المتعلقة بقواعد وإجراءات
تنفيذ الميزانية ونتائج فحص الحساب الختامي،
ومعالجة ما قد تبديه هذه الجهات من مالحظات،
وتالفي تكرار أي منها مستقبال .وأشارت الخشتي
إلى أن الحساب الختامي لـ «االئتمان» عن السنة
الـمــالـيــة الـمـنـقـضـيــة ك ــان مــوضــع إش ـ ــادة وثـنــاء
النواب خالل الجلسة التي عقدها مجلس األمة
لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لعدد
من الجهات الحكومية.

«السكنية» تستعرض مشاريعها
وخدماتها في «األفنيوز»
●

يوسف العبدالله

ً
ً
دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس ،جناحا تعريفيا
ً
متكامال الستعراض مشاريعها اإلسكانية والتعريف بخدماتها
اإللكترونية ،ويستمر الجناح الــذي يقام في مجمع األفنيوز حتى
نهاية األسبوع الجاري ويشارك فيه كادر فني من مهندسي المؤسسة
المختصين.
وقــال مدير إدارة العالقات العامة واإلع ــام فــي «السكنية» عمر
الــرويــح ،فــي تصريح صحافي أم ــس ،إن المؤسسة حريصة على
التفاعل مع المواطنين من خالل الوجود في أماكن التجمعات العامة
إلطالعهم على مشاريعها الحالية والمستقبلية والخيارات المتاحة
ً
والرد على استفساراتهم .وأضاف الرويح« :نسعى دائما في المؤسسة
إلى التعريف بدورنا في الرعاية السكنية بالكويت ،وتسليط الضوء
على جميع المشاريع التي نقوم بها ،سواء المشاريع التي يجري
تنفيذها أو تـلــك الـتــي الت ــزال قـيــد التخطيط والتصميم أو حتى
المشاريع المستقبلية ،عالوة على استعراض حجم المباني العامة
والبنى التحتية في المشاريع اإلسكانية المتنوعة».
وأوضح أن الخدمات اإللكترونية باتت نافذة مهمة بين المؤسسات
ً
الحكومية والمجتمع بكل شرائحه ،مشددا على ضرورة مواكبة الثورة
التكنولوجية وخطة التنمية ورؤية كويت جديدة في جميع المجاالت.
ودعا المواطنين من أصحاب الطلبات اإلسكانية الحكومية إلى زيارة
المعرض لما فيه من فائدة كبيرة نتيجة مشاركة نخبة من مهندسي
الـمــؤسـســة المستعدين لــإجــابــة عــن اسـتـفـســاراتـهــم وتـســاؤالتـهــم
ً
مـبــاشــرة .وأش ــار إلــى أن موظفي المؤسسة مــوجــودون يوميا في
ً
الجناح على فترتين ،صباحية من الساعة  10إلى  3عصرا ،ومسائية
من الساعة  4إلى  9مساء لتوجيه أصحاب الطلبات اإلسكانية فيما
يتعلق بمعامالتهم.

مركز الوفرة يعمل
على مدار الساعة
ً
يوميا طوال
أيام األسبوع

●

عادل سامي

أج ــرى وزي ــر الـصـحــة الشيخ
د .بــاســل الـصـبــاح حــركــة تدوير
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة لـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ال ـم ـك ــات ــب
الصحية بــا لـخــارج والملحقين
الصحيين ،وذلــك من خــال عدة
قرارات وزارية تضمنت اآلتي:
نـ ـق ــل د .ف ـي ـص ــل ش ـ ـهـ ــاب مــن
المكتب الـصـحــي بـلـنــدن للعمل
بوظيفة رئيس المكتب الصحي
بواشنطن ،وتكليف د .عبدالعزيز
الرشيد رئيسا للمكتب الصحي
فــي لـنــدن ،ونقل د .علي العنزي
مــن المكتب الصحي بواشنطن
للعمل بوظيفة ر ئـيــس المكتب
الـصـحــي ب ـ ــاألردن ،ود .منصور
ص ــرخ ــوه م ــن الـمـكـتــب الـصـحــي
بــا لـقــا هــرة للعمل بمكتب وكيل
ّ
الوزارة ،وكلف د .يعقوب الكندري
بمهام رئيس المكتب الصحي في
القاهرة ،ونقل د .بدر العنزي من
المكتب الصحي باألردن للعمل
بمكتب وكيل الوزارة.
تـســري تلك ال ـقــرارات اعتبارا
من  18أغسطس المقبل.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ــم تـ ـكـ ـلـ ـي ــف د .خ ــال ــد
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــي ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
عـمـلــه ،اإلش ـ ــراف عـلــى الـمــرضــى
الكويتيين الموجودين بألمانيا
بــدال مــن د .عبدالعزيز الرشيد،
وذلــك اعتبارا مــن أول أغسطس
المقبل.
واص ــدر الـصـبــاح ق ــرارا بنقل
د .هاني المطيري مديرا لمركز

وزير الصحة يرفع الستارة عن لوحة افتتاح المركز
ال ــراش ــد ألمـ ـ ــراض ال ـح ـســاس ـيــة،
ون ـق ــل د .ع ـم ــار الـ ـب ــارون مــديــرا
لمستشفى العدان.
فـ ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،أكـ ـ ــد وزيـ ــر
الـ ـصـ ـح ــة ،د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح،
حـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـل ــى ت ـطــويــر
الرعاية الصحية عبر المشاريع
ال ـت ـط ــوي ــريــة واإلن ـش ــائ ـي ــة ال ـتــي
تـ ـغـ ـط ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات
ل ـت ـح ـق ـي ــق االه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة
ل ـب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ضـمــن
برنامج عمل الحكومة والخطة
االنـمــائـيــة لـلــدولــة ورؤي ــة كويت
المستقبل.
وقـ ــال ال ـص ـبــاح ،ف ــي تصريح
على هامش افتتاح مركز الوفرة
ال ـس ـك ـن ــي الـ ـصـ ـح ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
ال ــوزارة لديها حاليا الكثير من
ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة الصحية
التي تنفذها في مناطق الجهراء
والعاصمة واألحمدي الصحية

وال ـه ــادف ــة ال ــى ت ـطــويــر الــرعــايــة
الصحية بالبالد لبلوغ األهداف
والـ ـغ ــاي ــات ال ـعــال ـم ـيــة لـلـتـنـمـيــة
المستدامة ذات العالقة بالصحة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ــركـ ــز الـ ــوفـ ــرة
ال ـجــديــد ال ــذي سـيـقــدم خــدمــاتــه
لـ ـسـ ـك ــان ال ـم ـن ـط ـق ــة يـ ـتـ ـك ــون مــن
دورين ويقع على مساحة 2400
متر مربع ،ويشتمل على أقسام
عيادات العالج العام والطوارئ،
ال ــى ج ــانــب خ ــدم ــات الـتـمــريــض
والصيدلة.
وذكر أن المركز سيعمل على
م ــدار الـســاعــة يوميا ط ــوال أيــام
األس ـ ـبـ ــوع ،تـحـسـبــا ل ــوج ــود أي
زي ــادة فــي مـعــدالت المراجعين،
ونـظــرا لقربه مــن م ــزارع الــوفــرة
الـتــي تشهد تــوافــدا لـعــدد كبير
من األسر الكويتية خالل نهاية
األس ـب ــوع واإلج ـ ـ ــازات الصيفية
والعطل الرسمية.

«األشغال» :محطات الصرف توفر نصف استهالك الطاقة
●

سيد القصاص

كـ ـش ــف ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
ل ـق ـط ــاع ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـيــة
ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة،
م .عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن الـ ـعـ ـن ــزي،
عـ ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ق ــراب ــة
 50ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـك ـهــربــاء
المستهلكة بمحطات الصرف
الـصـحــي الـجــديــدة عــن طريق
االعتماد على الطاقة النظيفة
المتجددة.
وقــال العنزي ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن هـ ـ ــذا ال ـت ــوج ــه
سيخفف ا ل ـعــبء عــن شبكات
ومـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـط ــاق ــة
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة

الكهرباء والماء ،والتي تعتمد
ع ـلــى ال ـن ـفــط ك ـم ـصــدر رئـيــس
فــي إنـتــاج الطاقة ،كما يسهم
بدوره في الحفاظ على البيئة
وتقليل االنبعاثات الصادرة
ع ـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـحـ ـط ــات ،حـيــث
س ـت ـع ـت ـمــد م ـح ـط ــات ال ـص ــرف
الصحي الجديدة على نفسها
في توفير نصف احتياجاتها
من الطاقة النظيفة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :هـ ـ ـن ـ ــاك ع ـ ـ ــدد مــن
محطات الصرف المستقبلية
العمالقة التي سيتم إنشاؤها
خالل السنوات القليلة المقبلة
س ـت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا فــي
توفير الطاقة الكهربائية ذاتيا
من مصادر الطاقة المتجددة»،

مــوض ـحــا أنـ ــه م ــن أهـ ــم وأبـ ــرز
هذه المحطات توسعة محطة
الصرف الصحي في المنطقة
الجنوبية (أم الهيمان) بسعة
ك ـل ـي ــة  500الـ ـ ــف م ـت ــر مـكـعــب
يوميا قابلة للتوسعة ،لتصل
إلى  700ألف متر مكعب يوميا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أم ـ ـ ـ ــا ال ـم ـح ـط ــة
ال ـثــان ـيــة ،ف ـهــي مـحـطــة تنقية
مــدي ـنــة ال ـم ـطــاع بـسـعــة كلية
 400ال ــف مـتــر مـكـعــب يــومـيــا،
والـ ـمـ ـحـ ـط ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـح ـطــة
تنقية كبد بسعة كلية مليون
متر مكعب يوميا ،ويتضمن
المشروع شبكة مياه معالجة
ومحطة لمعالجة الحمأة».
وق ــال إن الـمـحـطــات الـثــاث

ت ـ ـ ـعـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر وأض ـ ـ ـخـ ـ ــم
م ـشــاريــع الـتـنـمـيــة فــي ال ـبــاد،
والتي ستحدث بــدورهــا نقلة
نــوعـيــة ف ــي تـحــديــث وتـطــويــر
أنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي
وفقا للمعايير العالمية ،كما
س ـت ـك ــون إض ــاف ــة إلـ ــى رص ـيــد
مشاريع البنية التحتية.
وأوضــح العنزي أن القطاع
حريص على تنفيذ مشاريعه
ال ـت ـن ـم ــوي ــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
تجديد وتطوير ورف ــع كفاء ة
شبكات الـصــرف الصحي في
البالد ،بما يسهم في تحقيق
«رؤيـ ــة الـكــويــت  ،»2035حيث
تعد مشاريع البنية التحتية
ضمن دعائمها الثابتة.

أعلنت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين ،د .فاطمة الثالب ،إطالق الجمعية الموسم
األول من مسابقتها الصيفية بعنوان «التكنولوجيا
اإلنسانية» ،بهدف التشجيع على االبتكار واإلبــداع،
واكتشاف األفكار واالبتكارات المبدعة في المجتمع
الكويتي ،وعلى مستوى مختلف الشرائح االجتماعية
والعمرية في المجتمع الكويتي.

«النجاة» :ساعدنا ألف
مريض فشل كلوي باليمن

أعلنت جمعية النجاة الخيرية
تسيير سيارات محملة
بالمياه لقسم الغسل الكلوي
بمستشفى الثورة في محافظة
تعز ،حيث استفاد من هذه
المياه أكثر من  1000مريض.
وقال مسؤول اليمن بـ»النجاة»،
محمد القحطاني ،في تصريح
صحافي ،إن بعض مرضى
الفشل الكلوي يحتاج إلى
إجراء علمية الغسل بمعدل 3
مرات أسبوعيا ،ويتطلب عالج
هذا المرض تكاليف باهظة.
وأكد القحطاني أن «النجاة»
تقوم بجهود حثيثة حيال
عالج المرضى باليمن ،حيث
قامت ببناء مركز الكويت
الطبي باليمن ،والذي
يستفيد منه آالف المرضى،
وكذلك تسيير حمالت عاجلة
لمكافحة تفشي انتشار مرض
الكوليرا.

«الرحمة» تطلق مشروع
األضاحي في  25دولة
عبدالمحسن العنزي

«دعم المخترعين» تطلق مسابقة «التكنولوجيا اإلنسانية»
جاء ذلك في كلمة الثالب خالل المؤتمر الصحافي
المسابقة
الذي نظم أمس في مقر الجمعية لإلعالن عن
ّ
الـتــي تنطلق هــذا الـعــام تـحــت شـعــار «ابـتـكــر لتخفف
ع ـن ـهــم» ،وتـسـتـهــدف الـتـخـفـيــف ع ــن ال ـع ـمــال ف ــي فـتــرة
الصيف ،في ظل االرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة،
من خالل فكرة أو ابتكار أو اختراع أو أي شيء يمكن
أن يساهم في التخفيف عنهم.

قال المدير العام للجنة
التعريف باإلسالم ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
فريد العوضي ،إن «معظم
الذين يقبلون على اإلسالم
في الكويت من خالل اللجنة
بسبب األخالق الراقية
والمعاملة الطيبة التي
يلقونها من أبناء الكويت».
ّ
وبين العوضي ،في تصريح
صحافي ،أن اللجنة تقدم
خدمة مجتمعية ألبناء الكويت
والمقيمين على هذه األرض
الطيبة ممن لديهم عمالة
منزلية ،حيث توزع سنويا
قرابة الـ  50الف حقيبة توعية،
وتدعو أرباب األسر والكفالء
إلى أن يكون لهم دور فعال من
خالل المعاملة الطيبة.

وأوضـحــت أن التسجيل فــي المسابقة افتتح عبر
ً
الموقع اإللكتروني اعتبارا من أمس حتى  14أغسطس
المقبل ،مشيرة إ لــى أن النتائج ستعلن بـتــار يــخ 21
أغسطس ،وسيتم من خاللها تكريم الفائزين في المركز
الثالث األولى ،إضافة إلى تكريم أفضل  10مشاركات
في المسابقة ،فضال عن تقديم تسهيالت وجوائز أخرى
للمشاركين المتميزين.

أطلقت جمعية الرحمة
العالمية حملة األضاحي
للعام الهجري  1440تحت
شعار «أضحيتك أجر وفرحة»،
عبر موقعها اإللكتروني
وفروعها المنتشرة في
الكويت.
وقال األمين المساعد لشؤون
القطاعات بالجمعية فهد
الشامري ،في تصريح
صحافي ،إن «الرحمة» تسعى
إلى إيصال األضاحي إلى
أكثر من  25دولة ،موزعة
على قطاعاتها األربعة :آسيا
وإفريقيا وأوروبا ،والدول
العربية.

برلمانيات 4
غضب نيابي من إساءة قناة العربية إلى الكويت
ةديرجلا
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مطالبات للحكومة بالرد واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد المذيعة والقناة
محيي عامر
وعلي الصنيدح

استنكر عدد من النواب إساءة
قناة العربية ،في أحد برامجها،
إلى الكويت ،أثناء حديثها
عن موضوع أسعار الخمور
في قطر ،مطالبين الجهات
المختصة باتخاذ اإلجراءات
الالزمة.

ال إلقحام
الكويت في
قضية ليست
ً
طرفا فيها

الجالل

محاولة
لتوسيع
نطاق الخالف
الذي ضرب
منظومتنا
الخليجية

العتيبي

أ كــد رئيس لجنة الشؤون
الخارجية البرلمانية النائب
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري أن
"إقحام قناة العربية الكويت
بـ ـشـ ـك ــل وق ـ ـ ــح ف ـ ــي م ــوض ــوع
ال ي ـم ــت ل ـن ــا ب ـ ــأي ص ـل ــة هــو
ت ـجــاوز مــر فــوض يستوجب
الرد من الحكومة".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ان ـه ــا
"مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ب ــائـ ـس ــة إلقـ ـح ــام
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،رغـ ـ ـ ــم وضـ ـ ــوح
مــوق ـف ـنــا م ـن ــه م ـن ــذ ال ـب ــداي ــة،
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــرا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن
لتصديهم كالعادة لمثل هذه
التجاوزات ،وال عزاء للصمت
الحكومي".
من جهته ،استنكر النائب
ط ـ ــال الـ ـج ــال م ــا ق ــام ــت بــه
ق ـ ـنـ ــاة الـ ـع ــربـ ـي ــة م ـ ــن إقـ ـح ــام
الـ ـك ــوي ــت ف ــي ق ـض ـي ــة لـيـســت
ط ــرف ــا بـ ـه ــا ،واإلسـ ـ ـ ــاء ة ل ـهــا،
م ـطــال ـبــا ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة
باتخاذ االجراء ات الالزمة.
وقال الجالل ،في تصريح
أمس ،إن "الكويت تقف على
مـ ـس ــاف ــة واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ج ـم ـيــع
ا لــدول الخليجية ،ونتشرف
بعالقتنا القوية مع أشقائنا
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن وقـ ـط ــر وعـ ـم ــان،
ونـ ــدعـ ــم جـ ـه ــود س ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي ت ــوح ـي ــد ال ـصــف
ورأب الصدع بين االشقاء".
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــرالـنــائــب
خـ ـ ــا لـ ـ ــد ا ل ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي أن " م ـ ــا
ف ـع ـل ـتــه قـ ـن ــاة ال ـع ــرب ـي ــة يـعــد
ت ـجــاوزا فــي أ خ ــاق المهنية
اإلعالمية ،ومحاولة لضرب
اسـ ـفـ ـي ــن الـ ـفـ ـتـ ـن ــة ،وت ــوس ـي ــع
ن ـطــاق ال ـخ ــاف الـ ــذي ضــرب
منظومتنا الخليجية".
وشـ ــدد ال ـع ـت ـي ـبــي ع ـلــى أن
"اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام رس ـ ــال ـ ــة وم ـه ـن ـي ــة
ل ــوثـ ـتـ ـه ــا قـ ـ ـن ـ ــاة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة"،

ُ ّ
عاشور يحذر من جلب أعداد
هائلة إلى سوق العمل
ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب ص ــال ــح ع ــاش ــور ب ــإص ــاح ال ـخ ـل ــل فــي
التركيبة السكانية ،محذرا من استمرار استقدام آالف
العمال الى سوق العمل ،بشكل يؤكد عدم جدية الحكومة
في اإلصالح.
وق ــال عــاشــور ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إن مــا تــم ذك ــره في
احدى الصحف بعددها الصادر يوم الخميس 2019/7/11
بشأن استقبال مديرة القوى العاملة في مصر لـ  5آالف
راغب في العمل بدولة الكويت شهريا ،اي ما يقارب 60
ا لــف سـنــو يــا ،ومثلهم مــن الجنسيات اال خ ــرى يــؤ كــد ما
ذكرناه باستجوابنا أن هيئة القوى العاملة غير جادة
في تعديل التركيبة السكانية وأنها تساهم في خللها.
وأض ــاف ان الـحـكــومــة ال تــرغــب فــي تصحيح المسار
ال ـخ ــاط ــئ الـ ــذي ت ـس ـيــر ف ـي ــه ،وبــال ـتــالــي ن ـب ـقــى ع ـلــى هــذا
المنوال ،مؤكدا انه يجب على وزيرة التخطيط أن تقوم
ب ـتــدارك هــذه األخ ـطــاء ف ــورا ،وأال تسمح بــاسـتـقــدام هذا
ال ـعــدد الـهــائــل وأن تـبــاشــر بـتـعــديــل الـتــركـيـبــة مــن خــال
وقــف االسـتـقــدام واالسـتـغـنــاء عــن االع ــداد الكبيرة التي
ال حــا جــة لها ممن يشكلون عبئا كبيرا على الخدمات
العامة في البالد.

عبدالوهاب البابطين

رياض العدساني

خالد العتيبي

طالل الجالل

عبدالكريم الكندري

مـضـيـفــا" :ع ـلــى الـحـكــومــة أن
ت ـ ــرد ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـه ــات ــرات
الصبيانية.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ذك ــر الـنــائــب
فـيـصــل ال ـك ـنــدري أن "خ ــروج
المذيعة في قناة العربية عن
ال ـع ــرف اإلع ــام ــي والـحــديــث
عن الدولة الشقيقة ،ومن ثم
الـ ـك ــوي ــت ،ب ــأس ـل ــوب مـسـتـفــز
ووق ــح ،يـلــزم الـقـنــاة بــاتـخــاذ
اإلجـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة بـحـقـهــا،
ف ـض ــا ع ــن اتـ ـخ ــاذ األجـ ـه ــزة
الحكومية لدينا إجراء اتها
لمحاسبة كل من يتجرأ على
ذكر اسم الكويت".
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـن ــائ ــب
ريـ ـ ـ ـ ــاض الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي قـ ـن ــاة
الـعــربـيــة إلقـحــامـهــا الـكــويــت

في قضية ال شأن لها بها.
و ق ــال ا لـعــد ســا نــي« :ألغيت
م ــداخـ ـلـ ـت ــي بـ ـنـ ـش ــرة أخـ ـب ــار
قـنــاة ا لـعــر بـيــة ،وذ ل ــك بسبب
الـ ـمـ ـس ــاس ال ـ ـ ــذي وقـ ـ ــع ع ـلــى
ب ـ ـ ـلـ ـ ــدي ال ـ ـ ـغـ ـ ــالـ ـ ــي ،وإق ـ ـ ـحـ ـ ــام
ال ـك ــوي ــت ف ــي ق ـض ـيــة ال شــأن
ل ـهــا ف ـي ـهــا مـتـعـلـقــة بــأس ـعــار
الخمور ،والعياذ بالله».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن:
«هـ ـ ــي ل ـي ـس ــت إسـ ـ ـ ــاء ة ف ـق ــط،
بـ ــل وقـ ــاحـ ــة ت ـع ـك ــس ت ــرب ـي ــة
ال ـ ـش ـ ـخـ ــص وأخـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــه ،قـ ــدر
ا لـ ـكـ ـب ــار أن يـ ـك ــو ن ــوا كـ ـب ــارا،
وقدر الصغار بقاؤهم بالقاع
بسفالتهم».
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـب ـ ــابـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــن:

«س ـ ـت ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ف ــي
ال ـق ـيــام ب ــدوره ــا ب ـم ـحــاوالت
حــل ال ـخــاف الـخـلـيـجــي ولــم
ال ـش ـم ــل ،ولـ ــن ي ـث ـن ـي ـهــا ه ــرج
الصغار صناع الفتن».

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة
الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن« :ن ـ ـش ـ ـكـ ــر وزيـ ـ ــر
اإل عــام محمد الجبري على
ً
ب ـيــان الـ ـ ــوزارة ،ف ـكــان مــوقـفــا
ً
ً
ً
ً
وطنيا حازما ومستحقا ،ردا
عـلــى إس ــاء ة واسـتـغــال غير
م ـق ـبــول ـيــن! س ـم ـعــة وس ـي ــادة
الكويت خط أحمر».

«ل ـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ول ـ ــن تـتـمـكــن
أي « مـ ـم ــا حـ ـك ــات م ـم ـجــو جــة
أو ت ـ ـحـ ــرش صـ ـبـ ـي ــا ن ــي» مــن
التأثير على اسم الكويت أو
حكيمها وجهوده أو شعبها
أو مكانتها فى العالم».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال الـنــائــب
نايف المرداس« :من المعيب
ع ـل ــى قـ ـن ــاة ال ـع ــرب ـي ــة اق ـح ــام
دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت واإلس ـ ـ ـ ـ ــاء ة
لـهــا فـيـمــا يـتـعـلــق بـمــوضــوع
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــور ،فـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـل ــد
ُم ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ وي ـ ـ ـقـ ـ ــف بـ ـم ــوق ــف
الحياد بالخالف الخليجي،
ً
ودائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـبـ ـ ــادر لـ ـتـ ـق ــري ــب
وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر والـ ـسـ ـع ــي
ً
للمصالحة» ،مبينا أن «هذا
ه ـ ــو م ـ ــا حـ ـ ــذر مـ ـن ــه ص ــاح ــب
ا لـسـمــو عـنــد مــا ا نـتـقــد بعض
اإلعالم المرئي والمسموع».
بدوره ،قال النائب د .حمود
الـخـضـيــر إن «إق ـحــام الـكــويــت
والـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي م ــوض ــوع
سـخـيــف مــن قـبــل ه ــذه الـقـنــاة
ال مـ ـب ــرر ل ـ ــه ،وه ـ ــو اسـ ـتـ ـف ــزاز
يتطلب من الجهات الرسمية
ات ـخــاذ االج ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة
التي يجب أن يسبقها اعتذار
رسمي من تلك القناة».

خالف األشقاء
قـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب د .م ـح ـم ــد
ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــو ي ـ ـ ـلـ ـ ــة ،إن « مـ ـ ـح ـ ــاو ل ـ ــة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـك ــوي ــت ل ـت ـكــون
ً
طرفا في خالف األشقاء وهي
من يعمل على حله وتقريب
ّ
عصية على
وجهات نظرهم،
كائن مــن كــان ،فحكمة سمو
األم ـي ــر وح ـل ـمــه ب ـعــد تــوفـيــق
ال ـ ـلـ ــه ه ـ ــي م ـ ـعـ ــادلـ ــة تـ ـج ــاوز
الخالف الخليجي الناجحة».

تحرش صبياني
مــن ناحيتها ،قــال النائب
صـفــاء الـهــاشــم ،إن «صــاحــب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أم ـ ـيـ ــرنـ ــا وكـ ـبـ ـي ــرن ــا
وحـ ـكـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــرب ،وج ـ ـهـ ــوده
م ـش ـهــود ل ـهــا وم ـع ــروف ــة فــى
رأب وإ صـ ــاح أي ص ــدع فى
كياننا ا لـخـلـيـجــي» ،مضيفة

الطبطبائي :التطاول مرفوض

الدمخي :مثيرو فتن

أكــد النائب عمر الطبطبائي أن مــا حــدث مــن تـطــاول في
إحـ ــدى ال ـق ـن ــوات اإلخ ـب ــاري ــة ع ـلــى ال ـكــويــت م ــرف ــوض جملة
وتفصيال.
وقال الطبطبائي إن «محاوالت دفع موقف الكويت الحيادي
من األزمة الخليجية في أي اتجاه فاشلة ،ونجدد دعمنا الكامل
لمساعي سمو أمير البالد في رأب الصدع الخليجي».

قال النائب د .عادل الدمخي إن "عالقة الكويت بأشقائها
الخليجيين ،وخصوصا الشقيقة الكبرى المملكة العربية
ً
الـسـعــوديــة أكـبــر مــن مـثـيــري الـفـتــن" ،مـشـيــرا إل ــى أن "إس ــاءة
إعالمية للشعب الكويتي لن تثني الكويت قيادة وشعبا عن
المضي في طريق توحيد الخليج ونشر األلفة والمحبة بين
األشقاء".

نواب :التظاهر السلمي من حق «البدون»
طالبوا بحل قضيتهم عبر منحهم الحقوق المدنية وتجنيس المستحقين
أبدى عدد من النواب دعمهم
ل ـحــق الـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غير
قانونية (الـبــدون) في التظاهر
ال ـس ـل ـم ــي ،م ـطــال ـب ـيــن ال ـج ـهــات
المعنية بتنظيمه ،وليس قمعه،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ح ــل قـضـيـتـهــم،
بداية من إقرار حقوقهم المدنية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ث ـ ــم تـجـنـيــس
المستحقين منهم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ثــامــر
ا لـســو يــط إن "التعبير السلمي
حـ ــق لـ ــن ن ـق ـب ــل أن ُيـ ـنـ ـت ــزع مــن
إنسان ،وعليه ندعم حق اإلخوة
البدون في التعبير عن قضيتهم
سلميا ،مع تأكيد ضرورة عدم
ال ـخ ــروج ع ــن ال ـق ــان ــون ،ونــؤكــد
مــا أكــدنــاه سابقا بــأن حــل تلك
القضية اإلنسانية يبدأ من إقرار
حقوقهم المدنية واالجتماعية

محمد هايف

عادل الدمخي

ثامر السويط

وتجنيس المستحقين منهم".
من جهته ،ذكر النائب محمد
ه ــاي ــف ان "م ـط ــال ـب ــات ال ـب ــدون
السلمية بحقوقهم مستحقة ،أما

التصريحات المخالفة للقانون
والمضرة باألمن فهي مرفوضة
وتـضــر بقضية ال ـبــدون ،وعلى
الحكومة المسارعة بحل عادل،

ووقف تعسف الجهاز".
وأك ــد الـنــائــب ع ــادل الدمخي
أن "اعتصامات الـبــدون تعبير
سلمي يـجــب تنظيمه ال قمعه

بالمالحقات األمنية للناشطين
الـسـلـمـيـيــن واالع ـت ـق ــاالت ،وفــي
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ن ــرف ــض ب ـش ــدة
ت ـه ــدي ــد أم ـ ــن وسـ ــامـ ــة ال ــدول ــة
أو مــوظ ـفــي ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
واألجـ ـه ــزة الـحـكــومـيــة ،ويـجــب
التعامل مع اي تهديد محتمل
طبقا للقوانين المرعية وقواعد
حقوق اإلنسان.
واضاف الدمخي" :ونكرر ان
قــانــون الحقوق المدنية ،الــذي
قدمناه مع الزمالء النواب ،حل
مـتــوازن يريح جميع األط ــراف،
ف ـهــو ال يـتـكـلــم ع ــن الـتـجـنـيــس،
ولــم نلغ الـجـهــاز الـمــركــزي ولم
ننكر جهوده ،بل طورنا دوره،
ولــم نهمل فيه مطالب البدون،
بل قنناها لتكون أكثر تنظيما
وتيسيرا لحياتهم".

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الفضل يسأل العازمي
عن الهزات األرضية

وجه النائب أحمد الفضل سؤاال
الى وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي عن
الهزات األرضية املوثقة بمعهد
الكويت لألبحاث العلمية.
وقال الفضل "يرجى تزويدي
باآلتي :جدول مفصل بالهزات
االرضية أو ما قد يصنف ضمن
درجة الزالزل التي تعرضت لها
الكويت بالسنوات الـ  40األخيرة،
ودرجة كل هزة أو زلزال ،وذلك
بحسب ما هو موثق لدى املعهد
أو ما تم توثيقه منذ الفترة
السابقة على انشاء املعهد سواء
كان توثيقا تاريخيا او فنيا
من مراكز دولية" .وتساءل ،ما
الدراسات التي أجريت على
الهزات االرضية والزالزل في
الكويت ،او التي تحدث بالدول
املجاورة ومدى تأثيرها على
الكويت؟ وهل هناك متغيرات تم
رصدها مؤخرا؟ وما االجراءات
التي اتخذت لحاالت الزالزل او
الهزات االرضية في الكويت؟
وتابع "هل يوجد مركز إنذار
متخصص للتوقع التقريبي؟
وما الجهة املسؤولة عن رصد
الزالزل؟ وهل تتوفر في تلك
الجهة ،ان وجدت ،االجهزة
الالزمة لرصد او توقع
االهتزازات املرتدة للزالزل بالدول
املجاورة؟

الشاهين يستفسر عن
الخطة الخمسية الثالثة

وجه النائب أسامة الشاهني
سؤاال برملانيا إلى وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ،بشأن التجهيز
واإلعداد للخطة الخمسية الثالثة
.2025/2020
وتساءل الشاهني :ما تقييم خطة
التنمية  2020/2015حتى تاريخ
ورود هذا السؤال؟ ،وهل تم عقد
اجتماع مع جهات ومؤسسات
الدولة ملناقشتها في مقترح
املشاريع لخطة .2025/2020
وأضاف :وكيف تم تغير
منهجية خطة التنمية من طرح
مشاريع حيوية وتنموية الى
خصخصة القطاع الخدمي في
الخطة الثالثة ،حسب ما جاء
في تصريح األمني العام لألمانة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية؟ ،مطالبًا بتزويده
بكشف يوضح الخدمات التي
ستندرج تحت الخصخصة او
الشراكة بني القطاعني العام
والخاص .وتابع الشاهني ،ما دور
شركة املجموعة الثالثية العاملية
( )TICGفي الخطة 2025/2020؟،
"يرجى تزويدي بكشف يوضح
فريق العمل املشكل من األمانة
العامة للتخطيط إلعداد الخطة
الخمسية الثالثة".

 3نواب إلنشاء «األداء الحكومي» باقتراح بقانون
تقدم  3نواب ،وهم محمد الدالل وأسامة الشاهين وصفاء
الهاشم ،باقتراح بقانون ،الستحداث جهاز متابعة األداء
الحكومي ،مع منحه صفة االستعجال ،وإلغاء المرسوم
بقانون رقم  346لسنة  2007بإنشائه.
ونصت المادة األولى من االقتراح" :ينشأ بمجلس الوزراء
جهاز يسمى جهاز متابعة األداء الحكومي ،يشرف على
أعماله وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس ال ــوزراء ،ويشكل من
رئيس ،ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين
كل منهم وتحديد درجته مرسوم ،وعدد كاف من العاملين
وال ـخ ـبــراء فــي الـتـخـصـصــات المختلفة ،وتـضــع الالئحة
التنفيذية للقانون شروط وضوابط الخبرات التي تتطلب

توفرها فيمن يتولى المسؤولية في الجهاز".
ونـصــت الـمــذكــرة االيـضــاحـيــة لــاقـتــراح" :أنـشــئ جهاز
متابعة األداء الحكومي بـمــرســوم رقــم  346لسنة 2007
متبنيا رؤية االرتقاء باألداء الحكومي ،حيث هدف الجهاز
بشكل عام من خالل متابعته ألداء الجهات الحكومية إلى
تطوير األداء ومحاربة مظاهر الخلل والقصور بجميع
ص ــوره وأشـكــالــه ،سعيا للوصول إلــى جـهــاز إداري قوي
قادر على تلبية احتياجات المواطنين ،ملتزما باللوائح
وال ـقــوان ـيــن ،ومــواك ـبــا لـلـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي والتقنيات
الحديثة في أداء أعماله".
وتابعت" :لذا فقد أعد هذا االقتراح بقانون بشأن جهاز

عبدالله يستفسر عن سبب
تعطيل المادة  39من «اإلعاقة»
وجه النائب خليل عبدالله سؤاال إلى وزير الشؤون االجتماعية
والعمل سعد الخراز ،استفسر فيه عن صحة قيام الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة بتعطيل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 39
من القانون  8لسنة  2010بشأن حقوق ذوي اإلعاقة.
وقال عبدالله ،في سؤاله ،إن المادة المشار اليها تنص على
«كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من
ذوي اإلعاقة إجــازة خاصة بمرتب كامل ال تحسب من إجازاته
األخرى إذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعالج في خارج أو داخل
الكويت ،وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة».
وت ـســاء ل« :مــا أسـبــاب عــدم استقبال الطلبات الخاصة بحق
الموظف أو الموظفة ،ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي اإلعاقة ،في
إجازة خاصة بمرتب كامل ،حسبما نص عليه قانون ذوي اإلعاقة؟
وما مبرر اللجنة المختصة بإيقاف تطبيق القانون لطالبيها؟».
وتابع« :متى ستبدأ الهيئة استقبال طلبات اإلجازات الطويلة
والبت فيها؟ ومن المسؤول عن تعطيل تطبيق بنود قانون ذوي
اإلعاقة المتعلق بمنح إجازات خاصة للموظف أو الموظفة ممن
يرعى معاقا؟ وهل ستتم محاسبته أم أن هذا األمر نتيجة قرار
صادر من مدير الهيئة؟».

مـتــابـعــة األداء الـحـكــومــي ،لـتـعــزيــز وتـفـعـيــل دور الجهاز
ولـلـحـصــول عـلــى أداء أفـضــل فــي متابعة األدوار واألداء
الحكومي ومزيد من االستفادة للدولة وأجهزتها ،حيث
ج ــاءت اإلضــافــة فــي ال ـمــادة  :1تـضــع الــائـحــة التنفيذية
للقانون شــروط وضوابط الخبرات التي تتطلب توفرها
فيمن يتولى المسؤولية في الجهاز ،من أجل تدعيم القيادات
العاملة في الجهات وفق أسس وخبرات متخصصة".
وقالت" :جاءت إضافة على مادة  5برفع الجهاز لتقريره
السنوي لمجلس األمة إلى جانب مجلس الوزراء لتحقيق
الدور الرقابي للمجلس ،مما يساهم في االرتقاء بمستوى
األداء الحكومي".
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وفاة مواطن وإصابة آخر ووافدة في حادثي مرور
محمد الشرهان

أدى حادثان مروريان ،ليل
أمس األول ،إلى وفاة مواطن،
وإصابة آخر بجروح متفرقة
ونجاة طفلين.

لـ ـ ـق ـ ــي م ـ ـ ــواط ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــرعـ ــه،
وأص ـيــب آخ ــر ووافـ ــدة عربية
بجروح متفرقة ،جراء حادثين
م ــروريـ ـي ــن مـنـفـصـلـيــن وق ـعــا
مـ ـس ــاء أ م ـ ــس األول و ص ـب ــاح
أم ـ ــس ،ون ـج ــا م ــن ال ـحــادث ـيــن
طفالن عربيان بأعجوبة.
وف ـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــادث
األول ،قـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــد يـ ـ ــر إدارة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ــام
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــإطـ ـف ــاء
العميد خليل األمير إن مركز
إ طـفــاء ميناء عبدالله تعامل
صباح أمس مع حادث تصادم
ب ـيــن مــرك ـب ـت ـيــن ،ع ـلــى طــريــق
الـ ـمـ ـل ــك فـ ـه ــد ،بـ ـع ــد أن تـلـقــت
غــر فــة عـمـلـيــات االدارة بالغا
بالحادث.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد األم ـ ـ ـيـ ـ ــر
إنـ ـ ـ ــه وعـ ـ ـن ـ ــد وصـ ـ ـ ـ ــول رجـ ـ ــال
اإلطـ ـ ـف ـ ــاء إلـ ـ ــى م ــوق ــع الـ ـب ــاغ
تـبـيــن أن الـ ـح ــادث أس ـف ــر عن
وفـ ــاة م ــواط ــن ،وإص ــاب ــة آخــر
بإصابات خطيرة ،مضيفا أن
رجال اإلطفاء عملوا فورا على

الفلكي السعدون :خسوف
جزئي للقمر بعد غد
قال المؤرخ والفلكي الكويتي ،العضو الشرفي للجمعية الفلكية
البريطانية ع ــادل ا لـسـعــدون ،إن القمر سيشهد خسوفا جزئيا في
الساعة  12.32بعد منتصف ليل بعد غد األربعاء ،سيشاهد في الكويت.
وأضــاف السعدون ،في تصريح لـ"كونا" ،أمــس ،أن الخسوف يبدأ
عندما يدخل القمر في ظل األرض الساعة الثامنة مساء ،وينخسف
جزئيا ويستمر ذلــك حتى الساعة  12.32بعد منتصف الليل ،حين
يحدث الخسوف الجزئي يكون األ كـبــر ،ويستمر حتى الثانية بعد
منتصف الليل.
وأوض ــح أن القمر بعد ذلــك يـبــدأ ال ـخــروج مــن منطقة ظــل األرض
وينتهي الـخـســوف ،وتـكــون بــذلــك مــدتــه ثــاث ســاعــات ،الفـتــا إلــى أن
خسوف القمر يحدث دائما عندما يكون القمر في حالة البدر ،وفي
الجهة المظلمة من األرض ،وبعد اصطفاف الشمس واألرض والقمر
على خط واحد ،فمتوسط بعد القمر عن األرض  380ألف كيلومتر.
وذكــر أنــه بسبب دخــول القمر منطقة ظــل األرض ،التي تمتد إلى
مليون و 400ألــف كيلومتر ،فــإن األرض تحجب ضــوء الشمس عن
القمر ،مشيرا إلى أن القمر جرم مظلم مثل األرض ال ينير بل يعكس
أشعة الشمس ويصبح لونه أسود.
وقال السعدون إنه في السنة يحصل عادة بين خسوفين أو ثالثة
للقمر وأحيانا بشكل نادر تحدث  4خسوفات في كل عقد من الزمان،
الفتا إلى أن خسوف األربعاء المقبل يعد الثاني للقمر خالل هذا العام،
وينتهي بذلك موسم الخسوفات القمرية في عام .2019
وبين أنه عندما يحصل خسوف قمري فإن كل مناطق العالم التي
يكون التوقيت عندها ليال يمكن مشاهدة الخسوف فيها.

إنـ ـق ــاذ ال ـم ـص ــاب بــاس ـت ـخــدام
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات الـ ـهـ ـي ــدرولـ ـيـ ـكـ ـي ــة،
وتسليمه إ لــى فني ا لـطــوارئ
ال ـط ـب ـيــة ،ح ـيــث ت ــم ن ـق ـلــه إلــى
المستشفى لتلقي العالج.
وأشار إلى أن رجال اإلطفاء
عملوا كذلك على انتشال جثة
الـ ـمـ ـت ــوف ــى ،وت ـس ـل ـي ـم ـهــا إل ــى
رجــال األدلــة الجنائية الذين
أ ح ــا ل ــو ه ــا إ ل ـ ــى إدارة ا ل ـطــب
الشرعي.
وفـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــادث
اآلخ ـ ــر ،أف ـ ــاد ال ـع ـم ـيــد األم ـيــر
ب ــأن الـعـنــايــة اإلل ـه ـيــة أنـقــذت
ط ـف ـل ـي ــن ع ــرب ـي ـي ــن مـ ــن م ــوت
مـحـقــق ،وأصـيـبــت والــدتـهـمــا
بـ ــإصـ ــابـ ــات مـ ـتـ ـف ــرق ــة ،ج ـ ــراء
ح ـ ــادث انـ ـق ــاب م ــرك ـب ــة عـلــى
شارع الخليج العربي ،مقابل
منطقة الشعب البحري مساء
أمس األول.
وأوضــح أن رجــال اإلطـفــاء
ب ـم ــرك ــز ال ـس ــال ـم ـي ــة ،ب ـق ـي ــادة
ال ــرائ ــد م ـص ـط ـفــى ال ـس ـل ـمــان،
ت ـعــام ـلــوا م ــع حـ ــادث ان ـقــاب
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تخرج  22ضابطا كويتيا بقطر

أقـ ــامـ ــت ك ـل ـي ــة جـ ــوعـ ــان بــن
جاسم للقيادة واألركان بدولة
قطر حفل تخرج دورة القيادة
واألركــان المشتركة الخامسة،
بمشاركة  22ضابطا كويتيا
وض ـبــاط مــن الـ ــدول الشقيقة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ــدى
ق ـط ــر ،الـعـمـيــد ال ــرك ــن هــويــدي
الهاجري ،في تصريح لـ"كونا"
على هامش الحفل ،إن الــدورة
الـقـيــاديــة ش ـهــدت مـشــاركــة 20
ضابطا مــن الجيش الكويتي
وضابطين من الحرس الوطني
"اجـ ـت ــازوا بـنـجــاح بــرنــامـجـهــا
ومقرراتها المتنوعة".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط

سيارة الوافدة بعد الحادث
المركبة واصطدامها بعمود
إ نــارة ،مما أدى إلى انحشار
قائدتها و هــي وا فــدة عربية،

الف ـتــا ال ــى أن رجـ ــال اإلط ـفــاء
تـمـكـنــوا م ــن إخـ ــراج ال ــواف ــدة
ال ـم ـح ـشــورة وتـسـلـيـمـهــا الــى

فنيي الطوارئ الذين نقلوها
الـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،ب ـي ـن ـمــا لــم
يصب طفالها بأذى.

محليات

الكويتيين المشاركين بذلوا
جـ ـ ـه ـ ــودا كـ ـبـ ـي ــرة ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن ج ـم ـيــع م ــواض ـي ــع ال ـ ــدورة
ودروسها النظرية وتطبيقاتها
الـمـيــدانـيــة ،كما اسـتـفــادوا من
االحتكاك بزمالئهم الضباط من
الدول الشقيقة ،لتحقيق الفوائد
المنشودة من الدورة والعودة
إلى مواقعهم ،متسلحين بالعلم
والمعرفة العسكرية المتطورة.
وذكـ ـ ـ ــر أن ب ــرن ــام ــج ال ـت ــأه ـي ــل
واإلعــداد في هذه الــدورة يأتي
وفق مقررات تعليمية متطورة
تـتـضـمــن الـمـتـغـيــرات الــدولـيــة
واإلقليمية ،من أجل إثراء الفكر
العسكري واألكاديمي وصقل
المهارات.

خفر السواحل يشيد بالتعاون مع الدوحة

البلدية :رفع حمولة  42996م 3من النفايات في حولي
كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية
الكويت ،أن إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق بفرع بلدية محافظة حولي شنت
ح ـم ــات ،خ ــال م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي ،أس ـفــرت
عــن رف ــع حـمــولــة 42996م 3مــن الـنـفــايــات
واألنقاض.
ولـ ـف ــت م ــدي ــر إدارة ال ـن ـظ ــاف ــة ال ـع ــام ــة
وإش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة نـ ـ ــواف
الـمـطـيــري ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،

إلــى إنـجــاز  149معاملة تضمنت إصــدار
 106رخص جديدة ،وتجديد  43اشتملت
على ترخيص طاوالت وعدد من الكراسي،
وشواية ،وثالجة لمطعم ومقهى ،ومعارض
ال ـعــاب ،وبنشر وكـهــربــاء س ـيــارات خــارج
المحل ،إلى جانب استخراج  27أمر صلح
لسيارات مهملة ومعروضة للبيع ،فضال
عــن إصـ ــدار  5ش ـه ــادات لـمــن يهمه األم ــر،
موضحا أنه تم توجيه  100إنــذار ،و100

ً
تعهد ،وتحرير مخالفتين طبقا لقانون
.87/9
وأشـ ـ ــار ال ـم ـط ـيــري إلـ ــى أن الـمـفـتـشـيــن
حـ ـ ـ ــرروا  65م ـخ ــال ـف ــة ن ـظ ــاف ــة عـ ــامـ ــة ،و5
مخالفات إشغاالت طرق ،فضال عن إرسال
 53مخالفة ل ــادارة القانونية ،الفتا إلى
وضع  1133ملصقا على سيارات مهملة
ومعروضة للبيع ،باإلضافة إلى رفع 139
سيارة وإرسالها إلى موقع حجز البلدية.

«تعاونية جابر األحمد» :نقص الكاميرات يعطل «سوق »٥
قال أمين الصندوق في جمعية مدينة جابر األحمد التعاونية،
داود ال ـش ـمــري ،إن إدارة الجمعية تـتــابــع مـلــف م ـشــروع الـســوق
الـمــركــزي فــي قطعة  ،5ودراسـ ــة بـنــود الـعـقــد وأع ـمــال الـمـشــروع،
لمعرفة أسباب تأخيره ،ومدى جاهزيته بشكل نهائي ،لتشغيله
واالستفادة منه.
وأضاف الشمري ،في تصريح صحافي ،أمس" ،اتضح أن السوق
يعاني نقص كاميرات المراقبة وفق اشتراطات وزارة الداخلية،
وعدم إتمام العازل في األسطح لمنع الخرير والتسريبات وبعض
األصباغ الخارجية وتركيب أسقف مداخل البوابة ومخارجها"،

مشيرا إلى أن نقص كاميرات المراقبة يعطل السوق بقطعة .5
ولـفــت إلــى أنــه تمت مالحظة وج ــود بـنــود فــي العقد الخاص
ب ـســوق قـطـعــة  5لــم تـنـفــذ بــالـشـكــل الـمـطـلــوب ،وف ــق الـمــواصـفــات
واالشتراطات المنصوصة بكراسة الشروط ،مبينا أنه تم تحديد
األولويات األساسية التي تعوق افتتاح السوق ،ومخاطبة وزارة
الشؤون التخاذ الــازم ،وكذلك الموافقة على إعالن طرح تركيب
كاميرات المراقبة ،وتسهيل آلية صرف الدفعات المستحقة لمقاول
المشروع بأسرع وقت ممكن ،لحاجة أهالي المنطقة الماسة لمثل
هذه األسواق.

العميري خالل افتتاح «الضعاين البحرية» بقطر
أشاد المدير العام لخفر السواحل ،اللواء بحري مبارك العميري،
بالعالقات العسكرية الوطيدة القائمة بين الكويت وقطر ،مؤكدا
حرص قادة البلدين على تطويرها ،من أجل تعزيز األمن والسالم
واالستقرار في منطقة الخليج العربي.
وقال العميري لـ"كونا" ،عقب مشاركته في افتتاح المقر الجديد
إلدارة أمن السواحل والحدود في قطر (قاعدة الضعاين البحرية)،
إن هذا التعاون يشمل جميع أفرع القوات المسلحة ،ومنها القوات
البحرية ،ويهدف أيضا إلى تبادل الخبرات وتعزيز اإلمكانيات
العسكرية للبلدين .وأضاف أن القوة البحرية الكويتية المتمركزة
بمملكة البحرين تـشــارك فــي افـتـتــاح الـقــاعــدة البحرية القطرية
الجديدة ،التي تتميز باحتوائها على أحدث المعدات والتجهيزات
المتخصصة في مجال خفر السواحل وأمن الحدود ،ومواكبتها
ألهــم الـتـطــورات فــي هــذا الـمـجــال .وذك ــر أن هــذا االفـتـتــاح يضيف
لرصيد قطر في الجاهزية واالستعداد لمكافحة جرائم التهريب
والتسلل وتأمين المياه االقليمية القطرية .وأفــاد بأن المشاركة
الكويتية في احتفال قطر بهذا اإلنجاز العسكري الجديد تأتي وفقا
لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح ،ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام.
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مجلس «التطبيقي» :الحنيان عميد «التجارية» والعنزي لـ «األساسية»
العازمي :استحداث برنامج اللغة اإلنكليزية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنين بـ «التربية»
فيصل متعب

اعتماد إنشاء
اللجنة العليا
إلدارة شؤون
المعاهد
األهلية

المضف

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب،
خالل االجتماع الذي عقد صباح
أمس برئاسة وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي،
خ ـطــة ال ـق ـب ــول ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
المقبل  ،2020/2019كـمــا وافــق
ع ـلــى اع ـت ـم ــاد تـعـيـيــن د .أحـمــد
ً
الحنيان عميدا لكلية الدراسات
ال ـت ـج ــاري ــة ،ود .ف ــري ــح ال ـع ـنــزي
عميدا لـ "التربية األساسية".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــازم ـ ــي،
ف ــي ت ـص ــري ــح ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع،
أن م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـه ـي ـئ ــة أ ق ــر
اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج الـ ـلـ ـغ ــة
اإلنكليزية للمرحلتين المتوسطة
وا لـثــا نــو يــة بنين بكلية التربية
األساسية ،الفتا الى ان استحداث
هذا البرنامج جاء استجابة لما
تـحـتــاج إلـيــه وزارة الـتــربـيــة من
كوادر وطنية في هذا التخصص
ل ـس ــد ال ـن ـق ــص ،وال ـم ـض ــي قــدمــا
فــي سياسة اإلح ــال بالتدريج،

السيما أن الهيئة تعتبر عنصرا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ومـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
المعلمين لوزارة التربية.

