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بشبهة إلحاق الضرر بأموال الدولة عن طريق اإلهمال على خلفية «األمطار»

• بينهم مدير الهيئة السابق بتهمة تسهيل االستيالء على المال العام والوكيلة السابقة
• الوزارة ترفع خالل أسابيع دعاوى جنائية ومدنية ضد الشركات والمكاتب الهندسية
الفضل :تقرير «التظلمات الوزارية» مسخ وال خير فينا إن مر

سيد القصاص
ً
بشبهة إلحاقهم أض ــرارا بأموال الدولة جــراء اإلهـمــال ،أحالت الهيئة
ً
ً
الـعــامــة لـمـكــافـحــة الـفـســاد (ن ــزاه ــة)  11ق ـيــاديــا وإش ــراف ـي ــا ،بـيــن حاليين
وسابقين ،في وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري
إلى النيابة ،بناء على بالغين من وزيــرة األشغال وزيــرة الدولة لشؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري ،عقب انتهاء لجان التحقيق من عملها ،فيما
يتعلق بتحديد دور الجهتين في أزمــة تداعيات األمطار التي شهدتها
البالد خالل نوفمبر الماضي.
وعلمت "الـجــريــدة" ،مــن مـصــادرهــا ،أن مــن بين المحالين إلــى النيابة
ً
الوكيلة السابقة في "األشغال" ،فضال عن مدير "الطرق" السابق التهامه
بتسهيل االسـتـيــاء عـلــى ال ـمــال ال ـعــام ،بــاإلضــافــة إل ــى مــديــريــن حاليين
ومتقاعدين في كلتا الجهتين ،إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة شركة
استشارية متهم باالستيالء على األموال العامة.
وقالت المصادر إن «األشغال» تسير ،مع هذا الملف ،في اتجاهين ،أولهما
اإلحــالــة إلــى النيابة ،واآلخــر رفــع دعــاوى مدنية للمطالبة بتعويضات،
مضيفة أن الــوزارة تستعد خالل األسابيع المقبلة لتجهيز عدة بالغات
ضد الشركات والمكاتب الهندسية المرتبطة بتداعيات األمطار02 ،

ّ
• «من صاغه كذب تقصي الحقائق الحكومية وقال عن تقرير المحاسبة خرطي»
• «من يقرأه يقع في ضميره أن من كتبه وتقرير لجنة الدمخي واحد»

●

علي الصنيدح

فــي حـيــن دع ــا الـنــائــب أحـمــد الـفـضــل نــواب
مجلس األمــة إلــى الوقوف بجدية أمــام قضية
تـضــرر الـبــاد مــن األم ـطــار؛ لمحاولة البعض
ً
تبرئة الـشــركــات المتسببة فيها ،مــؤكــدا «أنــه
ّ
ال خير في النواب وال في المجلس إذا مر هذا
األمر» ،طالب مجلس الوزراء بالنظر في تقرير

ً
لجنة التظلمات «المسخ والملغمط» ،محذرا من
وصول بعض المنتمين لإلخوان المسلمين إلى
متخذي القرار« ،وكيف لحكومة تطق حكومة؟!»
في إشارة إلى تضارب تقارير لجان التحقيق
الحكومية.
وقـ ــال ال ـف ـضــل ،ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده
أمس ،إن الشركات اتهمت تقرير لجنة تقصي
الـحـقــائــق الـحـكــومـيــة بــالـكـيــديــة ،وج ــاء تقرير

الجراح :القيد األمني ال يخضع العتبار سياسي أو مذهبي
• «قد يؤثر على مصالح البعض لكن المصلحة العليا هي األهم»
ُ َّ ً
•  ١٣مجنسا تحت بند األعمال الجليلة خالل السنوات الخمس الماضية
●

محيي عامر

أكـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـشـيــخ
خالد الجراح أن القيود األمنية ال
تخضع لالعتبارات السياسية أو
ً
الفكرية أو المذهبية ،مبينا أنه يتم
التعويل في صحتها على األحكام
الـقـضــائـيــة وال ـب ـيــانــات المسجلة

بصحف الحالة الجنائية للمعنيين
وال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ي ـت ــم بـحـثـهــا
وت ــدق ـي ـق ـه ــا والـ ـت ــأك ــد م ـن ـهــا وف ــق
المعايير األمنية الدولية.
ً
وق ــال ال ـج ــراح ،ردا عـلــى ســؤال
ب ــرل ـم ــان ــي ل ـل ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
البابطين بعد رفع السرية عنه ،إن
«كان ثمة تأثير للقيد األمني على
مصالح البعض ،فإنه يتم تغليب

المصلحة العامة ،مع الحفاظ على
ً
حق الشخص في التظلم» ،موضحا
أنـ ــه ي ـح ــق ل ـل ـص ــادر ب ـح ـقــه الـقـيــد
ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـق ـضــاء «م ــا ل ــم يكن
ً
ذلك القيد متعلقا بأعمال السيادة».
وأشــار إلــى أن عــدد المجنسين
تحت بند األ ع ـمــال الجليلة خالل
ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمــاضـيــة بلغ
ً
 ١٣شخصا أدوا خدمات 02

ترامب يجازف برفع سقف خطابه االنتخابي
أنصاره يدعون إلى طرد النائبة إلهان عمر

ديوان المحاسبة ليؤكد مسؤولية تلك الشركات
ً
ويـسـمـيـهــا ،مـضـيـفــا أن إحــالــة هـيـئــة مكافحة
الفساد شكوى وزيــرة األشـغــال العامة وزيــرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري ضد
ُمسؤولين إلــى النيابة العامة تؤكد جدية ما
ق ِّدم من معلومات.
وانتقد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في
حادثة األمطار التي يترأسها النائب 02

 50مليون دينار مديونية
«الخاص» لـ «التأمينات»
●

محمد الجاسم

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة أن ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للتأمينات االجتماعية تطالب القطاع األهلي بأكثر من
 50مليون دينار قيمة مديونيات مستحقة عليه ،لعدم
سداد اشتراكات المؤمن عليهم من موظفي العمالة
الوطنية المسجلة على ملفات شركات ذلك القطاع.
وقــالــت الـمـصــادر لــ«الـجــريــدة» إن هــذه المديونيات
ناجمة عن عدم سداد االشتراكات على مدى أكثر من 5
سنوات ،الفتة إلى أنه تمت إحالة عدد من ملفات هذه
الشركات إلى الشؤون القانونية بالمؤسسة وإيقافها
وتحويلها إلى النيابة العامة لمتابعة اإلجراءات ،األمر
الذي كشف تالعبات من بعض أصحاب العمل في القطاع
الخاص والمؤمن عليهم من المواطنين.
٠٣

بوادر ُّ
تمرد في «ليكود» على نتنياهو
صراعات على خالفته وقيادات وازنة تتواصل مع غانتس
●

بعد ســاعــات مــن رفــض مجلس الـنــواب األمـيــركــي مــذكــرة تدعو
إلطالق إجراءات لعزلهّ ،
صعد الرئيس األميركي الجمهوري دونالد
تــرامــب لهجته ضــد  4نــائـبــات ينتمين إل ــى الـتـيــار الـمـتـشــدد في
ً
الحزب الديمقراطي ،مثيرا حماسة قاعدته االنتخابية ،في خطوة
يعتبر مراقبون أنها تتضمن مجازفة بتأجيج التوترات العرقية
واأليديولوجية وتشجع االنقسامات في البالد.
وفيما بدا أنه يراهن أكثر من أي وقت مضى على تعبئة الناخبين
البيض ،قال الرئيس األميركي المرشح لوالية ثانية في انتحابات
 ،2020من غرينفيل في كاروالينا الشمالية« :هذه األيديولوجيات
اليسارية ( )...تريد تدمير دستورنا والقضاء على القيم التي قامت
على أســاسـهــا أمتنا الــرائ ـعــة» .وأض ــاف« :ال ـيــوم نـجــدد تصميمنا
ً
ً
ونرفض أن تصبح أميركا بلدا اشتراكيا».
ً
وأم ــام مناصريه ،ذكــر تــرامــب مـجــددا النائبات الديمقراطيات
األربــع ووصفهن بأنهن «نائبات شــريــرات اشتراكيات»02 .

تحركات روسية
إيرانية تسبق
معركة إدلب
الكبرى
20

القدس  -ةديرجلا

ً
ً
«مدينة أثرياء» في إيران تثير غضبا شعبيا

يعيش فيها أوالد مسؤولي النظام ...وهدم «الجدار» كشف عنها
●

طهران -فرزاد قاسمي

أثـ ــار ال ـك ـشــف ع ــن مــدي ـنــة «بــاسـتــي
هيلز» ،أو مدينة األثــريــاء فــي منطقة
ل ــواس ــان ش ـمــال ش ــرق مــديـنــة طـهــران
ً
ً
ً
غضبا شعبيا عارما.
ُ
وك ـش ـف ــت ال ـمــدي ـنــة ب ـعــد أن أص ــدر
ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ال ـم ـع ـيــن من
رئ ـي ــس الـسـلـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة إبــراه ـيــم
ً
رئيسي قــرارا بهدم حائط ضخم كان

يـفـصـلـهــا ع ــن مـحـيـطـهــا م ــن األح ـي ــاء
الشعبية الفقيرة.
وبعد أن تــم هــدم الحائط ،الــذي كان
يصل ارتفاعه إلى أكثر من عشرة أمتار
وطوله أكثر من سبعة كيلومترات ،صعق
عامة الناس بما رأوه خلفه ،إذ وجــدوا
مـنـطـقــة مـقـتـبـســة م ــن مـنـطـقــة بـيـفــرلــي
هيلز فــي مــديـنــة ل ــوس أنـجـلــس بــواليــة
كاليفورنيا ،وشوارعها مسماة بنفس
أسماء شوارع المدينة األميركية.

ُ
وكشف عن قصور بنيت في المدينة
يعيش فيها أبناء الشخصيات الحكومية
ً
يتراوح سعرها من عشرين مليونا إلى
خمسمئة مليون دوالر أميركي.
وانتشرت شائعات تفيد بأن المدينة
م ـلــك ل ـعــائ ـلــة الري ـج ــان ــي وب ـع ــض كـبــار
رج ـ ــال ال ــدي ــن ،وأن إجـ ـ ـ ــراءات مــواج ـهــة
فساد هذه العائلة بدأت بأمر مباشر من
ً
رئيسي المعين حديثا على رأس السلطة
القضائية ،حيث تم اعتقال العديد من

10
تباين مؤشرات البورصة
والسيولة تتراجع إلى
 27.6مليون دينار

اقتصاد

١١
مجموعة السبع :عملة
فيسبوك الرقمية يجب أن
تحترم القواعد التنظيمية

اقتصاد

10
النفط يصعد %1
مع نمو التوترات
في منطقة الخليج

رؤى عالمية

09-08

قلق أميركي
من االستثمارات الصينية
في إسرائيل

•

ق ــال م ـصــدر رف ـيــع لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن قــادة
من الصف األول في حزب «ليكود» اليميني
اإلسرائيلي بدأوا يتذمرون من زعيم الحزب
ر ئـيــس الحكومة بنيامين نتنياهو ،ا لــذي
ّ
جرهم إلى انتخابات مبكرة رغم معارضتهم،
ثم عاد ليطلب منهم إلغاء االنتخابات ،األمر
الذي أضر الحزب.
وقال المصدر إن بوادر صراع بدأت تظهر
داخل «ليكود» على خالفة نتنياهو ،إذا فشل
ً
في االنتخابات المقررة في سبتمبر ،مضيفا
أن خ ــاف ــات طـفــت عـلــى الـسـطــح بـيــن وزي ــر
الخارجية إسرائيل كاتس ،الذي يرى نفسه
ً
ً
«وري ـثــا طبيعيا» لنتنياهو ،ونـيــر بــركــات،
الـنــائــب فــي الكنيست ال ــذي شغل 02

المرتبطين بالعائلة ا لـتــي ينتمي لها
رئيس مجلس الشورى علي الريجاني
ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام
صادق الريجاني األسبوع الماضي.
وكان الرئيس السابق محمود أحمدي
نجاد دخل في صراع مع عائلة الريجاني
واتهمها بالحصول على آالف الهكتارات
من األراضي المرغوبة في البالد.
ونشر نجاد خــال جلسة استجواب
ً
أحـ ــد وزرائـ ـ ـ ــه ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ف ـي ـل ـمــا تــم

اقتصاد

تسجيله بشكل سري لفاضل الريجاني
م ــع س ـع ـيــد م ــرت ـض ــوي ال ـم ــدع ــي ال ـع ــام
الـســابــق لمدينة طـهــران والـمــديــر العام
لمؤسسة التأمين االجتماعي ،يكشف
عن طلب الريجاني من مرتضوي رشوة
كبيرة ،مقابل أن يتكلم مع أخيه صادق
الري ـجــانــي ،رئ ـيــس الـسـلـطــة القضائية
آنئذ ،كي يتدخل في بعض الملفات التي
تخضع للتحقيقات.

دوليات

١٩

الحريري وبري يفرمالن
وزير «القوات»

رياضة

٢٢
الجزائر والسنغال على
موعد مع التاريخ في
نهائي «كان»

ةديرجلا

•
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ناصر الصباح :األبحاث ضرورة لتلمس خلل الصحة والتعليم

الخالد يشيد بالعالقات مع برلين وإسالم آباد

ترأس اجتماع مخطط المنطقة الشمالية االقتصادية واستقبل حاضنة البحث العلمي
تــرأس النائب األول لرئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع،
الشيخ ناصر الصباح ،اجتماع
ا ل ـم ـخ ـطــط ا لـهـيـكـلــي للمنطقة
الشمالية االقتصادية.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع،
فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أمـ ـ ــس،
أن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ضـ ـ ــم كـ ـ ــا مــن
وزي ــرة األشـغــال العامة وزيــرة
الدولة لشؤون اإلسكان جنان
ب ــوش ـه ــري ،وم ـم ـث ـلــي وزارت ـ ــي
ال ـ ــدف ـ ــاع واألشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ،وب ـل ــدي ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز تـ ـط ــوي ــر
المنطقة الشمالية.
يذكر أن المنطقة االقتصادية
الشمالية تعد من أبرز مشاريع
رؤيـ ــة "ك ــوي ــت ج ــدي ــدة ،"2035
ح ـيــث ت ـص ـبــح م ــرك ــزا ت ـجــاريــا
إقليميا بحكم مــو قــع الكويت
الجغرافي الحيوي.
فــي مـجــال آخ ــر ،أك ــد النائب
األول ض ـ ــرورة وجـ ــود أب ـحــاث
وخطط علمية واضحة المعالم
تتلمس مواطن الخلل والقصور
في مجالي الصحة والتعليم.
وع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه
ً
أمـ ــس عـ ـ ــددا م ــن األكــادي ـم ـي ـيــن
المؤسسين لحاضنة البحث

ً
الخالد مستقبال السفير األلماني أمس

النائب األول ومؤسسو حاضنة البحث العلمي
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي "حـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــق وأرقـ ـ ـ ـ ـ ــام"
الـ ـمـ ـهـ ـتـ ـم ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـص ـح ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ,ع ـ ـ ــن ت ـش ـج ـي ـع ــه
ل ـل ـم ـبــادرات الـبـحـثـيــة وجـهــود
م ـن ـت ـس ـب ـي ـه ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــا

يتعلق منها بـشــؤون الصحة
وال ـت ـع ـل ـيــم ،ومـ ــا ي ـش ـكــانــه من
رك ـيــزة أســاسـيــة ومــؤشــر بالغ
األهـمـيــة فــي قـيــاس مــدى تقدم
الدول ورفاهية شعوبها.

الجارالله يلتقي سفيري ألمانيا وباكستان

ولفت إلــى ضــرورة أن تعمل
تلك األبحاث والخطط العلمية
على وضع الحلول والمقترحات
الفعالة ،لـعــاج مــواطــن الخلل
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــور ،الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـس ـهــم

بدورها في تحقيق التطلعات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ن ـح ــو االرت ـ ـقـ ــاء
بمستوى ا ل ـخــد مــات الصحية
والتعليمية.

اسـتـقـبــل نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ف ــي مـكـتـبــه
بديوان عام وزارة الخارجية ،أمس ،سفير ألمانيا
اال تـحــاد يــة كــار لـفــر يــد بيرغنر ،بمناسبة انتهاء
فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
كما استقبل سفير باكستان غــام دستجير،
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى
الكويت.
وأ شــاد الخالد خــال اللقاء بعالقات الكويت

ً
مع برلين وإ ســام آباد مثمنا جهود السفيرين
خالل فترة عملهما في البالد ،وإسهاماتهما التي
قدماها ،في إطار دعم وتعزيز العالقات الثنائية
الوطيدة التي تربط بين بلديهما والكويت.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
م ـك ـت ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر
الخارجية السفير الشيخ د .أحمد ناصر المحمد،
وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

الكويت استعرضت التقرير الطوعي ألهداف التنمية
مهدي :عرضنا المنهجية التفاعلية لتنفيذ أجندة  2030ومواءمتها مع الخطة اإلنمائية
●

نائب وزير الخارجية خالل لقائه سفير باكستان
التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
أمــس ،سفير جمهورية ألمانيا االتـحــاديــة لدى
ال ـب ــاد كــارل ـفــريــد ب ـيــرغ ـنــر ،وس ـف ـيــر جـمـهــوريــة
باكستان اإلسالمية لدى البالد غالم دستجير،
ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـت ـه ــاء م ـه ــام ع ـم ـل ـه ـمــا ،ح ـي ــث عـ ّـبــر

ال ـجــارال ـلــه ع ــن تـمـنـيــاتــه لـلـسـفـيــريــن بــالـتــوفـيــق
والسداد في مهامهما المستقبلية.
حـضــر المقابلتين مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

محمد الجاسم

استعرض وفد الكويت المشارك
فــي فـعــالـيــات الـمـنـتــدى السياسي
الــرفـيــع الـمـسـتــوى ،ال ــذي عـقــد في
الواليات المتحدة األميركية ،أمس
األول ،تحت شعار "تمكين الناس
وضـ ـم ــان اإلدم ـ ـ ـ ــاج وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة"،
التقرير الطوعي األول حول أهداف
التنمية المستدامة بمشاركة عدة
جهات حكومية وأهلية ومنظمات
المجتمع المدني.
وأك ـ ــد األمـ ـي ــن الـ ـع ــام للمجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـن ـم ـي ــة،
خالد مهدي ،أن الكويت تفخر في
مشاركتها في هذا المنتدى ،والذي
ش ـه ــد ألول م ـ ــرة ع ـ ــرض ال ـت ـقــريــر
الطوعي لدولة الكويت في تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة ألجندة
 2030بالتعاون مع شركة ايكويت
للبتروكيماويات والهيئة العامة
للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم

العلمي ومشروع أمنية.
وذكر مهدي أن وفد الكويت بين
خــال عــرض التقرير الـطــوعــي ما
قمنا به نحو تنفيذ أجندة 2030
مــع الـحــرص على وج ــود مشاركة
ح ـق ـي ـق ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
ال ـك ــوي ـت ــي وم ـن ـظ ـم ــات الـمـجـتـمــع
ال ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ،الـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـقـ ـط ــاع
الحكومي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم عـ ــرض
المنهجية التفاعلية والتشاركية
الـ ـت ــي ات ـب ـع ـت ـه ــا األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد وإن ـ ـجـ ــاز
مشروع التقرير الوطني الطوعي
وآلـ ـ ـي ـ ــات م ــواء مـ ـتـ ـه ــا مـ ــع ال ـخ ـطــة
اإلنـمــائـيــة لــدولــة الـكــويــت ،مشيرا
الى أن ردود الفعل خالل استعرض
تـقــريــرنــا الـطــوعــي لــدولــة الـكــويــت
كــانــت إيـجــابـيــة ،وتـلـقـيـنــا الـعــديــد
مــن االسئلة واالسـتـفـســارات حول
خطتنا في تنفيذ أهــداف التنمية

المستدامة ،وقدمنا الشرح الوافي
ح ـ ـ ــول ك ـ ــل االس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات ال ـت ــي
تلقيناها حسب الوقت المحدد لنا.
وأكد أن أهم الرسائل التي أكدت
الكويت عليها خالل عرض التقرير
الطوعي هي التزامها بتنمية رأس
ال ـمــال الـبـشــري الـشــامـلــة للجميع
وال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ـح ـقــوق وتـكــافــؤ
ال ـ ـفـ ــرص وال ـ ـكـ ــرامـ ــة واالسـ ـت ــدام ــة
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ًك ـم ــا أكـ ـ ــدت ال ـك ــوي ــت ال ـتــزام ـهــا
أيضا بالسالم والكرامة اإلنسانية
على المستوى الوطني واإلقليمي
وال ـعــال ـمــي وبــال ـشــراكــة الـعــالـمـيــة
والتضامن الدولي.
وق ــال ــت مـمـثـلــة الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـبـيـئــة ف ــي وف ــد ال ـكــويــت ،فاطمة
الطاهرّ :بينا خالل العرض الطوعي
نـ ـب ــذة عـ ــن ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث عـشــر
م ــن أهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
وش ــرح ـن ــا االن ـظ ـم ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة فــي
الكويت والتي يتم خاللها قياس

خالد مهدي

الملوثات المختلفة بشكل مباشر
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة وك ـي ـف ـي ــة
االس ـت ـفــادة مــن ه ــذه الـبـيــانــات في
إعــداد تقارير تغير المناخ ،فضال
عن استخدامها في إعداد التقارير
القادمة.

«إيكويت» عرضت استراتيجية االستدامة
قالت مساعدة الرئيس التنفيذ لالتصاالت
والعالقات العامة والحكومية في شركة إيكويت
للبتروكيماويات ،عبير العمر« :نحن سعداء بأن
نكون ضمن الوفد الذي مثل الكويت» ،مشيرة
الى أنها قدمت نيابة عن شركة إيكويت نبذة

مختصرة عن استراتيجية االستدامة ،فضال عن
الحديث عن  3ركائز تتعلق بالجوانب البيئية
واالجتماعية واالقتصادية.
مــن جــانـبـهــا ،بينت سـنــاء الـقـمــاس( ،أحــد
مؤسسي مشروع أمنية) ،أهمية التعاون مع

«نزاهة» تحيل  11قياديًا وإشرافيًا...

ً
اسـتـنــادا إلــى تقرير ديــوان المحاسبة لــدراســة اآلثــار الفنية والقانونية
والمالية الناجمة عن تلك التداعيات ،وفق ما انتهى إليه قرار مجلس األمة.
ّ
جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها "األشغال" انتهت،
في تقريرها ،إلى تحميل عدد من قياديي الــوزارة و"الطرق" المسؤولية،
كما دانــت عــدة شركات ومكاتب هندسية بسبب ســوء تنفيذ المشاريع
المتضررة.
كما كان مجلس األمة كلف ديوان المحاسبة إعداد تقرير فني وقانون
ومالي ،عن األضرار التي أصابت البنية التحتية في عدد من مناطق الدولة،
ً
وانتهى بدوره أيضا إلى تحميل الشركات والمكاتب مسؤولية التقصير،
باإلضافة إلى مسؤولين في عدة جهات حكومية ،في حين توصل تقرير
آخر للجنة تحقيق في "األشغال" إلى تحميل قياديين سابقين وحاليين
مسؤولية اإلهمال ،مما ترتب عليه اإلضرار بأموال الدولة.

الفضل :تقرير «التظلمات الوزارية»...
عادل الدمخي الذي خلص إلى تبرئة هذه الشركات ،وأوقع المسؤولية على
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،ورئيس الوزراء السابق
سمو الشيخ ناصر المحمد ،وليست على المقاول« ،لسبب سخيف وهو
أن تلك الشركات نفذت مشاريع سابقة لم تتضرر من األمطار» ،مع إهمال
كل ما أورد تقرير «المحاسبة».
وأضــاف« :أقــول للجنة التظلمات بمجلس ال ــوزراء المكونة من أحمد
الجسار ،وسلطان بورسلي ،وأحمد الدعيج ،وحصة العنجري ومفرح
الشمري ،أنتم المسؤولون أمام الشعب الكويتي عن هذا التقرير المسخ
الذي أرسل إلى لجنة المناقصات».
وأشــار إلى «أن من صاغ تقرير لجنة التظلمات يقول إن تقرير لجنة
تقصي الحقائق الحكومية كذب ،وتقرير المحاسبة خرطي ،وإحالة مكافحة
الفساد للشكوى ضد الشركات إلى النيابة العامة مو صحيح ،وتضرر
سياراتنا ال يسوى إيقاف هذه الشركات عن المناقصات».
واستدرك« :من يقرأ تقريري لجنة التظلمات ولجنة الدمخي يقع في
ً
ضميره أن من كتب هذين التقريرين واحد» ،مضيفا «ال نملك إال أن نشكر
لجنة المناقصات على قرارها األول ،وعلى عدم تطبيقها للقرار المسخ
الصادر عن لجنة التظلمات».
وقال الفضل« :نتمنى من رئيس إدارة الفتوى والتشريع صالح المسعد
بما عهدنا عليه من الحرص على المال العام أال (تطوف) عليه هذه الحيل
القانونية ،وعليه الــرد على كتاب لجنة التظلمات ،وكيف حكومة تطق
حكومة؟! ،فجهات حكومية تقول نعاقب ،ولجنة التظلمات تطق كل هذه
القرارات بعرض الحائط وتتوافق مع تقرير لجنة الدمخي».

الجراح :القيد األمني ال يخضع العتبار...

ً
قيمة في بعض الميادين ،كالثقافة واإلدارة والتجارة واالقتصاد ،موضحا
أن تقدير هــذه الـحــاالت «مـتــروك لتقدير الــدولــة التي ال معقب عليها في
هذا التقدير».

األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس األع ـلــى للتخطيط
والتنمية وجهود األمــانــة في تحقيق أهــداف
التنمية المستدامة ،مشيرة الى أنه تم عرض
تقرير عن مشروع أمنية البيئي ،الــذي ساهم
في تغيير الثقافة.

وبينما أكد عدم وجود أي حالة تزوير في ملف الجنسية خالل السنوات
الخمس األخـيــرة ،قــال إن عــدد الطلبات المقدمة للتجنيس من معلومي
الجنسية بلغ .٣٨٥٤
٠٤

ترامب يجازف برفع سقف خطابه...

ُّ
وعندما ذكر إلهان عمر (أول مسلمة محجبة في الكونغرس والتي اتهمت
بأنها معادية للسامية بسبب تعليقات حول إسرائيل وأثــارت مواقفها
ً
ً
ً
بشأن السياسات الخارجية األميركية ،خصوصا في فنزويال ،جدال)ّ ،ردد
الجمهور «اطردوها» و«أعيدوها إلى بالدها»!
ولم تسلم ألكسندريا أوكازيو كورتيز ،النائبة عن نيويورك ،من سخرية
ترامب الذي قال« :ليس لدي الوقت لذكر اسمها الكامل ،سنسميها كورتيز».
ومن المعروف أن الناطقين بالالتينية يعتمدون أسماء مركبة طويلة.
وأمس األول ،رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون
مــذكــرة ل ـعــزل ت ــرام ــب ،غ ــداة تـبـنــي الـمـجـلــس مــذكــرة تــديــن الـتـصــريـحــات
«العنصرية» للرئيس.
ويـبــدو أن استراتيجية تــرامــب تأتي بنتائج تؤثر على شعبيته في
صفوف الناخبين الجمهوريين ،إذ زادت بخمس نقاط إلى  ،%72بحسب
استطالع لـ «رويترز/ايبسوس» نظم االثنين والثالثاء.
وأم ــس األولّ ،
وج ــه تــرامــب الشكر للنائبات األرب ــع ،فــي تعليق على
استطالع «راسموسن» الذي أظهر تقدمه.

بوادر ُّ
تمرد في «ليكود» على...

ً
منصب رئيس بلدية القدس سابقا ،والــذي يرى أنه لم يلتحق بصفوف
«ليكود» إال ليقوده بعد نتنياهو.
أنفسهم مؤهلين الستبدال
يرون
الحزب
ولفت إلى أن قادة آخرين في
ّ
ً
نتنياهو ،إال أنهم لم يكشفوا أوراقهم بعد ،وفضلوا الوقوف جانبا إلى
ما بعد االنتخابات.
ً
ً
وأضاف أن رأيا واسعا داخل «ليكود» بدأ بالتشكل ،مفاده أم نتنياهو
ً
سيفشل بعد اقتراع سبتمبر ،في تشكيل حكومة ،تماما كما فشل في مايو
الماضي ،بل وسيضطر الى االستقالة ألنه قد يخسر مقاعد في الكنيست
كان كسبها في الجولة األخيرة ،بحسب ما تظهر استطالعات رأي داخلية
أجراها الحزب .ويقول مقربون من كاتس إن األخير يعتبر أن نتنياهو
ً
أصبح عبئا على الحزب وعلى الدولة ،وأن عليه االستقالة اآلن قبل فوات
األوان ،محذرين من أن إصرار «بي بي» (لقب نتنياهو) على البقاء بأي ثمن
قد يؤدي إلى أعطاب ال يمكن إصالحها في «ليكود».
وقال المصدر إن لقاءات واتصاالت مكثفة تجري بين أعضاء بارزين
في «ليكود» وحــزب أبيض أزرق بزعامة بيني غانتس ،من أجــل االتفاق
على مبادئ أساسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون نتنياهو بعد
ً
االنتخابات القادمة ،بعيدا عن «المصالح الشخصية لهذا الشخص أو ذاك».
ً
وأض ــاف أن هــذه الـخـطــوة تحظى أيـضــا بتأييد وزي ــر الـطــاقــة يــوفــال
شتاينتس والــوزيــر السابق والنائب الحالي جدعون ساعر ،وعــدد من
أعضاء الكنيست من الصف الثاني والثالث ،ويــرون أنها ضرورية بعد
االنتخابات ،بغض النظر عن نتيجة االقتراع.

ةديرجلا

•

local@aljarida●com
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محليات
«التأمينات» تطالب القطاع الخاص بـ  50مليون دينار

لعدم االلتزام بسداد اشتراكات العمالة الوطنية المتراكمة منذ  5سنوات
محمد الجاسم

أكثر من  20ألف
شركة مسجلة في
ملفات المؤسسة

تحويل ملفات
إلى النيابة كشف
تالعبات بعض
أصحاب العمل
والمؤمن عليهم

كشفت مـصــادر فــي المؤسسة
الـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
أن "ال ـتــأم ـي ـنــات" تـطــالــب الـقـطــاع
األهلي بأكثر من  50مليون دينار
قـيـمــة ال ـمــديــون ـيــات ،ل ـعــدم ســداد
االش ـتــراكــات للمؤمن عليهم من
موظفي العمالة الوطنية المسجلة
على ملفاتها.
وبينت الـمـصــادر لــ"الـجــريــدة"
أن المديونية المستحقة تزايدت
بشكل متراكم ألكثر من  5سنوات،
إذ ت ــم ت ـح ــوي ــل عـ ــدد م ــن مـلـفــات
شركات القطاع االهلي للشؤون
الـقــانــونـيــة وايـقــافـهــا وتحويلها
للنيابة العامة لمتابعة االجراءات،
االمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي كـ ـش ــف عـ ــن حـ ــاالت
تالعب من بعض أصحاب العمل
في القطاع األهلي والمؤمن عليهم
من المواطنين.
ولـفـتــت ال ــى ان ع ــدد الـشــركــات

وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن ت ــراك ــم
ال ـم ــدي ــون ـي ــات ن ـتــج ع ـنــه ق ـ ــرارات
قضت بـعــدم تسجيل أي مواطن
فــي ملف شركة بالقطاع األهلي
اال بعد الكشف عــن طــريــق فريق
ال ـع ـم ــل م ــن ادارة ال ـت ـف ـت ـيــش فــي
المؤسسة على العمالة الوطنية،
وال ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـل ــك ح ـ ــق ال ـض ـب ـط ـي ــة

كـشـفــت إحـصــائـيــة «الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة»
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـعــامــات ط ـلــب صـ ــرف  7م ـعــاشــات
تقاعدية مــن بــدايــة تطبيق ال ـقــرار فــي االول من
ابريل الماضي حتى نهاية يونيو ان عدد الطلبات
بلغ  35583طلبا.

جورج عاطف

أك ــدت مــديــرة إدارة الـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ال ـم ـت ـح ــدث ــة
الرسمية للهيئة ا لـعــا مــة للقوى
ال ـعــام ـلــة أس ـي ــل ال ـم ــزي ــد ،أنـ ــه تم
اكتشاف معامالت غير ُ قانونية
في إدارة عمل األحمدي ،قدمت من
أحد مندوبي الشركات العاملة في
القطاع األهلي.
وأوضحت المزيد لـ"الجريدة"
أنه فور اكتشاف موظفة باإلدارة
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ف ـ ــإن ـ ــه ت ـمــت
إحالتها إلى الشؤون القانونية،
التخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها،
مشيرة إلى أنه تم تكريم الموظفة
مــن مــديــر إدارة عـمــل األح ـمــدي،
الكتشافها ومنعها تمرير مثل
هذه المعامالت غير القانونية.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن ال ـه ـي ـئ ــة
سـتـتـخــذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
الالزمة حيال أي عمليات تحايل،
أو محاولة تمرير معامالت غير
قــانــونـيــة ،مــؤكــدة حــرصـهــا على
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  6لـسـنــة
 ،2010الـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـش ــأن ال ـع ـمــل
ف ــي ال ـق ـطــاع األهـ ـل ــي ،والـ ـق ــرارات
المنفذة له.

كشف وتسجيل

ً
 35583طلبا لصرف  7معاشات تقاعدية

«القوى العاملة» :اكتشاف معامالت
غير قانونية في «عمل األحمدي»
●

والمؤسسات في القطاع الخاص
المسجلة فــي مـلـفــات المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية بلغ
أكثر من  20الف شركة ومؤسسة
اه ـل ـي ــة ،مــوض ـحــة ان الـمــؤسـســة
قــامــت بــإنـهــاء خــدمــة الـعــديــد من
المؤمن عليهم في القطاع األهلي
لعدم وجــود نشاط حقيقي لهم،
وممن ثبت تورطه بالتالعب.

وأظهرت االحصائية التي حصلت «الجريدة»
عليها ان أصـحــاب الـمـعــاشــات الــذيــن اسـتـفــادوا
فعليا مــن تطبيق الـقــانــون ال ـخــاص بـ «التقاعد
المبكر» بلغ عددهم  1485مواطن مواطنة.

ً
«الكهرباء» تدقق بموظفيها التزاما بمالحظات «المحاسبة»

للتأكد من عدم صرف مرتبات لمتوفين ومنقطعين عن العمل و ٣٧٦٣درجة ترقية للموظفين
●

موظفي القطاع ومن صحة مراكز
عملهم ،وذ ل ــك لتسكين موظفي
القطاع في مراكزهم الصحيحة.
ودعــا الـشــرهــان ،فــي التعميم،
الوكالء المساعدين إلى مخاطبة
إدارة ش ــؤون العاملين فــي حال
وجود خطأ في مراكز الموظفين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
لـ"الجريدة" ،إلى أن التعميم يهدف
إلى تدارك إحدى مالحظات ديوان

المحاسبة ،التي أشــار فيها إلى
ض ـعــف ال ــرق ــاب ــة ال ــداخ ـل ـي ــة على
صرف مرتبات بعض الموظفين،
والذي ترتب عليه صرف مرتبات
إل ــى مــوظـفـيــن مـتــوفـيــن وآخــريــن
منقطعين عن العمل.

الترقيات
في سياق متصل بلغ اجمالي

أسيل المزيد

وأه ــاب ــت بــأص ـحــاب األع ـمــال
والـشــركــات ومندوبيهم االلـتــزام
باإلجراءات القانونية عند تسليم
ً
ال ـم ـع ــام ــات ،ت ـج ـن ـبــا لـلـمـســاء لــة
والوقوع تحت طائلة القانون.

يوسف العبدالله

انتقلت عدوى الشهادات المزورة الى أحد مسؤولي
وزارة المواصالت ،بعد رصد شهادته المزورة ،مما
دعاه الى التنازل عن منصبه اإلداري من مدير إدارة
ً
إلى مراقب ،تهربا من خضوعه لإلجراءات القانونية.
وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة ،أن أحد
المسؤوليين اإلداريين بوزارة المواصالت عزم على
التنازل من منصبه األسبوع الماضي من مدير إدارة،
والعودة الى منصبه السابق مراقبا ،لتعديل وضعه
اإلداري بسبب شبهات تحوم حول شهادته المزورة،
بعد ت ــداول اسـمــه فــي وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
ضمن أحد المزورين لشهاداتهم الدراسية.
وذكــرت المصادر أن المسؤول تنازل عن منصب

 5قرارات نقل وتدوير لمراقبين ومديري إدارات
أصدر وزير النفط وزير الكهرباء والماء
د .خالد الفاضل ،أمــس ،عــدة قــرارات تدوير
شملت نقل وتدوير  5مراقبين ومدير إدارة،
حيث تم نقل مدير إدارة المكتب الفني للوزير
ري ــم ال ـع ـمــار لـلـعـمــل م ــدي ــرا إلدارة التحلية
المساعدة في قطاع تشغيل وصيانة المياه.
وشـمـلــت قـ ــرارات الـمــراقـبـيــن :نـقــل مــراقــب
مراقبة التشغيل في إدارة الحاسب اآللي في

ً
مدير اإلدارة تجنبا للمساء لة القانونية التي يمكن
أن تطاله ،مفيدة بأن الوزارة طلبت من المسؤول ذاته
أخيرا ما يفيد سالمة حصوله على مؤهله الدراسي
ً
(البكالوريوس) لتثبيته مــديــرا ،بعد ندبه وتكليفه
بالمنصب خالل الفترة الماضية ،إال أنه طلب التنازل
ً
بدال من المضي في إجراءات التثبيت.
وذك ــرت أن اإلدارة القانونية ب ــال ــوزارة ،قــد تتخذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ت ـجــاهــه حـ ــال ث ـب ــوت تــزويــر
شهادته ،الفتة الى أن "المواصالت" ،وبالتنسيق مع
ديوان الخدمة المدنية ،تعمل على كشف حاالت تزوير
الشهادات الدراسية ،تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء
بهذا الشأن ،مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة ستتخذ
جميع اإلجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه
بتزوير مؤهله الدراسي.