متطلبات سوق العمل
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــازمـ ــي الـ ـ ــى "انـ ــه
انـطــاقــا مــن توجيهات مــواء مــة
ال ـق ـب ــول وااللـ ـتـ ـح ــاق بــال ـبــرامــج
المختلفة بالهيئة ومتطلبات
سوق العمل ،فإن مجلس اإلدارة
اعتمد التقرير الختامي للجنة
التخصصات النادرة" ،مؤكدا ان
الـهــدف مــن هــذه اللجنة توجيه
الـطـلـبــة إل ــى االل ـت ـح ــاق بـبــرامــج
يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـيـ ـه ــا سـ ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
الـمـحـلــي ،ألن "الـتـطـبـيـقــي" تعد
أحد أهم الروافد التي تمد السوق
ب ـك ــوادر وطـنـيــة مــؤهـلــة حــرفـيــا
ومهنيا.
وذك ـ ـ ـ ــر أن مـ ــراج ـ ـعـ ــة ب ــرام ــج
كلية الـتــربـيــة االســاس ـيــة ستتم
بشكل دوري؛ لتواكب متطلبات

المدارس من معلمين ومعلمات
لتوفيرها.
وأك ـ ــد الـ ـع ــازم ــي أن الـ ـ ـ ــوزارة
حريصة على االهتمام بالهيئة
لـمــا تـقــدمــه مــن بــرامــج ودورات
ت ــدري ـب ـي ــة م ـت ـنــوعــة ذات طــابــع
مـ ـهـ ـن ــي وح ـ ـ ــرف ـ ـ ــي م ـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا
تأهيل كوادر وطنية قادرة على
العمل بحرفية عالية في السوق
ال ـم ـح ـلــي ،م ـش ـيــرا الـ ــى ال ـحــاجــة
لمخرجات الهيئة فــي مشاريع
وخ ـ ـطـ ــط ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـط ـم ــوح ــة،
خاصة في ظل التنسيق المستمر
بين مــؤ سـســات التعليم العالي
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وجـ ـه ــات ال ـتــوظ ـيــف
فــي الـبــاد لـمــواء مــة المخرجات
واحتياجات سوق العمل.

 17505مقاعد
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـلـ ــن الـ ـم ــدي ــر
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة د .عـلــي الـمـضــف،
أن مـجـلــس االدارة ح ــدد 17505

م ـقــاعــد ف ــي خ ـطــة ال ـق ـبــول لـلـعــام
الدارسي  ،2020-2019مشيرا الى
ان "الـتـطـبـيـقــي" مـلـتــزمــة بـقـبــول
جميع الطلبة والطالبات الذين
يستوفون الشروط.
وب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـض ــف أن ال ـه ـي ـئ ــة
س ـت ـكــون حــري ـصــة ع ـلــى تسهيل
إجراءات قبول الطلبة الكويتيين
وغـيــر الكويتيين وفــق الـشــروط
والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط ،ب ـح ـي ــث ي ـك ــون ــون
موزعين حسب ترتيب الرغبات
والميزانية المخصصة للقبول
في الكليات والمعاهد.
وأعـ ــرب ع ــن خــالــص تمنياته
بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة
والطالبات الذين سيتم قبولهم
فــي الـهـيـئــة ،وحـضـهــم مــع بــدايــة
مشوارهم العلمي على بذل المزيد
مــن الجهد والـمـثــابــرة للحصول
على مــا يصبون إلـيــه فــي خدمة
وطنهم العزيز.
وأوضح إلى أن مجلس اإلدارة
اع ـت ـمــد إنـ ـش ــاء ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا

ً
العازمي مترئسا االجتماع
إلدارة شؤون المعاهد األهلية،
الفتا الى ان هذه اللجنة ستقنن
عمل هــذه الـمـعــاهــد ،مما يتيح
إمكانية العمل على ضبط جودة
ال ـ ـ ــدورات ال ـم ـقــدمــة م ــن خــالـهــا
مــن جهة ،والعمل على متابعة
عملها باستمرار لضمان عدم
ط ــرحـ ـه ــا بـ ــرامـ ــج خـ ـ ـ ــارج إطـ ــار

تراخيصها من جهة أخرى.
وأوضـ ـ ــح أن م ــراج ـع ــة بــرامــج
ودورات الهيئة ستتم باستمرار،
فـضــا عــن الـتــوجــه نـحــو افتتاح
برامج تطرح تخصصات جديدة
ل ـســوق ال ـع ـمــل وم ـط ـلــوبــة لــرؤيــة
الكويت  ،2035إضافة الى تطوير
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـح ــالـ ـي ــة ب ــاس ـت ـم ــرار

لتواكب متطلبات التنمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف إلـ ـ ـ ـ ــى أن
المجلس اعتمد ترقيات عدد من
أعضاء هيئة التدريس بالكليات،
م ـع ـل ـق ــا "نـ ـهـ ـن ــئ أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـتــدريــس الــذيــن تـمــت ترقيتهم،
ون ـت ـم ـن ــى لـ ـه ــم الـ ـت ــوفـ ـي ــق خ ــال
مشوارهم العلمي".

اتحاد بريطانيا لـ ةديرجلا  :ضرورة إقرار النواف وعميد «االجتماعية» «الراية» تطلق برامجها التدريبية
بحثا القضايا التعليمية
بدل الفيزا لجميع الطلبة بأسرع وقت
لطلبة األسنان والصيدلة
•

●

حمد العبدلي

كشف رئيس المكتب التنفيذي
باالتحاد الوطني لطلبة الكويت-
فرع المملكة المتحدة علي الفريح،
ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد عـ ـ ـ ــددا مــن
الـمـطــالـبــات لــوزيــر الـتــربـيــة وزيــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
تـضـمـنــت ع ـ ــددا م ــن الـمـقـتــرحــات
ال ـتــي تـصــب فــي مصلحة الـطــاب
والطالبات ،والتي من ابرزها اصرار
االت ـحــاد عـلــى اق ــرار ب ــدل الـفـيــزا لجميع
الطلبة بأسرع وقت تقديرا لظروف الطلبة
الـمــاديــة ومــا يعانونه مــن رس ــوم مرتفعة في
إصدار الفيزا.
وأض ــاف الـفــريــح فــي تـصــريــح ل ــ"ال ـجــريــدة" أن
االت ـح ــاد طــالــب وزي ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي د .حامد
العازمي بضرورة صرف غالء المعيشة للطلبة،
خ ـصــوصــا أن الـمـعـيـشــة بــالـنـسـبــة لـلـطـلـبــة في
المملكة المتحدة أصبحت مكلفة وتحتاج الى
اعـ ــادة الـنـظــر فــي مـعــاشــاتـهــم ،الـتــي اصـبـحــت ال

تلبي احتياجاتهم ،مشددا
ايضا على ض ــرورة خفض
ن ـســب الـطـلـبــة الـمـتـفــوقـيــن
بـعــد ان تــم رفـعـهــا ال ــى 70
فــي الـمـئــة ،وال ـتــي تسببت
في حرمان عدد من الطلبة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــن وط ـ ــال ـ ــب
االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة ال ــى
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـق ــدي ــم وه ـ ــو 65
في المئة.
وشدد الفريح على االسراع
ف ــي اصـ ـ ــدار قــائ ـمــة ال ـجــام ـعــات
ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي ي ـجــب ان تتضمن
ج ــام ـع ــات م ـت ـم ـي ــزة وزي ـ ـ ـ ــادة ف ــي ع ــدد
الجامعات المسموح بها اآلن العطاء الطلبة
فرصة اكبر في اختيار مكان دراستهم بــدال من
حصرهم في جامعات محددة.
وطــالــب االت ـح ــاد بـخـفــض نـســب الماجستير
العطاء فرصه اكبر للطلبة في استكمال دراستهم
العليا وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم.

تنظيم دورة مجانية في «اآليلتس» تستمر  4أيام
●
ً
النواف مستقبال القشعان
التقى محافظ حولي الشيخ أحمد النواف ،في مكتبه أمس ،عميد
كلية العلوم االجتماعية والدراسات العليا في جامعة الكويت ،د.
حمود القشعان ،وجرى طرح وجهات النظر حيال عدد من القضايا
المتعلقة بتطوير القضايا العلمية والتعليمية.
وأكد النواف ،في تصريح أمس ،أن المحافظة تدعم كل الجهود
واالق ـت ــراح ــات الـتــي تـصــب فــي مصلحة ال ـم ـيــدان ال ـتــربــوي ،وذلــك
للمساهمة في تطوير المستوى التعليمي للطالب ،السيما الحرص
على دعم الطلبة وتشجيعهم على مواصلة النجاح بما يعود بالنفع
على الوطن في المستقبل.
من جانبه ،أشاد القشعان بجهود المحافظ وتشجيعه الطلبة،
الذي يعد حافزا كبيرا لهم لمواصلة المزيد من التحصيل العلمي.

فيصل متعب

أطقلت قائمة ا لــرا يــة المتنافسة على مقاعد
الهيئة اإلداري ــة فــي انتخابات االتـحــاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـكــويــت بــالـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،بــرامـجـهــا
التدريبية خالل فترة الصيف ،عبر توفير ورش
تدريبية لتخصص طب األسـنــان ،بالتعاون مع
ً
عـيــادة  ،Asnan towerفـضــا عــن توفير جميع
مستلزمات الــورش مع أمهر األطـبــاء في الشرق
األوسط.
وأعلنت "الراية" ،في بيان أمس ،أن التسجيل
فــي الـبــرامــج التدريبية يتم عــن طــريــق موقعها
االلـكـتــرونــي ،وذل ــك مــن خ ــال اسـتـكـمــال الطالب
لجميع شروط التسجيل ،ليكون أحد المتدربين
ضمن برامج القائمة.
وأض ــاف ــت أن ـهــا سـتـطـلــق بــرنــامـجــا تــدريـبـيــا
ّ
خ ــاص ــا ب ـط ـل ـبــة ال ـص ـي ــدل ــة ي ـمــك ـن ـهــم م ــن زي ـ ــارة
مختبرات األدوية في تاريخ  21الجاري ،لمعرفة

آلية إنتاج األدويــة ،األمــر الــذي يؤهل الكثير من
ً
الطلبة لتقبل المهنة مستقبال.
وفيما يتعلق بطلبة اللغة ،أعلنت "الراية" تنظيم
دورة  IELTSمتكاملة ومعتمدة مــن معهد British
 ،Councilلتسهيل الحصول على الدرجة المطلوبة
للدارسين في خطة بعثات وزارة التعليم العالي،
بحيث سيكون التسجيل متاحا أمام الراغبين في
االل ـت ـحــاق وال ـح ـصــول عـلــى ال ــدرج ــة "م ـجــانــا" دون
رسوم تذكر ،الفتة إلى أن عدد المقاعد غير محدود
إلتاحة الفرص امام الراغبين في التسجيل وتطوير
مهاراتهم اللغوية.
وأشارت إلى أن التسجيل في دورات اللغة سيكون
اعـتـبــارا مــن الـيــوم حتى  18ال ـجــاري ،بحيث تقسم
األيــام على النحو التالي :اليوم االول سيكون في
الكتابة المهمة ،ويلية االستماع ،ثم القراءة ،أما اليوم
األخـيــر فسيكون خــاصــا بالتحدث ،حيث سيكون
وقت التدريب من الساعة الواحدة إلى الثالثة ظهرا،
وسيكون مكان التسجيل في مكتبة الكويت الوطنية.

زوايا ورؤى
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الحملة على الفضالة ...وفي اإليغور
مظلومون يا سعادة السفير

الكويت فوق الجميع

د .خولة مطر

بين الجنون والنوارس *

أحمد باقر
استغلت بعض التوجهات السياسية وبعض الناشطين
والنواب حادثة انتحار أحد المقيمين بصورة غير قانونية
لتصعيد غير مبرر أساء إلى الكويت وإلى الجهاز المختص
برئاسة األخ صالح الفضالة ،وتم تصوير الكويت بصورة
إنسانية مشوهة.
هذا التصعيد أثــار حفيظة الكويتيين خاصة بعد زيارة
مسؤول في السفارة األميركية لمجلس عزاء المنتحر وإبداء
التعاطف بخصوص الحادث ،ومثل جميع أو معظم أمورنا
اتسم التصعيد والحوارات المختلفة باالنحراف عن الحقائق
وبالسباب والتحريض والتهويل والتهديد ،مما يؤكد ما أردده
دائما أن الطاغي على مناقشات مشاكلنا هو الطرح الفوضوي
والشعبوي البعيد عن العقالنية والــدراســات المتخصصة
المستمدة من البيانات واإلحصاءات.
وال شك أن من قاموا بهذا التصعيد قد أساؤوا إلى البدون
الحقيقيين الذين يمكن ،حسب ما ذكره األخ صالح الفضالة،
ترشيحهم لنيل الجنسية الكويتية ،وقد التقيت ببعضهم
وكانوا ينكرون الدعوة إلى المظاهرات واإلساءة إلى الكويت
وإلى الجهاز المركزي وال يشاركون فيها ويحذرون غيرهم
منها.
ومثل باقي قضايا الكويت كــان يجب رجــوع الناشطين
والمهتمين والنواب الذين صعدوا إلى البيانات والوثائق
واألدلة مقابل ما يملكه الجهاز المركزي من بيانات ووثائق،
أمــا التصعيد بــاإلســاءة والتهديد بالخروج على القانون
والسباب والشتائم وإلقاء سبب االنتحار على إجراءات الجهاز،
ً
فلن يزيد هذه القضية إال احتقانا وخسارة وفقدان كثير من
الذين كانوا يتعاطفون معها.
ً
أما زيارة المسؤول في السفارة األميركية فكانت محال لعدة
تحليالت وردود واستهجان ليس بسبب صحيفة المنتحر
المليئة بالسوابق ،ولكن بسبب جنوح السياسة األميركية
إلى الكيل بمكيالين والــوزن بوزنين ،فالعالم مليء بالظلم
الذي يعانيه الضعفاء واألبرياء ومسلوبو الحقوق اإلنسانية
الــذيــن لــم يحصلوا على مــوقــف منصف وال كلمة تعاطف
واحدة من الساسة األميركيين ،فهل يريد مسؤول السفارة أن
نذكره بجرائم الصهاينة تجاه مقدساتنا وأصحاب األرض
في فلسطين؟ أو يريد أن نذكره بمسلمي اإليغور المحتجزين
في أكبر سجن عرفه التاريخ حيث يتعرضون لتغيير الدين
والهوية واللغة واحتالل األرض وهدم المساجد.
والخالصة يبدو أن سيف حقوق اإلنسان ال تشهره الدول
الكبرى إال على الدول الضعيفة لتغيير قوانينها وهويتها
ً
ودينها ،وربما تركيبة شعبها أيضا كما حدث في دول ليست
بعيدة عنا.
* ذكرتني الحملة التي تشن اليوم على األخ صالح الفضالة
ً
بالحملة التي شنت ّ
علي شخصيا قبل سنوات بحجة كاذبة
زعــم فيها بعض المقيمين بـصــورة غير مشروعة وبعض
المتعاطفين معهم ،وبعض النواب أني منعت زواج البدون،
وأث ـيــرت هــذه الكذبة فــي مناظرة شــاركــت فيها فــي منطقة
الجهراء ،ورغم نفي أحد اإلخوة الحضور الذي أعلن أنه تزوج
أثناء وزارتــي للعدل فإنه قوبل بعدم التصديق ،فقمت على
ً
الفور بتحدي اإلخوة الزاعمين (وبعضهم ما زال ناشطا حتى
اآلن) بالحضور يوم االثنين التالي لديوانية الكشتي المعروفة
في الجهراء مصطحبين أدلتهم على مزاعمهم.
ً
وفي اليوم الموعود حضرت إلى ديوانية الكشتي مصطحبا
إحصائيات وزارة العدل التي تبين عدد زيجات البدون خالل
فترة وزارتي للعدل من  2001إلى  ،2006وحضرت الصحافة
ولكن لم يحضر من المدعين أحد ،فتبين كذب االدعــاء ولله
الحمد ،لذلك أنصح كل ناشط وكل متعاطف أن يعود إلى األدلة
ً
ً
والوثائق واإلحصائيات لكي يكون الحوار علميا وعمليا إذا
ً
ً
كان بالفعل طالبا ومريدا للحق.

ع ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـك ــل م ـ ــا ن ــأخ ــذه
كمسلمات يومية فــي حياتنا تحدثنا ،عن
مفهوم الــوفــاء والـعـشــق والـحــب ومــا تعنيه
كل تلك في زمن كهذا! حقيقة عجزت ككثير
من اآلخرين عن إيجاد وصف لهذه المرحلة،
فقررت أن أترك النقط فيمأل السامع أو القارئ
الفراغ!
عن تعريفات مثل الحب مع رجل يتسلى
بعدد من النساء فيسمى "فحال" ،وامرأة تحب
رج ــا خ ــارج تـلــك الـمــؤسـســة الـفــاشـلــة الـتــي
تدعى ال ــزواج ،فيقال "ساقطة" أو مستهترة
أو حتى "بال أخالق"! عن االرتباط الذي قالوا
عنه مقدس حتى أصبحت المقدسات تباع
على األرصفة مع العلكة وعلب محارم الورق
أو قـنــانــي ال ـمــاء المثلجة فــي أشـهــر جهنم!
فأصبح هو مجرد صفقة كما كل الصفقات
بين أسرتين أو قبيلتين أو حزبين أو حتى
وسيلة للحصول على حياة مريحة وإكمال
ال ـص ــورة ال ـخــارج ـيــة أمـ ــام الـمـجـتـمــع ،وه ــذا
بالنسبة إلى الرجل والمرأة إما ألنها تبحث
عن حياة "إكسترا" مرفهة وال تكتفي بمرفهة
أو مريحة فقط ،أو للهرب من وصفة جاهزة
هناك استعدادا للمجتمع أن يضعها فيها
في أقرب عيد ميالد لها فتحمل لقب "عانس"
مع مرتبة الشرف.
عن تعريف الكراهية الدفينة التي أصبحت
جــزء ًا من أحاديثنا اليومية ،ومنها تسللت
إلى بيوتنا وبين أفراد "الشلة" أو العائلة ثم
جلست تحت الجلد تتنصت وتنطلق لتنتشر
كــالـفـيــروس أو الخلية الـنــائـمــة! عــن المحبة
والوفاء دون مقابل ،فاالثنان أصبحا عملة
صعبة أو نــادرة أو أن تتوافر بمقابل" ،كله

المشكلة
من منظور
الديمقراطيين
هي أن
الناخبين في
المسابقات
األولية
يميلون إلى
اتخاذ مواقف
ً
أشد تطرفا
من مواقف
الحزبين ككل

يعرف المبيت إال في مدينته التي هي عشقه
ودف ـئــه وأم ــه ووط ـن ــه .ونـ ــدرة ات ـص ــاالت ولــد
الشيخ تجعل منها حدثا بحد ذاته ،مطلوب
االحتفاء به بل مشاركة ذاك االتصال بمحبي
حافظ وعقيل رغم أن أحدهم ال يشبه اآلخر
إال ربما في الجنون بتالوينه ،ومــا إن غرد
عقيل سوار حتى توالت عليه الرسائل ممن
يسميهم "ميانين المحرق" ،فكتب تغريدة قال
فيها "ما ظل مجنون من مجانين المحرق إال
طلع لي ..من قاسم حداد إلى خولة مطر!!...
انتهت تـغــريــدة عقيل ال ــذي أغـلــق نافذته
حـتــى ص ـبــاح ال ـيــوم ال ـتــالــي ،عـنــدمــا تجلس
النوارس عند نافذته تنتظر تغريدته القادمة،
هو الذي كان يطلق هذا الوصف على البعض،
أي أنهم أو أنهن كالنوارس ال يمكثون قليال
عند شاطئ الخليج حتى يـعــودوا ليحلقوا
بعيدا مرسلين تغريداتهم ونشيد فرحهم.
ً
ربما في تعريف الجنون يختلف الكثيرون
بل حتى في أهمية بعض الجنون في حياتنا
اليومية إن لم يكن كل الجنون في المساحات
البيضاء الـبــاقـيــة ،حيث الـنـقــاء الــوحـيــد في
محيط من التلوث.
ال تتركوا جنونكم بل خذوه بقوة.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية
توضيح:
أرسلت د .خولة مطر عن طريق خطأ غير
مقصود مقال «خربشات فوق صفيحة نفط»
المنشور في  2018 /7 /9والذي أعيد نشره
فــي  .201٩ /7 /٨ولــذلــك تعتذر مــن قرائها
األعزاء عن هذا الخطأ.

اختار إنسان أن ينهي حياته بمحض إرادته ،ومع ذلك نقول ،الله
يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويغفر له ذنوبه ،هذا الحادث الفردي
لم يمر بسالم فقد أرجعه البعض وفسروه بأن الحياة ضاقت بهذا
اإلنسان ألنه لم يمنح الجنسية الكويتية ،وأنــه ال يستطيع العمل
وال يحصل على الرعاية الصحية وال التعليم وال رخصة قيادة إلى
آخر األعذار.
ً
وحـسـنــا فعلت وزارة الــداخـلـيــة عـنــدمــا أص ــدرت بـيــانــا يوضح
مالبسات وفــاة ذلك اإلنسان ،ولو أن البيان تأخر بعض الوقت إال
أنــه أوض ــح مــابـســات الــوفــاة ،وردت على هــذه االدع ـ ــاءات وبينت
ً
الحقائق ،ورغــم أن هناك جهازا يسمى الجهاز المركزي لمعالجة
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يبذل جهده في سبيل تقديم
التسهيالت من تعليم ورعاية صحية وعمل وغيرها من المستندات
في األجهزة الحكومية ،وم ــرارا وتـكــرارا يبين األخ الفاضل صالح
الفضالة ومسؤولي الجهاز الذين يبذلون جل جهودهم لمساعدة
األشخاص الذين ينضوون تحت هذا المسمى ،فإن بعض ضعاف
ً
الـنـفــوس وم ــن يـضـمــرون ش ــرا للكويت يـهــاجـمــون رئـيــس الجهاز
ومساعديه ويصمونهم بأبشع األوصــاف ،إال أن الحريصين على
الكويت وأمنها صامدون يؤدون أعمالهم بصمت ونشاط وإخالص
ويـقــومــون بكشف كــل مــن يتالعب أو ي ــزور مستنداته ،ويقدمون
الحقائق المدعومة بالمستندات ،وهــذا جهد يشكر عليه رئيس
الجهاز والذين معه.
الغريب في األمر أن البعض يتحدى القانون ويحرض على الفوضى،
وال تخلو بعض الجهات الخارجية من التدخل في هذا الشأن الداخلي،
ً
وهذا التدخل يعتبر مخالفا لالتفاقيات الدولية ،والذي يشهد ويتابع
الجهود الـجـبــارة الـتــي يبذلها الجهاز الـمــركــزي لمعالجة أوضــاع
المقيمين بصورة غير قانونية ،والتي ال تقدمها حتى بعض الدول
األخرى في العالم بما فيها بعض الدول المتقدمة ،وعلى سبيل المثال
الواليات المتحدة األميركية وموقفها من المكسيكيين الموجودين على
أرضها بصورة غير قانونية ال يحق لهم العمل ،وال تقدم لهم رعاية
طبية وال تعليما بطبيعة الحال ،وعندما ُيلقى القبض عليهم إما أن
يسجنوا أو يرحلوا إلى دولهم إذا كانوا أكثر من جنسية.
ومع كل هذه التسهيالت التي تقدمها الكويت للمقيمين بصورة
غير قانونية فإن الهجوم عليها من الداخل والخارج مستمر من جهات
ال يعجبها أن ترى الكويت تعيش بأمن وأمان ،ولكن البعض يحرض
على مخالفة القانون ،والبعض يتدخل في الشؤون الداخلية للكويت،
والبعض يستغل ذلك للتكسب االنتخابي والعزف على وتر الطائفية
والقبلية وغيرها مما يهدد األمــن الوطني الكويتي .فتحية تقدير
واحترام لجميع العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين
بصورة غير قانونية ،وكذلك الشكر موصول لــوزارة الداخلية التي
تحافظ على األمن وإحالة كل من يحاول العبث بأمن الكويت أو يحرض
على مخالفة القانون.
حفظ الله الكويت ومن يعيش على أرضها من كل خطر ،وأن تكون
دار أمــن وأمــان للجميع ،وأن يكون احـتــرام القانون وتطبيقه هما
الضمان للجميع.

تحديات المواطنة في
الخليج
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

هل يفسد الديمقراطيون األمر؟
أدى العدد الكبير غير المسبوق من المرشحين-
 25في آخر إحصاء -المتسابقين على اختيار الحزب
الديمقراطي لواحد منهم لتحدي الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ف ــي عـ ــام  2020إلـ ــى اف ـت ـت ــاح مــربــك
للمنافسة ،سوف يتناقص عدد المتنافسين مع إحكام
اشتراطات التأهل للمشاركة في المناظرات الحزبية،
وخصوصا في سبتمبر ،ونفاد المال المتاح لبعض
المتسابقين .الواقع أن بعض المتسابقين يدركون أنهم
لن يحظوا بأي فرصة حقيقية للفوز ،لكنهم يأملون
أن يتمكنوا بفضل اتساع شهرتهم من الفوز بمنصب
في مجلس الوزراء ،أو صفقات مربحة لتأليف الكتب،
أو رسوم أعلى إللقاء المحاضرات.
افترض أغلب المراقبين السياسيين المخضرمين
أن الديمقراطيين يمكنهم إلحاق الهزيمة بترامب ما
لم يميلوا كثيرا باتجاه اليسار ،وهذا يعني تحويل
مسار أولئك الذين ساندوا باراك أوباما ثم ترامب ،بمن
في ذلك المنتمون إلى فئة العمال وساكني الضواحي
الذين حسموا نتيجة انتخابات  .2016مرت لحظات
عديدة في كال المناظرتين عندما كــان بوسع المرء
أن يتخيل ترامب وهو يبتسم ،واآلن يشعر كثير من
الديمقراطيين بالحزن واالكتئاب.
المشكلة مــن منظور الديمقراطيين ،وخصوصا
فــي ه ــذه ال ـ ــدورة االنـتـخــابـيــة ،هــي أن الـنــاخـبـيــن في
المسابقات األول ـيــة (فــي كــا الـحــزبـيــن) يميلون إلى
اتخاذ مواقف أشد تطرفا من مواقف الحزبين ككل.
بدأ تحول الديمقراطيين مؤخرا نحو اليسار بتحدي
 2016من ِق َبل بيرني ساندرز -الذي يطلق على نفسه
وص ــف "االش ـت ــراك ــي الــديـمـقــراطــي" وال يعتبر نفسه
ع ـض ــوا ف ــي ال ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي -ل ـتــرشــح ه ـيــاري
كلينتون المفترض ،وكاد ساندرز ،بما يتمتع به من
جاذبية كمتمرد ووع ــوده غير الواقعية (فـضــا عن
نقاط ضعف كلينتون) يتمكن من إلغاء ترشيحها،
وقد وجد فيه الشباب بشكل خاص شخصية مثيرة
مناهضة للمؤسسة.
كانت السيناتور إليزابيث وارين تشهد ارتفاعا في
استطالعات الرأي حتى قبل المناظرات ،لكن أجندتها
السياسية الواسعة تمثل قفزة إلى األمام في ما يتصل
بتدخل الحكومة في االقتصاد وغير ذلك من الترتيبات
المحلية؛ ويبلغ مجموع تكلفتها تريليونات الدوالرات،
دون تقديم شرح واضح لكيفية تغطية هذه التكاليف؛
ومــن غير المرجح أن تلقى الموافقة في الكونغرس
(حتى إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس
الشيوخ) .لم ينل منها أي من هذا ،لكن عندما تصبح
واحدة من أفضل مرشحين أو ثالثة (مع حصولها على
بعض الدعم من ساندرز) ،فمن المحتمل أن تنكشف
نقاط الضعف هذه.
تتحلى كاماال هاريس ،المولودة ألبوين مهنيين من
جامايكا والهند ،بقدر أكبر من الحذر مقارنة بوارين،
وفي بعض الحاالت كانت مواقفها -على سبيل المثال،
حــول ما إذا كــان من الــواجــب إلغاء التأمين الصحي
الخاص -متناقضة ،وقد بنت سمعتها على شغلها
مناصب االدعاء والنيابة العامة في كاليفورنيا ،وعلى
فوزها باالهتمام الوطني عندما استخدمت مهارات

محمد أحمد المجرن الرومي

بثمنه" فإن أردت المحبة فالسؤال الذي يطرح
نفسه سريعا كم ستدفع مقابل تلك المحبة؟
عن الجنون أو باللهجة الخليجية "ينون"
الذي يصف به األستاذ والصديق عقيل سوار
الكاتب والصحافي والمسرحي البحريني،
بعض الـكـ ّـتــاب والصحافيين والـشـعــراء من
مدينة المحرق -وهي بالمصادفة مدينتي-
حيث يقول "ميانين المحرق" كــان قد تلقى
ات ـصــاال مــن أحــد ه ــؤالء "الـمـيــانـيــن" ،ومــا إن
سمع صوت األستاذ والصديق حافظ الشيخ
حتى قال له ضاحكا "حي الله ميانين محرق"،
فضحك االث ـنــان وكــاهـمــا يجلس فــي ركنه
ال ــداف ــئ مــن تـلــك ال ـجــزيــرة ال ـتــي هــي وطـنــي،
كالهما بعد عــن الـســاحــة فـتــرك مساحة من
الـفــراغ الــذي لم يستطع أحــد أن يمأله حتى
اآلن ،وال أعتقد أن أي ـ ًـا مــن كـ ّـتــاب الـيــوم ملك
ذاك الحس والقلم الخاصين ،فما تصورناه
استراحة محاربين أو حتى المواربة حتى
تهدأ الخواطر واألنفس ،أو ربما حتى يجمع
كــل منهما مـخــزونــا جــديــدا مــن الـمــواضـيــع
والذكريات ،ويسترجعا كثيرا من تلك األوقات
التي يحبان ،تحول إلــى هجران للصحافة،
فولد سوار وهكذا كان يعرف ،عاد لكتاباته
مؤخرا ولكن عبر تغريدات على حسابه ،أما
ً
أحد "ميانين المحرق" ولد الشيخ فقد اعتزل
ال ـح ـيــاة ك ـل ـهــا .أغ ـلــق بــابــه الـعـتـيــق وجـلــس
يسامر كتبه وبعض الــذكــريــات ،وبين حين
وح ـيــن يـفـتــح ن ــاف ــذة لـيـطــل مـنـهــا ع ـلــى أحــد
األص ــدق ــاء ،ودائ ـمــا بمكالمة ،فهو لــم يدخل
عالم "الواتساب" و"التويتر" أو "اإلنستغرام"،
هــو مــا زال يـحــس بــالـغــربــة إذا عـبــر الجسر
الفاصل بين جزيرتي المحرق والمنامة ،وال

إليزابيث درو*

تتمثل إحدى المعضالت
الكبرى بمسابقة الترشح
للرئاسة من جانب الحزب
الديمقراطي في كونها
اختبارا الثنتين من السمات
المهمة :أي مرشح يمكنه
التغلب على ترامب؟
وأيهم يعرض البرنامج
األكثر جاذبية للناخبين
األساسيين؟ وكلتا
السمتين ليست كاألخرى.

opinion@aljarida●com

النيابة العامة التي تتمتع بها في جلسات االستماع،
وإن لم يكن ذلك على نحو منصف دائما .عندما عملت
في االدعاء في كاليفورنيا كانت تقدمية جزئيا ،لكنها
طــالـبــت أيـضــا بـعـقــوبــات قــاسـيــة وأب ـقــت عـلــى بعض
األبرياء محبوسين.
فـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ال ـ ـ ـ ــزوج األول مـ ــن الـ ـمـ ـن ــاظ ــرات
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،س ــرق ــت ه ــاري ــس األض ـ ـ ــواء م ــن خــال
مهاجمة نائب الرئيس السابق جون بايدن ،الذي كان
عند تلك النقطة المرشح األول ،في استحضارها لجدال
من سبعينيات القرن العشرين ،أشــارت هاريس إلى
أن السيناتور السابق من ديالوير عـ َ
ـارض استخدام
الـحــافــات بتكليف مــن الحكومة الـفــدرالـيــة مــن أجل
تحقيق قدر أكبر من التكامل العرقي بين المدارس،
وق ــد أظـهــر اسـتـطــاع ل ـلــرأي أجــرتــه مــؤسـســة غــالــوب
في أوائل سبعينيات القرن العشرين أن  %4فقط من
ذوي البشرة البيضاء ونحو  %9من األميركيين من
أصول إفريقية يؤيدون البرنامج الذي أثار قدرا كبيرا
من الجدال.
الواقع أن هاريس ،التي شاركت كطفلة في برنامج
ال ـحــافــات (وإن ك ــان بــرنــامـجــا طــوعـيــا ف ــي بيركلي
بكاليفورنيا) ،جمعت بين هذا الهجوم واإلعــان عن
أذى شخصي من ذكريات بايدن غير البارعة العامرة
بالحنين إلى الماضي والتي نشرها مؤخرا عن العمل
مع اثنين من كبار أنصار الفصل العنصري في مجلس
الشيوخ لتمرير بعض مشاريع القوانين قبل عقود من
الــزمــن( .كــل منهما شغل مناصب رفيعة فــي مجلس
الـشـيــوخ ولــم يكن مــن غير الـمــألــوف أن يعمل معهم
ديمقراطيون مــن أنـصــار الحقوق المدنية ،وإن كان
بايدن اختار أمثلة أقل ضراوة لتوضيح وجهة نظره).
سـعــت ه ــاري ــس إل ــى تـقــويــض ال ــدع ــم ال ـق ــوي ال ــذي
يحظى به بايدن بين األميركيين من أصول إفريقية،
والـ ــذي أع ـيــن بـفـضــل ثـمــانــي س ـنــوات عملها كنائب
للرئيس باراك أوباما .لم يكن بايدن مستعدا للهجوم
فتعثر في رده ،فقد أكد على سجله القوي في تأييد
الحقوق المدنية ،ثم بعد بضعة أسابيع اعتذر لكونه
ظهر وكأنه يتغاضى عن مواقف هذين العضوين من
أنـصــار الفصل العنصري فــي مجلس الشيوخ ،وقد
تبين أن موقف هاريس الحالي من قضية الحافالت
ال يختلف كثيرا عن موقف بايدن ،لكن هجومها كان
كافيا لقذفها إلى قمة استطالعات الرأي.
ُ
وي َعد اهتمام الصحافة بعد ذلك بهجوم هاريس
المخطط لــه لفترة طويلة على بــا يــدن -المواجهات
والـتـعـلـيـقــات ال ــاذع ــة (ال ـت ــي ج ــرى ال ـت ــدري ــب عليها
بوضوح) التي تصلح للتلفزيون -مثاال على العيب
الذي يشوب هذه "المناظرات" كأداة االختيار مرشح.
الواقع أن انحدار ساندرز مؤخرا في استطالعات
الــرأي -والــذي يأتي خلف هاريس وواريــن في بعض
اسـتـطــاعــات ال ـ ــرأي ،وكــذلــك خـلــف ب ــاي ــدن -يـمـكــن أن
ُي ـعــزى إل ــى حقيقة مـفــادهــا أن أداء ه لــم يـعــد جــديــدا،
فهو ال يزال يطنب في الوعود ويقصر في التفاصيل،
وال يــزال مشاكسا صخابا ،لكن ســانــدرز لم يعد في
األسـ ــاس الـمـتـمــرد الــوحـيــد ال ــذي يـتـحــدى شخصية
مؤسسية أصلية.

أصدر مركز الخليج لسياسات التنمية بمملكة البحرين ،إصداره
السنوي السابع "الخليج بين الثابت والمتحول -المواطنة في
تيارات الخليج" يوليو .2019
يأتي هذا اإلصدار المهم لهذا العام في وقت تواجه فيه المواطنة
فــي الـخـلـيــج ،تـحــديــات صـعـبــة :تـحــديــات داخـلـيــة تـهــدد الــوجــود
الخليجي ،وتسعى إلى تقويض وتصديع كيانه التعاوني الذي
أنشئ قبل  28عاما ،ونحرص على دعمه واستمراره ،هناك األزمة
الخليجية المتصاعدة ،حيث تصدر حمالت التحريض المتبادلة،
وتعمل وسائل التواصل االجتماعي التي يفترض بها أن تكون
للتواصل ،على تغذية النزاعات والفرقة ،وتعميق مشاعر الكراهية
في النسيج المجتمعي الخليجي ،يصاحب ذلك هدر متزايد للمال
الخليجي من قبل أطــراف النزاع في سياسات "الكيد" لبعضها،
بيد أن بايدن يعاني أعظم المشاكل ،فقبل المناظرات
والتمادي فيها.
ً
ً
األول ــى ،كــان متفوقا بنحو  20نقطة فــوق منافسيه،
أمــا التحديات الـخــارجـيــة ،فــإن منطقتنا تشهد تــأزمــا خطرا
ً
ورغـ ــم أن ه ــذا رب ـم ــا ك ــان راج ـع ــا إل ــى ح ــد كـبـيــر إلــى
ومـتـصــاعــدا بـيــن جــارتـنــا عـلــى الـضـفــة الـمـقــابـلــة إيـ ــران ،وحامية
شهرته األوسع وقربه الواضح من أوباما (الذي يظل
المصالح الدولية ،حليفة الخليج أميركا ،يضاعف مشاعر قلق
محايدا بحذر) ،فقد تصادف أنه مستغرق في الحنين
الخليجيين ويحسسهم أ نـهــم يعيشون على صفيح ســا خــن أو
إلى الماضي .ويبدو أنه ال يدرك إلى أي مدى تغيرت
بركان ينذر باالنفجار.
السياسة األ مـيــر كـيــة عندما يتعلق األ م ــر بالحزبية
لكل هــذا يخلص اإلصــدار إلــى أن كل هــذه المظاهر المتأزمة،
المفرطة منذ أن كــان فــي مجلس الـشـيــوخ ،وقـبــل أن
ما هي إال تجليات للمواطنة المتأزمة منذ استقالل دول الخليج
ً
يتحول الحزب الجمهوري إلى اليمين ويصبح معرقال
وتأسيس الــدولــة الوطنية ،وطبقا لعمر الشهابي ،مدير المركز
صريحا للعمل السياسي.
والمحرر العام لإلصدار "المواطنة تعد من أكثر الكلمات المتداولة
عالوة على ذلك ،لم يكن بايدن بارعا قط في إدارة
في الشأن العام ،إال أن الكثير من اإلبهام واللغط يدور حولها ،سواء
ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة لـمـنـصــب الــرئ ـيــس ،فـقــد فشل
في خطاب وسلوك التيارات السياسية ،ذات التوجه اإلسالمي أو
مرتين .وسوف يبلغ السابعة والسبعين من عمره في
المدني ،أو لــدى متخذي الـقــرار في المنطقة" .ويضيف :نأمل أن
نوفمبر (أكبر من ترامب بنحو ثالث سنوات) ،وسيبلغ
يساهم هذا اإلصدار في تفعيل النقاش حول المواطنة لدى التيارات
ً
الثمانين أثناء واليته األولى ،مما يجعله أكبر رئيس
السياسية والمواطنين ومتخذي القرار ،انطالقا من أن تصحيح
أميركي على اإلطالق.
الخلل السياسي (غياب المشاركة الشعبية الفعالة في اتخاذ القرار)
يظل لدينا مرشحان ديمقراطيان آخران معقوالن
هو المفتاح لمواجهة أوجه الخلل المزمنة األخرى (الخلل األمني،
أو ثالثة .في الوقت الحالي ،ربما بدأ بيت بوتيغيغ،
والسكاني ،واالقتصادي) في دول مجلس التعاون.
الحكيم الـخــارق للعادة فــي ســن السابعة والثالثين
العوامل التي تساهم في إضعاف المواطنة:
ً
وعمدة ساوث ِبند في إنديانا ،والرجل المثلي الذي
أوال :إحياء قيم ما قبل الدولة الوطنية :المواطنة مفهوم شامل
تطوع للخدمة في أفغانستان ،يفقد بعض سحره.
وجامع لكل المواطنين على حد ســواء ،لكن المجتمع الخليجي
ً
ح ـظــي "ال ـع ـم ــدة ب ـيــت" بــرب ـيــع رائ ـ ــع ،وه ــو ال ي ــزال
ال يزال محكوما بقيم زمن النزاعات والوالءات القبلية والطائفية
محبوبا بين ا لـعــد يــد مــن المانحين الديمقراطيين.
وف ــي ظــل طغيان
وروح الـفــزعــة والـتـفــاخــر بــاألنـســاب واألصـ ــولِ ،
ولكن قبل المناظرة مباشرة ،كان عليه أن يواجه قضية
الـهــويــات األدن ــى (الـقـبـلـيــة والـطــائـفـيــة) ف ــإن الـمــواطـنــة الحاضنة
تقض مضاجع المسؤولين فــي الـمــدن والـبـلــدات في
للمكونات المجتمعية (أســاس الدولة المدنية الحديثة) تصبح
مختلف أرجــاء البالد :فمؤخرا أقدم شرطي من ذوي
مهمشة.
ً
البشرة البيضاء في ساوث ِبند على إطالق النار على
ثانيا  :الخلل التمييزي المتسرب في التشريعات الخليجية:
رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء فأرداه قتيال .وفي
مازالت التشريعات الخليجية وبخاصة "قانون الجنسية" تمايز
المناظرة ،بدا أن القضية تثقل كاهله ،وسيجد نفسه
بين المواطنين وتصنفهم درجات :أصليين ومجنسين ،كما تحرم
في مشكلة حقيقية لو لم يتمكن من اجتذاب الدعم من
فئة ممن ولدوا ونشؤوا وتعلموا في الدولة من الجنسية ،وتفرق
األميركيين من ذوي األصول اإلفريقية ،وهي مشكلة
بين األب واألم في نقل الجنسية لألوالد ،فتبيح لألب وتحرم األم،
تؤرقه منذ أصدر قرارا ،عندما كان عمدة جديدا ،بفصل
في تمييز غير مبرر ،مخالف للدساتير الخليجية نفسها ،ومناقض
أول رئيس شرطة أسمر البشرة في ساوث ِبند.
لمواثيق حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
بــاخـتـتــام أول زوج مــن ال ـم ـنــاظــرات ،ذه ــب العديد
والتزمتها أمام المجتمع الدولي.
ً
مــن المرشحين الديمقراطيين إلــى تأييد مقترحات
ثالثا :غياب المشاركة الوطنية الفاعلة في اتخاذ القرار :نتيجة
يسارية مثيرة للجدال مثل الرعاية الصحية (ميديكير)
لعدم فعالية المؤسسات السياسية القائمة ،وهامشية دور منظمات
لـلـجـمـيــع ،وال ـتــي قــد تـعـنــي نـهــايــة الـتــأمـيــن الصحي
المجتمع المدني الخليجي ،ونخبوية التيارات السياسية الخليجية
الخاص وزيادة الضرائب؛ وإلغاء تجريم الهجرة غير
وافتقادها القاعدة الشعبية ،وضعف رقابة الرأي العام الوطني.
ً
الموثقة؛ وتغطية المهاجرين غير الموثقين في خطط
ختاما :ما أحرى دول الخليج أن تنصف أبناءها ممن ولدوا في
الرعاية الصحية الحكومية؛ والحافالت المدرسية.
أرضها وترعرعوا في أحضانها وتعلموا في مدارسها ،وبخاصة
تتمثل إحدى المعضالت الكبرى بمسابقة الترشح
ممن أمهاتهم مواطنات ،هؤالء تشربوا ثقافة أهل الخليج ،ورضعوا
للرئاسة مــن جــانــب الـحــزب الــديـمـقــراطــي فــي كونها
الوالء واالنتماء ،ليس لهم وطن سواها! أبناء المواطنة يستحقون
اخ ـت ـبــارا الثـنـتـيــن مــن الـسـمــات الـمـهـمــة :ف ــأي مرشح
لفتة كريمة من دولنا.
يمكنه التغلب على ترامب ،وأيهم يعرض البرنامج
مــا ضــر الخليج ،وقــد أنـعــم المولى عليه ،بضم هــؤالء األبـنــاء
ً
ً
ً
األكثر جاذبية للناخبين األساسيين ،وكلتا السمتين
األعــزاء إلى أحضانه "عــدال أو تفضال" ليكونوا جنودا مخلصين
ليست كاألخرى.
يخدمونه في السراء ويفدونه في البأساء؟ إلى متى تظل الكويت
مستهدفة من المنظمات الحقوقية الدولية ،بسبب قضية "البدون"؟!
ً
* صحافية مقيمة في واشنطن ،ومؤلفة كتاب
أجدر بها إصدار تشريع حازم ينهي القضية لألبد ،متمنيا على
ً
"يوميات واشنطن :تقرير ووترغيت وسقوط
بالدي قطر أخذ زمام مبادرة السبق خليجيا ،بإصدار تشريع ينهي
ريتشارد نيكسون".
التمييز بين المواطن والمواطنة في حق نقل الجنسية لألبناء،
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
ويلغي النص الذي يورث التجنيس ألبناء المجنس المولودين
«الجريدة"»
* كاتب قطري
				
في الوطن.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٧٧٥

٦.١٢٨

٤.٨٥٣

2.٦٠٧ 2.٩٠٩ 3.٢٧٨

«البورصة» ...االلتزام بمؤتمر المحللين واجب «أجيليتي»« :التحكيم الدولية» تنظر نزاعنا
مع «كورك تيليكوم  -العراق»
خالل  5أيام من إصدار البيانات المالية المرحلية والسنوية
●

محمد اإلتربي

يعتبر مؤتمر المحللين إحدى السمات
المميزة للشركات الـمــدرجــة فــي السوق
األول ،وم ــن الـمـمــارســات ال ـجــديــدة التي
ت ــواك ــب م ـم ــارس ــات األس ـ ـ ــواق الـمـتـقــدمــة
ون ـص ــت ع ـل ـيــه ق ــواع ــد ال ـب ــورص ــة بشكل
أساسي.
وإزاء إه ـمــال بـعــض ال ـشــركــات ،نبهت
م ـصــادر رقــابـيــة ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة في
السوق األول إلــى ضــرورة االلـتــزام بعقد
ً
مؤتمر المحللين وفقا للقواعد المعتمدة

للسوق وذلك بشكل مرحلي وسنوي.
ووفـ ــق ال ـم ـص ــادر ،فــإنــه يـتــوجــب على
الشركات عقد المؤتمر خالل خمسة أيام
بعد إص ــدار البيانات المالية المرحلية
والسنوية على أن يتضمن إعالن البيانات
المالية موعد هذا المؤتمر ،في حين تبادر
الشركة بنشر محضر المؤتمر على موقع
البورصة المعتمد في موعد أقصاه 40
دقيقة قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.
ولإلشارة فإن مؤتمر المحللين يعتبر
مـ ــن االل ـ ـتـ ــزامـ ــات ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـشــركــات
الـمـصـنـفــة ض ـمــن ال ـس ــوق األول ،إذ يتم
إع ـ ـطـ ــاء ت ــوقـ ـع ــات عـ ــن م ـس ـت ـق ـبــل األداء

وم ـ ـبـ ــررات ع ــن ال ـن ـمــو أو ع ــدم ــه وبـعــض
اإليـضــاحــات المالية عــن الـمــركــز المالي
للشركة وتقديم إيضاحات عن أهم مراكز
النمو والقوة للشركة.
وك ــان ــت ش ــرك ــات م ــدرج ــة ف ــي ال ـســوق
األول أهملت مؤتمر المحللين الماليين
ول ـ ـ ــم تـ ـبـ ـل ــغ الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة بـ ــأس ـ ـبـ ــاب ع ــدم
انعقاد المؤتمر وذلــك لفترتين ماليتين
متتاليتين.
ولإلشارة فإنه يتم توجيه إنذار وتنبيه
للشركات المخالفة وغير الملتزمة ،وفي
ح ــال ت ـك ــراره يـتــرتــب عـلــى ذل ــك إجـ ــراءات
أخرى تشمل جزاءات.

قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة «أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ل ـل ـم ـخ ــازن
العمومية» الكويتية ،إن الهيئة التحكيمية
ال ــدول ـي ــة لـ ــدى ال ـم ــرك ــز ال ــدول ــي لـتـســويــة
م ـنــازعــات االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـبـنــك الــدولــي
أعلنت اختصاصها نظر مطالبات الشركة
الناشئة مع «كورك تيليكوم  -العراق» منذ
تاريخ سريان اتفاقية االستثمار الثنائية
بين الكويت والعراق.
وأضافت «أجيليتي» في إفصاح منشور
على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت
أمس ،أنها قدمت طلب تحكيم ضد الجانب
ً
ال ـعــراقــي فــي فـبــرايــر  2017اس ـت ـنــادا إلــى
اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين

الـ ــدول ومــواط ـنــي الـ ــدول األخـ ــرى واتـفــاق
التشجيع المتبادل لالستثمارات الموقع
بين حكومتي البلدين.
وأوضحت «أجيليتي» أن ادعاء ها كان
ً
مبنيا على أساس إبطال استثمارها في
«كـ ــورك تـيـلـيـكــوم  -ال ـع ــراق» ون ـقــل ملكية
«أجيليتي» وشركاء آخرين في «كورك» إلى
المساهمين العراقيين األوائــل في مارس
 2019دون رد قيمة استثمار «أجيليتي»
األصلي.
ً
ولفتت إلــى أنــه ال يمكن حاليا تحديد
األثــر على المركز المالي للشركة نتيجة
ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ــاب ــق ق ـب ــل اخ ـت ـت ــام إج ـ ـ ــراءات

التحكيم وصدور قرار التحكيم النهائي.
وكانت «أجيليتي» قدمت طلب التحكيم
في موضوع عدم احترام الجانب العراقي
اللتزاماته وفق اتفاقية التشجيع والحماية
المتبادلة لالستثمارات والموقعة من كل
من العراق والكويت ومخالفة البروتوكول
الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة
رؤوس األموال واالستثمارات بين البلدين
مـ ــن خ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ــادرة الـ ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي
استثمارات «أجيليتي» بقيمة تتجاوز 380
مليون دوالر في قطاع االتصاالت.

تباين مؤشرات البورصة والسيولة تتراجع إلى  38مليون دينار
عمليات جني أرباح على األسهم القيادية مثل «الوطني» و«زين» و«بيتك»
علي العنزي

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  % 0.17تساوي
ً
 8.18نقاط مقفال على
مستوى  4853.59نقطة
بسيولة بلغت  11.1مليون
دينار.

سجلت المؤشرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت تباينا
فـ ــي تـ ـع ــام ــات أمـ ـ ـ ــس ،إذ نـمــا
مؤشر السوق العام بنسبة 0.02
في المئة هي  1.42نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  6128.54نقطة
وسط سيولة بلغت  38.6مليون
ديـنــار وبكمية أسـهــم متداولة
بلغت  238مليون سهم نفذت
من خالل  7709صفقات.
بينما انخفض مؤشر السوق
األول بنسبة  0.03في المئة هي
ً
 1.78نقطة مقفال على مستوى
 6775.05نقطة بسيولة بلغت
 27.4م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار وبـكـمـيــة
أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة ب ـل ـغ ــت 70.1
مليون سهم نـفــذت عبر 3204
صفقات.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
ا ل ــر ئـ ـيـ ـس ــي ب ـن ـس ـب ــة  0.17فــي
ً
المئة تساوي  8.18نقاط مقفال
عـلــى مـسـتــوى  4853.59نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  11.1مـلـيــون
ديـنــار وبكمية أسـهــم متداولة
بلغت  167.8مليون سهم نفذت
من خالل  4505صفقات.

جني أرباح جديد

مالت مؤشرات
القطاعات
إلى التداول باللون
األخضر

اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ج ـنــي
األربـ ــاح للجلسة الـثــانـيــة على
الـتــوالــي فــي مــؤشــرات بورصة
الـكــويــت وبـعــد أن ب ــدأت بشكل
م ـ ـ ـحـ ـ ــدود فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول
وب ـ ـعـ ــض األسـ ـ ـه ـ ــم مـ ـث ــل ب ـي ـتــك
واألهـلــي المتحد خــال جلسة
الخميس الماضي ،استمرت مع
افـتـتــاح جلسات هــذا األسـبــوع
وش ـم ـل ــت س ـه ــم ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني الــذي سبق أن تجاوز
مـسـتــوى الــديـنــار وكــذلــك سهم

«زي ــن» الـلــذيــن دفـعــا إلــى اللون
األخضر خالل جلسة الخميس
لكنهما تراجعا ليتراجع مؤشر
ال ـس ــوق األول بـشـكــل م ـحــدود،
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوض ب ـ ـ ـعـ ـ ــض األس ـ ـ ـهـ ـ ــم
مـ ـح ــدودة الـ ـ ـ ــدوران أو األدنـ ــى
سيولة تراجعات األسهم األكثر
سـيــو لــة لتنتهي الجلسة على
تراجع محدود ،بينما استمرت
ت ـ ـ ــداوالت نـشـيـطــة ع ـلــى أسـهــم
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي وتــوس ـعــت
بشكل أكبر إذ تراجعت سيولة
سهم االمتياز وأالفكو واألسهم
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ ع ـلــى
الـنـصـيــب األك ـب ــر م ــن الـسـيــولــة
لـتـسـتـمــر ف ــي ت ــداوالت ـه ــا وك ــان
االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز وأع ـ ـ ـيـ ـ ــان أف ـض ـل ـه ــا
وظ ـه ــرت أس ـه ــم ج ــدي ــدة كـنــور
وال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة وبـعــض
األس ـه ــم االص ـغ ــر ف ــي تـ ــداوالت
محمومة فــي بــورصــة الكويت
أم ــس ،لينتهي مــؤشــر الـســوق
الــرئ ـي ـســي ع ـلــى ارتـ ـف ــاع كــذلــك
الـ ـع ــام وي ـت ــراج ــع األول بشكل
محدود.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ج ـ ــاءت ت ـ ــداوالت
مــؤشــرات أس ــواق دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي م ـح ــدودة
وت ـم ـيــل إلـ ــى االرتـ ـ ـف ـ ــاع ،بينما
كـ ـ ــان ال ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي مـ ــؤشـ ــرات
قطر والكويت ومسقط ،وسط
مـكــاســب جـيــدة ألس ـعــار النفط
بنهاية تعامالتها خالل جلسة
الجمعة الـمــاضـيــة الـتــي أنهت
ً
برنت على مستوى  76دوالرا
للبرميل وهي أعلى مستوياته
خالل شهر.

أداء القطاعات
م ــال ــت م ــؤش ــرات ال ـق ـطــاعــات

أخبار الشركات

 271ألف دينار أرباح «أعيان» من بيع قسائم «توازن»
كشفت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار
ع ــن تـحـقـيــق أرب ـ ــاح بـقـيـمــة  271أل ــف ديـنــار
مــن بيع عــدة قسائم فــي منطقة العارضية
الـحــرفـيــة مـمـلــوكــة لـشــركــة تـ ــوازن الـقــابـضــة
التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 100
بالمئة.
وقالت «أعيان» إن «توازن» أتمت عملية بيع
عــدد قسيمة واح ــدة فــي المنطقة المذكورة

ً
«المتحد» :أولون بدال من الرئيسي

بقيمة إجمالية تبلغ  900ألف دينار نتج عنه
تحقيق ربح بقيمة  58ألف دينار.
وأض ــاف ــت أن «ت ـ ــوازن» أتـمــت كــذلــك بـيــع ع ــدد 4
قسائم في نفس المنطقة بقيمة إجمالية تبلغ 4.08
ماليين دينار نتج عنها ربح بقيمة  213ألف دينار.
ولفتت الــى أن األثــر المالي للصفقات السابقة
سينعكس على البيانات المالية للشركة في الربع
الثالث من العام الحالي.

قــال البنك األهـلــي المتحد إن بموجب كتابه المؤرخ  10يوليو استدعاء ديفيد أولون الذي جاء
عبدالله الرئيسي تقدم باستقالته الجاري ،وقد وافق مجلس االدارة ترتيبه األول في كشف األعضاء
من عضوية مجلس ادارة البنك عـلــى االسـتـقــالــة الـمـقــدمــة ،وقــرر االحتياطيين.

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صرف الــدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي،
أمــس ،عند مستوى  0.303دينار في حين استقر اليورو عند
 0.342ديـنــار مـقــارنــة بــأسـعــار صــرف األسـبــوع
الـمــاضــي .وق ــال بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
فـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى مــوق ـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسـتــرلـيـنــي ارت ـف ــع إل ــى مستوى
 0.381دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي ح ـي ــن ارت ـف ــع
الفرنك السويسري إلــى مستوى
 0.308دينار ،وظل الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار من دون تغيير.

إلى التداول باللون األخضر إذ
ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات
هي خدمات مالية بـ  7.7نقاط
وتأمين بـ  6.1نقاط وعقار بـ2.8
نـقـطــة وال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز بنقطة
واحــدة فقط وسلع استهالكية
بـ ـ ـ  0.66ن ـق ـطــة وب ـ ـنـ ــوك بـ ـ ـ 0.1
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
أربـ ـع ــة ق ـط ــاع ــات ه ــي خ ــدم ــات
استهالكية بـ  4.5نقاط وصناعة
بـ ـ  3.1ن ـقــاط وات ـص ــاالت بـ ـ 2.3
نـقـطــة ومـ ــواد أســاس ـيــة بنقطة
واحـ ـ ـ ــدة ،واسـ ـتـ ـق ــرت م ــؤش ــرات

ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية وبقيت
دون تغير.
وتصدر سهم خليج ب قائمة
األس ـه ــم األك ـث ــر قـيـمــة إذ بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  5.9م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبـ ــارت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـب ــة  0.97فــي
المئة تــاه سهم بيتك بـتــداول
 5.1مــاي ـيــن ديـ ـن ــار وب ـتــراجــع
بنسبة  0.13في المئة ثم سهم
وط ـ ـنـ ــي ب ـ ـت ـ ــداول  3.6مــاي ـيــن
ً
دينار ومنخفضا بنسبة 0.29
ً
ف ــي ال ـم ـئــة ورابـ ـع ــا س ـهــم أهـلــي

متحد بتداول  3.2ماليين دينار
وبارتفاع بنسبة  0.69في المئة
ً
وأخيرا سهم صناعات بتداول
ً
 2.5م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ومــرت ـف ـعــا
بنسبة  0.81في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األكثر كمية جاء أوال سهم أعيان
إذ تـ ـ ــداول بـكـمـيــة ب ـل ـغــت 38.3
مـلـيــون سـهــم وب ــأرب ــاح بنسبة
ً
 4.4في المئة وجاء ثانيا سهم
خليج ب ب ـتــداول  19.2مليون
س ـهــم وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة 0.97
ً
ف ــي ال ـم ـئ ــة وجـ ـ ــاء ث ــال ـث ــا سـهــم

االم ـت ـيــاز ب ـت ــداول  17.4مليون
سهم وبارتفاع بنسبة  2.8في
ً
المئة وجاء رابعا سهم السالم
ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول  12.2مـ ـلـ ـي ــون س ـهــم
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  6.7فــي
ً
المئة وجاء خامسا سهم أهلي
متحد بتداول  11.3مليون سهم
وبنمو بنسبة  0.69في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـفــاعــا سهم تمكين إذ ارتفع
بنسبة  21.5في المئة تاله سهم
الهالل بنسبة  13.1في المئة ثم
سهم آن بنسبة  11.1في المئة

ً
ورابـ ـ ـع ـ ــا س ـه ــم ع ــرب ــي قــاب ـضــة
ً
بـنـسـبــة  9.9فــي الـمـئــة وأخ ـيــرا
سهم وثاق بنسبة  9.6في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم الديره إذ انخفض بنسبة
 13ف ــي ال ـم ـئ ــة تـ ــاه س ـه ــم ري ــم
بـنـسـبــة  10فــي الـمـئــة ثــم سهم
رم ـ ـ ــال ب ـن ـس ـبــة  9.7فـ ــي ال ـم ـئــة
ً
ورابعا سهم منازل بنسبة 9.6
ً
ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا س ـهــم م ــدار
بنسبة  9.1في المئة.

« :»OTCتداول  2.8مليون سهم
بقيمة  46.4ألف دينار

«هيئة األسواق» تطرح مناقصة
إلنشاء مؤسسة تعليمية
أعلنت هيئة أســواق المال طرح مناقصة رقم 2019/CMA/PROC/03
بشأن تقديم على الخدمات االستشارية لمشروع إنشاء أو المساهمة
في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق األوراق المالية.
وقالت الهيئة إنه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر هيئة
أسواق المال الرئيسي الكائن في الكويت ،شرق ،شارع الشهداء ،مبنى
برج الحمراء لألعمال ،الدور  ،20دائرة المشتريات والخدمات ،على أن يتم
تقديم كتاب تفويض للشخص المخول بشراء كراسة المناقصة ،وسيتم
عقد اجتماع تمهيدي في يوم األربعاء  24الجاري ،ليتم مناقشة تفاصيل
المناقصة والرد على كافة االستفسارات من الجهة المعنية في الهيئة.
وحـ ــددت الـســاعــة الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر ي ــوم تــاريــخ اإلق ـف ــال ،المحدد
بالجدول أعاله ،آخر موعد لتقديم العطاءات في مقر هيئة أسواق المال.
على أن يتم دفــع المقابل النقدي المذكور أعــاه بواسطة  K-Netأو
بواسطة شيك مصدق.

شـهــدت منصة «ت ـ ــداوالت نـظــام خ ــارج المنصة»،
ً
المعروفة اختصارا بـ « ،»otcخالل جلسات األسبوع
الـمـنـتـهــي الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،انـخـفــاضــا ف ــي قيمة
التداوالت ،إذ تم تداول  2.8مليون سهم بقيمة 46.4
أل ــف دي ـنــار (ن ـحــو  157.7أل ــف دوالر) تـمــت عـبــر 44
صفقة.
وقالت شركة «الموازي دوت كــوم» ،في تقرير لها
أمس ،إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا،
إذ بلغ حجم التداوالت  1.08مليون سهم بقيمة 24
ألف دينار (نحو  81.6ألف دوالر) تمت عبر  31صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء
سلبيا خالل األسبوع ،إذ بلغت التداوالت نحو 1.7
مليون سهم بقيمة نحو  22.4ألف دينار (نحو 76.16
ألف دوالر) تمت عبر  13صفقة.

«شعاع كابيتال» تندمج مع «أبوظبي المالية»
أعـ ـلـ ـن ــت «شـ ـ ـع ـ ــاع ك ــابـ ـيـ ـت ــال»
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ج ـم ـع ـي ـت ـهــا
العمومية المخصصة لتصويت
المساهمين على صفقة االندماج
المقترحة مع «مجموعة أبوظبي
المالية» ،المجموعة االستثمارية
ال ــرائ ــدة ف ــي الـمـنـطـقــة .وص ـ َّـوت
جميع المساهمين الحاضرين
ل ـم ـص ـل ـح ــة إت ـ ـم ـ ــام االن ـ ــدم ـ ــاج،
وبذلك تدخل الصفقة مراحلها
النهائية ،بانتظار الحصول على
الموافقات التنظيمية ،واستكمال
الئحة الشروط المسبقة المتفق
ً
عليها والمتوقع إنجازها قريبا.

وبهذه المناسبة ،قال الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة أبــوظـبــي
المالية جاسـم الصديقي« :تسرنا
مــواف ـقــة مـســاهـمــي ش ـعــاع على
ه ــذه الـصـفـقــة ال ـم ـه ـمــة ،ويــؤكــد
ت ـص ــوي ـت ـه ــم ال ـ ـقـ ــوي لـمـصـلـحــة
إتمامها المقومات االستراتيجية
الـمـتـمـيــزة لـهــذا االن ــدم ــاج .ومــن
خــال قيامنا بدمج اثنتين من
الشركات القيادية على مستوى
المنطقة لتأسيس منصة رائدة
إلدارة األصول وأعمال الصيرفة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ،نـ ـ ـ ــرى ف ــرص ــة
م ـج ــزي ــة ل ـت ــوف ـي ــر ق ـي ـمــة ك ـب ـيــرة

ّ
لـجـمـيــع الـمـســاهـمـيــن ،وأت ـطــلــع
إل ــى ال ـت ـع ــاون م ــع فــريــق الـعـمــل
لمواصلة تحقيق النمو».

هيكلية الصفقة
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،سـ ـتـ ـص ــدر «ش ـ ـعـ ــاع»
 1.470.720.000س ـهــم جــد يــدا
لمصلحة الشركة األم لمجموعة
أب ــوظـ ـب ــي الـ ـم ــالـ ـي ــة ،أي شــركــة
«أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.
م .م» (المستثمر االستراتيجي)،
م ـقــابــل ك ــام ــل أس ـه ــم رأس مــال

م ـج ـم ــوع ــة أب ــوظـ ـب ــي ال ـم ــال ـي ــة.
وبـ ــذلـ ــك س ـي ـم ـت ـلــك ال ـم ـس ـت ـث ـمــر
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي نـ ـسـ ـب ــة %58
مــن أس ـهــم «ش ـع ــاع» بـعــد زي ــادة
رأسمالها.
وف ـ ـ ـ ــي داللـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي
ب ــال ـص ـف ـق ــة ،س ـت ـخ ـض ــع أس ـه ــم
«ش ـعــاع» ال ـجــديــدة لـفـتــرة حظر
ً
تـ ـ ـ ــداول م ــدت ـه ــا  12ش ـ ـهـ ــرا مــن
تاريخ االصــدار .ويمثل التقييم
الـمـتــوافــق عـلـيــه ع ــاوة بنسبة
تتجاوز  60%على سعر سهم
«ش ـ ـعـ ــاع» ق ـب ــل ت ــاري ــخ اإلع ـ ــان

ع ــن ال ـم ـب ــاح ـث ــات ح ـ ــول صـفـقــة
االندماج.
وب ـ ـ ـ ــإص ـ ـ ـ ــدار أس ـ ـ ـهـ ـ ــم شـ ـع ــاع
ال ـجــديــدة ،س ـتــزداد أسـهــم رأس
المال من  1.065.000.000سهم
إ ل ـ ـ ــى  2.535.720.000س ـه ــم.
وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان الـ ـم ــوح ــد
ً
الناتج عن عملية الدمج مدرجا
ف ــي سـ ــوق دبـ ــي ال ـم ــال ــي ،حيث
مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـح ـم ــل اس ــم
«مجموعة أبوظبي المالية ش.
م .ع» ،في حين سيستمر العمل
ً
جــاريــا عـلــى الـتـحــول إل ــى كيان
واحد.
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ً
حققت  260مليون ريال أرباحا صافية خالل النصف األول وإجمالي اإليرادات  4.2مليارات

ذكر بدر الخرافي أن الشركة
نجحت في إعادة تمويل
تسهيالت بإبرام اتفاقية
تحالف من بنوك
مرابحة مع ً
إقليمية ،مؤكدا أن هذه خطوة
تبرز ثقة المؤسسات المالية
باستراتيجية التحول الرقمي
الناجحة التي تقوم بها.

ارتفاع األرباح
قبل خصم الفوائد
والضرائب
واالستهالكات %60
لتصل إلى 1.9
مليار ريال

أعلنت شركة «زين السعودية»
أن ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ــال ـي ــة نـصــف
السنوية ّ
سجلت مـعــدالت نمو
ق ـيــاس ـيــة ع ـلــى ك ــل مــؤشــرات ـهــا
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،إذ رف ـ ـعـ ــت ال ـش ــرك ــة
أربــاح ـهــا الـصــافـيــة لتصل إلــى
نحو  260مليون ريال سعودي
( 69.2م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي)
حتى نهاية يونيو الماضي.
وك ـش ـف ــت ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـيــان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن إي ــرادات ـه ــا
ع ــن ه ــذه ال ـف ـتــرة سـجـلــت 4.15
مـ ـلـ ـي ــارات ري ـ ـ ــال ( 1.11م ـل ـيــار
دوالر أمـ ـي ــرك ــي) ،بـنـسـبــة نمو
بلغت  17في المئة مقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي،
فــي حـيــن ارتـفـعــت األربـ ــاح قبل
خـ ـص ــم الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد وال ـ ـضـ ــرائـ ــب
واالسـتـهــاكــات إلــى مستويات
نـمــو قـيــاسـيــة ،بتسجيلها 1.9
م ـل ـي ــار ر ي ـ ـ ــال ( 506.4مــا ي ـيــن
دوالر) بـ ــز يـ ــادة ب ـل ـغــت  60فــي
المئة عن نفس الفترة من العام
الـ ـم ــاض ــي ،م ـم ــا ع ـك ــس هــامــش
أرب ـ ـ ـ ـ ــاح قـ ـب ــل خـ ـص ــم الـ ـف ــوائ ــد
والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب واالسـ ـتـ ـه ــاك ــات
بنسبة  46فــي المئة ،فــي حين
بلغت قاعدة عمالء الشركة 8.3
ماليين عميل.
وأفادت بأن نتائجها المالية
عن فترة الربع الثاني من العام

ً
المالي الحالي شهدت استمرارا
لـنـمــو مــؤشــرات ـهــا ال ـمــال ـيــة ،إذ
سجلت اإلي ــرادات زيــادة قدرها
 11فــي الـمـئــة لتصل إل ــى نحو
 2.1م ـل ـيــار ريـ ــال ( 548مـلـيــون
دوالر) ،وارتـفـعــت األربـ ــاح قبل
خـ ـص ــم الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد وال ـ ـضـ ــرائـ ــب
واال سـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ك ـ ــات ()EBITDA
بنسبة  53في المئة ،لتصل إلى
نحو  944مليون ريــال (251.8
م ـل ـيــون دوالر) ،وه ــو م ــا حقق
هامش أرباح قبل خصم الفوائد
والـضــرائــب واالسـتـهــاكــات 46
في المئة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أن
أرب ــاحـ ـه ــا ال ـص ــاف ـي ــة ع ــن ف ـتــرة
الــربــع الثاني مــن الـعــام المالي
الجاري ارتفعت لتصل إلى نحو
 130مليون ريــال ( 34.7مليون
دوالر) ،وهو ما يعكس عمليات
التحول الجذرية التي تمر بها
العمليات التشغيلية للشركة
خالل هذه الفترة.
وبينت أن هذه النتائج جاءت
م ــدف ــوع ــة ب ـف ـضــل ت ــزاي ــد أعـ ــداد
م ـش ـتــركــي خ ــدم ــات ال ـب ـيــانــات،
وسخاء عروض باقات خدمات
ال ـب ـيــانــات ،إض ــاف ــة إل ــى تنامي
مـ ـع ــدالت اس ـت ـه ــاك الـمـحـتــوى
الـ ـت ــرفـ ـيـ ـه ــي ،ون ـ ـمـ ــو ع ـم ـل ـي ــات
ال ـش ــرك ــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـم ـشــاريــع

واألعـ ـ ـم ـ ــال ،وهـ ـ ــي أم ـ ـ ــور كـلـهــا
أسـهـمــت وم ــا زال ــت ف ــي ازدي ــاد
الـطـلــب عـلــى مــزيــد مــن خــدمــات
البيانات والسرعات األعلى.
وش ـهــدت ه ــذه الـفـتــرة نجاح
الشركة في توقيع اتفاقية إعادة
تـمــويــل تـسـهـيــات بـقـيـمــة 600
م ـل ـيــون دوالر م ــع ت ـحــالــف من
بنوك إقليمية بالتحول إلى عقد
مــراب ـحــة إس ــام ــي بـقـيـمــة 2.25
مليار ريــال لمدة عامين قابلة
لـلـتـجــديــد ،ك ـمــا قــامــت الـشــركــة
ً
ب ـســداد ال ـتــزامــات مــالـيــة مبكرا
بقيمة  300مليون ري ــال ،وهو
ما يعكس قوة مركزها المالي،
وتمتعها بتدفقات نقدية ،لتصل
م ــدف ــوع ــات ال ـش ــرك ــة ف ــي س ــداد
ال ـتــزامــات ـهــا ال ـمــال ـيــة إل ــى نحو
 1.425مليار ريال خالل األشهر
التسعة الماضية.
وأج ــرت الشركة أول مكالمة
هاتفية بتقنية الجيل الخامس
 5Gلـتـكــون أول شــر كــة تعتمد
ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـطــورة
فــي المملكة ،إذ بلغت سرعات
اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة نـحــو
 1000مـيـغــابــايــت فــي الـثــانـيــة،
ً
وحــالـيــا تتوفر خــدمــات الجيل
الـ ـخ ــام ــس فـ ــي مـ ـط ــار خ ـل ـي ــج «
نـيــوم» ،ليكون أول مطار يوفر
خدمات الجيل الخامس.

وقـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة شــركــة «زيـ ــن» الـسـعــوديــة
ونــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
وال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ف ــي
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـخـ ــرافـ ــي:
«شهدت هذه الفترة المزيد من
التطورات اإليجابية على صعيد
ع ـم ـل ـيــات ال ـش ــرك ــة الـتـشـغـيـلـيــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ،م ـ ـمـ ــا انـ ـعـ ـك ــس
ب ـق ــوة ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات الـنـمــو
ل ـمــؤشــرات ـهــا ال ـم ــال ـي ــة ،ف ـ ــاألداء
االستثنائي للشركة جاء بفضل
االس ـت ـم ــرار ف ــي االلـ ـت ــزام الـجــاد
بتنفيذ استراتيجية التحول،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن نـ ـم ــو ق ـط ــاع
البيانات والخدمات الرقمية».
وأشـ ــار ال ـخــرافــي إل ــى نجاح
ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـم ــوي ــل
تـ ـسـ ـهـ ـي ــات ب ـ ـ ــإب ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاقـ ـي ــة
مــرابـحــة مــع تـحــالــف مــن بنوك
إق ـل ـي ـم ـي ــة ،وه ـ ــي خـ ـط ــوة ت ـبــرز
ث ـقــة ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة في
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـحــول الــرقـمــي
الـنــاجـحــة الـتــي تـقــوم بـهــا ،كما
أنها ستدعم عمليات الشركة،
وس ـت ـم ـن ـح ـه ــا ق ـ ـ ـ ـ ــدرات أف ـض ــل
الس ـت ـك ـشــاف فـ ــرص ال ـن ـمــو في
مجاالت الخدمات الرقمية التي
قد تنشأ في المستقبل.
وأوضح أن «الشركة مستمرة
ف ــي اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا ف ــي تــرقـيــة

الشبكة ،والتوسع فــي خدمات
األل ـ ـ ـيـ ـ ــاف الـ ـض ــوئـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ــزل
( ،)FTTHوتنفيذ االستراتيجيات
المبتكرة فــي قـطــاع المشاريع
واألعمال الـ  ،B2Bوالمدن الذكية،
ل ـت ـع ــزي ــز ت ــدف ـق ــات ـه ــا ال ـن ـق ــدي ــة،
إذ ي ـش ـه ــد ق ـ ـطـ ــاع االت ـ ـصـ ــاالت
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات في
المملكة طفرة كبيرة على صعيد
العديد من المجاالت».
وكشف أن «زي ــن» السعودية
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـن ــوي ــع مـحـفـظــة
أع ـم ــال ـه ــا ،وت ـس ـخ ـيــر ق ــدرات ـه ــا
ل ـم ــواك ـب ــة ت ــأثـ ـي ــرات االق ـت ـص ــاد
ً
الــرقـمــي ،إذ تعكف حــالـيــا على
توفير تطبيقات واستخدامات
تقنيات الجيل الخامس ،والتي
سيكون لها بالغ األثر في إثراء
وتـ ـ ـط ـ ــور ق ـ ـطـ ــاع ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات واالت ـ ـصـ ــاالت في
ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ــة ،ك ـمــا أنـهــا
تسعى ألن يكون لها مساهمة
رئـيـسـيــة فــي دع ــم ج ـهــود رؤيــة
المملكة .2030
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إن
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـتــي ت ـقــوم بها
شركة زين واعتمادها المستمر
للتكنولوجيات الحديثة يدعم
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
تشهدها البيئة اال سـتـثـمــار يــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ،ال ـتــي اكتسبت

بدر الخرافي

ً
ً
دعما حقيقيا من قيادة المملكة،
م ــا س ـي ـكــون ل ــه ب ــال ــغ األث ـ ــر في
زيـ ـ ـ ــادة الـ ـج ــاذبـ ـي ــة لــاق ـت ـصــاد
الـ ـسـ ـع ــودي ،وت ـع ــزي ــز ازدهـ ـ ــاره
المستمر».
ي ــذك ــر أن تـ ـط ــور ال ـع ـم ـل ـيــات
التشغيلية وا لـتـجــار يــة لشركة
زي ــن ال ـس ـعــوديــة ،واسـتـمــرارهــا
فــي تحقيق مستويات جديدة
من النمو والربحية ،والجهود
الـمـسـتـمــرة الك ـت ـســاب مـجــاالت

أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال م ـ ـب ـ ـت ـ ـك ـ ــرة ،انـ ـعـ ـك ــس
باإليجاب على القيمة السوقية
للشركة ،ا لـتــي تضاعفت خالل
ً
فـ ـت ــرة ال ـ ـ ـ  12ش ـ ـهـ ــرا األخ ـ ـيـ ــرة،
ويسعى مجلس اإلدارة واإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة إل ــى االس ـت ـفــادة من
فرص النمو المتاحة ،والبحث
عن الفرص االستثمارية لتعظيم
حقوق المساهمين.

«التجاري» يعلن الفائزين في حساب النجمة «الخليج» يتعاون مع «راديسون بلو» لتقديم
عروض حصرية لحاملي البطاقات االئتمانية
«وراتبك وفوقه كاش»
أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي
على «حساب النجمة» وحملة «راتبك وفوقه
كــاش» وتــم إجــراء السحب بحضور ممثلة
وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.
وقــال البنك في بيان صحافي أمــس ،إن
نتائج السحب جاءت على النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي جائزة
بقيمة  5000دينار كانت من نصيب
عبير خالد الصراف ،والسحب األسبوعي
لحملة «راتبك وفوقه كــاش» جائزة بقيمة
 1000دينار كانت من نصيب نايف محمد
البناقي.
وأوضح البنك أن جوائز حساب النجمة
أص ـب ـحــت م ـم ـيــزة بـحـجــم م ـبــالــغ ال ـجــوائــز
المقدمة باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة،
وتـتـضـمــن ال ـس ـحــوبــات ج ــائ ــزة أسـبــوعـيــة
بقيمة  5000دينار وشهرية بقيمة 20000
دينار وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف
مليون ،إضافة إلــى أكبر جائزة في العالم
مرتبطة بـحـســاب مـصــرفــي ،وال ـتــي حصل
ال ـب ـن ــك ب ـمــوج ـب ـهــا ع ـل ــى ش ـه ـ ـ ــادة غـيـنـيــس
لألرقـام القياسيـة والبالغة مليون ونصف
المليون دينار.
وعــن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة،
كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة
فـقــط بــإيــداع  100دي ـنــار ،ويـجــب أن يكون

في الحساب مبلغ ال يقل عن 500
دينار لدخول جميع السحوبات
على كافة الجوائز التي يقدمها
الحساب.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـفـ ــرص ال ـ ـفـ ــوز،
فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ
ف ــي ال ـح ـســاب زادت ف ــرص فــوز
ً
الـعـمـيــل ،فـكــل  25دي ـن ــارا توفر
ً
ف ــرص ــة واح ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـف ــوز ،ف ـضــا
عـ ــن الـ ـم ــزاي ــا اإلض ــافـ ـي ــة ال ـتــي
يــوفــرهــا ال ـح ـســاب ،إذ يحصل
ال ـع ـم ـي ــل عـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة سـحــب
آلـ ـ ـ ــي ويـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع الـ ـحـ ـص ــول
ع ـلــى ب ـطــاقــة ائ ـت ـمــان بـضـمــان
الحساب ،كذلك الحصول على
كافة الخدمات المصرفية من
البنك التجاري.
أما بالنسبة لحملة «راتبك وفوقه كاش»
والموجهة للموظفين الكويتيين والوافدين
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي والـ ـخ ــاص وكــذلــك
المتقاعدين والمستمرة حتى  31ديسمبر
 ،2019وعن آلية االنضمام إلى هذه الحملة
واالستفادة من المزايا التي توفرها ،أفاد
البنك بــأن باستطاعة أي مــو ظــف كويتي
راتبه يزيد على  500دينار سواء تم تعيينه
ً
حــديـثــا أو فــي الـخــدمــة الفعلية مــن سنين
القيام بتحويل راتبه إلى البنك واالستفادة

ضمن برنامج المطاعم ألكثر من  300مطعم ومقهى

من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية
نقدية فورية مضمونة بقيمة  250دينار
كويتي أو قرض بدون فائدة بقيمة خمس
أضعاف الراتب و بحد أقصى  10,000دينار
ً
كويتي ،باإلضافة إلى الدخول تلقائيا في
الـسـحــب األسـبــوعــي عـلــى جــائــزة مـقــدارهــا
 1,000دينار كويتي.

ً
فريق « »Ooredooيحل ضيفا
على إذاعتي  88.8و90.4

ً
ً
أعلن بنك الخليج عرضا جديدا
يـسـتـمـتــع ب ــه حــام ـلــو ب ـطــاقــات بنك
الـخـلـيــج االئـتـمــانـيــة ه ــذا الـصـيــف،
بالتعاون مع فندق «راديسون بلو»
الكويت ،بحيث يحصل عمالء البنك
مــن حــامـلــي الـبـطــاقــات االئتمانية
على خصومات بقيمة  15في المئة
بكل من مطعم «البوم» للمأكوالت
البحرية والستيك ،ومطعم وشرفة
ال ـ ـب ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ومـ ـطـ ـع ــم الـ ـ ـط ـ ــاووس
الصيني ،وسكاي لونج.
وقــال البنك فــي بيان صحافي
أمس ،إن هذا العرض يأتي ضمن
عـ ــروض بــرنــامــج الـمـطــاعــم الـتــي
ي ـط ــرح ـه ــا ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ابـ ـت ــداء
م ــن ش ـه ــر ي ــول ـي ــو الـ ـ ـج ـ ــاري ،ويـسـتـمـتــع
مــن خاللها جميع حاملي بطاقات بنك
الـخـلـيــج االئـتـمــانـيــة بـخـصــومــات تصل
إلــى  20فــي المئة بأكثر مــن  300مطعم
ومقهى في الكويت ،من المطابخ العالمية
المختلفة.
وقال مساعد المدير العام لالتصاالت
الخارجية في بنك الخليج ،أحمد األمير،
إنـنــا نطلق هــذا الشهر ع ــروض برنامج

«وربة» 5 :فائزين
في سحوبات «السنبلة»

للحديث عن « »ANAوباقات التجوال وأبرز عروض الصيف

فريق عمل  Ooredooمع طاقم مارينا FM
ً
شـ ــاركـ ــت « »Ooredooالـ ـك ــوي ــت ،اس ـت ـك ـم ــاال
لمسيرتها اإلذاعية ،محطتي مارينا إف إم ونبض
الكويت اإلذاعـيــة في حديثهما عن باقة «»ANA
الــرقـمـيــة األول ــى مــن نــوعـهــا فــي الـكــويــت ،بــاقــات
« »Ooredoo Passportللتجوال ،وتم اإلفصاح عن
أسمى إنجازات الشركة المرتبطة بشبكة الجيل
الخامس «.»5G
وقــالــت الـشــركــة فــي بـيــان صـحــافــي أم ــس ،إنــه
شارك من « »Ooredooناصر العبدالله من إدارة
التسويق وعبدالمحسن الفهد من إدارة االتصال
المؤسسي ،في برنامج كسرة روتين مع المذيع
علي نجم من إذاعة مارينا  FMوبرنامج ديوانية
الياقوت واألنصاري مع المذيع خالد األنصاري
من إذاعة نبض الكويت.
وخـ ــال ال ـم ـقــابــات اإلذاعـ ـي ــة ،ت ــم ال ـت ـنــويــه أن
« »Ooredooهي أول شركة اتصاالت في السوق
الكويتي تطلق خدمة رقمية مثل « ،»ANAالتي
ً
ً
ً
تــو فــر منتجا ر قـمـيــا بــا لـكــا مــل مخصصا بشكل
فردي يتيح للعمالء التحكم الكامل في االشتراك،
ويسهل عليهم الشراء واالستخدام والدفع مقابل
الحصول على خدمات « »Ooredooمباشرة من
هواتفهم النقالة.

و ي ــؤ ك ــد إ طـ ـ ــاق « »ANAم ـك ــا ن ــة «Ooredoo
ال ـك ــوي ــت» ك ـشــركــة رائ ـ ــدة ف ــي ال ـس ــوق ف ــي مـجــال
الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،ب ـع ــد أن ق ـ ـ ــادت الـ ـع ــدي ــد مــن
الـمـبــادرات الحصرية والـمـمـيــزة ،مثل طــرح أول
 eSIMفي الكويت ،القيام بأول اتصال « »5Gدولي
ب ـيــن « Ooredooال ـك ــوي ــت» و» Ooredooقـطــر»
والتجارب الرائدة للجيل الخامس .حيث ينعكس
دور» »Ooredooكمؤسسة قطاع خاص في الدفع
بعجلة التنمية وا لـمـســا هـمــة الفعلية فــي رؤ يــة
كويت جديدة .2035
وتم تسليط الضوء بإمكانية العمالء االستفادة
من باقات  »Ooredoo» Passportوتجربتها أثناء
سـفــرهــم إل ــى ال ـخ ــارج ،إذ يمكن للعمالء تفعيل
باقات  Passportمن خالل تطبيق »My»Ooredoo
واستخدامها قي أكثر من  70دولة حول العالم.
عــاوة على ذلــك ،تعد « »Ooredooأول مشغل
ات ـصــاالت فــي الـكــويــت يفعل خــدمــات «Inflight
 »Roamingفي جميع شركات الطيران كجزء من
تغطية خدمة «.»Ooredoo Passport

المطاعم التي نتعاون فيها مع عدد من
المطاعم والمقاهي الشهيرة في الكويت،
مثل مجموعة المطاعم الفخمة الموجودة
في فندق راديسون بلو الكويت.
وأض ـ ـ ــاف األمـ ـي ــر «أنـ ـ ــه م ــن خـ ــال ه ــذا
ال ـ ـعـ ــرض ،ي ـت ـم ـكــن عـ ـم ــاء ب ـن ــك الـخـلـيــج
م ــن حــام ـلــي ال ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـمــان ـيــة من
االستمتاع بخصومات في أكثر من 300

مطعم ومقهى من المطابخ العالمية التي
شكلت صــورة الكويت كوجهة سياحية
للغذاء ،ويسعدنا أن نقدم هذا البرنامج
لعمالئنا اليوم ،ونعدهم بمواصلة العمل
ً
على تقديم األفضل دائما».

«بيتك» يطلق حملة «بطاقتك
مفتاح بيتك في أوروبا»
ياسين :جوائز نقدية لـ  3عمالء لشراء عقار هناك

أعـ ـل ــن بـ ـن ــك ورب ـ ـ ــة سـحــب
الـسـنـبـلــة األس ـبــوعــي ال ـ ـ ،26
الخميس الماضي ،وتم إعالن
الفائزين الخمسة بحضور
م ـم ـثــل عـ ــن وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة وموظفي «وربة».
وحصل كــل فائز على 1000
دي ـ ـنـ ــار ،وهـ ـ ــم :خ ــال ــد مـحـمــد
حسين ،نواف صالح الذويخ،
بــدر شــريــدة الـعــازمــي ،أحمد
محمد سليم ،و مــا لــك محمد
السمان.
ي ـم ـث ــل ح ـ ـسـ ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة
الخيار األمثل لكل الراغبين
فــي توفير األم ــوال وتحقيق
عـ ــوائـ ــد م ــالـ ـي ــة ث ــابـ ـت ــة عـلــى
أرصــدتـهــم فــي الــوقــت نفسه،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى فـ ـ ــرص ل ـل ـفــوز
بجوائز نقدية طوال العام.
وت ـمــاش ـيــا م ــع رغ ـب ـتــه في
ت ـطــويــر وت ـح ــدي ــث خــدمــاتــه
وحـ ـل ــول ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،بـمــا
يتوافق مع تحقيق المصلحة

والـ ـف ــائ ــدة األكـ ـب ــر ل ـع ـمــائــه،
ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوب الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ــذي
لقاه الحساب ،يعيد «وربــة»
إطالق حساب السنبلة بحلة
جــديــدة ومـتـطــورة فــي 2019
ت ـطــوي ف ــي ثـنــايــاهــا جــوائــز
نقدية وعينية أكبر ،حيث قام
بـتـعــديــل وت ـيــرة الـسـحــوبــات
والقيمة اإلجمالية للجوائز
الـ ـنـ ـق ــدي ــة والـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
يحصل عليها العمالء ،لتصل
إلى أكثر من مليون دينار.

أطلق بيت التمويل الكويتي
«بيتك» حملة بعنوان «بطاقات
ب ـي ـتــك Visa -م ـف ـتــاح بـيـتــك في
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا» الـ ـت ــي ت ـم ـن ــح ع ـم ــاء
«ب ـي ـتــك» ت ـجــربــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
وفريدة من نوعها.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» فـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،ب ـ ــأن الـحـمـلــة
ت ـع ـت ـبــر س ــاب ـق ــة ع ـل ــى ال ـســاحــة
المصرفية إذ يمكن أن يحقق
استخدام بطاقة  – Visaبيتك في
الكويت أو في الخارج بدينار
على األقل ،حلم امتالك عقار في
أوروبا ،مما يعكس مدى اهتمام
«بيتك» بعمالئه والحرص على
مكافأتهم بشكل مميز.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للبطاقات المصرفية للمجموعة
فـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك» ن ـم ــر ي ــاسـ ـي ــن ،إن
الحملة الجديدة ممتدة حتى 16
سبتمبر  ،2019إذ تتيح فرصة
ال ـفــوز ل ـ  3ع ـمــاء ،عـلــى م ــدى 3
شـهــور مــن خ ــال  3سـحــوبــات،
يـفــوز كــل عميل بجائزة نقدية
تـ ـخـ ـص ــص ل ـ ـش ـ ــراء م ـم ـت ـل ـك ــات
عقارية من اختياره في أوروبا.
وأضاف أنه في سبيل توفير
أفضل الـظــروف للعميل الفائز
ك ــي يـتـمـكــن م ــن الـ ـش ــراء بشكل
ناجح ،فإن «بيتك» يقدم تذكرتي
سفر فئة رجــال األعمال للفائز
ومرافق ،إلى جانب إقامة لمدة
 5ل ـيــال ف ــي ف ـنــدق  5ن ـجــوم في
الدولة األوروبية التي سيشتري
ال ـع ـم ـيــل ال ـف ــائ ــز ال ـع ـق ــار فـيـهــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ـن ـحــة ن ـقــديــة
بقيمة  1000دينار.
وأكد ياسين أن الحملة عالوة
على جوائزها فهي متميزة في
جــانــب آخــر وهــو مبلغ اإلنـفــاق

نمر ياسين

المطلوب باستخدام البطاقة،
الـ ـ ــذي يـ ـب ــدأ م ــن ديـ ـن ــار واح ـ ــد،
فبمجرد إنـفــاق حامل البطاقة
ً
دينارا كحد أدنى على إجمالي
ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء خـ ـ ــال م ــدة
الحملة ،يتأهل لدخول السحب
النهائي بمعدل فرصة مقابل كل
دينار مشتريات داخل الكويت،
وف ــرص ـت ـي ــن م ـق ــاب ــل ك ــل دي ـن ــار
مشتريات خارج الكويت.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء
ال ـمــؤه ـل ـيــن ل ـل ــدخ ــول ف ــي ه ــذه
الحملة هم مستخدمو بطاقات
«ب ـي ـتــك  »Visaبـحـيــث أن طــرح
ال ـح ـم ـل ــة خ ـ ــال م ــوس ــم ال ـس ـفــر
والـ ـعـ ـط ــات ي ـس ــاه ــم فـ ــي مـنــح
العمالء تجربة مصرفية مميزة
وف ــرص فــوز لــدى استخدامهم
بطاقات  »Visaبيتك» ،كما أنه
ربط الجائزة بإمكان االستخدام
داخل الكويت أو خارجها رغبة
في تشجيع استخدام البطاقات
فــي الـســوق المحلي ،وتنشيط
م ـب ـي ـع ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ،وت ـح ـق ـيــق
العدالة فى الفرص بين العمالء.

وشدد على مواصلة الجهود
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع شـ ــركـ ــة ،Visa
لتخطيط وتـنـفـيــذ ال ـعــديــد من
الـحـمــات ،لما لها مــن مــردود
إي ـج ــاب ــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رض ــا
الـعـمــاء وم ـع ــدالت االسـتـخــدام
وتــوس ـيــع ال ـح ـصــة ال ـســوق ـيــة لـ
«ب ـي ـت ــك» ف ــي م ـج ــال ال ـب ـطــاقــات
بأنواعها المختلفة.
وأكد أن «بيتك» يواصل بهذه
الحملة االبتكرار وتعزيز ريادته
في سوق البطاقات المصرفية
ً
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرارا
ً
ل ـل ـن ـج ــاح ــات خـ ـص ــوص ــا بـعــد
إصـ ـ ـ ــدار أول ب ـط ــاق ــة م ـعــدن ـيــة
(  )Metal Cardفـ ــي ا ل ـك ــو ي ــت
لـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـخ ــاص ــة
لألفراد ،إضافة إلى ذلك حصول
بـيـتــك عـلــى ج ــائ ــزة أسـ ــرع نمو
لـبـطــاقــات  Visaال ـص ــرف اآلل ــي
في الكويت.
وقـ ــال أن ـك ــوش دي ـف ــاداس ــون،
مــديــر  Visaفــي الـكــويــت« :نحن
سـ ـ ـع ـ ــداء بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع ب ـيــت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي ه ــذه
ال ـح ـم ـل ــة ال ـ ـفـ ــريـ ــدة .ل ـي ــس فـقــط
ال ـت ـم ـت ــع بـ ــأمـ ــان وراحـ ـ ـ ــة وث ـقــة
مـ ــع بـ ـط ــاق ــات  Visaال ـخ ــاص ــة
ب ـ ـه ـ ــم ،ب ـ ـ ــل س ـ ـي ـ ـكـ ــون ب ــإمـ ـك ــان
ً
ح ـ ــامـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ـ ـنـ ــا أيـ ـ ـض ـ ــا
فــرصــة حصولهم عـلــى مكافأة
الستخدامهم بطاقات  Visaفي
الداخل والـخــارج .ويسعدنا أن
نكون قادرين على تعزيز تجربة
ال ــدف ــع لـحــامـلــي بـطــاقــاتـنــا من
خالل هذه الحملة».
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اقتصاد

ً
«الطاقة الدولية» :إمكان استخدام الغاز الطبيعي بديال للكربون
دعت إلى التوسع في استثمار الطاقة الغازية في إطار الحفاظ على البيئة
أشرف عجمي

يرى بعض الخبراء أن
الصين ستكون المحرك
الرئيس لمستقبل الغاز،
حيث ستمثل  40في المئة
من نمو الطلب العالمي على
مدار نصف العقد المقبل.

وفقا لتقرير صدر حديثا عن
وكــالــة الطاقة الــدولـيــة ،شهدت
أسـ ــواق ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي الـعــام
الماضي عاما ذهبيا آخر ،حيث
ارت ـف ــع ال ـط ـلــب بـنـسـبــة  4.6في
الـمـئــة ،وه ــو أس ــرع م ـعــدل نمو
منذ عام .2010
وي ـقــول الـتـقــريــر شـكــل الـغــاز
نحو  45فــي المئة مــن الــزيــادة
في إجمالي الطلب على الطاقة
األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن ـ ـ ــه ل ـيــس
م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب أن ال ـص ـي ــن
والــواليــات المتحدة استأثرتا
بحصة األسد من الزيادة ،حيث
يستمر الـطـلــب عـلــى ال ـغــاز في
م ـح ـط ــات الـ ـط ــاق ــة وم ـج ـم ـعــات
البتروكيماويات فــي االرتـفــاع
في كال البلدين.
وأض ـ ـ ــاف أن ع ــام ــل درجـ ــات
ال ـحــرارة غير الـعــاديــة «شــديــدة
الـبــرودة في الشتاء وحــارة في
ال ـص ـي ــف ق ــد س ــاع ــد ع ـل ــى رف ــع
االستهالك».
ّ
ومـ ــع ذل ـ ــك ،م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
ي ـت ـبــاطــأ مـ ـع ــدل ال ـن ـم ــو ال ـق ــوي
في استهالك الـغــاز ،مع تباطؤ
الــزيــادات السنوية إلــى  1.6في
المئة فقط حتى عام .2024

نمو قوي

توقعات بتباطؤ
معدل الغاز
ً
إلى  %٨سنويا
بالصين في حال
استمرار الحرب
التجارية مع
الواليات المتحدة

وقــالــت الــوكــالــة إن ــه مــن غير
المرجح أن يكون النمو القوي
ل ـســوق ال ـغ ــاز ه ــو ال ـم ـع ـيــار في
المستقبل ،بسبب تباطؤ النمو
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وتـ ــراجـ ــع إم ـك ــان
الـتـحــول مــن الـفـحــم إل ــى الـغــاز،
وال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ظ ـ ـ ــروف جــويــة
م ـع ـت ــدل ــة ب ـع ــد ف ـص ــل ال ـص ـيــف
الـ ـح ــار ب ـش ـكــل اس ـت ـث ـنــائــي فــي
نصف الكرة الشمالي.
وعـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،فــإن
بعض الخبراء يرون أن الصين
س ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــرك ال ــرئـ ـي ــس
لمستقبل الـغــاز ،حيث ستمثل
 40ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ن ـمــو الـطـلــب
العالمي على مدار نصف العقد
المقبل.
وأرج ــع الـخـبــراء ذلــك الــى أن
الدافع الرئيس الستهالك الغاز
المرتفع هو التخلص من تلوث
الـ ـ ـه ـ ــواء فـ ــي ال ـ ـمـ ــدن ال ـص ـي ـن ـيــة
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ــى

مستويات خطيرة في السنوات
األخيرة.
ولعل فكرة التحول من الفحم
إلــى الغاز في توليد الكهرباء،
وك ــذل ــك لـلـتــدفـئــة الـمـنــزلـيــة ،قد
يكون عامال مساعدا بالفعل من
أجل تحسين جودة الهواء قليال.
وفي حين أن معدالت النمو
فـ ــي الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى ال ـ ـغـ ــاز عـلــى
المستوى العالمي مــن المقرر
أن ت ـت ـب ــاط ــأ ،ح ـي ــث سـيـنـطـبــق
الشيء نفسه على الصين ،فقد
ارتفع الطلب على الغاز بنسبة
 14.5في المئة بالصين في عام
 2017و 18.1ف ــي ا ل ـم ـئــة خــال
العام الماضي.