«التربية» :مركز الروبوت يعزز ثقافة البرمجة
أكــد مــديــر مــركــز الــروبــوت في
وزارة التربية سالم الكندري ،أن
المركز يسعى إلى نشر وتعزيز
ثقافة البرمجة وااللكترونيات،
السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب طـ ـلـ ـب ــة وط ــالـ ـب ــات
ال ـمــراحــل الـتـعـلـيـمـيــة المختلفة
خالل الفتره المسائية.
وقال الكندري ،إن المركز يقدم
خـ ــال اإلج ـ ـ ــازة ال ـص ـي ـف ـيــة ع ــددا
من ال ــدورات التدريبية الخاصة
بــالـمــرحـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة ،وأخ ــرى
لـ ـط ــاب ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـتــوس ـطــة،
الفتا الى استمرار هذه األنشطة
حتى نهاية أغسطس على أن يتم
تجديدها بعد ذلك مع بداية العام
الدراسي الجديد.

سيد القصاص

أص ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي وزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء م .م ـح ـمــد
الشرهان تعميما داخليا مرفقا
به أسماء العاملين في كل قطاع
مــن قـطــاعــات ال ـ ــوزارة المختلفة
ومــوج ـهــا إل ــى وك ـي ــل ك ــل ق ـطــاع،
طــال ـبــه ف ـيــه بــال ـتــأكــد م ــن أس ـمــاء

عدوى الشهادات ّ
المزورة تصيب
ً
مسؤوال في «المواصالت»
●

ال ـق ـضــائ ـيــة وحـ ــق االط ـ ـ ــاع عـلــى
س ـجــات االعـ ـم ــال وال ـت ـح ـقــق من
سـ ـ ــداد االش ـ ـتـ ــراكـ ــات ،م ـب ـي ـنــة ان
عملية التفتيش يمكن ان تستغرق
اكـ ـث ــر م ــن ش ـه ــر ح ـس ــب مــواع ـيــد
ال ـت ـف ـت ـي ــش ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــم بـ ـص ــورة
مفاجئة ،موضحة ان الهدف منها
التأكد من سالمة وصحة البيانات
الــواردة ومن مدى تطبيق أنظمة
التأمينات االجتماعية لضمان
حـقــوق كــل األط ــراف ذات العالقة
وحماية صناديق المؤسسة من
آثــار البيانات الصورية المقدمة
بخالف الواقع.
ول ـف ـت ــت الـ ــى ان "ال ـت ــأم ـي ـن ــات"
حسب خبرة العمل يقسم شركات
القطاع االهلي لضمان جدية عمل
تلك الشركات والعمالة الوطنية
التي تعمل بها الى قسمين قسم
بالشركات الموثوقة ،التي تحتوي

عـلــى عـمــالــة وطـنـيــة مسجلة في
ملفاتها بنسبة تفوق  50بالمئة
تـكــون شـبــه مستثنى مــن عملية
التفتيش ،واألخرى تقل عن  30في
المئة تخضع للتفتيش والتأكد
من صحة بياناتها ومكان عملها،
مضيفة ان علمية التفتيش تأتي
بـ ـص ــورة م ـفــاج ـئــة وال تـتـضـمــن
الشركات التي بها نسبة مساهمة
حـكــومـيــة لـخـضــوعـهــا لـضــوابــط
معينة تثبت مدى انضباطيتها،
ً
وكذلك بعضا من القطاعات مثل
البنوك واالتصاالت.
وبـ ـيـ ـن ــت أن آل ـ ـيـ ــة ال ـت ـف ـت ـيــش
والتسجيل معتمدة بشكل رئيسي
لصرف دعم العمالة للعاملين في
القطاع االهلي على اعتماد شهادة
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـتـمــاعـيــة وال ـتــأكــد مــن صحة
البيانات المسجلة في النموذج
الخاص باالشتراكات لمن هم على
الباب الخامس او الثالث ،بشرط
أال يـ ـك ــون ل ــدي ــه أي مـسـتـحـقــات
للتأمينات ،قائلة ان تلك جميعها
آليات تجعل المؤسسة متحققة
من وجود الشركة بصورة فعلية
ومدى مزاولة الموظفين العاملين
لعملهم.

مشاركات في مركز الروبوت

قطاع المالية سعود العجمي للعمل مراقبا
لمراقبة تطوير النظم في إدارة المركز اآللي
لشؤون المستهلكين ،ونقل مراقب مراقبة
تطوير النظم فالح المطيري للعمل مراقبا
لمراقبة التحصيالت وا لـمــرا فــق العمومية
في إدارة شؤون المستهلكين ،ونقل مراقب
مــراقـبــة الـمـحـطــات فــي إدارة تعبئة المياه
مبارك الجعيب للعمل مراقبا لمراقبة العقود

والصيانة في قطاع شؤون المستهلكين.
وتضمنت ال ـق ــرارات نـقــل مــراقــب مراقبة
العقود وليد المطيري للعمل مراقبا لمراقبة
المحطات فــي قـطــاع ش ــؤون المستهلكين،
ون ـقــل م ــراق ــب مــراق ـبــة الـتـخـطـيــط ف ــي إدارة
محطة الشعيبة راشد العجمي للعمل مراقبا
لمراقبة التشغيل وإنتاج المياه الجوفية في
قطاع تشغيل وصيانة المياه.

«الصحة» :الهيئة التمريضية
في «مبارك» تكفي الحاجة
●

عادل سامي

أ ك ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـص ـح ــة أن
اع ـ ـ ــداد ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـمــري ـض ـيــة
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف م ــرافـ ـقـ ـه ــا مــن
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة أو
تخصصية أو م ــرا ك ــز ر عــا يــة
أول ـ ـيـ ــة ك ــافـ ـي ــة ،م ــوض ـح ــة أن
المعدالت العالمية تشير الى
تخصيص ممرض واحد لكل
 8أس ــرة ،فــي حين ان المعدل
في مرافق الوزارة  3ممرضين
لكل  8أس ــرة ،وهــو مــا يعطى
أفضلية للخدمة التمريضية
المحلية مـقــار نــة بالمعدالت
العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان
ص ـح ــاف ــي ان اعـ ـ ـ ــداد ال ـه ـي ـئــة
ال ـت ـمــري ـض ـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى
مبارك تكفي الحاجة ،مشيرة
في هذا السياق الى ان احدى
الـ ـش ــرك ــات الـ ـ ـم ـ ــوردة لـلـهـيـئــة
الـ ـتـ ـم ــريـ ـضـ ـي ــة ط ــالـ ـب ــت ع ـنــد
تجديد عقودها بزيادة العقد
بـنـسـبــة ت ـصــل إل ــى  50الـمـئــة
إال أن ال ـ ـ ــوزارة تـمـسـكــت بــأن
يكون التمديد بذات الشروط
ً
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــال الـ ـع ــام،
وع ـل ـيــه واف ـق ــت ال ـشــركــة على
الـتـمــديــد دون أي زي ـ ــادة ،وال
ي ـتــم ت ـمــديــد ال ـع ـقــود إال بعد
مــوافـقــة الـجـهــات المستفيدة
بــالــوزارة المتمثلة في أقسام
التمريض بالمستشفيات.
وأوضحت الوزارة من جهة
أخــرى ان الهيئة التمريضية

ال ـخ ــاص ــة بـمـسـتـشـفــى جــابــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــة
ال ـ ـ ــوزارة الـمــرحـلـيــة لتشغيل
الـمـسـتـشـفــى ،وق ــد ت ــم تــوزيــع
أ ف ــراد ه ــا عـلــى المستشفيات
العامة والتخصصية للتدريب
وإكـ ـس ــابـ ـه ــم ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ،وي ـتــم
نـقـلـهــم إل ــى مـسـتـشـفــى جــابــر
ح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــراحـ ـ ــل ال ـت ـش ـغ ـي ــل،
وهؤالء ضمن القوى البشرية
لمستشفى جابر ال للجهات
الـتــي يـتــدربــون بـهــا ،وتــدرس
ً
الـ ـ ــوزارة حــال ـيــا مـنــح أعـضــاء
ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـمــري ـض ـيــة أع ـمــاال
إضــاف ـيــة لـتـغـطـيــة االح ـت ـيــاج
إن وجد.
وأكـ ـ ــدت الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي بـيــان
ل ـه ــا أن االس ـت ـق ــال ــة ح ــق لـكــل
موظف ،غير انه لم يتم تلقي
أي طلبات لالستقالة مــن أي
من اعضاء الهيئة التمريضية
في مستشفى مبارك أو غيرها
خالل الفترة الحالية ،مؤكدة
أنها تمتلك الـبــدائــل فــي حال
حــدوث أي طــارئ يخص هذا
االم ــر وف ـقــا لـخـطــط مــدروســة
من القطاع المعني بالوزارة.

عدد درجــات الترقيات باالقدمية
واالختيار  3763درجــة للعاملين
فــي الـ ــوزارة خــال الـسـنــة المالية
الجارية  ،2020/2019وفقا للمقترح
الذي ورد في ميزانية الكهرباء.
وأوضحت المصادر ان اجمالي
عدد الدرجات الخاصة بالترقيات
باألقدمية يبلغ  2849درجة بتكلفة
اجمالية لتغطية هذا البند بلغت
مـلـيــون و 401أل ــف دي ـنــار مــوزعــة
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو  2846درجـ ــة
"وظيفة عامة" و 3درجات لوظائف
معاونة.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت ان عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــدرجـ ـ ــات
باالختيار بلغ  914درجة موزعة
ع ـ ـلـ ــى  909و ظـ ـ ــا ئـ ـ ــف ع ـ ــا م ـ ــة و2
وظيفة فنية مساعدة و 3وظائف
معاونة ،كما بلغ اجمالي المبالغ
ال ـم ـخ ـص ـصــة لـ ـه ــذا ال ـب ـن ــد ضـمــن
الميزانية  516الف دينار.
من جانب آخــر ،حــددت الــوزارة
ً
 20أغسطس القادم موعدا إلجراء
االخـتـبــار التحريري للمرشحين
للمسمى اإلشرافي "مراقب مراقبة
موازنة الباب األول" التابعة إلدارة

محمد الشرهان

ترتيب الوظائف بقطاع الشؤون
اإلدارية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن االخـ ـتـ ـب ــار
سـ ـيـ ـق ــام ف ـ ــي م ـب ـن ــى مـ ــركـ ــز ب ـن ــاء
ال ـق ــدرات بمطقة غــرنــاطــة ،مبينة
أن المرشحين إلــى ذلــك المسمى
هــم "عـبــدالـعــزيــز الـعـنــزي ،وأحمد
الفيلكاوي ،وطالل الهولي ،وبداح
المتلقم ،واخالص وادي ،ومحمد
الصواغ".

«الشؤون» :نظام حجز صاالت األفراح
دقيق وال يهدر المال العام
●

جورج عاطف

أع ـل ـنــت وك ـي ـلــة وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية باإلنابة هناء الهاجري
أن ع ـ ــدد الـ ـ ـص ـ ــاالت الـ ـم ــدرج ــة فــي
برنامج "دار المناسبات" يبلغ 35
صالة متاحة للحجز من المواطنين
باستثناء  ٣صــاالت منها تخضع
ألع ـمــال صـيــانــة وتــرمـيــم ب ـ ــاإلدارة،
كــاش ـفــة ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ب ــأن عــدد
الحجوزات المؤكدة بالبرنامج خالل
الفترة من بداية العام الحالي حتى
ً
 30يونيو الماضي بلغ  2184حجزا.
وق ــال ــت ال ـه ــاج ــري ،ف ــي تصريح
صحافي أمس ،إن عدد مراكز تنمية
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدرج ــة بــال ـبــرنــامــج
ً
المذكور هي  18مركزا ،إضافة إلى 4
مراكز ضمن خطة الترميم ،مضيفة
أن ال ـن ـظــام اآللـ ــي لـحـجــز ال ـصــاالت
يتمتع بالدقة وسهولة االستخدام

هناء الهاجري

ونظم عالية الجودة دون وجود أي
ثغرات تعرقل االستخدام األمثل لهذا
النظام من المواطنين.
وأك ـ ـ ــدت أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ــدأت منذ
نهاية أكتوبر الماضي تطبيق نظام

تحصيل  200دينار عند حجز صالة
األفراح منها  100دينار إيجار و100
ديـنــار يتم اسـتــردادهــا بعد انتهاء
المناسبة ،التي تم حجزها موضحة
أن جميع الحجوزات التي تمت عن
طريق البرنامج والمتضمنة مبالغ
التأمين ال تسترد قيمة اإليجار بعد
أق ــل مــن أس ـبــوع مــن ال ـتــاريــخ ،ومــا
يسترد بعد اإلل ـغــاء بـمــدة تقل عن
أسبوع هو مبلغ التأمين فقط.
وأكــدت حرص الــوزارة من خالل
ال ـ ـصـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـ ــدار م ـن ـهــا عـلــى
منع أي تــاعــب فــي عمليات حجز
ً
الصاالت ،خصوصا أن النظام اآللي
هــو ن ـظــام مـحـكــم ال يــوجــد فـيــه أي
ثغرات تسمح بأي تالعب أو استيالء
على المال العام ،مشيرة إلى أنه تم
السماح لكل مواطن بحجزين فقط
خالل السنة.

«المدنية» :عدم االعتداد بالبطاقة
لإلقامة غير صحيح
نـفــت الهيئة الـعــامــة للمعلومات الـمــدنـيــة صحة
عدم اعتداد بعض الدول األوروبية بالبطاقة المدنية
الصادرة عنها كمرجع إلقامة األجانب بالبالد بديال
عن ملصق اإلقامة في جوازات سفرهم.
وقالت "المعلومات المدنية" ،في بيان صحافي،
تعليقا على مــا ذكــرتــه صحيفة محلية ،إن اإلج ــراء
ال ـخــاص بــإلـغــاء وض ــع ملصق اإلقــامــة فــي ج ــوازات
سفر األجانب المقيمين بالبالد ،واالستعاضة عنه

بالبطاقة المدنية سارية المفعول كمرجع لإلقامة ،تم
تعميمه على جميع الدول منذ تفعيله في  10مارس
الماضي ،بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضافت أنه منذ صدور القرار الــوزاري رقم 135
لسنة  2019القاضي بإلغاء ملصق اإلقامة في جوازات
سـفــر المقيمين تــم التنسيق مــع وزارة الـخــارجـيــة،
واإلدارة العامة للطيران المدني ،والجهات ذات الصلة،
لتعميم هذا اإلجراء على جميع الدول.
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«ينظر إليها بقواعد مجردة في ضوء تأثيرها على مصلحة البالد»
محيي عامر

حمل إحصاء
 1965ال يعني
استحقاق
الجنسية

«المركزي للبدون»

أكد نائب رئيس الــوزراء وزير
الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـجــراح
أن وض ــع الـقـيــد األم ـن ــي يخضع
للمصالح القومية لـلـبــاد ،دون
أي اعـتـبــار لــأسـبــاب السياسية
أو الـفـكــريــة أو الـمــذهـبـيــة ،ويـتــم
التعويل في صحتها على األحكام
القضائية وا لـبـيــا نــات المسجلة
بصحيفة الحالة الجنائية.
وق ـ ــال ال ـ ـجـ ــراح ،ف ــي رده على
سـ ـ ـ ـ ــؤال لـ ـلـ ـن ــائ ــب ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
ال ـبــاب ـط ـيــن ،ح ـص ـلــت "ال ـج ــري ــدة"
ع ـل ــى ن ـس ـخــة م ـن ــه ،إن مـصـطـلــح
القيد األمـنــي يستخدم فــي حال
عــدم الـمــوافـقــة على المعاملة أو
إيـقــافـهــا ،ب ـنــاء عـلــى المعلومات
االم ـن ـيــة الـمـقـيــدة ت ـجــاه صــاحــب
ال ـم ـعــام ـلــة ،وال ـت ــي ت ـجــد سـنــدهــا
في نصوص القوانين واألحكام
القضائية ،وكذلك في اإلجــراء ات
الــوقــائـيــة الـتــي تتخذها ال ــوزارة
لـحـفــظ األم ـ ــن وال ـم ـحــاف ـظــة على
المصلحة القومية للبالد.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن دور ال ـ ـ ــوزارة
يقتصر على تقديم المعلومات
ل ـل ـج ـهــات ال ــرس ـم ـي ــة ،بـ ـن ــاء عـلــى
طلبها ،من واقع صحيفة الحالة
الجنائية أو األ ح ـكــام القضائية

ال ـ ـ ـ ــواردة إل ـي ـه ــا أو ال ـم ـع ـلــومــات
األمنية المتوفرة لديها.

المصالح القومية
واضـ ــاف الـ ـج ــراح" :ك ـمــا تــؤكــد
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة أ نـ ـ ــه ال يـمـكــن
تـصـنـيــف ه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات إلــى
أنـ ـ ـ ـ ــواع (قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــود) ،وإنـ ـ ـم ـ ــا ي ـن ـظــر
إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـق ـ ــواع ـ ــد مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــردة ف ــي
ضـ ــوء تــأث ـيــرهــا ع ـلــى الـمـصــالــح
القومية للبالد ،دون أي اعتبار
لألسباب السياسية أو الفكرية
أو المذهبية".
وتـ ــابـ ــع" :ويـ ـت ــم ال ـت ـع ــوي ــل فــي
صحتها على األحكام القضائية
وا لـبـيــا نــات المسجلة بصحيفة
ال ـحــالــة الـجـنــائـيــة والـمـعـلــومــات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم ب ـح ـث ـه ــا وت ــدق ـي ـق ـه ــا
وال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد م ـ ـ ــن صـ ـحـ ـتـ ـه ــا وفـ ــق
المعايير األمنية الدولية ،وإن كان
هناك ثمة تأثير لما يسمى بالقيد
األمني على مصالح البعض فإنه
ي ـتــم تـغـلـيــب ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة
مــع الـحـفــاظ عـلــى حــق الشخص
ف ــي الـتـظـلــم ع ـنــد ع ــدم الـمــوافـقــة
على معاملته أو إيقافها وإتاحة
الـفــرصــة لــه لـتـقــديــم مــا لــديــه من

 88ألف بدون مسجلون لدى «الجهاز المركزي»
ً
ردا على سؤال النائب البابطين بشأن "كم يبلغ
عــدد المسجلين لــدى الـجـهــاز الـمــركــزي للمقيمين
بصورة غير قانونية؟ وكم يبلغ عدد المستحقين من
حملة إحصاء  1965وهل توجد ادلة مادية لوضع
مــؤشــر الجنسية على بـطــاقــاتـهــم؟" ،كشف الجهاز
المركزي عن أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية
المسجلين لدى الجهاز المركزي ( )88الف فرد مقيم
بصورة غير قانونية.
ونوه الجهاز المركزي في إجابته أن تلك األعداد
متغيرة سلبا وايجابا من حيث المواليد والوفيات
واآلخرين الذين يقومون بتعديل أوضاعهم ،وعلى
ضوء ما يستجد من معلومات ومستندات تؤثر في
المراكز القانونية لتلك الفئة.
أمـ ــا ب ـش ــأن ال ـ ــرد ع ـل ــى ال ـش ــق ال ـث ــان ــي الـمـتـعـلــق
ب ـعــدد المستحقين مــن حـمـلــة اح ـصــاء  ،1965أكــد
الجهاز المركزي أن الرد على هذا الشق يخرج عن
اختصاصه ،خاصة أن االختصاصات المنوطة به

تنحصر في اعداد وتجهيز الملفات ،ومن ثم رفعها
الــى لجنة التقييم والتي بدورها تقوم في البحث
عن مدى توافر االشتراطات المقررة للنظر في منح
اصحابها الجنسية الكويتية من عدمه.
وحـ ـ ـ ــول وجـ ـ ـ ــود أدلـ ـ ـ ــة مـ ــاديـ ــة مـ ــن عـ ــدمـ ــه ح ــول
الجنسيات الـتــي ت ــدون بـبـطــاقــات المنتمين لتلك
الفئة ،اشار الجهاز المركزي ابتداء الى انه ال يقبل
ان يتم تدوين جنسية ما الي من المسجلين لديه
دون ان يكون لديه مستند يدل وبجالء على جنسية
صاحب العالقة وأن االجراءات التي يقوم بها الجهاز
الـمــركــزي انـمــا هــي نـفــاذ الخـتـصــاصــاتــه الـمـحــددة
بالمرسوم الصادر برقم  2010/467وكذلك القرارات
الصادرة من مجلس الوزراء الموقر والتي تهدف الى
معالجة اوضاع المنتمين لتلك الفئة وتسكينهم على
مجموعات خريطة الطريق الصادرة من المجلس
االعلى للتخطيط والتنمية والتي اعتمدها مجلس
الوزراء الموقر بموجب القرار رقم .2010/1612

مستندات تنفي المعلومة ،كما
يحق لــه الـلـجــوء إلــى الـقـضــاء ما
ل ــم ي ـكــن ال ـق ـيــد مـتـعـلـقــا بــأع ـمــال
السيادة".
وحـ ـ ــول م ـل ــف ال ـج ـن ـس ـيــة ،أك ــد
الـجــراح عــدم وجــود أي اســم غير
م ـس ـت ـح ــق يـ ـض ــاف إلـ ـ ــى ك ـش ــوف
الـتـجـنـيــس إال تـلــك ال ـتــي تـتــوافــر
فـيـهــا ال ـش ــروط وتـنـطـبــق عليها
مــواد قانون الجنسية ،علما أنه
ال توجد حاالت تزوير من الوزارة
خالل السنوات الخمس األخيرة.

الخدمات الجليلة
وتابع الجراح" :تجدر اإلشارة
إلى أن الخدمات الجليلة هي تلك
الخدمات التي تعود على البالد
بنفع كبير أو يـكــون المتجنس
قد ادى خدمات قيمة في ميادين
ا ل ـث ـقــا فــة او االدارة او ا ل ـت ـجــارة
او االقـ ـتـ ـص ــاد ،وان ت ـقــديــر هــذه
ال ـحــاالت م ـتــروك لمحض تقدير
ال ـ ــدول ـ ــة ،الـ ـت ــي ال م ـع ـقــب عـلـيـهــا
ف ــي ه ــذا ال ـت ـقــديــر ،عـلـمــا أن عــدد
الحاالت التي تم منحها الجنسية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وف ـ ـ ــق بـ ـن ــد األع ـ ـمـ ــال
الـجـلـيـلــة ف ــي ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
االخ ـيــرة بـلــغ  13حــالــة ،كـمــا بلغ
عدد الطلبات المقدمة للتجنيس
في معلومي الجنسية ."3854
ول ـفــت ال ــى أن الـقـيــود األمـنـيــة
ت ـك ــون مـثـبـتــة ب ـن ــاء ع ـلــى وثــائــق
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ومـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــات مــن
جهات أمنية ،وعند وجود تشابه
لــأسـمــاء يـتــم اسـتــدعــاء صاحب
ال ـع ــاق ــة وم ــواج ـه ـت ــه بــالــوثــائــق
والتحقق من صحتها من عدمه.

رد الجهاز المركزي
وأرفـ ـ ـ ــق ال ـ ـجـ ــراح مـ ــع اإلج ــاب ــة
ردا لـلـجـهــاز ال ـمــركــزي لمعالجة
أوضـ ــاع المقيمين ب ـصــورة غير
قانونية حول بقية بنود السؤال،
جاء فيه" :بشأن السؤال المقدم من
النائب عبدالوهاب البابطين ،يود
الجهاز المركزي أن ينوه ابتداء
إل ــى ال ـمــرســوم  467ال ـص ــادر في
 ،2010/11/9والمتضمن تسمية
تلك الفئة بالمقيمين بصورة غير

الجراح والفضالة خالل اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
قانونية ،واناط الجهاز المركزي
مـعــالـجـتـهــا وف ــق أط ــر قــانــون ـيــة،
فضال عن صدور قرار من مجلس
الوزراء رقم  ،915في اجتماعه رقم
 ،2013/34المنعقد في ،2013/7/1
وال ـم ـت ـض ـم ــن ال ـت ـع ـم ـيــم ع ـل ــى كــل
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ــالـ ـت ــزام
بمسمى المقيمين بـصــورة غير
قانونية في كل مراسالتها ،ومن
ثــم يضحى مسمى غير محددي
الجنسية أو الـبــدون ال يتفق مع
المسمى الصحيح للمنتمين لتلك
الـفـئــة ،وفـقــا لـمــا ورد بالمرسوم
والقرار المنوه عنهما سلفا".
وأضــاف الجهاز المركزي ،أما
بــالـنـسـبــة ل ـلــرد عـلــى م ــا ج ــاء في
البنود ( )8 ،7 ،6 ،5الواردة بسؤال
العضو ،فنفيد بالتالي:
* ه ــل أرسـ ــل  30000مـلــف من
المستحقين إ ل ــى اللجنة العليا
ل ـل ـج ـن ـس ـيــة ح ـس ــب مـ ــا ص ـ ــرح بــه
رئيس الجهاز المركزي للمقيمين
بصورة غير قانونية؟
 يـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـم ــرك ــزيإلـ ـ ــى أن م ـ ــا صـ ـ ــرح ب ـ ــه ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي للجهاز كان بشأن تعدد
االشـخــاص الذين لديهم احصاء
او ت ــواج ــد ع ــام  1965وم ــا قـبــل،
والذين تنطبق عليهم اشتراطات
خ ــريـ ـط ــة الـ ـط ــري ــق ولـ ـ ــم ي ـت ـطــرق
ا لــى استحقاقهم للنظر فــي ر فــع
أسمائهم للجنة العليا للجنسية
من عدمه.
و م ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاد ذ ل ـ ـ ـ ـ ــك ان تـ ـص ــر ي ــح
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي انـ ـم ــا ج ــاء

ب ـص ــورة صــري ـحــة وال ل ـبــس فيه
ب ـشــأن االش ـخ ــاص ال ــذي ــن لــديـهــم
احصاء او تواجد عام  1965وما
ق ـب ـلــه ،وذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي احـقـيـتـهــم
ف ــي الـتـجـنــس ،خــاصــة ان قــانــون
الجنسية الكويتية وكذلك خريطة
الطريق قــد اشترطا عــدم صــدور
احكام بحقهم مخلة بالشرف أو
االمانةـ وأن يكونوا حسني السيرة
والسمعة ،وكذلك عدم وجود قيود
أمنية مسجلة بحقهم مع اشتراط
اسـتـمــراريــة اقــامـتـهــم ،فضال عما
ي ـس ـت ـج ــد مـ ــن نـ ـت ــائ ــج إج ـ ـ ـ ــراءات
البصمة الوراثية.
* هـ ــل وضـ ـع ــت قـ ـي ــود أم ـن ـيــة
ومـ ــؤشـ ــر ال ـج ـن ـس ـي ــة ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
تشابه األسماء أو تحريات الجهاز
المركزي ووزارة الداخلية؟
 إن القيود االمنية التي تدرجبشأن المنتمين الى فئة المقيمين
بـ ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة تختص
بـهــا الـجـهـتــان االمـنـيـتــان (جـهــاز
ام ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
وه ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات واالم ـ ــن
بـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع) ،وان ـط ــاق ــا مــن
م ـس ــؤول ـي ــات ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
نـ ـح ــو ال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن م ـ ـ ــدى ص ـحــة
تـلــك الـقـيــود فـقــد تــم انـشــاء لجنة
القيود االمنية ولجنة التظلمات
بعضوية ممثل عــن كــل جهة من
الـجـهـتـيــن االم ـن ـي ـت ـيــن ،وبــوجــود
ممثل عن الجهاز المركزي لمقابلة
االشخاص المسجل بشأنهم قيود
أمنية ومناقشتهم بشأنها وبيان
ال ـت ـفــاص ـيــل الـمـتـعـلـقــة ب ـكــل قـيــد،

ومواجهتهم بــاألدلــة الـتــي تؤكد
صحة القيود المسجلة بحقهم،
وم ــن ثــم يـخــرج مــوضــوع القيود
األم ـن ـيــة ع ــن اخ ـت ـصــاص الـجـهــاز
المركزي.
* ك ــم ي ـب ـلــغ ع ـ ــدد الـمـسـجـلـيــن
لــدى الجهاز المركزي للمقيمين
بصورة غير قانونية؟ وكم يبلغ
ع ـ ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـح ـق ـي ــن م ـ ــن ح ـم ـلــة
إح ـص ــاء  1965وه ــل تــوجــد ادل ــة
م ــادي ــة لــوضــع مــؤشــر الجنسية
على بطاقاتهم؟
 بـخـصــوص ال ــرد عـلــى الشقاالول ا ل ـخ ــاص ب ـعــدد المقيمين
بصورة غير قانونية المسجلين
لدى الجهاز المركزي فهو بواقع
( )88الــف فــرد مقيم بصورة غير
قانونية.
هذا مع تنويه الجهاز المركزي
الى ان تلك االعــداد متغيرة سلبا
واي ـ ـجـ ــابـ ــا م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـم ــوال ـي ــد
والوفيات واآلخرين الذين يقومون
بتعديل اوضاعهم ،وعلى ضوء ما
يستجد من معلومات ومستندات
تؤثر في المراكز القانونية لتلك
الفئة.
أمـ ـ ــا بـ ـش ــأن ال ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ال ـش ــق
الثاني المتعلق بعدد المستحقين
مــن حملة احـصــاء  ،1965فيؤكد
ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي أن ال ـ ــرد على
هذا الشق يخرج عن اختصاصه،
خاصة أن االختصاصات المنوطة
ب ــه تـنـحـصــر ف ــي اعـ ــداد وتجهيز
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ،وم ـ ــن ثـ ــم رف ـع ـه ــا ال ــى
ل ـج ـنــة ال ـت ـق ـي ـيــم والـ ـت ــي ب ــدوره ــا

تقوم فــي البحث عــن مــدى توافر
االش ـتــراطــات الـمـقــررة للنظر في
منح اصحابها الجنسية الكويتية
من عدمه.
أما عن مدى وجود ادلة مادية
مــن عــدمــه حــول الجنسيات التي
ت ــدون بـبـطــاقــات المنتمين لتلك
ال ـف ـئــة فـيـشـيــر ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
ابـ ـت ــداء الـ ــى انـ ــه ال ي ـق ـبــل ان يتم
ت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــن جـ ـنـ ـسـ ـي ــة م ـ ـ ــا الي م ــن
المسجلين لديه دون ان يكون لديه
مستند يدل وبجالء على جنسية
صــاحــب الـعــاقــة وأن االجـ ــراءات
التي يقوم بها الجهاز المركزي
انـ ـم ــا ه ــي نـ ـف ــاذ الخ ـت ـصــاصــاتــه
الـ ـمـ ـح ــددة ب ــالـ ـم ــرس ــوم الـ ـص ــادر
برقم  2010/467وكذلك الـقــرارات
ال ـ ـص ـ ــادرة مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الموقر والتي تهدف الى معالجة
اوض ـ ـ ــاع ال ـم ـن ـت ـم ـيــن ل ـت ـلــك الـفـئــة
وت ـس ـك ـي ـن ـه ــم عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــات
خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق الـ ـ ـص ـ ــادرة مــن
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والتنمية والتي اعتمدها مجلس
الوزراء الموقر بموجب القرار رقم
.2010/1612
امـ ـ ــا س ـب ــب ت ــأخ ـي ــر ك ـش ــوف ــات
الـ ـتـ ـجـ ـنـ ـي ــس ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـي ــن مــن
حملة احصاء  1965والمسجلين
لــدى الجهاز المركزي للمقيمين
بـ ـص ــورة غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة ووزارة
الداخلية متمثلة في االدارة العامة
للجنسية والجوازات فإن الرد على
هــذا البند يخرج عــن اختصاص
الجهاز المركزي.

ةديرجلا
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«الهالل األحمر» :رسالة «المتطوع الصغير»
تنمية المهارات والحس الجماعي والخيري

األطفال شباب
الغد وال بد
من غرس
روح المبادرة
والمواطنة
لديهم
الساير

أ كـ ـ ـ ــد ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية ال ـهــال األح ـمــر د .هــال
ال ـ ـسـ ــايـ ــر أهـ ـمـ ـي ــة رس ـ ــال ـ ــة ن ـ ــادي
«المتطوع الصغير» ،الذي اختتم
فعالياته ،أمــس األول ،فــي غرس
ثقافة العمل التوعي فــي نفوس
األطفال.
وأض ــاف الـســايــر ،فــي تصريح
صحافي ،أن فعاليات النادي التي
انطلقت فــي  11يونيو الماضي
ت ـح ــت شـ ـع ــار «جـ ـي ــل ب ـع ــد جـيــل
ل ـخــدمــة اإلن ـس ــان ـي ــة» اسـتـهــدفــت
الفئات العمرية من  7سنوات إلى
 12س ـنــة ,وش ـه ــدت م ـشــاركــة 85
طفال وطفلة ،أسهمت في تدريبهم
على المهارات الحياتية ،وتنمية
الحس الجماعي لديهم من أجل
خدمة أنفسهم وبلدهم.
وذكــر أن فكرة النادي الموجه
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم ش ـب ــاب
الـ ـغ ــد وق ـ ـ ــادة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،تــركــز
ع ـلــى غـ ــرس ق ـيــم روح ال ـم ـب ــادرة
والتطوع والمواطنة لديهم ،فضال
عــن تنمية روح العمل الميداني
فيما بينهم ،وإكسابهم المهارات

الساير مع أحد أطفال نادي «المتطوع الصغير»
القيادية واإلبــداعـيــة ،وفتح آفــاق
العمل التطوعي أمامهم.
وأش ــار إلــى أن العمل التطوعي
يـ ـع ــد ركـ ـ ـي ـ ــزة أس ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـن ــاء
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ،وم ــن أه ــم ال ـعــوامــل
المؤثرة في إعــداد الجيل الجديد،
إذ يعدل السلوكيات وينمي روح
الـعـطــاء ،الفـتــا إلــى أن هــذا المجال
يـحـظــى ب ــدع ــم وم ـس ــان ــدة ال ـق ـيــادة

السياسية ،كما أنه يعكس طبيعة
المجتمع الكويتي الواعي بأهميته
في كل أشكاله وصوره.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة
الشباب والمتطوعين في الجمعية
الـ ــدك ـ ـتـ ــور مـ ـس ــاع ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،فــي
تـ ـص ــري ــح مـ ـم ــاث ــل ،إن «ف ـع ــال ـي ــات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي اشـ ـتـ ـمـ ـل ــت عـ ـل ــى ب ــرام ــج
تــدريـبـيــة فــي اإلس ـعــافــات األول ـيــة،

وتنظيم الوقت والثقافة الصحية
والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة الـ ـمـ ـث ــالـ ـي ــة وصـ ـح ــة
األس ـنــان ،والمحافظة على البيئة
البحرية والبرية» .وأضاف العنزي
أن فعاليات النادي خدمت جوانب
معرفية وترفيهية وعملية لالطفال،
إذ تم استخدام الطاقات المتوافرة
لــديـهــم عـبــر إشــراك ـهــم ف ــي أنشطة
تطوعية لخدمة المجتمع.

٥

الجراح يشكل لجنة تحقيق
في وفاة محجوز بـ«المرور»
«الداخلية» :إلغاء حفل «اليخوت» واتخاذ اإلجراءات القانونية
ذ كـ ـ ـ ــرت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـنـ ــي
ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ،أن نــائــب
رئيس مجلس ا لــوزراء وزير
ا لــدا خـلـيــة ا لـفــر يــق م .الشيخ
ً
خــالــد ال ـج ــراح ،أص ــدر ق ــرارا
بـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ت ـح ـق ـي ــق
ف ــي واقـ ـع ــة وف ـ ــاة م ـق ـيــم كــان
ً
مـ ـحـ ـج ــوزا بـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـم ــرور ،الرت ـك ــاب ــه مـخــالـفــة
جسيمة.
من جهة أ خــرى ،أوضحت
ً
اإلدارة ،فــي ب ـيــان ،ردا على
إع ــان حـفــل تــم تــداولــه على
ب ـ ـعـ ــض م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـمــاعــي ع ـلــى ي ـخــت فــي
ن ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــوت ي ـ ـ ـ ــوم ٢٠
ا ل ـش ـه ــر ا لـ ـ ـج ـ ــاري ،أن إدارة
حماية اآلداب العامة التابعة
لـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــائـ ــي
رصدت إعالن الحفل ،وقامت
عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ب ــالـ ـتـ ـح ــري عــن
ص ــاح ـب ــه واالتـ ـ ـص ـ ــال ع ـل ـيــه،
حيث أفاد بأنه ألغى الحفل،
وت ــم اس ـتــدعــاؤه إل ــى اإلدارة

خالد الجراح

التخاذ اإلجراء ات القانونية
الالزمة.
وأكدت أن الجهات األمنية
المعنية مستمرة في متابعة
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،مـ ـ ـش ـ ــددة ع ـلــى
ح ـ ــرص ال ـم ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون،
والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــادات
وال ـت ـقــال ـيــد ،وث ــواب ــت الــديــن
اإلسالمي.

محليات
سلة أخبار
«زكاة الرميثية» تدعو
إلى دعم مشروع األضاحي
حث مدير لجنة زكاة الرميثية،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،سلمان القحطاني،
أهل الخير واإلحسان على
المساهمة بمشروع األضاحي،
الذي ُيعد واحدا من المشاريع
الموسمية الرائدة التي تنفذها
اللجنة داخل الكويت وخارجها.
وأوضح القحطاني ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
أسعار األضاحي تبدأ خارج
الكويت من  20دينارا لألغنام،
و 70دينارا لألبقار ،وتختلف
القيمة من دولة ألخرى.
وأضاف أن قيمة األضحية
العربي تبلغ  90دينارا و70
دينارا لألسترالي في الكويت،
الفتا إلى أن "النجاة" تنفذ
المشروع في أكثر من  15دولة
حول العالم ،منها :بنغالدش،
الصومال ،ألبانيا ،مصر ،تركيا،
األردن ،لبنان ،اليمن ،كوسوفا،
تشاد ،كمبوديا وغيرها من
الدول األخرى.