الحرب التجارية
إال أن حـســب مـحـلـلـيــن فــإنــه
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـت ـبــاطــأ هــذا
المعدل إلى  8في المئة سنويا
فــي الـصـيــن فــي ح ــال اسـتـمــرار
الـحــرب التجارية مــع الــواليــات
المتحدة ،ألن ذلك سيؤدي إلى
تراجع النمو.
وفـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
أدى ت ــدن ــي أسـ ـع ــار الـ ـغ ــاز إلــى
زيادة الطلب ،مما مهد الطريق
الستثمارات بمليارات الدوالرات
في مجمعات البتروكيماويات
ومحطات الطاقة الجديدة التي
تعمل على الغاز.
ولعل انخفاض أسعار الغاز
الصخري سيحله محل الفحم،
وكــذلــك ال ـتــزام محطات الطاقة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـغ ــاز
يدعم الطلب في المستقبل ،كما
ينطبق الشيء نفسه على الطاقة
النووية؛ حيث إنــه من الممكن
أن ت ـغ ـلــق ال ـم ـن ـشــآت ال ـن ــووي ــة،
ويستفيد الغاز من ذلك.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــر «ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
ال ــدولـ ـي ــة» إلـ ــى أن الـ ــزيـ ــادة في
إنتاج الغاز الطبيعي ،ليس
ف ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،بــل في
أم ـ ــاك ـ ــن أخ ـ ــرى
أ يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،أدت

إلى ارتفاع الطلب على مستوى
العالم.
إن مــوجــة مـحـطــات تصدير
الغاز الطبيعي المسال الجديدة
ت ـع ـمــل أي ـض ــا ع ـلــى ربـ ــط مــزيــد
ومزيد من البلدان ،مما يجعل
تجارة الغاز أكثر سهولة ويسر.
في هذا الصدد ،قالت الوكالة
إن الواليات المتحدة قد تتفوق
عـلــى قـطــر وأس ـتــرال ـيــا لتصبح
أك ـب ــر م ـص ــدر ل ـل ـغــاز الـطـبـيـعــي
المسال في العالم بحلول عام
.2024
وفــي غضون ذلــك ،ستصبح
الصين أكبر مستورد في الوقت
ن ـف ـس ــه ،م ـم ــا ي ـج ـعــل ت ـعــري ـفــات
االستيراد الصينية على الغاز
الطبيعي المسال من الواليات
المتحدة ،التي جــاء ت ردا على
إجراءات إدارة الرئيس األميركي
على الصين ،مؤثرة بشكل كبير.

استثمار ضعيف
بـيــد أن ــه فــي الــوقــت الـحــالــي،
تــواجــه أس ــواق الـغــاز الطبيعي
الـ ـمـ ـس ــال وفـ ـ ـ ــرة ،ل ـك ــن ال ــوك ــال ــة
توقعت أن ينقلب هذا الفائض
إلــى عجز في عــام  2020تتوقع
الوكالة أن تبدأ الجولة التالية
من قرارات االستثمار النهائية
ف ـ ــي مـ ـحـ ـط ــات تـ ـص ــدي ــر الـ ـغ ــاز
الطبيعي المسال الجديدة هذا
ال ـ ـعـ ــام ،ب ـع ــد عـ ــدة سـ ـن ــوات مــن
االستثمار الضعيف.
وتشير الوكالة إلى أن زيادة

استخدام الغاز وتوسيع حجم
الـ ـغ ــاز ال ـ ــذي ي ـتــم ت ــداول ــه على
أس ـ ـ ــاس ع ــال ـم ــي وزي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
محطات االستيراد والتصدير،
أدت إل ــى ت ـق ــارب أس ـع ــار الـغــاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
العالم؛ حيث انخفضت الفروق
في األسعار اإلقليمية انخفاضا
حـ ـ ــادا م ـن ــذ ال ــرب ــع األخـ ـي ــر مــن
ع ــام « 2018خ ــاص ــة بـيــن آسـيــا
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا» ب ـف ـضــل الـ ــوفـ ــرة فــي
األسواق؛ إال أن األسواق الفورية
اآلسيوية ال تــزال تواجه درجة
أعلى من تقلبات األسعار بسبب
األنماط الموسمية األقوى.

توفير الطلب
وح ـثــت الــوكــالــة عـلــى زي ــادة
االسـتـثـمــار فــي صـنــاعــة ال ـغــاز،
لـتــوفـيــر الـطـلــب ال ـم ـتــزايــد على
ال ـ ـغـ ــاز فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،حـيــث
س ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـلـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
الجديدة آفاق استثمارية تمتد
إلــى عـقــود ،قــد يصبح بعضها
أصــوال عالقة مع زيــادة القيود
الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـ ـل ــى ان ـب ـع ــاث ــات
الكربون.
ومـ ــن الـمـحـتـمــل ح ـســب آراء
ب ـعــض ا ل ـمــرا ق ـب ـيــن أن تتحمل
م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة وخ ـ ـطـ ــوط
األن ــاب ـي ــب وغ ـيــرهــا م ــن الـبـنـيــة
التحتية للنفط والغاز ،التي يتم
بـنــاؤهــا حــالـيــا ،ديــونــا بحلول
عام  ،2050عندما تسعى الدول
إل ـ ــى إزالـ ـ ـ ــة الـ ـك ــرب ــون مـ ــن أج ــل
تحقيق األهداف المناخية .وقد
تــواجــه صـنــاعــة الـنـفــط وال ـغــاز
خـســائــر بـمـئــات الـمـلـيــارات من
ال ــدوالرات مــن األص ــول العالقة
المحتملة.

«أوبك» تتقبل خفض حصتها السوقية
انخفض إنتاج دول أوبك مجتمعة دون
الثالثين مليون برميل يوميا في يونيو،
وم ــع ذل ــك أص ــرت «أوبـ ــك» وشــركــاؤهــا في
«أوبك »+على تمديد اتفاق خفض اإلنتاج
لتسعة أشهر أخرى.
وهذه المرة ليست األولى التي تنخفض
فيها الحصة السوقية لـ «أوبك» في سوق
النفط العالمي إلى ما دون  30في المئة،
ففي الثمانينيات وا جـهــت دو لـهــا تحديا
كبيرا من النفط المتدفق من بحر الشمال
وخليج المكسيك واال تـحــاد السوفياتي،
لكن اليوم مختلف عن الثمانينيات.
وفي عام  1985كانت «أوبك» شبه معطلة
كمنظومة جماعية ُتقود استقرار السوق،
وكان السباق على أشده بين دول المنظمة
لزيادة اإلنتاج واالستحواذ على الحصص
السوقية ،وكان ذلك كفيال بانهيار األسعار
إلى  7دوالرات للبرميل في عام .1986

طفرة «الصخري»
وتالشت طفرة بحر الشمال مع األيام،
وجاء ت طفرة النفط الصخري ،فانطلقت
حرب جديدة على الحصص السوقية في
عام  ،2014وانهارت األسعار إلى  32دوالرا.
وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ل ــم ت ـصــل ط ـف ــرة الـنـفــط
الصخري إلى ذروتها ،ففي يونيو سجل
اإلنتاج األميركي مستوى قياسيا جديدا
عند  12.2مليون برميل يوميا.
وتـ ـت ــوق ــع «أوب ـ ـ ـ ــك» ارتـ ـ ـف ـ ــاع اإلم ـ ـ ـ ــدادات
النفطية مــن خ ــارج دول المنظمة بنحو
 2.22مليون برميل يوميا هذا العام ،وأن
ت ــأت ــي مـعـظــم ه ــذه ال ــزي ــادة م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة.
وقــال وزيــر الطاقة والصناعة والثروة

المعدنية السعودي م .خالد الفالح ،خالل
اج ـت ـم ــاع ــات ف ـي ـي ـنــا األخ ـ ـيـ ــرة ،إن «ال ـن ـفــط
الصخري ،كما كل حــوض ،يمر بصعود،
ثم استقرار ثم هبوط ،وحتى ذلك الحين
علينا أن نتكيف».
وف ــي مـســار الـتـكـيــف ،ق ــادت الـسـعــوديــة
الـتـحــول االسـتــراتـيـجــي األك ـبــر ،بــالــدخــول
في شراكة مع روسيا إلعادة التوازن إلى
ال ـســوق ،وهــو مــا أنـتــج منظومة «أوب ــك»+
وهم أعضاء المنظمة وشركاء من خارجها
أبرزهم روسيا.
وتبعا لهذه التحركات انخفض إنتاج
«أوبـ ـ ــك» م ــن م ـعــدل  34.12م ـل ـيــون بــرمـيــل
في  2016إلى  33.3مليونا في نهاية عام
 ،2018ثم إلى  32مليونا في نهاية الربع
األول مــن  ،2019ثــم إلــى  29.6مليونا في
يونيو ،وفق مسح رويترز.

مستجدات السوق
ول ــم تـكــن قـ ــرارات «أوبـ ــك» وحــدهــا وراء
تراجع اإلنتاج ،فقد طرأ مستجد مهم ،هو
العقوبات األميركية على إيران وفنزويال،
ال ـت ــي أدت إلـ ــى ان ـه ـي ــار ص ـ ـ ــادرات الـنـفــط
اإليرانية من مليون ونصف المليون برميل
يوميا إلى أقل من  400ألف برميل.
ومــع ذلــك ،قــررت «أوب ــك» تمديد خفض
اإلنتاج المحدد بـ  1.2مليون برميل يوميا
إلى  9أشهر أخرى ،وتكون حصة المنظمة
منها  800ألف برميل.
ويظهر هذا القرار التصميم السعودي
على تحقيق التوازن في السوق ،ولو كلف
ذلك خسارة حصة سوقية إلى حين.
(األسواق نت)

مالك العمارات االستثمارية يدعون البلدية إلى حل أزمة «السراديب»
هناك أكثر من  10آالف عقار استثماري وفرق التفتيش ال تستطيع تغطيتها
قال مالك العمارات :إذا كانت
بلدية الكويت ال تملك الحق
بإصدار قرار إداري باإلخالء،
فإن اإلدارة العامة لإلطفاء
تملك إصداره ،فهي التي
أوعزت إلى البلدية بضرورة
إصدار أوامر بإخالء السراديب
لعدم توافر اشتراطات األمن
والسالمة فيها ،وبالتالي
خطورتها على سالمة
القاطنين في العمارة.

أرس ـل ــت ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت ،مـمـثـلــة ف ــي إدارة
إزاالت المخالفات خالل الشهرين الماضيين،
فــرق تفتيش لبعض الـعـمــارات االستثمارية
وع ـل ــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ف ــي مـنـطـقــة حــولــي
والسالمية لمعرفة ما إذا كانت سراديب هذه
ً
العمارات مؤجرة كمخازن للغير أم ال ،خالفا
لتخصيصها مواقف للسيارات.
ّ
وبينما أعرب مالك العمارات االستثمارية،
في بيان أمس ،عن تأييدهم للبلدية والشد على
أيديها إلزالة هذه المخالفات التي ال تتوفر في
كثير منها معايير األمن واشتراطات السالمة،
فإنهم ذكــروا مالحظات «نضعها أمــام المدير
العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي ،هي
كما يلي:
 .1ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع أن س ــرادي ــب ال ـع ـم ــارات
االس ـت ـث ـمــاريــة تــؤجــر ك ـم ـخــازن مـنــذ أك ـثــر من
ً
أربعين عاما ،إلى درجة أن هذا الموضوع صار
ً
ً
عــرفــا دارج ــا بين مــاك الـعـمــارات ،وحتى بين
مسؤولي البلدية أنفسهم ،حتى وإن كان هذا
ً
العرف مخالفا للقانون.
 .2معظم هــذه الـعـقــارات االسـتـثـمــاريــة يتم
تــداول ـهــا بـيــن الـمــواطـنـيــن ،حـتــى يــومـنــا هــذا،
نتيجة عمليات البيع والشراء أو اإلرث ،بالتالي
فــإن المالك األخـيــر ألي مــن هــذه الـعـقــارات ،أو
آخر من انتقلت إليه ملكيتها ،على األغلب لم
يكن هو من قام بعملية تأجير سرداب عمارته.
 .3معظم هذه السراديب مرخصة من مكاتب
هندسية معروفة لــدى الجميع ،بل ومعروفة
ً
جيدا عند بلدية الكويت نفسها ،وكلنا يعرف
أن هــذه الـســراديــب ال تستطيع أي سـيــارة أن
تـنــزل إلـيـهــا إم ــا بسبب االن ـح ــدار الـشــديــد ،أو
بسبب ضيق المكان لصغر العمارة نفسها،
أو بسبب كثرة األعمدة الخرسانية المتراصة
التي رخصتها البلدية ،دون أن تحظى بدراسة
جــدواهــا كمواقف للسيارات ،حتى وإن كانت
ً
مخصصة للسيارات أصال.
 .4ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت ت ـق ــوم بـتـسـلـيــم اإلن ـ ــذار
إلــى ح ــارس الـعـمــارة ،لتأتي الـخـطــوة التالية
والـمـجـحـفــة ف ــي ح ــق كـثـيــر م ــن ال ـم ــاك ،وهــي

تحويل المالك – المخالف في نظر إدارة إزالة
المخالفات بالبلدية – إلــى إدارة التحقيقات
ً
في وزارة الداخلية ،تمهيدا إلحالة الموضوع
برمته إلى المحاكم المختصة ،دون األخذ بعين
االعتبار أن بعض المالك هم من كبار السن ومن
السيدات ،وبعضهم من الورثة ال ذنب لهم فيما
آلت إليه سراديب عماراتهم.

 .5مــن الـمـعـلــوم أن هـنــاك أكـثــر مــن 10,000
عـقــار اسـتـثـمــاري فــي ال ـكــويــت ،وق ــد نـمــي إلــى
علمنا أن فرق التفتيش ،المكون كل منها من 5
أفراد ،ال تستطيع أن تغطي أكثر من  15عمارة
في الشهر الواحد ،فكم سنة سوف تستغرقها
فــرق التفتيش لتغطية هــذا الـعــدد الهائل من
ً
العمارات االستثمارية؟ علما أن بعض موظفي

هــذه اإلدارة كــانــوا قــد تقدموا بطلب نقل إلى
إدارات أخ ـ ــرى ،بـسـبــب م ــا نــال ـهــم م ــن إره ــاق
نتيجة األعمال التفتيشية في هذا الجو الخانق
والحرارة الشديدة.
ول ـهــذا ك ـلــه ،وب ـنــاء عـلــى ه ــذه الـمــاحـظــات،
الـتــي نـهــدف مــن ورائ ـهــا الـقـضــاء على ظاهرة
تأجير ســراديــب الـعـمــارات ،وتطبيق القانون

بكل عدالة ونزاهة وبحيادية تامة ،دون إلحاق
األذى النفسي والمادي بالمواطنين من مالك
أو أصحاب هذه العمارات ،نتقدم من المهندس
المنفوحي ،بالمقترحات التالية:
 .1ض ــرورة إخـطــار بلدية الكويت أصحاب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــارات ال ـم ـع ـن ـي ــة أو مـ ــن ي ـ ـنـ ــوب ع ـن ـهــم،
بالحضور إلــى اإلدارة المختصة في البلدية
(إدارة إزالـ ـ ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــات) ،وال ـح ـص ــول على
توقيعهم على إنــذارات إلخالء هذه السراديب
خ ــال ثــاثــة ش ـهــور ،وتــزويــدهــم ب ـقــرار إخــاء
إداري يدعم موقفهم عند رفع دعاوى قضائية
ض ــد م ـس ـت ــأج ــري ال ـ ـسـ ــراديـ ــب ،إذا م ــا رف ــض
ال ـم ـس ـت ــأج ــرون إخ ـ ــاء ال ـع ـيــن الـ ـم ــؤج ــرة ،ألن
مالك العمارة مرتبط بعقد إيجار قانوني مع
المستأجر ،وهــي عقود ال يقدر بسببها على
إجبار المستأجر على اإلخالء.
 .2إذا كــانــت بـلــديــة الـكــويــت ال تملك الحق
بإصدار قرار إداري باإلخالء ،فإن اإلدارة العامة
لإلطفاء تملك إصدار مثل هذا الحق باإلخالء،
فهي اإلدارة الـتــي أوع ــزت إلــى بلدية الكويت
بضرورة إصدار أوامر بإخالء السراديب لعدم
توفر اشتراطات األمن والسالمة فيها ،بالتالي
خطورتها على سالمة القاطنين في العمارة.
 .3ب ـع ــد ت ــزوي ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن مـ ــاك أو
أص ـح ــاب ه ــذه ال ـع ـم ــارات ب ــاإلن ــذارات وب ـقــرار
اإلخ ــاء اإلداري ،تستطيع بـلــديــة الـكــويــت أن
تـتــابــع اإلجـ ـ ــراء ات التنفيذية الـتــي يـقــوم بها
الـ ـم ــاك سـ ـ ــواء بـ ــاإلخـ ــاء أو ب ــال ـت ــراض ــي مــع
مستأجر السرداب ،أو بإحضار ما يفيد بإقامة
دعوى قضائية إلخالء السرداب مستندين فيها
إلى قرار اإلخالء اإلداري.
إن هــذه االقتراحات لو طبقت بحذافيرها،
ً
فستحقق للبلدية وإلدارة اإلطفاء أيضا الهدف
المنشود ،وهو منع نشوب حرائق ،أو توفير
مواقف للسيارات في بعض السراديب لسكان
هذه العمارات ،وستمنع وقوع األضرار النفسية
والمادية على مالك العمارات االستثمارية ،إذا
ما تمت إحالتهم إلى إدارة التحقيقات في وزارة
الداخلية ،ومن ثم إحالتهم إلى المحاكم.
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باتت تهم الكثير من الشركات حول العالم
شركة مثل «فيسبوك»
تحظى بوصول جماهيري
واسع النطاق ،إذ يستخدم
منصتها الرئيسية نحو ملياري
ونصف المليار شخص ،إلى ً
جانب مليار مستخدم تقريبا
لكل من منصاتها األخرى
مثل «إنستغرام» و«واتساب»
الوصول
و«ماسنجر» ،وهذا ً
الهائل يجعلها منجما في
أعين المعلنين.

مع مواقع التواصل
االجتماعي يمكن
للمستخدم تحديد
المنشورات
والصور التي يحب
مطالعتها

«ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـخ ــدم ــة
وال ـ ـنـ ــاس يـ ـشـ ـع ــرون ب ــال ــذع ــر»..
ك ــان ه ــذا ع ـن ــوان ت ـقــريــر لمجلة
«كومبليكس» األميركية في 13
م ــارس الـمــاضــي ح ــول خـلــل في
خوادم شركة «فيسبوك» أدى إلى
تعطل خــدمــات شبكة التواصل
االجـتـمــاعــي األوسـ ــع فــي الـعــالــم
وجميع المنصات التابعة لها
م ـثــل «إن ـس ـت ـغ ــرام» و«وات ـ ـسـ ــاب»
و«ماسنجر».
في المقابل ،وخــال التوقيت
نفسه ،نـشــرت مجلة «إن ــك» عبر
ً
موقعها اإللكتروني تقريرا عن
نفس المشكلة لكن عنوانه حمل
رسالة مختلفة بعض شيء وهي
«ف ـي ـس ـب ــوك وإنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام خ ــارج
الخدمة لساعات ،لكن ليس عليك
أن تهلع».
هـ ــذان ال ـت ـقــريــران تـحــدثــا عن
مشكلة ليست األولى أو األخيرة
م ــن نــوعـهــا لـنـفــس الـشـبـكــة هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام ،ف ـق ــد ت ـ ـكـ ــررت ال ـم ـش ـك ـلــة
م ــرة أخـ ــرى ب ـح ـلــول ال ـثــالــث من
يــولـيــو لـكــن عـلــى ن ـطــاق عالمي
أوسـ ــع ش ـمــل أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة
والجنوبية وأوروبــا وأجــزاء من
الشرق األوسط وآسيا ،واستمرت
نحو  12ساعة.
رب ـم ــا ال ـت ـك ــرار الـ ــذي ي ـنــم عن
ه ـ ـشـ ــاشـ ــة ن ـ ـ ـظـ ـ ــام «ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك»
وم ـث ـي ــات ـه ــا ،ه ــو ال ـس ـب ــب وراء
الـ ـعـ ـن ــاوي ــن الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ــت عــن
الذعر والهلع ،ومع ذلك ال يبدو
ً
األمر منطقياِ ،ل َم قد ينتاب المرء
ش ـعـ ٌ
ـور بــالـخــوف إزاء انفصاله
ولـ ـ ـ ــو ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل -عـ ــن ه ــذهالشبكات لبعض الوقت أو حتى
لــأبــد؟ ألــم يحيا حياة طبيعية
قبلها؟

ماذا لو لم توجد هذه الشبكات؟
 -فـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة

«ب ــران ــديـ ـجـ ـنـ ـيـ ـت ــي» ل ـل ـت ـســويــق
اإل ل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرو نـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،2015
استعرضت بعض النقاط التي
كانت لتحدث لو لم يطور البشر
شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وقالت إن غياب هــذه المنصات
ً
ً
يمنح المستخدمين وقتا إضافيا
للتواصل مع األصدقاء والعائلة
بشكل فعلي.
 هذه المنصات تجعل البشرً
أك ـث ــر ت ـش ــارك ــا ل ـح ـيــاة بعضهم
ً
بعضا إلى درجة تنسيهم ادخار
ً
ب ـعــض ال ــوق ــت لــال ـت ـقــاء فـعـلـيــا،
وهو أمر يؤثر في طبيعة العالقة
التي تربط الـنــاس ،وإذا اختفت
ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
سيكون بمقدور المستخدمين
ً
أيـضــا تجنب األش ـخــاص الذين
ال يـ ــريـ ــدون ال ـت ـح ــدث إل ـي ـه ــم أو
رؤيتهم.
 لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــود بـ ـع ــضالـ ـغـ ـم ــوض ح ـ ــول ال ـ ـنـ ــاس ،فـفــي
الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ي ـم ـك ــن ل ـل ـمــرء
ببساطة استخدام جواله للدخول
إلـ ــى إح ـ ــدى ش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل
االجتماعي والبحث عن شخص
بـعـيـنــه لـتـكــويــن رأي ب ـشــأنــه أو
مـعــرفــة كـيــف يـفـكــر ومـ ــاذا يحب
وما عمله.
 م ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــلاال جـتـمــا عــي ،يمكن للمستخدم
تحديد المنشورات والصور التي
يـحــب مـطــالـعـتـهــا ،لـكــن بــدونـهــا
ومع العودة إلى الماضي القريب،
رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون ع ـل ـي ــه االسـ ـتـ ـم ــاع
للحكايات ورؤي ــة الـصــور التي
يعرضها الحضور حوله سواء
أحب ذلك أم ال.
ً
 وفقا لـ «برانديجنيتي» فإنك ــل م ــن ت ـمـن ـحــه ل ـقــب «ص ــدي ــق»
ً
ً
في حياتك سيكون صديقا حقا
ول ـ ـيـ ــس كـ ـم ــا ت ـص ـن ــف ش ـب ـك ــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ك ــل
األشخاص في قائمة المعارف،

إضافة لذلك سيكون على المرء
ً
دائما تذكر مواعيد أعياد الميالد
المهمة وتاريخ زواجه.

أهمية اقتصادية هائلة
 تقرير «برانديجنيتي» بداً
منطقيا بالنسبة للمستخدمين،
لكن ربـمــا على مستوى األف ــراد
فقط ،فكلمات مثل «هلع» و»ذعر»
ال ـت ــي ارت ـب ـط ــت ب ــأخ ـب ــار الـعـطــل
فــي شبكات «فيسبوك» ،لــم تكن
لـتـشـيــر إل ــى قـلــق هـ ــؤالء األفـ ــراد
ً
لعدم قدرتهم على التواصل معا
لسويعات.
 فـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،م ـن ـص ــاتم ـ ـثـ ــل «ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» و«تـ ــوي ـ ـتـ ــر»
و«إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» و«غـ ــوغـ ــل» وك ــل
الـ ـشـ ـبـ ـك ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ــي
تعتمد على اإلنترنت والخوادم
التي يخشى البعض أنها عرضة
طوال الوقت لألعطال والهجمات
ً
السيبرانية ،باتت جزءا ال يتجزأ
م ـ ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وت ـ ـهـ ــم ال ـك ـث ـيــر
والـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ح ــول
العالم.
 -إلعطاء لمحة عن مدى تأثير

بنك برقان يعلن أسماء الفائزين
بسحب حساب يومي
أع ـلــن ب ـنــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن في
الـسـحــوبــات الـيــومـيــة عـلــى حـســاب يــومــي،
وق ــد ف ــاز ك ــل واح ــد مـنـهــم ب ـجــائــزة  5آالف
دينار ،وكان الحظ في هذه السحوبات من
نصيب كل من حامد محمد رستم محمود،
وزاهيد زويببهاي كالولواال ،وسعد عامر
محمد أفضل ،ودالل يوسف سالم الحشاش،
وسليمان خالد محمد بن حسن.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ال ـس ـحــب ال ـي ــوم ــي ،يــوفــر
«برقان» سحبا ربع سنوي لحساب «يومي»

للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125ألف دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د .ك
كاملين قبل تاريخ السحب ،كما
مدة شهرين
ّ
أن كل  10د .ك تمثل فرصة واحــدة لدخول
السحب .وإذا كان رصيد الحساب  500دينار
وما فوق ،سيكون صاحب الحساب مؤهال
لـلــدخــول فــي كــل مــن الـسـحــوبــات اليومية
وربع السنوية.
وللمزيد من المعلومات حول فتح حساب

يومي أو عن السحب ربع السنوي لحساب
يومي ،يرجى زيــارة أقرب فرع لبنك برقان
لـلـحـصــول ع ـلــى الـتـفــاصـيــل والـمـعـلــومــات
الــازمــة ،أو االتصال على  ،1804080حيث
سيقدم موظفونا المختصون كل المساعدة
الـ ــازمـ ــة حـ ــول ك ـي ـف ـيــة ف ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب ،أو
لإلجابة عن كافة االستفسارات حول جميع
خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات ب ـنــك ب ــرق ــان .ويـمـكــن
كذلك زيارة موقع البنك اإللكتروني www.
 burgan.comللمزيد من المعلومات.

ه ـ ــذه ال ـش ـب ـك ــات ف ــي االق ـت ـص ــاد
وأهميتها للشركات ،يكفينا أن
نعلم أن إي ــرادات «فيسبوك» من
الــدعــايــة واإلعـ ــان ت ـج ــاوزت 55
ً
مليار دوالر عــام  2018ارتفاعا
ً
من  40مليارا في  ،2017في حين
بلغت إيرادات «غوغل»  116مليار
ً
ً
دوالر ارتفاعا من  95مليارا.
 ش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـثـ ــل «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك»تـ ـحـ ـظ ــى ب ـ ــوص ـ ــول ج ـم ــاه ـي ــري
واسـ ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ،إذ ي ـس ـت ـخــدم
منصتها الرئيسية نحو ملياري
ون ـص ــف ال ـم ـل ـيــار ش ـخ ــص ،إلــى
ً
جــا نــب مـلـيــار مستخدم تقريبا
لـ ـك ــل م ـ ــن مـ ـنـ ـص ــاتـ ـه ــا األخـ ـ ـ ــرى
م ـثــل «إن ـس ـت ـغ ــرام» و»وات ـ ـسـ ــاب»
و«م ــاسـ ـنـ ـج ــر» ،وهـ ـ ــذا ال ــوص ــول
ً
الهائل يجعلها منجما في أعين
المعلنين.
ً
ً
 لو أن هناك درســا مستفادابــالـنـسـبــة ل ـل ـشــركــات م ــن تعطل
ال ـش ـب ـك ــات والـ ـت ــي ت ـع ــد ق ـن ــوات
تـســويـقـيــة ،فـهــو ع ــدم اعـتـبــارهــا
القنوات الوحيدة واليقين بأنها
لـيـســت م ـس ـتــدامــة أو ذك ـي ــة ،لــذا
على الشركات اتباع نهج تسويق
متكامل يعتبر منصات التواصل

ً
االجتماعي جزءا منه وال يرتكز
ً
عليها كليا.

عوامل نفسية تبرر الخوف
 رغ ــم األه ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة،فهناك عامل نفسي يجعل األفراد
ً
أكثر ارتباطا بمنصات التواصل
االجتماعي ،ويقول تقرير لموقع
«م ـ ـيـ ــديـ ــم» إن ت ـص ـم ـي ـم ــات ه ــذه
الشبكات المليئة باأللوان الزاهية
واإلشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات والـ ــرسـ ــائـ ــل تـثـيــر
هرمون الدوبامين داخــل الدماغ،
ً
وتجعل الشخص يرغب دائما في
الحصول على المزيد منها.
 عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـبـ ــدأ اإلع ـ ـجـ ــابـ ــاتوال ـت ـع ـل ـي ـق ــات فـ ــي الـ ـت ــدف ــق عـلــى
الصورة أو المنشور الذي وضعه
الـمـسـتـخــدم لـلـتــو ،يصبح العقل
ً
م ـت ـح ـم ـس ــا وي ـ ــري ـ ــد الـ ـم ــزي ــد مــن
االهتمام على الفور ،الجميع يحب
التحدث عن أنفسهم وآرائهم ،لذا
فإن األدمغة تبحث عن مكافأة لها.
ً
 وف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــري ــر لـ ــ«مـ ـي ــدي ــم»،ي ـخ ـص ــص األش ـ ـخ ـ ــاص مـ ــا بـيــن
 30ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  40ف ــي الـمـئــة
ً
مــن المحادثات التقليدية وجها

لــوجــه ،للحديث عــن أنفسهم ،في
حين ترتفع هــذه النسبة إلــى 80
في المئة عبر اإلنترنت ،وهــو ما
يحبه الدماغ.
 هـ ـن ــاك اعـ ـتـ ـق ــاد س ــائ ــد ل ــدىالـبـعــض ب ــأن مـنـصــات الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي تـ ـ ــؤجـ ـ ــج الـ ـعـ ـن ــف
وتـ ـح ــرض ع ـلــى أعـ ـم ــال ال ـش ـغــب،
وتـ ــم إغ ـ ــاق ش ـب ـكــات ك ـب ــرى مثل
«فيسبوك» و»تويتر» في عدد من
ب ـل ــدان ال ـعــالــم ف ــي أع ـق ــاب أح ــداث
عنف وصدامات ،حتى إن الحزب
الحاكم في المملكة المتحدة هدد
بحجب بعضها.
 قـ ــد تـ ـك ــون هـ ـ ــذه ال ـم ـن ـصــاتمـتـهـمــة بــال ـتــأث ـيــر ع ـلــى الـصـحــة
النفسية للمستخدمين ،لكن ليس
ً
ص ـح ـي ـحــا أن إغ ــاق ـه ــا يـقـلــل من
مستوى العنف ( 40دولــة أغلقت
شـبـكــات تــواصــل اجتماعية منذ
عــام  ،)2010ويقول تقرير لموقع
«ذا كونفرزشن» إن عمليات اإلغالق
الـ ـجـ ـب ــري ت ـس ـب ـبــت فـ ــي ت ـصــاعــد
موجات العنف ال العكس.
 فــي دراس ــة أجــراهــا باحثونم ــن جــام ـعــة ن ـي ــوي ــورك ،تـبـيــن أن
م ـس ـت ـخــدمــي «ف ـي ـس ـب ــوك» ال ــذي ــن

ه ـجــروا المنصة لبعض الــوقــت،
ح ـظ ــوا ب ـب ـعــض ال ـ ـفـ ــراغ ال ـ ــذي لم
يـمـيـلــوا السـتـغــالــه ف ــي مطالعة
م ــواق ــع أخ ـ ـ ــرى ،وإنـ ـم ــا ش ــاه ــدوا
ال ـت ـل ـفــاز واج ـت ـم ـعــوا بــاألصــدقــاء
والعائلة.
ً
 تبين أيضا أنهم أقل متابعةل ــأخ ـب ــار ،وب ــال ـت ــال ــي ك ــان ــوا أقــل
ً
ً
إدراكـ ـ ـ ــا ل ــأح ــداث ،لـكـنـهــم أي ـضــا
ً
ظ ـل ــوا أقـ ــل اس ـت ـق ـطــابــا لــوج ـهــات
الـنـظــر الـمـتــداولــة عـلــى الشبكات
االجتماعية ،وبشكل عام أدى ترك
«ف ـي ـس ـبــوك» إل ــى زي ـ ــادة الـسـعــادة
لديهم وتقليل مشاعر االكتئاب
والقلق.
 مـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن قـ ــائ ـ ـمـ ــةال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـن ــامـ ـي ــة
ل ــ«ف ـي ـس ـبــوك» تـعـنــي زي ـ ــادة قيمة
الشبكة بالنسبة للمستهلكين،
م ــا يـجـعــل الـشـبـكــة ج ــذاب ــة ل ــرواد
ً
اإلنـ ـت ــرن ــت تـ ـم ــام ــا ك ـم ــا يـنـجــذب
ً
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا إل ـ ـ ــى الـ ـم ــدن
المزدهرة بفضل الفرص المتوافرة
فـيـهــا ،وبــالـتــالــي يمكن ال ـقــول إن
«فيسبوك» هي أول مدينة رقمية
ضخمة في العالم.
(أرقام )

«الناقالت الكويتية» :نجاح إنزال الناقلة
«غاز المباركية» في البحر
كشفت شركة نــا قــات النفط الكويتية
أنه تم إنزال ناقلة الغاز المسال العمالقة
«غاز المباركية /رقم بدن  »2990في البحر
بـنـجــاح بـعــد تــركـيــب جميع أج ــزاء الـبــدن
ف ــي الـ ـح ــوض ال ـث ــال ــث ب ـشــركــة ه ـيــونــداي
للصناعات الثقيلة فــي أو ل ـســان بكوريا
الجنوبية.
وق ـ ــال م ــدي ــر م ـج ـمــوعــة م ـش ــاري ــع بـنــاء
األسطول والمتحدث الرسمي لـ»الناقالت»
الكابتن يوسف الصقر لـ «كونا» أمس ،إن
انزال الناقلة «غاز المباركية» تم يوم أمس

برج الحمراء لألعمال
ً
مقرا لبعثة االتحاد
األوروبي في الكويت
رحبت شركة الحمراء
ال ـع ـقــاريــة بــاخـتـيــار بــرج
ً
ال ـح ـم ــراء ل ــأع ـم ــال م ـقــرا
ً
جـ ــديـ ــدا ل ـب ـع ـثــة االتـ ـح ــاد
األوروبي في الكويت.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
بـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
افـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ـق ــر ال ـج ــدي ــد
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة
ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت واالتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ
االع ـت ــراف ب ــدور الـكــويــت
كـشــريــك م ـهــم ف ــي تـعــزيــز
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
واالستقرار في المنطقة
ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــومـ ـ ــا .وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
االفتتاح الرسمي ،نظمت
بعثة اال ت ـحــاد األورو ب ــي
ً
ف ــي ال ـكــويــت ح ـفــا رفـيــع
ً
المستوى شهد حضورا
ً
م ـم ـ ّـي ــزا لـلـمـمـثـلــة الـعـلـيــا
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ونائبة رئيس المفوضية
فـ ـي ــدي ــريـ ـك ــا م ــوغ ــريـ ـن ــي؛
ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس
ا ل ــوزراء وز يــر الخارجية
الكويتي ،الشيخ صباح
الخالد ،وسفير االتحاد
ً
األوروبي المعين حديثا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت م ـي ـش ـي ــل
س ـ ـ ـيـ ـ ــرفـ ـ ــون ،وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ا ل ــوزراء وكبار مسؤولي
شركة الحمراء العقارية
إضافة إلى دبلوماسيين
ورجـ ــال أع ـمــال ونـشـطــاء
مـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ــدن ــي
وممثلي وسائل اإلعالم.

األول ،وتـعــد الـنــاقـلــة األول ــى ضـمــن ثــاث
ناقالت غاز مسال عمالقة يتم تصنيعها
ً
حــال ـيــا فــي شــركــة ه ـيــونــداي للصناعات
الثقيلة.
وأوضح الصقر أن جميع مراحل البناء
تتم حسب الجدول الزمني ،ومن المتوقع
أن ي ـت ــم ت ـس ـل ـيــم الـ ـن ــاق ــات ق ـب ــل ال ـمــوعــد
التعاقدي.
ً
وذك ــر أن شــركــة الـنــاقــات تـقــوم حاليا
بــالـمــرحـلــة ال ــراب ـع ــة لـتـحــديــث األس ـط ــول،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع خـ ـط ــة مــؤس ـســة

الـبـتــرول الكويتية لتوفير االحـتـيــاجــات
االستراتيجية والتسويقية للمؤسسة.
وب ـي ــن أن ال ـمــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة لـتـحــديــث
األسطول تشمل ثماني ناقالت هي ثالث
ناقالت غاز مسال عمالقة يتم بناؤها في
شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بكوريا
وأربع ناقالت منتجات بترولية متوسطة
ً
المدى تصنع حاليا بشركة هيونداي ميبو
لألحواض الجافة إضافة إلى ناقلة نفط
ً
خام عمالقة تصنع حاليا في شركة بوهاي
للصناعات الثقيلة بالصين.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻟﺠﺄت وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ً
أﺧﻴﺮا إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
رﻛﻮد.
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ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻔﻨﺎن أﺣﻤﺪ
ﻓﻠﻮﻛﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻌﺪ ردود
اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻦ دوره ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﻤﻤﺮ« .

18
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

18

اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻣﻨﻲ
ﺑﻮرﺷﻴﺪ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ أﺛﻨﺎء
ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼج ،اﺿﻄﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ وﻓﻴﻨﻲ" اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ.
دﺧﻮل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة.

إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺷﺎﻳﻚ :ﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
ﻣﻊ واﻟﺪة ﺑﺮادﻟﻲ ﻛﻮﺑﺮ
ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳﺎء وﻧﺠﻢ ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻳﺨﻮﺿﺎن ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ ﻃﻔﻠﺘﻬﻤﺎ
ﻇﻬﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وراء اﻧﻔﺼﺎل
ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳﺎء اﻟﺮوﺳﻴﺔ إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺷﺎﻳﻚ
ﻋﻦ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻬﻮﻟﻴﻮودي ﺑﺮادﻟﻲ ﻛﻮﺑﺮ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺷﺎﻳﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺎء ة
ﻣﻦ دور واﻟﺪة ﻛﻮﺑﺮ واﻓﺘﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻬﺎ واﺑﻨﺘﻬﺎ
وﻛﻮﺑﺮ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺎل إن ﺳﺒﺐ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ
ﻫﻮ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ" :ﻟ ــﻢ ﺗﺸﻌﺮ
إﻳﺮﻳﻨﺎ أﺑﺪا ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﻠﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ،ﻷن واﻟﺪة ﺑﺮادﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ
ﻓ ـﻴ ــﻪ ،ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮﺗ ــﺮ اﻷﺟ ـ ـ ــﻮاء"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﻻ ﻳــﺰال ﻳﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎذا
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺎ اﺑﻨﺔ ﺑﺮادﻟﻲ
وﺷﺎﻳﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎول اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻮاﻟﺪة
ا ﻟـﺘـﻌــﺎ ﻣــﻞ ﺑﺘﺤﻀﺮ ﻣــﻦ أ ﺟ ــﻞ ﻃﻔﻠﺘﻬﻤﺎ
اﻟﺼﻐﻴﺮة".

ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ
ورﻏ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ــﺮور ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء
ﻣـ ــﺎ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ ،ﺻ ــﺮﺣ ــﺖ ﺷ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺰواج رﻏﻢ اﻟﻌﻼﻗﺘﻴﻦ
اﻟـﻔــﺎﺷـﻠـﺘـﻴــﻦ اﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ ﻣــﺮﺗــﺎ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻤﺎ،
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ

ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ،واﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣﻊ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة اﻷوﺳ ـ ـﻜ ـ ــﺎر ﺑ ــﺮادﻟ ــﻲ
ﻛﻮﺑﺮ ،وﻗﺎﻟﺖ" :اﻟﻜﻞ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،ﻫ ــﻞ أؤﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺰواج؟ ﻧ ـﻌــﻢ،
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻟﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺎرﺿﻪ".
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻗ ـﺼـ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻋـ ــﻼن
اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ودي وﻣﻦ
دون أي ﺧﻼﻓﺎت ،ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺧﻄﻴﺒﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻫــﻮ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺻ ــﺮاع ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎﻧﺔ
اﺑﻨﺘﻬﻤﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة.

ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻻﺛﻨﻴﻦ
ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣــﺮب ،ﻟﻤﻦ ﺳﻴﻈﻔﺮ
ﺑـﺤـﻀــﺎﻧــﺔ اﻟـﻄـﻔـﻠــﺔ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن إﻳﺮﻳﻨﺎ
ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻈﻞ
ﺑ ــﺮادﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻟـ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ،ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪا ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ـﻠ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ،ﺗ ـﻔــﻮﻗــﺖ
ﺷـ ــﺎﻳـ ــﻚ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻋـ ــﺎرﺿـ ــﺎت
اﻷزﻳ ـ ــﺎء ،واﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺐ أﻓـﻀــﻞ ﻋــﺎرﺿــﺔ ﻷﺛ ــﻮاب اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

ﻣﻠﻴﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻷﻏﻨﻴﺔ إﻳﻠﻲ ﻏﻮﻟﺪﻳﻨﻎ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎرﺿﺘﻴﻦ إﻣﻴﻠﻲ
راﺗﺠﻜﻮﻓﺴﻜﻲ ،وﻛﺎﻧﺪﻳﺲ ﺳﻮاﻧﺒﻮﻳﻞ،
اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺘﺼﺪرﺗﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻟﺘﻀﻊ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة.
وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرا أﻣﺒﺮوﺳﻴﻮ ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت
"ﻓ ـﻴ ـﻜ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺖ" ،اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ 38
ﻋــﺎﻣــﺎ ،أﻣــﺎ راﺗﺎﺟﻜﻮﻓﺴﻜﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 28
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وذﻫـ ـ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ إﻟـ ــﻰ آﺷ ـﻠــﻲ
ﻏ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﺎم ،وﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ ﻋ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻷزﻳـ ـ ــﺎء
اﻟﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺪﻳﺲ ﺳﻮاﻧﺒﻮﻳﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣـ ــﺲ ،أﻣـ ـ ــﺎ روزي
ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻮن واﻳﺘﻠﻲ ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  32ﻋﺎﻣﺎ،
ﻓﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس.

إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺷﺎﻳﻚ وﺑﺮادﻟﻲ ﻛﻮﺑﺮ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف واﻟﺘﺰ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ »«Bond ٢٥

ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف واﻟﺘﺰ

إﻳﻠﻲ ﻏﻮﻟﺪﻳﻨﻎ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ إﻳﻠﻲ ﻏﻮﻟﺪﻳﻨﻎ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻛﻠﻴﺐ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ "
 ،"Love Me Like You Doﻣﺘﺨﻄﻴﺎ ﻣﻠﻴﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪة ،ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻐﻮﻟﺪﻳﻨﻎ
ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب".
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ُرﺷﺢ ﻟﻨﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻛﻠﻴﺐ ﻧﺴﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻔﻞ " ،" MTVوأﻳﻀﺎ
ُرﺷﺢ ﻟﻨﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰة ﻏﺮاﻣﻲ ﻷﻓﻀﻞ أداء "."Pop Solo
وﻛﺎﻧﺖ ﻏﻮﻟﺪﻳﻨﻎ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة " ،"Hate Meﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ّ
"ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،وﺗﺨﻄﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة.

ﻳﻌﻮد اﻟﻨﺠﻢ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف واﻟﺘﺰ إﻟﻰ ﻓﻴﻠﻢ "ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻮﻧﺪ" اﻟﺠﺪﻳﺪ ) ،(Bond 25ﻟﻴﻠﻌﺐ دور اﻟﺸﺮﻳﺮ
ﻣﺮة أﺧﺮى ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ داﻧﻴﺎل ﻛﺮﻳﻎ وراﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ.
وذﻛــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ،أن واﻟـﺘــﺰ ،اﻟــﺬي ﻟﻌﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎ دور اﻟﺸﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ " "Specterﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ "ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻮﻧﺪ" ،اﻧﻀﻢ إﻟﻰ أﺑﻄﺎل " ،"Bond 25اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،وﻫﻢ :راﻟﻒ ﻓﻴﻨﻴﺲ
وﻟﻴﺎ ﺳﻴﺪو وﻧﻮﻣﻲ ﻫﺎرﻳﺲُ .ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﻌﺮض ﻷزﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﺪأت ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺨﺮج
داﻧﻲ ﺑﻮﻳﻞ ،واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻜﺎري ﻓﻮﻧﻜﺎ.

ً
دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ ﻳﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎب ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻴﻼ ﻣﻮروﻧﻲ
اﻟﺘﻘﻄﺖ ﻋﺪﺳﺎت ﻣﺼﻮري اﻟﺒﺎﺑﺎرﺗﺰي
ﺻـ ــﻮرة ﻟـﻠـﻨـﺠــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎردو دي
ﻛــﺎﺑــﺮﻳــﻮ ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ ﻛــﺎﻣـﻴــﻼ ﻣ ــﻮروﻧ ــﻲ ،أﺛـﻨــﺎء
ﺧ ــﺮوﺟـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ أﺣ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ
ﺗﻨﺎوﻟﻬﻤﺎ وﺟﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎء.
ً
وﻇﻬﺮ ﻟـﻴــﻮﻧــﺎردو ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻮرة ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ
ﻣﻼﺑﺲ ﺳﻮداء ،وﻫﻮ ﻳﺤﺎول إﺧﻔﺎء وﺟﻬﻪ
ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ،إﻻ أن ﻣﻮروﻧﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ.
وﻳ ـﻔ ـﻜــﺮ دي ﻛــﺎﺑــﺮﻳــﻮ ﻓ ــﻲ اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎب ﻣﻦ

ﻛــﺎﻣ ـﻴــﻼ ،ﺑـﻌــﺪ ﻓ ـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ
واﻟـﺘﺄﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﻋﻼن
ﻋــﻦ اﻟ ـ ــﺰواج ﺑ ــﺎت ﻗ ــﺎب ﻗــﻮﺳـﻴــﻦ أو أدﻧ ــﻰ،
ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺠﻮم
ﻫﻮﻟﻴﻮود.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،
ﻓ ــﺈن اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ اﺗ ـﻔ ـﻘــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ ﻣﻨﺬ
أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ زواﺟ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ
ً
واﺳﺘﻘﺮارﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن زواج
اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺒــﺮﻣ ـﺠــﺎ ﻛ ــﺄوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ

ً
ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﺎق رﻏﻢ ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﺳـﺒــﻖ ﻟ ــﺪي ﻛــﺎﺑــﺮﻳــﻮ أن ارﺗ ـﺒــﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻓﺘﺎة ،آﺧﺮﻫﻦ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳــﺎء ﻛﺎﻣﻴﻼ
ﻣﻮروﻧﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺰواج
إﻟﻰ اﻵن ،إﻻ أﻧﻪ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ،
ﻳـﺴـﺘـﻌــﺪ دي ﻛــﺎﺑــﺮﻳــﻮ ﻟ ــﻺﻗ ــﺪام ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﺨﻄﻮة أﺧﻴﺮا ،ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﺰوﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ.

ُ
ﻛﺎﻧﺠﺎﻧﺎ راﻧﻮت ﺗﻐﻀﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﻛﺎﻧﺠﺎﻧﺎ راﻧﻮت
أﻏﻀﺒﺖ ﻧﺠﻤﺔ ﺑﻮﻟﻴﻮود ﻛﺎﻧﺠﺎﻧﺎ راﻧﻮت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
إﻋﻼﻣﻲ ﻹﻃﻼق أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪي
راﺟﻜﻮﻣﺎر راو .واﺷﺘﺪ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ وﻛﺎﻧﺠﺎﻧﺎ ،اﻟﺘﻲ أﺳﺎءت ﻟﻪ ،وﺣﻴﻨﻬﺎ دﻋﻤﻪ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
وﻃﻠﺐ اﻟﺪاﻋﻤﻮن ﻟﺰﻣﻴﻠﻬﻢ أن ﺗﻘﺪم ﻛﺎﻧﺠﺎﻧﺎ اﻋﺘﺬارا ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻟﻪ ،ﻣﻌﻠﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻤﻬﺎ .ﺑــﺪورﻫــﺎ ،أﺻــﺪرت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻗــﺮارا ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت
وأﻋﻤﺎل راﻧﻮت ،ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻀﻬﺎ اﻻﻋﺘﺬار.

ﻟﻴﻮﻧﺎردو دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ وﻛﺎﻣﻴﻼ ﻣﻮروﻧﻲ
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«المستنسخات» ...لجذب السياحة األثرية إلى مصر

ً
إتاحة القطع المقلدة بحرفية في األسواق والمطارات بدال من المنتج الصيني
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

لجأت وزارة ًاآلثار
المصرية أخيرا إلى فكرة
جديدة لجذب السياحة
إلى البلد الذي عانى
سنوات ركود قطاع
السياحة منذ ثورة يناير
 ،2011حيث تم إنتاج
مستنسخات للقطع
األثرية المصرية المهمة،
تشمل العصور الفرعونية
واإلسالمية والقبطية،
وسيتم عرضها وبيعها
في أماكن مميزة لتعريف
السائحين بهذه اآلثار
والتاريخ المصري.

ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع اإلقـ ـب ــال على
شراء القطع المستنسخة لآلثار
المصرية والمصنوعة في الصين،
وفــي محاولة لتنشيط السياحة
األثــريــة فــي مـصــر ،كشف المدير
التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج
األثـ ــريـ ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة اآلث ـ ـ ـ ــار ،ع ـمــرو
ال ـط ـي ـبــي ،ع ــن ب ــرت ــوك ــول ت ـعــاون
ب ـيــن وزارت ـ ـ ــي اآلث ـ ــار وال ـط ـي ــران،
لتخصيص مكان داخل األسواق
ال ـح ــرة ف ــي ع ــدد م ــن ال ـم ـط ــارات،
لـ ـع ــرض وبـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ـن ـس ـخــات
األث ـ ــري ـ ــةّ ،ال ـم ـص ـن ــوع ــة ك ـن ـم ــاذج
ً
مقلدة بدقة وحرفية عالية ،بدال
من المنتجات الصينية التي لم
يـعــد هـنــالــك إق ـب ــال عـلـيـهــا خــال
السنوات األخيرة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي ،ف ــي
تـصــريـحــات ل ــه ،أن ــه سـيـتــم ألول
مرة وضع قطع من المستنسخات
األثــريــة مــن قبل وزارة اآلث ــار في
م ـط ــارات ال ـقــاهــرة وش ــرم الشيخ
واألق ـص ــر وأسـ ـ ــوان ،حـيــث كــانــت
ُ
وزارة الطيران تتعاقد مع ت َّجار
ً
ل ـعــرض ال ـن ـمــاذج األث ــري ــة ،الفـتــا
إلى أن النماذج األثرية التي يتم
تنفيذها من قبل وحدة النماذج
ً
ستكون أكثر جودة وتوثيقا من
َّ
ال ـقـطــع ال ـتــي يـصـمـمـهــا ال ـتــجــار،
ح ـيــث يــوجــد ب ــال ــوح ــدة الـتــابـعــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اآلث ـ ـ ـ ـ ــار م ـت ـخ ـص ـص ــون
على أعلى مستوى مــن الحرفية
لـتـصـنـيــع الـمـسـتـنـسـخــات ،ومــن
أ ه ــم المستنسخات ا لـتــي سيتم
عرضها وبيعها بمنافذ األسواق
الحرة هي مستنسخات لمجموعة

أثناء توقيع البروتوكول
الملك تــوت عنخ آمــون ،وغيرها،
مثل الكاتب المصري ومجموعة
م ــن ال ـح ـلــي والـ ـخ ــزف اإلس ــام ــي
وت ـمــاث ـيــل ول ــوح ــات وأي ـق ــون ــات
قبطية.
وتـعــد وح ــدة الـنـمــاذج األثــريــة
خطة تطوير شاملة آلليات العمل،
بما يضمن االستفادة القصوى
مــن ال ـك ـفــاء ات الفنية الـمــوجــودة
ً
حــالـيــا وتـطــويــر خـطــوط اإلنـتــاج
فــي ال ــوح ــدة مــن خ ــال الميكنة،
ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـسـ ــوق
المحلية والعالمية ،وتلبية لحجم
اإلقبال المتزايد على شراء نماذج
اآلثار المصرية.
وتـسـتـهــدف الــوحــدة تأسيس

ً
صناعة واعــدة وفقا لمواصفات
وضــوابــط علمية وفنية سليمة،
تـسـهــم بـشـكــل ف ـ َّـع ــال ف ــي حـمــايــة
حقوق الملكية الفكرية ،وتحقق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــردود االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ــائ ــق
م ــن اسـتـثـمــار ال ـم ـيــراث الـثـقــافــي
والحضاري المصري.

خطوة أولى
من جانبه ،فإن رئيس الشركة
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة لـ ـمـ ـص ــر لـ ـلـ ـطـ ـي ــران،
أحـمــد عـ ــادل ،ال ــذي شـهــد توقيع
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول ،قـ ـ ــال إنـ ـ ــه سـيـتــم
عــرض وبيع مستنسخات أثرية
لـلـقـطــع ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـم ـه ـمــة في

منافذ األسواق الحرة بالمطارات
ً
الـمـصــريــة ،واص ـفــا الـبــروتــوكــول
بأنه ُيعد خطوة أولى في طريق
تعاون مرتقب مع وزارة اآلثار.
في السياق ،قــال األمين العام
للمجلس األعلى لآلثار ،مصطفى
وزي ــري" :مــن المتوقع أن تنتهي
وزارة اآلثــار من إنشاء مصنعها
ا ل ـخــاص بالمستنسخات خــال
أكتوبر المقبل ،وسيقدم للسوق
نـ ـم ــاذج ألهـ ــم ال ـق ـطــع الـمـطـلــوبــة
ً
ً
م ـح ـل ـي ــا وع ــالـ ـمـ ـي ــا ،خ ــاص ــة فــي
ظــل تــراجــع الـطـلــب عـلــى المنتج
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،وسـ ـيـ ـق ــدم ال ـم ـص ـنــع
إن ـ ـتـ ــاجـ ــه ف ـ ــي مـ ـن ــاف ــذ األس ـ ـ ـ ــواق
ال ـ ـح ـ ــرة بـ ـن ــوعـ ـي ــن ،مـ ـنـ ـت ــج ف ـنــي

َّ
ً
يــدوي وآخــر ُمصنع آلـيــا ،بحيث
تستطيع كافة شرائح الجمهور
ش ــراء الـمـسـتـنـسـخــات" .يــذكــر أن
وزارة اآلثـ ـ ـ ــار ن ـظ ـم ــت م ـع ــارض
خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة لبيع
المستنسخات ،من إنتاج وحدة
ال ـن ـمــاذج األث ــري ــة وم ــرك ــز إحـيــاء
الفن ،التابعين للوزارة ،وأهم هذه
الـمـعــارض أقـيــم عــام  ،2016وفي
فبراير  ،2018عرض متحف الفن
اإلســامــي فــي القاهرة مجموعة
من المستنسخات األثرية لبعض
ً
القطع الـمــوجــودة بــه ،وع ــددا من
الـ ـص ــور لـمـقـتـنـيــاتــه ف ــي مـحـطــة
األوب ـ ــرا ب ـم ـتــرو األنـ ـف ــاق ،والق ــى
ً
ً
هذات المعرضان إقباال كبيرا.

السماح بتصوير القطع األثرية بالهواتف المحمولة
ع ـلــى درب ال ــدع ــاي ــة ال ـتــروي ـج ـيــة لـلـحـضــارة
ً
المصرية ســار المتحف المصري أيـضــا ،حيث
قالت المديرة العامة للمتحف المصرى الواقع
ف ــي م ـي ــدان ال ـت ـحــريــر (وسـ ــط ال ـق ــاه ــرة) ،صـبــاح
عبدالرازق ،إن مجلس إدارة اآلثــار قرر السماح
بــالـتـصــويــر ف ــي ال ـم ــواق ــع وال ـم ـتــاحــف األث ــري ــة،
مــؤكــدة أن ه ــذا ال ـقــرار مــن شــأنــه أن يعمل على
زيادة الدعاية للقطع األثرية والحضارة المصرية
القديمة.
وأوضحت عبدالرازق أن زائر المتحف سيكون
بمقدوره التقاط الصور التذكارية بجانب القطع
األث ــري ــة ال ـم ـعــروضــة ،وف ــي ظ ــل ان ـت ـشــار مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،سـيـقــوم ال ــزائ ــرون الــذي
التقطوا هذه الصور بنشرها على تلك المواقع،
مما يساعد بــدوره فــي الترويج للقطع األثرية

جانب من معرض المستنسخات في متحف الفن اإلسالمي

المعروضة في المتحف .وعلمت "الجريدة" من
مصادر لها في المتحف المصري أن التصوير
بكاميرا ا لـهــوا تــف المحمولة سيسمح بــه مع
بداية أغسطس المقبل ،لكن من دون استخدام
الوميض (الفالش) ،كما سيتم حظر التصوير
داخــل بعض الـقــاعــات ،مثل قــاعــة المومياوات
وتوت عنخ آمون.
يشار إلــى أن مجلس إدارة المجلس األعلى
لآلثار َّقرر خالل جلسة عقدها قبل أيام الموافقة
على التصوير المجاني بالهواتف المحمولة
لـلــزائــريــن داخ ــل الـمـتــاحــف والـمـنــاطــق األثــريــة،
في جميع أنحاء مصر ،بداية من مطلع الشهر
المقبل ،وهو القرار الذي قال وزيــري ،إنه يأتي
في إطار حرص وزارة اآلثار على الترويج لآلثار
ً
والحضارة المصرية ،وكذلك تنشيطا للسياحية.

«السمسمية» ...قيثارة فرعونية تقدم نغمات معاصرة
ارتبطت آلة السمسمية ذات
الهيكل المثلث الشكل،
بالمدن الساحلية المطلة على
قناة ًالسويس ًحتى أصبحت
سالحا موسيقيا للمقاومة
الوطنية.

ب ـع ــدم ــا اس ـت ـح ــال ــت ورش ـت ــه
ً
لصنع "السمسمية" ركــامــا في
فـ ـب ــراي ــر ،لـ ــم ي ـت ـخ ـيــل ال ـح ــرف ــي
المصري محمد غالي أنه سيرى
ب ـعــد أش ـه ــر قـلـيـلــة ق ـي ــام مــركــز
ثقافي جديد مكرس لهذه اآللة
الموسيقية التي ترجع جذورها
إلى الفراعنة.
ُ
ويعتقد أن آلــة "السمسمية"
ُ
الـتــي تشبه الـقـيـثــارة وتصنع
مـ ــن ال ـخ ـش ــب الـ ـ ـ ــزان واألوتـ ـ ـ ــار
ً
المعدنية ،تحمل جذورا مصرية
ً
قديمة خصوصا مع ظهورها
في بعض الزخارف المنقوشة
داخل المقابر الفرعونية.
ويـعـتـبــر غ ــال ــي الـ ــذي يعمل
ً
ً
نجارا ،واحدا من آخر الحرفيين
فـ ــي مـ ـص ــر الـ ــذيـ ــن ي ـح ــاف ـظ ــون
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــراث الـ ـثـ ـق ــاف ــي ل ـه ــذه
اآلل ـ ـ ــة ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة مـ ــن خ ــال
ورشته التي أطلق عليها اسم
"الـ ـت ــراثـ ـي ــة" ،ويـ ـق ــول "إنـ ـه ــا آلــة
س ــاح ــرة ،ت ـنــادي مـثــل ال ـنـ ّـداهــة
وأن ـ ـ ــا أجـ ـ ـي ـ ــب" .وخ ـ ـ ــال الـ ـق ــرن
ال ـم ــاض ــي ف ــي م ـص ــر ،ارت ـب ـطــت
"السمسمية" ذات الهيكل المثلث
الـ ـشـ ـك ــل ،ب ــالـ ـم ــدن ال ـســاح ـل ـيــة
ال ـم ـط ـلــة ع ـلــى ق ـن ــاة ال ـســويــس،
ً
وخ ـص ــوص ــا ب ــورس ـع ـي ــد ،وقــد
ج ـل ـب ـهــا ع ـم ــال ن ــوب ـي ــون خ ــال
حفرهم قناة السويس ،المجرى
الـ ـم ــاح ــي الـ ـمـ ـص ــري ال ـش ـه ـيــر
الـ ــذي يــربــط الـبـحــريــن األحـمــر
والمتوسط.

آلة وترية

محمد غالي أسس
ً
ً
مركزا ثقافيا
لتعليم النجارة
ونقل تراث
السمسمية للجيل
الجديد

وفي مايو الماضي ،احتفلت
ً
قناة السويس بمرور  150عاما
ً
على تدشينها رسميا في عام
 ،1869وع ـ ــادة م ــا ي ـعــزف على
"الـسـمـسـمـيــة" فــي "ال ـضـ ّـمــة" أي
تجمعات ،ويغني الموسيقيون
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـ ـك ـ ــون اآلل ـ ـ ـ ــة الـ ــوتـ ــريـ ــة
مصحوبة بإيقاع الطبلة والدف.
وفـ ــي مـنـطـقــة سـ ــوق الـسـمــك
الشهيرة في مدينة بورسعيد،
ّ
الجرافات تحيط
وبينما كانت
ّ
بورشته ،نظم غالي البالغ 52
ً
ّ
ع ــام ــا "الـ ـض ــم ــة" األخـ ـي ــرة قبل
أن تـ ـه ــدم ورش ـ ـتـ ــه فـ ــي ال ـل ـي ـلــة
ن ـف ـس ـهــا ل ـي ـق ــام م ـكــان ـهــا مــركــز
ت ـج ــاري .وع ـلــى رك ــام الــورشــة،
وقف الرجال من جميع األعمار

حصاد

افتتاح متحف نجيب محفوظ
●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

افتتحت وزيرة الثقافة المصرية ،إيناس عبدالدايم ،أمس األول،
متحف األديب العالمي الراحل نجيب محفوظ ،في شارع األزهر،
ً
تزامنا مع احتفاالت المصريين بالعيد السادس لثورة  30يونيو
.2013
ّ
ووجـهــت ال ــوزارة الــدعــوة إلــى عــدد مــن المثقفين واإلعالميين
لحضور حفل افتتاح المتحف ،كما استبقت الــوزيــرة المصرية
االفتتاح بجولة تفقدية بالمتحف قبل نحو أسبوعين ،أكدت خاللها
أن الوزارة واجهت الكثير من التحديات حتى االنتهاء من جميع
األعمال والتجهيزات الخاصة بالمتحف.
ً
ُ ِّ
ّ
يتوسط عددا
"بورتريها" لمحفوظ
وكشفت عن جدارية تصور ّ
مــن الـمــآذن التاريخية الـتــي تمثل روح مؤلفاته ،تــزيــن المنطقة
الـمــواجـهــة للمتحف ،مــوجـهــة الــدعــوة إل ــى الـمــؤسـســات واألف ــراد
ِّ
وضمها إلى
إله ــداء مــا يمتلكونه مــن مقتنيات األدي ــب العالمي
نوافذ العرض.
يشار إلــى أن محفوظ نــال جــائــزة نوبل ل ــآداب عــام  1988عن
مجمل أعماله الروائية ،وأبرزها "الثالثية ،والحرافيش ،وثرثرة فوق
النيل ،وميرامار ،وبداية ونهاية" ،وعقب وفاته عام  2006شكلت
لجنة لتخليد ذكراه وتأسيس متحف قومي يتيح لألجيال الجديدة
والسائحين العرب واألجانب التعرف إلى حياته وإنتاجه األدبي.
ويتكون المتحف من طابقين؛ يحتوي األول على قاعات ندوات،
ومكتبة سمعية بصرية ،وأخــرى عــامــة ،وثالثة نقدية تـقـ ِّـدم أهم
األب ـحــاث وال ــدراس ــات عــن أعـمــال األدي ــب الــراحــل ،ويـضــم الطابق
ً
الثاني جناحا لألوسمة والشهادات التي نالها ،وآخر متعلقاته
الشخصية ،مع بعض األوراق المكتوبة بخط يده ،وقاعة مؤلفات
ّ
تتضمن جميع أعمال محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة ،إضافة
ً
إلى األعمال المترجمة ،وهناك أيضا صالة سينما ،وقاعات أخرى
تحمل أسماء "الحارة" و"رثاء" و"أحالم الرحيل" و"أصداء السيرة"
و"تجليات" و"نوبل".

عرض فيلم مسك في مهرجان
جاغران السينمائي بالهند
ُيعرض فيلم مسك للمخرج حميد السويدي ضمن فعاليات
الدورة العاشرة من مهرجان جاغران السينمائي بالهند (21 -18
يوليو) ،يوم الخميس المقبل في قاعة سيري فورت أوديتوريوم
دلهي ،وستحضر العرض الممثلة مناهل العوضي.
يعد "جــاغــران" أضخم مهرجان سينمائي متنقل فــي العالم،
ويهدف إلى خلق ثقافة تقدير دور السينما ،كما ُيعد محاولة جادة
لخلق منصة تجمع الجماهير السينمائية من أنحاء العالم كافة.
وكان "مسك" قد فاز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان
الـعـيــن الـسـيـنـمــائــي ،كـمــا ُع ــرض فــي مـهــرجــان الـخـطــوط الجوية
اإلماراتية لألفالم القصيرة ،وفــي جامعة السوربون بأبوظبي،
وشهد الفيلم عرضه العالمي األول في الدورة الـ  15من المهرجان
الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.
وتدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يتخلى عن عمله الواعد
في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض ،ويتفرغ إلدارة أعمال
عائلته الراكدة في مجال العطور ،ليتحول أحمد بعد تلك التضحية
ً
وطالقه أيضا لرجل ناقم على الطبيعة البشرية ،ويؤثر هذا التحول
ً
على عالقته بطفله المنعزل عبدالرحمن ( 12عاما)؛ وبمرور الوقت
يتضح أن األب واالبن ال يفهمان بعضهما ،وكأن لكل منهما لغته
الخاصة ،كما يشك أحمد في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها
حول العالم ،حيث يعتقد أنها عــادت لتحصل على حصتها من
ُ
فاجئ طليقته
الميراث حــال وفــاة والدهما ،وفــي الوقت نفسه ت ِ
ُ
الجميع برفع دعوى قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه ،مدعية
أنها ال تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.
كان الفيلم قد حصل على منحة ما بعد اإلنتاج من مؤسسة
الدوحة السينمائية ،وهــو من إخــراج وتأليف حميد السويدي،
وبطولة محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل
الـعــوضــي ،وتتولى  MAD Solutionsتوزيعه فــي جميع أنحاء
العالم.
حميد السويدي مؤلف ،مخرج ومنتج إماراتي ،ولد في مدينة
دبــي ،قضى عــدة سـنــوات يـمــارس األعـمــال المكتبية االعتيادية
قبل التحاقه بأكاديمية نيويورك السينمائية عام  ،2010وفور
ّ
تخرجه من األكاديمية ،عمل بالعديد من األفالم القصيرة ،سواء
فيما يتعلق بتصوير الفيلم أو مرحلة ما بعد اإلنتاج ،عرضت
تجربته اإلخراجية األولى عبدالله في مهرجان دبي السينمائي.

إصدار

«البيت» تحتفي بـ «أسطوات مصر»

محمد غالي مع معشوقته
السمسمية
ّ
ي ـعــزفــون وي ـغــنــون ويــرقـصــون
طوال الليل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان غ ـ ـ ــال ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــد نـ ــاشـ ــد
الـسـلـطــات إن ـقــاذ ورش ـتــه وهــي
بمنزلة جمعية للفنون الشعبية
تحت مسمى "التراثية" يقصدها
العديد من الموسيقيين ،وحيث
ُ
تصنع آالت "السمسمية" منذ
أكثر من عقد ،ولكن دون جدوى.
وبـ ـع ــد أس ــاب ـي ــع م ــن ف ـقــدانــه
ً
ً
ورشتهّ ،أمن غالي مكانا جديدا
لـ"التراثية" وهي جمعية للفنون
الشعبية أسسها في عام 2005
ّ
وكرسها لهذه اآللة.
وت ـح ــت إشـ ـ ــراف "ال ـت ــراث ـي ــة"،
أســس غالي "كنال  "20بالقرب
م ــن م ـي ـنــاء بــورس ـع ـيــد ،لـيـكــون
بـمـنــزلــة مـتـحــف ومــركــز ثقافي
لـتـعـلـيــم ح ــرف ــة ال ـن ـج ــارة ونـقــل
تـ ـ ـ ــراث "الـ ـسـ ـمـ ـسـ ـمـ ـي ــة" ل ـل ـج ـيــل
الجديد.

أغان وطنية
ٍ
كان اإلطفائي إبراهيم عوض
ً
الـ ـب ــال ــغ مـ ــن ال ـع ـم ــر  35ع ــام ــا،
ال ـ ــذي ع ـشــق "ال ـس ـم ـس ـم ـيــة" في
ً
سن مبكرة ،موجودا في الليلة
المؤثرة التي اضطر غالي إلى
إغالق ورشته خاللها.
ويـتـحــدث ع ــوض عــن عشقه
ً
لـلـسـمـسـمـيــة قـ ــائـ ــا" :م ـ ــا ي ـهــم،
وما كان يعجبني هو الروح ...
الموضوع ّليس في فريق يعزف
ومطرب يغني" ،وفي عام ،1956
عندما شنت القوات البريطانية
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ً
هجوما على مصر بعد تأميم
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري جـ ـم ــال

أنامل ناعمة تعزف على السمسمية
ع ـبــدال ـنــاصــر ق ـن ــاة ال ـســويــس،
كتب المصريون أغاني وطنية
م ـس ـت ــوح ــاة مـ ــن دف ــاعـ ـه ــم عــن
القناة .وأصبحت "السمسمية"
ً
س ــاح ــا مــوسـيـقـيــا لـلـمـقــاومــة
الوطنية.
وخ ــال هــذه ال ـحــربُ ،دمــرت
ً
بـ ــورس ـ ـع ـ ـيـ ــد وكـ ـ ــانـ ـ ــت م ـ ــرك ـ ــزا
ً
ً
ت ـ ـجـ ــاريـ ــا ع ــالـ ـمـ ـي ــا يـ ـط ــل عـلــى
ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ويـ ـض ــم
جاليات كبيرة من الفرنسيين
وال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن وال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــود
واإليطاليين.

صنع السمسمية
فــي ع ــام  ،1967كــانــت أســرة
غ ــال ــي م ــن ب ـي ــن آالف ال ـس ـكــان
الذين نزحوا إلى مناطق أخرى
فــي مـصــر .لـكــن غــالــي لــم ينس
ج ـ ــذوره ف ــي بــورس ـع ـيــد .وق ــال
"خــال التهجير كنت أسمعها
(السمسمية) على اإلذاعة وهذا
ما جعلني أقع في حبها .كنت
ً
بعيدا عــن مدينتي بورسعيد
ً
وذلـ ــك م ــا ت ــرك أث ـ ــرا بــداخ ـلــي".
وف ــي الـثـمــانـيـنـيــات ب ــدأ غــالــي
محاوالته لصنع "السمسمية".

ّ
موسيقي من
وبعدما طلب
غالي أن يصنع له واحــدة ،قرر
استخدام مهاراته في النجارة
ل ـص ـن ــع "ال ـس ـم ـس ـم ـي ــة" بـشـكــل
ً
احترافي اعتبارا من عام .2003
وقـ ــال "ع ـنــدمــا أص ـنــع اآلل ــة،
ً
فإما أن يكون مزاجي جيدا أو
ً
ح ــزي ـن ــا .وأن ـج ــز أف ـضــل اآلالت
ً ً
حين أكون متضايقا جدا".

مرحلة المراهقة
إي ـمــان ح ـ ّـدو شــابــة مصرية
ً
تبلغ مــن العمر  20عــامــا ،هي
جزء من الحشد الصغير الذي
يـتـجـمــع ف ــي "ك ـن ــال  ،"20حيث
ً
ي ـع ــرض غ ــال ــي ص ـ ـ ــورا قــديـمــة
ألسـ ـم ــاء ت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي م ـجــال
ً
"السمسمية" .وقعت ّ
حدو فورا
ف ــي ح ــب "الـسـمـسـمـيــة" عندما
كانت في مرحلة المراهقة بعد
ً
ً
حـ ـض ــوره ــا حـ ـف ــا مــوس ـي ـق ـيــا
م ــع والـ ــدهـ ــا .وتـ ـق ــول "سـمـعــت
السمسمية للمرة األو ل ــى منذ
نحو سبع سـنــوات .كــان األمــر
ً
ً
غــري ـبــا جـ ــدا بــالـنـسـبــة ل ــي ،لم
يسبق أن رأيتها من قبل".
ً
وتضيف "لقد تساءلت أيضا

لـ َـم يعزفها الفتيان فقط  ..أين
الفتيات".
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـع ـ ـظـ ــم عـ ــازفـ ــي
"السمسمية" من كبار السن من
الرجال .وقبل عــام ،بــدأت ّ
حدو
أول جــوقــة نسائية فــي العالم
ال ـع ــرب ــي ل ـع ــزف "الـسـمـسـمـيــة"
تـحــت اس ــم "أم ـ ـ ــواج" .وتــوضــح
" ف ــي ثقافتنا ا لـشـعـبـيــة ،كانت
ال ـف ـت ـيــات يــرق ـصــن ع ـلــى أن ـغــام
الـسـمـسـمـيــة ،ل ـكــن ل ــم ي ـكــن من
المتوقع أن يقمن بالعزف ،لذا
فكرت َ
لم ال أشكل فرقة فتيات".
وي ـتــدرب فــريــق الـفـتـيــات ثــاث
ً
مــرات أسبوعيا فــي "كـنــال "20
وت ـ ّـم ــت دع ــوت ــه لـلـمـشــاركــة في
مهرجانات موسيقية.
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ّـدو "نـ ـ ــريـ ـ ــد أن
نـظـهــر لمحبي الـمــوسـيـقــى أن
السمسمية ليست للرجال فقط،
وأن ال ـن ـس ــاء يـمـكـنـهــن عــزفـهــا
ً
جيدا وأن ينجحن في ذلك".
ً
وقالت "نريد أيضا أن ننقذ
تراثنا".
(أ ف ب)

غالف مجلة البيت
احتفت مجلة "ا لـبـيــت" ،ا ل ـصــادرة عــن مؤسسة األ هــرام
ال ـق ــاه ــري ــة ،ف ــي ع ــدده ــا ال ـج ــدي ــد ل ـش ـهــر يــول ـيــو الـ ـج ــاري،
بالحرف والصناعات والمهن المصرية القديمة ،وحمل
ا لـعــدد عـنــوان "أ سـطــوات مـصــر" ،و ضــم  3ملفات رئيسية،
جــاء ت تحت عنوان "بيوت من مصر" ،و"مصانع مصر"،
و"صنعة مصر".
وصمم العدد ،الذي يتزامن صدوره مع مرور سنة على
إ صــدار المجلة ،بطريقة "الفينتيدج" ،ويستلهم أسلوب
تصميم وإخراج صفحات جريدة األهرام ،في ثالثينيات
ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،ويـتـضـمــن مــا نـشــر فــى ال ـعــدد األول من
بيان تأسيس المجلة و مـبــادرة القاهرة  ،18التي تهدف
إلى تحويل القاهرة إلى مركز جذب ثقافي وفني إقليمي
وعالمي ،وإعادة مباني وسط البلد لرونقها ،والمساعدة
ف ــي اس ـت ـك ـشــاف أغ ـ ــراض ج ــدي ــدة لـمـبــانـيـهــا تــائــم ال ــدور
ا لـجــد يــد لـهــا كنقطة ســا خـنــة لــأ حــداث ا لـثـقــا فـيــة والفنية
رفيعة المستوى ،بعد انتقال المباني الحكومية واإلدارية
من وسط البلد للعاصمة اإلدارية الجديدة.

توابل ةديرجلا
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أحمد فلوكس :وجدت فرصة عمري في «الممر»
«اعتذرت عن أكثر من دور ال مع جاكي شان فقط»
القاهرة :هيثم عسران

يعيش الفنان أحمد فلوكس
حالة من السعادة ،بعد
ردود األفعال التي تلقاها
عن تجربته في فيلم "الممر"
المعروض بالصاالت العربية
خالل الفترة الراهنة.
وفي دردشته مع "الجريدة"،
يتحدث فلوكس عن الفيلم
وكواليسه ،باإلضافة إلى
مشاريعه المقبلة في السينما
والتلفزيون.

*م ــا س ـبــب ح ـمــاســك لـتـجــربــة
"الممر"؟
 عندما ترشحت للمشاركةف ــي ع ـمــل م ـهــم م ـثــل "ال ـم ـم ــر" لم
ً
داع للتفكير كـثـيــرا،
يـكــن هـنــاك ٍ
فهو فرصة ال يمكن تعويضها،
وت ـح ــدث ــت م ــع ال ـم ـخ ــرج شــريــف
عــرفــة والـمـنـتــج الـمـتـمـيــز هـشــام
عـ ـب ــدالـ ـخ ــال ــق ووجـ ـ ـ ـ ــدت ف ــرص ــة
عمري بالفيلم ،خاصة أن طبيعة
شـخـصـيــة ال ـض ــاب ــط "م ـح ـم ــود"،
الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـعـ ـب ــت دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ــواجـ ــه
ال ـص ـعــوبــات ،وم ــع ذل ــك ال يفقد
األمل حتى النهاية -طبيعة مليئة
بالتفاصيل والتحديات ،فالدور
ك ــان فــرصــة مهمة بالنسبة إلــي
جعلتني أت ـفــرغ لــه واع ـت ــذر عن
أعمال أخرى.
*أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ان ـ ـ ــك اع ـ ـ ـتـ ـ ــذرت عــن
مشروع عالمي بسبب "الممر"؟
 بالفعل اعتذرت عن أكثر مندور بعدة اعمال وليس الفيلم مع
جــاكــي ش ــان فـقــط ال ــذي تحدثت
عنه ،لحرصي على التركيز في
"الممر" ولمواعيد التصوير ،فلم
ً
يـكــن مـمـكـنــا أن اس ــاف ــر لـلـخــارج
خالل فترة التصوير ،فالمشروع
أنجز في نحو عام ونصف العام،
االمــر الــذي جعلني اغـيــب أيضا
عــن السباق الرمضاني االخـيــر،
لكن في النهاية ردود االفعال عن
ً
الفيلم عوضتني كثيرا وجعلتني
أشعر بسعادة ّ كبيرة جدا.
*كـ ـي ــف حـ ــضـ ــرت لـشـخـصـيــة
الضابط محمود؟
 ث ـم ــة ت ـح ـض ـي ــرات ارت ـب ـطــتبـ ـق ــراءة ال ـك ـتــب ال ـتــاري ـخ ـيــة عــن
الـفـتــرة الـتــي ت ــدور فيها أح ــداث

أحمد فلوكس ووالده وهنا شيحة
الفيلم ،خــاصــة أنـنــي لــم اعشها،
وت ـح ــدث ــت م ــع والـ ـ ــدي ف ــي كثير
مــن الـتـفــاصـيــل عــن تـلــك الـفـتــرة،
ً
األم ــر ال ــذي ســاعــدنــي كـثـيــرا في
فهم التفاصيل الدقيقة التي كان
يعيش بـهــا المجتمع المصري
أث ـنــاء تـلــك ال ـف ـتــرة ،وخ ــال فترة
التحضير ق ــام الـمـخــرج شريف
ع ــرف ــة بـ ـع ــرض اف ـ ـ ــام وثــائ ـق ـيــة
ت ـت ـطــرق ل ـه ــذه ال ـف ـت ــرة ،وهـ ــو ما
جعلنا نعيشها بكل تفاصيلها،
خاصة مع تدريبنا لمدة شهرين
بالمعسكر حتى نتمكن من تقديم
أدوارنا.

فنان موهوب
*حــدث ـنــا ع ــن ال ـم ـشــاهــد الـتــي
جمعتك مع اياد نصار؟
 تـ ـجـ ـمـ ـعـ ـن ــي "ك ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــا" ف ــيالـتـمـثـيــل م ــع ايـ ــاد ن ـص ــار ،وهــو

ف ـنــان م ــوه ــوب جـ ــدا ،والـحـقـيـقــة
ان البروفات التي قمنا بها قبل
التصوير لعبت الدور االكبر في
مساعدتنا على إحــداث التفاهم
أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا ،خ ــاص ــة ف ــي ظل
األجواء الصعبة التي كنا نصور
فـيـهــا ،ورغ ــم ذل ــك لــم نـشـعــر بــأن
لدينا رغبة في انهاء العمل ،بل
كنا مستمتعين بالعمل ألقصى
درجة.
*ماذا عن ردود الفعل؟
 ردود الفعل أسعدتني جداألن ـه ــا ج ـ ــاءت أك ـب ــر بـكـثـيــر مما
توقعت ،وظهرت من اليوم االول
ل ـعــرض ال ـف ـي ـلــم ،وح ــرص ــت على
متابعتها عبر مواقع التواصل،
وأتـمـنــى أن ي ـكــون ه ـنــاك تغيير
فــي االهـتـمــام بـهــذه النوعية من
االفـ ـ ـ ــام خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـمـقـبـلــة
م ــن ال ـنــاح ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة لــدى
الشباب ،وتقديم نماذج ناجحة

أحمد فلوكس
وأبطال يقدمون أرواحهم من أجل
وطـنـهــم ،وأكـثــر مــا أسـعــدنــي في
ردود الفعل هو حديث الكثيرين
ع ــن وج ـه ــة ن ـظــرهــم بـ ــأن الـفـيـلــم
ج ـع ـل ـهــم ي ــرغـ ـب ــون ف ــي ال ـت ـطــوع
بالجيش في سيناء ،وأتمنى أن
يفتح الممر الـبــاب أمــام تجارب
سينمائية اخرى من االفالم التي
تتناول البطوالت والتضحيات
التي قدمها الجيش المصري.

طفلة صغيرة
*ما هو أغرب موقف تعرضت

قال أحمد فلوكس إنه يستعد لتقديم فيلم سينمائي جديد
مــع زوجـتــه الفنانة هنا شيحة ،ويـقــوم بكتابته فــي الوقت
ً
الحالي السيناريست عمرو محمود ياسين ،مشيرا إلى أن
الفيلم سيكون أول عمل سينمائي يجمعه وزوجته.
وأض ـ ــاف ف ـلــوكــس أن ل ــدي ــه فـيـلـمــا آخ ــر وه ــو "بـ ـ ــراءة ريــا
وس ـك ـي ـنــة" ،وي ـف ـتــرض أن ي ـش ــارك ف ـيــه ،حـيــث يـنـتـظــر مــوعــد
استئناف التصوير ليبدأ بتصوير مشاهده ،خاصة أن ما
تــم تـصــويــره منه قبل الـتــوقــف كــان أج ــزاء بسيطة ولــم يكن
لديه مشاهد بها.

له بعد عرض الفيلم؟
 فــوج ـئــت بــأك ـثــر م ــن تعليقعبر صفحتي على انستغرام من
عــائ ـلــة لـطـفـلــة ص ـغ ـيــرة يــريــدون
ان اتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـعـ ـه ــا ،ألن ـ ـهـ ــا لــم
ت ـصــدق أن ـنــي م ــازال ــت عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة بـعــدمــا ش ــاه ــدت مشهد
استشهادي بالفيلم ،وظلت تبكي
حـتــى ارس ـلــت لـهــا مقطع فيديو
بأنني مــازلــت على قيد الحياة،
حتى تـصــدق كــام أســرتـهــا أننا
كـنــا نـقــوم بالتمثيل فــي الفيلم،
وأن م ــا ش ــاه ــدت ــه ف ــي الـسـيـنـمــا
ً
ليس حقيقيا.
* ما سبب غيابك عن األعمال
التلفزيونية؟
 ال أرغ ــب فــي الـظـهــور بعملأقل من "األب الروحي" الذي حقق
نجاحا كبيرا مــع الجمهور ،لذا
فضلت االنتظار لحين وجود دور
ً
يضيف لي فنيا ،وبنفس الوقت
في الفترة الماضية كنت منشغال
كما ذكرت لك -بتجربة "الممر"،وأتمنى ان تكون عودتي للدراما
من خالل عمل مهم.
*كيف تختار أدوارك؟
 أبحث عن العمل الجيد الذياشعر أن عناصر النجاح تتوافر
ً
فيه ،بداية من النص مرورا بفريق
ال ـع ـم ــل ومـ ـ ــدى ت ــواف ــر ال ـنــاح ـيــة
االنتاجية ،حتى يخرج بصورة
جيدة ،وجميعها تفاصيل مهمة
ً
ويكمل بعضها بعضا.

ّ
صناع أعمال السينما والتلفزيون يستعينون
بأطقم أجنبية للغرافيك واألكشن

فلوكس في مشهد من فيلم « الممر»

إلضافة لمسات عالمية على المنتج المصري ليصبح أكثر جودة
ّ
حرص عدد من صناع
السينما والدراما
التلفزيونية خالل
األيام الماضية على
االستعانة بعدد
من أطقم األكشن
والمؤثرات البصرية
والغرافيك؛ من أجل
إضافة لمسات عالمية
على المنتج المصري؛
ليصبح أكثر جودة
صورة مميزة
ولتقديم ً
للجمهور ،علما أن
هذه التجربة انطلقت
قبل سنوات.

أخبار النجوم

يحيى الفخراني يعرض
«الملك لير» في السعودية

يحيى الفخراني

سينمائي مع هنا
فيلم
ً
شيحة قريبا

القاهرة  -محمد قدري

١٥

مزاج

اس ـت ـعــان ال ـن ـجــم ك ــري ــم ع ـبــدال ـعــزيــز وال ـم ـخــرج
ً
مروان حامد أخيرا بطاقم من أشهر أطقم الغرافيك
بألمانيا لتنفيذ مجموعة من المشاهد التي تعتمد
على الغرافيك والمؤثرات البصرية ضمن السياق
لفيلم "الفيل األزرق" بجزئه الثاني ،والمقرر عرضه
بدور السينما خالل عيد األضحى المقبل ،والذي
انـتـهــى طــاقــم عمله مــن تـصــويــره بــالـفـعــل ،بينما
ً
تجري حاليا عمليات ما بعد التصوير.

طاقم ألماني

يستعد النجم يحيى الفخراني وأسرة مسرحية
"الملك لير" ،لعرضها في السعودية ،مدة  3أيام،
ضمن ليالي موسم جدة.
والـمـســرحـيــة بـطــولــة يحيى الـفـخــرانــي ،فــاروق
الفيشاوي ،ريهام عبدالغفور ،رانيا فريد شوقي،
هبة مجدي ،محمد فراج ،نضال الشافعي ،أحمد
ع ــزم ــي ،مـحـمــد ف ـه ـيــم ،أح ـمــد فـ ــؤاد س ـل ـيــم ،نــاصــر
سيف ،وإخراج تامر كرم.
وك ــان ــت ع ـ ــروض ال ـم ـســرح ـيــة ق ــد ان ـط ـل ـقــت فــي
فبراير الماضي ،بعد تحضيرات طويلة ،على أن
تعود للعرض مرة أخرى بمصر في عيد األضحى
المقبل.
وقصة "الملك لير" تــدور حــول ملك بريطانيا،
الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون ،متأثرا
ب ـصــدم ـتــه م ـمــا ف ـع ـلــه ف ـيــه اب ـن ـت ــاه ،ح ـيــث قـ ــرر أن
ُيقسم ملكه بين بناته ا لـثــاث ،الكبيرة جونريل
والوسطى ريجان والصغرى كورديليا ،استنادا
إلــى أي مـنـهــن يـحـبــونــه أك ـثــر ،وتـتـمــادى األخـتــان
الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما ،فيما تقوم
ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث
بصدق ،فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من
كل شيء.

المهندس ونمرة وبطمة
نجوم مهرجان «إفران»

دنيا بطمة
كـ ـش ــف مـ ـه ــرج ــان إفـ ـ ـ ــران ال ـم ــوس ـي ـق ــي ال ــدول ــي
بالمغرب عن القائمة األولية للنجوم المشاركين
ف ــى نـسـخـتــه ال ــراب ـع ــة ،ال ـم ـقــرر ان ـطــاق ـهــا رسـمـيــا
السبت  20الجاري ،ويستمر  8أيام.
ويشارك في المهرجان الفنان ماجد المهندس،
والمطربة المغربية دنيا بطمة ،والفنان المصري
حمزة نمرة ،بجانب المغاربة حاتم عمور وزهير
بهاوي.
وي ـع ــد ال ـم ـهــرجــان ال ــوج ـه ــة ال ـف ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
األولى للمدينة الجبلية ،ويهدف الى تشجيع روح
السياحة للمنطقة وتسليط ا لـضــوء على التراث
المغاربي األ صـيــل باإلقليم ا لــوا قــع بين مدينتي
فاس ومكناس.
يــذكــر أن ال ــدورة الـســابـقــة حققت أص ــداء قــويــة،
بـحـضــور نخبة مــن الـنـجــوم ال ـعــرب ،عـلــى رأسـهــم
الـلـبـنــانــي راغ ــب عــامــة وال ـم ـغــاربــة عـبــدالـحـفـيــظ
الدوزي وزكرياء الغفولي ونبيلة معن.

هاني رمزي يعود للمسرح
ً
بعد غياب  15عاما

ولجأ المخرج حامد إلى الطاقم األلماني لتقديم
مشاهد السحر في العمل لتظهر بشكل أفضل من
الجزء األول ،وكي ال يتهم العمل بتنفيذ الغرافيك
السيئ على غــرار عــدد مــن األع ـمــال .ويـشــارك في
الـجــزء الثاني إيــاد نصار وهند صبري ونيللي
كريم وهومن تأليف أحمد مراد ومن إنتاج تامر
مرسي.

فيلم « العارف»
وتعيد شركة سينرجي فيلمز ،فيلم "العارف" من
بطولة النجم أحمد عز للتصوير خالل األسابيع
القادمة ،وتقوم الشركة المنتجة بتنفيذ االتفاقية
التي كانت وقعتها الشركة المنتجة األولــى قبل
أن تتخلى عــن الفيلم لمصلحة سينرجي وهي
االستعانة بخبراء أجانب من أجل تنفيذ مشاهد
األكشن والمعارك والمطاردات الخاصة بالفيلم.
ويحاول عز والمخرج أحمد عالء الديب تطوير
ً
الصورة الجديدة للفيلم خصوصا أن عز اهتم بها
ً
أخيرا من خالل فيلميه "الخلية "و"الممر" وتحقيقه
إيرادات عالية بعدعرضهما بالسينمات ،والفيلم
الجديد من بطولة أحمد فهمي ومحمود حميدة
وركـيــن سعد وكــارمــن بصيبص وع ــدد كبير من
النجوم ومن تأليف محمد سيد بشير.

الخيال العلمي
واستقر الفنان الشاب أحمد فهمي على تقديم
ع ـمــل ج ــدي ــد ي ـقــدمــه الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل يـعـتـمــد على
فـكــرة الـخـيــال العلمي اتـفــق عـلــى فـكــرتــه فـقــط مع
الشركة المنتجة للعمل على أن يتم اختيار باقي
الطاقم عقب انتهائه من ارتباطاته الفنية خالل
ً
الـفـتــرة الـحــالـيــة وسـيـكــون بـعـيــدا ه ــذه ال ـمــرة عن
فكرة الكوميديا إذ سيتطرق إ لــى مجال الخيال
العلمي لذا سيعتمد على عدد من خبراء الصورة
والمؤثرات البصرية والغرافيك من الخارج سيتم

بوستر فيلم « شبح النيل»

بوستر فيلم « الفيل األزرق »2

االتفاق معهم بعد االتفاق على الصيغة النهائية
للفيلم.

التجارب السابقة التي نالت انتقادات واسعة وهو ما تم
بالفعل وخرج الفيلم في صورة مميزة.

«شبح النيل»

«كازابالنكا»

وبـعــد نـجــاح فيلمه " "122لـلـفـنــان ط ــارق لـطـفــي ،قــرر
المنتج سيف عريبي االستعانة بأطقم مختلفة من خبراء
األفالم ثالثية األبعاد واألكشن والغرافيك لتقديم تجربة
جديدة يقدمها خالل رأس السنة القادمة من خالل فيلم
ً
"شبح النيل" بطولة النجم محمد رمضان ،ويتم حاليا
اختيار طاقم العمل الذي كتبه محمد ناير ويخرجه ياسر
الياسري في ثاني تجاربه ،وتم تحديد االستعانة بطاقم
من هوليوود لتقديم األجزاء الخاصة بالمشاهد ثالثية
األبعاد في الفيلم الجديد.
ّ
وخالل الموسم الحالي استعان عدد من الصناع بأطقم
أجـنـبـيــة فــي م ـجــاالت مختلفة مـثــل فـيـلــم حـمـلــة فــرعــون
باإلضافة إلى االستعانة بنجوم عالميين تمت االستعانة
بمصممي م ـعــارك عالميين خــاصــة فــي الـمـشــاهــد التي
صورت في لبنان.
كـمــا اسـتـعــان فــريــق عـمــل فيلم الـمـمــر بـعــدد مــن أطقم
الـغــرافـيــك وال ـمــؤثــرات البصرية مــن أجــل بعض مشاهد
الفيلم الذي قدمه أحمد عز وعدد كبير من النجوم ورأى
الـمـخــرج شــريــف عــرفــة أن ــه يـجــب خ ــروج ه ــذه المشاهد
بطريقة الئقة تتناسب مع الفيلم الضخم وال تتشابه مع

واستعان المخرج بيتر ميمي خالل فيلمه المعروض
ً
حاليا "كــازابــانـكــا" بعدد مــن مصممي المعارك مــن أجل
مشاهد األكشن التي نفذها في المنطقة الساحلية بالمغرب
وكانت عبارة عن مطاردات شخصية وبالسيارات باإلضافة
لتواجد النجم التركي خالد أرغنش.

مجال الصورة
ويرى الناقد محمود راضي أن السنوات القليلة الماضية
شهدت طفرة في مجال الصورة في مصر وتفتقر الصناعة
ً
حاليا لعدد من عناصر األكشن والمعارك والغرافيك لكن
المنتجين لم يبخلوا على هذا األمر على الرغم من ارتفاع
سـعــر الـ ــدوالر ال ــذي يتعامل بــه ه ــؤالء الـخـبــراء لكنه في
ً
النهاية ينتج أعماال تحقق إيرادات فوق الـ  50مليون جنيه
ً
في الموسم ،وهو رقم مرتفع جدا أكثر من التكلفة الكلية.
ولفت راضي إلى ضرورة أن يكون هناك تدريب وتخريج
فرق مدربة في الفترة القادمة في هذا المجال لعدم االعتماد
الــدائــم على األجــانــب وتوفير هــذه النفقات على جوانب
ً
إنتاجية أخرى لتقديم أعمال أكثر تطورا.

هاني رمزي
يعود النجم هاني رمزي إلى خشبة المسرح من
ً
جديد ،بعد غياب دام  15عاما ،منذ آخر مسرحية
قــدمـهــا "ك ــده أوك ـي ــه" ،مــع مــن مـنــى زك ــي ،وأحـمــد
السقا ،وشريف منير ،وياسمين عبد العزيز.
وي ـت ـعــاون رم ــزي فــي الـمـســرحـيــة ال ـجــديــدة مع
السيناريست حمدي يوسف ،حيث تدور أحداثها
فــي إط ــار كــوم ـيــدي اس ـت ـعــراضــي ،وح ـتــى اآلن لم
يـسـتـقــر ع ـلــى اس ـم ـهــا ،وي ـج ــري تــرش ـيــح ع ــدد من
األب ـط ــال ،عـلــى رأس ـهــم الـفـنــان أحـمــد بــديــر ،الــذي
وافق بشكل مبدئي.
ويتعاون رمزي مع يوسف للمرة الثالثة ،حيث
س ـبــق أن قــدمــا مـسـلـســل "اب ــن ال ـن ـظــام" و"عــريــس
ديليفري" ،ولكنها المرة األولى مسرحيا.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4168االثنين  15يوليو 2019م  12 /ذو القعدة 1440هـ

tawabil@aljarida●com
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

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.

الحلول

sudoku

4

ّ
ً
مهنيا :تواجه بعض التأخير في مشروع خلق وتخاف
من فوات الموعد.
ً
عاطفيا :تشعر برغبة في خوض مغامرة عاطفية غير
اعتيادية.
ً
اجتماعيا :إذا شعرت بتراجع صحي فال تهمل الوضع
بل استشر الطبيب.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تبدو طموحاتك كبيرة في الوقت الذي تزداد
المسؤوليات فيه.
ً
راض عــن تصرفات الحبيب وتعيشان
عاطفيا :أنــت
ٍ
فترة سعيدة.
ً
اجتماعيا :مــن األفـضــل أال ّ
تعبر عــن نياتك وأفـكــارك
أمام من يحسدك.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :تحين لــك بـعــض الـفــرص لالستثمار المالي
فاعرف االستفادة منها.
ً
عاطفيا :يتناغم برجك مع مواقع فلكية أخرى تضيء دروبك
العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـحــدث عــن أع ـمــال مـنــزلـيــة وتـغـيـيــر في
الديكور تريد أن تجريها.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -8يراهم – للتفسير.
 -9عاصمة مصر (م) – حسم .
 -١٠بند (مبعثرة) – أزلنا.

ليلى مراد

10
 -6م ـ ــؤذن ال ــرس ــول (ص) (م) –
اقترب.
 -7عملة أوروبا الموحدة (م).

7
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 -1جريدة لندنية.
 -2طرق واسعة في المدينة – من
الفاكهة.
 -3يكمل – قامت بزيارة (م).
 -4نصف (فارس) – انهدام.
 -5أتابع – نغمة موسيقية (م).

٥

٧

2
1
9
5
3
7
4
8
6

ً
عموديا:

ً
مهنيا :يصبح التناغم والـتـعــاون مــع زم ــاء المهنة
في الذروة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :يـحـمــل ه ــذا ال ـيــوم وعـ ــدا ويـحـقــق لــك حلما
ً
ً
عاطفيا قديما.
ً
اجتماعيا :تخطط لسفر تحلم به أو لرحلة عائلية مع
بعض األهل.
رقم الحظ.17 :

١

6
2
3
7
5
9
1
4
8

 ( -1موريس  )....ممثل فرنسي
راحل.
 -2عاصمة كندا – سرح بذهنه.
 -3عـ ــا تـ ــب – م ـ ــن أ سـ ـ ـم ـ ــاء ا ل ـل ــه
الحسنى.
 -4انفراد – الدليل.
 -5اهتم – ( ال )....المطر.
 -6قط (م) – مكان للهو (م).
 -7الجمع مــن «مـكـيــدة» – ثاقب
النظر.
 -8صـ ــوت ا ل ـط ــا ئ ــرة (م) – ثلثا
(دام).
 -9غطى – نجل.
 -١٠صحاري – عاصمة مالطة.

 21مارس  19 -أبريل

٢

٧

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

٢
٣

8
7
5
1
6
4
3
2
9

سنة
عسل
دراسة
زواج

فرحة
أموال
دنيا
جمال

لقب
القاهرة
لو
قانون

زوال
ظالم
دليل
سينما

رغم
مخرج

٩

٨

1
9
4
8
2
3
6
5
7

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  8أحرف وهي اسم مغنية وممثلة مصرية راحلة،
تعتبر من أبرز المغنيات والممثالت في الوطن العربي
في القرن العشرين.

١٧

تسالي

ً
ّ
يتحدث الفلك عن ربح مفاجئ وعن استثمارات
مهنيا:
ّ
موفقة.
ً
عــاطـفـيــا :تلتقي مــع الـحـبـيــب فــي مـنــاسـبــة اجتماعية
وتتمتعان بوقتكما.
ّ
ً
ّ
التسرع في قيادة السيارة واتبع
اجتماعيا :حاذر من
النظام بكل حذافيره.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تواجهك بعض التعقيدات والبد من المرونة
ّ
والروية كي تجد الحلول.
ً
عاطفيا :الوقت بينكما ليس للتسلية والغرام فقط بل
للنظر في المستقبل.
ً
اجتماعيا :تنشب أزمة عائلية طاولتك رغم أنه ال دخل
لك بالموضوع.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :قــد تحقق حلما أو تعرف ربـحــا أو تمارس
ً
نفوذا ما.
ً
ً
مناسبا فال تخف من عالقة
عاطفيا :إذا رأيت األمر
عاطفية جديدة.
ً
اجتماعيا :يربكك برجك ويتسبب لك في أرق على
أثر بعض األخبار.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :لديك قــوة ذهنية كبيرة وإرادة صلبة وعــزم على
النجاح.
ً
عاطفيا :تستقطب تأييد الحبيب وإعجابه ألنه يرى فيك
الرجل المثالي.
ّ
ً
ّ
السرية فكن
اجتماعيا :تغامر فــي مجال يتطلب بعض
ً
ً
رجل وال تخبر أحدا.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :قد تقدم على أمر جديد بعدما عانيت كثيرا
من معاكسة األفالك.
ً
عاطفيا :أجــواء جيدة ووعــود وتطمين للحبيب وعليك
أن تفي بها.
ً
اجتماعيا :أخبار محبطة تسمعها ممن حولك لكنك
ّ
ال تتخلى عن تفاؤلك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ـن ـص ـح ــك بـ ــرجـ ــك ب ـ ــإع ـ ــادة ح ـس ــاب ــات ــك
والمحافظة على عائداتك وممتلكاتك.
ّ
ً
عاطفيا :كن هادئا عند اجتماعك بالحبيب وخفف
من انفعاالتك الشديدة.
ً
اجتماعيا :حاذر من أحد الوصوليين فهو ّ
يتقرب
منك ً
كثيرا لغاية في نفسه.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :قــد تـتــاح لــك فــرصــة مفاجئة لتغيير عملك أو
للدخول في شراكة.
ً
عاطفيا :ينتظر شريك الحياة عودتك من عملك لتعيد
السعادة إليه.
ً
ّ
سيحسن صحتك ويعيد
اجتماعيا :اتباع نظام عذائي
إليك عافيتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تترك أفكارك تهرب منك بل حــاول تحقيقها
ً
عمليا.
ً
ً
ّ
عاطفيا :لماذا تتهرب أحيانا من أسئلة الحبيب وال
تجاوب بصراحة.
ً
ً
اجتماعيا :تحتاج الحياة أحيانا الــى مرونة قصوى
للتهرب من مشاكلها.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

18

توابل ةديرجلا
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tawabil@aljarida●com

محمد العجيمي :الرقابة ال تعترض على األعمال الهادفة
أكد أن «مني وفيني» لم يأخذ حقه في المشاهدة لتوقيت عرضه السيئ
ً
جسد الفنان محمد العجيمي أدوارا متنوعة في الفترة
األخيرة ،سواء على مستوى الشخصية التي يمثلها ،أو األلوان
والمسرح والدراما والكوميديا ،وفي
الفنية بين التلفزيون ً ً
مرحلة شهدت رواجا فنيا قدم  6أعمال ناجحة ومتتالية ،كان
واحد منها فقط هو األقرب إلى قلبه.
حول أعماله الجديدة وأقربها إليه ومناقشة ظاهرة اإلدمان
في أعماله األخيرة ،يحدثنا العجيمي في هذا الحوار:
عزة إبراهيم

• م ــا ال ـجــديــد الـ ــذي تـجـهــزه
للجمهور خالل الفترة المقبلة؟
 تلقيت ع ــددا مــن الـعــروضحـ ــول م ـس ـل ـســات تـلـفــزيــونـيــة،
ولكنني منشغل حاليا بقراء ة
ن ــص لـمـسـلـســل درام ـ ــي جــديــد،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـم ـن ـت ــج رزاق
ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي وشـ ــركـ ــة غ ـل ــوب ــال
ميديا ،ولم أتخذ قرارا حتى اآلن.
• كيف كانت مشاركة الفنانة
فـ ـيـ ـف ــي عـ ـ ـب ـ ــده فـ ـ ــي م ـس ــرح ـي ــة
«ينانوة جليعة»؟
 بالتأكيد مـشــار كــة الفنانةف ـ ـي ـ ـفـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــده ب ــالـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
كــانــت إضــافــة حقيقية ،نتيجة
حـ ــب ال ـج ـم ـه ــور ل ـه ــا وخ ــاص ــة

مـ ــن الـ ـنـ ـس ــاء الـ ــاتـ ــي يـحـفـظــن
«اف ـي ـه ــات ـه ــا» وي ــرددنـ ـه ــا ك ـ ـ «5
م ــواه» وغـيــرهــا ،بــاإلضــافــة إلى
مــوهـبـتـهــا ال ـت ــي أث ـ ــرت الـعـمــل،
ولقد حققت المسرحية نجاحا
كبيرا خالل عرضها بعيد الفطر
الـفــائــت ،ويستعد فــريــق العمل
للسفر إلى السعودية خالل أيام
لعرضها في  3مدن هي الرياض
وجدة واألحساء ،ثم عرضها في
الـبـحــريــن ،قـبــل ال ـعــودة مـجــددا
إلى الكويت.
كما ستشارك المسرحية في
م ـهــرجــان صــالــة بـعـمــان ال ــذي
ان ـط ـلــق  11ال ـ ـجـ ــاري ويـسـتـمــر
ح ـتــى أغ ـس ـطــس الـ ـق ــادم ،وذل ــك
بعد الصدى الكبير الذي حققته
المسرحية محليا.

رحلة بر
• تـ ــدور أح ـ ــداث الـمـســرحـيــة
حـ ـ ــول رح ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـب ــر وم ـش ـك ـلــة
اإلدمان ...كيف تناولتها؟
 دوري ك ـ ـ ــان األخ األ كـ ـب ــرل ـل ـف ـنــانــة ف ـي ـفــي عـ ـب ــده ،ودارت
األحداث حول خروجنا في رحلة
بر ،وتم تسليط الضوء على ما
يحدث أحيانا داخل المخيمات
من تجاوزات قانونية وأخالقية

للشباب ،بعيدا عن رقابة األهل
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وجـ ـس ــد مـجـمــوعــة
م ـ ــن ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب دور م ـت ـع ــا ط ــي
الـ ـمـ ـخ ــدرات ،ال ــذي ــن ي ـح ــاول ــون
إيذاءنا حتى نرحل من جوارهم
ويـفـســح لـهــم الـمـجــال الرت ـكــاب
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ،ولـ ـك ــن ال ـش ــرط ــة
تترقبهم وتقدمهم للمحاكمة
جراء ما ارتكبوه من جرائم».
• ك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــت اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ــي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدت دور
المدمن في «مني وفيني» ...فما
االختالف؟
 ف ــي الـمـسـلـســل ك ــان دوريمميزا ومختلفا وأحببته كثيرا،
كما كان يقدم رؤية جديدة حول
هذه الشخصية ،فـ»أبو سعد» رب
أسرة متقاعد ومدمن ،ويمارس
ال ـع ـنــف والـ ـض ــرب ض ــد أســرتــه
وأبـنــائــه ،وتتفاقم أزمـتــه حتى
يلجأ بنفسه لترويج المخدرات،
فـيـتــم الـقـبــض عـلـيــه ويـتـعــرض
ألزمة كبيرة تعمل على إفاقته،
فيتعافى ويتحول إ لــى إنسان
مفيد لنفسه وأسرته.

أزمة خطيرة
• لـ ـ ـم ـ ــاذا اخـ ـ ـت ـ ــرت ال ـت ــرك ـي ــز
عـلــى ه ــذه القضية فــي أعمالك
األخيرة؟
 عــال ـجــت أزمـ ــة خ ـط ـيــرة فيمجتمعاتنا العربية والمحلية،
حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي فـ ـ ـئ ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة
مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب ب ـس ـب ــب ت ـعــاطــي
الـ ـمـ ـخ ــدرات وي ـص ـب ـحــون عــالــة
ونـ ــاقـ ــوس خ ـط ــر ع ـل ــى األس ـ ــرة
والمجتمع ،وهــو دور ورسالة
الـفــن ال ـهــادف ال ــذي يحفز على
ال ـت ــراج ــع وال ـت ــوب ــة وال ـخ ـضــوع
لـ ـلـ ـع ــاج ،وه ـ ــي ذات ال ــرس ــال ــة
ال ـ ـم ـ ــوج ـ ـه ـ ــة مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـل ــك
المسرحية.
• ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق م ـ ـ ـ ــن تـ ـحـ ـف ــظ
الــرقــابــة عــن مناقشة مـثــل هــذه
المشكالت؟

العجيمي مع فريق عمل مسلسل «مني وفيني»

محمد العجيمي
 بالتأكيد لم أقلق من الرقابةبـشــأن كـشــف ظــواهــر مــوجــودة
في مجتمعنا بالفعل ،بالعكس
فأنا أثمن دورها في إجازة مثل
هــذه األع ـمــال ،فهي ال تعترض
عـ ـل ــى عـ ـم ــل هـ ـ ـ ــادف م ـ ــا دام ال
يخدش المشاهد ،مثل التعاطي
والخمور والقمار ،فيما عدا ذلك
فــإ نـهــا تعطي مـســا حــة للحرية
واإلبــداع ،ما دام يظهر الجانب
ال ـس ـي ــئ ل ـل ـم ـش ـك ـلــة وت ــأث ـي ــره ــا
السلبي على الفرد.

األقرب إلى قلبي
• ش ـه ــدت ح ــال ــة م ــن الـ ــرواج
الفني مؤخرا ،فما أقرب األعمال
إلى قلبك؟
 ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت ف ــيم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة خ ـ ــال
الموسم ،منها «حضن الشوك»،
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ص ـ ـ ــاح ف ـ ــي «ان ـ ــا
ع ـنــدي ن ــص» ،و«ومـ ــا أدراك ما
أمي!» ،كما ظهرت في شخصية
أب ــو ن ــاص ــر كـضـيــف ش ــرف في

صابرين بورشيد في العناية المركزة النتكاسة حالتها
جرثومة بالدم تهدد حياتها ودعوات من زمالئها بالشفاء

هيفاء حسين

شيماء سبت

ت ـع ــرض ــت م ـق ــدم ــة ال ـب ــرام ــج
والممثلة البحرينية صابرين
بورشيد النتكاسة أثناء تلقيها
ال ـعــاج ،اضـطــرتـهــا إل ــى دخــول
العناية المركزة.
ونشرت الممثلة البحرينية
هيفاء حسين ،عبر «إنستغرام»،
ص ـ ـ ــورة ل ـص ــاب ــري ــن مـ ــن داخـ ــل
المستشفى ،وأرفقتها بتعليق:
«ال ــزم ـي ـل ــة ص ــاب ــري ــن بــورش ـيــد
تعرضت النتكاسة أثناء العالج
ودخلت العناية المركزة ...الله
يشافيج حبيبتي ...دعواتكم لها
بالشفاء العاجل».
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة

البحرينية شيماء سـبــت ،عبر
«تويتر»« ،انتكاسة في حالتها
الصحية بسبب جرثومة بالدم
تدخل الغالية صابرين بورشيد
فـ ــي الـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة ال ـل ـهــم
اشفيها ،متابعيني ارجو منكم
الدعاء لها بالشفاء العاجل».

 3أورام بالرأس
و فـ ـ ــي أ بـ ــر يـ ــل  ،2019أ ع ـل ــن
وال ــد صابرين أن حياتها في
خـ ـط ــر ،وتـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى عـمـلـيــة
عــاجـلــة ،حـيــث تـعــانــي  3أورام
ف ــي ال ـ ــرأس م ــن ج ـهــة ال ـي ـســار،

صابرين بورشيد
كما تعاني ضعفا في الذاكرة
نـتـيـجــة الـ ـم ــرض ،ل ـكــن ال ـعــاج
سيساهم في استعادة صحتها
وذاكرتها.
وناشد وقتذاك ملك البحرين
أن يــأمــر بـعــاج ســريــع البنته،
وأبــدى عــدد كبير من الفنانين
وال ـن ـش ـط ــاء م ــن م ـخ ـت ـلــف دول
الخليج تعاطفهم مع مناشدة
والد صابرين.
واسـتـجــاب ال ــدي ــوان الملكي
ف ــي ال ـب ـحــريــن لـ ـلـ ـن ــداء ات لنقل
صابرين للخارج للعالج ،حيث

وج ـه ــت وزارة ال ـص ـح ــة لـجـنــة
العالج في الخارج لبدء الترتيب
إلجراءات سفرها لتلقي العالج،
لكن انتكاسة مفاجئة تسببت
في تراجع حالتها بشدة.

أعمال فنية
وم ــن الـمـعــروف أن بورشيد
تـقـيــم بــال ـكــويــت ،وش ــارك ــت في
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـيــة
ب ــال ــدرام ــا ال ـكــوي ـت ـيــة ،وآخ ــره ــا
«عشاق رغم الطالق» الذي عرض

م ــارس ال ـمــاضــي ،و«أنـ ــا عـنــدي
نص» رمضان الماضي.
وبـ ــورش ـ ـيـ ــد مـ ــن م ــولـ ـي ــد 11
يــو ن ـيــو  ،1985و بـ ـ ــدأت عملها
كـمـمـثـلــة وإع ــامـ ـي ــة ف ــي إذاعـ ــة
الـبـحــريــن ع ــام  ،2008وانتقلت
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون عـ ـ ــام ،2009
ودرسـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة اإلعـ ـ ـ ــام
وال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ،لـكـنـهــا لم
ت ـك ـمــل دراسـ ـتـ ـه ــا ب ـع ــد عـمـلـهــا
ف ــي اإلذاعـ ـ ـ ــة ،وبـ ـ ــدأت عــاقـتـهــا
بالتمثيل عــام  ،2014من خالل
مسلسل أهل الدار البحريني.

ً
مسلسل «دفعة القاهرة» ،وأخيرا
م ـش ــارك ـت ــي بـ ـ ــدور «أبـ ـ ــو س ـعــد»
فـ ــي م ـس ـل ـســل «مـ ـن ــي وف ـي ـن ــي»،
ال ــذي يعتبر األق ــرب إل ــى قلبي
بين جملة مــا قدمته مــن أدوار
مؤخرا.
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «م ـ ـن ـ ــي وفـ ـيـ ـن ــي»
ل ـل ـك ــات ـب ــة الـ ـهـ ـن ــوف وال ـم ـخ ــرج
عبدالرحمن السلمان ،والنجوم
ح ـس ـي ــن الـ ـمـ ـنـ ـص ــور ،وب ــاس ـم ــة
ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ،وم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاري ال ـ ـب ـ ــام،
ومحمود بــوشـهــري ،وعبدالله
ب ـ ــوش ـ ـه ـ ــري ،وشـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاء س ـبــت
وصمود وغيرهم من الفنانين.

نتيجة التوقيت السيئ للعرض،
ولكنه يتم إعادة إذاعته اآلن من
جــديــد على قـنــاة  ،mbcنتيجة
تـعـلــق الـمـشــاهــديــن ب ــه ،ولــذلــك
أ تــو قــع أن يحظى بتقدير أكبر
بعد أن يأخذ حقه في العرض
والمتابعة عربيا.

مشاركة
الفنانة
فيفي عبده
في «ينانوة
جليعة»
كانت إضافة
حقيقية

• هل تــرى أن «مني وفيني»
حقق النجاح المتوقع له؟
 المسلسل من أكثر األعمالً
ً
تـ ـم ــاسـ ـك ــا وتـ ـ ـك ـ ــام ـ ــا بـ ـي ــن كــل
الـ ـعـ ـن ــاص ــر ،مـ ــن قـ ـص ــة ورؤيـ ـ ــة
إخـ ـ ــراج ـ ـ ـيـ ـ ــة وح ـ ـب ـ ـكـ ــة درامـ ـ ـي ـ ــة
وص ــورة ومـمـثـلـيــن ،ولـكــن رغــم
تـصـنـيـفــه كــأف ـضــل مـسـلـســات
هــذا العام إال أنــه لم يأخذ حقه
ً
كامال على مستوى المشاهدة،

«كبير الشوق» ألصالة تقترب
من  1.5مليون مشاهدة
اق ـ ـتـ ــربـ ــت أغـ ـنـ ـي ــة «ك ـب ـي ــر
الشوق» للنجمة أصالة من
تحقيق  1.5مليون مشاهدة
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ح ـ ـيـ ــث ن ــا ل ــت
األ غـنـيــة الخليجية إعجاب
جـمـهــور أصــالــة فــي الــوطــن
ال ـ ـعـ ــربـ ــي وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،م ـنــذ
طرحها مطلع الشهر الجاري
على «يوتيوب».
ي ـ ــذك ـ ــر أن األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة مــن
كـ ـلـ ـم ــات ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،وألـ ـح ــان
أسـ ــامـ ــة الـ ـعـ ـط ــار ،وت ــوزي ــع
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،ويـ ـ ـق ـ ــول
مطلعها« :كبير ا لـ ـشــوق لو
تـ ـ ــدري ال ـ ـ َـو َل ـ ــه ل ــه ع ـه ــد ول ــه
وتوله...
حقوق ،على مـن َحن
َّ
ّ
س ـهــر ل ـي ـل ــه ...وم ـ َـس ــك زام ــه،
َأعرفك يا َب َعد عمري جنابك
في السما من فوق ،واشوفك
يـ ــا م ـع ــال ــي الـ ـح ــب وغ ـي ــري
الحب مارامه».
وأحيت آخر حفالتها في
منطقة الباحة بالسعودية،
ف ـ ــي س ـ ـهـ ــرة ف ـن ـي ــة ض ـخ ـمــة
و حـضــور جماهيري كبير،
وت ـغ ـن ــت ب ــأف ـض ــل أع ـمــال ـهــا
مختلفة اللهجات العربية.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز م ــا
قدمته أصــالــة خــال الحفل
مجموعة من أغانيها التي
الق ــت تـفــاعــا م ــن محبيها،

أصالة

م ـث ــل «خ ـ ــان ـ ــات ال ــذك ــري ــات،
ب ـع ــدك ع ـن ــي ،ش ــاغ ــل بــالــي،
بكرة أحلى ،أكتر ،بناء على
رغباتك ،أنا بتخان ،الحقيقة،
يــا مـجـنــون ،حـيـقــولــك ،مين
ف ـي ـنــا ،مـ ـن ــازل ،ع ــاي ــز تـبـعــد،
شــر وخ ـيــر ،س ــؤال بسيط»،
وغيرها من األغنيات.
وكانت آخر أغاني أصالة
«بنت أكابر» ،التي طرحتها
مؤخرا ،وحققت أكثر من 20
مـلـيــون م ـشــاهــدة ،وه ــي من
ك ـل ـمــات أبــون ـع ـمــة ،وأل ـح ــان
محمود الخيامي ،وتوزيع
علي فتح الله ،والكليب من
إخراج أدهم الشريف.

هيا الشعيبي تعرض «عودة ريا وسكينة»
في األحساء بعيد األضحى
●

هيا الشعيبي

عزة إبراهيم

أع ـل ـن ــت ال ـف ـن ــان ــة واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ه ـي ــا الـشـعـيـبــي
اسـتـعــدادهــا وفــريــق العمل بمسرحية «ع ــودة ريا
وسكينة» ،للسفر إلى مدينة االحساء بالسعودية،
لعرض المسرحية هناك ،خالل موسم عيد األضحى
المقبل.
َّ
وقالت إنها لم تتلق حتى اآلن عروضا بمشاركات
درامية جديدة ،ولذلك فهي تعكف على وضع فكرة
جديدة لبرنامج منوعات ،سيكون قريبا من فكرة
بــرنــامــج ك ــام ن ــواع ــم ،ال ــذي يـقــدمــه مـجـمــوعــة من
اإلعالميات على قناة  ،mbcوالذي يناقش قضايا
اجتماعية ،وخاصة فيما يتعلق بالمرأة على وجه
الخصوص.
ولم تستبعد الشعيبي التعاون مع نجوم بالفن
واإلعالم لتقديم البرنامج ،إال أنها لم تحدد حتى
اآلن كيف سيكون الشكل النهائي للبرنامج ،وطاقم
العمل به.

وقدمت الشعيبي خالل رمضان الماضي برنامج
«ف ــان ــوس ه ـي ــون ــة» ،الـ ــذي اع ـت ـمــد ع ـلــى اسـتـضــافــة
النجوم والفنانين في سياق اجتماعي وفني منوع،
وحققت مــن خالله نجاحا ملحوظا ،وردود فعل
طيبة ،ولــذلــك فهي تستعد للمشاركة خــال شهر
رمضان القادم ،من خالل برنامج جديد يحمل نفس
الطابع الفني المنوع ،ولكن في ثوب مختلف يجذب
الجمهور ويحظى بإعجابهم.

ً
 12عرضا فقط

وعن مسرحية «عودة ريا وسكينة» التي شهدت
مشاركة مجموعة كبيرة مــن النجوم ،أعــربــت عن
سعادتها بهذا العمل ،الذي حقق إقباال جماهيريا
خالل فترة عرضه بموسم عيد الفطر ،الذي
كبيرا
ً
بلغ  12عرضا ،ولكن نظرا النشغال قاعة المسرح،
تم توقف العروض ،على أن يتم استئنافها بالكويت
بعد عيد األضحى ،بمجرد العودة من السعودية.

وأض ــاف ــت أن ن ـجــاح ال ـع ــرض مـحـلـيــا وتحقيق
أصــداء جيدة ،رشــح المسرحية لتلقي العديد من
العروض للسفر ومواجهة جمهور جديد ،ولذلك
سيتم العرض باألحساء خــال عيد األضحى ،ثم
العودة للعرض محليا ،حيث يترقب الجمهور عودة
المسرحية نظرا ألصدائها الطيبة.
المسرحية ضمت عددا كبيرا من النجوم كالفنان
داود حـسـيــن ،وهـيــا الشعيبي ،وإل ـهــام الفضالة،
وخالد البريكي ،وبدرية طلبة ،وعلي الفرحان ،وهي
من تأليف هيا الشعيبي ،وإخراج ثامر الشعيبي،
وإنتاج مؤسسة هيونة لإلنتاج الفني والمسرحي،
وإشراف عام هاني الطباخ.
وكــانــت هـيــا قــد تـعــرضــت ل ـحــادث سـيــر الشهر
الماضي ،تسبب في تحطم جزء من سيارتها ،لكن
لم يسفر عن إصابات ،مما استدعى تعليقها عبر
وسائل التواصل ،فور الحادث ،لطمأنة جمهورها
على سالمتها.

خبريات
مسرح خيال ّ
الظل في
الصين يجذب الكبار والصغار

ّ
اليزال مسرح خيال الظل
يجذب الكبار والصغار في
الصين بعد أكثر من ألفي
سنة على انطالقه ،غير أن
ّ
تحوالت المجتمع المعاصر
ّ
ترخي بظاللها على هذا الفن
المسرحيّ .
على شاشة شفافة ،يواجه
ّ
مصوبا
طفل ابن الملك التنين
رماحه باتجاهه ،في مشهد
يثير حماسة التالميذ الذين
ّ
يتتبعون مجرياته في قاعة
الدراسة في إحدى مدارس
ّ
بكين ،ويتحكم فيه فنانون
ّ
من خلف الشاشة يحركون
الشخصيات الصغيرة
بواسطة عيدان.
وال تزال قصص مسرح خيال
ّ
الظل في الصين تتمحور
حول األساطير الشعبية،
ومازالت مسرحياته تحقق
نجاحا كبيرا في الريف،
لكنها لم تعد تلقى إقباال
شديدا في المدن الكبرى في
العقود األخيرة.
ّ
وشهد مسرح خيال الظل
الذي يعود إلى أكثر من ألفي
ّ
الذهبي ّحتى
سنة عصره ّ
الستينيات .وتأثر تأثرا
شديدا بالثورة الثقافية قبل
أن يشهد نهضة في مطلع
الثمانينيات ،وهو مدرج
منذ عام  2011في قائمة
التراث الثقافي غير المادي
لليونسكو.
(أ ف ب)

من سيدني إلى برلين...
ّ
تجمعات على أنغام «هايتس»

ّقدم ّ
محبو المغنية البريطانية
ّ
كايت بوش تحية لها ،خالل
ّ
تجمعات خاطفة ،من سيدني
إلى برلين ،ارتدوا فيها األحمر
ورقصوا على أنغام أشهر
أغانيها «وذرينغ هايتس».
وتمايل مئات األشخاص
تحت مطر خفيف في
ّ
متنزه غورليتزر في ّ
حي
كرويتسبرغ في برلين على
أنغام هذه األغنية الذائعة
الصيت ّ
مدة  4دقائق تقريبا.
والرقصة مستوحاة من
فيديو كليب األغنية الذي
ّ
صورته كايت بوش وهي
ترتدي األحمر سنة .1978
واحتضنت سيدني عرضا
راقصا مماثال شارك فيه
مئات الرجال والنساء
واألطفال الذين ارتدوا
األحمر ورقصوا في أحد
ّ
متنزهات المدينة على أنغام
هذه األغنية المستوحاة من
رواية «مرتفعات وذرينغ»
للروائية البريطانية إيميلي
برونتي.
وأقيمت ّ
تجمعات مماثلة في
مدن أسترالية أخرى ،فضال
عن دبلن وهولندا.
(أ ف ب)

تفاعل شبابي مع كليب
عمر كرم «صارحني»

طرحت شركة اإلنتاج اليف
ستايلز ستوديوز ،على
قناتها الرسمية بـ«يوتيوب»،
الكليب الخاص بأغنية
«صارحني» للمطرب اللبناني
عمر كرم ،بعد أيام قليلة على
إطالق األغنية.
وتفاعل الجمهور ،خصوصا
الشباب ،بشكل كبير مع
األغنية ،السيما بعد طرح
الفيديو كليب ،الذي يتضمن
كل عناصر اإلبهار على
مستوى الكلمات واأللحان
واألداء واإليقاع الراقص.
وظهر كرم بعدة كادرات وهو
محاط بمجموعة من الشباب
والفتيات يرقصون ويمرحون
على أنغام «صارحني»
ويتنافسون على تقديم أجمل
رقصة .واعتمد المطرب على
ستايل ومالبس عصرية
تتناسب مع أجواء الكليب
المليء بالفرح واأللوان
واألجواء الراقصة.

ةديرجلا
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دوليات
نتنياهو يهدد لبنان بـ «ضربة ساحقة» إذا أخطأ «حزب الله»

ً
باسيل يجتمع بصفا واللواء إبراهيم في الجنوب ...ويؤكد أن «الرئاسة» خارح البحث حاليا
بيروت  -ريان شربل

هدد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بتوجيه ضربة قوية
للبنان وحزب الله إذا ارتكب
األخير أي خطأ ،وذلك في
رده على تهديدات من األمين
العام للحزب حسن نصرالله
إلسرائيل.

ردا ع ـلــى ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أدل ــى
بـهــا األم ـي ــن ال ـع ــام ل ــ"ح ــزب ال ـل ــه" حسن
نصرالله نهاية األسبوع الماضي ،وقال
فيها إن حزبه قادر على إعادة إسرائيل
إل ــى الـعـصــر الـحـجــري ،واس ـت ـهــداف كل
ال ـم ـنــاطــق اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ـص ــواري ــخ،
وصــوال الــى إيــات في أقصى الجنوب،
هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو بتوجيه "ضربة ساحقة" للبنان
وال ـحــزب ،إذا ارتـكــب الفصيل المرتبط
بإيران "أي خطأ".
وفـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل جـ ـلـ ـس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
األسبوعية ،قال نتنياهو أمس" :سمعنا
خالل نهاية األسبوع تبجحات نصرالله
ح ــول مخططاته الـهـجــومـيــة" ،متابعا:
"فليكن واضحا أنــه لو تجرأ حــزب الله
على ارتكاب حماقة ،وهاجم إسرائيل،
فسنسدد لــه ولـلـبـنــان ضــربــة عسكرية
ساحقة .لكن ،خالفا لنصرالله ،ال أنوي
إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".
وأضاف" :يكفي التذكير بأن نصرالله
حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات،
ونحن دمرناها خالل أيام معدودة .كما
يقول المثل الشعبي ما طار طير وارتفع
إال كما طار وقع".

باسيل

سجال بين وزيرين
من «االشتراكي»
و«التيار الحر»

إلــى ذلــك ،أكــد رئيس التيار الوطني
الـحــر الــوزيــرج ـبــران بــاسـيـل ،مــن بلدة
ع ـيــن إبـ ــل ،خ ــال جــول ـتــه ف ــيال ـج ـنــوب،
"أن موضوع رئاسة الجمهورية خارح
البحث وتضييع للوقت ،فالوقت اليوم
ل ـي ــس وق ـت ــا ل ـل ـط ـم ــوح ــات ،ب ــل لـلـعـمــل،
فنحن في التيار الوطني الحر ال ساعة
للتخلي لــديـنــا ،وال ــذي يثير مــوضــوع
رئــاســة الـجـمـهــوريــة يـسـعــى للتخريب
على العهد".

سلة أخبار

ّ
قطر تدشن أكبر
قاعدة لألمن البحري

أكبر
افتتحت قطر ،أمسّ ،
قواعدها البحرية المتخصصة
بأمن الحدود وحراسة الموانئ
والمنشآت النفطية.
ُ ّ
ودشنت قاعدة الظعاين في
منتصف الساحل الشرقي
لإلمارة في منطقة سميسمة
على بعد نحو  30كلم شمال
الدوحة ،قبالة إيران التي تبعد
نحو  230كلم عن قطر.
وجاء افتتاح القاعدة البحرية
في وقت تناقش الواليات
المتحدة وحلفاؤها خططا
لتأمين مواكبة لناقالت النفط
في الخليج ،بعدما هددت
سفن عسكرية إيرانية ناقلة
بريطانية.

نتنياهو لدى وصوله إلى االجتماع األسبوعي لحكومته في القدس أمس (أ ف ب)
وشدد باسيل على "أنمجلس النوا 
ب
أمام استحقاق وتحد األسبوع المقبل"،
مؤكدا أن "المسؤولية تحتاج إلى قرارات
جريئة وليست شعبوية" و طـمــأن إلى
"أن ال ـت ـيــار سـيـعـمــل ع ـلــى مـســاعــدتـكــن
لتصمدوا في هذه المنطقة".
وف ــي وق ــت ســابــق اعـتـبــر بــاسـيــل أن
"لبنان انتصر على إسرائيل سياسيا
وعسكريا ،لكنه لم ينتصر اقتصاديا،
وواجـ ـ ـ ــب ع ـل ـي ـنــا أن ن ــؤم ــن ال ـم ـق ــاوم ــة
االقـتـصــاديــة" ،متابعا" :انـنــا فــي وزارة
الخارجية بدأنا باالهتمام كيف سنصدر

ليبرمان لنتنياهو :الكلب الذي ينبح ال يعض!
شــن وزي ــر ال ــدف ــاع اإلســرائ ـي ـلــي الـســابــق أفـيـغــدور
ً
ل ـي ـبــرمــان ،ه ـجــومــا عـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة بنيامين
نتنياهو هــذه المرة على خلفية التوتر الكالمي مع
حزب الله.
ً
وردا عـلــى تـهــديــد نـتـنـيــاهــو ل ـحــزب ال ـلــه ولـبـنــان
وصف ليبرمان ،رئيس الــوزراء بـ "الكلب الــذي ينبح
وال يعض".
وأضـ ــاف" :اعـتـبــر االع ـت ــذار عــن قـتــل عنصر حركة
ً
ً
حماس جنونا مطلقا ..إنه مؤشر على حالة من الذعر.
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رئيس الحكومة ّ
يعد على الفور قائمة بالمزيد من
التنازالت التي تتم بطريقة متهورة وغير مسؤولة".
وأضاف" :كل شهر ندفع لـحماس المزيد والمزيد من
الرشاوى ،كي ال يهاجموننا" ،ويعني ليبرمان بذلك
سماح تل أبيب ،بإدخال األموال القطرية إلى القطاع،
كجزء من التفاهمات التي تتوصل إليها مع "حماس"
بوساطة مصرية وأممية.
وكــان ليبرمان استقال مــن حكومة نتنياهو قبل
عام بسبب الخالف على التعاطي مع حماس في غزة.

اإلنتاج اللبناني ،ومنه الزيت والزيتون
الى الخارج".
وتوجه الى أهالي القليعة الجنوبية
بــالـقــول" :بـقــاؤكــم هــو الصمود األقــوى،
وأنتم رمــز لبنان التنوع" ،الفتا الــى أن
"ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة تـعـنــي أوال الــدفــاع
عن السيادة التي ال تتجزأ ،وفي ذكرى
حرب تموز نعيش معنى السيادة ،ولوال
الوحدة الوطنية لما تحقق االنتصار".
وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا ت ـم ـض ـيــة ب ــاس ـي ــل لـيـلــة
السبت  -األحد في ضيافة المدير العام
لألمن الـعــام الـلــواء عباس إبــراهـيــم في
بلدة كوثرية السياد بالجنوب ،وقالت
مـصــادر سياسية متابعة لــ"الـجــريــدة"،
أمـ ـ ــس ،إن "م ـ ـسـ ــؤول وحـ ـ ــدة االرتـ ـب ــاط
والـتـنـسـيــق فــي ح ــزب ال ـلــه وف ـيــق صفا
حضر العشاء الذي جمع اللواء إبراهيم
بالوزير باسيل مساء السبت" ،وكانت
وزارة الخزانة األميركية فرضت عقوبات
على صفا األسبوع الماضي.

جنبالط
إلى ذلك ،وبعد لقائه رئيس الحكومة
سعد الحريري في البيت الوسط مساء
أمس األول ،رد رئيس الحزب "التقدمي
االشتراكي" النائب السابق وليد جنبالط

على انتقادات نصرالله له ،متوجها إليه
بــالـقــول" :مــش حـلــوة بحقك يــا سيد أن
تنتهي بالمطالعة الكبيرة بالحديث عن
نقوال فتوش".
وأضــاف جنبالط" :مــن حرصي على
األمــن بــأال ينقل أشـخــاص حــول السيد
حـســن ،لهم عــاقــة مــع كـســارات فتوش،
مـعـلــومــات خــاطـئــة إل ـيــه ،أؤك ــد أنـنــي لم
أطلب فــي حياتي شــراكــة مــع فتوش أو
غيره".
وتابع" :شو عدا ما بدا يا سيد حسن
ّ
رجعتنا الى الـ 2005وإلى سالح الغدر،
وقد التقينا  6مرات بعدها ،رغم كل ما
ح ــدث ف ــي ب ـي ــروت ف ــي  ،"2008واص ـفــا
حديث نصرالله بأنه "أمر مزعج".
وأردف" :اذكــرك أنني معك فقط فيما
خص فلسطين ،ولست معك في أمر آخر،
وأنا أخاصم رجاال وأتمنى أن تخاصم
رج ــاال ،وإذا كنت تــريــد أن تـحــاط بهذه
المجموعات فهذا شأنك ،ألنني أخاصم
رج ــاال وأص ــادق رج ــاال ،وه ــذا تاريخي
وتاريخ كل آل جنبالط ،فلماذا ُعدت بنا
الى الـ2005؟".
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اع ـت ـب ــر وزي ـ ـ ــرال ـص ـنــاع ـة
وائ ــل أبــوفــاعــو ر مــن ال ـحــزب "الـتـقــدمــي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي" ف ــي بـ ـي ــان ،أنـ ــه "كـ ـ ــان مــن
الخطأ إسنادوزارة المهجرين إلى تيار

ال يؤمن بالمصالحة ،وإلــى شخص ال
يؤمن بالعيش الواحد بل يعيش أحقاد
الـ ـم ــاض ــي ،وأورام الـ ـح ــاض ــر ،ورهـ ــاب
المستقبل" ،ويعتمد "رو ح ـيــة مشوهة
تـطـعــن بـكــل م ــا ت ــم إن ـج ــازه م ــع شــركــاء
المصالحة ،وع ــودة المهجرين ،والتي
لن تالقي لها شركاء في الجبل المتمسك
بسلمه ،و تـصــا لـحــه ،وعيشه ومصيره
الواحد".
ورد وزيــر المهجرينغسان عطالله
 ،ال ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى "الـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـحــر" عـلــى أبــوفــاعــور ،قــائــا إن "بـنــاء
المستقبل يـكــون مــن خ ــال المؤمنين
بالوطن ،أصحاب الرؤية واالستراتيجية
الواضحة من خالل المصداقية والموقف
الموحد والثابت ،وليس من خالل من هم
األشهر بتقلباتهم الدائمة ،وعدم وفائهم
ألي شريك".
وت ــاب ــع عـطــالـلــه" :الـجـمـيــع يـعـلــم من
هـ ّـجــر ال ـن ــاس ،وم ــن أع ــاد إلـيـهــم مشهد
ال ـحــرب الهمجية فــي األح ــد الـمـشــؤوم،
وسأكتفي بـهــذا الـقــدر مــن ال ـ ّ
ـرد ،وأتــرك
ّ
لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام ال ـح ـك ــم ،ولـ ــن أنـ ـج ــر إل ــى
مستوى موتورين يريدون إشعال فتنة
ً
في الجبل.اللبنانيون يدركون جيدا من
يــريــد ع ــودة الـمـهـ ّـجــريــن ،ومــن استعمل
الوزارة في السمسرة وابتزاز الناس".

ُعمان توقع اتفاقية للكشف
عن الطائرات المسيرة

وقعت شركة مطارات ُعمان
اتفاقية مع الشركة األلمانية
"أرونيا أي جي" باالشتراك مع
"راميش وناريندرا كيمجي"،
لتزويد وتثبيت أحدث أنظمة
الكشف عن الطائرات المسيرة
بدون طيار (الدرون) في محيط
مطار مسقط الدولي .وذكرت
وكالة األنباء العمانية أن
مطار مسقط سيكون بذلك أول
مطار في العالم يقوم بتثبيت
هذا النوع التقني من األنظمة
الكاشفة للطائرات .وقالت
الشركة إن النظام يعمل على
اكتشاف الطائرات المسيرة
وغيرها من األجهزة التي
ً
السلكيا ،كما
تستخدم ترددا
يمكنه اكتشاف عدة طائرات على
ترددات مختلفة في وقت واحد.

السعودية :ال أوبئة
أو أمراض بين الحجاج

طهران تتلقى عرض لندن إلطالق «غرايس  »1بفتور

ُّ
• نفت تسلمها رسالة أميركية عبر موسكو • أوروبا تدعم تنظيم مؤتمر إقليمي لخفض التوتر
ات ـســم ال ــرد اإلي ــران ــي عـلــى مطالبة
بريطانيا طهران بتقديم ضمان بعدم
تــوجــه ناقلة الـنـفــط ،الـتــي تحتجزها
منذ أسبوع عند مضيق جبل طارق،
إل ــى ســوريــة ،الـتــي تخضع لعقوبات
أوروبية إلطالقها ،بالفتور.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـحـكــومــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي ربـ ـيـ ـع ــي ،أمـ ـ ــس ،إن ــه
"يمكن مــن خــال األدل ــة الـتــي قدمتها
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة وال ـت ــداب ـي ــر
القانونية المنصوص عليها ،وكذلك
التصريحات األخـيــرة للبريطانيين،
التنبؤ أنهم سيتخلون عن مطالبهم
ألن وجهة السفينة ليست حيث أعلن
الـبــريـطــانـيــون" ،فــي إش ــارة إلــى اتهام
لـنــدن للسفينة بنقل مـحــروقــات إلــى
دمشق.
واعتبر ربيعي أن االتحاد األوروبي
"ال يتفق مع البريطانيين حول احتجاز
ً
ال ـنــاق ـلــة" ،داع ـي ــا بــريـطــانـيــا إل ــى تــرك
مسؤولية تأمين ا لـمـمــرات المالحية
في الخليج إلى دول المنطقة ،بدال من
إرسال سفينة حربية ثانية بعد حادث
االحتكاك بين الزوارق اإليرانية وناقلة
تجارية كانت برفقة فرقاطة بريطانية.

مــن جــانــب آخ ــر ،رأى الـمـتـحــدث أن
"ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
ً
تـخـلــى ع ــن  12ش ــرط ــا لـلـتـفــاوض مع
إيران في الوقت الحاضر ،وأنه اكتفى
باشتراط عــدم امتالك طهران أسلحة
دمار شامل" ،مجددا تأكيد بالده عدم
رغبتها في امتالك مثل تلك األسلحة.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،أك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف أن
بالده ستواصل تصدير نفطها "في كل
ً
الظروف" ،داعيا الحكومة البريطانية
إلـ ــى أن "ت ـت ـخــذ ال ـت ـم ـه ـيــدات ال ــازم ــة
بسرعة إلنهاء االحتجاز غير القانوني
لناقلة النفط االيرانية التي احتجزت
شرق البحر المتوسط".
وأكـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــدى تـ ـلـ ـقـ ـي ــه ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال مــن
ن ـظ ـيــره ال ـبــري ـطــانــي جـيــريـمــي هــانــت
أن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة عـلــى النفط
اإليراني "غير قانونية".
فــي هــذه األث ـنــاء ،وصــف الــرئـيــس
حسن روحاني األوضاع االقتصادية
ف ــي بـ ــاده بــا ل ـص ـع ـبــة ،ل ـك ـنــه ق ــال إن
ا ل ــد ي ــن ا لـ ـخ ــار ج ــي ت ــرا ج ــع إ لـ ــى 9.5
ً
م ـل ـيــارات دوالر مـسـجــا ا نـخـفــا ضــا
بنسبة  25بالمئة.
وقال في تصريحات ،أمس" :رغم
ال ـم ـص ــاع ــب والـ ـضـ ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة

معارضات إيرانيات من «مجاهدي خلق» خالل المؤتمر السنوي
لـ «المجلس الوطني للمقاومة» اإليرانية في ألبانيا أمس األول (أ ف ب)
إال ا نــه لــم نـطـلــب مـســا عــدة األ جــا نــب
والصناديق الدولية واعتمدنا على
أنـفـسـنــا ووف ــرن ــا ال ـنـفـقــات وســددنــا
جزء ا من الديون".
ك ـمــا أشـ ــار روح ــان ــي إل ــى تــراجــع
م ـعــدل ا لـبـطــا لــة فــي ب ــاده ا ل ــى 10.8
ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة ب ـم ـس ـتــواه ال ــذي
بلغ  12.1في المئة العام الماضي.

ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ن ـفــى الـمـتـحــدث
ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،عـبــاس
مـ ــوسـ ــوي ،ت ـس ـلــم طـ ـه ــران أي رس ــال ــة
أميركية عبر روسـيــا للتفاوض على
مستوى وزراء الخارجية.
كما أكد موسوي أن إيران لم تخض
مفاوضات مع أي مسؤول أميركي وال
على أي مستوى.

واعتبر المتحدث أن أهم إنجازات
االتفاق النووي الذي أبرمته بالده مع
القوى العالمية عام  ،2015هو إسقاط
"المشروع العسكري" ضد إيــران بعد
ً
مرور  40عاما على الثورة.
من جهة أخــرى ،شــدد القائد العام
للجيش االي ــران ــي ال ـلــواء عبدالرحيم
م ــوس ــوي ع ـلــى أن الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة

للبالد تتسم بـقــوة هجومية مــدمــرة،
ول ــن تعتمد ال ــدف ــاع فـقــط فــي تعرض
الجمهورية اإلسالمية ألي اعتداء.
لكن مــوســوى أكــد أن بــاده لــم ولن
تكون البادئة بأي هجوم.
وف ــي وق ــت يخيم ه ــدوء ح ــذر على
المنطقة ،قال وزير الخارجية الفرنسي
جــان إيــف لــو دري ــان إن انـتـهــاك ايــران
ل ـق ـي ــود ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم بـعــد
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق
ال ـن ــووي الـمـبــرم بـيــن ال ـقــوى الــدولـيــة
وطهران "رد فعل سيئ على قرار سيئ"،
ويثير مخاوف من االنزالق إلى حرب.
ً
وأض ــاف لــودريــان ،ردا على ســؤال
حول خطر انــدالع حرب أوســع نطاقا
فــي الـشــرق األوس ــط" :الــوضــع خطير.
تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع
حوادث".
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد يـ ـ ـ ــوم مـ ـ ــن إعـ ـ ــان
مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد
األوروبي ،فديريكا موغيريني ،أمس،
أن ال ـك ـت ـل ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ت ــؤي ــد ت ـمــامــا
مقترحا عراقيا لعقد مؤتمر إقليمي
وس ــط ت ــوت ــرات م ـت ــزاي ــدة ف ــي منطقة
الخليج العربي.
(طهران  -إرنا ،فارس ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

«تسريبات داروش» :ترامب ّ
خرب اتفاق إيران «نكاية» بأوباما
أظهرت الدفعة الثانية من التقارير السرية
ال ـم ـس ــرب ــة ع ــن مـ ــذكـ ــرات ال ـس ـف ـيــر بــريـطــانـيــا
المستقيل كيم داروش إلى حكومته أن السفير
كان يعتقد أن إدارة الرئيس األميركي دونالد
ّ
ترامب خرجت من االتفاق النووي اإليراني ،ألن
االتفاق مرتبط َ
بسلفه السابق باراك أوباما.
وكتب داروش في برقية دبلوماسية تعود
إلى مايو  ،2018أن "اإلدارة األميركية تراهن
ـاب
ع ـل ــى ع ـم ــل ت ـخ ــري ــب دب ـل ــوم ــاس ــي ألس ـب ـ ٍ
اي ــدي ــول ــوج ـي ــة و ّش ـخ ـص ـيــة ع ـلــى ما
ي ـ ـبـ ــدو ،ألن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت صـفـقــة
أوباما".

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـف ــة "م ـ ـيـ ــل أون ص ـ ـنـ ــداي"
الـبــريـطــانـيــة ،ال ـتــي ن ـشــرت ال ـت ـســريــب ،إل ــى أن
ال ـمــذكــرة كـتـبــت بـعــد زيـ ــارة لــوزيــر الـخــارجـ ّـيــة
ال ـب ــري ـط ــان ــي آن ـ ـ ــذاك ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون إل ــى
واشنطن ،لمحاولة إقناع ترامب بعدم التخلي
عــن االت ـفــاق ال ـنــووي ال ــذي أب ــرم مــع إي ــران في
.2015
وفـ ـ ــي ب ــرقـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أشـ ـ ـ ــار داروش إل ــى
االنـقـســامــات داخ ــل فــريــق تــرامــب ح ــول الـقــرار
الــواجــب ات ـخــاذه ،وانـتـقــد غـيــاب استراتيجية
طويلة األمد لدى البيت األبيض.
وكـتــب داروش "أنـهــم ال يستطيعون صوغ

ّ
ّ
أي اسـتــراتـيـجـ ّـيــة لـلـيــوم الـتــالــي ،واالت ـص ــاالت
ّ
الخارجية األميركية ،صباح اليوم،
مع وزارة
ّ
(أمس) ال تقترح ّ
أي خطة َلمد اليد إلى الشركاء
والحلفاء ،سواء في أوروبا أو في المنطقة".
وأش ـ ــار الـسـفـيــر ال ـبــري ـطــانــي أي ـضــا إل ــى أن
ّ
الخارجية األميركي مايك بومبيو ،خالل
وزير
محادثاته مــع جــونـســون" ،نــأى بنفسه بذكاء
بحديثه عن قرار الرئيس".
وقال داروش إن بومبيو ّلمح إلى أنه حاول
لنص ّ
بال جــدوى أن ُ"يـسـ ّـوق" أمــام ترامب ٍّ
تمت
م ــراج ـع ـت ــه ،ب ـح ـســب م ــا ن ـق ـلــت "ذي م ـي ــل أون
صنداي".

ويأتي التسريب األخير رغم تحذير الشرطة
البريطانية لوسائل اإلعالم من نشر أي تسريب
لوثائق سرية وفتحها تحقيقا جنائيا بالواقعة،
وهو ما اثار ردود فعل عنيفة من رؤساء تحرير
ال ـص ـحــف ،وأعـ ـض ــاء ف ــي ال ـبــرل ـمــان ،وبـخــاصــة
المرشحان لزعامة المحافظين ورئاسة الحكومة
بــوريــس جــونـســون ووزي ــر الخارجية جيرمي
هانت اللذين دافعا عن حرية الصحافة.
من جهتها ،ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"
ّ
ّ
عمليات التسريب
أمس أن تحقيقا حكوميا حول
كـشــف أن المشتبه فـيــه هــو مــوظــف بريطاني
يطلع عادة على أرشيف وزارة الخارجية.

أكدت وزارة الصحة السعودية
أنها لم تسجل حتى اآلن أي
حاالت وبائية أو أمراض
محجرية بين الحجاج
القادمين ،والوضع الصحي
مطمئن ،مشيرة إلى أنها
اتخذت العديد من اإلجراءات
االحترازية ،ومنها إصدار
االشتراطات الصحية الواجب
توافرها في القادمين في
موسم الحج حسب المتغيرات
العالمية ،وتعميمها على
جميع الدول .وأوضحت
"الصحة" أنها قدمت خدمات
وقائية منذ  1ذو القعدة حتى
اآلن لـ 257.981حاجا ،بينما
بلغت النسب العامة اللتزام
الحجاج باللقاحات الوقائية
حتى اليوم  87.4في المئة
للحمى الشوكية ،و 67.3في
المئة للحمى الصفراء ،و95.3
في المئة لشلل األطفال.

العراق ملتزم بحماية
البعثات والسفارات

أكد الرئيس العراقي برهم
صالح ،أمس ،التزامه بحماية
مقار البعثات والسفارات
الدبلوماسية العاملة في
العراق ،وتوفير األجواء اآلمنة
ألداء أعمالها ومهامها.
وشدد صالح ،خالل استقباله
سفير مملكة البحرين لدى
العراق صالح المالكي ،بعد
عودته من المنامة ،واستئناف
عمله في بغداد ،على "عمق
الروابط الوثيقة واألخوية
التي تجمع البلدين الشقيقين،
وضرورة تطوير آلـيات العمل
المشترك لمواجهة التحديات
والمستجدات ،وترسيخ دعائم
األمن والسلم على الصعيدين
اإلقليمي والدولي".
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• أول هجوم على الروس بدرعا • دمشق تسمح لميليشيات عراقية بنقل بضائع عبر البوكمال
وسط ترقب ألزمة وقود حادة،
تلقى النظام السوري ضربة
اقتصادية جديدة بخسارته
إمدادات أكبر حقول الغاز ،في
حين شهدت محافظة درعا
عملية غير مسبوقة استهدفت
ً
رتال من الشرطة العسكرية
الروسية.