«البلدية» :حمالت على
األسواق العشوائية

اجتماع كويتي  -فرنسي ناقش التعاون «الحج» أجرت قرعة توزيع مقرات الحمالت
العسكري بين البلدين

المطيري« :األوقاف» تحمل شعار العدالة في تعاملها مع الحمالت

●

الخضر والسفيرة الفرنسية والنواف خالل االجتماع أمس
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع
ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي بـ ـي ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن
ا لـكــو يـتــي وا لـفــر نـســي ،برئاسة
رئيس األركان العامة للجيش
الفريق ا لــر كــن محمد الخضر،
وس ـف ـي ــرة ف ــرن ـس ــا لـ ــدى ال ـب ــاد
مـ ــاري م ــا س ــدو ب ــوي ف ــي مبنى
رئاسة األركان العامة للجيش.
وتم خالل االجتماع مناقشة
أه ــم األمـ ــور وال ـمــواض ـيــع ذات

اال ه ـت ـمــام ا لـمـشـتــرك المتعلقة
بالتعاون العسكري.
وأك ــد الـخـضــر أن مـثــل هــذه
االجتماعات تساهم في تطوير
المفاهيم ،وتبادل الخبرات بين
الجانبين.
حضر االجتماع نائب رئيس
األركان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه الـ ـن ــواف ،وآم ــر
الـ ـق ــوة ال ـب ـحــريــة الـ ـل ــواء الــركــن

ً
«كاف» تكرم  47طالبا لجهودهم
في حماية المجتمعات من العنف

بحري خالد الكندري ،ومعاون
ر ئ ـيــس األر ك ـ ــان ا ل ـعــا مــة لهيئة
العمليات والخطط اللواء الركن
م ـح ـم ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،وال ـم ـل ـح ــق
ال ـع ـس ـكــري لـجـمـهــوريــة فــرنـســا
ال ـصــدي ـقــة ل ــدى ال ـب ــاد الـعـقـيــد
ال ــرك ــن ط ـي ــار بــاتــريــك بـيـكـيـيــه،
وعدد من كبار الضباط ،وعدد
م ـ ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
العسكري لكال الجانبين.

محمد راشد

أ جـ ـ ـ ـ ــرت إدارة شـ ـ ـ ـ ــؤون ا لـ ـح ــج
وا ل ـ ـع ـ ـم ـ ــرة فـ ـ ــي وزارة األو قـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة ،أمــس األول
قرعة توزيع مخيم عرفات لموسم
ال ـحــج ال ـق ــادم عـلــى ح ـمــات الـحــج
الكويتية ،وذ ل ــك بحضور الوكيل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ــإع ـ ــام وال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس بـعـثــة
الـحــج محمد الـمـطـيــري ،وأعـضــاء
مكتب شــؤون الحج وممثلين عن
الحمالت.
وق ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــب إجـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـق ــرع ــة،
«انطالقا من مبدأ العدالة والشفافية
الـ ـت ــي دأب ـ ـ ــت ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
تـعــامـلـهــا م ــن ال ـح ـمــات الـكــويـتـيــة
طــوال السنوات الماضية ،أجريت
قرعة تــوزيــع مخيم مشعر عرفات
ب ـح ـضــور مـمـثـلـيــن ع ــن ال ـح ـمــات،
حتى يتمكن كل صاحب حملة من
اختيار الموقع الذي يناسبه هناك»،
مشيرا إلى اننا «كعادة الوزارة في
تسهيل االجـ ــراء ات على الحمالت

ً
كرمت مؤسسة الكويت  -أميركا (كــاف)  47طالبا من مختلف الواليات
األميركية شاركوا في فعاليتها السنوية (افعل الشيء الصحيح) وأطلقت عليهم
«الطلبة السفراء» على جهودهم المبذولة لحماية المجتمعات من ممارسات
العنف خدمة ألنفسهم ولــأجـيــال المقبلة .جــاء ذلــك فــي حفل استضافته
المؤسسة ،مساء أمس األول ،بالشراكة مع الحملة الوطنية لوقف العنف تحت
شعار (صوت واحدز ...قلب واحد).
وقــال رئيس المؤسسة د .حسن اإلبراهيم لـ «كــونــا» بهذه المناسبة ،إن
««كتابات هذا العام وحدها كانت  100مرة ضعف الكتابات التي تلقيناها
ً
قبل  25عاما ومنذ إطالق البرنامج واصل أكثر من مليوني طالب تجسيد
عمل المؤسسة».

دانت سعي الكيان الصهيوني إلى تغير الهوية والواقع التاريخي

●

أغـ ـل ــق قـ ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة صـ ـب ــاح أم ـ ــس 5
ً
ً
مـنـشــآت مـخــالـفــة غـلـقــا إداريـ ـ ــا ،وذل ــك بعد
صدور قرار من المدير العام لإلدارة العامة
لإلطفاء الفريق خالد المكراد بعد توجيه
االنذارات للمخالفين في اشتراطات اإلطفاء

دعــت الكويت األط ــراف المعنية باألزمة األوكرانية
إلى ضبط النفس ،وتبني الحوار للوصول إلى الحلول
الدبلوماسية لهذه األزمــة .جاء هذا الموقف في كلمة
المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور العتيبي،
خ ــال جـلـســة لـمـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،ع ـقــدت الليلة
الماضية ،لبحث الوضع في اوكرانيا.
ودعــا السفير العتيبي إلى «ضبط النفس ،واتخاذ
جميع التدابير الضرورية للتهدئة ،وخفض التوترات

وما يعرض األرواح والممتلكات للخطر.
وق ــال مــديــر ادارة الـعــاقــات الـعــامــة واالع ــام
بــاالدارة العامة لالطفاء العميد خليل االمير ،إن
قطاع الوقاية مستمر في حمالته التفتيشية على
جميع المنشآت في كل المحافظات التخاذ الالزم
بشأن المخالفين ،الذي يصل في بعض الحاالت
إلى الغلق اإلداري.

اختتام دورة اإلنقاذ البحري لضباط «الحرس»
ا خـ ـتـ ـتـ ـم ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ــإطـ ـف ــاء ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،دورة
اإلنـ ـق ــاذ ال ـب ـحــري الـتــأسـيـسـيــة،
ال ـتــي أق ـي ـمــت ل ـعــدد م ــن ضـبــاط
وضباط صف منتسبي الحرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ

البحري ،بحضور نائب المدير
الـعــام لـشــؤون قـطــاع المكافحة
نائب المدير العام لشؤون تنمية
الموارد البشرية باإلنابة اللواء
جـ ـم ــال ال ـب ـل ـي ـه ـي ــص ،ومـ ـع ــاون
اإل سـ ـ ـن ـ ــاد اإلداري ب ــا لـ ـح ــرس

خـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء فــي
منظمة التعاون اإلسالمي مفتوح
العضوية ،المعني ببحث تصاعد
وت ـي ــرة االن ـت ـهــاكــات اإلســرائـيـلـيــة
في مدينة القدس المنعقد حاليا
بمدينة جدة.
وقـ ــال إن ه ــذا االج ـت ـم ــاع يــأتــي
فـ ــي ظـ ــل اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـم ـم ــارس ــات
واالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك ـ ـ ــات الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة

العتيبي :تبني الحوار لحل أزمة أوكرانيا

ً
«اإلطفاء» :إغالق  5منشآت إداريا
محمد الشرهان

الـكــويـتـيــة ،سـعـيـنــا إلجـ ــراء عملية
القرعة في وقت مبكر ،حتى تتمكن
ك ــل حـمـلــة م ــن االس ـت ـع ــداد لتقديم
خدمات جيدة لحجاجها».
وأوضـ ــح ،ان «إجـ ــراء الـقــرعــة تم
بشكل آلي ،وهو النهج الذي سارت
عليه الوزارة في السنوات األخيرة،
وه ــذا األم ــر ك ــان لــه أث ــر كبير لــدى
الحمالت ،السيما ان هذه الطريقة
تـتـســم ب ــال ـم ـس ــاواة وال ـع ــدال ــة بين
ال ـج ـم ـي ــع» ،م ــؤك ــدا ان «ال ـش ـفــاف ـيــة

أساس راسخ في تعامل الوزارة مع
الـحـمــات الـكــويـتـيــة ،وذل ــك بهدف
تحقيق الهدف المنشود المتمثل
في توفير الراحة لضيوف الرحمن
من الكويت ،وكذلك المحافظة على
سمعة الحمالت الكويتية وتميزها
وريادتها بين مثيالتها من مختلف
دول العالم».
وبين المطيري ،ان «بعثة الحج
ال ـك ــوي ـت ـي ــة تـ ــواصـ ــل الـ ـجـ ـه ــود مــن
أجــل االنتهاء مــن تجهيز وترتيب

مخيمات مشعر منى على أن يتم
توزيع مقراتها فور وصول جميع
الحمالت إلــى األراضــي المقدسة»،
مثمنا «الجهود الكبيرة التي تبذلها
الجهات المعنية في السعودية من
أجــل راح ــة الـحـجــاج ،السـيـمــا انها
تقوم بتذليل الصعوبات التي ربما
تواجه بعض بعثات الحج» ،مؤكدا
ان «ه ـ ــذه ال ـج ـه ــات ت ـق ــدم خــدمــات
كـبـيــرة ومـتـمـيــزة لجميع الحجاج
من دول العالم».

الكويت :القضية الفلسطينية تتربع على قمة أولوياتنا السياسية
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت مـ ــوق ـ ـف ـ ـهـ ــا
ال ـثــابــت وال ــراس ــخ ت ـجــاه القضية
الفلسطينية ،التي تتربع على قمة
أولوياتها السياسية.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة الـ ــوزيـ ــر
المفوض ،مساعد وزير الخارجية
لشؤون المنظمات الدولية ناصر
الـ ـهـ ـي ــن ،خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة االس ـت ـث ـنــائــي ل ـ ــوزراء

السفير الصباح مع رئيس مؤسسة «كاف»

المطيري مع العاملين في مكتب شؤون الحج أثناء القرعة أمس األول

العميد ركن طالع قدير .وتأتي
هذه الدورة في إطار بروتوكول
الـتـعــاون المشترك بين اإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ــإطـ ـ ـف ـ ــاء والـ ـ ـح ـ ــرس
الوطني.

العسكرية فــي بحر (آزوف) ،واالل ـتــزام باتفاقية األمــم
المتحدة لقانون البحار» .وأعرب عن قلقه من استمرار
األوضاع غير المستقرة في شرق أوكرانيا ،التي دخلت
عامها الخامس ،مناشدا األطراف المعنية بعدم اتخاذ
أي خطوات تصعيدية ،أو تؤجج النزاع الدائر.
وأكد العتيبي التزام الكويت بوحدة وسيادة أوكرانيا
وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا،
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

فتح باب التسجيل بالشرطة
أع ـلــن ق ـطــاع شـ ــؤون الـتـعـلـيــم وال ـتــدريــب
بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـت ـس ـج ـيــل
السـتـقـبــال طـلـبــات الــراغـبـيــن فــي االلـتـحــاق
بـ ــأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة س ـ ـعـ ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ل ـل ـع ـل ــوم
األم ـن ـيــة (م ــدرس ــة ال ـشــرطــة) مـتـطــوعـيــن من
الـخـلـيـجـيـيــن (أب ـ ـنـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ــات) الــدف ـعــة
( )10تخصص راك ـبــي دراجـ ــات آلـيــة للعام
ً
الدراسي  ،2020/2019اعتبارا من األحد 21
ال ـجــاري وحـتــى الخميس مطلع أغسطس.
وأشــار القطاع ،في بيان ،أمــس ،إلى شروط
وضوابط القبول ،ومنها أن يكون المتطوع
من مواليد الكويت أو يحمل شهادة دراسية
مــن مــدارسـهــا ،الفـتــا إلــى أنــه يشترط فيمن
ي ـق ـبــل لـ ـل ــدراس ــة ب ـم ــدرس ــة ال ـش ــرط ــة لــرتـبــة
شرطي ان يكون حاصال على الصف الرابع
ابتدائي بنجاح وال يقل سنه عن ( )١٨سنه
ميالدية وال يزيد على ( )٢٩سنة ميالدية،
ويحسب سن الطالب في أول شهر نوفمبر
(.)٢٠١٩/١١/١

المتكررة الممنهجة والمستفزة
لـمـشــاعــر اكـثــر مــن مـلـيــار ونصف
المليار حــول العالم على حرمات
وم ـ ـقـ ــدسـ ــات الـ ـع ــال ــم االس ـ ــام ـ ــي،
والـتــي كــان آخــرهــا افتتاح الكيان
الصهيوني نفق «درب الحجاج»
الممتد من قرية سلوان ،والمؤدي
إل ـ ـ ــى حـ ــائـ ــط ال ـ ـ ـبـ ـ ــراق الـ ـم ــاص ــق
للمسجد األقصى.
وأض ـ ــاف ال ـه ـيــن ف ــي كـلـمـتــه أن
الكويت ،من خالل عضويتها غير
ال ــدائ ـمــة ف ــي مـجـلــس األمـ ــن خــال
الـفـتــرة  ،2019 -2018أك ــدت مــرارا
الـحــق الفلسطيني الـمـشــروع في
انـهــاء االحـتــال وتحقيق السالم،
وف ــق ال ـم ـب ــادرة الـعــربـيــة لـلـســام،
وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية
ذات الـ ـصـ ـل ــة ،والـ ـق ــاضـ ـي ــة ب ـحــل
الدولتين ،وإنشاء دولــة فلسطين
على حدود عام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.
ودان سعي الكيان الصهيوني
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ال ـ ـه ـ ــوي ـ ــة وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع

التاريخي ،وتدنيس مدينة القدس
واألقـ ـص ــى ال ـش ــري ــف ،أم ـ ــام م ــرأى
وم ـس ـم ــع م ــن الـ ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ،فــي
تحد سافر وتجاهل تام للقرارات
ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وال ـم ـب ــادرات
الدولية واإلقليمية.
وقـ ـ ــال «ن ـ ـ ــدرك ج ـم ـي ـعــا الـحـجــم
ال ـم ـه ــول م ــن ال ـم ـع ــان ــاة ال ـب ـشــريــة
والنفسية والمادية التي يقاسيها
ابناء الشعب الفلسطيني» ،مشيرا
إلــى أن المجتمع الــدولــي يحتفل
بــالــذكــرى ال ــ 70التـفــاقـيــات جنيف
األربــع الموقعة في  ،1949في ظل
استمرار االع ـتــداء ات القمعية من
قبل السلطات اإلسرائيلية تجاه
الفلسطينيين العزل.
ودع ـ ــا ال ـه ـيــن الـ ـ ــدول األع ـض ــاء
بمنظمة الـتـعــاون االســامــي إلــى
تعزيز مركزية القضية الفلسطينية
والـقــدس الشريف ،وإلــى التكاتف
والتضامن ومضاعفة الجهود من
أجــل نصرة الحقوق الفلسطينية
المشروعة.

الكويت ولوكسمبورغ توقعان بروتوكول
تعديل اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
وق ـعــت وزارة الـمــالـيــة الكويتية
ونظيرتها في لوكسمبورغ ،باألحرف
األولى ،على بروتوكول تعديل اتفاقية
تجنب االزدواج الـضــريـبــي ،ومنع
التهرب المالي ،بشأن ضرائب الدخل
ورأس المال.
ووق ـ ـ ـعـ ـ ــت بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول ت ـع ــدي ــل
االتفاقية في عاصمة لوكسمبورغ،
مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول ،عـ ــن ال ـج ــان ــب
الكويتي الوكيل المساعد للشؤون
المالية والضريبية في الوزارة أسيل
المنيفي ،ومــن جانب لوكسمبورغ
رئـيــس إدارة الـضــرائــب والـعــاقــات
الدولية في الوزارة بول رولر.
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـن ـي ـفــي فـ ــي تـصــريــح
لـ»كونا» ،إن «الكويت ولوكسمبورغ

جانب من توقيع االتفاقية
وقعتا اتفاقية الضريبة في عام ،2007
حيث فعلت الكويت االتفاقية في عام
 ،2010بينما لم تفعلها لوكسمبورغ
حتى اآلن» .وأضافت أن المواد التي
تم تعديلها في البروتوكول تتوافق

مع الحد األدن ــى من معيار مشروع
م ـكــاف ـحــة ت ــآك ــل الـ ــوعـ ــاء الـضــريـبــي
وتـحــويــل األربـ ـ ــاح ،بـمــا يـتــوافــق مع
متطلبات منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.

نفذت إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
الفروانية جوالت ميدانية على
عدد من األسواق العشوائية
والمحال التجارية والمقاهي
بمناطق جليب الشيوخ
والحساوي والفروانية
وخيطان ،إلزالة كل ما يشوه
المنظر العام ،لالرتقاء
بمستوى النظافة بالمحافظة.
وفي هذا السياق ،أوضح مدير
اإلدارة سعد الخرينج ،أن جميع
المراكز التابعة للمحافظة
تواصل تكثيف الجوالت
الميدانية إلزالة كل ما يشوه
المنظر العام ،مشيرا في هذا
الخصوص إلى أن الحمالت
الميدانية أسفرت عن رفع
ومصادرة حمولة 80م 3من
الخضراوات والفواكه والمواد
الغذائية واألثاث المستعمل،
إلى جانب تحرير  20مخالفة،
إضافة إلى تنظيف الموقع من
المخلفات ،ورفع 230م 3من
المخلفات والنفايات الناتجة
عن األسواق.

عطلة األسبوع رياح
وغبار ...والحرارة 49
توقعت إدارة األرصاد الجوية
تأثر البالد ،خالل عطلة نهاية
األسبوع ،أن سكون الطقس
شديد الحرارة نهارا ،ويصبح
ليال حارا إلى حار نسبيا في
آخره مع نشاط للرياح الشمالية
الغربية في بعض الفترات،
مما يؤدي إلى إثارة الغبار،
وانخفاض الرؤية األفقية في
بعض المناطق ،خصوصا خالل
ساعات النهار.
وقال رئيس قسم التنبؤات
البحرية في اإلدارة ياسر
البلوشي لـ"كونا" ،إن "الطقس
اليوم سيكون مغبرا ،والرياح
نشيطة السرعة تتراوح ما بين
 20و 60كيلومترا في الساعة،
ودرجات الحرارة العظمى
المتوقعة ما بين  47و 49درجة
مئوية تنخفض ليال إلى ما بين
 30و 32درجة مئوية ،والبحر
يكون معتدال إلى عالي الموج ما
بين  3و 6أقدام".

«الداخلية» ّكرمت
متميزين ومتقاعدين
كرم وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون الخدمات
المساندة اللواء زهير
النصرالله ،بحضور المدير
العام لإلدارة العامة لإلمداد
والتموين العميد خالد العمير،
ومساعده للشؤون الفنية
ً
العقيد نايف الجالل ،عددا
من المتميزين والمتقاعدين
من اإلدارة العامة لإلمداد
والتموين .يأتي هذا التكريم
ً
تجسيدا لرعاية الوزارة ألبنائها،
وتقديرا لجهودهم وعملهم
الدؤوب ،حيث كانوا مثاال
وقدوة يحتذى بهم في األخالق
واإلخالص في العمل طوال
فترة عملهم .من جانبهم ،أعرب
المكرمون عن شكرهم وتقديرهم
بهذا التكريم ،حيث سيكون
ً
حافزا لبذل المزيد من الجهد
والعطاء واإلخالص في العمل.

أكاديميا
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ً
تشكيل لجنة اختيار رئيس المكتب الثقافي باألردن قريبا

النجادة :إعالن نتائج التحويل
للمستمرين قبل بداية الفصل األول

أمامه ٍّ
تحد كبير لتوزيع الطلبة على الجامعات الـ  5المعترف بها
حمد العبدلي

ً
ّ
يشكل الوزير العازمي ،قريبا،
لجنة اختيار رئيس المكتب
الثقافي الكويتي في المملكة
األردنية الهاشمية.

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي،
أن وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي ،د .حامد العازمي ،سيشكل
قريبا لجنة اختيار رئيس المكتب الثقافي الكويتي في األردن ،خلفا
للدكتور فارس الوقيان الذي توفي الشهر الماضي.
وأشـ ــارت الـمـصــادر ال ــى أن اخـتـيــار رئـيــس المكتب الـثـقــافــي في
األردن يأتي فــي ظــل تقليص عــدد الجامعات المعترف بها الــى 5
جامعات فقط ،مع تزايد أعداد الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم
الجامعية هناك ،موضحة أن رئيس المكتب الثقافي الجديد أمامه
تحديات في توزيع الطلبة على قائمة الجامعات الجديدة ،واالبتعاد
عن أمكان التكدس فيها.
وذكرت أن تقليص الجامعات المعترف بها إلى  5جامعات يشكل
أزمة قبول خالل السنوات المقبلة ،نظرا لتكدس عدد من الطلبة في
بعض التخصصات ،ومنها الحقوق وبعض التخصصات الهندسية،
الفتة إلــى أن «التعليم العالي» ملتزمة بالحظر الـعــددي لمختلف

●

الجامعات بواقع  50طالبا لكل تخصص ،ما لم يتم إلغاؤه ،ومبينة
أن الملحق الثقافي في األردن وغيرها في بقية الدول أمام تحد كبير
في التوزيع لقائمة الجامعات المعترف بها قبل الجهاز الوطني
لالعتماد األكاديمي وقياس جودة التعليم.
ّ
وبينت أن الوزير العازمي ينتظر انتهاء مدة عدد من الملحقين
الثقافيين الــذيــن تــم تعيينهم فــي عــام  2016فــي مصر واإلم ــارات
وأيرلندا وفرنسا وأستراليا ،الفتة إلى أن هؤالء المالحق سينتهي
مدة عملهم قريبا ،وفور االنتهاء منها سيتم تشكيل لجان لعملية
اختيار هذه المالحق الجديدة.
وأضافت أن المالحق الثقافية تلقى اهتماما كبيرا من أعضاء
هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،ومــن المتوقع أن يتم التقديم لهذه المالحق ،نظرا لما
يتمتع به الملحق الثقافي من مميزات مالية وإداريــة ،إذ تقدم عام
 2016أكثر من  150عضو هيئة تدريس لشغل هذه المناصب.

أحمد الشمري

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
والـتـسـجـيــل ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب د.
ربــاح النجادة عن إعــان نتائج
ال ـت ـحــويــل وتـغـيـيــر الـتـخـصــص
للطلبة المستمرين قـبــل بــدا يــة
الـفـصــل ال ــدراس ــي االول المقبل
 ،2020/2019وأما نتائج القبول
ل ـل ـط ـل ـبــة ال ـم ـس ـت ـجــديــن ف ـت ـكــون
فــي نهاية الـجــاري عبر الموقع
الرسمي للهيئة .وذكرت النجادة
فــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس أن

جمعية «اآلداب» لـ ةديرجلا  :التصحيح
اإللكتروني ال يبخس الطلبة حقوقهم
•

على الطالب بعد ظهور نتائج
القبول في موقع الهيئة الرسمي
والـصـحــف الــرسـمـيــة أن يــراجــع
كليته في بداية الفصل الدراسي
االول ،وي ـت ـط ـلــب م ـن ــه ال ــدخ ــول
على رابط تحديد موعد ومكان
اختبار اللغة االنكليزية لتحديد
المستوى على موقع الهيئة.
وم ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ط ــال ـب ــت
«الهيئة» جميع الطلبة خريجي
الفصل الصيفي احضار صورة
من البطاقة المدنية الستخراج
ورقة اخالء الطرف ،وذلك النهاء
شرط الستكمال النموذج.

رباح النجادة

«اتحاد فرنسا» لـ «مستجدي مالطا»:
ال تترددوا في التواصل معنا

األساتذة يمنحونهم درجات تؤهلهم للحصول على ّ
معدل جيد
●

فيصل متعب

أكـ ــد رئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة كـلـيــة
اآلداب ف ــي جــا م ـعــة ا ل ـكــو يــت،
فالح العازمي ،أن التصحيح
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ف ــي
اال خ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارات ال يـ ـبـ ـخ ــس
الطلبة حقوقهم ،أل نــه يعتبر
ت ـص ـح ـي ـح ــا دقـ ـيـ ـق ــا يـ ـت ــم عــن
طـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــح ال ـ ـضـ ــوئـ ــي
(اإلس ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــر) ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى أن
األسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ــه
خ ــال تـصـحـيــح االخ ـت ـب ــارات
الـنـهــائـيــة ،نـظــرا لــدقـتــه ،وهــو
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرق ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة
ل ـل ـت ـص ـح ـيــح وأسـ ــرع ـ ـهـ ــا ،وال
يهضم حقوق الطلبة.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــي ،ف ــي
تـصــريــح لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أمــس،
أ ن ـ ـ ــه «ال يـ ــو جـ ــد تـ ــأ خـ ـيـ ــر فــي
رصد أعضاء هيئة التدريس
لـ ـل ــدرج ــات ،ن ـظ ــرا الل ـتــزام ـهــم
ب ــالـ ـج ــدول ال ــزمـ ـن ــي ال ـم ـح ــدد
الــذي يــوضــع بــدايــة كــل فصل
دراس ــي ،لـكــن قــد يـكــون هناك
تــأ خـيــر فــي ا خـتـبــار منتصف
الفصل الصيفي ،و هــذا األ مــر
ي ــرج ــع ل ــأسـ ـت ــاذ وال ـ ـظـ ــروف
ال ـتــي يـمــر بـهــا ال ـتــي أجـبــرتــه
ع ـل ــى ت ــأخ ـي ــر رصـ ــد ال ــدرج ــة،
لكن في االختبارات النهائية
ال نجد تأخيرا ،ألن األساتذة

فالح العازمي

ي ـل ـت ــزم ــون ب ــالـ ـج ــدول ال ــزم ـن ــي
ووضع الدرجات».

تفاعل األساتذة
و كـشــف ا لـعــاز مــي عــن تفاعل
العديد من األساتذة في الكلية
مـ ــع أداء ا ل ـط ـل ـب ــة ل ــد يـ ـه ــم ق ـبــل
االخ ـت ـب ــارات الـنـهــائـيــة ،مـشـيــرا
إ لـ ــى أن األ س ـ ـتـ ــاذ ي ـس ـت ــدرك مــا
ي ـن ـقــص ال ـط ــال ــب ح ـت ــى ي ـج ـتــاز
الـ ـمـ ـق ــرر بـ ـنـ ـج ــاح ،ع ـب ــر م ـعــرفــة
تقدير الطالب الفصلي ،ومنحه
درجـ ـ ـ ـ ــات خـ ــاصـ ــة ل ـم ـس ــاع ــدت ــه
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى مـ ـع ــدل ج ـي ــد،
وال ف ـت ــا إ ل ــى أن ه ــذا األ مـ ــر يعد
مـ ــن األسـ ــال ـ ـيـ ــب الـ ـجـ ـي ــدة ال ـت ــي

يـ ـعـ ـتـ ـم ــده ــا األسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة ق ـب ــل
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ،ح ـ ـتـ ــى يـ ـك ــون
الطالب على علم بما لديه من
مقومات تؤهله للحصول على
الدرجة المطلوبة لالختبار.
وأ كـ ـ ـ ــد أن عـ ـ ـم ـ ــادة ش ـ ــؤون
الطلبة في الجامعة اجتمعت
مع القوى الطالبية وأبلغتهم
ع ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لــان ـت ـقــال
إلــى الــدراســة فــي حــرم مدينة
ص ـب ــاح ال ـســالــم ال ـجــام ـع ـيــة ب ـ
«الـ ـ ـش ـ ــدادي ـ ــة» ،ح ـت ــى ي ـت ـعــرف
أعضاء الجمعيات والروابط
الطالبية على أهم المعلومات
أث ـ ـنـ ــاء االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ل ـ ـهـ ــا ،الف ـت ــا
إ لـ ـ ــى أن ا ل ـج ـم ـع ـي ــة أ صـ ـ ــدرت
ك ـتــابــا رس ـم ـيــا ط ـل ـبــت خــالــه
عـقــد زي ــارة مـيــدانـيــة ألعـضــاء
ال ـج ـم ـع ـيــة وال ـت ـع ــرف ال ـكــامــل
على مبنى الجامعة الجديد،
ل ـك ـن ـهــا ت ـن ـت ـظــر ال ـم ــواف ـق ــة مــن
الجهات المسؤولة عنها.

جانب من اللقاء التنويري

●

فيصل متعب

شددت اللجنة الطالبية لشؤون مالطا ،التابعة لالتحاد الوطني
لطلبة فــرنـســا ،على المستجدين ب ـضــرورة الـتــواصــل مــع الجهات
المعنية ألخذ المعلومة الصحيحة ،مطالبة بعدم التردد في التواصل
مــع اتـحــاد طلبة فــرنـســا ،بــاالسـتـعــام عــن أي معلومة تفيدهم من
الجهات المعنية.
وذك ــر م ـحــاضــرو ال ـل ـقــاء ال ـت ـنــويــري ال ـس ـنــوي ال ـخــاصــة بالطلبة
المستجدين لمالطا ،أمس األول ،في جمعية المهندسين ،أن هناك
لجانا خاصة بالطلبة تعمل متابعة على جميع الطلبة العتماد
قبولهم في الجامعات وتوجيههم نحو المسار األكاديمي في شأن
المعدل والتحويل من جامعة إلى أخرى.
وتطرق المحاضرون إلى أهم النقاط األساسية التي تهم الطلبة
المبتعثين إلى مالطا ،مع إعطاء نبذة مختصرة عن الدراسة بها،
وعن الجامعات التي تقدم أفضل التخصصات الدراسية في مالطا،
موضحين أن هناك العديد من الدول والجنسيات المختلفة تتشارك
مــع الطلبة الكويتيين المبتعثين مــن وزارة التعليم ا لـعــا لــي في
جامعات وكليات مالطا ،نظرا لجودة التعليم بها ،وحرصها على
توفير برامج دراسية مناسبة للطلبة.
وأضافوا أن االتحاد الوطني لطلبة فرنسا يوفر سبل التواصل مع
الطلبة من خالل الموقع اإللكتروني الخاص به على شبكات التواصل
االجتماعي ،أو بأرقام الهواتف الخاصة باالستشارات واالستفسارات.
وف ــي نـهــايــة ال ـل ـقــاء ،شـكــر االت ـح ــاد الـحـضــور الـطــابــي وجمعية
المهندسين الكويتية والمنظمين على حسن التعامل والضيافة،
متمنيا لطلبتنا التوفيق والنجاح في مستقبلهم.

ةديرجلا

•
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شوشرة :ما يستجد من
أعمال
مبارك العبدالهادي
كعادتها الحكومة تدخل من دوامــة إلــى أخــرى ألنها تــدور في
حلقة مفرغة بسبب بعض العقليات والمستشارين وسياسة بعض
الوزراء في النيل من القياديين اإلصالحيين الذين عملوا من أجل
محاربة الفساد والتصدي للتجاوزات وتطبيق القانون ،وهذا األمر
أصبح يتعارض مع عقليات هؤالء الوزراء الذين ال يزالون يقبعون
في غرفهم المغلقة لتنفيذ بعض المآرب التي تهدف إلى مصالحهم
الشخصية والمقربين منهم فقط.
ومجلس الــوزراء الموقر كالعادة يبصم ويقر دون البحث في
األسباب أو معرفة الــدوافــع ،ألنــه يملك بند ما يستجد من أعمال
ال ــذي أصـبــح مـعــول ه ــدم ،وبــابــا مــن أب ــواب الـفـســاد وال ـت ـجــاوزات
واالختالسات ،واسألوا الجمعيات التعاونية وغيرها في بعض
االجتماعات الحكومية ،وآخر "بالوي" هذا البند هو القرار األخير
لمجلس الوزراء في عدم التجديد لوكيل وزارة العدل عبداللطيف
السريع المعروف عنه دون أي مجامالت دوره الكبير في تطوير عمل
الوزارة ،ونقلها من واقعها المتخلف إلى واقع تكنولوجي لم تعرفه
من قبل ،فضال عن دوره منذ انطالقه في عمله في وزارة التخطيط
في التسعينيات وجهاز تكنولوجيا المعلومات وغيرها ،ألنه من
العقليات القيادية النادرة التي تفتقرها العديد من أجهزتنا التي
ال تزال تغرد خارج السرب.
حكومتنا الموقرة التي تنقلنا إلى الوراء كالعادة أصبحت طاردة
للقيادات الناجحة ،بل هي من تحاربهم رغم أنها تخرج لنا بين
فترة وأخرى حاملة لواء التهديد والوعيد في محاسبة القياديين
المتجاوزين ،وهذا األمر مبك ومضحك في آن واحد ،ألنها ال تحاسب
أو تكتشف تـجــاوزات القياديين إال بعد الفضائح التي أصبحت
تكتشف مصادفة أو عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بل إن هناك
من يسعى إلى طمطمة األمور دون أي محاسبة.
إن ال ـحــرب الـتــي يـقــودهــا الـبـعــض ضــد اإلصــاحـيـيــن أصبحت
واضحة للعيان ،وكلما وضع قيادي بصماته إلنجاح أمر ما اصطدم
الجميع بإحالته إلى التقاعد أو عدم التجديد له.
واألسوأ من ذلك أن نهاية خدمة هؤالء تكون عبر بوابة مناديب
بعض الـ ــوزراء الــذيــن يرسلونهم إلــى مكاتب القياديين إليصال
رسالة شكر مفادها ،لم يتم التجديد لكم ،أي أن الوزير لم يكلف
نفسه إلبالغهم بنفسه أو حتى تكريمهم ،فهل هذا هو التقدير لمن
أخلصوا في عملهم وحاربوا الفساد وأصلحوا الواقع السيئ؟
ولكن يبدو أن خروج اإلصالحيين من العمل الحكومي لالنتقال
إلى العمل في القطاع الخاص وغيره أصبح أفضل لهم والستثمار
طاقاتهم في مشاريع خاصة تعود لهم بالمنفعة ،بعد أن راحــوا
ضحية اإلهمال الحكومي.

بالعربي المشرمح :حروب
المرتزقة!!
محمد الرويحل
ف ــي زم ــن م ـضــى ك ــان ــت الـ ـح ــروب تـعـبــر ع ــن ص ـف ــات م ــن يخوضها
كالشجاعة والفروسية والتضحية والشهامة ،وكان ال يملك األمير أو
التاجر أو الفقير أن يتخلف عنها حتى ال يوصف بالجبن والتخاذل
والـخــوف ،ومــن ثم يجلب العار لنفسه ولعائلته من بعده ،فال األمير
يستطيع أن يرسل عبيده ليحلوا محله ،وال التاجر يمكنه استئجار
ً
ً
آخرين ليحاربوا بدال منه ،واألمر الجلل في ذلك أنهم جميعا ذاهبون
وقد يموتون فال أحد منهم اهتم لمنصبه أو لتجارته مقابل أال يجلب
العار لنفسه وألسرته ،وليضحوا بالغالي والنفيس من أجل كرامتهم
وسمعتهم .اليوم لم يعد من يكترث لسمعته وال لمبادئه ،حتى الدول
ً
لم تعد تحارب بنفسها دفاعا عن مصالحها أو عن نفسها ،بعد أن ظهر
ً
لهم من يقوم بذلك بدال عنهم مقابل مال أو مصلحة ،ولتصبح سياسة
االرتزاق ثقافة للكثير من الساسة واألثرياء الذين يجدون من هو على
استعداد لمحاربة خصومهم نيابة عنهم.
نالحظ اليوم بروز مرتزقة كثيرين يتصدرون ساحات اإلعالم ومواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ليكونوا م ـصــدات سمجة ال تملك مــن الخبرة
والحجة سوى النعيق في سماء معازيبهم وأولياء نعمتهم ،ليدافعوا
عنهم بطريقة تسيء إلى أنفسهم وعائالتهم ومن يدافعون عنهم ،ورغم
تسيدهم الساحة اإلعالمية فإن االرتزاق واضح عليهم.
المصيبة أن من يستخدمون هؤالء المرتزقة هم في األصل يملكون
المال والقرار ،لكنهم فشلوا في امتالك مرتزقة يستطيعون الدفاع عنهم،
األمر الذي جعلهم محل استياء العامة بسبب تصرفات وأقوال مرتزقتهم.
يعني بالعربي المشرمح:
فشلوا فــي مواجهة خصومهم بنبل وشهامة وشجاعة أسالفهم
فواجهوههم عبر مرتزقة سيئين ال يملكون من الفصاحة والعلم سوى
لـســان وق ــح وع ـ ْ
ـذر قـبــح ،ف ــأس ــاؤوا لهم وخ ـســروا شعبيتهم وخـســروا
قضيتهم وحربهم مع اآلخرين ،وهم ال يعلمون أن المرتزقة هم أعداؤهم
الحقيقيون.