فــي ضــربــة اقـتـصــاديــة جــديــدة
ل ــدم ـش ــق ،خ ـ ــرج خ ــط ن ـق ــل ال ـغ ــاز
الواصل بين حقل الشاعر ،األكبر
في سورية ،ومعمل «إيبال» للغاز
ف ــي ب ــادي ــة ح ـمــص ال ـشــرق ـيــة عن
ال ـخ ــدم ــة نـتـيـجــة اس ـت ـه ــداف ــه من
جهات ال تزال مجهولة.
وأكــدت وكالة األنباء الرسمية
(سانا) «خروج الخط عن الخدمة
ج ــراء عمل إرهــابــي» ،مشيرة إلى
أنــه «ينقل  2.5مليون متر مكعب
ً
يوميا إلى معمل «إيبال» ومنه إلى
محطات توليد الكهرباء».
وتـ ـع ــان ــي دمـ ـش ــق م ـن ــذ أش ـهــر
أزم ــة ح ــادة فــي ال ــوق ــود فاقمتها
العقوبات األميركية األخيرة على
طهران ،أبــرز داعميها ،مع توقف
خ ــط ائ ـت ـم ــان ــي يــرب ـط ـهــا ب ــإي ــران
لتأمين النفط بشكل رئيسي.
وأوضح مدير المرصد السوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن
أنه جرى استهداف الخط الممتد
م ــن ح ـق ــل الـ ـش ــاع ــر ،أك ـب ــر ح ـقــول
الغاز في سورية« ،بعبوة ناسفة»،
ً
مشيرا إلى أنه ال يعرف ما إذا كان
االس ـت ـهــداف مــن تنظيم «داع ــش»
النشيط في البادية السورية ،أم
مــن قبل جـهــات مــن داخ ــل النظام
السوري مستفيدة من خروج هذا
الخط عن الخدمة.
وف ــي يــونـيــو الـمــاضــي ،أعلنت
دمشق تعرض عــدد من األنابيب
البحرية في مصفاة مدينة بانياس
ال ـس ــاح ـل ـي ــة ل ـع ـم ـل ـيــة «ت ـخ ــري ــب»،
وات ـه ـمــت ج ـهــات تــرتـبــط «بـ ــدول»
خارجية بالوقوف خلفها.
وتوقفت المصفاة خالل سنوات
النزاع عن العمل عشرات المرات مع
تعذر وصول ناقالت النفط إليها
على غرار ما حصل خالل األشهر
الماضية

خسائر كبرى

تقرير روسي يوثق
خسائر النظام
وحلفائه على جبهة
الحماميات

ومـ ـ ـن ـ ــذ بـ ـ ـ ــدء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع فـ ـ ــي فــي
ُ ،2011مـنــي قـطــاع النفط والـغــاز
بـخـســائــر ك ـبــرى ت ـقـ ّـدر بــأكـثــر من
 74م ـل ـيــار دوالر جـ ــراء ال ـم ـعــارك
وفـقــدان الحكومة السيطرة على
ً
حقول كبرى فضال عن العقوبات
االقتصادية المشددة عليها.
وف ـ ــي  ،2017وإثـ ـ ــر اس ـت ـع ــادة
قوات النظام السيطرة على حقول
حمص بعدما كانت تحت سيطرة
تنظيم «داع ـ ــش» ،ارت ـف ــع اإلن ـتــاج
بشكل محدود ،لكنه ال يزال ال يسد
حاجة سورية.
وتتقاسم الـيــوم ق ــوات النظام
وقوات سورية الديمقراطية بشكل
أساسي ثــروات النفط والـغــاز ،إذ
تقع أب ــرز حـقــول النفط وأكبرها
ت ـحــت س ـي ـطــرة األك ـ ــراد ف ــي حين
تسيطر دمـشــق على أب ــرز حقول
الـ ـغ ــاز والـ ـت ــي ت ـقــع مـعـظـمـهــا في
محافظة حمص.
وت ـع ــان ــي س ــوري ــة م ـنــذ أشـهــر
أزم ــة ح ــادة فــي ال ــوق ــود فاقمتها

العقوبات األميركية األخيرة على
ط ـهــران ،أب ــرز داع ـمــي دم ـشــق ،مع
توقف خط ائتماني يربطها بإيران
لتأمين النفط بشكل رئيسي.

وف ــي أول هـجــوم عـلــى الـقــوات
الروسية منذ سيطرتها على درعا
ال ـعــام الـمــاضــي ،تعرضت دوري ــة
للشرطة العسكرية لهجوم بعبوة
ناسفة ،من مجهولين خالل تنقلها
على الطريق الواصل بين مدينة
بـصــر ال ـش ــام وب ـل ــدة ال ـس ـهــوة في
المحافظة الشرقي.
ووفــق رئيس المركز الروسي
في سورية اللواء أليكسي باكين،
فــإن المعدات واآللـيــات لم «تصب
ً
بـ ـ ــأي أع ـ ـ ـطـ ـ ــال» ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
«مسلحين من جماعات إرهابية
ن ـ ـفـ ــذوا الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى الـ ــدوريـ ــة
الـعـسـكــريــة ،مــن أج ــل زيـ ــادة حــدة
الوضع في المنطقة».
وعقب التفجير شهدت المنطقة
ً
ً
ً
ً
استنفارا عسكريا وأمنيا واسعا،
إضافة إلى تدابير أمنية اتخذتها
روسيا لحماية قواتها في درعا،
بحسب باكين.
ّ
وتسير روسيا دوريات عسكرية
فـ ــي م ـع ـظ ــم م ـن ــاط ــق ال ـم ـحــاف ـظــة
مـنــذ سيطرتها عـلـيـهــا ،وخ ــروج
المعارضة إلى الشمال ،في يوليو
 ،2018وت ـ ـحـ ــاول ض ـب ــط ال ــواق ــع
األمني في ظل غليان شعبي ضد
م ـم ــارس ــات قـ ــوات األسـ ــد وت ــردي
األوضاع المعيشية واألمنية فيها.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها
عن التفجير ،وسط تزايد العمليات
األمـنـيــة والـهـجــومـيــة الـتــي تطال
قوات األسد ومقراتها في مناطق
م ـت ـفــرقــة م ــن م ـحــاف ـظــة درع ـ ــا من
مجهولين.
وأك ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة أن
منطقة التفجير غـيــر المسبوق
تقع تحت سيطرة ميليشيا تابعة
إليران و«حزب الله» ومنها الفرقة
ال ــراب ـع ــة وال ـم ـخ ــاب ــرات ال ـجــويــة،
موضحة أنه بعدها تبدأ مناطق
النفوذ الروسي والفيلق الخامس
التابعة له.

وفاة الحاكم العسكري
السابق لبنغالدش

ُ
توفي الحاكم العسكري
السابق لبنغالدش حسين
محمد إرشاد ،أمس ،عن عمر
ً
ناهز  90عاما ،بعد مشكالت
صحية مرتبطة بتقدم العمر
داخل مشفى عسكري في
العاصمة داكا.
واستولى إرشاد على
ً
السلطة حينما كان رئيسا
ألركان الجيش في انقالب
أبيض في أبريل 1982
ً
مطيحا بالرئيس عبدالستار،
ً
وأعلن نفسه رئيسا في .1983
وظل إرشاد يحكم بنغالدش
إلى أن أجبرته انتفاضة
شعبية على االستقالة في
.1990

معركة إدلب

لحظات اسـتـهــداف ق ــوات النظام
وهـ ــروب عـنــاصــر تـحــت ضــربــات
فصائل المعارضة على جبهة بلدة
الحماميات االستراتيجية بريف
حماة ،خالل المعارك الشرسة بين
الطرفين للسيطرة عليها.
وش ـهــدت الـحـمــامـيــات وتلتها
االستراتيجية معارك عنيفة قبل
أيــام ،أدت إلى سيطرة المعارضة

عليها للمرة األولى منذ عام ،2012
لتعاود قــوات النظام وحلفاؤها
ال ـ ـ ــروس اس ـت ـعــادت ـهــا ب ـعــد تسع
محاوالت اقتحام عنيفة وبكثافة
صاروخية.

بضائع الحشد
وف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور الف ـ ـ ـ ــت ،س ـمــح

الـ ـنـ ـظ ــام لـمـيـلـيـشـيــا «ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـب ــي» الـ ـع ــراق ــي ب ــإدخ ــال
ب ـ ـ ـضـ ـ ــائـ ـ ــع ع ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ـب ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــال
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة م ـ ـقـ ــابـ ــل إدخـ ـ ـ ــال
كميات من البنزين إلى مدينة
البوكمال.
وأوضحت صحيفة «الوطن»
الموالية أن «الحشد» نقل أربع
ش ــاحـ ـن ــات م ـح ـم ـلــة بــال ـفــواكــه

وال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات إلـ ــى الـ ـع ــراق»،
بــالـتـنـسـيــق م ــع قـ ــوات الـنـظــام
الـمــوجــودة هـنــاك ،مشيرة إلى
«أن الشاحنات المحملة بالتفاح
وال ـ ـمـ ــوز والـ ـخـ ـي ــار وال ـب ـطــاطــا
عبرت الحدود بمرافقة عناصر
الـحـشــد الـشـعـبــي ودخ ـل ــت من
قرية السويعية في البوكمال».
(عواصم  -وكاالت)

ترامب يدرس خيارات معاقبة تركيا على S400
أنقرة تتسلم أجزاء جديدة من المنظومة وتهدد باستمرار التنقيب شرق المتوسط
وص ــل فــريــق الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ً
ترامب إلى حزمة عقوبات على تركيا ردا على
بدء تسلمها نظام  S400للدفاع الصاروخي
الروسي ،بحسب ما افاد أشخاص مطلعون
وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ــرغ» ل ــأن ـب ــاء ،مـضـيـفـيــن ان
القرار األخير بهذا الشأن بات بيد الرئيس
األميركي.
ووفـقــا ل ـ «بـلــومـبــرغ» فقد اخـتــارت اإلدارة
األميركية واحــدة مــن  3حــزم مــن اإلج ــراء ات
الـمــوضــوعــة «إلح ــداث درج ــات متفاوتة من
األل ــم» ضــد تــركـيــا بـمــوجــب قــانــون مكافحة
خ ـصــوم أمـيــركــا مــن خ ــال ال ـع ـقــوبــات ،دون
تحديد المجموعة التي وقع عليها االختيار.

وقال أحد المطلعين إن النية هي اإلعالن
عن العقوبات أواخر األسبوع المقبل ،مشيرا
إلى أن اإلدارة األميركية تريد االنتظار إلى
ما بعد ذكــرى المحاولة االنقالبية الفاشلة
عــام  ،2016التي تـصــادف الـيــوم  15يوليو،
ضــد الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طـيــب إردوغ ــان
لتجنب إثارة مزيد من التكهنات بأن الواليات
الـمـتـحــدة كــانــت مـســؤولــة عـنـهــا ،كـمــا يزعم
أنصار إردوغان.
وبـحـســب األش ـخ ــاص الـمـطـلـعـيــن ،الــذيــن
طــالـبــوا بـعــدم الكشف عــن هوياتهم بسبب
حساسية المسألة ،فقد تم وضع الخطة بعد
أيام من المناقشات بين مسؤولين في وزارتي

الخارجية والدفاع ومجلس األمــن القومي،
الذين قالوا إن الخطة تنتظر توقيع ترامب
وكبار مستشاريه.
ي ـش ــار إل ــى أن تــرك ـيــا بـ ــدأت الـجـمـعــة في
تسلم أجزاء من منظومة  S400الصاروخية
الروسية الصنع ،التي قالت الواليات المتحدة
إنها قد تهدد برنامج التسليح األكثر تكلفة
في البنتاغون للخطر ،أي الطائرة المقاتلة
من طراز  F35التي تقوم شركة لوكهيد مارتن
بتصنيعها.
وح ــول ــت تــرك ـيــا أن ـظ ــاره ــا إلـ ــى مـنـظــومــة
الدفاع الصاروخي الروسية بعد فشلها في
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق مــع الــواليــات المتحدة

ب ـشــأن تــزويــدهــا بــأنـظـمــة دفــاعـيــة منظومة
«باتريوت» وفق الشروط التركية.
وتجعل عمليات تسلم المنظومة الروسية
من شبه المؤكد أن يخضع االقتصاد التركي،
ال ــذي يعاني بالفعل خــال اآلون ــة األخـيــرة،
إلجراءات عقابية أميركية ،إذ بموجب قانون
العقوبات األميركي ،وبمجرد التصديق على
عملية االستالم ،فإنه يتحتم على ترامب أن
يختار مــا ال يقل عــن  5مــن أصــل  12عقوبة
مختلفة ،ت ـت ــراوح بـيــن خفيفة إ ل ــى قاسية،
بموجب قانون العقوبات.
وأمـ ــس هـبـطــت ط ــائ ــرات روس ـي ــة جــديــدة
حــام ـلــة أجـ ـ ــزاء أخ ـ ــرى م ــن م ـك ــون ــات أنـظـمــة

الصواريخ المضادة للطائرات .وقالت وزارة
ال ــدف ــاع ال ـتــرك ـيــة إن  7ط ــائ ــرات ب ــأج ــزاء من
المنظومة هبطت في قاعدة مرتد الجوية.
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،ق ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،إن أنشطة
التنقيب التي تقوم بها أنقرة ،ستستمر رغم
التهديدات بعقوبات اوروبية في حال رفضت
إدارة قبرص مقترح جمهورية شمال قبرص
التركية لتشكيل آلية للتعاون بين شطري
جزيرة قبرص حول مصادر الطاقة في شرق
المتوسط.

ً
ً
أزمة نفايات في روما تطلق إنذارا صحيا

سالفيني يلمح النتخابات بسبتمبر وسجال حول «التمويل الروسي»
بعد إضرام النيران في بضعة
مـ ـك ـ ّـب ــات ،ب ــات ــت ال ـن ـف ــاي ــات تـعــم
شوارع روما ،وهي مشكلة ليست
بجديدة في العاصمة اإليطالية
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـص ـي ــف ،لكنها
ت ـت ـف ــاق ــم ،ل ــدرج ــة دف ـع ــت رئ ـيــس
نقابة األطباء في روما الى إحالة
ً
القضية إلــى السلطات ،متطرقا
إل ــى «إنـ ـ ــذار ب ـشــأن ال ـن ـظــافــة» قد
ّ
يتحول إلى «إنذار صحي».
وف ـت ـحــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة في
ً
روم ـ ـ ــا ت ـح ـق ـي ـق ــا هـ ـ ــذا األسـ ـب ــوع
لمعرفة إن حصل تقصير ،وذلك
ّ
عدة .غير أن
إثر تلقيها شكاوى ّ
ً
سلطات العاصمة لم توفر سبيال
لحل المشكلة ،وهي تفرض اعلى

ض ــرائ ــب عـلــى ال ـن ـفــايــات وتنفق
لمعالجة النفايات المنزلية اكثر
من أي مكان آخر.
غ ـيــر أن ال ـمــدي ـنــة تـفـتـقــر إلــى
البنى التحتية الالزمة للتخلص
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات .ف ــأح ــد مـكـ ّـبــاتـهــا
الرئيسية الثالثة أغلق ،في حين
أن االثنين اآلخرين أتت عليهما
النيران في األشهر األخيرة .أما
مــو ّقـعــا المعالجة البيولوجية،
فخففا نشاطهما بسبب أعمال
صيانة.
ً
ولـلـسـكــان دور أي ـض ــا فـهــم ال
ّ
يتقيدون بتوجيهات الفرز ،مما
ّ
يعقد معالجة النفايات.
وي ـق ــول أح ــد س ـكــان الـمــديـنــة:

ّ
«الـكــل يشتكي من النفايات لكن
ما من أحد يريد محارق .ونحن
نـ ـص ـ ّـدر ال ـن ـف ــاي ــات إلـ ــى ألـمــانـيــا
والنمسا».
ّ
وت ـش ــك ــل م ـعــال ـجــة ال ـن ـفــايــات
نقطة خالف رئيسية بين رئيسة
ب ـلــديــة روم ـ ــا فـيــرجـيـنـيــا راج ــي
مــن حــركــة « 5نـجــوم» الشعبوية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاه ـ ـ ـضـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ور ئـيــس منطقة التسيو نيكوال
تسينغاريتي وهــو أيـضــا زعيم
الـ ـ ـح ـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي (يـ ـس ــار
الوسط).
ودخــل وزيــر الداخلية ماتيو
سالفيني زعيم حــزب «الرابطة»
(اقـ ـ ـص ـ ــى ال ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن) ع ـ ـلـ ــى خ ــط

استئناف مباحثات الحديدة
على متن سفينة أممية

استؤنفت اجتماعات لجنة
إعادة االنتشار الهادفة
لتنفيذ اتفاق السويد بين
الحكومة اليمنية المعترف
بها دوليا ،ووفد جماعة
«أنصار الله» الحوثية على
متن سفينة أممية قبالة
سواحل مدينة الحديدة أمس.
ورأى وزير اإلعالم اليمني
معمر اإلرياني ،أن االجتماع
على ظهر السفينة بعرض
البحر يمثل فشال أمميا بعد
إغالق الميليشيات الحوثية
مداخل مدينة الحديدة،
وتقييد حركة رئيس اللجنة
والبعثة الدولية.
ويأتي انعقاد االجتماع بعد
مرور نحو  7أشهر على اتفاق
ستوكهولم بين الحكومة
اليمنية والحوثيين ،والذي
نص على حل الوضع في
محافظة الحديدة ،وتبادل
 16ألف أسير ومعتقل من
الطرفين.

هجوم درعا

وفي إدلب ،أكد المرصد خروج
ً
ً
 20مستشفى وم ــرك ــزا طـبـيــا عن
ال ـخــدمــة ج ـ ــراء حـمـلــة التصعيد
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة األعـ ـن ــف
ال ـم ـت ــواص ـل ــة م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة شـهــر
أبــريــل الماضي على آخــر معاقل
المعارضة الرئيسية.
واتهم المرصد «النظام وحليفه
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي بـ ـتـ ـعـ ـم ــد اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
المستشفيات وال ـمــراكــز الطبية
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـبـ ــر ق ـص ـف ـهــا
بـ ــال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة ب ـه ــدف
تدميرها وإخراجها عن الخدمة».
ووث ـ ــق ت ـقــريــر روس ـ ــي مـصــور

سلة أخبار

ّ
مصعدا النبرة في هذا
النقاش،
الخصوص.
الى ذلك ،ذكرت صحف إيطالية
أن سالفيني أ لـمــح ا ل ــى امكانية
ت ـن ـظ ـيــم انـ ـتـ ـح ــاب ــات م ـب ـك ــرة فــي
سبتمبر ،بينما ا سـتـمــرت نسب
تأييد حزبه في االرتفاع ووصلت
إل ــى  38ف ــي ال ـم ـئــة ،وه ــي نسبة
قــريـبــة لـلـغــايــة مــن نـسـبــة  40في
المئة ا لـتــي يعتبرها المحللون
ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى لـتـحـقـيــق أغـلـبـيــة
مطلقة في مجلسي البرلمان.
ورغم ذلك ،يتصاعد الجدل في
ايـطــالـيــا ح ــول شـبـهــات بتمويل
روسي تلقاه سالفيني ،لكنه ينفي
ذلك بشدة.

قمامة وسط الشارع في روما
وع ـ ــادت الـقـضـيــة لتتصدر
اثـ ـ ــر اع ـ ـ ــان م ــوق ــع «ب ــازفـ ـي ــد»
االمـ ـي ــرك ــي تـسـجـيــا صــوتـيــا
يتضمن نقاشا بين جيانلوكا
سافواني المقرب من سالفيني
وإيـ ـط ــالـ ـيـ ـي ــن اثـ ـنـ ـي ــن وث ــاث ــة

(أ ف ب)
روس ،بشأن اتفاق لتحويل 65
مليون دوالر لحزب سالفيني
تشكل  4فــي المئة مــن صفقة
شراء نفط روسي عبر وسطاء.
وسالفيني معجب بالرئيس
الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوت ـيــن،

ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث خ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارة
االسـبــوع الماضي لــرومــا عن
«ات ـ ـفـ ــاق ت ـ ـعـ ــاون» ب ـي ــن حــزبــه
«روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـمـ ــوحـ ــدة» وحـ ــزب
سالفيني.
(روما -أ ف ب ،د ب أ)

هونغ كونغ :احتجاجات
ضد الزوار الصينيين

احتشد اآلالف في هونغ
كونغ أمس ،لالحتجاج
على الحكومة بعد يوم من
تحول مسيرة الشتباكات مع
الشرطة.
واجتمع المتظاهرون في
بلدة شا تين ،التي خضعت
ً
للتطوير حديثا ،شمال
الجزيرة ،موطن الكثير
من الشباب والمطالبين
بالديمقراطية .ونظم
المتظاهرون ،الذين يطالبون
بسحب كامل لمشروع قانون
تسليم الجناة اللصين،
مسيرة إلى مبان حكومية
ومركز شرطة وأماكن أخرى.
ونظم المحتجون مسيرة في
منطقة يرتادها متسوقون
من الصين ،لالعتراض على
تدفق الزوار عبر الحدود.

الصومال :مقتل 15
من «جماعة الشباب»

ذكر قائد بارز بالجيش
الوطني الصومالي أمس،
أن قواته قتلت  15مسلحا
من «جماعة الشباب» في
عملية عسكرية بالمناطق
الجنوبية من الصومال،
جرى تنفيذها أمس األول،
بعد يوم من مقتل أكثر من
ً
 20شخصا في هجوم دموي
من قبل الجماعة المتشددة
على فندق بمدينة كيسمايو
الساحلية.
وأضاف القائد العسكري أن
القوات نفذت الهجوم ضد
الجماعة في بلدة وانالوين
في منطقة شبيلي السفلى.
وتابع القائد« :تقدمت قواتنا
للسيطرة على مناطق من
قبضة متطرفي الشباب.
قتلنا  15منهم وسيطرنا
على عدة قرى».

ةديرجلا
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البناي :معدل اللياقة البدنية لالعبي األزرق وصل إلى %70
المنتخب يهزم هنغر فورد بهدف فيصل عجب في تجريبيته الثانية
حازم ماهر

فاز «األزرق» في ثاني مبارياته
التجريبية بمعسكره التدريبي
في إنكلترا على فريق «هنغر
فورد» بهدف من دون رد،
ويستأنف الفريق تدريباته
اليوم على فترتين ،بعد أن منح
الجهاز الفني الالعبين راحة
من التدريب المسائي أمس.

يستأنف منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم تدريباته اليوم،
على فترتين صباحية ومسائية،
وذلـ ــك ف ــي مـعـسـكــره الـتــدريـبــي
ب ـم ــدي ـن ــة مـ ــارلـ ــو اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة،
والــذي يأتي استعدادا لخوض
م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة غ ــرب آسـيــا
التي يستضيفها العراق ،خالل
الفترة من  30الجاري حتى 14
من شهر أغسطس المقبل.
وكان الجهاز الفني للمنتخب
ال ــوطـ ـن ــي ق ـ ــد مـ ـن ــح ال ــاع ـب ـي ــن
راحــة من التدريبات في الفترة
الـ ـمـ ـس ــائـ ـي ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ح ـيــن
أجروا تدريبا خفيفا في الفترة
الـصـبــاحـيــة ،تمثل فــي الــركــض
ح ــول الـمـلـعــب ،مــع عـمــل إطــالــة
لـ ـلـ ـعـ ـض ــات ،وجـ ـ ـ ــاء الـ ـت ــدري ــب
خفيفا تفاديا إلصابة الالعبين
باإلجهاد واإلرهــاق ،خصوصا
أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق لـ ـع ــب مـ ـب ــاراتـ ـي ــن
ت ـجــري ـب ـي ـت ـيــن ي ــوم ــي الـجـمـعــة
والسبت الماضيين أمام فريقي
مارلو وحسمها األزرق بالفوز
بـثــاثــة أهـ ــداف مـقــابــل هــدفـيــن،
ثم حقق الفوز على هنغر فورد
بهدف من دون رد أحرزه فيصل
عجب.
وجـ ـ ــاء ت مـ ـب ــاراة األزرق مع
هنغر فورد قوية ،خصوصا أن
الفريق االنكليزي أفضل كثيرا
من فريق مارلو ،كما أن العبيه
يتمتعون بلياقة بدنية عالية
وروح قتالية ،وهــو األمــر الذي
نــال استحسان الجهاز الفني،
خ ـص ــوص ــا أن هـ ــذا األمـ ـ ــر دف ــع
العبي المنتخب الذين شاركوا
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة إلـ ـ ــى بـ ـ ــذل جـهــد
مضاعف.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
للمنتخب ،عقب انتهاء اللقاء،
راض ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي
تحققت ،وأهمها الوقوف على
معدل اللياقة البدنية لالعبين،
وال ـ ــذي يــرت ـفــع بـشـكــل تــدريـبــي

المطوع يقود هجمة لألزرق في لقاء هنغر فورد
خالل المعسكر الذي انطلق يوم
السابع من الشهر الجاري.

البناي :االرتقاء باللياقة
أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـطـبـيــة
 طـبـيــب الـمـنـتـخـبــات الوطنيةد .عبدالمجيد البناي أن هناك
عـ ـ ــددا م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ت ـعــرضــوا

النصر يدشن تدريباته اليوم

كاسب غافل

يدشن الفريق األول لكرة الـقــدم بـنــادي النصر تدريباته فــي الساعة
السابعة من مساء اليوم على استاد علي صباح السالم ،وذلك في بداية
فترة االستعدادات للموسم الرياضي المقبل .2020 -2019
ويقود التدريبات المدرب المساعد كاسب غافل ،حيث يسابق جهاز
الكرة ،الذي يترأسه فيصل العدواني ،الزمن من أجل استخراج "فيزا" دخول
الكويت للمدرب التونسي لطفي محمد ،الذي تعاقد معه مجلس اإلدارة
ً
لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا للمدرب ظاهر العدواني،
الذي قاد العنابي في السنوات الخمس الماضية ،وحقق معه
العديد من اإلنجازات ،منها الحصول على المركز الثالث في
الموسم  ،2017-2016والتأهل لنصف نهائي بطولتي كأس
سمو األمير وكأس سمو ولي العهد غير مرة.
ومن المقرر أن يعقد فيصل العدواني اجتماعا مع
الالعبين قبل انطالق التدريب ،يلقي من خالله العديد
من التعليمات ،مع تأكيد وجود رغبة ملحة لدى الجميع
داخل النادي في تحقيق إنجازات ملموسة في الموسم
الـمـقـبــل ،خـصــوصــا أن مـجـلــس اإلدارة لــم يـبـخــل على
الفريق بشيء.
كـمــا يعقد كــاســب غــافــل اجـتـمــاعــا مـمــاثــا ،يـحــدد مــن خالله
طبيعة التدريبات في الفترة الحالية ،والتي تشهد التركيز على
االرتقاء بالنواحي البدنية ،باإلضافة إلى تحديد مهام الالعبين
والمطلوب منهم في هذه الفترة .يذكر أن النصر سيدخل معسكرا
تدريبيا في مدينة ازميت التركية خالل الفترة من  19أغسطس
حتى  5سبتمبر المقبلين ،على أن يتخلله من  3إلى  4مباريات
تجريبية متدرجة المستوى ،ســواء مع فــرق أو تركية ،أو فرق
أخرى تقيم معسكرات هناك في نفس الفترة.

الصراف يعود لسلة القادسية
●

جابر الشريفي

علمت "الجريدة" ،أن نجم فريق القادسية عبدالله الصراف،
قرر العودة إلى فريقه "األصفر" ،وخوض منافسات الموسم
المقبل مع القادسية.
وكان الصراف انتقل من "سلة األصفر" على سبيل اإلعارة
ً
خالل السنوات األربع الماضية ،بدءا من النادي العربي،
ثم كاظمة ،وأخيرا الجهراء موسمين على التوالي،
لـكـنــه أكـ ــد إلدارة الـ ـن ــادي رفـ ــض جـمـيــع ال ـع ــروض
المقدمة له وخوض منافسات الموسم المقبل مع
القادسية.
وت ـ ـ ِّـوج الـ ـص ــراف م ــع ال ـقــادس ـيــة بجميع
األلقاب :الدوري والكأس وبطولة األندية
الخليجية ،إضــافــة إلــى "سـلــة األصـفــر"
قبل دخولها غمار منافسات الموسم
المقبل
من جهة أخرى ،يقوم نجم الفريق
ً
فهاد السبيعي حاليا بالتأهيل،
ب ـع ــد أن أنـ ـه ــى ع ـم ـل ـيــة "ق ـطــع
ال ــوت ــر" ق ـبــل ب ــداي ــة ال ـمــوســم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـم ــت
إعـ ــارتـ ــه ل ـل ـج ـه ــراء .وم ــن
المتوقع دخول الالعب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات م ـط ـل ــع
أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل ،بعد
إنهاء مرحلة التأهيل.

خ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ــى شــد
وتـ ـقـ ـلـ ـص ــات ع ـض ـل ـي ــة ،ب ـس ـبــب
المجهود الذي بذلوه ،ال سيما
أمام فريق هنغر فورد ،مضيفا
أن الشد والتقلصات متوسطة
وأقل من متوسطة ،وهي مختلفة
من العب آلخر.
وشــدد البناي على أن الشد
وال ـت ـق ـل ـص ــات أم ـ ــر م ـت ــوق ــع فــي

حكام اليد يعودون
من السويد اليوم
●

محمد عبدالعزيز

ي ـعــود إل ــى ال ـب ــاد مـســاء
الـيــوم وفــد حـكــام كــرة اليد،
المكون من الحكمين محمد
ب ــوي ــاب ــس وم ـح ـم ــد دش ـتــي
والحكمتين معالي العنزي
ودالل النسيم ،قادمين من
ال ـس ــوي ــد ،ب ـعــد مـشــاركـتـهــم
في إدارة مباريات بطولتي
ب ــارت ـي ـل ــي الـ ــوديـ ــة ال ــدول ـي ــة
ب ــال ـس ــوي ــد ،ودرونـ ـ ـ ــغ لــونــد
الدولية الودية بالدنمارك.
وت ـم ــت م ـشــاركــة الـحـكــام
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار
خ ـط ــة ص ـق ـل ـهــم ،بــال ـت ـعــاون
مـ ـ ــع االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي
واآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ل ـل ـع ـب ــة ،ل ــرف ــع
مستواهم ،بعد غيابهم فترة
طويلة عن الساحة الدولية،
بسبب اإليقاف الدولي الذي
كان مفروضا على الرياضة
ال ـكــوي ـت ـيــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
األربع الماضية.

جميع المعسكرات التي تدخلها
الـمـنـتـخـبــات واألنـ ــديـ ــة ،وال ـتــي
تأتي في فترة اإلعــداد للموسم
الجديد ،وهو األمر الذي ينطبق
على معسكر األزرق في مارلو،
خصوصا في ظل حصول جميع
الالعبين على راحة سلبية بعد
انـتـهــاء الـمــوســم الـمــاضــي يــوم
التاسع من شهر مايو المنصرم.

وأوضح أن الشد والتقلصات
ج ــاء ا فــي العضلتين الخلفية
عند بعض الالعبين والضامة
عـنــد الـبـعــض اآلخـ ــر ،مبينا أن
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـب ــي حـ ـ ــرص عـلــى
إخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاع ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
لتدريب استشفائي عقب انتهاء
المباراتين مباشرة ،حيث كانت
الـ ـب ــداي ــة فـ ــي ال ـم ـل ـع ــب ،ثـ ــم فــي

أحواض بها "مياه باردة".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :حـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـجـ ـه ــاز
ً
الطبي أيضا على منح الالعبين
مكمالت غذائية ،تحتوي على
فـيـتــامـيـنــات تـعـمــل ع ـلــى ارح ــة
العضالت وتقويتها ،و تـفــادي
إل ــى حــد كبير اإلص ــاب ــات التي
يتعرض لها الالعبون في بداية
فترة اإلعداد.

«األخضر» يخوض  6مباريات ودية
ً
استعدادا للموسم المقبل

ً
يواجه السالمية محليا و« 5تجريبيات» في إسبانيا
●

عبدالرحمن فوزان

دشـ ــن ال ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــربـ ــي
تدريباته أمس ،بقيادة مدربه
اإلس ـب ــان ــي خـ ــوان مــارتـيـنـيــز،
استعدادا النطالق منافسات
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ال ـم ـق ـب ــل،
ال ـ ــذي ي ـس ـعــى خ ــال ــه ال ـفــريــق
إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم مـ ـسـ ـت ــوى مـمـيــز
والتتويج بلقب الدوري.
ومن المقرر أن يكون وصل
إلـ ــى الـ ـب ــاد أمـ ــس األوغـ ـن ــدي
ماويغي ويوسف قلفا ،فيما
وص ـ ـ ــل الـ ـلـ ـيـ ـب ــي الـ ـسـ ـن ــوس ــي
الهادي أمس.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ان ـت ـه ــى
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي مـ ـ ــن وضـ ــع
البرنامج الزمني واإلع ــدادي
للفريق خالل الصيف الحالي،

خوان مارتينيز

والـ ـ ــذي سـيـشـهــد مــرحـلـتـيــن؛
األولى محليا يخوض خاللها
مـبــاراة ودي ــة وحـيــدة تجمعه
مع السالمية في  24الجاري،
ب ـع ــده ــا ي ـ ـغـ ــادر الـ ـف ــري ــق إل ــى

معسكره الخارجي في مدينة
الـيـكــانـتــي اإلس ـبــان ـيــة ،ليقيم
تدريباته على ملعب بينتار
اليكانتي.
وي ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوض "األخ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــر"
خ ــال مـعـسـكــره ال ـخــارجــي 5
م ـبــاريــات وديـ ــة ،حـيــث يلعب
أوال م ــع لـيـفــانـتــي اإلس ـبــانــي
في  31الجاري ،من ثم يواجه
شـبــاب األه ـلــي اإلم ــارات ــي في
 3أغ ـس ـط ــس ال ـم ـق ـب ــل ،تـلـيـهــا
مواجهة  Affاإلسباني في 6
من الشهر ذاته ،ويلعب أيضا
م ــع الـيـكــانـتــي اإلس ـب ــان ــي في
 7م ــن ال ـش ـهــر ذات ـ ــه ،ويختتم
وديـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــه بـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ري ـ ـ ــال
مـ ــايـ ــوركـ ــا فـ ــي  10مـ ــن نـفــس
الشهر قبل العودة إلى البالد.

واخ ـت ـتــم ال ـب ـنــاي تـصــريـحــه،
مؤكدا أن مباراتي مارلو وهنغر
ف ــورد كشفتا أن مـعــدل اللياقة
الـبــدنـيــة ع ــن الع ـبــي المنتخب
وصل في المتوسط إلى  70في
المئة ،والمعدل يختلف بالطبع
من العب لالعب ،مشيرا إلى أن
الفترة المقبلة ستشهد مزيدا
من االرتقاء بالمعدل.

ثالثي منتخب
الصاالت تدربوا
في البرازيل
خـ ــاض الع ـب ــو الـمـنـتـخــب
الوطني األول لكرة الصاالت،
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـب ـســام وحـمــد
الـعــوضــي ونــاصــر الـعـلـبــان،
تــدريـبـهــم األول أم ــس األول،
مع نادي سوميغل البرازيلي،
خ ــال فـتــرة المعايشة التي
ي ـتــدربــون فيها مــع  3أنــديــة
برازيلية ،في وجود المدرب
ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـ ـ ــأزرق ك ــاك ــاو،
ومساعده أحمد العصفور.
وتأتي فترة المعايشة في
إطار توفير الفرصة لالعبي
المنتخب لـصـقــل مواهبهم
وتنمية مهاراتهم في واحدة
من أقوى بالد العالم للعبة،
األم ــر ال ــذي سيلقي بظالله
اإلي ـجــاب ـيــة عـلــى مـسـتــواهــم،
وك ــذل ــك م ـس ـتــوى الـمـنـتـخــب
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
القريب.

ً
تدريبات تقوية لناشئي «الطائرة» استعدادا لـ «العربية»

أثنى المدرب المساعد لمنتخب
ناشئي الكرة الطائرة ،أسامة
مدكور ،على توفير االتحاد ًلكل
احتياجات الفريق استعدادا
للبطولة العربية.

عبدالله الصراف

●

محمد عبدالعزيز

ي ــواص ــل مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
لـ ـلـ ـن ــاشـ ـئـ ـي ــن ل ـ ـل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة
تــدريـبــاتــه الـيــومـيــة عـلــى صالة
نـ ــادي ال ـكــويــت ب ـق ـيــادة الـجـهــاز
الفني المكون من المدرب طالل
ج ــاس ــم ال ـ ـ ـطـ ـ ــراروة ،وم ـس ــاع ــده
ً
أسامة مدكور ،استعدادا لخوض
م ـن ــاف ـس ــات ال ـب ـط ــول ــة ال ـعــرب ـيــة
للناشئين المقرر أن يستضيفها
األردن خــال الفترة من  3حتى
 14سبتمبر المقبل.
وحضر التدريب ،أمس األول،
أم ـيــن ص ـنــدوق االت ـح ــاد رئيس
وفــد المنتخب خلف الهاجري،
ومدير المنتخب طالل الجاسم،
واختصاصي العالج الطبيعي
معتز عــزالــديــن ،بــاإلضــافــة إلــى
الالعبين المختارين للمنتخب،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى جـ ـ ـه ـ ــازه ال ـف ـن ــي
ً
حاليا الستكمال مراحل اعداده
الــداخـلــي قـبــل الـسـفــر للمعسكر
ً
الـخــارجــي فــي الـقــاهــرة اعـتـبــارا
من  16أغسطس حتى  1سبتمبر
المقبلين.

جانب من التدريب األول لمنتخب الناشئين
وب ـ ــدأت ال ـت ــدري ـب ــات الـبــدنـيــة
باستخدام الكرة وبدونها؛ لرفع
معدالت اللياقة وتهيئة الالعبين
لالنتقال إلى الجانب الفني الذي
تم التركيز فيه على التدريبات
الفنية باستخدام الكرة.

حصص تقوية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ـس ــاع ــد

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب أسـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـ ــدكـ ـ ــور ان
"الـ ـت ــدري ــب ي ـس ـيــر ب ـش ـكــل جـيــد
حسب البرنامج الموضوع من
الجهاز الفني للفترة الحالية"،
ً
ك ــاشـ ـف ــا عـ ــن "وجـ ـ ـ ــود حـصــص
تدريبية خاصة للتقوية داخل
صالة الحديد؛ لتهيئة الالعبين
بالمستوى البدني الالئق الذي
ي ـس ـمــح ل ـه ــم ب ـتــرج ـمــة ال ـم ـهــام
ال ـف ـن ـي ــة ب ـش ـك ــل أف ـ ـضـ ــل داخ ـ ــل

الملعب خالل الفترة المقبلة".
وأث ـن ــى م ــدك ــور ع ـلــى تــوفـيــر
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد لـ ـ ـك ـ ــل اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
المنتخب خالل الفترة الحالية
الس ـي ـم ــا ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـخ ــارج ــي
ً
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى أن
المنافسة ستكون على أشدها
ً
في البطولة ،خصوصا بعدما
أعلنت منتخبات مصر وتونس
وال ـ ـجـ ــزائـ ــر وقـ ـط ــر وال ـب ـح ــري ــن

مشاركتها في البطولة.
ومن جهته ،أكد مدير المنتخب
طالل الجاسم ،أن الجهاز اإلداري
للفريق يسعى في الفترة الحالية
الح ـت ــواء مـشـكـلــة ارت ـب ــاط بعض
الالعبين األساسيين بالدراسة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـبـ ـط ــول ــة،
ً
متمنيا أن يكون المنتخب مكتمل
الصفوف خالل البطولة المقبلة
حتى يظهر بالمستوى الالئق.

٢٢
رﻳﺎﺿﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻨﺘﻈﺮ »ﻓﻴﻔﺎ« ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺠﺒﻼﻳﺔ
دلبلا
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ً
ﺳﻮﻳﻠﻢ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺒﺪري ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻷﻏﻴﺮي
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

r

أرﺳﻞ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻤﺼﺮي
ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،وﺑﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
»ﻓﻴﻔﺎ«.

ﻳﻨﺘﻈﺮ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻤﺼﺮي أﺷــﺮف ﺻﺒﺤﻲ وﺻﻮل
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺮﺳﻞ
ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة "اﻟﺠﺒﻼﻳﺔ" ،ﺣﺘﻰ
ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻹﻋ ـ ــﻼن رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻋﻦ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻳﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻛـ ــﺎن اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـﻤـﺼــﺮي
أرﺳــﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ "ﻓﻴﻔﺎ" ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗ ـﺤــﺎد،
ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ أﺑـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺪة ،ﺑـﻜــﻞ
أﻋـﻀــﺎﺋــﻪ ،ﻋﻘﺐ ﺧ ــﺮوج ﻣﺼﺮ ﻣﻦ
ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .2019
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻦ
ﺛ ـ ــﺮوت ﺳ ــﻮﻳ ـﻠ ــﻢ ،اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي،
أﻧــﻪ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام
ﺑ ــﺎﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨ ــﺺ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
ﻳـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻣﻬﻤﺔ
ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮر ﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﺪﻳﺪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻣــﻊ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ود.
ﺣـﺴــﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺋـﻴــﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ ،وﻣ ـ ـﻨـ ــﺪوب
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺑﺈﺷﺮاف وزﻳﺮ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺤﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء
دورة اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﺑﻄﻮﻛﻴﻮ
 ،2020ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ
ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﺛــﺮوت ﺳﻮﻳﻠﻢ وﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺷ ـ ـ ــﺆون اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرس أﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف ﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﻲ
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﺑ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء
اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺒﻼﻳﺔ ،وأﺻﺒﺢ
زﻛ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﻒ ،ﻻﻋ ـ ـ ــﺐ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي اﻷﺳ ـﺒ ــﻖ،
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻘﻮة ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺣـ ــﺮص
ﺻﺒﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣـ ـ ــﻊ ﺳـ ــﻮﻳ ـ ـﻠـ ــﻢ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ ﺑـ ـﺸ ــﺄن
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟـﺘــﻮ ﻟــﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻗـﻴــﺎدة
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺨﺎﻓﻴﻴﺮ أﻏﻴﺮي.
وﻋﻠﻤﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" أن ﺳﻮﻳﻠﻢ
ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻘﻮة ﺣﺴﺎم اﻟﺒﺪري رﺋﻴﺲ
ﻧ ــﺎدي ﺑـﻴــﺮاﻣـﻴــﺪز واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــﻸﻫـﻠــﻲ ،ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻣـﺼــﺮ،
ﺣ ـﻴــﺚ أﻛـ ــﺪ ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ أﻧــﻪ
اﻷﻧ ـ ـﺴـ ــﺐ ﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺔ أﻏ ـ ـﻴـ ــﺮي ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ :ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ
أﺻـ ــﺪرت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
)ﻛ ـ ــﺎن  (2019ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻫــﺎﻧــﻲ
أﺑــﻮرﻳــﺪة ،ﺑﻴﺎﻧﺎ رﺳﻤﻴﺎ أﻛﺪت
ﻓـ ـﻴ ــﻪ وﻗـ ــﻮﻓ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴــﺎﻓــﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ
اﻟﺬﻫﺒﻲ.
وأﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ وﺗــﻮﻧــﺲ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
واﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻐ ــﺎل ﺗ ــﺄﻫ ـﻠ ــﺖ ﻟـﻠـﻤــﺮﺑــﻊ
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻋﻦ ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ أﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ رﺣـ ـﺒ ــﺖ

ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺑـﻜــﻞ ﺿﻴﻮف
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﺮة
ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ أﻧ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻘ ــﺎرة،
و ﺗـﻜــﺮر ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑﻜﻞ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻷرﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺎﺑﻌﺖ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ
أو ا ﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻀـ ــﺮت
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺆازرة
ﻓﺮﻗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪور ﻗﺒﻞ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ــﻲ ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻻﺳـﺘـﻤـﺘــﺎع
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮق.

ً
ﺑﻮﺗﺎس ﻳﻨﻄﻠﻖ أوﻻ
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺣﺼﺪ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪي ﻓﺎﻟﺘﻴﺮي
ﺑ ــﻮﺗ ــﺎس ﺳ ــﺎﺋ ــﻖ ﻣــﺮﺳ ـﻴــﺪس
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧﻄﻼق اﻷول ﻟﺴﺒﺎق
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى،
ﺿﻤﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت
ﺳﻴﺎرات ﻓﻮرﻣﻮﻻ.1
وﺗ ـ ـﻔـ ــﻮق ﺑـ ــﻮﺗـ ــﺎس ﺑ ـﻔ ــﺎرق
 0.006ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ
ﻣﺮﺳﻴﺪس ،اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺳـ ـﺠ ــﻞ ﺑـ ــﻮﺗـ ــﺎس دﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ
واﺣﺪة و 25.093ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺟ ــﺮت اﻟـﺴـﺒــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻤﺎر
ﺳـﻴـﻠـﻔــﺮﺳـﺘــﻮن اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻃﻮﻟﻪ
 5.891ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ،ﻟﻴﺤﺼﺪ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧـﻄــﻼق اﻷول ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻟﻤﺮة
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.

وﻓ ـ ـﺸـ ــﻞ ﻫ ــﺎﻣـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮن ﻓــﻲ
ﺣﺼﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧﻄﻼق اﻷول
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﺑﻼده.
وﺣ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﺸـ ــﺎرﻟـ ــﺰ ﻟــﻮﻛ ـﻠ ـﻴــﺮ
ﺳ ــﺎﺋ ــﻖ ﻓـ ـﻴ ــﺮاري ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺚ ،وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺲ
ﻓﻴﺮﺳﺘﺎﺑﻦ ﺳــﺎﺋــﻖ رﻳ ــﺪ ﺑــﻮل
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻞ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻓﻴﺘﻴﻞ
اﻟـﺴــﺎﺋــﻖ اﻷﺧ ــﺮ ﻟـﻔـﻴــﺮاري ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس.
وﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﻫ ــﺎﻣـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮن
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ
 197ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﻳ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺑــﻮﺗــﺎس
ﺑﺮﺻﻴﺪ  166ﻧﻘﻄﺔ ،وﻣﺎﻛﺲ
ﻓﻴﺮﺳﺘﺎﺑﻦ ﺳــﺎﺋــﻖ رﻳ ــﺪ ﺑــﻮل
ﺑﺮﺻﻴﺪ  126ﻧﻘﻄﺔ.
)د ب أ(

ﺷـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪت ﺟـ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻛـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا داﺧـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺣﻮل
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺪرب أﺟﻨﺒﻲ ﻟﻘﻴﺎدة
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮاﻋ ـ ـﻨـ ــﺔ ،أو إﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ
ﻟـﻤــﺪرب وﻃـﻨــﻲ ،وﺗ ــﺮددت اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﺣﺴﻦ
ﺷ ـﺤــﺎﺗــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ اﻷﺳ ـﺒــﻖ
ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺣـﺼــﺪ  3ﺑ ـﻄ ــﻮﻻت ﻷﻣ ــﻢ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أﻋﻮام  2006و2008

ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻮت دﻳﻔﻮار
ﺗﻐﺎدر اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻏ ـ ـ ــﺎدرت ﺑ ـﻌ ـﺜــﺔ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ
ﻛـ ــﻮت دﻳ ـ ـﻔـ ــﻮار اﻷول ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟـﻘــﺪم اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﻣـﺴــﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑ ـﻌ ــﺪ وداع ﺑـﻄــﻮ ﻟــﺔ
ﻛ ــﺄس اﻷﻣـ ــﻢ اﻹﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟـ ـ ــ ،32واﻟـﻤـﻘــﺎﻣــﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ
 19اﻟﺠﺎري.
وﻛ ــﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ
ﺧﻄﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻌﻮد ﻣﻦ
أﻧ ـﻴــﺎب اﻷﻓ ـﻴــﺎل اﻹﻳ ـﻔــﻮارﻳــﺔ،
ﺑﻌﺪ ا ﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﻼت
اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ  ،4-3ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻮﻗﺖ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺸﻮﻃﻴﻦ

اﻹﺿ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدل
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ  1/1ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎء
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺎد اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺲ ،ﺿـﻤــﻦ
ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور رﺑ ـ ــﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

و ،2010إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣﺴﺎم
ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﺎر
ﻣ ـﺨ ـﺘ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ.

ﻋﻄﺎل ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺮك ﻣﺤﺎرﺑﻲ اﻟﺼﺤﺮاء
رﻏﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
رﻓـ ـ ـ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـﻈ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ
ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
ﻋﻄﺎل ﻣﻐﺎدرة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﻌﻮدة
إﻟﻰ ﺑــﻼده ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺄﻛﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻣﻢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،2019ﻋﻠﻰ
ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ إﺻــﺎﺑ ـﺘــﻪ ﺑ ــ"ﺧ ـﻠ ــﻊ" ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﻒ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣ ـﺒــﺎراة ﻛ ــﻮت دﻳ ـﻔــﻮار ﻓــﻲ دور
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
واﺗـ ـﻔ ــﻖ ﻋ ـﻄ ــﺎل ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻤ ـﺤــﺎرﺑــﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺮاء،
ﺑﻘﻴﺎدة ﺟﻤﺎل ﺑﻠﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺜﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺎرك
زﻣ ـ ــﻼءه اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈــﺎت اﻟـﺤــﺎﺳـﻤــﺔ

اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ دي ﺟﻨﺪت ﺑﻄﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﺣ ــﺮز اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس دي ﺟـﻨــﺪت
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﻧ ــﺖ إﺗـ ـﻴ ــﺎن ،اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻷول ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻃــﻮاف ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﻬ ــﻮاﺋـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎد
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن أﻻﻓﻴﻠﻴﺐ اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻷﺻﻔﺮ
ﻣﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮﻟﻴﻮ ﺗﺸﻴﻜﻮﻧﻲ.
وﻗـ ـﻄ ــﻊ دي ﺟـ ـﻨ ــﺪت ﻣ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  200ﻛﻠﻢ ،واﻟﺘﻲ رﺑﻄﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻛﻮن
وﺳﺎﻧﺖ إﺗﻴﺎن ،ﺑﺰﻣﻦ  5ﺳﺎﻋﺎت و 17ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﺑﻔﺎرق  6ﺛﻮان ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺛﻴﺒﻮ ﺑﻴﻨﻮ
وأﻻﻓﻴﻠﻴﺐ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎد ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻌﺎم ﺑﻔﺎرق  23ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻴﻜﻮﻧﻲ ،اﻟﺬي
ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻔﺎرق 26
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ دي ﺟﻨﺪت.
وﻛﺎن ﺗﺸﻴﻜﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰع اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻷﺻﻔﺮ
ﻣﻦ أﻻﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺣﻘﻖ ﺣﻠﻤﻪ اﻷﺧﻴﺮ  3ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ
اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ دي ﺟﻨﺪت

ﺣﺴﺎم اﻟﺒﺪري

ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺳﻮى
ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ واﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ،واﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﻤﺎ
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛﺎن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
أﺻﻴﺐ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ
ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎب ﻋ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة
ﻧ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺮﻳــﺎ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﺎء
أﻣــﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟــﻮد أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻻﻋﺐ آﺧﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ:
ﺳـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻐـ ــﻮﻟـ ــﻲ ﺻـ ــﺎﻧـ ــﻊ
اﻷﻟـ ـﻌ ــﺎب ،وأوﻛ ـﻴ ــﺪﺟ ــﺔ ﺣ ــﺎرس
اﻟﻤﺮﻣﻰ.

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻄﺎل

ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻳﻮﻧﻴﻮن ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻛﺎﺳﺤﺔ

ﻓــﻲ إﺣ ــﺮاز ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻃــﻮاف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻوﻟﻰ ﻗﺒﻞ  3أﻋﻮام.
وﺳﻘﻂ اﻟﻮﻳﻠﺰي ﺟﻴﺮاﻳﻨﺖ ﺗﻮﻣﺎس ،ﺑﻄﻞ
اﻟﻄﻮاف اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺒﻞ  15ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ
ﻓــﻲ ﻓــﺮﻳــﻖ إﻳـﻨـﻴــﻮس اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،واﺿﻄﺮ
إﻟﻰ ﺑﺬل ﻣﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﺎق ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،وإﻧ ـﻬــﺎء اﻟـﺴـﺒــﺎق ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻔﺎرق  26ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﻔﺎرق اﻟــﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
 32دراﺟــﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﻣﺎﺗﻴﻮز اﻟﺮاﺑﻊ.
وأﻗﻴﻤﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ أﻣﺲ ،اﻟﺬي
ﻳﺼﺎدف اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ،وﺗﺮﺑﻂ
ﺳﺎﻧﺖ إﺗﻴﺎن وﺑﺮﻳﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 170.5
ﻛﻠﻢ.

دي ﺟﻨﺪت

ﺑ ـ ـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ ﻓـ ـﻴ ــﻼدﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ
ﻳﻮﻧﻴﻮن ﻣﻬﺪدا ﺑﻔﻘﺪان ﺻﺪارة
دوري ﻛـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ
اﻟ ـﻜ ــﺎﺳ ـﺤ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳ ــﺪ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ
رﻳـ ـ ـ ــﺎل ﺳـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻟـ ـﻴ ــﻚ ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ٤ -
أﻣﺲ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺸﺮﻗﻲ.
وﺗــﻮﻗــﻒ رﺻـﻴــﺪ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﻓ ــﻲ ﺻ ـ ــﺪارة اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻗــﻲ
ﻋﻨﺪ  ٣٦ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
ﻓـﻘــﻂ ﻋــﻦ أﻗ ــﺮب ﻣــﻼﺣـﻘـﻴــﻪ دي
ﺳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟــﺬي ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻪ
ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺪم ﺟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮن
ﺳ ــﺎﻓ ــﺎرﻳ ـﻨ ــﻮ ﺑ ـﻬــﺪﻓ ـﻴــﻦ ﻟـﺴــﺎﻟــﺖ
ﻟﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  ٢٣و ،٧١ﺛﻢ
أﺿﺎف أﻟﺒﺮت روﺳﻨﺎك وداﻣﻴﺮ
ﻛـ ــﺮﻳـ ــﻼش اﻟـ ـﻬ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
واﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  ٨١و.٨٩

وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت أﺧـ ـ ـ ــﺮى،
ﻓـ ـ ــﺎز ﺳ ـﺒ ــﻮرﺗ ـﻴ ـﻨ ــﻎ ﻛ ــﺎﻧ ـﺴ ــﺎس
ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
وا ﻳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ــﺲ  -٣ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ،
وﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻓﺎﻳﺮ .١ -٢
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻐ ـﻠــﺐ ﺗ ــﻮرﻧ ـﺘ ــﻮ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ اﻣ ـﺒ ــﺎﻛ ــﺖ ﻣــﻮﻧ ـﺘــﺮﻳــﺎل
 -٢ﺻ ـﻔــﺮ ،واورﻻﻧـ ـ ـ ــﺪو ﺳﻴﺘﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﻮﻟ ــﻮﻣـ ـﺒ ــﻮس ﻛ ـ ــﺮو -١
ﺻـﻔــﺮ ،وﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻋﻠﻰ داﻻس  -١ﺻﻔﺮ ،وﺗﻌﺎدل
ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻣﻊ ﻛﻮﻟﻮرادو راﺑﻴﺪز
.٢ -٢
)د ب أ(

ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ :ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ

ﻗــﺎﻟــﺖ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺳـﻴــﺮﻳـﻨــﺎ وﻳـﻠـﻴــﺎﻣــﺰ
إﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑـﻨـﺼـﻴـﺤــﺔ
أﺣــﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ واﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻄ ــﺎردة اﻷرﻗـ ــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻋﻘﺐ
ﺧـﺴــﺎرﺗـﻬــﺎ  6 /2و 6 /2أﻣ ــﺎم اﻟــﺮوﻣــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون ﻟﻠﺘﻨﺲ.
وﻛــﺎﻧــﺖ وﻳـﻠـﻴــﺎﻣــﺰ ،اﻟـﻔــﺎﺋــﺰة ﺑـ ــ 23ﻟﻘﺒﺎ
ﺑ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻻت اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ
)اﻟـﻐــﺮاﻧــﺪ ﺳ ــﻼم( ،ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻋ ــﺪد ﻣـ ــﺮات اﻟ ـﻔــﻮز
ﺑﺒﻄﻮﻻت اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻛﻮرت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑـ 24ﻟﻘﺒﺎ.
وﻋﺎدت وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﺑﺘﻌﺪت ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻠﺪ اﺑﻨﺘﻬﺎ أوﻟﻴﻤﺒﻴﺎ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ووﺻﻠﺖ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻴﻦ ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم وﻫﻤﺎ :وﻳﻤﺒﻠﺪون
وأﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ،وﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﺧـﺴــﺮت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺘﻴﻦ أﻣﺎم أﻧﺠﻴﻠﻴﻚ ﻛﻴﺮﺑﺮ وﻧﻌﻮﻣﻲ
اوﺳﺎﻛﺎ.
ووﺳﻌﺖ ﻫﺎﻟﻴﺐ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎر وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ
ﻟﺘﺼﻞ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ا ﻟــﺮ ﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻓـﺸـﻠــﺖ وﻳـﻠـﻴــﺎﻣــﺰ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰة ﺑـﻠـﻘــﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
وﻳﻤﺒﻠﺪون ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة وﺧﺴﺮت ﻓﻲ  55دﻗﻴﻘﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ،اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺒﺮ
ﺳﻴﺪة ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
وﻳﻤﺒﻠﺪون ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ  37ﻋﺎﻣﺎ و291

ﻳﻮﻣﺎ" :ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻲ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن أﻧﻈﺮ ﻷرﻗﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ اﻵن".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻂ أن أرﻛﺰ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﻲ .ﻫﺬا ﺷﻲء أﻓﻌﻠﻪ ﻣﻨﺬ أن
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ  18ﻟﻘﺒﺎ".
وأﻛــﺪت" :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﻛﻨﺖ أﻧﺘﻈﺮ
اﻟﻄﻔﻞ اﻷول .وأﻧﺠﺒﺘﻪ .ﻟﻌﺐ ﻫﺬا ﺷﻴﺌﺎ
ﻗﻠﻴﻼ .أﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ أﺑــﺬل ﻓﻴﻬﺎ أﻗﺼﻰ ﺟﻬﺪ ﻟــﻲ .أﻟﻌﺐ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﻴﻊ".

وﻛﺎﻧﺖ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺻﺎﺑﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟــﺮﻛ ـﺒــﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
وﻳ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﺪون وﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﺗ ـﻔ ــﻮﻗ ــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
ﻫــﺎﻟ ـﻴــﺐ ،ﻗــﺎﻟــﺖ إﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ أي
ﻣﺒﺮر أو ﻧﺪم.
وﻗــﺎﻟــﺖ وﻳـﻠـﻴــﺎﻣــﺰ" :أﻋـﺘـﻘــﺪ ﻓـﻘــﻂ أﻧﻨﻲ
أﺣ ـﺘ ــﺎج إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم .أواﺻ ــﻞ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ،رﺑـﻤــﺎ أﺗـﻤـﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺧ ــﻮض ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻄﻮﻻت ﺑﺪون إﺻﺎﺑﺔ .أﺗﻤﻨﻰ أن أﻃﻮر
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﻲ".

وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ" :ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺖ ﻓ ــﻲ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت ،ﻛﻨﺖ أﺗﻮﻗﻊ داﺋﻤﺎ اﻟﻔﻮز.
ﻳ ـﺒــﺪو أﻧ ـﻨــﻲ أﺑ ــﺬل ﺟ ـﻬــﺪا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣــﺆﺧــﺮا
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺎراة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت
اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم".
وأﻛ ـ ـ ــﺪت" :أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أﻧ ـﻨ ــﻲ ﺑ ــﺬﻟ ــﺖ ﺟـﻬــﺪا
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻟﻌﺒﺖ
ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ .إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻠﻤﻪ
ﻓﻬﻮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ".
)د ب أ(

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻘﺐ ﻫﺎﻟﻴﺐ ﺑـ »اﻟﻤﻠﻜﺔ«
ﱠ
ﺣﻴﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ "اﻟﻤﻠﻜﺔ" ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ
ﻫﺎﻟﻴﺐ ،ﻋﻘﺐ ﻓﻮزﻫﺎ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺛﺎﻟﺜﺔ
اﻟـﺒـﻄــﻮﻻت اﻷرﺑـ ــﻊ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟـﻤـﻀــﺮب ،ﻣﺤﻘﻘﺔ أول
أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ "اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم" ،واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻌﺪ روﻻن ﻏــﺎروس اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﺎﺗﺖ ﻫﺎﻟﻴﺐ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،أول روﻣﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺮز ﻟﻘﺐ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻫﺎ اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة  ٢-٦و ٢-٦ﻓﻲ  ٥٦دﻗﻴﻘﺔ ،ﻟﺘﺤﺮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﺔ ﻣﻦ إﺣﺮاز ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ
وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻛﻮرت.
واﺧﺘﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻏﺎزﻳﺘﺎ ﺳﺒﻮرﺗﻮرﻳﻼور اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻫﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﺑﻨﺔ اﻟـ  ٢٧ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻌﻨﻮﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ "ﻣﻠﻜﺘﻨﺎ" ﺑﺄﺣﺮف ﻣﻦ ذﻫﺐ.
وﻟﻢ ﺗﺸﺬ ﺻﺤﻴﻔﺘﺎ ﻟﻴﺒﺮﺗﺎﺗﺎ وﻛﻠﻴﻚ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻷوﻟﻰ" :ﻣﻨﺤﺘﻨﺎ
ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ أﻣﺲ اﻟﺸﻌﻮر ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺬي ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎه ﻧﺎدﻳﺎ
ﻛﻮﻣﺎﻧﺘﺸﻲ ﻋــﺎم  ١٩٧٦ﺧــﻼل اﻷﻟـﻌــﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
)ﺛﻼث ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ذﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺒﺎز( :اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ راﺋﻌﺔ!" .أﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﻮﻧﺖ ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻨﺠﻤﺔ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب" :ﺷﻜﺮا
ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻨﺎ".
وأﻓ ــﺮدت اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﺼــﺪر ورﻗ ـﻴــﺎ ،أﻣــﺲ،
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻔﻮز ﻫﺎﻟﻴﺐ ،ﻓﺎﺣﺘﻔﻠﺖ
"روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺒﻴﺮا" ﺑـ"ﻣﻠﻜﺔ وﻳﻤﺒﻠﺪون" ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺤﻀﺮت "أدﻳﻔﺎرول"
اﻟﻤﺒﺎراة "اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ" ﻟﻼﻋﺒﺔ "دﺧﻠﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".

٢٣
نيمار يعزف على وتر برشلونة باستعادة ذكرى الريمونتادا
ةديرجلا
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عزف البرازيلي نيمار على وتر ناديه السابق
برشلونة ،بتأكيد أن "الريمونتادا" التي حققها مع
النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبــا قبل
عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان ،هي
واحدة من أجمل ذكرياته في كرة القدم،
معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب الى
نية غير خافية ،بالعودة الى إسبانيا.
وأ ت ــت تصريحات المهاجم (27
عاما) ،قبل نحو يومين من عودته
المتوقعة الستئناف التمارين
مــع فريق العاصمة الفرنسية،
لـكــن وس ــط ت ـقــاريــر ع ــن رغبته
ف ــي الــرح ـيــل ع ــن ال ـن ــادي ال ــذي
جعل منه أغلى العب في العالم،
ع ـنــدمــا دف ــع ف ــي ص ـيــف 2017
نحو  222مليون يورو لضمه
من برشلونة.
وفـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع مــوقــع
"أوه م ـ ـ ـ ــاي غـ ـ ـ ـ ـ ــول" أ ثـ ـ ـن ـ ــاء
وجــوده في البرازيل ،أجاب
ن ـي ـمــار ردا ع ـلــى سـ ــؤال عن
أفضل ذكرياته كالعب كرة
قــدم "األول ــى هــي الـفــوز مع
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ب ــذه ـب ـي ــة دورة

غريزمان :اللعب إلى جانب
ميسي سعادة ال تصدق
أعــرب أنطوان غريزمان ،المهاجم الفرنسي الجديد
لـنــادي برشلونة اإلسباني لكرة الـقــدم ،عــن سعادته
باللعب قريبا مــن نجم بطل إسبانيا األرجنتيني
ليونيل ميسي ،واصفا شعوره بـ"سعادة ال تصدق".
وقــال الــاعــب ،المتوج بطال للعالم فــي مونديال
روسيا  2018مع منتخب بالده" ،أنا سعيد جدا (،)...
متشوق للعمل مع المجموعة ،والتعرف على زمالئي
الجدد" ،في مقابلة ليل أمس األول مع القناة التلفزيونية
للنادي الكتالوني.
وأعلن برشلونة هذا األسبوع التعاقد مع غريزمان ،في
خطوة أدت الــى خــاف مع فريقه السابق أتلتيكو
مدريد ،الذي اعتبر أن مبلغ الـ 120مليون يورو،
الذي دفعه النادي الكتالوني ،وهو قيمة البند
الجزائي لفسخ تعاقده مع نــادي العاصمة
كاف.
اإلسبانية ،غير ٍ
وأش ــار أتلتيكو ،فــي ب ـيــان ،إل ــى أن ــه "مــن
الواضح أن االتفاق بين الالعب وبرشلونة
حصل قبل خفض البند الـجــزائــي من
 200ال ــى  120م ـل ـيــون يـ ـ ــورو" ،بينما
أف ـ ــادت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة إسـبــانـيــة
أمس األول بأن وصيف بطل الدوري
الموسم المنصرم سيرفع المسألة
الى االتحاد الدولي (فيفا).
وبانتظار ما ستؤول إليه االمــور،
خضع غــر يــز مــان للفحص الطبي الروتيني
أمــس ،قبل التوقيع رسميا على عقده الجديد مع
بطل الدوري اإلسباني ،وتقديمه رسميا الى وسائل
اإلعالم والمشجعين.

مودريتش يعود إلى تدريبات
الريال في مونتريال
عاد العب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش إلى تدريبات ريال
مدريد في مونتريال (كـنــدا) عقب تعافيه من اآلالم الجسدية ،إذ
تعد ال ـعــودة مــن أب ــرز المستجدات خــال تــدريـبــات الـيــوم الــرابــع
مــن المعسكر الـتـحـضـيــري لـلـمــوســم ال ـجــديــد ،وال ـتــي وق ــف فيها
الــاعـبــون دقيقة "صـمــت" قبل بدايتها لــوفــاة فريد زي ــدان شقيق
مدرب الميرينغي.
وفي وجود دافيد بيتوني ،مساعد زين الدين زيدان ،كمسؤول
عن التدريبات في ظل غياب لمدرب الفرنسي ،وقف الالعبون دقيقة
"صـمــت" ،تخليدا لــروح فريد زيــدان قبل بداية الـمــران على ملعب
فريق مونتريال إمباكت الذي بدأ به الفريق معسكره التحضيري
للموسم الجديد منذ العاشر من الشهر الجاري.
وقــال الفريق الملكي ،في بيان لــه ،إن الفريق بــدأ اليوم الرابع
"بحصة تدريبية شاقة جمعت بين الحمل البدني والتدريبات
بالكرة" وتواجد خاللها الالعب براهيم دياز.
وستكون أولــى مـبــاريــات الميرينغي هــذا الصيف أمــام بايرن
ميونيخ األلماني يوم  21يوليو على ملعب إن آر جي.
(إفي)

نابولي يتعاقد مع اليوناني مانوالس
وق ــع ال ـم ــداف ــع ال ــدول ــي ال ـيــونــانــي كــوسـتــاس
مانوالس عقدا مع نابولي وصيف بطل الدوري
اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ق ــادم ــا م ــن غــريـمــه روم ــا،
بحسب ما أعلنه النادي الجنوبي ،أمس األول.
ونشر نابولي صورة لالعب البالغ من العمر
 28عــامــا عـلــى حـســابــه فــي "تــوي ـتــر" مــع رســالــة
"مــرح ـبــا ب ــك مـ ــانـ ــوالس!" ب ـعــد وق ــت قـصـيــر من
قيام رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس
ً
"مرحبا بك كوستاس!" باللغة
بتغريدة
اإليطالية.
وأم ـض ــى ق ـطــب ال ــدف ــاع الـيــونــانــي
خمس سنوات في العاصمة اإليطالية،
وان ـت ـق ــل إلـ ــى ف ــري ــق الـ ـم ــدرب ك ــارل ــو
أنشيلوتي مـقــابــل  36مـلـيــون ي ــورو،
وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده
مع نادي العاصمة.
وكان مانوالس بين أبرز العناصر
فـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ــة رومـ ـ ـ ــا الـ ــذي
أنهى المواسم األخيرة
ب ـيــن ال ـم ــراك ــز األول ــى

باستمرار في الدوري االيطالي ،لكنه لم يفز معه
بــأي لـقــب ،بعدما سيطر يوفنتوس على أغلب
األلقاب المحلية في السنوات الثماني األخيرة (8
بطوالت دوري و 4كؤوس محلية لفريق السيدة
ال ـع ـجــوز ،ولـقـبــان فــي ال ـكــأس المحلية لـكــل من
نابولي والتسيو).
ول ـع ــب مـ ــانـ ــوالس أك ـث ــر م ــن 200
مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ــع روم ـ ـ ـ ــا ،وس ـت ـت ــذك ــره
جـمــاهـيــر ن ــادي الـعــاصـمــة على
الدوام بهدفه في مرمى برشلونة
اإلسـبــانــي فــي إي ــاب ال ــدور ربــع
النهائي لمسابقة دوري أبطال
أوروبـ ــا الـمــوســم قـبــل الـمــاضــي،
وس ــاه ــم ف ــي ت ــأه ـل ــه إلـ ــى الـ ــدور
نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،بـ ـع ــدم ــا قـلــب
خسارته  1-4ذهــابــا فــي كامب
نو إلى فوز 3-صفر إيابا
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـلـ ـع ــب
األولمبي في
العاصمة.

يومية سياسية مستقلة

وعلى صعيد إصابته فــي كاحل قدمه اليمنى ،أكد
المهاجم الــدولــي البرازيلي نيمار أنــه "تعافى بنسبة
 %100تقريبا" من اإلصابة في كاحل قدمه اليمنى ،حتى
أنــه لعب بعض الوقت في دورة لكرة القدم الخماسية
نظمتها مؤسسته أمس األول قبل عودته المقررة اليوم
إلى باريس.
وقال في باريدا غراندي (والية ساو باولو) وفق ما
نقلت غلوبوسبورت و"يــو أو إل"" :لقد تعافيت %100
تقريبا ،لكن ينقصني فقط التدريب".
ول ـعــب نـيـمــار  30دقـيـقــة تـقــريـبــا ،وأدل ـ ــى بتصريح
مقتضب لقناة "ريد بول" ،الراعي للدورة ،وتفادى اإلجابة
عن األسئلة المتعلقة بمستقبله مع سان جرمان ،وسط
تقارير عن رغبته بالعودة إلى ناديه السابق.
وكان النادي قد أصدر بيانا الذعا بحق نيمار ،على
خلفية عدم التحاقه بالتمارين ،معربا عن "استنكاره"
لهذا األمر ،وأن الالعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق
لهذا الغياب ،ومحذرا من اتخاذ "اإلجراءات المناسبة".
ل ـكــن والـ ــد ن ـي ـمــار وم ــدي ــر أع ـم ــال ــه ،أك ــد أن ال ـن ــادي
المملوك من شركة قطر لالستثمارات الرياضية ،كان
عـلــى عـلــم ب ــأن نـيـمــار سـيـتــأخــر الرت ـبــاطــه بنشاطات
لمؤسسته الخيرية ،ومنها هذه الدورة في كرة القدم
الخماسية.

أتلتيكو سيرفع قضية على البرشا إلى الفيفا
أشارت تقارير صحافية إسبانية أمس
األول إلى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع
إل ــى االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم (فـيـفــا)
مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه
الفرنسي أنطوان غريزمان ،بدفع
قـيـمــة ال ـب ـنــد ال ـج ــزائ ــي لفسخ
عـ ـق ــده ال ـب ــال ـغ ــة  120م ـل ـيــون
يــورو ،والتي اعتبرها نادي
العاصمة غير كافية.
وذك ــرت صحيفة
"آس" الــريــاضـيــة
أن أتلتيكو يأمل

أن يـفــرض االت ـحــاد الــدولــي "عـقــوبــة على
نادي برشلونة وأيضا على الالعب".
وكان أتلتيكو ،رفع الى الفيفا في 2017
م ـس ــأل ــة م ـق ــارب ــة غ ـي ــر م ـش ــروع ــة م ــن قـبــل
النادي الكتالوني ،لمحاولة التعاقد مع
المهاجم الدولي الفرنسي.
وردا ع ـلــى سـ ــؤال لــوكــالــة فــرانــس
برس ،رفض النادي المدريدي تأكيد
ما ورد في التقارير الصحافية.
وس ـ ـ ـ ــارع أت ـل ـت ـي ـك ــو ال ـج ـم ـعــة
الـ ــى االع ـ ـت ـ ــراض ،ب ـع ــد إع ــان
ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة رس ـ ـم ـ ـي ـ ــا ض ــم

غــريــزمــان الـمـتــوج فــي صيف  2018بلقب
مونديال روسيا مع منتخب بــاده ،بعقد
ي ـم ـتــد ح ـتــى عـ ــام  ،2024ب ـعــد دفـ ــع قيمة
الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه
بأتلتيكو.
وأن ـ ـهـ ــى اإلع ـ ـ ـ ــان األخـ ـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ــرد ح ــول
مستقبل الفرنسي في مدريد.
ورد أتلتيكو ،الذي تدهورت عالقاته مع
الالعب مؤخرا ،وصوال الى امتناع األخير
عن الحضور أمــس لاللتحاق باستئناف
ال ـتــدري ـبــات اإلع ــدادي ــة لـلـمــوســم الـجــديــد،
ببيان أكد فيه انه "من الواضح أن االتفاق

المبرم بين الالعب ونــادي برشلونة أبرم
قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من
 200إلى  120مليون يورو" في أول يوليو
الجاري.
واعتبر أتلتيكو مدريد "لذلك فإن المبلغ
ال ـ ــذي ت ــم إي ــداع ــه ال ـج ـم ـعــة لـ ــدى الــراب ـطــة
اإلسـبــانـيــة لـكــرة ال ـقــدم مــن ط ــرف محامي
الـ ــاعـ ــب ال ـف ــرن ـس ــي غ ـي ــر ك ـ ـ ـ ــاف" ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن ــه يـعـتـقــد "أن ف ـســخ ال ـع ـقــد ت ــم قبل
نهاية الـمــوســم بسبب الــوقــائــع واألفـعــال
والمظاهرات التي قام بها الالعب".

 ...ويقترب من ضم خاميس
اقترب صانع اللعب الكولومبي
خاميس رودريغيز من االنتقال إلى
أتلتيكو مدريد اإلسباني قادما من
جاره اللدود ريال مدريد.
ويــرغــب رودريـغـيــز فــي مواصلة
العيش في مدريد ،لكن بما أنه خرج
مــن حـســابــات الـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيـ ـ ــدان ،م ـ ــدرب الـ ــريـ ــال ،ف ــإن ــه وجــه
أنـظــاره صــوب أتلتيكو ،بحسب
صحيفة "ماركا" أمس.
وقـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــى رودريـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــز
الموسمين الماضيين معارا

احتمال انتقاله ا لــى يوفنتوس
بـ ـط ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي فــي
المواسم الثمانية األخيرة ،بعد
م ــوس ــم مـ ـضـ ـط ــرب مـ ــع ال ـف ــري ــق
الـ ـل ــومـ ـب ــاردي ال ـ ــذي ج ـ ــرده مــن
ش ــارة الـقـيــادة لمصلحة زميله
حارس المرمى السلوفيني سمير
ه ــان ــدان ــوف ـي ـت ــش ،ف ــي ظ ــل ع ــدم
التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد
عقده الذي من المقرر أن ينتهي
عـ ـ ــام  .2021وت ـ ـ ــوج ال ـم ـه ــاج ــم
األرجـنـتـيـنــي ه ــداف ــا لـ ـ "سـيــري
أ" مــوســم  2018-2017برصيد
 29هــدفــا ،مـشــاركــة مــع مهاجم
التسيو تشيرو إيموبيلي ،إال
أنه لم ينجح الموسم المنصرم
ف ــي تـسـجـيــل سـ ــوى  11هــدفــا،
بعدما أمـضــى  53يــومــا خــارج
ال ـم ـس ـت ـط ـيــل األخ ـ ـضـ ــر بـسـبــب

نزاعه مع إنتر.
وحـ ـج ــز إنـ ـت ــر مـ ـي ــان بـشــق
األن ـف ــس بـطــاقـتــه إل ــى مسابقة

لفريق بايرن ميونيخ األلماني .ويأتي
هــذا في الوقت الــذي يسعى نابولي
اإليـ ـط ــال ــي أيـ ـض ــا ل ـت ـع ــزي ــز ص ـفــوفــه
بصانع اللعب الكولومبي خالل فترة
االنتقاالت الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة "آس" اإلسبانية
األسبوع الماضي أن نابولي يعتمد
ع ـلــى ث ــاث ــة ع ــوام ــل إلن ـج ــاح صفقة
ض ــم رودريـ ـغـ ـي ــز :رغ ـب ــة ال ــاع ــب في
اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوني،
مــدرب نابولي ،وحاجة ريــال مدريد
لبيع النجم الكولومبي ،إضافة إلى

دوري أبطال أوروب ــا ،بضمانه
الـ ـم ــرك ــز ال ـ ــراب ـ ــع فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
األخيرة من الدوري.

رفـ ــض ال ــري ــال الـ ـع ــرض ال ـم ـق ــدم مــن
جاره أتلتيكو للحصول على خدمات
الالعب.
ول ــذل ــك ت ـث ــق إدارة ن ــاب ــول ــي ب ــأن
نظيرتها فــي ري ــال مــدريــد ،برئاسة
فـلــوريـنـتـيـنــو بـيــريــز ،سـتــوافــق على
عــرضـهــا لـضــم رودري ـغ ـيــز عــاجــا أو
آجال ،كون النادي اإلسباني ال يرغب
فــي خ ـســارة ثـمــن الــاعــب الـبــالــغ 42
م ـل ـيــون يـ ــورو ع ـنــد ان ـت ـه ــاء تـعــاقــده
في .2020
(د ب أ)

فيورنتينا يصل إلى أميركا
للمشاركة في الكأس الدولية
وصل فريق فيورنتينا اإليطالي
إلــى الــواليــات المتحدة األميركية
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـ ـكـ ــأس ال ــدولـ ـي ــة
لألبطال.
وتوجهت بعثة فيورنتينا إلى
ش ـي ـك ــاغ ــو ح ـي ــث ي ـس ـت ـعــد ال ـفــريــق
ل ـم ــواج ـه ــة ش ـي ـف ــاز ي ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
المقبل.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض ال ـ ـفـ ــريـ ــق اإليـ ـط ــال ــي
مواجهة أخرى ضمن الكأس الدولية
أمـ ـ ــام ارس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي 21
الجاري ،قبل أن يختتم مشواره في
البطولة بمالقاة بنفيكا البرتغالي
في  25الجاري.

ميهايلوفيتش سيواصل تدريب بولونيا
كـ ـش ــف الـ ـص ــرب ــي سـيـنـيـســا
م ـي ـهــاي ـلــوف ـي ـتــش ،أمـ ــس األول،
إصــابـتــه ب ـمــرض ســرطــان الــدم
(ل ــوكـ ـيـ ـمـ ـي ــا) ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن
ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض مـ ــرح ـ ـلـ ــة ع ـ ـ ـ ــاج م ــع
مواصلة تدريبه لنادي بولونيا
اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم ال ــذي بدأ
ت ـح ـض ـيــرات ال ـم ــوس ــم ال ـجــديــد
أمس.
وقـ ــال ال ـص ــرب ــي ،ف ــي مــؤتـمــر
ص ـحــافــي ،أم ــس األول "عـنــدمــا
تـبـلـغــت ب ــاألم ــر ،ك ــان ــت صــدمــة
فعلية .بقيت أبـكــي ألي ــام ،أرى
شريط حياتي يمر أمام عيني".
أضـ ـ ــاف ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ــذي
ا نـتـهــى بتصفيق الصحافيين
وقوفا "سأواجه األمر (المرض).
ســأنـظــر ف ــي عـيـنـيــه كـمــا فعلت
دائـمــا فــي حياتي ( )...ال أطيق
صبرا للذهاب الى المستشفى
وبدء القتال (العالج)".
وت ــاب ــع "ل ــأس ــف ل ــم أحـصــل

على شيء (بسهولة) في حياتي.
توجب ّ
علي القتال من أجل كل
ش ــيء .ســأقــاتــل ضــد ه ــذا األمــر
أيضا".
وكشف طبيب الفريق جاني
ن ــان ــي أن ال ـص ــرب ــي ال ـب ــال ــغ من
العمر  50عاما يعاني "لوكيميا
حــادة" ،لكن فرصه بالشفاء من
الـ ـس ــرط ــان ال بـ ــأس بـ ـه ــا ،وأن ــه
سيكون قادرا على مواصلة أداء
مهامه على رأس اإلدارة الفنية.
وأوضح "قبل  20عاما لربما
لــم نـكــن لـنـتـحــدث عــن مــواجـهــة
هـ ــذا ال ـ ـمـ ــرض ،ل ـك ــن حــال ـيــا مــع
المعرفة (الطبية) يمكننا حتى
أن نتحدث عن مستقبل مشرق
ل ـ ـمـ ــدرب قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى م ــواص ـل ــة
م ـه ــام ــه" ،م ـتــاب ـعــا "ه ـ ــذا مــرض
يمكن التغلب عليه".
وأت ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
الـمــدرب لخوض موسمه األول
الكامل مع الفريق الــذي تعاقد
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األلعاب األولمبية (في ريو دي جانيرو صيف .)2016
والثانية هي "الريمونتادا" ضد باريس .عندما سجلنا
ّ
تولد ّ
لدي شعور لم أختبره من قبل...
الهدف السادس،
كان مذهال!".
وأتت هذه التصريحات بعد وقت وجيز من توجيه
نيمار إشارة إضافية لرغبته في العودة الى برشلونة،
اذ نشر شريطا مصورا قصيرا يظهر فيه شعار النادي
الكاتالوني بطل إسبانيا ،قبل عــود تــه المتوقعة الى
بــاريــس لاللتحاق بتمارين ســان جــرمــان بطل فرنسا،
استعدادا للموسم المقبل.
ُ
ـوان فقط نشر على
ـ
ث
10
نحو
وفــي الشريط ،ومدته
ٍ
حـســابــه إن ـس ـت ـغــرام ،تـظـهــر ص ــورة لـنـيـمــار ُمـثـ َّـبـتــة مع
صورة أخرى لوالده ،وبين وجهيهما شعار برشلونة
على لوحة جدارية.
وأثار نيمار انتقادات واسعة من مشجعي فريقه عبر
مواقع التواصل ،اذ تداول عدد منهم شريطا يقوم فيه
أحدهم بإشعال قميص الالعب الــذي يحمل الرقم ،10
بينما تالعب آخــرون بشريط يظهر فيه نيمار حامال
قميصه ،وجعلوا نهايته تظهر قيامه برمي القميص
ّ
في سلة المهمالت.
وال يـ ــزال نـيـمــار م ــوج ــودا ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،حـيــث كــان
يخوض منافسات بطولة كوبا أميركا
مــن المقرر أن
ّ
مــع منتخب ب ــاده ،لكنه تعرض إلصــابــة قبل أيــام من
انطالقها ،وغاب تاليا عن المنتخب الذي توج باللقب.

إيكاردي يغادر معسكر إنتر بالتراضي
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ــادي إن ـ ـ ـتـ ـ ــر مـ ـي ــان
اإليطالي لكرة القدم أن مهاجمه
األرجنتيني ماورو إيكاري غادر،
باالتفاق معه ،المعسكر التدريبي
لـ ـلـ ـف ــري ــق ،تـ ـحـ ـضـ ـي ــرا ل ـل ـم ــوس ــم
المقبل ،في ظل تقارير عن اقترابه
من االنضمام الى يوفنتوس.
ون ـشــر إن ـتــر عـلــى "تــوي ـتــر" أن
إي ـ ـك ـ ــاردي سـ ـيـ ـغ ــادر ال ـم ـع ـس ـكــر
التدريبي في لوغانو السويسرية
ويـ ـع ــود الـ ــى م ـي ــان ــو ،مـضـيـفــا:
"تــوصــل ال ـنــادي والـمـهــاجــم إلــى
هـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــرار ب ــاتـ ـف ــاق م ـش ـت ــرك.
سيتابع إيكاردي تدريبات ما قبل
ان ـطــاق الـمــوســم الـجــديــد خــال
األي ــام المقبلة ،لكنه لــن يـشــارك
في الجولة التحضيرية بآسيا".
وت ـ ــأت ـ ــي م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة إيـ ـ ـك ـ ــاردي
( 26عـ ــامـ ــا) وس ـ ــط تـ ـق ــاري ــر عــن

رياضة

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

اإلعالنات:

مـ ـع ــه ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـم ــوس ــم
ال ـمــاضــي (ي ـن ــاي ــر) ،وتـمـكــن في
إش ـ ــراف ـ ــه مـ ــن ت ـح ـق ـيــق ث ـمــان ـيــة
انتصارات في آخر  12مباراة.

وأنقذ ميهايلوفيتش الفريق
مــن خـطــر الـهـبــوط ال ــى الــدرجــة
الثانية ،وقــاده إلنهاء الموسم
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـع ــاش ــر بـ ـف ــارق 6

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

نقاط عن أول مراكز السقوط ،ما
دفع بولونيا إلى منحه عقدا 3
أعوام حتى يونيو .2022

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

زلزاالن يضربان إندونيسيا وأستراليا
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـمـ ـس ــح
الـجـيــولــوجــي األمـيــركـيــة ،أن
زلــزال ـيــن ضــربــا إنــدونـيـسـيــا
وأستراليا أمــس ،كانت قوة
األول  7.3درجـ ـ ــات ،وض ــرب
منطقة تقع إلى جنوب شرق
مــديـنــة تـيــرنــات فــي أرخبيل
الـ ـمـ ـل ــوك ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ق ــوة
الثاني بالقارة السادسة 6.6
درجات ،وضرب منتجع بروم
الساحلي في غرب أستراليا.
ول ــم ت ــرد تـقــاريــر بـعــد عن
أضرار أو إصابات من زلزال
أستراليا ،الذي قالت الهيئة
فــي ال ـبــدايــة ،إن قــوتــه بلغت
 6.9درجـ ـ ـ ــات ،وكـ ـ ــان م ــرك ــزه
ً
على عمق  33كيلومترا على
بـعــد نـحــو  203كـيـلــومـتــرات
قـبــالــة ســاحــل الـمــديـنــة التي
تقع بوالية أستراليا الغربية.
وأظـهــرت لقطات مصورة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات

درايش

زهيرية
(مالك وصي)

والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــات وهـ ـ ـ ــي ت ـه ـت ــز،
والسلع وهي تسقط من على
األرفف ،وأبلغ بعض السكان
ع ـ ــن وق ـ ـ ـ ــوع أضـ ـ ـ ـ ــرار م ــادي ــة
طفيفة.
وتـ ـق ــع ب ـ ـ ــروم فـ ــي مـنـطـقــة
كيمبرلي ا لـتــي تضم مواقع
للتعدين وإنتاج البترول في
شمال غرب أستراليا.
وأظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات وكــالــة
ً
عـلــوم األرض أن سـكــانــا في
بيرث عاصمة والية أستراليا
ال ـغ ــرب ـي ــة شـ ـع ــروا ب ــال ــزل ــزال
رغم أنها تقع على بعد أكثر
م ــن أل ـفــي كـيـلــومـتــر .كـمــا تم
تـسـجـيــل ت ــاب ــع ب ـل ـغــت قــوتــه
 4.1درجات.
(رويترز)

ضحايا األمطار إلى ازدياد في نيبال
أعلن مسؤولون في نيبال امس ارتفاع عدد الضحايا من جراء
الفيضانات واالنـهـيــارات األرضـيــة فــي الـبــاد إلــى  43شخصا،
واليزال هناك  24شخصا في عداد المفقودين.
وضــربــت األم ـطــار الموسمية الـغــزيــرة  30مقاطعة مــن بين
مـقــاطـعــات ال ـبــاد الـبــالــغ عــددهــا  77خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي،
وبينها العاصمة كاتماندو ،مما تسبب فــي حــدوث انهيارات
أرضية وفيضانات .وأكد المتحدث باسم الشرطة ،راميش تابا
ارتفاع حصيلة القتلى إلى  43شخصا ،وإصابة  20شخصا في
الكارثة ،مضيفا أنه تم إنقاذ أكثر من  1100شخص في عدة أجزاء
من ُالبالد خالل األيام الثالثة الماضية.
ون ـش ــر ح ــوال ــي  27أل ــف ف ــرد م ــن قـ ــوات األمـ ــن ف ــي الـمـنــاطــق
المتضررة من الفيضانات واالنهيارات األرضية.
وقال قسم التنبؤ بالطقس إن مستوى نهر كوسي ،أكبر نهر
في نيبال ،الذي يتدفق إلى والية بيهار شمال الهند ،ارتفع إلى
مستوى أعلى من الخطر.
وتتسبب األمطار الموسمية في نيبال ،والتي تستمر في الفترة
من يوليو حتى سبتمبر في انهيارات أرضية كارثية وفيضانات
(د ب أ)
		
سنويا ،تودي بحياة المئات.
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nashmi22@hotmail.com
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اواصــلــه
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واصـلــه
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الزمـ ــه
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ّ
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مانهاتن تغرق في الظالم ساعات
غ ـ ــرق قـ ـط ــاع ك ـب ـيــر مـ ــن حـ ــي مــان ـهــاتــن
ب ـن ـيــويــورك ف ــي ظ ــام دامـ ـ ــس ،ال ـل ـي ـلــة قبل
الماضية ،بعد انفجار محول مما أدى إلى
انقطاع الكهرباء عن مترو األنفاق والمتاجر

ومـســارح ب ــرودواي ،ولكن شركة الكهرباء
الرئيسية بالمدينة بدأت في إعادة الكهرباء
بعد عدة ساعات.
ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى

ختام مهرجان الثيران ...نطح

بسبب هذا االنقطاع ،الذي قال مسؤولون،
إن ــه ب ــدأ ف ــي ال ـســاعــة  6.47بـتــوقـيــت شــرق
الواليات المتحدة ( 2247بتوقيت غرينتش)
ً
ً
الليلة قبل الماضية ،وأغــرق قطاعا كبيرا
من المدينة في ظالم دامــس بعد مــرور 42
ً
عاما على اليوم الذي حدث فيه انقطاع كبير
للكهرباء في السبعينيات ،وأدى إلى أعمال
شغب وعمليات نهب.
وقــال جــون مكافوي الرئيس التنفيذي
لشركة كــون إيدسون للكهرباء في مؤتمر
صحافي" :إننا في طريقنا إلعادة الكهرباء
لكل المشتركين بحلول منتصف الليلة".
وك ــان يـمـكــن س ـمــاع صـيـحــات االبـتـهــاج
فــي مناطق بمانهاتن مــع ع ــودة الكهرباء
واألنوار ومكيفات الهواء للعمل.
وق ـ ـ ــال مـ ـك ــاف ــوي ،إن ـ ــه لـ ــم ُي ـ ـعـ ــرف سـبــب
ً
االنقطاع ،موضحا "ليس له عالقة على ما
يبدو بزيادة األحمال".
(رويترز)

تعرض ثالثة أشخاص للنطح ،أمس ،خالل المشاركة في اليوم
األخير من مهرجان ركض الثيران بمدينة بامبلونا في إسبانيا،
الذي استمر ثمانية أيام ،حسبما أفادت محطة "."RTVE
وذكر تقرير عن الواقعة أن األشخاص الثالثة تعرضوا للنطح
خالل الجولة الثامنة واألخيرة من المهرجان ،والتي استمرت
دقيقتين و 42ثانية.
وعلى مدار أيام المهرجان الشهير ،تعرض عشرات األشخاص
بمن فيهم سائحون للنطح والكدمات واالرتجاج.
وي ـش ـهــد ال ـم ـهــرجــان رك ــض س ـتــة ث ـي ــران س ـ ــوداء ال ـل ــون عبر
ً
شــوارع ضيقة في المدينة وصــوال إلى حلبة المصارعة ،وذلك
ً
بشكل متكرر يوميا على مــدار األيــام الثمانية .واحتج عشرات
الـمـتـظــاهــريــن م ــن مـنـظـمـتــي "ب ـي ـتــا" و"أن ـي ـم ــال نــات ـشــورال ـيــس"
المعنيتين بالرفق بالحيوان على المهرجان األسبوع الماضي.
وحـمــل الـمـتـظــاهــرون ،الــذيــن كــانــوا يــرتــدون مــابــس داخلية
ً
س ــوداء ال ـلــون ،قــرونــا عـلــى رؤوس ـه ــم ،واسـتـلـقــوا عـلــى األرض،
لالحتجاج على قتل الحيوانات في حلبة مصارعة الثيران بعد
الــركــض .ويـقــام الـمـهــرجــان المخصص للقديس الــراعــي ،ســان
(د ب أ)
			
فيرمين ،منذ عام .1591

يفتتح للزوار للمرة
المنحني
الهرم
ً
األولى منذ  ٥٤عاما
افـ ـتـ ـتـ ـح ــت م ـ ـصـ ــر ال ـ ـهـ ــرم
الـ ـمـ ـنـ ـحـ ـن ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة آث ـ ــار
دهشور وهرم الكا العقائدي
لـ ـل ــزائ ــري ــن ألول م ـ ـ ــرة مـنــذ
ع ــام  1965ب ـعــد تــرمـيـمـهـمــا
وتطويرهما.
ويعود الهرم المنحني إلى
الملك سنفرو مؤسس األسرة
ال ــراب ـع ــة ف ــي م ـصــر الـقــديـمــة
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـكـ ـم ــت ق ـ ـبـ ــل 2600
ع ـ ــام ق ـب ــل الـ ـمـ ـي ــاد ،وص ـمــم
ف ــي األص ـ ــل ب ــزاوي ــة شــديــدة
االنحدار  54درجة.
ويختلف الشكل المنحني
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرم م ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب
الـمـسـتـقـيـمــة ل ـل ـهــرم األح ـمــر
الــذي بناه الملك سنفرو في
دهشور أيضا بعد أن اكتشف
ميل الهرم األول.

وبـ ـن ــي ال ـ ـهـ ــرم ع ـل ــى طـيــن
ن ــاع ــم وطـ ــري وك ــان ــت هـنــاك
م ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار
والهبوط ،وقد ُحلت بضبط
ال ــزاوي ــة ع ـلــى س ـطــح مستو
بميل  43درجة.
وأصبح بإمكان الزائرين
ت ـس ـل ــق نـ ـف ــق ضـ ـي ــق ب ـط ــول
 79م ـت ــرا م ــن م ــدخ ــل مــرتـفــع
عـلــى ال ـجــانــب الـشـمــالــي من
الهرم للوصول إلى غرفتين
عميقتين داخل هيكله.
ويـ ـع ــد ال ـم ـل ــك س ـن ـفــرو
أول مـ ـ ـل ـ ــوك األ سـ ـ ـ ــرة
الرابعة في مصر
القديمة ،وله

ه ــرم ــان ف ــي دهـ ـش ــور ،وه ــرم
ميدوم الواقع جنوب منطقة
سقارة ،وهو الهرم الذي دفن
فيه آخر ملوك األسرة الثالثة.
وك ــان سـنـفــرو مـلـكــا قويا
صاحب انتصارات عسكرية
فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا وب ـ ـ ــاد الـ ـن ــوب ــة،
وتصفه النصوص المصرية
ال ـق ــدي ـم ــة ب ــأن ــه "مـ ـل ــك طـيــب
حـ ـ ـ ّـر وخـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ٌـر ،وكـ ـ ـ ــان يـحـيــي
عــامــة الـشـعــب كـمــا لــو كــانــوا
أصدقاءه ،ويخاطبهم بقوله
يــاصــديـقــي أو يــا رفـقــائــي،
وقــد خلفه فــي الحكم
الملك خوفو".

وفيات
الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح
الصباح

مواعيد الصالة
الحريص) ،النساء :صباح السالم ،ق ،5شارع
األول ،ج ،13م ،21ت،99639793 ،99084399 :
65060705

 30عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم،
الرجال :ديوان أسرة آل صباح ،قصر بيان،
(االثنين والثالثاء فقط) ،النساء :مشرف ،ق،2
ش ،8م ،11ت25384876 ،25398888 :

أحمد علي محمد المشموم

 73عاما ،شيعت ،الرجال :قرطبة ،ق ،2شارع
دمشق ،م( ،125ديوان عبدالله ومبارك سالم
العلي الصباح) ،النساء :قرطبة ،ق ،2شارع
دمشق ،م ،125ت97116000 :

حسين علي أحمد محمد

دانة سعد العلي

فاطمة إبراهيم علي عباس

زوجة حسين علي هاشم العلي
 63عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :مـشــرف ،مسجد
الوزان ،النساء :صباح السالم ،ق ،5ش ،1ج،6
م ،34ت69982004 ،66636552 :

سعود عبيد سالم الحريص

 41عاما ،شيع ،الرجال :سلوى ،ق ،6شارع
ال ـم ـت ـن ـب ــي ،م( ،36دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـن ــائ ــب م ـب ــارك

وتـخـتـتــم م ـصــر بــافـتـتــاح
ال ـ ـ ـهـ ـ ــرم الـ ـمـ ـنـ ـحـ ـن ــي ل ـل ـم ـلــك
س ـن ـفــرو مــوس ـمــا ح ــاف ــا من
االك ـت ـش ــاف ــات واالف ـت ـتــاحــات
والـ ـت ــرمـ ـيـ ـم ــات األث ـ ــري ـ ــة فــي
مـخـتـلــف م ـحــاف ـظــات وم ــدن
مصر التاريخية.
وبـ ـل ــغ مـ ــا ش ـه ــدت ــه مـصــر
مــن أح ــداث أثــريــة خــال عام
مـ ـض ــى 52 ،ح ــدث ــا ت ــوزع ــت
مـ ــا بـ ـي ــن األق ـ ـصـ ــر وأسـ ـ ـ ــوان
وســوهــاج وأسـيــوط والمنيا
والفيوم والجيزة والقاهرة
واإلس ـك ـن ــدري ــة وبــورس ـع ـيــد
ومحافظات الدلتا.
(د ب أ ،بي بي سي)

 84عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال :ال ـم ـن ـص ــوري ــة،
حسينية المشموم ،ق ،2ش ،25م ،8النساء:
األنــدلــس ،ق ،5ش ،2م ،102ت،99502060 :
99612006
 62عــامــا ،شيع ،الــرجــال :سـلــوى ،ق ،3ش،2
م48أ ،ال ـن ـســاء ،ال ـع ــدان ،ق ،2ش ،50م ،6ت:
50529696 ،99208222

صلف مزيد ماشع المطيري

 68عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم،
الرحاب ،ق ،1ش ،10م ،1ت51143434 :

الفجر

03:25

الشروق

04:58

الظهر

11:54

العصر

03:28

المغرب

06:49

العشاء

08:19

الطقس والبحر
العظمى 44
الصغرى 29

ً
أعلى مد  10:10صب ــاحـ ـ ــا
ً
أدنى جزر  04:23صب ــاحـ ـ ــا
 05:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