«كور مخلبص»
فيحان الشبلي
"كــور مخلبص" مثل قديم يقال للشخص العنيد الــذي يصعب
التفاهم معه ،وأسقط هذا المثل في هذا المقال على إيران التي باتت
ال تتفاهم وتعاند متمسكة برأيها ،ولو كانت على خطأ فإن "كورها
مخلبص" ،ويحتاج الى تضبيط.
لــأســف أصـبـحــت نــزاعــات ال ـغــرب وخـصــوصــا أمـيــركــا مــع إي ــران
تسبب القلق لدول الخليج ،مع العلم أن إيران دولة جارة منذ القدم،
وتربط الخليج بها عالقات قديمة ،وكان من المفترض عليها عدم
إقحام الخليج في كل نزاعاتها ،وهي تتوعد وتزبد وترعد ،ونحن
نعلم كما أنها تعلم أن التهديد لن يتعدى جدران طهران ،وهي تعلم
أهمية دول الخليج بالنسبة إلى العالم أجمع ،فنحن نشكل ما يقارب
 39في المئة من االحتياطي العالمي للنفط! بـ 18مليون برميل نفط
يوميا كإمدادات لدول العالم.
دول الخليج ال تمتلك سالحا نوويا لكنها تملك إمدادات نفطية
هائلة ،ولو توقف اإلنتاج أياما فقط لوصل سعر البرميل إلى ضعفي
سـعــره الـحــالــي ،كـمــا ح ــدث سـنــة  1973فــي ح ــرب أكـتــوبــر مــع مصر
وسورية ضد إسرائيل عندما وصل سعر البرميل إلى أربعة أمثاله.
إيران أعلنت أنها سترفع كمية إنتاج اليورانيوم المخصب أربعة
أضعاف كردة فعل على التصرف األميركي تجاهها ،وهذا شأنهم،
ونحن نقول كما قال المثل القديم" :غبر يا ثور على قرونك" ،ونعلم
أن الشعب اإليراني قد ضاق ذرعا من تصرفات حكومة بالده ،فإيران
من أغنى البلدان نفطيا وزراعيا وثروة حيوانية وصناعيا والشعب
يعاني الجوع والفقر ،ومــن بــدل نظام الشاه في السابق قــادر على
تبديل غيره!
لذلك نقول لحكومة إيران إن دول الخليج بحمى الرحمن ،ومن ثم
رجالها ونفطها ،فال تقحموا الخليج في نزاعاتكم مع الغرب ،فلستم
أوصياء علينا ،وإذا كان التهديد بإغالق طريق مضيق هرمز البحري
لمنع تصدير النفط فهذا في السابق ألن دول الخليج تملك موانئ
تصدير تطل على البحر األحمر.
فنتمنى من حكومة إيــران ضبط النفس كما نتمنى من وسائل
اإلعــام المحلية عدم التصريح بوجود مخزون من الغذاء والــدواء
لما فيه ترويع للمواطنين ،وكأننا على وشك دخول حرب! فلن يكون
هناك أي حرب بل ستكون بردا وسالما بإذن الله.

د .حسن عبدالله جوهر
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فزعة الكويت!
ش ـعــور جـمـيــل تــرجـمــه الـكــويـتـيــون كــرد
فعل على إس ــاء ة إح ــدى مذيعات القنوات
الفضائية ،مما أدى إلــى انتفاضة شعبية
واسعة شاركت فيها كل المكونات الكويتية
م ــداف ـع ـي ــن عـ ــن هــوي ـت ـهــم ال ــوط ـن ـي ــة واسـ ــم
ب ــاده ــم ،وي ــدل ذل ــك بــوضــوح أن ـنــا نلتقي
ون ـت ـكــاتــف ون ـص ـطــف إل ــى جــانــب بعضنا
بعضا فــي مثل هــذه المناسبات ،وننسى
ق ـش ــور االنـ ـتـ ـم ــاءات ال ـض ـي ـقــة ال ـت ــي طــالـمــا
نتنابز بها على الدوام.
وق ــد عـ ّـبــر ك ــل عـلــى شــاكـلـتــه إم ــا بالنقد
الــاســع والغضب الشديد ،فــي حين غطى
آخــرون الموضوع بــروح من الدعابة التي
ك ــان ــت ف ــي ال ـص ـم ـيــم ف ــي ح ـي ــن اسـتـحـســن
ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر الـ ـ ــرد ع ــن ط ــري ــق الـتـغـنــي
بالكويت وذكــر فضائها وتراثها ودورهــا
اإلن ـس ــان ــي وال ـح ـض ــاري وال ـس ـيــاســي عبر
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـف ـت ـق ــده ال ـك ـث ـي ــر فــي
ً
منطقتنا الـعــربـيــة ،وأخ ـي ــرا أع ـلــن الـعــديــد
م ــن الـشـخـصـيــات اإلع ــام ـي ــة والـسـيــاسـيــة
مقاطعتهم للقناة المسيئة كموقف وطني.
ال نتوقع أن تكون تلك اإلســاء ة األخيرة
من نوعها ،أو أنها جاء ت عفوية أو رسالة

ع ــاب ــرة ،خــاصــة ب ـعــد ال ـم ـكــابــرة واإلص ـ ــرار
عـلــى أن مــا ورد فــي الـقـنــاة عــن الـطـعــن في
أ خ ــاق الكويتيين وعقيدتهم ك ــان مجرد
رأي ،فمضمون التعليق الرخيص وربطه
بــا لـخــاف السياسي فــي المنطقة والغمز
والـ ـلـ ـم ــز حـ ـ ــول مـ ــوقـ ــف الـ ـك ــوي ــت ال ـح ـك ـيــم
وال ـم ـت ــوازن وال ـم ـحــب لـلـســام فــي الخليج
ً
ً
تحديدا كــان كفيال بإيصال هــذه الرسالة
بعمومية قابلة إلسقاطات عديدة وشاملة
لعموم الكويتيين ،بما فــي ذلــك الـتـيــارات
السياسية ،والمكونات التي يتألف منها
إضافة إلى الحكومة نفسها.
كما ال نعتقد أن تلك السقطة كانت مجرد
زلة لسان أو هفوة إعالمية ألنها تأتي في
سياق أوســع مع األســف ،وتشمل مختلف
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي والصحافة
والقنوات على خلفية خالفات سياسية تم
إقحام الشعوب الخليجية في أتونها من
أجــل الشحن والـشـحــن الـمـضــاد والتعبئة
النفسية ،مـمــا يـنــذر بخلق حــا لــة عصبية
ون ـفــور بـيــن مــواطـنــي الـخـلـيــج عـلــى عكس
سـ ـن ــوات ال ــدع ــوة إلـ ــى األخـ ـ ــوة الـخـلـيـجـيــة
والهوية الجماعية ،ومن المرجح أن تستمر

ه ــذه ال ـحــالــة المتهيجة طــالـمــا الـخــافــات
السياسية تطفو على السطح.
ل ـ ــذل ـ ــك ،فـ ـ ــإن الـ ـعـ ـق ــل والـ ـحـ ـكـ ـم ــة م ـ ــن أه ــم
متطلبات التعامل مع هــذا الــواقــع الجديد،
والفزعة الوطنية بال شك مهمة وتبقى صمام
أمان مع األخذ بعين االعتبار ضبط النفس
وعــدم االنــزالق إلى جرح مشاعر العوام من
األشقاء ممن ال ناقة لهم وال جمل في مثل
هذه األحــداث ،وذلــك جــراء التعميم المطلق
وتبادل اإلساءات ،ولنتذكر مشاعرنا عندما
نهيئ الرد على اإلساءة لنا.
ً
هـ ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل أيـ ـض ــا
إل ـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة وم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،فـنـتـيـجــة
سياساتهما والتشريعات التي اتفق الطرفان
على تمريرها فقد تم إخماد صوت الحرية
وصــور التعبير عــن النفس ،واستبدل ذلك
بالمالحقة القانونية للشباب وأحكام السجن
لعشرات السنين والتشكيك بالوالء الوطني،
ولــو كانت هناك ذرة من الحياء السياسي
ً
لكان لزاما على السلطتين سحب كل القيود
السياسية الجائرة بحق الكويتيين بعدما
رأوا بــأم أعينهم فــزعــة أهــل الــديــرة لبلدهم
وبني جلدتهم وقيادتهم السياسية!

AlSaddani@hotmail.com

سدانيات :أفخاذ عارية!
وجهه األشقر وعالمات التعب التي اعتلت وجهه لم تخف أبدا
قيمة العمل الذي يقوم به إلصالح الشارع الذي أمر به يوميا للذهاب
إلى مقر عملي ،هذا الشاب اإلنكليزي الذي لو ارتدى بدلة لظننته
«توني بلير» أو أحد الفرسان الخمسة الذين حرروا المعبد ،ال أعرف
لماذا تذكرت وأنا أشاهد هذا المشهد اليومي صراعات أبناء وطني
في دواوينهم الفخمة التي لوال النفط لما كانت على هذا الشكل،
تذكرت صراع بناة الكويت القديمة التي صدع القوم رؤوسنا بأنهم
من بنوها ،ولكنك لو سحبت أحدهم من يده وقلت له قم بما يقوم
به هذا اإلنكليزي لرفض رفضا قاطعا ،وكأنك تريد أن تخرجه من
النور إلى الظلمات!
ال يالم هذا المترف الذي لم ير قيمة للحياة إال فيما يملك ،والحق
يقال لقد أفسده النفط وأفسدته الحكومة الرعوية التي قامت بكل
األدوار عن الشعب ،حتى لم تترك له أي دور ليمارس كإنسان أو
كمواطن! إن النفط عندما جــاء نــزع قيمة األشـيــاء المعنوية التي
تحملها في طياتها ،وخلق تصنيفا جديدا من القيم التي يجب أن
يكون عليها «مواطن النفط الجديد» ،فال قيمة للعامل الذي يصلح
الشوارع التي نسير عليها بأثمن السيارات ،وال قيمة لعامل النظافة
الــذي يحمي البالد من كــوارث ال تحمد عقاباها إذا غــاب يوما أو
يــو مـيــن ،وال قيمة حـتــى للمعلم ا ل ــذي يبني الشخصيات ويبني
المجتمع ألنه ليس من وظائف النخب أو «الفشخرة» المجتمعية
التي تتباهى بها األمهات في جلسات الشاي مع جاراتهن وأخواتهن،
وال حتى رجــل األمــن يحمل هــذه القيمة إال إذا اعتلت فــوق أكتافه

بعض نجمات ال ترمز لكفاءة بل ترمز لراتب ومكانة اجتماعية فقط!
إن انسالخ المجتمع من المنظومة القيمية التي من المفترض أن
يعطيها لكل عناصره فيتأثر بها وتؤثر فيه يمثل إشكالية كبرى
في ديمومة هذا المجتمع واستمرار اعتماده على اآلخرين في بناء
وإصالح وتطوير المجتمعات ،وإن من يصرخ ليل نهار بسبب كثرة
الوافدين وهو جزء من منظومة تشريعية يجب عليه أن يتوقف عن
َّ
الصراخ ،ويقود المجتمع الحترام عناصره أيا كانت وظيفتهم؛ ألن
كل عامل أو عنصر من هذا المجتمع هو جزء من العجلة الكبرى
التي يسير بها نحو األمام ،وكل سقوط لهذه األجزاء يمثل تقهقرا
وتراجعا للمجتمع بأسره.
خارج النص:
 أفخاذ عارية كان اسم وجبة الدجاج التي كنت بصدد طلبهامن المطعم ،لكني ال أعلم لماذا ترددت وشعرت أنني أرتكب جريمة
شرعية بسبب المعنى المصاحب لهذا المسمى!
 اآلن فقط استوعب «بعض» أعضاء مجلس األمة أن التأميناتُ
تتعامل بالربا! ومع كل هذا نحن نستحق هذه النوعيات التي تمثل
ُ
على الشعب وال تمثله.
 عندما سأل والد البنت التي سيتزوجها صديقي عن وظيفته،قال صديقي بكل ثقة :أنا معلم تاريخ ،فرد والدها :الشغل مو عيب
يا ابني!

الناس طبقات
"الغرض هو تحسين عملنا واإلسراع في
خدمة المواطن ،ليش نأجل عمل المواطن
الـلــي ينقضي بنص ســاعــة الــى أي ــام؟" .لم
يعجبه الكالم ورد بغضب" :تتحملون إنتو
المسؤولية إذا صار أي خطأ".
ال ـخ ــاص ــة رج ـع ـنــا إلـ ــى ن ـق ـطــة ال ـص ـفــر،
وألـغـيـنــا كــل مــا كـنــا نـفـكــر فـيــه مــن تغيير
لألفضل ،وتحسين العمل بناء على طلب
ّ
الحبيب" ،كالعادة ،وأعتقد أن
"مسؤولنا
هناك موظفين في كل الــوزارات فوق الكل
(ال ـط ـب ـقــة ال ـع ـل ـيــا) ه ــم ال ــذي ــن ال ي ــداوم ــون
ونعرفهم من أسمائهم في الكشوف فقط،
وآ خــر الشهر يتسلمون رواتبهم مثلي أن
ال ــذي أخ ــرج م ــن ال ـســاعــة  5.30م ــن البيت
ألصـ ـ ــل فـ ــي وقـ ـت ــي الـ ـمـ ـح ــدد مـ ــع ال ــزح ـم ــة
الخانقة المتنامية.
ا ل ـم ـخ ــزي أن ذوي ا ل ـط ـب ـقــة ا ل ـع ـل ـيــا إذا
تفضلوا على ا لـمـســؤول و ح ـضــروا يعمل
لهم حفلة استقبال من الترحيب والشكر!
إي نعم الشكر على حضورهم وبال خجل
وال ذرة كــرامــة ،وعلى فكرة إجــازاتـنــا يتم
قبولها أو رفضها بعد أخذ رأيهم ،ودون
مـبــالـغــة قــد تتغير مــواعـيــد اإلجـ ــازة ،وقــد
تـلـغــى وال ـس ـبــب مـصـلـحــة ال ـع ـمــل! وكــونــي
وقلة معي نتفانى في عملنا وننجزه على
أحسن وجه تتم مكافأتنا بتكليفنا بالقيام
بكل األعمال ،وليس هناك أحسن من هذه
المكافأة!!
ول ـكــي ال نـبـخـسـهــم حـقـهــم الـمـجـمــوعــة
الـمـقــربــة ال ـلــي تـحـضــر ك ــل ي ــوم ومـهــامـهــا
خطيرة وفريدة بعد التوقيع تتم مراسيم

جلسة السوالف والضحك والــريــوق الذي
يـمـتــد ط ــول ال ـيــوم بمكتب ال ـم ـســؤول!! أي
إبداع وأي طموح نتوقع وجوده؟!
ً
ً
المؤسف جدا جدا أني تغيرت بعد كل
هذه اإلحباطات وعدم التقدير ،وأصبحت
أوقع دخول وأطلع أتريق وأتمشى شوي
من الرياضة ضروري! وأرجع أنجز "بعض
األعـمــال" في ساعة ،وأوقــع خــروج وأنهي
يوم عملي!
بعد أن استمعت الى شكواه السريعة لم
أفاجأ فال جديد في ذلك!! كما أن ما يجري
في الوزارات يجري في األماكن األكاديمية
م ــع ب ـعــض االخ ـ ـتـ ــاف ،ل ـكــن الـ ـح ــروب فــي
األخيرة أقوى وأشد شراسة!
بال مهادنة وال تأجيل نحتاج إلى حلول
ج ــذري ــة وتـطـبـيــق صـ ــارم ودق ـي ــق وســريــع
للقانون و عـلــى الجميع ،وإن كنا نحتاج
إلــى سـنــوات للقيام بــذلــك ،ولكن ال بــد من
لحظة الصفر وا لـبــدا يــة ،و يـجــب أن ُيكافأ
المجد ويعاقب المقصر ،وغيره من الحلول
الـكـثـيــرة فــي سبيل تـعــديــل اعــوجــاج سير
العمل في كل ا لــدو لــة ،لترتقي وتصل إلى
مرحلة التنمية الفعلية الجادة التي تساهم
في تطور الوطن وتحسين المعيشة ألفراد
المجتمع في جميع مجاالت الحياة.
ولكن مع كل التفاؤل ا لــذي في داخلنا،
نـقــول لــأســف ،يبقى ال ـنــاس طـبـقــات عند
بـعــض الـمـســؤولـيــن وال أهـمـيــة لالجتهاد
وال ـ ـبـ ــذل ف ــي ال ـع ـم ــل واإلن ـ ـجـ ــاز واإلب ـ ـ ــداع،
وأحيانا تكون المصالح الشخصية عندهم
أهم من الوطن والمواطن!!

ّ
مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :االصطياد في الماء العكر
والـتـخــويــن ونـشــر الـشــائـعــات واألكــاذيــب
ً
ال ـتــي ت ـجــد رواجـ ـ ــا ،وي ـصــدق ـهــا الـبـعــض،
وتؤدي إلى مشاكل وأزمات كثيرة.
وم ــا دفـعـنــي إل ــى الـحــديــث عــن وســائــل
اإلع ـ ــام وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الـ ـ ـك ـ ــام الـ ـ ـ ــذي ق ــالـ ـت ــه مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام إح ـ ــدى
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــات عـ ـل ــى ق ـن ــاة
«العربية» ،ومحاولة الزج باسم الكويت
ف ــي ق ـض ـيــة ال ن ــا ق ــة ل ـهــا ف ـي ـهــا وال جـمــل،
ث ــم م ــا ت ـبــع ذ ل ــك م ــن ردود ف ـعــل غــا ضـبــة
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـمـ ـغ ــردي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ع ـلــى
«تويتر» وا لــرد عليهم من قبل المغردين
ال ـس ـعــودي ـيــن ،ح ـيــث ح ــدث س ـج ــال وشــد
وجـ ـ ـ ــذب ،وتـ ـ ـط ـ ــورت األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى تـ ـب ــادل
االت ـه ــام ــات ،وحـ ــاول الـبـعــض االصـطـيــاد
في الماء العكر والوقيعة بين الدولتين
ال ـش ـق ـي ـق ـت ـيــن ال ـل ـت ـيــن تــرب ـط ـه ـمــا عــاقــات
تــار يـخـيــة مـتـجــذرة ال يمكن ألي شخص
أو حدث عارض أن يؤثر عليها أو يهزها
أو ينال منها.
ل ـق ــد ب ــات ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام وم ــواق ــع

ً
ً
مــن أصعب الـمــواقــف وأشــدهــا ألـمــا وم ــرارة وحـســرة على النفس
أنك تعيش مع أناس أكثر من ربع قرن ،تحبهم وتحترمهم وتقدرهم
وتطيعهم وتقضي مصالحهم ويؤذونك وال تؤذيهم ،وفجأة يقع منك
خطأ فتقوم على الفور بتقديم االعتذار لكنهم ال يقبلون اعتذارك ،بل
يغضبون منك أشد الغضب ،ويتخلصون منك بسبب غلطتك التي
ال تغتفر!!
ً
ُيحكى أن ملكا أمــر وزي ــره بــأن يحضر لــه عشرة كــاب متوحشة
ويضعها في ســرداب القصر الملكي ،فــإذا أخطأ أي وزيــر رمــاه إلى
الكالب المتوحشة ليكون عبرة لغيره من ال ــوزراء ،وفــي أحــد األيــام
أخطأ الوزير المقرب من الملك فأمر الملك بأن يرمى به إلى الكالب.
الــوزيــر :لقد خدمتك عشر سنين كنت فيه نعم الــوزيــر المخلص
األمين الوفي المطيع ،ومن أجل غلطة واحدة بعتني!! وطلب الوزير
من الملك أن يمهله عشرة أيام قبل تنفيذ الحكم ،فتم له ذلك ،فانطلق
الوزير إلى حارس الكالب وعرض أن يقوم مكانه في تربية الكالب مدة
عشرة أيام ،وأخذ الوزير يعتني بالكالب ويقدم لها الطعام والشراب
ويلعب معها ووفر لها كل سبل الراحة حتى ألفته الكالب وأحبته.
وبعد انتهاء األي ــام العشرة أمــر الملك برمي الــوزيــر إلــى الكالب
المتوحشة ،فكانت المفاجأة التي أذهلت الملك ،جاءت الكالب تحتفل
بالوزير وتنبح تحت قدميه ولم تفعل له أي شيء ،فسأل الملك الوزير:
مــاذا فعلت لهذه الـكــاب؟ فأجاب الــوزيــر :خدمت الكالب عشرة أيام
فقط فلم تنس الكالب معروفي وكانت ّ
وفية ،وخدمتك عشر سنين
فنسيت العشرة بلحظة غضب ،فأمر الملك بالعفو عن وزيره وأعاده
إلى منصبه.
العبرة والعظة من هذه القصة" :ال تنكر العشرة بسبب موقف عابر،
وال ُ
تمح الماضي الجميل مقابل موقف لم يعجبك حتى ال تفقد أعز
الناس إليك ،وتفقد أحلى الذكريات واأليام الجميلة"!!
* آخر المقال :اقرأ واتعظ :يقول الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي:
باعوني ليش ليش
عافوني ليش ليش
أنا اللي شايل حبكم بعيوني
وأنا اللي ما كنت أفتكر تنسوني
من أجل غلطة ...من أجل غلطة ...من أجل غلطة
لألسف بعتوني.

«أنا معكم ...سند لكم»
د .أسامة خالد المسباح

د .نبيلة شهاب

ت ـ ـحـ ــولـ ــت وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام وم ـ ــواق ـ ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي خـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخ ـي ــرة إل ــى م ـعــول ه ــدم لـلـعــاقــات بين
الدول والشعوب ونشر الفتن والطائفية
والقبلية وزرع األحقاد والكراهية ،ونجح
أصحاب األجندات الخاصة في استغالل
هـ ــذه ال ــوس ــائ ــل ف ــي الـ ـت ــروي ــج ألف ـك ــاره ــم
المسمومة ،وتأليب الناس على قادتهم
وعلى بعضهم البعض ،و شــق الصفوف
بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد،
ونشر التحزب واالستقطاب الذي يؤدي
ً
إلى إضاعة الجهود والطاقات بعيدا عن
التنمية والتقدم.
و فــي الماضي كانت تستخدم وسائل
اإل عــام في ا لـحــروب النفسية بين ا لــدول
أو الترويج لسياسات معينة ،وكان ذلك
يتم على مستوى ا لـقــادة وا لـصـفــوة ،ولم
ً
ت ـكــن ال ـش ـع ــوب ت ــدخ ــل ط ــرف ــا وت ـت ـصــارع
وتتبادل االتهامات مثلما يحدث اآلن من
خالل وسائل التواصل االجتماعي التي
أصبحت ساحات للعراك والسب والقذف

نكران العشرة
محمد العويصي

محمد السداني

اسـتـثــار فـضــولــي وحــزنــي مــا رأيـتــه من
ت ـغ ـيــر واض ـ ــح ف ــي س ـل ــوك شـ ــاب ون ـظــرتــه
للحياة ومستوى طموحه و مــدى عطائه
بـ ـع ــد عـ ـمـ ـل ــه ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ع ــدة
سنوات ،عرفته بالطموح العالي والتفاني
واإلخ ـ ـ ــاص ف ــي ك ــل ع ـمــل ي ـق ــوم بـ ــه ،فـهــو
م ـت ـف ــائ ــل واجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي طـ ـب ــع ي ـك ـســوه
التهذيب واألدب.
سألته وأنــا أعــرف مــدى طموحه وحبه
في أن يطور نفسه ،فــرد ّ
علي " :أي طموح
وأي أحالم مع وزارات تقتل كل إبداع عند
الفرد؟" ،وبدأ يحكي لي عن سنوات بحسب
تعبيره " سـنــوات ضاعت مــن عمري وهي
أفضل السنوات" ،يقول :من اللحظة التي
ً
توقع فيها الحضور صباحا يبدأ اإلحباط،
روتين قاتل وطرق ألداء األعمال عفا عليها
الزمن ،وإن تقدمت بمقترح لتطوير العمل
وجدت جمهورا من المعارضين ،وأكثرهم
ممن ال يعملون وال يتركون المخلصين
يعملون ،والسبب هو الخوف من انكشاف
ً
فشلهم مهنيا .
وأضاف :تتقبل األمر الواقع وتنزل الى
مـسـتــوى عـمــل يـنــاســب الـسـتـيـنـيــات ليس
فيه تطوير للبلد وال أي خــد مــة محترمة
وســري ـعــة ل ـل ـمــواطــن ،ف ـت ـقــربــت ف ــي الـعـمــل
م ــن مـجـمــوعــة ش ـبــاب طـمــوحـيــن ،حــاولـنــا
قدر استطاعتنا ُ التغيير البسيط جدا في
مصلحة العمل لنفاجأ ذات يوم بالمسؤول
عنا يطلب منا التوقف عما بدأناه ،وقال
ً
حرفيا" :يعني شاطرين طالعين لنا بطرق
غ ـي ــر ع ــن ال ـل ــي ن ـم ـشــي ع ـل ـي ـه ــا" ،أج ـب ـن ــاه:

٧

إضافات

ً
ً
التواصل االجتماعي تشكل خطرا كبيرا
على بقاء ا ل ــدول ،فــا يمكن أن ننسى أن
ثـ ــورات م ــا يـسـمــى الــرب ـيــع ال ـعــربــي الـتــي
نشرت الفوضى والدمار أشعلت شرارتها
ع ـب ــر مـ ــوا قـ ــع ا ل ـ ـتـ ــوا صـ ــل ،ك ـم ــا أن بـعــض
القنوات الفضائية ال تزال تنفخ في فتيل
الفتن وإثارة القالقل وزعزعة االستقرار،
كما أن مواقع التواصل االجتماعي تهدد
الترابط وصالت الرحم بين الشعوب ،فهل
هناك حل لوقف هذه اآلالت والوسائل عن
التخريب في بالدنا؟
هــل مــن الممكن أن يـتــم تــو قـيــع ميثاق
شـ ــرف ي ـج ــرم ن ـشــر ال ـف ـتــن وال ـش ــائ ـع ــات؟
وهل ستتدخل الجهات األمنية في دولنا
الـعــربـيــة لــرصــد مــن ي ـ ّ
ـروج ــون لــأكــاذيــب
ويشعلون المعارك الواهية؟ أم أن الوضع
سيبقى على ما هو عليه وسنرى المزيد
من الصراعات واالنقسامات التي تدعمها
وت ـقــف وراء ه ـ ــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام ومــواقــع
التواصل االجتماعي؟

ً
"أراك مبتسما هذا الصباح" كان ذلك منذ عدة أيام مضت عندما
بــادرنــي صديق بهذا الـقــول ،وباالبتسامة نفسها أجبت "هناك
حكمة صينية قديمة تقول ليست السرعة التي تسير بها مهمة
ً
ما دمت لن تتوقف عن المسير" ،ألقيت ردي على سؤاله منتحيا
ً
ً
جانبا بعيدا عن ضوضاء المكان وأنا أعيد مطالعة الخبر الذي
أقــرؤه على صدر إحدى الصحف وقد جاء فيه "رفع اإليقاف عن
الرياضة الكويتية".
وفي رأيي وآخرين أن أزمة الرياضة الكويتية التي دامت أكثر من
ً
ً
عشر سنوات من العزلة ،ورغم أنها كانت اختبارا قاسيا فإن فيها
إثباتا يوافق هذه الحكمة الصينية من أن السرعة ال تهم طالما أن
النهاية الوصول للهدف المنشود عبر جسور العمل ودون توقف
لتحقيقة ،لقد جاء استعادة الكويت لمكانتها الرياضية ليرسخ
ً
ً
حقا كان لها وتستحقة ،بل لن أكون متجاوزا بالقول إن هذه األزمة
ً
أتت أيضا بمثابة التعبير الصادق عن فكرة أن سياسة الدولة تظل
مرهونة بقدرتها على تلبية مصالح الوطن كافة ،ال السياسية
أو األمنية فحسب ،بل كذلك االجتماعية والثقافية واالقتصادية
ً
والرياضية أيضا ،يدعمني فيما أذهب إليه كلمات حضرة صاحب
السمو أمير البالد حفظه الله ورعــاه التي أشــاد فيها بالجهود
الدؤوبة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ،وحرصه
الدائم على أن تكون الجهود المبذولة في رفع اإليقاف عن الكويت
من خالل حلول ال تتعارض مع القانون أو دستور الدولة( ،وهو
ما كان بالفعل حيث حرصت كل مؤسسات الدولة على أن يكون
الحل وفق هذه التوجهات).
ً
أخيرا ،أدعو للتأمل قليال في مضامين كلمة سموه حين قابل
ً
مجلس إدارة اللجنة األولمبية الكويتية بقصر بيان ،مهنئا لهم
الحصول على الثقة وفــوزهــم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة
األولمبية الكويتية ،وذلك حين قال "أنا معكم ...أنا سند لكم" ،لم
تكن تلك العبارات تعني لي وأنا أعيد قراءتها ضمن سياق الخبر
نفسه إال رسالة طمأنة وأمــل وإزالــة للقلق ،موجهة لكل كويتي
وكويتية على أرض هذا الوطن الطيب.
ً
دفـعــت الـحـســاب وغـ ــادرت الـمـكــان مختلسا الـنـظــر لصديقي
ً
المنهمك في مطالعة الجريدة هو اآلخر مبتسما.

هل العطر عادة
أخالقية؟
ناصر بدر ناصر
ً
ال ـع ـط ــور مـحـبـبــة ل ـنــا ج ـم ـي ـعــا ،وه ــي م ـنــوعــة بــروائ ـح ـهــا
المختلفة وكثيرة بأصنافها وأشكالها الهندسية الجميلة،
منها العربية واألجنبية ،ومعظمنا يحرص على اقتنائها
على مختلف أنواعها ،والحرص على جودتها بحيث تكون
فواحه أو ذات تركيز عال.
ول ـكــن غــالـبـيـتـنــا ل ــم تـنـتـبــه إل ــى أن ــه ل ـيــس م ــن ال ـض ــروري
أن تعجب هــذه الــرائـحــة اآلخــريــن! وبما أن الـنــاس على قدر
مـتـفــاوت فــي األذواق ،فـهــل مــن الــائــق أن ن ـفــرض رائـحـتـنــا
العطرية عليهم؟
هناك عدة أسباب تجعل من العطر غير مناسب لآلخرين،
فبعضنا يعاني مشاكل صحية مثل الحساسية أو الربو
وغ ـيــرهــا ،وه ـنــاك مــن ي ـنــزعــج -يـتـعـكــر م ــزاج ــه -مــن الـعـطــور
الشرقية على سبيل المثال أو العكس مع العطور األجنبية.
ً
أ يـضــا هناك مــن يعجب بالعطر لــدرجــة أنــه قــد يسأل عن
اس ـمــه! وقــد يــدقــق عـلــى درج ــة تــركـيــزه وس ـعــره وغـيــرهــا من
ً
التفاصيل ،فطالما أن هناك تفاوتا في األذواق وفي القبول
و عــدم ا لـقـبــول ،فــإ نــه ليس مــن الجيد أن نضع أنفسنا محل
تجربة وننتظر النتيجة من اآلخرين سواء بالرضا أو عدمه-
فــي حــال أعجبه أو لــم يعجبه -أو أن نـكــون عــر ضــة ألمزجة
الناس المختلفة.
وهناك الكثير من الناس من يشعر باإلحراج في أنه يعلق
على رائحة عطر ســواء أعجبته الرائحة أو لم تعجبه ،فإن
أعـجـبـتــه فــا ب ــأس ،وإن لــم تعجبه فـهــذا أم ــر مـخـتـلــف ،ألنــه
سيضطر للمجاملة ،وهو غير مرتاح في جلوسه في المكان.
من األفضل مراعاة الذوق العام في عالقتنا واحتكاكنا مع
اآلخرين ،سواء كان في مجال العمل اليومي أو في المرافق
الـمـخـتـلـفــة ،ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات م ـث ــا ،وال ـج ــدي ــر بــالــذكــر أن
المرضى هم األولى بأال يتعرضوا إلى روائح عطرية مختلفة
من قبل الموظفين بشكل عام أو من الزوار بشكل خاص.
نأمل التأمل في هذا الجانب الذوقي واألخذ بعين االعتبار
أال يتم فــرض شــيء على اآلخــريــن ،وإن كــانــت بـصــورة غير
مباشرة ،كما نرجو السالمة ودوام الصحة والعافية للجميع.

ةديرجلا
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قلق أميركي من االستثمارات الصينية في إسرائيل
كاثي غيلسنان – ذي
أتالنتيك

تشعر واشنطن بقلق خاص
من التوغل الصيني في إسرائيل
التي تتعاون مع الواليات
المتحدة في أكثر القضايا األمنية
حساسية بما في ذلك أنشطة
إيران اإلقليمية والمعركة
المستمرة ضد طهران ،وتجري
حملة الصين االقتصادية في
حين تعمل على بناء قوتها
العسكرية على نطاق واسع.

بكين بدأت ألول
مرة في العصر
الحديث عرض قوتها
العسكرية خارج
منطقتها وخاصة في
جيبوتي على القرن
اإلفريقي ومضيق
باب المندب

دوافع القلق كما قال
وكيل وزارة الدفاع
األميركية لشؤون
السياسة جون رود إن
«الصين تريد أن تملك
الطريق وأن تسيطر
على الحزام»

حـ ـ ــذر م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي األمـ ــن
القومي األميركي طــوال سنوات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن أخ ـ ـطـ ــار
ال ـس ـمــاح ب ــدخ ــول االس ـت ـث ـمــارات
الـصـيـنـيــة ال ــى تـلــك ال ـب ـلــدان ،أمــا
اآلن ف ـ ــإن ا ل ـق ـل ــق ي ـت ـم ـلــك وزارة
الدفاع األميركية من االستثمارات
ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل وه ــي
واحدة من أقرب حلفاء الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وي ـخ ـش ــى م ـســؤولــو
وزارة الــدفــاع مــن أن تكون غاية
ال ـص ـي ــن ال ـن ـهــائ ـيــة م ـمــاث ـلــة لـمــا
قامت به في إفريقيا وشرق آسيا
وأماكن أخرى وهي :تقليص نفوذ
الواليات المتحدة.
وتشعر واشنطن بقلق خاص
من التوغل الصيني في إسرائيل
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر ال ـق ـض ــاي ــا
األم ـن ـيــة حـســاسـيــة بـمــا ف ــي ذلــك
أنشطة إيران اإلقليمية والمعركة
المستمرة ضد طـهــران ،وتجري
حملة الصين االقتصادية فيما
تعمل على بناء قوتها العسكرية
على نـطــاق واس ــع ،وب ــدأت بكين
وألول م ــرة فــي الـعـصــر الحديث
بعرض قوتها العسكرية خارج
منطقتها وخاصة في جيبوتي
على القرن اإلفريقي وعلى مقربة
من مضيق باب المندب وتوجد
ع ـل ــى م ـق ــرب ــة م ــن ت ـل ــك الـمـنـطـقــة
قــاعــدة عـسـكــريــة أمـيــركـيــة تضم
 4000ج ـن ــدي ك ـمــا أن ـه ــا وجـهــة
ح ـي ــوي ــة فـ ــي ح ـ ـ ــروب الـ ـط ــائ ــرات
المسيرة ضد اليمن والصومال.
وك ـت ــب مــاي ـكــل م ــال ــروي وهــو
نـ ــائـ ــب مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـش ـ ــرق
األوسـ ـ ــط ف ــي رس ــال ــة الـ ــى مجلة
ذي أتــانـتـيــك يـقــول «فـيـمــا نحن
ال نـ ـطـ ـل ــب مـ ـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل عـ ــدم
التعاون مع الصين بصورة تامة
لدينا مناقشات مفتوحة مع كل
المقربين من حلفائنا وشركائنا
حول مضاعفات وتداعيات األمن
القومي المتعلقة باالستثمارات
الصينية».
من جهة أخرى ،الحظ مالروي
أن ــه خ ــال ث ــاث س ـن ــوات يتوقع
أن تـقــوم شــر كــة مملوكة للدولة
الصينية بتشغيل جزء من ميناء
ح ـي ـف ــا ع ـل ــى م ـق ــرب ــة مـ ــن ق ــاع ــدة
بحرية إسرائيلية تعمل في خدمة
األسـ ـط ــول الـ ـس ــادس األم ـي ــرك ــي،
وق ــد أثـ ــار اسـتـثـمــار الـصـيــن في
ً
ً
هــذا الميناء اعـتــراضــا ن ــادرا من
جانب ســاح البحرية األميركي
الى السلطات اإلسرائيلية عندما
تم االعالن عنه ألول مرة في العام
الماضي.
وكـ ـم ــا الحـ ـ ــظ آم ـ ـ ــوس ه ــاري ــل
وه ــو م ــراس ــل صـحـيـفــة هــآرتــس
اإلسرائيلية في تعليق نشره في
الصحيفة فــإن «الـصـيــن تحصل
على نفوذ واسع في مجال البنية

ميناء حيفا اإلسرائيلي
التحتية األساسية في إسرائيل
ً
كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف أي ـ ـضـ ــا–
وب ـصــورة غـيــر مـبــاشــرة– بعض
القدرات العسكرية فيها.

تقليص المزايا العسكرية األميركية
وق ـ ـ ــال مـ ــالـ ــروي فـ ــي بـ ـي ــان لــه
ن ـ ـفـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ـي ــه «ت ـش ـع ــر وزارة
الدفاع األميركية بقلق من رغبة
الصين في تبديد مزايا الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة إض ــاف ــة
إل ــى سـعــي بـكـيــن ال ــى اسـتـخــدام
االقتصاد للترهيب من خالل ما
يعرف باسم مبادرة حزام واحد
وطـ ــريـ ــق واحـ ـ ـ ـ ــدة– وه ـ ــي حـمـلــة
عـلــى ن ـطــاق عــالـمــي لــاسـتـثـمــار
ف ــي ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة– وس ــرق ــة
تقنية وملكية فكرية واستيالء
وتغلغل».
دواف ــع الـقـلــق؟ كـمــا ق ــال وكيل
وزارة الــدفــاع األميركية لشؤون
السياسة جون رود خالل زيارة
ق ــام بـهــا فــي اآلون ــة األخ ـيــرة الــى
إســرائ ـيــل ف ــإن «الـصـيــن تــريــد أن
تملك الطريق وأن تسيطر على
الحزام».
ولكن على الرغم من ذلــك فإن

إســرائـيــل فــي مــركــز مختلف عن
دول أخ ــرى– كما هي الحال مع
ســريــانـكــا عـلــى سـبـيــل الـمـثــال–
والتي لم تتمكن من تسديد قرض
الى الصين كانت استخدمته من
أجل تطوير ميناء فيها وانتهى
األمــر بها الــى تأجيره الــى بكين
لمدة  99سنة .وإسرائيل ليست
أمـ ــام خ ـطــر م ـثــل ذل ــك «ال ـف ــخ من
ال ـ ــدي ـ ــون» ،ب ـح ـســب غ ــال ـي ــا الف ــي
وه ــي بــاحـثــة تعمل فــي برنامج
إس ــرائـ ـي ــل– ال ـص ـيــن لـ ــدى معهد
إسرائيل لدراسات األمن القومي.
وقد الحظت أن شركة صينية
كانت متعاقدة من أجــل تشغيل
ح ـ ــوض واح ـ ـ ــد ف ـق ــط مـ ــن م ـي ـنــاء
ً
حـ ـيـ ـف ــا ،ولـ ـ ــم ت ـ ـقـ ــدم ق ـ ــرض ـ ــا ال ــى
إســرائ ـيــل ،كـمــا أن ذل ــك الـحــوض
ال يستضيف األسطول السادس
األم ـي ــرك ــي وال أي أس ـط ــول آخــر
وت ـق ــوم ال ـقــاعــدة الـبـحــريــة بــذلــك
العمل.

حجب القاعدة البحرية
ل ــن تـسـتـطـيــع رؤي ـ ــة ال ـق ــاع ــدة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة م ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـحـ ــوض
ال ــذي سـتـقــوم الـشــركــة الصينية
بتشغيله وهــو مــا أخـبــرتـنــي به

السيدة الفــي خــال زي ــارة قامت
ً
بـهــا أخ ـيــرا ال ــى الـمـيـنــاء «وحـتــى
اذا كنت تــرتــدي ن ـظــارات مكبرة
أو تقف على سطح بناية عالية».
ولـ ـك ــن ق ـل ــق م ـس ــؤول ــي وزارة
الدفاع األميركية ال يقتصر على
ق ــدرة الـصـيــن الـمــاديــة للوصول
الى اقليم يتمتع بحساسية حيث
ظـلــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ط ــوال
عقود من الزمن القوة الخارجية
الوحيدة المهيمنة .ومن المؤكد
ً
أيضا أن اتفاقات تجارية معينة–
وخاصة في قطاع التقنية– يمكن
ً
ً
أن تشكل بــا بــا خلفيا لعمليات
ال ـت ـج ـس ــس مـ ــن ج ــان ــب ال ـص ـيــن
ف ــي الـ ـم ــواق ــع ال ـق ــوم ـي ــة األم ـن ـيــة
ال ـح ـســاســة .وي ـق ــول م ــال ــروي إن
«االنفتاح القائم في االقتصادات
األميركية واإلسرائيلية هو قوة
لبلدينا ولكن البعض من األشرار
وذوي الـنــوايــا السيئة يمكن أن
يـسـتـغـلــوا ذل ــك اذا ل ــم نـكــن على
القدر الكافي من الحذر».
من جهة اخرى أثارت الواليات
المتحدة قضايا مماثلة مع دول
اخ ــرى– ومنها بريطانيا– التي
يحثها الرئيس األميركي ترامب
على عــدم المشاركة مــع الشركة
الصينية هواوي في صنع الجيل

ال ـتــالــي م ــن شـبـكــات االت ـص ــاالت
ال ـم ـع ــروف ــة ب ــاس ــم  5ج ــي (وف ــي
غ ـض ــون ذلـ ــك اتـ ـخ ــذت ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة اج ــراءاتـ ـه ــا ال ـخــاصــة
ضــد تـلــك الـشــركــة وق ـيــدت بشدة
مـبـيـعــاتـهــا ف ــي أم ـيــركــا مـتــذرعــة
بـ ــدوافـ ــع األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي .ول ـكــن
المشكلة الوحيدة في هذا الشأن
هــي مــن وجـهــة نظر أميركية أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا
م ــن أق ـ ــرب ال ـش ــرك ــاء ف ــي أنـشـطــة
االستخبارات وال تريد واشنطن
ح ــدوث مـشــاركــة صينية فعلية
ف ــي ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات .وم ـش ــارك ــة
المعلومات االستخبارية تمثل
ً
مشكلة حساسة أيضا في حالة
إســرائ ـيــل ألن الـحـلـفــاء ينسقون
ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي ط ــائـ ـف ــة م ـ ــن ق ـض ــاي ــا
األم ـ ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة ك ـمــا أن إيـ ــران
تمثل مشكلة رئيسية بالنسبة
الــى البلدين .وعلى أي حــال فإن
ً
الصين تحتفظ أ يـضــا بعالقات
وثيقة مع إيران.

الموقف الصيني المتميز
وفـ ــي مـ ـك ــان آخـ ــر ف ــي مـنـطـقــة
الـشــرق األوس ــط وربـمــا كــان ذلك
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـص ـي ــن أنـ ـه ــا تـبـنــت

ً
ً
مــوقـفــا عــدائـيــا إزاء الـبـعــض من
النزاعات المتفاقمة الرئيسة في
تـلــك المنطقة وخــاصــة ال ـعــداوة
بين إيــران وإسرائيل اضافة الى
الكثير من دول الخليج .والالفت
في هذه األيام أنه حيثما وجدت
م ـص ــال ــح أم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـخ ـل ـيــج ت ــوج ــد أمـ ـ ــوال صينية
ً
أي ـض ــا ف ــي أغ ـل ــب األحـ ـي ــان .وقــد
أطلقت بكين استثمارات صناعية
كبيرة في دولة االمارات العربية
المتحدة وهي دولــة ثرية اخرى
حليفة للواليات المتحدة والتي
دعمت حملة الضغوط األميركية
ع ـل ــى طـ ـه ــران ويـ ـق ــول م ـســؤولــو
الدفاع في الواليات المتحدة إن
اإلمــارات هي الشريك األكثر قوة
من الناحية العسكرية لواشنطن
في منطقة الخليج.
الــى ذلــك فقد استثمرت بكين
ً
أيـضــا فــي مشاريع طاقة وسكك
حـ ــديـ ــديـ ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر ومـ ــوانـ ــئ
ومصانع سيارات في تونس كما
تشارك في عمليات اعادة البناء
في سورية وفي قطاع النفط في
العراق.
وتجدر االشــارة الى أن شركة
هــواوي تبيع هواتف خلوية في
إسرائيل ولكن وجودها في ذلك

البلد متواضع كما أن إسرائيل–
مثل معظم األماكن– لم تملك بعد
شبكة اتصاالت  5جي.

استثمارات ال غبار عليها
وكـ ـم ــا ح ـ ــرص مـ ــالـ ــروي عـلــى
ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد فـ ـ ـ ــإن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ال غـ ـب ــار ع ـل ـي ـهــا وال
تستهدف بالضرورة زرع الشقاق
بين الحلفاء كما أن المسؤولين
اإلسرائيليين ليسوا بغافلين عن
األخطار سواء من وجهة نظرهم
أو وجهة نظر الواليات المتحدة.
ويقول تقرير حديث صدر عن
راند كوربوريشن إن برلمانيين
إسرائيليين حاليين وسابقين
تحدثوا عن طائفة من المشاكل
بـمــا فــي ذل ــك «سـجــل الـصـيــن في
ال ـت ـج ـســس ال ـس ـب ــران ــي وم ــزاع ــم
الفساد والــروابــط بين الشركات
ال ـص ـي ـن ـيــة وال ـح ـك ــوم ــة وقـضـيــة
ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
الرئيسة بما فــي ذلــك مــا يتعلق
ب ــالـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة األمـ ـنـ ـي ــة
اإلسرائيلية».

حان وقت التشدد البريطاني مع إيران
أثبتت التطورات األخيرة
فشل طريقة وجهود
المصالحة البريطانية مع
ً
طهران ،وبدال من ذلك
يتعين على الحكومة
أسلوب
البريطانية اتخاذ ً
عمل أكثر قوة وحزما ،ولديها
وفرة من الخيارات للقيام
بمثل تلك الخطوة في الوقت
الراهن.

●

سايمون والدمان – موقع
كابكس
اض ـط ــرت الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة
ً
أخـ ـي ــرا ال ــى ال ـل ـجــوء ال ــى الـفــرقــاطــة
الـمـلـكـيــة «إت ـ ــش إم إس م ــون ـت ــروز»
مــن أجــل منع ال ـقــوات اإليــرانـيــة من
م ـطــاردة نــاقـلــة نـفــط بــريـطــانـيــة في
مضيق هــرمــز ،وهــو الممر المائي
ال ـض ـي ــق ال ـ ـ ــذي ي ـق ــع ب ـي ــن ال ـخ ـل ـيــج
الـ ـع ــرب ــي وخ ـل ـي ــج س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان،
وي ـتــم عـبــر ه ــذا الـمـضـيــق الـحـيــوي
تصدير القسم األكبر من نفط الشرق
األوسط.
مــن جهة أخ ــرى وعـلــى الــرغــم من
تأكيد إيران أنها لم تنتهك القانون
الدولي من خالل محاولة االستيالء
عـ ـل ــى ن ــاقـ ـل ــة الـ ـنـ ـف ــط ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
ال ـت ـجــاريــة ف ــإن ه ــذه ال ـم ـحــاولــة من
القرصنة لــم تكن مفاجئة ،وتجدر
االشارة الى أن الحكومة البريطانية
ك ــان ــت ق ــد اتـ ـخ ــذت أق ـص ــى درجـ ــات
الـ ـح ــذر واالسـ ـتـ ـع ــداد ب ـعــد أن حــذر
الرئيس اإليراني حسن روحاني من
حدوث «عواقب» في أعقاب مساعدة
الـبـحــريــة الـمـلـكـيــة الـبــريـطــانـيــة في
احـتـجــاز نــاقـلــة نـفــط إيــرانـيــة كانت
في طريقها إلى سورية ،وهو إجراء
ً
يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية.
و يــذ كــر أن الحكومة البريطانية
ستسعى إلى نزع فتيل التوتر ،ولكن
يتعين على داونينغ ستريت اتخاذ
موقف حازم في وجه طهران ،وكان
التساهل هو ما أوصل لندن الى هذه
الفوضى المربكة في المقام األول،
بـحـســب م ـص ــادر سـيــاسـيــة مطلعة
على الوضع.
وكانت بريطانيا في شهر يوليو
من عام  2015واحدة من الدول التي

وقعت خطة العمل الشاملة المعروفة
ب ــاس ــم ات ـ ـفـ ــاق إي ـ ـ ــران ال ـ ـنـ ــووي ال ــى
جانب ألمانيا وروسـيــا والــواليــات
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا،
ً
وقــد وضــع ذلــك االتـفــاق قـيــودا على
برنامج الطاقة اإليــرانــي في مقابل
رفــع العقوبات الدولية عن طهران،
وبشكل أولي على األقل كان يتوقع
أن يمهد ذلــك االتـفــاق السبيل أمــام
ت ـع ــاون أوسـ ــع وأك ـب ــر بـيــن حكومة
إيران والدول الغربية.

خطوات رئيسية
في غضون ذلك عمدت الحكومة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ــى اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ب ـعــض
الخطوات الرئيسة في ذلك االتجاه،
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال وف ـ ــي شـهــر
أغسطس من عام  2015أي بعد شهر
واحد فقط من توقيع االتفاق النووي
المذكور أعادت الحكومة البريطانية
فتح سفارتها في طهران ،وكانت تلك
السفارة وقبل ثالثة أعــوام ونصف
العام– أي في عام  –2011قد أغلقت
بعد أن اجتاحها أكثر مــن ألــف من
المتظاهرين اإليرانيين الغاضبين
ونهبوا وعبثوا بمحتوياتها.
وفــي مشاهد تــذكــرنــا بما حدث
للسفارة األمـيــركـيــة فــي طـهــران في
عام  1979تم االستيالء على وثائق
ونهب الموجودات واستبدال العلم
الـبــريـطــانــي بــالـعـلــم اإلي ــران ــي ،وقــد
أشــاح الـحــرس اإليــرانــي بوجوههم
ً
بعيدا عن تلك المشاهد فيما كانت
معاهدة فيينا ا لـتــي تضمن حرمة
الـسـفــارات الــدولـيــة تنتهك بصورة
صارخة.
وكانت عملية إعادة فتح السفارة
البريطانية في طهران بعد إغالقها

نازانين زاغاري راتشكليف

تيريزا ماي

قـبــل ث ــاث س ـن ــوات ون ـصــف السنة
ب ـ ــادرة ب ـ ــارزة وم ـه ـمــة ألن المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ك ــان ــت تـ ـج ــازف بـســامــة
مــوظـفــي ال ـس ـفــارة ،وه ــي خ ـطــوة لم
تقدم عليها الحكومة الكندية بعد
إغالق سفارتها في طهران في عام
.2012

اإلشــاحــة ببصرها بــل إنـهــا مضت
الى حد التغطية على تلك التطورات
والـتــزمــت الصمت حيالها بصورة
واضحة.
وف ــي شـهــر أبــريــل مــن ع ــام 2016
ت ــم اع ـت ـقــال ال ـمــواط ـنــة الـبــريـطــانـيــة
مــن أص ــل إي ــران ــي نــازان ـيــن زاغ ــاري
رات ـش ـك ـل ـي ــف وم ـحــاك ـم ـت ـهــا بـتـهـمــة
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـسـ ــس ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـهـ ـم ــة ن ـف ـت ـهــا
الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ب ـشــدة ،كما
أن المنظمات ا لــدو لـيــة تعتقد أنها
مـفـبــركــة ،وت ــم احـتـجــاز راتشكليف
ف ــي س ـجــن إي ـف ـيــن ال ـس ـيــئ الـسـمـعــة
فـ ــي إي ـ ـ ــران ال ـم ـخ ـص ــص لـلـسـجـنــاء
السياسيين و قــد فشلت حتى اآلن
جهود وزارة الخارجية البريطانية
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة فـ ــي إط ـ ـ ــاق سـ ــراح
راتشكليف وعودتها الى عائلتها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ضـ ـ ــاع ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم ض ــد
رات ـ ـش ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف االش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاه ف ـ ـ ــي أن
ال ـجــواس ـيــس اإليــران ـي ـيــن يـنـشــرون
الرعب في أوســاط المنفيين الذين
ي ـع ـي ـشــون فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،وت ـ ــردد

تجاهل المبادرة البريطانية
وع ـل ــى أي حـ ــال ف ـقــد ت ــم تـجــاهــل
هـ ــذه ال ـ ـبـ ــادرة ال ـبــري ـطــان ـيــة– وبـعــد
أشهر قليلة فقط عثرت قوات األمن
الـبــريـطــانـيــة– إم آي  –5عـلــى ثالثة
أطـ ـن ــان م ــن ال ـم ـت ـف ـجــرات ف ــي مـنــزل
ف ــي ش ـم ــال غـ ــرب ل ـن ــدن كـ ــان جـهــاز
الموساد اإلسرائيلي أبلغ السلطات
الـبــريـطــانـيــة ع ـنــه ،وتـبـيــن فــي وقــت
الحق أن حزب الله المرتبط بإيران
ك ــان يخطط للقيام بـهـجــوم واســع
ع ـلــى ال ـم ـصــالــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة على
الشواطئ البريطانية ،ولم يقتصر
رد الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة عـلــى

فــي اآلون ــة األخـيــرة أن الجواسيس
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــون ال ـ ـسـ ــاح
وي ـعـ ـم ــدون الـ ــى تــوج ـيــه ت ـهــديــدات
عـلـنـيــة ال ــى الـمـنـشـقـيــن اإليــران ـي ـيــن
فــي ش ــوارع أسكتلندا وهــي خطوة
تثير قلق الحكومة البريطانية الى
حد كبير.
وف ــي ش ـهــر مــايــو م ــن ع ــام 2018
ً
وبـ ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ال ـ ـ ــى ج ــان ــب
شريكتها األطلسية بعد القرار الذي
ات ـخــذه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن االتـ ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ف ـق ــد اخـ ـت ــارت
رئيسة ال ــوزراء البريطانية تيريزا
ماي التعبير عن التزام بالدها بذلك
اال ت ـفــاق ،كما أن المملكة المتحدة
ً
وقعت مع االتـحــاد األوروب ــي بيانا
ً
مشتركا يقضي بالعمل نحو آلية
تهدف الى حجب تأثير إعادة فرض
العقوبات االقتصادية األميركية.

فشل طريق المصالحة
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى أي ح ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـق ـ ــد أثـ ـبـ ـت ــت
الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة ف ـش ــل طــريـقــة
وج ـه ــود الـمـصــالـحــة الـبــريـطــانـيــة–
ً
وبدال من ذلك يتعين على الحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة اتـ ـخ ــاذ أسـ ـل ــوب عمل
ً
أكثر قــوة وحــزمــا ولديها وفــرة من
الخيارات للقيام بمثل تلك الخطوة
في الوقت الراهن.
وعلى المملكة المتحدة السعي
ال ـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ـ ــدار بـ ـ ـي ـ ــان دع ـ ـ ــم وإدان ـ ـ ـ ــة
إليــران من جانب اللجنة األوروبية
والبرلمان األوروب ــي ،وفــي غضون
ً
ذ ل ــك ،يتعين على بريطانيا أيضا
ت ـح ـس ـيــن حـ ـض ــوره ــا الـ ـبـ ـح ــري فــي
م ـض ـيــق ه ــرم ــز ال ـ ــى أن ت ـت ــأك ــد مــن
ً
ضمان سالمة مصالحها تماما.

وتجدر االشــارة الــى أن الواليات
المتحدة اعتبرت في اآلونة األخيرة
ً
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري اإليـ ــرانـ ــي ك ـيــانــا
ً
إره ــاب ـي ــا ويـتـعـيــن ع ـلــى بــريـطــانـيــا
القيام بخطوة مماثلة ،واذا لم تشمل
تـلــك الـخـطــوة ال ـحــرس ال ـث ــوري كله
فيجب أن تشمل عـلــى األق ــل وحــدة
القدس فيه ،والتي ترتبط بعدد من
ال ـم ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي شتى
أنحاء العالم.

الخطوات الالزمة
وفـ ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ي ـت ـع ـيــن على
بــريـطــانـيــا اس ـت ــدع ــاء سـفـيــرهــا في
طهران للتشاور وإعطاء رجل طهران
فـ ــي لـ ـن ــدن ن ـص ـي ـحــة ق ــاس ـي ــة ح ــول
ال ـس ـلــوك الــدب ـلــومــاســي عـلــى األق ــل،
ً
ك ـمــا يـتـعـيــن ع ـلــى ال ـح ـكــومــة أي ـضــا
إع ــادة الـنـظــر فــي طبيعة الـعــاقــات
الــدبـلــومــاسـيــة مــع ط ـهــران ،وم ــا إذا
كانت راغبة في استمرار دعم االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا أن
االنتقال الى الجانب األميركي يمكن
أن يعطي بريطانيا بعض النقاط
الجيدة لدى البيت األبيض.
وبغض النظر عن الخطوة التي
ق ــد تـ ـق ــرر إي ـ ـ ــران اتـ ـخ ــاذه ــا يـتـعـيــن
ع ـلــى ل ـن ــدن ال ـت ـخ ـلــي ع ــن أسـلــوبـهــا
التصالحي ليس ألنه فشل فقط ،بل
أل نــه يعرض المصالح البريطانية
للخطر ،كما أن عليها توجيه رسالة
شديدة اللهجة الى حكومة طهران
في هذا الصدد.
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رؤى عالمية
االنتخابات اليونانية ...أول هزيمة للشعبوية في أوروبا
ثيودور بيالجيديس -بروكينغز

شدد رئيس الوزراء
ميتسوتاكيس خالل حملته
على ضرورة تمرير جميع
القوانين اإلصالحية في
المجلس ،ويخطط في المرحلة
المقبلة لزيارة بروكسل ،وقد
يطلب من الدائنين الرسميين
تعديل خطة اإلنقاذ التي تم
االتفاق عليها مع حكومة
"سيريزا" السابقة.

ال مفر من أن تواجه
اإلدارة الجديدة
مصاعب كثيرة في
المرحلة المقبلة
ّ
لكن ميتسوتاكيس
معروف بإدمانه
العمل وقدرته على
تحقيق اإلنجازات

حكومة ميتسوتاكيس
تنوي المطالبة
بتخفيض فائض
الميزانية األولي بين
 2020و2022
من  %3.5إلى %2

أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــح كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــوس
ميتسوتاكيس ،الزعيم الليبرالي
لحزب «الديمقراطية الجديدة»
الوسطي اليميني ،رئيس الوزراء
ال ـي ــون ــان ــي ف ــي  8ي ــول ـي ــو ،غ ــداة
االنتخابات المبكرة يــوم األحد
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،حـ ـي ــث حـ ـص ــد 39.8
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن األصـ ـ ـ ــوات ،وفــي
المقابل حصل حــزب «سيريزا»
ال ـش ـع ـب ــوي ال ـح ــاك ــم ع ـل ــى 31.5
فــي المئة مــن األصـ ــوات .يعطي
ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـيــونــانــي
ً
ً
 50مقعدا إضافيا للحزب الذي
يحصد أكبر عدد من األصوات،
وبــال ـتــالــي ف ــاز مـيـتـســوتــاكـيــس
ً
بأغلبية واضحة من  158نائبا
من أصل  300مقعد في البرلمان
الهيليني.
تـ ـع ـ ّـه ــد م ـي ـت ـس ــوت ــاك ـي ــس أن
تـ ـسـ ـت ــرج ــع الـ ـطـ ـبـ ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى
مـكــانـتـهــا الـطـبـيـعـيــة ب ـعــد أرب ــع
سنوات ونصف السنة على تولي
حزب «سيريزا» الحكم ،لكن رغم
أغلبيته الواضحة في البرلمان
ال تـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـق ـ ــوى ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة
والـشـعـبــويــة نــاشـطــة وحــاضــرة
ف ــي الـمـجـلــس ال ـت ـشــري ـعــي ،فقد
دخـ ــل حـ ــزب «الـ ـح ــل ال ـيــونــانــي»
اليميني المتطرف الجديد إلى
البرلمان ،بعدما تجاوز العتبة
االنتخابية الالزمة ( 3في المئة)
وحصد تسعة مقاعد ،كذلك نجح
حزب «جبهة العصيان الواقعي
األوروب ـ ـ ـ ــي» ال ـي ـس ــاري ال ـنــاشــئ
(أس ـس ــه وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة الـســابــق
المستقل يانيس فاروفاكيس)
ّ
ف ــي ت ـخ ــط ــي ت ـل ــك ال ـع ـت ـبــة وف ــاز
ب ـ ـع ـ ـشـ ــرة م ـ ـق ـ ــاع ـ ــد ،وال ن ـن ـســى
«ال ـح ــزب الـش ـيــوعــي الـيــونــانــي»
ً
الـ ـص ــارم الـ ــذي يـتـبـنــى أس ـلــوبــا
ً
ً
س ــوف ـي ــات ـي ــا ،وال ي ـ ــزال ح ــاض ــرا
في البرلمان ،فجمع هــذه المرة
 5.3في المئة من األص ــوات (15
ً
ً
ن ــائـ ـب ــا) ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا ح ـص ــد ح ــزب
االشتراكيين القدامى الذي يحمل
ً
ميوال مشابهة لحزب «سيريزا»
واس ـمــه ال ـيــوم «حــركــة التغيير»
 8.1في المئة من األص ــوات (22
ً
نائبا).
حـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
وال ـم ـح ــاف ـظ ــون (ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة) ن ـحــو  40ف ــي الـمـئــة
م ــن األصـ ـ ــوات وك ـس ـبــوا أغلبية
واضحة في البرلمان ،إنه إنجاز
ً
الفت طبعا لكن في ظل معارضة
 60فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن
لـ ـه ــم ،ال م ـف ــر م ــن أن ي ــواج ـه ــوا
الـمـشــاكــل فــي الـمــرحـلــة المقبلة
ً
نظرا إلى صعوبة عقد تحالفات
مستدامة مــع أح ــزاب أخ ــرى في
ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،وب ـس ـبــب األداء

 االنتخابات المبكرة اليونانية األحد قبل الماضي  ٧يوليوُ
ضــي على نحو
االنتخابي الــمـ ْـر ِ
مفاجئ لحزب «سيريزا» ،تجنبت
الحكومة الجديدة التي تسلمت
مهامها في فترة بعد الظهر من
يوم الثالثاء الماضي االحتفاالت
المفرطة حتى اآلن.
يستطيع ميتسوتاكيس أن
ً
يغتنم الـفــرصــة وي ـمــرر سريعا
مجموعة من التشريعات المهمة،
ففي هــذه الفترة األول ـيــة ،تبقى
ردود األ ف ـعــال السلبية ضئيلة
ُ
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وي ـج ــب أن تـعـطــى
األولـ ــويـ ــة ل ـل ـقــوان ـيــن الـمـتـعـلـقــة
الم ّ
باإلصالحات المؤسسية ُ
لحة
فــي ملفات األمــن والخصخصة
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـف ــرط ــة
ومجاالت أخرى ذات صلة ،حيث
يتعلق هدف عاجل بإنشاء بيئة
ً
مهنية أكثر إيجابية ،نظرا إلى
وجــود إجـمــاع اجتماعي واســع
ّ
على تحرك مماثل ،لكن الشيطان
ً
يكمن دوما في التفاصيل!
يـ ـبـ ـق ــى جـ ـ ـ ــذب اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ً
ً
خارجية مباشرة عامال أساسيا،
لـكـنـهــا عـمـلـيــة بــال ـغــة الـتـعـقـيــد،
ففي آخــر  10سـنــوات تضاء لت
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ــي االق ـت ـص ــاد
الـ ـي ــون ــان ــي بـ ــدرجـ ــة ه ــائـ ـل ــة ،إذ

ً
ت ـق ـت ـصــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات نـسـبــة
إل ــى الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي
عـلــى  11فــي الـمـئــة ،و ًه ــو أســوأ
معدل حتى اآلن مقارنة بجميع
ـاء فـ ــي االتـ ـح ــاد
الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ـ ً
األوروبي ،ونتيجة لذلك تراجعت
اإلنتاجية طوال سنوات وبقيت
األجـ ـ ـ ــور ب ـم ـس ـت ــوي ــات م ـتــدن ـيــة
ّ
ل ــدرج ــة أن ال ـع ــائ ــات ال ـجــديــدة
ت ـع ـجــز ع ــن إنـ ـج ــاب األوالد أو
عيش حياة عادية والئـقــة ،فقد
أشـ ـ ــارت ال ـت ـق ــدي ــرات ف ــي الـسـنــة
ال ـمــاض ـيــة إل ــى ان ـح ـســار الـنـمــو
االقـ ـتـ ـص ــادي بـ ـ ـ ــ 1.9ف ــي ال ـم ـئــة،
ّ
وتوسعت ظاهرة هجرة األدمغة
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر األخ ـي ــرة
ً
أيضا ،كذلك أدت هجرة ّ
العمال
ال ـم ــاه ــري ــن إلـ ــى ت ـفــاقــم مشكلة
ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة ال ـس ـك ــان ـي ــة ال ـتــي
ت ـتــرافــق ب ــدوره ــا م ــع تــداع ـيــات
م ــؤس ـف ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ن ـظــام
الضمان االجتماعي؛ لذا تحتاج
اإلدارة ا ل ـجــد يــدة إ ل ــى معالجة
ً
هذه المشاكل المتداخلة سريعا،
كــون ـهــا ت ـطــرح مـعـضـلــة مـعـقــدة
ً
وتنعكس سلبا على النمو.
في غضون ذلك اجتمع وزراء
الـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـيـ ــورو

كيرياكوس ميتسوتاكيس

يانيس فاروفاكيس

بتاريخ  8يوليو وأعلنوا أنهم
ي ـت ـط ـل ـع ــون إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
اإلدارة ا ل ـجــد يــدة ،لكنهم لفتوا
إلى ضرورة أن تتمسك اليونان
بــااللـتــزامــات الـتــي تـعـهــدت بها
بعد خطة إنقاذها ،وشدد رئيس
ال ـ ـ ــوزراء مـيـتـســوتــاكـيــس خــال
ح ـم ـل ـتــه ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـمــريــر
جميع القوانين اإلصالحية في
المجلس ،ويخطط في المرحلة
المقبلة ل ــزي ــارة بــروك ـســل ،وقــد
يطلب مــن الدائنين الرسميين
ت ـعــديــل خ ـطــة اإلنـ ـق ــاذ ال ـت ــي تم

االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــع ح ـك ــوم ــة
«سيريزا» السابقة.
تنوي حكومة ميتسوتاكيس
أن ت ـط ــال ــب ب ـت ـخ ـف ـيــض فــائــض
َ
العامين
الميزانية األو ل ــي بين
 2020و  ،2022مـ ـ ــن  3.5فــي
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة إلـ ـ ـ ــى  2فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
الناتج المحلي اإلجمالي ،فمن
خ ـ ـ ــال ت ـق ـل ـي ــص ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـي ــود
ال ـمــال ـيــة م ــن األسـ ـه ــل تخفيض
الـ ـض ــرائ ــب ال ـع ــال ـي ــة وت ـخ ـف ـيــف
س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـت ـ ـق ـ ـشـ ــف ف ـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـظــروف الـتــي تتطلب التركيز

ً
ع ـل ــى ت ـس ــري ــع الـ ـنـ ـم ــو .ع ـم ـل ـيــا،
ً
ي ـق ـت ــرح م ـي ـت ـســوتــاك ـيــس ش ـكــا
مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــاء
والدائنين األوروبيين« :أنا ّأقترح
إصالحات سريعة وأنتم خفضوا
الفائض المالي األولي»!
ي ـح ـتــاج مـيـتـســوتــاكـيــس إلــى
اتخاذ الخطوات التالية:
• إطـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـشـ ــاريـ ــع رائـ ـ ـ ــدة
(تـ ـط ــوي ــر عـ ـق ــار «ه ـي ـل ـي ـن ـي ـكــون»
ّ
ومجمع التعدين «سكوريز» في
ش ـم ــال ال ـي ــون ــان) ب ـعــدمــا بقيت
عــالـقــة ل ـس ـنــوات بـسـبــب تــدابـيــر
الـبـيــروقــراطـيــة الـمـفــرطــة ،وذلــك
نتيجة ردود األ ف ـع ــال المحلية
ألسباب بيئية.
• اقتراح حل منهجي إلصالح
الميزانيات العمومية للبنوك ،إذ
ّ
التعرض لضعف
تبقى معدالت
األداء فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك ال ـيــونــان ـيــة
ً
مرتفعة جــدا وتصل إلى  45في
المئة من القروض اإلجمالية.
• ع ـقــد اتـ ـف ــاق م ــع «مــؤس ـســة
الـ ـط ــاق ــة الـ ـع ــام ــة» الـ ـت ــي تــوشــك
على اإلف ــاس وتـفــرض تكاليف
ً
اقتصادية هائلة تنعكس سلبا
على القدرة التنافسية.
• تغيير المقاربة المالية كي

تزيد تركيزها على تسريع النمو
وتحسين قطاع األعـمــال :يمكن
تحقيق هذا الهدف عبر تخفيض
الضرائب واإلنفاق العام بدرجة
كبيرة ،لكن بسبب المبالغ التي
قـ ّـدمـهــا حــزب «سـيــريــزا» الحاكم
للناخبين قبل االنـتـخــابــات ،لم
َ
ت ـب ــق أي م ـســاحــة مــال ـيــة كــافـيــة
لــإدارة الجديدة في عــام .2019
األســوأ من ذلك هو أن الحكومة
الـســابـقــة ش ـ ّـرع ــت تـقــديــم مبالغ
َ
العامين  2020و2021
مماثلة في
ً
أيضا.
ال مـفــر مــن أن تــواجــه اإلدارة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــب كـ ـثـ ـي ــرة
ّ
ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ل ـك ــن
ميتسوتاكيس معروف بإدمانه
على العمل وقدرته على تحقيق
اإلن ـجــازات ،وفــي النهاية وحده
الزمن كفيل بإثبات نجاحه!

على الواليات المتحدة إعادة النظر في التزاماتها مع حلفائها!
يمكن أن يتابع القادة
األميركيون الوثوق بفاعلية
الردع المباشر ،أما الردع
ّ
الموسع في شرق آسيا
والشرق األوسط ،فيحمل
ً
ً
مستوى هائال من المخاطر
ُ
الراهنة والمرتقبة ،ويفترض
ُ
أن تب ِلغ واشنطن حلفاءها
أنها لم تعد مستعدة ّ
لتحمل
عواقب هذه المجازفة.

احتمال أن تطلق
ً
إيران هجوما
ً
مفاجئا على
األراضي األميركية
ً ً
يبقى مستبعدا جدا
ّ
حتى لو تسلحت
ً
نوويا

●

تيد غالن كاربنتر– ناشيونال
إنترست
ثـ ـم ــة نـ ـقـ ـط ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـ ـ ــارزة
فــي مطالب واشـنـطــن مــن ً كوريا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة وإيـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ـع ـ ــا ،فـفــي
ال ـح ــال ـت ـي ــن أص ـ ـ ـ ّـر الـ ـمـ ـس ــؤول ــون
األمـيــركـيــون فــي إدارات مختلفة
على أن يتخلى خصومهم عن أي
ط ـمــوح بــام ـتــاك أسـلـحــة نــوويــة
أو إمـ ـك ــان ــات ه ــائ ـل ــة فـ ــي م ـجــال
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة ،حـيــث
يتعلق افـتــراض كــامــن باحتمال
تطرح طهران أو بيونغ يانغ
أن
ً
تهديدا غير مقبول على السالم
اإلقليمي وعلى األ مــن األميركي
ً
أيضا ،حتى لو اكتسبتا ترسانة
نووية صغيرة.
يبقى القلق من ًتهديد األراضي
األميركية مستبعدا ،إال إذا تابعت
واشنطن تعريض أمنها للمخاطر
ً
دفاعا عن حلفاء وعمالء أمنيين
ضـعـفــاء ،وه ــذا الـتـحــذيــر يكشف
عــن اخـتــاف مـحــوري بين الــردع
ال ـم ـبــاشــر (أي صـ ـ ّـد االع ـ ـتـ ــداء ات
ّ
الموسع (أي
على البلد) والــردع
ّ
صد االعتداء ات على طرف ثالث)،
ويحمل الخيار األول مصداقية
عالية ،على عكس الخيار الثاني.
وقد نجحت الواليات المتحدة
في ردع االتحاد السوفياتي خالل
الحرب الباردة ،مع أن البلد كان
يـمـتـلــك آالف األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
والصواريخ البالستية المتطورة،
ل ـكــن الـ ـق ــادة األم ـيــرك ـي ـيــن كــانــوا
يثقون بعقيدة الــدمــار المتبادل
ّ
ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد ،ب ـم ـع ـن ــى أن مــوس ـكــو
ل ــن ت ـ ًهــاجــم األراضـ ـ ــي األمـيــركـيــة
مطلقا أل نـهــا تـعــرف أن الضربة

ترامب

كيم جونغ أون

حسن روحاني

االن ـت ـقــام ـيــة األم ـيــرك ـيــة سـتـكــون
مـ ّ
ـدم ــرة ،وسـتـهــدف إل ــى الـقـضــاء
على االتحاد السوفياتي كمجتمع
الكرملين
فاعل ،وحذرت واشنطن
ّ
من إطالق ضربة ًمماثلة إذا شنت
مــوسـكــو هـجــومــا عـلــى الــواليــات
الـمـتـحــدة ،وإذا هــاجـمــت الـقــوات
السوفياتية الحلفاء األوروبيين
لواشنطن أو شركاء ها األمنيين
األساسيين في شرق آسيا.
وبـ ـ ـم ـ ــا أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة
انـتـهــت ب ـه ــدوء ،اسـتـنـتــج ال ـقــادة
األم ـيــرك ـيــون أن ال ـ ــردع الـمـ ّ
ـوســع
نـ ـه ــج ًنـ ــاجـ ــح ويـ ـمـ ـك ــن ت ـط ـب ـي ـقــه
عـمــو مــا فــي حقبة مختلفة و فــي
لكن قد ًيكون هذا
ظروف مغايرةً ،
االف ـتــراض خاطئا ج ــدا .صحيح
أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي ال ـكــرم ـل ـيــن
مقتنعون بأن الواليات المتحدة
مستعدة لـلـمـ ًجــازفــة بـشــن حــرب
نــوويــة دف ــاع ــا عــن أب ــرز الـمــواقــع
االستراتيجية واالقتصادية مثل
ّ
أوروبا الغربية ،لكنهم يشكون في
ميل واشنطن إلى تطبيق سياسة

مـمــاثـلــة لـحـمــايــة ب ـلــدان صغيرة
عـلــى ال ـح ــدود الــروس ـيــة ،ويـبــدو
احتمال ســوء التقدير ،فــي الحد
األدنى ،أكبر من المعتاد.
ّ
الموسع مع
كذلك يترافق الردع
مـخــاطــر مـتــزايــدة عـلــى الــواليــات
الـمـتـحــدة فــي خـضــم مواجهتها
لكوريا الشمالية وإيران ،صحيح
أن األدلـ ـ ــة غ ـيــر ج ــازم ــة ف ــي هــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،لـ ـك ــن رب ـ ـمـ ــا اك ـت ـس ـبــت
بـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ـ ًـغ ت ــرس ــان ــة ن ــووي ــة
صغيرة أصال ،وقد حرص ًالنظام
ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ح ـت ـم ــا عـلــى
ب ـن ــاء ن ـظ ــام صـ ــاروخـ ــي مــوثــوق
به ،وال ً ُيعتبر البرنامج اإليراني
متقدما بالقدر نفسه ،إذ لم تنفذ
طهران أي اختبارات نووية (على
عـ ـك ــس كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ال ـتــي
أطـلـقــت اخ ـت ـبــارات مـتـعــددة منذ
عام  ،)2006كما أن «خطة العمل
المشتركة» والمتعددة
الشاملة
ّ
الـ ـج ــوان ــب الـ ـت ــي وق ـ ـعـ ــت عـلـيـهــا
ـران فـ ــي ع ـ ــام  2015ت ـفــرض
ط ـ ـهـ ـ ً
ق ـ ـيـ ــودا ك ـث ـيــرة ع ـلــى بــرنــامـجـهــا

النووي ،وأدى انسحاب واشنطن
مـ ــن ذلـ ـ ــك االتـ ـ ـف ـ ــاق إلـ ـ ــى اس ـت ـي ــاء
ّ
الحكومة اإليــرانـيــة ،لـكــن طهران
لم تتجاوز الحدود المسموح بها
لتخصيب ا لـيــورا نـيــوم بموجب
تلك الخطة إال في هذه المرحلة.
من الواضح أن واشنطن قلقة
م ــن ال ـط ـم ــوح ــات الـ ـن ــووي ــة الـتــي
ّ
احتمال
يحملها خصماها ،لكن
ً
أن تـطـ ًلــق ب ـيــونــغ يــانــغ هـجــومــا
متعمدا على ً الــواليــات المتحدة
مستبعد جــدا ،وسيبقى الوضع
عـ ـل ــى ح ــال ــه حـ ـت ــى لـ ــو ت ـ ّ
ـوس ـع ــت
ترسانتها ا لـنــوو يــة .اعتبر عدد
من الخبراء أن األسلحة النووية
ّ
قد تشكل أقــوى أداة ردع ،لكنها
لـ ـيـ ـس ــت مـ ـفـ ـي ــدة بـ ــال ـ ـقـ ــدر ن ـف ـســه
للتخويف ،وبدرجة أقل لخوض
الـ ـح ــرب ،ف ــا يـمـكــن ال ـل ـجــوء إلــى
هــذا الخيار األخير إال إذا قررت
ال ـق ـي ــادة الـسـيــاس ًـيــة ف ــي ًأي بلد
االنتحار شخصيا ووطنيا.
ال ش ــيء يثبت أن ق ــادة كــوريــا
الشمالية ،وال حتى قــادة إيــران،

يحملون هذه المواصفات ،وحتى
لو بنت إيران في نهاية المطاف
ت ــرس ــان ــة ن ــووي ــة ص ـغ ـي ــرة ،فهي
ستستخدمها على األرجح لكبح
أي طموحات تدعمها واشنطن
لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام ب ــدل ش ــن حــرب
انتحارية عبر مهاجمة األراضي
األميركية.
لكن ال مفر من أن تزداد عوامل
الـ ـخـ ـط ــر إذا أص ـ ـ ـ ـ ّـرت ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة عـلــى حـمــايــة حلفائها
شرق آسيا والشرق
وعمالئها في ً
األوسـ ـ ــط ،ونـ ـظ ــرا إل ــى االن ـق ـســام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي شـ ـب ــه الـ ـ ّج ــزي ــرة
الكورية والتوتر الــذي خلفه في
آخر سبعة عقود ّ ،يبقى احتمال
انــدالع صــراع مسلح بين كوريا
الشمالية والــدول المجاورة لها
ً
قــائـمــا أكـثــر مــن أي وق ــت مضى.
كذلك ،يرتفع احتمال أن تتورط
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ص ــراع
مماثل بسبب التزاماتها األمنية
مــع سـيــول وطــوك ـيــو ،ويـمـ ُكــن أن
ي ـتــأجــج ال ــوض ــع حـيـنـهــا وت ـق ـ ِـدم
ّ
كوريا الشمالية على شن اعتداء
نووي ضد الواليات المتحدة.
ت ـتــراكــم م ـخــاطــر مـشــابـهــة في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ح ـيــث تدخلت
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ـك ــل غ ـبــاء
فــي خــافــات إيـ ــران مــع إســرائـيــل
وقوى عربية أساسية ،على غرار
ال ـم ـم ـل ـ ًكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
م ـجــددا يبقى ا ًحـتـمــال أن ً تطلق
ـى
إي ـ ـ ـ ــران هـ ـج ــوم ــا مـ ـف ــاجـ ـئ ــا عـلـ ً
األرا ًضـ ـ ــي األم ـيــرك ـ ّيــة مـسـتـبـعـ ًـدا
جـ ــدا ،حـتــى لــو تـســلـحــت نــوويــا،
وف ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ي ـت ـع ـلــق اح ـت ـمــال
وارد باندالع الحرب بين طهران
وأحد خصومها وخروج الصراع

ّ
ـات
عـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة وج ـ ـ ــر الـ ــواليـ ـ ً
الـمـتـحــدة إل ــى مـسـتـنـقـعــه ،نـظــرا
إلى التزاماتها األمنية الضمنية
مــع إ ســرا ئـيــل والمملكة العربية
السعودية.
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن ي ـ ـ ـتـ ـ ــا بـ ـ ــع ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة
األمـ ـي ــركـ ـي ــون الـ ــوثـ ــوق بـفــاعـلـيــة
ال ـ ـ ـ ـ ــردع ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر ،أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــردع
ّ
والشرق
الموسع في شرق آسيا
ً
ً
األوســط ،فيحمل مستوى هائال
الراهنة والمرتقبة،
من المخاطر ُ
ُ
وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـب ـ ِـل ــغ واش ـن ـط ــن
حلفاء ها بأنها لم تعد مستعدة
ّ
لتحمل عواقب هذه المجازفة ،ثم
يجب أن يقرر هؤالء الحلفاء مدى
حــاجـتـهــم إل ــى ب ـنــاء أنـظـمــة ردع
نــوويــة مـتــواضـعــة وخــاصــة بهم
كسياسة أمنية جديرة بالثقة.
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـت ــرك
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـم ـخــاطــر
ال ـم ـطــروحــة ع ـلــى عــاتـ ًـق ال ـب ـلــدان
الـتــي تستفيد مـبــاشــرة مــن ردع
كوريا الشمالية وإيران.

على الواليات المتحدة
أن تترك المخاطر
المطروحة على عاتق
البلدان التي تستفيد
ً
مباشرة من ردع كوريا
الشمالية وإيران

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٧٤٦

٦.١٢٤

٤.٩٠٠

2.٦٣١ 2.٩٢٨ 3.٢٨٥

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة تتراجع إلى  27.6مليون دينار
ضغط من السوق األول ...و«الرئيسي» يستمر في األداء اإليجابي
علي العنزي

االيجابية من نصيب السوق
الرئيسي ،الذي سجل مكاسب
جيدة بنسبة  ٪ 0.17هي
 8.19نقاط ،ليقفل على
مستوى  4900.61نقطة.

تـبــايــن أداء م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـكــويــت خ ــال إق ـفــال تعامالتها
األسـبــوعـيــة أم ــس ،وخـســر مؤشر
الـ ـب ــورص ــة الـ ـع ــام ُعـ ـش ــري نـقـطــة
مـ ـئ ــو ي ــة ،تـ ـ ـع ـ ــادل  12.25ن ـق ـطــة،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 6124.63
نقطة ،وبسيولة متراجعة بالكاد
ت ـ ـجـ ــاوزت  27.6م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
ت ــداول ــت عـ ــدد أس ـه ــم ب ـلــغ 153.5
مليونا عبر  6864صفقة ،وبضغط
م ــن خ ـس ــارة ال ـس ــوق االول ،ال ــذي
خـســر ثـلــث نـقـطــة م ـئــويــة ،تـعــادل
 22.06نقطة ،ليقفل على مستوى
 6746.74نقطة ،متداوال  36مليون
سهم فقط ،بقيمة  16مليون دينار،
عبر  2320صفقة.
وكــانــت االيـجــابـيــة مــن نصيب
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي سـجــل
مـكــاســب ج ـيــدة بـنـسـبــة  0.17في
المئة هي  8.19نقاط ،ليقفل على
مستوى  4900.61نقطة ،وبسيولة
م ـس ـت ـم ــرة ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ف ــوق
مستويات  11مليون دينار بنحو
 600أل ــف دي ـن ــار ،ت ــداول ــت 117.5
م ـل ـيــون س ـه ــم ،ون ـف ــذت م ــن خــال
 4536صفقة.

تحول مستمر
استمر التحول في التعامالت

بين السوقين االول والرئيسي
ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وب ـع ــد
أك ـثــر م ــن سـنــة عـلــى تــركــز كبير
لـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـ ـس ـ ــوق عـ ـل ــى أس ـه ــم
مكونات السوق األول ،خصوصا
الـ ـمـ ـص ــارف وزي ـ ــن وأج ـي ـل ـي ـتــي،
تــراجـعــت تـعــامــاتــه قـيــاســا على
الفترة الماضية مقارنة بالسوق
الرئيسي الذي استمر في انتداب
أسهم تشغيلية ورفــع سيولتها
ونشاطها فيما يبدو تحوال في
ع ـم ــل م ـح ــاف ــظ م ـح ـل ـيــة ت ــدارك ــت
ت ــرك ــزه ــا ف ــي م ـح ــاول ــة لـلـتـنــويــع
أو تـخـفـيــف ب ـعــض ال ـم ــراك ــز في
أسهم قطاع المصارف واألسهم
الرئيسية األخرى بالسوق االول.
وتــركــز ظ ـهــور بـعــض األسـهــم
ذات األداء الجيد والتوزيعات أو
ذات األخبار االيجابية أو تراجع
االخبار السلبية التي تدور حول
بعضها ،وكان أبرزها أمس أسهم
ال ـس ـفــن وال ـم ـش ـتــركــة واالم ـت ـي ــاز
واالفكو واعيان.
وظ ـ ـهـ ــرت أيـ ـضـ ــا أسـ ـهـ ــم مـثــل
لــوج ـس ـت ـيــك وكـ ــابـ ــات ووط ـن ـيــة
عقارية ،وجميعها تقريبا أسهم
تشغيلية أو مستفيدة مــن نمو
أسهم في السوق األول لتعوض
غـيــابـهــا وت ــرف ــع سـيــولــة الـســوق
االيجابية وتستمر مساهمتها

بـ ـم ــا ي ـ ـفـ ــوق  35ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
سـيــولــة ال ـســوق االجـمــالـيــة ،بعد
أن استقرت خالل عام تقريبا بما
ال يزيد على  15في المئة تقريبا.
في المقابل ،كان اللون االحمر

حليفا لمعظم مــؤشــرات أســواق
دول مجلس التعاون الخليجي،
وتــراج ـعــت  5م ــؤش ــرات وبنسب
م ـت ـقــاربــة ،ك ــان أك ـبــرهــا خ ـســارة
م ــؤش ــر سـ ـ ــوق قـ ـط ــر ب ــأكـ ـب ــر مــن

نقطة مئوية ،بينما ربح مؤشرا
السوق اإلمــاراتــي بنسب كبيرة،
خـصــوصــا فــي أبــوظ ـبــي ،وال ــذي
ربح أكثر من  2.7في المئة.
ك ـ ـمـ ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد م ـ ــؤش ـ ــر دبـ ــي

أخبار الشركات

«االمتياز» تحقق  21.37مليون دينار
حققت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية أرباحا بقيمة  21.37مليون
دينار ،بواقع  22.75فلسا للسهم ،في الفترة المنتهية في  ،2019/6/30مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  12.3مليونا ،بما يعادل  11.81فلسا للسهم في نفس
الفترة من .2018

عقد لـ «لوجستيك» مع «األميري» بـ  50مليون دينار
كشفت شركة كي جي إل لوجستيك ،أنها بصدد توقيع الترخيص الخاص
بمزايدة مع الديوان األميري بقيمة  50مليون دينار ،مدة  35سنة.
وقالت «لوجستيك» ،إن المزايدة تتعلق بإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة
واستغالل المنطقة المحيطة لمدينة الكويت في نشاط رياضة المحركات،
ً
الفتة إلى أن المزايدة ُ
المشار إليها ليس لها تأثير حاليا على المركز المالي
للشركة.

إغالق االكتتاب بأسهم
زيادة رأسمال «كيبكو»
أعـلـنــت شــركــة مـشــاريــع الـكــويــت الـقــابـضــة (كيبكو)
اكـتـمــال االك ـت ـتــاب فــي أس ـهــم زيـ ــادة رأس ـم ــال الـشــركــة،
والبالغ عددها  452.75مليون سهم.
وقالت الشركة ،إن مساهميها اكتتبوا في زيادة رأس
المال خالل الفترة ُ
المحددة والتي بدأت في  27يونيو
الماضي ،وانتهت بتاريخ  17يوليو  ،2019بالزيادة
عن عدد األسهم المطروحة لالكتتاب .وأوضحت أنها
ستقوم باإلفصاح عن تفاصيل نتائج االكتتاب في زيادة
ً
رأس المال الحقا فور االنتهاء من التخصيص .وبينت
أن أثــر هــذا االكـتـتــاب يتمثل فــي زي ــادة أسهم رأسمال
الشركة بـ  452.75مليون سهم ،والتي ستمثل قيمتها
ً
ً
تمويال إضافيا للشركة بقيمة  95.08مليون دينار.

إلغاء ترخيص صندوق «كميفك»
لألسهم الهندية
أعلنت هيئة أسواق المال إلغاء ترخيص صندوق
"كميفك" لألسهم الهندية وإلـغــاء قـيــده مــن سجل
الصناديق لديها .وقالت الهيئة في بيان صحافي
أمــس ،إن ذلــك يأتي بعد االطــاع على القانون رقم
" "7لسنة  2010بـشــأن إنـشــاء هيئة أس ــواق الـمــال
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية

وتعديالتهما ،وعلى طلب مصفي صندوق "كميفك"
لألسهم الهندية إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء
قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
وبناء على القرار رقم " "149لسنة  2018بشأن تعديل
صالحيات االعتماد النهائي إلجراءات عمل قطاع
اإلشراف الصادر بتاريخ .2018/11/25

«كامكو» تفوز بإدارة اكتتاب المواطنين في «البورصة»
قالت شركة كامكو لالستثمار ،إن هيئة أسواق المال أرست عليها مناقصة إدارة
طرح أسهم شركة بورصة الكويت لألوراق المالية الكتتاب المواطنين .وأضافت
الشركة أنها بصدد استكمال إجراءات التعاقد المرعية ،مشيرة الى عدم وجود
أثر للمعلومة على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي .وكان تحالف شركة
المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات ،وشركة كامكو لالستثمار ،وشركة
أوليفر وايمان ،هو مستشار مزايدة خصخصة البورصة.

«عقارات الكويت» تربح  5.42ماليين دينار
بلغت أرباح شركة عقارات الكويت  5.42ماليين دينار بواقع  6.2فلوس للسهم
في الفترة المنتهية في  ،2019/6/30مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  3.88ماليين
دينار بما يعادل  4.31فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

م ــن ن ـمــو ج ـ ــاره ،وربـ ــح أك ـثــر من
نقطة مئوية ،وكــان فــي المقابل
خسارة أسعار النفط أمس األول،
ب ـعــد ارتـ ـف ــاع م ـخ ــزون ــات الـنـفــط
األمـيــركــي ،الـتــي ظـهــرت بياناته

عصر أمس األول ،ليفقد "برنت"
م ـس ـت ــوى  67دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
ويعود الى مستويات  64دوالرا.

استقرار الدوالر واإلسترليني
وارتفاع اليورو
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.303ديـنــار ،في حين ارتفع الـيــورو إلــى  0.341ديـنــار ،مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وق ــال بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي فــي نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن
سعر صرف الجنيه اإلسترليني
اسـتـقــر عـنــد مـسـتــوى 0.377
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ارتـ ـف ــع
ال ـف ــرن ــك ال ـس ــوي ـس ــري إل ــى
مستوى  0.308دينار ،وظل
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

 %29.8تراجع الفائض التجاري بين الكويت واليابان
أظهرت بيانات رسمية صــدرت أمــس ،أن
الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع
بنسبة  29.8فــي الـمـئــة خ ــال شـهــر يونيو
الماضي على أساس سنوي ليبلغ
ً
 33.8مليار ين " 313مليون دوالر" مسجال
ً
بــذلــك انـخـفــاضــا لـلـمــرة األول ــى خ ــال ثالثة
شهور.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير
أول ــي ،إن ذلــك يأتي إثــر انخفاض صــادرات

الكويت إلــى اليابان بنسبة  26.6فــي المئة
على أســاس سنوي لتصل إلــى  45.8مليار
ين " 425مليون دوالر" لتتراجع بذلك للمرة
األولى خالل ثالثة شهور.
وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة أن واردات الـكــويــت
ً
من اليابان انخفضت أيضا بنسبة  9.6في
المئة لتصل إلــى  12مليار ين " 112مليون
ً
دوالر" مسجلة بذلك هبوطا للشهر الرابع
على التوالي.

وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـع ـج ــز فـ ــي ال ـم ـي ــزان
التجاري الياباني مع منطقة الشرق األوسط
ً
عموما انخفض خالل يونيو الماضي بنسبة
 1.5ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى  478.1م ـل ـيــار ي ــن "4.4
مليارات دوالر" إثر تراجع صادرات المنطقة
إلى اليابان بنسبة  6في المئة مقارنة بالشهر
نفسه من .2018
وقالت إن النفط الخام والمنتجات النفطية
المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل

نسبة  95.6في المئة من إجمالي صــادرات
المنطقة إلــى اليابان انخفضت بنسبة 5.5
في المئة خالل شهر يونيو الماضي مقارنة
بالشهر ذاته من العام السابق.
وأضافت أن إجمالي واردات منطقة الشرق
األوسط من اليابان هبطت في المقابل بنسبة
 16.4ف ــي ال ـم ـئــة بـفـعــل ض ـعــف ال ـط ـلــب على
المركبات واآلالت والمعدات اإللكترونية.
(كونا)

النفط يصعد  %1مع نمو التوترات في منطقة الخليج

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.30دوالر ليبلغ  64.87دوالرا
قالت إيران إن السفينة،
التي احتجزتها ولم تحدد
ُ
هويتها ،كانت تهرب
الوقود وتحمل مليون لتر أو
ما يعادل نحو  6200برميل.

انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  1.30دوالر في تداوالت
ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـم ــاض ــي لـيـبـلــغ
ً
ً
 64.87دوالرا مقابل  66.17دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي تـ ـ ــداوالت ال ـثــاثــاء
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت
أس ـعــار الـنـفــط نـحــو  1فــي المئة
أم ــس ،بـعــد أن قــالــت إيـ ــران ،إنها
احتجزت ناقلة نفط أجنبية في
الخليج وسط تصاعد التوترات
بين طهران والغرب بشأن سالمة
الـمــاحــة فــي مضيق هــرمــز وهو
ممر حيوي لصادرات الطاقة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
ً
ً
برنت  58سنتا إلى  64.24دوالرا
لـلـبــرمـيــل .كــانــت ال ـع ـقــود اآلجـلــة
لخام القياس العالمي تراجعت 1
في المئة أمس ،و 3في المئة يوم
الثالثاء الماضي.
وصـ ـ ـع ـ ــدت ع ـ ـقـ ــود خ ـ ــام غ ــرب
تـكـســاس الــوسـيــط األمـيــركــي 43
ً
ً
سنتا إلى  57.21دوالرا .وتراجع
الخام  1.5في المئة في الجلسة
السابقة و 3في المئة يوم الثالثاء
الماضي.
وقالت إيران إن السفينة ،التي
ُ
لــم تـحــدد هــويـتـهــا ،كــانــت تـهــرب

ال ـط ـل ــب خ ـ ــال م ــوس ــم ال ــرح ــات
الصيفية.
وأظ ـ ـهـ ــرت ب ـي ــان ــات م ــن إدارة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
ان ـخ ـف ــاض ــا ي ـف ــوق ال ـم ـت ــوق ــع فــي
مخزونات النفط الخام األسبوع
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،لـ ـك ــن ال ـم ـت ـع ــام ـل ـي ــن
يركزون على الزيادات الكبيرة في
مخزونات المنتجات المكررة مما
دفع األسعار لالنخفاض.

باركليز

الوقود وتحمل مليون لتر أو ما
يعادل نحو  6200برميل.
وقالت إيران ،إنها هي نفس
السفينة التي جرى قطرها يوم
األح ــد بـعــد أن أرس ـلــت إش ــارة

اس ـت ـغ ــاث ــة .وقـ ـ ــال م ـس ــؤول ــون
أميركيون يــوم األربـعــاء إنهم
غ ـي ــر واث ـق ـي ــن م ـم ــا إذا كــانــت
ن ــاقـ ـل ــة نـ ـف ــط ج ـ ـ ــرى س ـح ـب ـهــا
إلــى المياه اإليرانية قد جرى

التحفظ عليها أم إنقاذها.
وتـحــث بــريـطــانـيــا إي ــران على
تخفيف ا ل ـتــو تــرات فــي الخليج،
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـعـ ـه ــدت ب ـ ــال ـ ــدف ـ ــاع عــن
حقوقها المالحية في المنطقة.

وانـ ـخـ ـف ــض الـ ـنـ ـف ــط األرب ـ ـعـ ــاء
الماضي ،في رد فعل على ارتفاع
كـبـيــر فــي م ـخــزونــات المنتجات
النفطية مثل البنزين في الواليات
المتحدة ،مما يشير إلــى ضعف

مـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،خ ـفــض
باركليز توقعاته لسعر النفط في
النصف الثاني من العام الحالي
ً
وفي العام القادم ،قائال إنه يتوقع
تباطؤ نمو الطلب بسبب أوضاع
أضـعــف مــن الـمـتــوقــع لالقتصاد
العالمي.
وقلص البنك توقعاته لسعر
خام القياس العالمي برنت وخام
غرب تكساس الوسيط األميركي
في  2019بواقع دوالريــن إلى 69
ً
ً
دوالرا و 61دوالرا للبرميل على
الترتيب.
وخفض تقديراته لسعر برنت
فــي  2020سـتــة دوالرات إلــى 69
ً
دوالرا وبـمـقــدار خمس دوالرات

ل ـل ـبــرم ـيــل لـ ـخ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـســاس
الوسيط.
وقــال البنك في مذكرة ،إن من
الـمــرجــح أن يتباطأ نـمــو الطلب
ً
إلــى مــا يــزيــد قليال فحسب على
ً
مليون برميل يوميا في  2019إذ
إن "تنامي الحماية التجارية في
ظــل التباطؤ الصناعي الـجــاري
عالميا" يضغط بقوة على نمو
الطلب النفطي هذا العام.
ل ـك ــن م ـح ـل ـلــي ال ـب ـن ــك أض ــاف ــوا
أنــه "عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،نعتقد
أن ال ـم ـخــاوف مــن ح ــدوث تخمة
مبالغ فيها إذ تظل اال تـجــاهــات
األساسية لمخزون البترول في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وف ــي أنـحــاء
العالم تقدم الدعم" ،مضيفين أن
"ال ـســوق يقلل مــن تـقــديــر الطلب
ويبالغ في تقدير نمو اإلمدادات
ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة
لألسعار".
واستقرت أسعار النفط أمس،
ب ـعــد أن انـخـفـضــت ف ــي الـجـلـســة
ال ـســاب ـقــة ح ـيــن أظ ـه ــرت بـيــانــات
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع م ـ ـخـ ــزونـ ــات
المنتجات في الواليات المتحدة
ب ـق ــوة األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،مـمــا
يشير إلى ضعف في الطلب خالل
موسم الرحالت الصيفية.
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تشمل مكافحة غسل األموال وضمان أمن الصفقات وبيانات المستخدمين
تخشى حكومات مجموعة
السبع من أن القواعد التنظيمية
الدولية للضرائب ،التي ترجع
إلى عشرات السنين ،أصبحت
ال تكفي مع ظهور شركات
مثل «فيسبوك» و«أبل»،
التي تسجل أرباحها في دول
منخفضة الضرائب ،بصرف
النظر عن مصدر الدخل.

أ ل ـ ـ ـقـ ـ ــى وزراء م ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة دول
مجموعة السبع ظالال من الشك
على آ ف ــاق عملة ليبرا الرقمية،
التي تعتزم «فيسبوك» إطالقها،
مصرين على أن هناك مشكالت
تنظيمية صعبة ينبغي حلها
أوال.
والقـ ـ ــت خ ـط ــة أضـ ـخ ــم شــركــة
تواصل اجتماعي إلطالق عملة
رقـ ـمـ ـي ــة ص ـخ ـب ــا مـ ــن م ـس ــؤول ــي
الـهـيـئــات الـتـنـظـيـمـيــة والـبـنــوك
الـمــركــزيــة والـحـكــومــات ،قائلين
إن ـهــا يـجــب أن تـحـتــرم الـقــواعــد
التنظيمية المتعلقة بمكافحة
غـ ـ ـ ـس ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وت ـ ـض ـ ـمـ ــن
أم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــات وب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
المستخدمين.
لكن هناك أيضا بواعث قلق
أع ـ ـمـ ــق م ـ ــن أن ي ـت ـغ ـل ـغ ــل ن ـف ــوذ
شــركــات التكنولوجيا الكبيرة،
بشكل متزايد ،في مجاالت كانت
حـ ـك ــرا ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،مـثــل
إصدار العملة.
وقــال وزيــر المالية الفرنسي
برونو لومير ،للصحافيين« ،ال
يـمـكـنـنــا أن ن ـق ـبــل بـ ــأي ع ـمــات
م ـت ــداول ــة ل ـهــا ن ـفــس قـ ــوة ودور
العمالت السيادية».
وصرح وزير المالية األلماني
أوالف شـ ــو ل ـ ـتـ ــس بـ ـ ـ ــأن خ ـطــط
«فيسبوك» يبدو أنها «لم تخضع
لدراسة وافية» ،مضيفا أن هناك
أيضا تساؤالت بخصوص أمن
الـبـيــانــات« ،أن ــا على قناعة بأن
علينا الـعـمــل ســريـعــا ،وأن تلك
(العملة ليبرا) ال يمكن أن تمضي
قــدمــا دون ح ــل جـمـيــع األسـئـلــة
القانونية والتنظيمية».
وطـلـبــت فــرنـســا ،ال ـتــي تــرأس

«دويتشه بنك» يقلص اإلنفاق
على التكنولوجيا
طرح الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك ،كريستيان زيفينغ ،في قلب
خطة تحول البنك ،مجازفة مخالفة لالتجاه السائد ،بمعنى أن يخفض
اإلنفاق على التكنولوجيا ويتقدم بالمنافسة في الوقت ذاته.
ويتوقع دويتشه بنك ،رغم تسارع الثورة الرقمية في القطاع المالي،
خفض نفقاته السنوية على التكنولوجيا إلى  2.9مليار يورو (3.3
مليارات دوالر) عام  ،2022من ذروة بلغت  4.2مليارات يــورو العام
الحالي ،وفق ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وقال بيير دراخ ،المدير التنفيذي لمؤسسة إندبندنت ريسيرش في
فرانكفورت« :ربما يود دويتشه بنك أن ينفق المزيد على التكنولوجيا،
لـكـنــه يـحـتــاج إل ــى أمـ ــوال ألجـ ــزاء أخ ــرى مــن إعـ ــادة هـيـكـلـتــه .إن ــه من
المستحيل تقريبا على البنوك األوروبية أن تلحق بركب األميركيين
في هذه المرحلة».
وذكر فريق زيفينغ ،أنه أحرز تقدما في إصالح شبكات المعلومات
التي وصفها سلفه بأنها «عتيقة وغير كافية» .لقد جعلت سنوات
التوسع األنظمة غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض ،ولم
تتابع سير أعمالها بشكل مناسب.
(د ب أ)

أعضاء مجموعة السبع
مـجـمــوعــة االق ـت ـص ــادات السبع
الـمـتـقــدمــة ه ــذا ال ـع ــام ،مــن بنوا
كور ،عضو المجلس التنفيذي
ل ـل ـب ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ـ ــي،
تشكيل مجموعة عمل من الدول
السبع ،لبحث العمالت المشفرة
والرقمية مثل ليبرا.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـ ـق ــدم ك ــور
تقريرا أوليا للوزراء ومحافظي
البنوك المركزية ،أثناء االجتماع
ا ل ــذي تستضيفه بـلــدة شانتي
شمالي باريس.
ويـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـسـ ــؤولـ ــو الـ ـبـ ـن ــوك
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــز يـ ـ ــة إ نـ ـ ـ ـ ــه إذا أرادت
«فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» تـ ـلـ ـق ــي الـ ـ ــودائـ ـ ــع
فستحتاج إلى رخصة مصرفية،

و ه ــو مــا سيخضعها للقواعد
التنظيمية ا لـصــار مــة المعمول
بها في ذلك القطاع.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ب ـ ـعـ ــض م ـ ـسـ ــؤولـ ــي
الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـم ــرك ــزي ــة أيـ ـض ــا إن ــه
ال ي ـم ـكــن ال ـس ـم ــاح لــأش ـخــاص
بــإجــراء الـمـعــامــات دون كشف
هويتهم ،نـظــرا لـلــوائــح القطاع
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـلـ ــزم ش ــرك ــات
المدفوعات باالحتفاظ ببيانات
أساسية عن عمالئها.

توافق عالمي
وق ـ ــال م ـحــافــظ ب ـنــك ال ـيــابــان
الـمــركــزي الـيــابــانــي هاروهيكو

كورودا إن من المرجح أن تتطور
مجموعة العمل التابعة للدول
السبع مــع مــرور الــوقــت ،لتضم
نـطــاقــا واس ـعــا مــن المسؤولين
الرقابيين من خارج المجموعة،
نظرا للتأثير الهائل الذي يمكن
أن تحدثه «ليبرا» على االقتصاد
العالمي.
وت ــاب ــع ك ـ ـ ـ ــورودا« :إذا كــانــت
ُ
ل ـي ـبــرا تـطـمــح ف ــي أن تـسـتـخــدم
عالميا فيجب على الدول السعي
وراء اس ـت ـج ــاب ــة م ـن ـس ـقــة عـلــى
مستوى العالم .ليس هذا شيئا
يمكن مناقشته بين محافظي
البنوك المركزية للدول السبع
فقط».

إندونيسيا تخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو

تباطؤ االقتصاد
والتضخم الصامت
قد يؤديان إلى مزيد
من التخفيضات

خفضت إندونيسيا ،أمس ،أسعار الفائدة ألول
مرة منذ حوالي عامين ،في إ طــار المساعي من
أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لتعزيز النمو.
وقـ ـل ــص ب ـن ــك إن ــدون ـي ـس ـي ــا فـ ــائـ ــدة اإلق ـ ـ ــراض
الرئيسية بمقدار  25نقطة ليصل إلى  5.75في
المئة ،فــي قــرار ا تـخــذ قبل خفض سعر الفائدة
ال ــذي يـتــوقــع أن ي ـصــدره االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي
األميركي في وقت الحق هذا الشهر.
وكانت البالد تحاول جاهدة تعزيز النمو في
ظل سعر ضعيف للعملة (الروبية) التي تراجعت
بسبب عمليات بيع في عمالت األسواق الناشئة
شهدت انخفاض سعر الوحدة إلى مستويات لم
ً
تسجل منذ األزمة المالية اآلسيوية قبل  20عاما.
وقال محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو:
«اعتمدنا هذه السياسة ألننا نقدر أن التضخم
ً
سيبقى منخفضا  ،ونحن بحاجة للحفاظ على
زخم النمو االقتصادي».
وخ ـف ــض ال ـب ـنــك م ـع ــدالت تـسـهـيــات ال ــودائ ــع
واإلقراض بمقدار  25نقطة إلى  6.5في المئة ،و5
في المئة على التوالي.
ً
وحقق اال قـتـصــاد اإلندونيسي نـمــوا بمقدار

 5.07في المئة في الربع األول من العام الماضي،
وس ــط ت ــراج ــع أس ـع ــار ال ـس ـلــع األســاس ـيــة  -بما
في ذلك زيت النخيل والفحم  ،-وحرب تجارية
مستمرة بين الواليات المتحدة والصين.
وب ـح ـســب وارج ـ ـيـ ــو ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تــراجــع
الشكوك العالمية ،فإن البنك مستعد للتوترات
الطويلة بين بكين وواشنطن.
ً
وأضاف «بنك إندونيسيا ال يزال يرى مجاال
للسياسات النقدية التيسيرية».
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ي ـ ـقـ ــول خـ ـب ــراء
اق ـت ـصــاديــون ،إن تـبــاطــؤ االق ـت ـصــاد والـتـضـخــم
الصامت قد يؤديان إلى مزيد من التخفيضات.
ويـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد غـ ـ ــاريـ ـ ــث لـ ـ ـي ـ ــدر مـ ـ ــن «ك ــابـ ـيـ ـت ــال
إي ـكــونــوم ـي ـكــس»« ،أن ت ـكــون ه ــذه ب ــداي ــة ل ــدورة
تخفيض مطولة ،ألنه ال يمكن التوقع بتقلبات
أسعار العملة».
وتـحـســن وض ــع الـعـمـلــة فــي األش ـهــر األخـيــرة
بــد عــم مــن البنك ا لـمــر كــزي لــر فــع أ سـعــار الفائدة
ً
ً
مرارا وتكرارا حتى عام .2018
(جاكرتا  -أ ف ب)

غصن يرفع دعوى ضد «نيسان» و«ميتسوبيشي»

كارلوس غصن

رفـ ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
الـ ـس ــاب ــق ل ـم ـج ـم ــوع ــة «ريـ ـن ــو»
و«نـ ـيـ ـس ــان» ،ك ــارل ــوس غـصــن،
ً
ال ـمــوجــود حــالـيــا قـيــد اإلقــامــة
ال ـج ـبــريــة ف ــي طــوك ـيــو ،دع ــوى
على «نيسان» و«ميتسوبيشي»
أ مــام محكمة هولندية بتهمة
«اإلنهاء التعسفي لعقده» ،كما
ذك ــرت صـحـيـفــة «ل ــو فـيـغــارو»
الفرنسية.
ويتهم غصن المجموعتين
اليابانيتين بــاإل خــال بعقده
ك ـمــوظــف ف ــي «إن إم ب ــي ف ــي»،
ومـ ـق ــره ــا هـ ــول ـ ـنـ ــدا ،وي ـط ــال ــب

 %10تراجع أرباح «مورغان
ستانلي» الفصلية

أعلن مــورغــان ستانلي هبوط األرب ــاح الفصلية  10فــي المئة مع
تعثر التداوالت واإليــرادات من خدمات تقديم المشورة بسبب تدني
تقلبات السوق.
وقــال البنك ،إن األربــاح العائدة لمورغان ستانلي نزلت إلى 2.20
مليار دوالر بما يعادل  1.23دوالر للسهم في الربع الثاني المنتهي
في  30يونيو ،من  2.44مليار دوالر أو  1.30دوالر للسهم قبل عام.
ً
ً
كان محللون يتوقعون ربحا قدره  1.14دوالر للسهم ،وفقا لبيانات
(آي بي إي إس) من رفينيتيف ،لكن من غير الواضح ما إذا كانت األرقام
قابلة للمقارنة.
(رويترز)

ويبدي وزراء مالية مجموعة
الـ ـ ــدول ال ـس ـبــع اه ـت ـمــامــا أيـضــا
ب ـ ــأفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــل ل ـت ـح ـص ـي ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـكـ ـب ــرى ،حيث
ت ـت ـط ـلــع ف ــرن ـس ــا إل ـ ــى اس ـت ـغــال
رئ ــاسـ ـتـ ـه ــا لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ال ـ ــذي
يستغرق يومين ،في الحصول
على دعــم واس ــع لحد أدن ــى من
الضرائب على الشركات.
وتخشى حكومات مجموعة
السبع من أن القواعد التنظيمية
الدولية للضرائب ،التي ترجع
إلــى عـشــرات السنين ،أصبحت
ال تكفي مع ظهور شركات مثل
«فيسبوك» و»أبــل» ،التي تسجل

بتعوضيات بقيمة  15مليون
يورو ( 16.8مليون دوالر).
ويواجه قطب األعمال السابق
 4تهم بــاخـتــاس أم ــوال ،وأوقــف
ً
ألكثر من  130يوما في طوكيو،
وهو ينفي هذه التهم.
ك ـم ــا أق ـي ــل غ ـص ــن رس ـم ـي ــا مــن
إدارة شـ ــر كـ ــة « م ـي ـت ـس ــو ب ـي ـش ــي
م ــوت ــورز» .وذك ــرت الصحيفة أن
محامي غصن يؤكدون أن األخير
اسـ ـتـ ـق ــال مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة «ريـ ـن ــو-
نيسان» ،لكنه لم يستقل من «إن
إم بي فــي» ،وبالتالي تم اإلخــال
«بشروط عقده».

وتابعت الصحيفة أن «نيسان»
و«م ـي ـت ـس ــوب ـي ـش ــي» ت ـ ــؤك ـ ــدان أن
عقد غصن باطل بعد أن شكرتا
األخير على خدماته بعد اجتماع
لمجلس اإلدارة في  12مارس ،في
اليوم نفسه الذي أعلن إلغاؤه.
ورفض المتحدث باسم غصن
ومحاميه التعليق ردا على سؤال
لـ «فرانس برس».
وكتبت الصحيفة أن «نيسان»
و«م ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــوب ـ ـي ـ ـشـ ــي» ت ـس ـع ـي ــان
السـ ـتـ ـع ــادة  7.82مــاي ـيــن ي ــورو
دفعت لغصن بين أبريل ونوفمبر
.2018

ومطلع يونيو الماضي أعلنت
«رينو» أنها تنظر في رفع دعوى
ع ـل ــى غـ ـص ــن ،ب ـع ــد أن اك ـت ـش ـفــت
«ن ـف ـق ــات م ـش ـبــوهــة غ ـيــر م ـب ــررة»
بقيمة  11مليون يورو.
وكان غصن ( 65عاما) قد أوقف
باليابان في نوفمبر لدى هبوط
طائرته الخاصة في مطار طوكيو.
وسـجــن مــرة أول ــى ،ثــم أف ــرج عنه
بكفالة فــي مــارس الـمــاضــي ،قبل
ً
أن يتم توقيفه مـجــددا بعد وقت
قصير.
(أ ف ب)

ديون الصين تشكل %15
من اإلجمالي العالمي
تجاوز مقياس ديون الصين  300في المئة
مــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي ل ـل ـبــاد ،وفـقــا
لمعهد التمويل الدولي ،في الوقت الذي تكثف
فيه بكين الدعم لالقتصاد المتباطئ ،وتسعى
الحتواء المخاطر المالية.
وق ــال معهد الـتـمــويــل فــي تـقــريــر صــدر هــذا
األسبوع ،يسلط الضوء على ارتفاع مستويات
الــديــون فــي أن ـحــاء الـعــالــم ،إن إجـمــالــي ديــون
الشركات واألسر والحكومة الصينية زاد إلى
 303في المئة من الناتج اإلجمالي في الربع
األول م ــن  ،2019م ــن  297ف ــي ا ل ـم ـئــة بـنـفــس
الفترة قبل عام.
وقال التقرير« :في حين أدى سعي السلطات
لكبح إقراض بنوك الظل (خصوصا للشركات
الصغيرة) إلى تراجع ديون المؤسسات غير
الـمــالـيــة ،ف ــإن صــافــي االق ـت ــراض فــي قـطــاعــات
أخرى دفع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من
 40تــر يـلـيــون دوالر ،بـمــا يـشـكــل نـحــو  15في
المئة من الديون العالمية».
«تجدر اإل شــارة إ لــى أن إ ص ــدارات السندات
في الداخل تشير إلى زيادة كبيرة في اقتراض
الحكومات والبنوك المحلية هذا العام».

وتـبــاطــأ نـمــو اقـتـصــاد الـصـيــن إلــى  6.2في
المئة في الربع الثاني من السنة ،وهي أضعف
وت ـي ــرة فـيـمــا ال ي ـقــل ع ــن  27ع ــام ــا ،م ــع فـتــور
الطلب في الداخل والخارج في مواجهة تزايد
الضغوط التجارية األميركية.
و ك ــا ن ــت وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة ق ــا ل ــت ،إن إ جـمــا لــي
صافي إصدارات سندات الحكومات المحلية
ب ـلــغ  2.1765تــر ي ـل ـيــون ي ـ ــوان ( 316.5مـلـيــار
دوالر).
وي ـقــول الـمـســؤولــون الـصـيـنـيــون م ــرارا ،إن
مخاطر الديون قابلة للسيطرة بصفة عامة.
(رويترز)

أرب ــاحـ ـه ــا فـ ــي دول مـنـخـفـضــة
ال ـض ــرائ ــب ،ب ـص ــرف ال ـن ـظــر عن
مصدر الدخل.
وازداد األمر تعقيدا في األيام
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،م ـ ــع ت ـ ـحـ ــدي ب ــاري ــس
لـ ـل ــرئـ ـي ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
ت ــرام ــب ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،من
خالل فرض ضريبة على إيرادات
ال ـشــركــات الــرقـمـيــة الـكـبـيــرة في
فرنسا ،رغم تهديد ترامب بإطالق
ت ـح ـق ـيــق قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ف ــرض
رسوم تجارية.
وبصرف النظر عن نزاعهما،
تفضل فرنسا والواليات المتحدة
قواعد تنظيمية تضمن حدا أدنى
م ــن ال ـض ــرائ ــب ف ــي إط ـ ــار جـهــود

مشتركة لنحو  130دولة إلصالح
القواعد التنظيمية الدولية.
ورغم أن اتفاق مجموعة السبع
يـمـكــن أن ي ـحــدد اإليـ ـق ــاع لخطة
أوس ــع نـطــاقــا ،ف ــإن ات ـفــاق وزراء
ال ـم ـج ـمــوعــة ع ـل ــى ح ــد أدنـ ـ ــى أو
نطاق من المرجح أن يكون صعب
المنال ،نظرا لتحفظات من جانب
بــريـطــانـيــا وك ـن ــدا ،حـسـبـمــا قــال
مصدر بوزارة المالية الفرنسية.
وقال لومير« :إذا لم نتفق على
مـسـتــوى مـجـمــوعــة الـسـبــع على
الـ ـمـ ـب ــادئ األس ــاسـ ـي ــة ل ـضــرائــب
الـ ـش ــرك ــات ال ــرق ـم ـي ــة فـبـمـنـتـهــى
ال ـصــراحــة سـيـكــون األم ــر معقدا
(رويترز)
وسط  129دولة».

مبيعات قياسية لـ «أمازون»
عبر «برايم داي»
أعلنت مجموعة «أم ــازون» األميركية في مجال التجارة اإللكترونية
تحقيق مبيعات قياسية في حملتها السنوية للتنزيالت المعروفة بـ «برايم
داي» .وأشارت المجموعة ،التي تتخذ مقرا لها في مدينة سياتل بوالية
واشنطن غرب الواليات المتحدة ،إلى أنها باعت يومي االثنين والثالثاء
أكثر من  175مليون منتج في  18بلدا للمشتركين في برنامجها «برايم».
وعلق رئيس «أم ــازون» ،جيف بيزوس ،في بيان« :مشتركونا اشتروا
ماليين األجهزة باالستعانة بخدمة أليكسا للمساعدة الصوتية ،ووفروا
عشرات ماليين الدوالرات من خالل ابتياع حاجاتهم لدى هول فودز ماركت،
كما أنفقوا أكثر من ملياري دوالر على المنتجات المصنعة من الشركات
الصغيرة والمتوسطة».
كذلك أشارت المجموعة إلى أن مبيعات «برايم داي» تخطت تلك المسجلة
في «بالك فرايداي» (الجمعة األسود) و»سايبر مونداي» مجتمعين ،وهما
يومان من التخفيضات الكبيرة في الــواليــات المتحدة يشكالن عموما
انطالق موسم مبيعات نهاية العام في البالد .غير أن «أمازون» لم تقدم أي
أرقام بشأن القيمة اإلجمالية لمبيعاتها .وكان تحليل لمصرف جاي بي
مورغان خلص قبل «برايم داي» إلى أن هذا الحدث قد يدر إيرادات تفوق 5
مليارات دوالر هذه السنة ،بعدما بلغت عائداته العام الماضي  3.2مليارات
(أ ف ب)
				
دوالر.
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«إيفا» خفضت رأسمالها إلى  26.6مليون دينار الكويت تشارك في اجتماع وزراء المالية لـ «أوفيد»
●

جراح الناصر

وافـ ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
غير العادية لشركة االستشارات
المالية الدولية القابضة (إيفا)
على تخفيض رأسـمــال الشركة،
إلط ـ ـفـ ــاء الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـم ـت ــراك ـم ــة
البالغة  57.2مليون ديـنــار ،كما
فــي  31م ــارس  ،2019عــن طريق
استخدام عالوة اإلصدار البالغة
 11.9مليون دي ـنــار ،إضــافــة إلى
تخفيض جــزئــي مــن رأس المال
بمبلغ  45.3مليونا.
كما وافقت "العمومية" ،التي
عـ ـ ـق ـ ــدت أمـ ـ ـ ــس بـ ــرئـ ــاسـ ــة ع ـضــو
م ـج ـلــس إدارة الـ ـش ــرك ــة صــالــح
ال ـس ـل ـم ــي ،ع ـل ــى ال ـب ـن ــد ال ـث ــان ــي،
ال ــذي يـنــص عـلــى تـعــديــل الـمــادة
 5من النظام األساسي ،والمادة
 6مــن عـقــد الـتــأسـيــس ،لتصبح:
"ح ـ ــدد رأسـ ـم ــال ال ـش ــرك ــة بمبلغ

انـطـلـقــت أم ــس أع ـم ــال اجـتـمــاع
المجلس الـ ــوزاري الـ ــ 40لصندوق
"اوبـ ــك" للتنمية الــدولـيــة (أوف ـيــد)،
بـمـشــاركــة وزيـ ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
الحجرف ،والمدير العام للصندوق
الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر.
ومن المقرر أن يناقش االجتماع
القضايا المتصلة بالسياسة العامة
واالستراتيجية المستقبلية لنشاط
الصندوق ،ودوره في تحفيز النمو
االق ـت ـصــادي ،والتخفيف مــن حــدة
الفقر في جميع المناطق المحرومة
في العالم.
كـمــا سـيـشـهــد االج ـت ـمــاع إع ــان
الـفــائــز بـجــائــزة ص ـنــدوق "اوف ـي ــد"،
والـ ـت ــي ت ـم ـنــح س ـن ــوي ــا ف ــي م ـجــال
التنمية والتطوير.
يــذكــر "أوفـ ـي ــد" ،ال ــذي يـتـخــذ من
العاصمة النمساوية فيينا مقرا له،
هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية
دولية ،أنشأتها الدول األعضاء في

ً
مترئسا العمومية
صالح السلمي
 26.6مليون ديـنــار ،مقسما إلى
 266.7مليون سهم قيمة كل سهم
 100فلس" ،وذلك بدال من" :حدد

رأسمال الشركة بمبلغ  72مليون
دي ـنــار ،مقسما إل ــى  720مليون
سهم قيمة كل سهم  100فلس".

جانب من أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ 40لصندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» أمس
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوب ـ ــك) ع ــام  ،1976وي ـق ــدم الــدعــم
المالي للدول النامية.

واستفاد  132بلدا ناميا حتى
اآلن من مساعدات الصندوق في
كــل مــن افريقيا ،وآسـيــا ،وأميركا

الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـب ـح ــر
الكاريبي ،ومنطقة الشرق األوسط،
وأوروبا.

«الفدرالي» وأسعار الفائدة ...استجابة لألسواق أم ألخطاء السياسات؟
في العادة ال يؤدي انخفاض معدل البطالة
ق ــرب أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه ف ــي نـحــو نـصــف ق ــرن،
بجانب بعض العالمات التي تبشر بارتفاع
الـتـضـخــم ،إل ــى تـبــريــر خـفــض أس ـعــار الـفــائــدة
في الواليات المتحدة ،بحسب تقرير لـ"ساوث
تشاينا مورنينغ بوست".
م ــع ذل ـ ــك ،ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـق ــوم مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي بـخـفــض "وقـ ــائـ ــي" في
نهاية يوليو الجاري ،استجابة لآلثار السلبية
لسياسات إدارة الرئيس "دونالد ترامب" التي
تؤثر على االقتصاد العالمي.

المستهلك األميركي

«المركزي» األميركي
قلل من شأن التأثير
السلبي لسياسة
«ترامب» في فرض
تعريفة على الصين

 م ــن األمـ ـ ــور األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ي ـف ـكــر فيهااالحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي ،ال ـحــرب الـتـجــاريــة بين
واشـنـطــن وبـكـيــن ،وبــال ـعــودة إل ــى  ،2018كــان
الحافز االقتصادي من التخفيضات الضريبية
للرئيس دونالد ترامب وراء سياسة رفع أسعار
الفائدة التي انتهجها المجلس.
 -لكن ربما يكون البنك المركزي األميركي

قلل من شأن التأثير السلبي لسياسة ترامب
الـمـتـمـثـلــة ف ــي ف ــرض تـعــريـفــة ع ـلــى الـ ـ ــواردات
من الصين ،وســط مـحــاوالت واشنطن إلعــادة
ال ـ ـتـ ــوازن إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ال ـت ـج ــاري ــة ب ـيــن قطبي
االقـتـصــاد العالمي ،والـتــي تعتقد أنـهــا تميل
لمصلحة الصين.
 يجب النظر إلى الرسوم الجمركية كضرائبعلى الواردات ،وما لم يختر المستورد المعتمد
فــي ا لــوال يــات المتحدة استيعاب التعريفات
واإلضرار بهوامش الربح الخاصة به ،أو إقناع
الـمـصــدر الصيني بقبول أسـعــار أق ــل ،عندئذ
سـيـتــم ت ـمــريــر ال ـت ـعــري ـفــات إل ــى المستهلكين
األميركيين في صورة أسعار أعلى.
 فــي خ ـطــاب أرسـلـتــه لـتــرامــب خ ــال مــايــو،أوضحت شركة "نايكي" أن التعريفات اإلضافية
ع ـلــى األح ــذي ــة س ــوف تـنـعـكــس ع ـلــى مبيعات
التجزئة ،قائلة :ال ينبغي أن يـكــون هـنــاك أي
س ــوء ف ـهــم فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــدف ــع المستهلكين
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات ال ـج ـم ــرك ـي ــة عـلــى
المنتجات المستوردة.
 -م ـحــاولــة "ت ــرام ــب" لـعـكــس ات ـج ــاه صـعــود

الـعــولـمــة الـ ــذي اسـت ـمــر ل ـع ـقــود ،وتـبـنـيــه نهج
ً
"أم ـيــركــا أوال" ،أدى إل ــى اض ـط ــراب االقـتـصــاد
ال ـع ــال ـم ــي ،ول ـ ـجـ ــوء اإلدارة إل ـ ــى ال ـت ـعــري ـفــات
الـجـمــركـيــة تـسـبــب ف ــي إرب ـ ــاك حــركــة الـتـجــارة
وسلسلة التوريد العالميتين.

اضطرابات ومخاوف عالمية
 م ــن أدلـ ـ ــة االرتـ ـ ـب ـ ــاك ال ـع ــال ـم ــي ،ال ـب ـيــانــاتالضعيفة التي صــدرت خــال األيــام الماضية،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي كـ ـشـ ـف ــت ع ـ ـ ــن انـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ً
السنغافوري (أحد أكثر االقتصادات انفتاحا)
بنسبة  3.4في المئة على أساس سنوي خالل
الربع الثاني من  ،2019مقارنة بتوقعات رجحت
نموه بنسبة  0.1في المئة.
 أما بالنسبة للصين ،فقد أظهرت البياناتان ـخ ـفــاض ص ــادرات ـه ــا بـنـسـبــة  1.3ف ــي الـمـئــة
ع ـلــى أس ـ ــاس س ـن ــوي ف ــي ي ــون ـي ــو ،وتــراج ـعــت
الـ ــواردات بنسبة  7.3فــي المئة ،لتزيد اآلفــاق
االقتصادية قتامة رغــم الهدنة التجارية بين
أميركا والصين.

 في شهادته أمــام الكونغرس هــذا الشهر،ال ـتــي اعـتـبــرتـهــا األسـ ـ ــواق إش ـ ــارة إل ــى خفض
وشـيــك للفائدة بـمـقــدار  25نقطة أس ــاس ،قال
رئيس الفدرالي "جيروم باول" :يبدو أن الزخم
االقـ ـتـ ـص ــادي ت ـبــاطــأ ف ــي ب ـعــض االق ـت ـص ــادات
األجنبية الرئيسية ،و ه ــذا الضعف يمكن أن
يؤثر على االقتصاد األميركي.
 بالنظر إلــى تصريحات "ب ــاول" ،فــإن أكثرما يهمه ليس بالتحديد التباطؤ الواضح في
االقتصادات األجنبية ،وإنما احتمال تأثير هذا
التباطؤ على اقتصاد الواليات المتحدة نفسها.
 مع ذلك ،يمكن القول ،إن الزخم االقتصاديً
لهذه الدول األخرى لن يتباطأ كثيرا دون تدهور
الـتـجــارة العالمية بفعل اعتماد إدارة ترامب
على التعريفات الجمركية كــأداة رئيسية في
سياستها.

الفدرالي يكسر العادة

تفسيره على أنه محاولة من الفدرالي لترتيب
الفوضى ا لـتــي خلفتها السياسات التجارية
ً
لـ"ترامب" ،لكن هذا الخفض يطرح سؤاال حول
مدى قوة االقتصاد األميركي.
 إذا لم يبرر الفدرالي خفض الفائدة ببياناتال ـتــوظ ـيــف وال ـت ـض ـخــم ،ف ــإن اآلث ـ ــار الـجــانـبـيــة
ً
الدولية لسياسات إدارة "ترامب" ،وخصوصا
الـحــرب التجارية مــع الصين ،ستكون المبرر
الرئيسي للبنك المركزي األميركي.
 مع مستوى البطالة الحالي في الوالياتالمتحدة وبعض العالمات على اتجاه التضخم
ً
إلى االرتفاع ،فإن الفدرالي ال يكون عادة قريبا
مــن خفض الـفــائــدة ،ومــع ذل ــك ،يـبــدو أن البنك
المركزي األميركي مدفوع للقيام بتلك الخطوة
ب ـس ـبــب ال ـت ـه ــدي ــدات الـمـحـتـمـلــة لـلـنـمــو ج ــراء
سياسات الرئيس األميركي التي كان يفترض
أن تنفع االقتصاد وال تضره.
(أرقام)

 أي تخفيض فــي سعر الـفــائــدة األميركيةبحلول ال ـحــادي والـثــاثـيــن مــن يــولـيــو ،يمكن

«الوسيط لألعمال المالية» :حملة للتبرع بالدم «سياحة الشارقة» تدشن مهرجان «الصيف»
نـظـمــت ش ــرك ــة الــوس ـيــط لــأع ـمــال ال ـمــال ـيــة ،حملتها
السنوية للتبرع بالدم للعام الثاني على التوالي ،بالتعاون
مع بنك الدم المركزي الكويتي ،بمقرها الرئيسي بالشرق،
في  14الجاري.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة انـطــاقــا مــن حــرص "الــوسـيــط"
على مواصلة دورها الفاعل في المجتمع ،والتزامها نحو
مسؤوليتها االجتماعية ،بالمشاركة في مثل هذا الواجب
اإلنساني والوطني ،من أجل المساهمة في مساندة ودعم
الـمــرضــى المحتاجين ل ـلــدم ،وإن ـق ــاذ حـيــاتـهــم ،وتعزيز
مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم في الكويت.
كما شهدت الفعالية هذا العام حملة توعوية داخلية
أطلقتها إدارة الخدمات المساندة في الشركة ،لتعريف
ال ـمــوظ ـف ـيــن بــأه ـم ـيــة ال ـت ـب ــرع ب ــال ــدم ،وف ـ ــوائ ـ ــده ،واألثـ ــر
المجتمعي لمثل هذه الفعاليات.

تستعد هيئة اإلنماء التجاري
وال ـس ـي ــاح ــي ب ــال ـش ــارق ــة إلط ــاق
النسخة الجديدة من المهرجان
ال ــذي سـيـقــام مــن  17يــولـيــو إلــى
 17أ غ ـس ـط ــس  ،2019ف ــي إ ط ــار
حـ ـ ـ ــرص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـع ــزي ــز
مكانة الشارقة كوجهة رائدة في
السياحة العائلية من خالل طرح
باقات وعروض متميزة مصممة
ً
خصوصا للعائالت.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي أ م ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن إ طـ ـ ـ ــاق
ً
ال ـم ـهــرجــان يــأتــي ان ـس ـجــامــا مع
تــو جــه الهيئة إ لــى تعزيز النمو

جانب من الحملة

أسعار صرف العمالت العالمية

االقتصادي في اإلمارة وتنشيط
ال ـح ــرك ــة ال ـس ـيــاح ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن تـ ـن ــوي ــع الـ ـمـ ـص ــادر
الترفيهية ،مما يسهم في جذب
الـ ـسـ ـي ــاح والـ ـ ـ ـ ــزوار م ــن مـخـتـلــف
الـ ـمـ ـن ــاط ــق والـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى 10
ماليين سائح بحلول عام .2021
وأضافت أن المهرجان يتميز
هــذا الـعــام بكثير مــن الفعاليات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـج ـ ـمـ ــع بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـت ــرفـ ـي ــه
واالستجمام والثقافة التي تهدف
إلــى الترويج للسياحة المحلية
إلم ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـشـ ــارقـ ــة وم ـق ــوم ــات ـه ــا
البارزة ،وبالتالي تنويع الوسائل

الـتــرفـيـهـيــة خ ــال ف ـتــرة اإلجـ ــازة
ال ـص ـي ـف ـي ــة .ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـم ـه ــرج ــان
ه ــذا ال ـع ــام م ـفــاجــآت وفـعــالـيــات
ً
متنوعة تمتد شهرا ،لتوفر للزوار
م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـع ــروض تشمل
تخفيضات وعروض حصرية في
عدد من فنادق اإلمــارة وعروض
تسويقية وترويجية فــي مراكز
التسوق ،وتتميز الدورة الحالية
بتنظيم الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات
العائلية والترفيهية والثقافية
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـهـ ــرة فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز "إكـ ـسـ ـب ــو
الشارقة".
وق ـ ـ ــال خ ــال ــد الـ ـم ــدف ــع رئ ـيــس

الهيئة" ،ينبثق إ ط ــاق النسخة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ـ ــن الـ ـمـ ـه ــرج ــان مــن
حرصنا على تنظيم المهرجات
ّ
المتميزة التي تساهم
والفعاليات
فـ ــي ت ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـط ــاع ال ـس ـيــاحــي
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارة وت ـن ـش ـيــط ال ـحــركــة
ً
االقتصادية ،تماشيا مع توجهنا
االستراتيجي نحو جعل الشارقة
إحدى أفضل الوجهات السياحية
ال ــرائ ــدة عـلــى خــريـطــة الـسـيــاحــة
العالمية".

«بيتك» :إقبال العمالء على خدمة «راتبي لينك»
لمتابعة الرواتب والمكافآت

عبر رابط على مواقع التواصل وkfh.com

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

يتزايد اهتمام وإقبال العمالء
ع ـ ـلـ ــى خ ـ ــدم ـ ــة "راتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي لـ ـيـ ـن ــك"
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،كــونـهــا تـعــد أحــد
الحلول التقنية المبتكرة التي
دأب "بـ ـيـ ـت ــك" ع ـل ــى تـسـخـيــرهــا
لـ ـخ ــدم ــة عـ ـم ــائ ــه ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
التكنولوجيا الحديثة.
وتوفر الخدمة من خالل رابط
خـ ــاص (http://Bit.ly/Ratbi-
 ،)Linkع ـلــى ص ـف ـحــات "ب ـي ـتــك"
على مواقع التواصل االجتماعي
ومــوق ـعــه ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت (kfh.
 ،)comجـ ـمـ ـي ــع ا لـ ـمـ ـعـ ـل ــو م ــات
المتاحة حــول مواعيد الرواتب
وال ـم ـك ــاف ــآت ال ـت ــي ت ــم إدراجـ ـه ــا
في حسابات العمالء ،ما يجيب
ع ــن ال ـت ـس ــاؤالت الـمـهـمــة لديهم
بسهولة وسرعة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ن ـت ـي ـجــة
دراس ــة أجــراهــا "بيتك" عــن أحد
أكثر المواضيع التي تتناولها

استفسارات العمالء على مواقع
التواصل االجتماعي ،ووجد أن
السؤال عن مواعيد نزول الرواتب
والمكافآت يشغل نسبة كبيرة
واهتماما واسـعــا ،وخــاصــة في
الثلث األخـيــر مــن الـشـهــر ،نظرا
للحصة السوقية الكبيرة التي
يستحوذ عليها البنك فــي هذا
المجال ،وما اعتاده العمالء من
سرعة إدراج رواتبهم ومكافآتهم
في حساباتهم لدى "بيتك" فور
استحقاقها ،ما دفع إلى تصميم
وإط ــاق الخدمة الـجــديــدة التي
توفر إجابات عن أسئلة العمالء،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ــوري ــة
وس ــريـ ـع ــة ومـ ـح ــدث ــة ل ـل ـج ـهــات
المدرجة رواتبهم ومكافآتهم في
حساباتهم لدى "بيتك".
وت ـت ـي ــح الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـجــان ـيــة
(رات ـ ـ ـبـ ـ ــي ل ـ ـي ـ ـنـ ــك) ،ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـكــن
الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا ف ــي أي وق ــت،

سهولة االطالع على مستجدات
عملية إدراج الرواتب والمكافآت
أوال بــأول لــدى "بيتك" ،ما يوفر
ع ـلــى ال ـع ـمــاء ال ـج ـهــد وال ــوق ــت،
ويساهم في الحد من االتصال
بوسائل التواصل األخــرى مثل
مــركــز االت ـص ــال ،مــا يـســاعــد في
ت ـقــديــم م ـس ـتــوى خ ــدم ــة أف ـضــل،
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز م ـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ع ـلــى

مـ ــواض ـ ـيـ ــع وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات أخـ ـ ـ ــرى،
وإف ـس ــاح الـمـجــال أم ــام تسويق
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات "بـ ـيـ ـت ــك"
ب ـش ـك ــل م ـك ـث ــف وش ـ ــام ـ ــل ،حـيــث
تشير األرقـ ــام وال ـمــؤشــرات إلــى
أن الخدمة تحقق نتائج ممتازة
منذ إطالقها على الرابط http://
.Bit.ly/Ratbi-Link
ويـ ــؤكـ ــد "بـ ـيـ ـت ــك" أن ج ـه ــوده

السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـحــدي ـثــة
ووسائل التواصل ،على مختلف
أش ـ ـكـ ــال ـ ـهـ ــا ،تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف خ ــدم ــة
عـمــائــه بـشـكــل أف ـضــل وبــأعـلــى
م ـس ـتــوى م ــن الـ ـج ــودة واألم ـ ــان
والسرعة ،ما يساهم في تحقيق
أعـ ـل ــى مـ ـع ــدل مـ ــن االسـ ـتـ ـخ ــدام،
ورف ــع درج ــة الــرضــا والـثـقــة في
جودة األداء.

«المتحد» يهنئ الرابحين بجوائز الحصاد اإلسالمي
أعـ ـل ــن ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ف ــي 17
الـ ـج ــاري أسـ ـم ــاء ال ــراب ـح ـي ــن ف ــي الـسـحــب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي،
حـســاب السحب على الـجــوائــز اإلســامــي
األول في الكويت ،الذي استطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء
الـحــظ ،حيث يقدم لعمالئه أكبر عــدد من
فرص للفوز على مــدار العام من خالل ما
يزيد على  850جائزة سنويا.
وقــد أسفر السحب عــن حصول الرابح

مـحـمــد عـبــدالـعــزيــز الـمـيـلــم عـلــى الـجــائــزة
األسبوعية الكبرى بقيمة  10آالف دينار.
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى حـ ـص ــول  20فـ ــائـ ــزا عـلــى
 1000ديـنــار لكل رابــح وهــم :سعدة هالل
ال ـش ـمــرى ،ونـ ــواف عـبــدالـلــه الـعـسـعــوســي،
ورونالد بورتاليس مارجيت ،وهدى خلف
عبدالكريم ،وعلي عبدلله عباس ،وناجي
عبدالله الفيلكاوي ،وأمينة شاهر الشريفي،
وحامد مانع الدوسري ،وعبدالرزاق مشاي
الشمري ،وسيف منصور جنيف ،وخلف

م ـش ـعــل ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،وفـ ـ ـ ــوزي عـلــي
مسلم ،ونجوى عبداإلله معرفي،
ومازن سلمان حسن ،ومنال محمد
رمزي ،وسوني موريتي ،ومانوج
نافين ميقجياني ،وماجدة محمد
ي ــوس ــف ،وع ـلــي يــوســف يـعـقــوب،
وسيد كاظم حسن.
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يشهد معرض الكتب
المستعملة في الدار
ً
ً
البيضاء إقباال كبيرا من
معظم شرائح المجتمع.

خاضت الفنانة رانيا محمود
ياسين تجربة سينمائية
جديدة في فيلم «قهوة
بورصة مصر» .
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طرحت الفنانة حنان رضا
ً
سنغل جديدا بعنوان «يطول
بعمرك» حقق ردود افعال
واسعة بين الجمهور.
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قال الكاتب محمد النشمي
إنه يعتز بما قدمه من أعمال
أدبية حتى اآلن.

والعارضةصوفيا ريتشي

ر
جين
كايلي
ً
تستمتعان معا في إجازة صيفية
تمضي الصديقتان نجمة تلفزيون الــواقــع ،وأصغر
مليارديرة في العالمكايلي جينر ،والعارضةصوفيا
ريتشي ،ابنة المغني العالمي الشهير ليونيل ريتشي،
إجازة ممتعة في جزيرة .Turks And Caicos
ولــم يمنع لقاء صوفيا لطليق كورتني كارداشيان،
شقيق كايلي ،الصديقتين من إفساد متعتهما وتعميق
معرفتهما ببعض ،حيث ترتديان عادة مالبس متشابهة،
حتى إن ذوقهما في مالبس البحر متقارب أيضا.
وظهرت كايلي وصوفيا بــزي مميز باللون األســود،
متطابق التصميم ،نسقتاه مع قبعتين لحمايتهما من
ضربات الشمس .وفي وقت سابق من إجازتها ،نشرت
كايلي صورها ،لكنها لم تسلم هي األخرى من االنتقاد
والتعليق حول قيامها بعملية تجميلية.
وصدمت جينر بنشرها صورا جديدة لها ،لكن هذه
المرة اخـتــارت أن تظهر بشكل مبالغ به في صــورة تم
التقاطها بحرفية عــالـيــة ،وحققت هــذه ال ـصــورة أكثر
مــن  10مــايـيــن إع ـجــاب فــي ظ ــرف ســاعــات قـلـيـلــة ،كما
نشرت صــورة أخــرى ضمن الحملة الدعائية الخاصة
بمنتوجاتها.
وكــانــت عــدســات الـبــابــاراتــزي رص ــدت ص ــورا حديثة
للنجمة كايلي وهي متجهة إلى عيادة طبيب األسنان،
إال أن المستغرب أنها لم تضع أي مستحضر تجميل
على وجهها ،وكانت ترتدي نظارات طبية ،فبدت مختلفة
تماما عن الصورة التي تعود جمهورها على أن يراها
بها.

وتعد كايلي أصغر مليارديرة في العالم بعد أن نجحت
في جمع مليار دوالر من عملها في العالمة التجارية
التي أنشأتها باسمها لمستحضرات التجميل ،والتي
تالقي رواجا كبيرا حول العالم.
في المقابل ،فإن صوفيا ريتشي هي عارضة أزياء
أميركية ولــدت في  24اغسطس  ،1998في لوس
أنجلس ،وهــي ابنة الينل ريتشي مغني الــراب
وكــاتــب األغــانــي ،وهــي أخــت مصممة األزي ــاء
نيكول ريـتـشــي ،وعملت مــع عــدة دور أزي ــاء،
والقت نجاحا واسعا في ذلك المجال.
كما ظهرت ريتشي على غــاف مجلة فوغ
اليابانية ،واستطاعت جــذب وسائل اإلعــام
لـ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ص ــداق ـت ـه ــا م ــع مـغـنــي
البوب جاستن بيبر ،مما أثار حفيظة سيلينا
غوميز ،واستدعى من بيبر إلغاء حسابه على
"ا نـسـتـغــرام" ،بسبب التعليقات السلبية على
صديقته الجديدة.
وفي عام  ،2016نشرت تقارير اعالمية صورا
لبيبر وصوفيا ريتشي في شاطئ الغونا ،األمر
الذي أثار جدال واسعا في الوسط الهوليوودي،
فيما إذا كانت هناك قصة جديدة بينهما ،لكن بعد
كل هذه التساؤالت أضافت هذه التقارير أنهما قررا
إنهاء هذه القصة التي تربطهما ،حتى يتمكنا من
التعرف على أشخاص جدد.
كايلي جينر وصوفيا ريتشي

كيفن سبيسي

آر .كيلي

بيونسي مع ابنتها

ال مالحقات قضائية لسبيسي

آر .كيلي ينفي التهم الجديدة

ابنة بيونسي تشاركها كليب «»Spirit

أوقفت المالحقات القضائية بحق الممثل األميركي كيفن سبيسي ،المتهم باالعتداء ،بعد رفض
المدعي الوحيد اإلدالء بشهادته أمام المحكمة خشية إدانته.
فقد اتهم وليام ليتل العامل في حانة بجزيرة نانتاكيت (والية ماساتشوستس) ،السياحية
المحببة لدى األثرياء والمشاهير ،الممثل الحائز جائزة أوسكار والبالغ  59عاما ،بأنه تحرش
به في يوليو  .2016وفي ملف ماساتشوستس ،يحمل الهاتف المحمول للمدعي أهمية كبرى ،إذ
إن المتهم استخدمه لتصوير االعتداء المفترض ،وإرســال تعليقات عبر الرسائل القصيرة إلى
(أ ف ب)
حبيبته آنذاك ومجموعة أصدقاء.

نفى المغني األميركي آر .كيلي التهم الجديدة التي وجهتها إليه ُّ
السلطات الفدرالية في
شيكاغو ،وأبقي في السجن بعد رفض طلب إطالق سراحه مقابل كفالة.
وأشــار مكتب المدعي الفدرالي بشيكاغو في معرض طلبه إبقاء المغني بالسجن إلى
خطر هروبه ،ما من شأنه أن يعرقل سير التحقيق ،ومن بين األفعال المنسوبة إليه ،إفساد
شهود .وقد دفع آر .كيلي إحدى ضحاياه إلى تقديم شهادة زور في محاكمة أخرى ،بمساعدة
وكيل أعماله.
(أ ف ب)

طرحت النجمةبيونسي فيديو كليب أغنيتها " ،"Spiritعبر قناتها بـ"يوتيوب" ،وقد
تخطى  4ماليين مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحه.
األغنية من فيلم " ،"The Lion Kingالذي تقوم فيه بيونسي باألداء الصوتي لشخصية
"ناال".
والمفاجأة في الكليب ،أن بلو إيفي كارتر ،ابنة بيونسي ،تشارك معها في الكليب.
ومن المرجح مشاركة بيونسي بقوة في جوائز األوسكار المقبلة ،عن أغنيتها في فيلم
"."The Lion King

ً
دي كابريو :أحاول أال أفرط كثيرا في اإلنفاق
يحاول نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو
التعامل مع أموره المالية بحرص.
وقال النجم األميركي في تصريحات نقلتها
عدد من التقارير اإلعالمية العالمية" :أحاول أال
أ فــرط كثيرا في اإل نـفــاق ،والتركيز على األ مــور
البسيطة في الحياة ،وجعل األمور جيدة".
وذ كــر دي كابريو ( 44عاما) ،أ نــه يعي دائما
أن االس ـت ـق ــرار ال ـمــالــي يـضـمــن ل ــه أي ـضــا حــريــة
االختيار الفني ،وقال" :لذلك أتعامل بحرص (مع
األمور المالية)" ،موضحا أنه من المهم جدا في
هوليوود أن تكون موجودا في الوقت والمكان
المناسبين ،وقال" :هناك أوقات تكون فيها بالغ
الشهرة ،وهناك أو قــات تكون فيها أ قــل شهرة،
هنا يجب أن تتجاوز هذه المرحلة".

من ناحية أخرى ،اعترف النجم الحائز جائزة
األوسكار ،بأنه يشعر باإلحراج الشديد عندما
ي ـن ـســى ال ـن ــص خ ــال ال ـت ـص ــوي ــر ،وق ـ ــال" :األم ــر
حـيـنـهــا يـصـبــح كـمــا لــو كـنــت طـفــا يــذهــب إلــى
المدرسة مرتديا سرواال داخليا فقط .الكاميرا
وكل من في االستديو يشاهدونك وأنت ببساطة
ال يمكنك األداء".
ّ
المهنية حينما
يذكر أن دي كابريو بدأ حياته
ً
كان طفل بالتمثيل في التلفزيون ،وشارك في
مسلسل "السي" الجديدة عام  ،1989ومسلسل
بأدوار
"سانتا باربرا" عام  ،1990وشارك أيضا
ٍ
ّ
ستمرة في مسلسل الكوميديا والدراما
طويلةٍ ُم
"أ بـ ّـو ة" عــام  ،1990ومسلسل كوميديا الموقف
"آالم النمو" فــي ا لـعــام ا لــذي يليه ،قبل أن يبدأ

ّ
ـور ل ــه ف ــي األ فـ ـ ــام ف ــي ف ـي ـلــم ا ل ـف ـيــد يــو
أو ل ظـ ـه ـ ٍ
"المخلوقات ."3
و بـعــد ئــذ ،أدى دور تــو بـيــاس وو لــف فــي فيلم
"ح ـيــاة ه ــذا الـفـتــى" إل ــى جــانــب الـمـمـثــل روب ــرت
دي نيرو.
وأش ـ ــاد ال ـن ـقــاد ب ـمــوه ـبــة دي كــابــريــو ألدائ ــه
دورا ثانويا في فيلم "ما الذي يضايق غيلبرت
ّ
غـ ــر يـ ــب" عـ ـ ــام  1993أه ـ ـلـ ــه ل ـل ـت ــر ش ــح ل ـج ــا ئ ــزة
األوسكار ألفضل ممثل مساعد.
(د ب أ)
ليوناردو دي كابريو
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«الكتب المستعملة» يستقطب شرائح المجتمع المغربي
الحدث الثقافي الوحيد الذي يقام خالل السنة في هذه المنطقة
يشهد معرض الكتب
الدار
المستعملة ًفي ً
البيضاء إقباال كبيرا من
معظم شرائح المجتمع.

ي ـع ــرض ب ــائ ـع ــون ف ــي ســاحــة
أحــد أكـبــر األح ـيــاء الشعبية في
ً
ال ــدار الـبـيـضــاء كـتـبــا مستعملة
ف ــي م ـع ــرض ي ـط ـم ـحــون لـجـعـلــه
فضاء يقرب الثقافة من الشباب
في المغرب ،وهو الحدث الثقافي
الوحيد الــذي يقام خــال السنة
في هذه المنطقة.
وي ـج ــذب ال ـم ـعــرض زوارا من
فـ ـئ ــات ع ـم ــري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة بـيـنـهــم
مطالعة،
طالب وأساتذة وهــواة ّ
ن ـظ ــرا إل ــى األسـ ـع ــار الـمـخــفـضــة
التي تباع بها الكتب المستعملة
وتـنــوع مــواضـيــع هــذه األخـيــرة،
لـكــن ه ــذا لـيــس الـحــافــز الــوحـيــد
لرواده الشباب.

سعر الكتب

المعرض يقام في الهواء
الطلق وسط ساحة تحيط
بها بيوت

و ي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـحـ ـم ــد ( 19س ـن ــة)
إن "سـ ـ ـع ـ ــر ال ـ ـك ـ ـتـ ــب مـ ـ ـه ـ ــم ،ل ـكــن
محتواها أهم ،وهذا هو الفضاء
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ح ـ ّـي ـن ــا،
ولـ ــدي ـ ـنـ ــا دار لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ل ـك ـن ـهــا
تفتقد إل ــى الـمـحـتــوى ،وال تقام
ف ـي ـه ــا ن ـ ـشـ ــاطـ ــات ثـ ـق ــافـ ـي ــة م ـثــل
ت ـل ــك الـ ـلـ ـق ــاءات الـ ـت ــي يـشـهــدهــا
المعرض".
وتنظم وزارة الثقافة منذ 25
سنة في الــدار البيضاء معرضا
دو لـيــا للكتاب ،بمشاركة كتاب
م ـغــاربــة وأج ــان ــب ،لـكــن جمعية
ل ـل ـك ـت ـب ـي ـيــن ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة
اخ ـتــارت إقــامــة تـظــاهــرة ثقافية
أخرى تعرض الكتب المستعملة

زاهي حواس يرصد العصر الذهبي
للملك توت عنخ آمون

فـ ـق ــط فـ ــي حـ ــي درب ال ـس ـل ـط ــان
الشعبي.

تقريب الثقافة
وي ــوض ــح مــديــر الـ ـ ــدورة الـ ــ12
لـلـمـعــرض يــوســف ب ــورة أن هــذا
القرار يهدف إلى "تقريب الثقافة
م ــن ال ـف ـئــات الـشـعـبـيــة وتحبيب
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة لـ ــأط ـ ـفـ ــال وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب،
خ ـصــوصــا أن ـن ــا ه ـنــا ف ــي فـضــاء
يـ ـجـ ـع ــل ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـئـ ــة مـ ـع ــرض ــة
لالنحراف".
ويضيف" :شعارنا هو الثقافة
للوقاية من االنحراف والتطرف".
ويـ ـق ــام ال ـم ـع ــرض ف ــي ال ـه ــواء
الطلق وســط ســاحــة تحيط بها
ب ـي ــوت م ــن طــاب ـق ـيــن إلـ ــى ثــاثــة،
ت ــذك ــر ب ـم ـش ــاه ــد ب ـع ــض األف ـ ــام
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ــي
صورت هنا قبل عقود.

خيم العارضين
وتعدت الكتب المعروضة ّفي
دورة هذه السنة  200ألف مصنف
بــأسـعــار ت ـتــراوح بين مــا يــوازي
 0.19يورو إلى  19يورو ( 0.21إلى
 21دوالرا تقريبا) ،بحسب بورة.
وع ـن ــد م ــدخ ــل ال ـس ــاح ــة حيث
تنتصب خيم العارضين ،يستقبل
م ـن ـس ــق الـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة
للمعرض إبراهيم أزوغ ضيوف
ال ـ ــدورة مــن أدبـ ــاء وبــاحـثـيــن في
تخصصات مختلفة .وهم يلقون
مـحــاضــرات أو ق ــراءات أدبـيــة كل
مساء طــوال مــدة المعرض الذي
يستمر شهرا واحدا.

حركة دؤوبة

كبار السن لهم كتبهم في المعرض

إصدارات

ويـشـتـهــر حــي درب السلطان
ب ــالـ ـح ــرك ــة الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة لـ ـش ــوارع ــه
الــرئـيـسـيــة ال ـت ــي يـحـتــل جـنـبــات
م ـع ـظ ـم ـهــا الـ ـب ــاع ــة ال ـ ـجـ ـ ّـوالـ ــون.
كـمــا اشـتـهــر بـكــونــه أح ــد معاقل
حركة المقاومة ضد االستعمار
الفرنسي في خمسينيات القرن
الماضي.
ويـشـيــر إسـمــاعـيــل ( 21سنة)

غالف إصدار زاهي حواس

جانب من معرض الكتب المستعملة
الذي يدرس تدبير المقاوالت في
مدرسة خصوصية ،إلــى أن حي
درب السلطان "خــرج منه أيضا
مثقفون ،وكانت فيه قاعة سينما
الـكــواكــب الـتــي تعد مــن القاعات
الـتــاريـخـيــة ف ــي الـ ــدار الـبـيـضــاء،
لكنها أغلقت قبل سنوات".
وي ـ ـتـ ــابـ ــع" :أصـ ـبـ ـحـ ـن ــا نـفـتـقــد
فضاء ات ثقافية يمكن أن ّ
ينمي
فيها الشباب وعيهم" وطموحهم.
وقــد ّ
نبه تقرير رسمي صادر
عـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي إل ـ ــى أن شــري ـحــة
كبيرة مــن الشباب المغربي ،ما
ب ـيــن  15و 34س ـن ــة ،بـقـيــت على
"ه ـ ــام ـ ــش الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي"
وتعاني البطالة.
وأشار التقرير الذي نشر العام
الماضي ،إلى أن  %72من الشباب
يـمـضــون أوقــاتـهــم فــي نشاطات
"غير منتجة للرفاه االجتماعي".
وح ــذر مــن "ان ـك ـفــاء فـئــة منهم
داخـ ـ ـ ــل دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــديـ ــن رافـ ـض ــة
الحداثة المستوحاة من الغرب"،
ومـ ــن ت ـح ــول هـ ــذا االنـ ـكـ ـف ــاء إل ــى
"تطرف ديني لدى البعض".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت صـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة

"اإليـ ـك ــون ــومـ ـس ــت" االق ـت ـص ــادي ــة
الصادرة بالفرنسية في المغرب
فـ ــي مـ ـق ــال ل ـه ــا ح ـ ــول ال ـص ـنــاعــة
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ـب ـلــد إلـ ــى "أرق ـ ــام
مـ ــؤ س ـ ـفـ ــة" تـ ـظـ ـه ــر أن  %76مــن
الـشـبــاب ال يـمــارســون أي نشاط
ث ـق ــاف ــي وأن مـ ـع ــدل مـ ــا يـمـضـيــه
ال ـم ـغــاربــة يــوم ـيــا ف ــي الـ ـق ــراءة ال
يتعدى دقيقتين.

ساحة بوشنتوف

المعرض عن كتب تشبع فضوله
في الفلسفة ،ألن ساحة بوشنتوف
الـ ـت ــي ت ـح ـت ـضــن هـ ـ ــذا ال ـم ـع ــرض
"تـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى ف ـ ـضـ ــاء ل ـمــدم ـنــي
مخدرات تقطعت بهم السبل".
ويأمل بأن تخلق في ّ
حيه وفي
كــل األح ـي ــاء الـشـعـبـيــة ،ف ـضــاءات
ث ـقــاف ـيــة دائـ ـم ــة ال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
نشاطات موسمية.
(أ ف ب)

ويأسف محمد الذي يبحث في

معرض دولي
يأمل محمد بورة أحد المهتمين بالكتب أن يتحول معرض الكتب
المستعملة هــذا إلــى مـعــرض دول ــي يـشــارك فيه عــارضــون وزوار من
أنحاء العالم ،بعدما انفتح في الدورات السابقة على بعض األدباء من
العالم العربي.
وشارك في هذه الدورة نحو  50عارضا ،بينما لم يكن عدد العارضين
يتعدى  7في أولى دوراته.
وت ـش ـمــل ال ـم ـع ــروض ــات كـتـبــا بــالـعــربـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
واإلسبانية من آفاق مختلفة .ويعرض بعض البائعين أيضا كتبا لم
يعد أصحابها في حاجة إليها.
(أ ف ب)

جاهدة وهبة أطربت «أهل البلد» في قلعة بعلبك

ً
صدر حديثا عن سلسلة "كتاب اليوم" الثقافية عدد جديد بعنوان
"توت عنخ آمون ملك الملوك" تأليف العالم األثري د .زاهي حواس
الذي يتحدث فيه عن عصر مصر الذهبي أثناء حكم األسرة الثامنة
عشر ،باإلضافة إلى حياة الملك الشاب وأهم مقتنيات مقبرة توت
عنخ آم ــون ،حقيقة لعنة الـفــراعـنــة وأه ــم رح ــات تــوت عنخ آمــون
والكشف عن أسرة الملك الذهبي.
وأك ــد الـمــؤلــف أن الـكـتــاب يعتبر مــن الكتب المهمة الـتــي يمكن
تقديمها للمواطن المصري ،وطالب المدارس العاشقين لحضارة
مصر الفرعونية ،خاصة أن هذا الكشف هو أهم كشف أثري حدث
في القرن العشرين وال يزال توت عنخ آمون يبهر العالم كله.
وق ــال ح ــواس إن الملك أحـمــس وزوج ـتــه نـفــرتــاري غــرســا بــذور
ً
تلك الفترة الذهبية من تاريخ مصر القديم وأنجبا معا عدة أبناء،
وتميزت تلك الفترة بزواج األمراء من األميرات للحفاظ على الساللة
الملكية.
وأضــاف أن الملك تــوت بــدأ فترة حكمه على نفس عقيدة أبيه،
حيث نقش على ا لـعــد يــد مــن متعلقاته الشخصية بمقبرته اسم
تــوت عنخ آم ــون ،كما حصل الملك تــوت على  5أسـمــاء ملكية من
أشهرها وأهمها" :نب خبرو رع" " ،حقا أيونو شما" ،وهو ما يعني
الصورة الحية.
وأوضــح مؤلف الكتاب أن الكشف عن مقبرة الملك الشاب توت
عنخ آمون حظى باهتمام كبير ،وذلك ألن المقبرة هي الوحيدة التي
تم كشفها سليمة بجميع محتوياتها ،وعثر بداخلها على 5398
قطعة أثرية من مالبس ومجوهرات وأثاث ،وأسلحة وعجالت حربية
وقناع ذهبي ،وكرسى للعرش.
وأضاف حواس أن "لعنة الفراعنة" ما هي إال قصص وروايات
ً
ً
تـعــد خ ـي ــاال عـلـمـيــا مـثــل تـلــك الـقـصــص ال ـتــي تـحـكــي ع ــن دراك ــوال
وفرانكشتاين ،ومثل هذه القصص ظهرت ألول مرة بعد الكشف
ع ــن م ـق ـبــرة ت ــوت ع ـنــخ آم ـ ــون ،فـعـنــدمــا م ــرض الـ ـل ــورد كــارنــوفــان
اإلنكليزي الــذي قــام بتمويل الكشف عــن المقبرة انتشرت قصة
اللعنة بواسطة الصحافية اإلنكليزية ماريا كوريال التي اخترعت
اسم لعنة الفراعنة.
وتحدث المؤلف في نهاية الكتاب عن أسرة الملك الذهبي ،وقال
إن إخناتون هو ابن الملك أمنحتب الثالث والملكة تي ،وكــان لها
أرب ــع بـنــات هــم نبت ي ــاه ،ســت آم ــون ،أسـيــت ســي ،حـنــوت بــت ،وقد
تزوج إخناتون من الملكة نفرتيتى وأنجبا ست بنات ،وهناك بعض
العلماء الذين يعتقدون أن إخناتون هو والد الملك توت عنخ آمون.
كما تناول زاهي حواس موضوع موت الملك توت الذي يؤكد فيه
ً
على موت الملك الشاب مقتول ،وذلك لوجود فتحة خلف رأس الملك،
مما جعل البعض يشير إلى أن هناك شخصا ضربه على رأسه فمات.

هيئة الكتاب تصدر «اكتشاف الممثل»

تستعد لتقديم حفل بمصاحبة عمر بشير وكامبوس في أغسطس المقبل
●

بيروت  -الجريدة

الفنانة جاهدة وهبة
قدمت
ً ً ً
مزيجا غنائيا جميال ،خالل
حفلها "أهل البلد" في
مدرجات معبد باخوس،
وأطربت الحضور بغنائها
العذب.

أصــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور
هيثم الحاج علي ،كتابا بعنوان "اكتشاف الممثل" للدكتور
مدحت الكاشف أستاذ التمثيل واإلخراج.
وق ــال الـكــاشــف فــي مقدمة كـتــابــه" :مــن خــال تجربتي في
تدريس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتدريب
الهواة في ورش واستديوهات متعددة وجدت شغفا من قبل
المتدربين لممارسة التدريبات بمنتهى الطاقة والحيوية
والتلقائية ،مما يعني أن التدريب في حد ذاتــه يمثل متعة
للممثل ال تقل عن متعة األداء أمام المتفرجين .كما يشكل من
جانب آخر متعة االكتشاف للمدرب والممثل على حد سواء،
والـحـقـيـقــة أن ال ـتــدريــب هــو ال ـبــاب الـمـلـكــي نـحــو االكـتـشــاف،
اكتشاف الممثل لما هو بداخله من مهارات وإمكانيات بيد
أنه كان يجهلها أو أنه لم يختبرها من قبل ،فالتدريب بمثابة
رحلة للكشف عن عوائقه وما يعترض تداعيات األداء عنده،
لينطلق إلى اكتشاف طاقات ال نهائية للتعبير.

جاهدة وهبة

غنت وهبة العديد من
األغنيات الوطنية

لـبــت الـفـنــانــة جــاهــدة وهـبــة رغـبــة لجنة
مهرجانات بعلبك الدولية ،بإحياء أمسية
ع ـلــى م ــدرج ــات م ـع ـبــد ب ــاخ ــوس ،فـخـ ّـصــت
أهالي بعلبك بحفل أطرب ما يناهز الثالثة
آالف من عشاق فنها الراقي ،والمئات منهم
لم تتسع لهم المقاعد فافترشوا األرض ،أو
ً
تابعوا الحفلة وقوفا .
و هــذه األ مـسـيــة البعلبكية هــي مــن باب
التعويض ،على تقليد ما يعرف بتسمية
"حفلة أهل البلد" التي كانت اللجنة تخص
بها أهالي المدينة في اليوم ا لــذي يسبق
االفتتاح الرسمي للعمل المسرحي الغنائي
الفلكلوري الموسوم بـ"الليالي اللبنانية".
وطـ ـغ ــت األغـ ــانـ ــي ال ــوط ـن ـي ــة ع ـل ــى حـفــل
وه ـبــة ،ال ـتــي حــرصــت عـلــى إب ـقــاء مـخــزون
أ ل ـبــو م ـهــا ا ل ـجــد يــد "أرض ا ل ـغ ـجــر" للحفلة
ا لـمـقــررة الجمعة فــي ا لـثــا نــي مــن أغسطس
ال ـ ـقـ ــادم م ــع ال ـف ـن ــان ع ـم ــر ب ـش ـيــر وف ــرق ـت ــه،
وال ـم ـغ ـن ــي اإلسـ ـب ــان ــي م ـل ـك ـيــور كــام ـبــوس
وراقـ ـص ــة ال ـفــام ـن ـكــو ل ـيــا ل ـي ـن ــارس ،تـحــت
ع ـن ــوان" :ع ـبــق األن ــدل ــس" ،وال ـتــي ستتنقل
ف ـي ـهــا ب ـتــأل ـق ـهــا ال ـم ـع ـهــود م ــا ب ـيــن ال ـطــرب
األصيل والموشحات وا لـمــواو يــل وأغاني
"الفالمنكو" المتجذرة في بالد األندلس.

زخرفة الهياكل
بــدأت وهبة مع طيف حضور سفيرتنا
إل ــى ال ـن ـجــوم ف ـي ــروز بــأغ ـن ـيــة "ي ــا قـلـبــي ال
ت ـت ـع ــب ق ـل ـب ــك ،ب ـح ـب ــك ع ـل ــى ط ـ ــول ب ـح ـبــك،
بـتــروح كتير وبتغيب كـتـيــر ،و بـتــر جــع عا
دراج بعلبك" ،تلتها تحية لبعلبك نهلتها

م ــن ش ـعــر م ـي ـشــال ط ـ ــراد ،الـ ــذي غ ــاص فــي
أعماق آلهة الرومان ورموز زخرفة الهياكل
طوال ثالثة عقود من الزمن ،فكانت ملهمة
تجلياته الشعرية النابضة بالحب ،وهو
القائل" :ونحنا البنينا بعلبك لحد السما
وبعدا الدني لليوم فيها ملبكي
ِّ
ومكسما
ومعصوب ع جبينا المجد
والـ ـ ــدهـ ـ ــر ف ـ ـ ــوق عـ ــوام ـ ـيـ ــدهـ ــا م ــرتـ ـك ــي"،
واسـتـعــادت صــوت ودي ــع الـصــافــي الـهــادر
"طلوا حبابنا طلواّ ،
ونسم يا هوا بالدي،
ّ
بين ربوعنا حلوا وضحكت زهرات الوادي"
مـتــرافـقــة مــع لــوحــة فـلـكـلــوريــة لـفــرقــة "زيــن
ا لـلـيــا لــي" البعلبكية ،وذ لــك قبل أن يعتلي
خ ـش ـب ــة الـ ـمـ ـس ــرح رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ب ـع ـل ـبــك
ف ــؤاد ب ـل ــوق ،ال ــذي أل ـقــى كـلـمــة ش ـكــر فيها
الفنانة وهبة "التي أنقذت ماء وجه لجنة
مهرجانات بعلبك الدولية ،فخصت أهالي
مدينة الشمس بهذه األمسية".

بلدية بعلبك
وأعـ ـل ــن أن "بـ ـل ــدي ــة ب ـع ـل ـبــك ل ــن تــرضــى
بتغييب حفلة أهل البلد ،التي ينبغي كما
درجت العادة أن تسبق االفتتاح الرسمي
للمهرجانات".
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ـ ــة وهـ ـ ـب ـ ــة لـ ـتـ ـص ــدح
بحنجرتها الماسية مــواال من شعر كبير
م ــن بـ ــاد األرز ا ل ـش ــا ع ــر س ـع ـيــد عـ ـق ــل ،ثــم
نـقـلـتـنــا إل ــى رائ ـع ــة س ـيــد دروي ـ ــش ،وال ـفــن
الـسـيــاســي الـنــاقــد الـمـلـتــزم قـضــايــا الـنــاس
"أهو دا اللي صار ،وادي اللي كان ،ملكش
حق تلوم عليا ،تلوم عليا ازاي يا سيدنا،

وخير بالدنا ما هوش في إيدنا ،قولي عن
أش ـيــاء تـفـيــدنــا ،وبـعــدهــا ابـقــى لــوم عـلـيــا"،
وع ــودة إلــى الـفــن الـصــافــي وم ــوال "عالبال
يا عصفورة النهرين ،يا ملونة يا مكحلة
العينين".

م ــع ك ـل ـمــات ـهــا "رج ـع ــون ــي ع ـي ـن ـيــك ،أليــامــي
ا لـلــي را ح ــوا ،علموني أ ن ــدم عـلــى الماضي
وجراحه ،اللي شفته قبل ما تشوفك عيني،
عمر ضايع يحسبوه ازاي علي ،انت عمري
اللي ابتدى بنورك صباحه".

قصيدة وطنية

العندليب األسمر

واخ ـتــارت مــن ألـبــومـهــا مــا قـبــل األخـيــر"
ك ـت ـب ـت ـنــي" أغ ـن ـي ــة "ي ـ ــا ريـ ــت ف ـي ــي انـ ـه ــدى،
هالوقت ما عندو وقت ينطر حدا" من شعر
طالل حيدر بالعامية ،وألحانها ،ثم أنشدت
قصيدة وطنية من أشهر قصائد الشاعر
الـفـلـسـطـيـنــي إب ــراه ـي ــم ط ــوق ــان "مــوط ـنــي"
التي كتبها خالل فترة دراسته في بيروت،
وم ـط ـل ـع ـهــا" :م ــوط ـن ــي ،ال ـج ــال وال ـج ـم ــال،
والـ ـسـ ـن ــاء والـ ـبـ ـه ــاء فـ ــي ربـ ـ ـ ــاك ،وال ـح ـي ــاة
والنجاة ،والهناء والرخاء في هواك" ،والتي
تحولت إلى نشيد وطني لعدة أقطار عربية
وفي طليعتها فلسطين.
ثــم غنت " حـلــوة يــا بـلــدي" مــع مجموعة
مــن طــاب م ــدارس بعلبك ،ولتشد ا لــر حــال
بصحبتهم إ لــى األغنية الوطنية الخالدة
"ب ـك ـتــب اس ـم ــك ي ــا ب ـ ــادي عــال ـش ـمــس ال ـمــا
بتغيب ،ال مالي وال والدي ،على حبك ما
في حبيب".

وأك ـم ـلــت م ــع الـعـنــدلـيــب األس ـم ــر أغـنـيــة
"كــامــل األوصـ ــاف فـتـنــي ،وال ـع ـيــون الـســود
خــدونــي ،مــن هــواهــم رحــت اغني آه يــا ليل
آه يــا عـيــن" ،ثــم انـتـقـلــت إلــى شـعــر "غونتر
غ ــراس" وقـصـيــدتــه "ال تـمــض إل ــى الـغــابــة"
التي ترجمتها مــن األلمانية إ لــى العربية
أمل جبوري.

كوكب الشرق
وتربعت "سلطانة الطرب األصيل" على
عرشها ،لتؤدي من روائع كوكب الشرق أم
كلثوم أغنية "انت عمري" وانطلقت اآلهات

اللهجة البدوية
والـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام م ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــراث والـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــور
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ف ـغ ـنــت م ــن ش ـع ــر طـ ــال ح ـيــدر
باللهجة البدوية "تتلفتين شمال" ،مترافقة
مع لوحة دبكة تراثية ،واللوحة األخيرة من
ا لـحـفــل تكريما لـلـشـحــرورة صـبــاح "تتعال
وتتعمر يا دار ،ومحمية براجك ،والعسكر
داي ــر مــن دار ،تــوقــف عــاسـيــاجــك ،يــا بلدنا
زينة البالد ،تنعاد اعيادك تنعاد".

«خيال الضرورة ومرجعياته ...قراءات
في شعر العامية»
أص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـكـ ــاتـ ــب م ـح ـم ــود
ً
ً
ال ـ ـح ـ ـلـ ــوانـ ــي ك ـ ـتـ ــابـ ــا جـ ــديـ ــدا
بـ ـعـ ـن ــوان "خـ ـ ـي ـ ــال الـ ـ ـض ـ ــرورة
ومرجعياته ...قراءات في شعر
العامية".
ي ـقـ ّـدم ال ـمــؤلــف ق ـ ــراءات في
ش ـع ــر ال ـع ــام ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة ال
تـ ـ ـح ـ ــاول أن ت ـخ ـف ــى م ـ ــا ب ـهــا
م ــن س ـمــات ذات ـي ــة ،كـمــا طــرح
بعض االقتراحات المفاهيمية
والـ ــرؤى الـنـظــريــة ال ـتــي ربما
كانت جديدة أو مختلفة عن
الـســائــد فـيـمــا كـتــب عــن شعر
العامية.
وبدأ الكاتب بثالث قراء ات
ذات طــابــع نـظــري يـحــاول كل
منها اإلشارة إلى سمة شكلت
مـلـمـحــا غــالـبــا طـبــع ب ــه شعر
الـعــامـيــة الـمـصــريــة م ــن فـتــرة
ألخرى.
والقراءة األولى هي إيمانه
بأنه ضرورة ثقافية تنويرية
لمخاطبة ا لـشـعــب والتعبير
عن آماله وآالم ــه ،مما كــان له
تأثير كبير في توجيه خيال
شعر العامية نحو معالجة كل
ما يحسبه ضرورة اجتماعية.
والـ ـسـ ـم ــة الـ ـت ــي ت ـت ـنــاول ـهــا

غالف اإلصدار
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراءة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـت ـص ــل
بـ ــات ـ ـجـ ــاه ت ـ ـيـ ــار عـ ــريـ ــض مــن
شعراء العامية لكتابة الذات
ومخاصمة مـيــراث القصيدة
السابق.
أم ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــراءة ال ـث ــال ـث ــة فـقــد
ذهبت لتتحرى ظاهرة حديثة
نسبيا ،انخفضت فيها القيمة
اإلنسانية والمالية إلى حدها
األدنى.
كـمــا قـ ـ ّـدم أي ـضــا ق ـ ــراء ة في
شعرية األغنية تطبيقا على
نـمــوذج لمرسي جميل عزيز
بوصف األغنية رافدا مهما من
روافد شعر العامية المصرية.

توابل ةديرجلا

•
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رانيا :االعتماد على نجم اختراع بعض ًالمنتجين

أكدت أن موافقتها على التمثيل في «قهوة بورصة مصر» جاءت دعما لعالء مرسي
القاهرة – هيثم عسران

خاضت الفنانة رانيا محمود
ياسين تجربة سينمائية جديدة
من خالل فيلم «قهوة بورصة
عرضته الصاالت
مصر» ،الذي ً
في مصر مؤخرا.
وفي دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث رانيا عن الفيلم
الجديدّ ،
وتعرضه للظلم من
وجهة نظرها ،باإلضافة إلى
مشروعها الدرامي مع الفنان
عادل إمام ...فإلى التفاصيل:

*م ــا سـبــب حـمــاســك لتجربة
"قهوة بورصة مصر"؟
 ث ـ ـمـ ــة أ سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ج ـع ـل ـت ـن ــيال أتـ ـ ـ ــردد فـ ــي الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
االشـ ـ ـت ـ ــراك بـ ــدايـ ــة مـ ــن رغ ـب ـتــي
ف ــي دعـ ــم زم ـي ـل ــي عـ ــاء مــرســي
بتجربته اإلنتاجية الجديدة،
ً
مـ ـ ــرورا بــال ـم ـعــال ـجــة الـمـكـتــوبــة
لـلـشـخـصـيــات ،ا ل ـت ــي جعلتني
أشـ ـع ــر ب ـ ــوج ـ ــودي فـ ــي ت ـجــربــة
ً
م ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــة ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى
ش ـخ ـص ـي ـتــي ف ــي ال ـف ـي ـل ــم ال ــذي
قــدمـتــه ،وه ــو شخصية الـفـتــاة
"ال ـ ـمـ ــوديـ ــل" الـ ـت ــي ت ـن ـت ـمــي إل ــى
الـطـبـقــة ال ـف ـق ـيــرة ،وع ـلــى الــرغــم
م ـ ــن أن ـ ـنـ ــي كـ ـن ــت م ــرشـ ـح ــة فــي
البداية لدور آخر فإن هذا الدور
ً
استفزني فنيا أكثر ،خصوصا
ً
أنـنــي لــم أقــدم دورا يشبهه من
قبل.
*كيف تحضرت للدور؟
 ت ـح ـض ـي ــري ل ـ ـلـ ــدور ارت ـك ــزع ـل ــى الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،وج ـل ـس ــات
اال س ـت ـعــداد ا لـتــي جمعتني مع
ال ـم ـخــرج وب ــاق ــي فــريــق الـعـمــل،
وحــرصــت على أن يـكــون هناك
تركيز على ا لـجــوا نــب النفسية
وابـ ـع ــاد الـ ـ ــدور ،وأع ـت ـق ــد أنـنــي
ن ـج ـحــت ف ــي هـ ــذا األم ـ ــر بـشـكــل
ك ـب ـيــر ،وه ــو لـمـسـتــه م ــن ردود
فـ ـع ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـب ــر م ــواق ــع
التواصل االجتماعي عن الفيلم،
وكذلك االنطباعات عن مشاهدة
الفيلم بالصاالت.
*هل ترين أن الفيلم تعرض
للظلم؟
 بالفعل ،الفيلم تعرض لظلمكبير في تحديد موعد عرضه
ال ـ ـ ــذي تـ ــزامـ ــن مـ ــع كـ ـ ــأس األمـ ــم
اإلف ــري ـق ـي ــة الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
مـ ـ ـص ـ ــر ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ظ ـلــم
آخـ ــر ب ــال ـت ــوزي ــع مــرت ـبــط بـعــدم
إتــاحــة الـفـيـلــم بــالـصــاالت التي
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـ ـعـ ــر ضـ ــه ،و هـ ــو
أم ــر لـمـسـتــه بـنـفـســي م ــن خــال
زي ـ ـ ــارات لـ ـلـ ـص ــاالت ،وم ـح ــاول ــة

محمد منير

* لـمــاذا لم يتم تأجيل موعد
العرض؟
 تحديد موعد العرض ليسمسؤوليتي كفنانة ،وليس من
حـقــي ان أتــدخــل فـيــه ،فـهــو أمــر
مــرتـبــط بــات ـفــاقــات الـمـنـتــج مع
ال ـشــركــة ال ـم ــوزع ــة ،وق ـنــاعــاتــي
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ان ال ـف ـي ـل ــم ج ـي ــد،
ويستطيع فــرض نفسه في أي
وقت ،لكن مشكلة ظلم التوزيع
اث ــرت بـشـكــل سـلـبــي اك ـثــر على
العمل.
*البعض يرى أن فكرة غياب
النجم عن الفيلم أثرت عليه ،هل
تتفقين مع هذا الرأي؟
 جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــيالفيلم أبطال ونجوم بأدوارهم،
وال ـس ـي ـن ـم ــا ع ـم ــل ج ـم ــاع ــي فــي
الـمـقــام األول ،وف ـكــرة االعـتـمــاد
عـ ـل ــى نـ ـج ــم اعـ ـتـ ـب ــره ــا م ـس ــأل ــة
م ــن ا خ ـت ــراع بـعــض المنتجين
فحسب ،وهو أمر ليس متعارفا
عليه في السينما العالمية على
سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،ك ـمــا ان الـفـيـلــم
ج ـمــع أج ـي ــاال مـخـتـلـفــة بـ ــأدوار
متميزة ،وهو ما جعله يختلف
عن غيره من األعمال.

تجربة جادة
*وبالنسبة لمسألة األ جــور،
خ ـص ــوص ــا أن ال ـف ـي ـل ــم يـنـتـمــي
لـ ــأ ع ـ ـمـ ــال ذات ا لـ ـمـ ـي ــزا نـ ـي ــات
المحدودة؟
 جـ ـ ــزء مـ ــن م ــوافـ ـقـ ـت ــي عـلــىالفيلم كما ذكرت لك في البداية
رغ ـب ـتــي ف ــي دعـ ــم عـ ــاء مــرســي

يصدر "الكينغ" محمد منير ،أغنيته الجديدة (مهموم)
َّ
وشوق "الكينغ" جمهوره
خالل األيام القليلة المقبلة،
َّ
عبر حسابه بـ"تويتر" ،بنشر بوستر لألغنية وعلق:
"قريبا".
األغـنـيــة كلمات أمـيــر طعيمة ،وأل ـحــان ولـيــد سعد،
وتوزيع أحمد إبراهيم ،وهي الثانية التي يطرحها خالل
العام الحالي بعد "أنت البطل" ،التي قدمها في إعالن
من أجل جمع التبرعات لمرضى السرطان ،وقد القت
األغنية إعجاب الكثيرين من جمهوره.
وتفاعل الجمهور من متابعي "الكينغ" مع البوستر
بشكل واســع ،مؤكدين أنهم ينتظرون األغنية بفارغ
الصبر.
ُيــذكــر أن مـنـيــر أق ــام أخ ـيــرا حـفــا فــي ألـمــانـيــا ،كما
يستعد لجولة غنائية خــال موسم الصيف بالعديد
من الدول العربية واألوروبية ،منها إحياء حفل غنائي
في مهرجان "جرش للثقافة والفنون" في دورته الـ،34
بعد غياب ما يقرب من  17عاما.

زينة تنتهي من تصوير
«كل سنة وأنت طيب»

رانيا محمود ياسين
بتجربته الجديدة ،لذا لم أفكر
في مسألة األجر عندما وافقت،
فـ ـ ـع ـ ــاء ع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـج ــرب ــة
م ــن ق ـل ـب ــه ،وسـ ـع ــى إلن ـجــاح ـهــا
وصبغها بواقعية شديدة ،رغم
صعوبة ذلك عليه كمنتج وعلى
الممثلين ،فالفيلم تجربة جادة

ق ــال ــت رانـ ـي ــا إن ال ـم ـســرح
يـحـتــاج إل ــى مـجـهــود كبير،
وخالل إعــداد «اهــوه ده اللي
صار» كنت انشغلت بتصوير
م ـس ـل ـســل "ف ــان ـت ـي ـن ــو" قـبــل
ان ن ـتــوقــف ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
فيلم "قهوة بورصة مصر"،
وبــالـتــالــي ليس مــن الممكن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة،
ً
وفـضـلــت االع ـت ــذار احـتــرامــا
ل ـل ـم ـســرح وم ـ ــا ي ـف ــرض ــه مــن
الـتــزام ،متمنية الـعــودة إليه
ً
قريبا ،السيما أنني مشتاقة
للتجارب المسرحية بشدة.

وسط ظروف سينمائية صعبة.
*ثـ ـم ــة أخ ـ ـبـ ــار م ـس ـت ـم ــرة عــن
والديك ،كيف تتعاملين معها؟
 أ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ن ـ ـجـ ــو م ـ ـي ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــاوت ــاري ـخ ـه ـم ــا ال ـف ـن ــي ال ـط ــوي ــل،
ل ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي أنـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ــج ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة م ــن
الشائعات التي تمسهما بشكل
مستمر ،و ه ــو مــا د فـعـنــي للرد
ً
بـ ـح ــزم مـ ــؤخـ ــرا ،وات ـ ـخـ ــاذ ق ــرار
بمالحقة كــل مــن ينشر أ خـبــارا
ك ــاذب ــة ع ـن ـه ـمــا ،خ ـص ــوص ــا ان
وال ـ ـ ـ ـ ــدي ف ـ ـضـ ــل االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عــن
اإلع ــام ب ــإرادت ــه ،وه ــذه رغبته
التي يجب احترامها ،ووالدتي
م ـس ــؤول ــة ع ــن ق ــرارتـ ـه ــا ،س ــواء
بالعودة للتمثيل أو االستمرار
ب ــاالعـ ـت ــزال ،وح ـيــات ـهــا ه ــي من
تقوم بتخطيطها ال أي شخص
آخر.
*م ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــك ف ــي
"ف ــان ـت ـي ـن ــو" م ــع ال ـف ـن ــان ع ــادل
إمام؟
 س ـع ـي ــدة بـ ـه ــذه ال ـت ـج ــرب ــة،وسنقوم باستئناف التصوير
ً
قــري ـبــا ،وس ـبــق ان انـتـهـيــت من
ت ـصــويــر ب ـعــض م ـش ــاه ــدي فــي
العمل ،ويتبقى لي نحو  60في

توفيق الدقن« ...جوكر» أدوار الشر
حاصد الجوائز واألوسمة ال يتصدر اسمه أفيشات األفالم
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ َّـول الع ـ ـ ـ ـ ــب ك ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم
والـ ـم ــاكـ ـم ــة ت ــوفـ ـي ــق الـ ــدقـ ــن إل ــى
"جــوكــر" أدوار الـشــر فــي السينما
المصرية ،ورغم موهبته الطاغية،
فقد تباعدت عنه البطولة المطلقة،
ً
وظل حضوره فارقا على الشاشة
وخـشـبــة ال ـم ـســرح ،وتـمـيــز بــأدائــه
التراجيدي والكوميدي ،وأفيهاته
خ ـف ـي ـفــة الـ ـظ ــل ،وقـ ـ ـ ّـدم ن ـح ــو 200
ف ـي ـل ــم وع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات،
بخالف رصيده الكبير في الدراما
التلفزيونية واإلذاعية.
ل ـع ـبــت ال ـم ـص ــادف ــة دورهـ ـ ــا في
اح ـت ــراف ال ــدق ــن الـتـمـثـيــل ،عندما
قدمت الفنانة روحية خالد إحدى
مسرحياتها فــي محافظة المنيا
(ج ـنــوب ال ـقــاهــرة) ،وقـبــل الـعــرض
أصـ ـي ــب أح ـ ــد ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ب ـمــرض
مفاجئ ،وأسند دوره إلى التلميذ
توفيق ،وكان يترأس فريق التمثيل
بالمدرسة ،ونال تصفيق الجمهور
وإعـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــه ،ونـ ـصـ ـحـ ـت ــه ن ـج ـم ــة
األربـعـيـنـيــات بــااللـتـحــاق بمعهد
التمثيل.
أظ ـ ـهـ ــر الـ ـفـ ـت ــى ت ــوفـ ـي ــق ال ــدق ــن
مواهبه في كرة القدم والمالكمة،
وإجادته فنون الخط العربي ،وكاد
يـحـتــرف فــي ن ــادي فـ ــاروق (ن ــادي
ً
الزمالك حــالـيــا) ،لكنه اضطر إلى
العمل كاتب "محضر" في النيابة،
ليساعد أسرته ،وظل حلم احتراف
ال ـت ـم ـث ـي ــل ي ـ ـ ـ ـ ــراوده ،وانـ ـتـ ـق ــل إل ــى
ا لـقــا هــرة ليعمل بمصلحة السكة
ال ـح ــدي ــد ،وهـ ـن ــاك ق ــاب ــل ال ـم ـخــرج
المسرحي سعد أردش وتوطدت
صــداقـتـهـمــا ،وتـحــولــت إلــى زمــالــة
ً
فنية قاربت  40عاما.
اجتاز الدقن اختبارات التمثيل،
وال ـت ـح ــق بــال ـم ـع ـهــد ال ـ ــذي أسـســه

األدوار المتميزة
توالت أعمال الدقن في السينما،
ّ
وقدم العديد من األدوار المتميزة،
وخالل مسيرته تعاون مع أجيال
مـ ــن ال ـم ـخ ــرج ـي ــن ،م ـن ـه ــم يــوســف
شاهين وصالح أبوسيف وهنري
ب ــرك ــات وتــوف ـيــق صــالــح وأش ــرف

منير ينشر بوستر «مهموم»

موعد العرض

رانيا مع والديها وشقيقها عمرو

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

أخبار النجوم

م ـشــاهــدة الـفـيـلــم ،ألف ــاج ــأ بــأنــه
ً
غير موجود ،فالعمل جيد فنيا،
ل ـكــن إيـ ــراداتـ ــه ت ــأث ــرت بـعــوامــل
أخــرى فــي مصر ،وفــي المقابل
كانت اإليرادات التي حققها في
الخليج مع عرضه جيدة جدا.

مسرحية «اهوه
ده اللي صار»

ال ـف ـن ــان زكـ ــي ط ـل ـي ـم ــات ،وت ـخ ــرج
فـ ــي م ــرح ـل ـت ــه األول ـ ـ ـ ــى م ـج ـمــوعــة
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـن ـج ــوم ،مـنـهــم فــريــد
ش ــوق ــي وس ـم ـي ـحــة أي ـ ــوب وس ـنــاء
جميل وفاتن حمامة ،ودانــت لهم
ال ـب ـطــوالت الـمـطـلـقــة ،بـيـنـمــا ظهر
الممثل الشاب ألول مــرة في فيلم
"ظهور اإلسالم" عام  1951عن قصة
طه حسين "الوعد الحق" وإخراج
إبــراهـيــم عــزالــديــن ،ولـفــت األنـظــار
ّ
األرت".
إليه في دور "خباب بن
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فهمي وعاطف الطيب ،ولم يغامر
أحــدهــم بــإسـنــاد دور الفتى األول
لممثل مـتـعــدد األقـنـعــة ،ويضفي
ع ـلــى أدائ ـ ــه خ ـف ــة الـ ـظ ــل ،وت ــردي ــد
ب ـع ــض األفـ ـيـ ـه ــات الـ ـت ــي صـنـعــت
ش ـهــرتــه ،مـثــل "أح ـل ــى م ــن الـشــرف
مافيش" و"كله على ودن ــه" ،و"آلــو
يا أمم" ،و"آه يا آه" وغيرها.

السيد والفرفور
حفلت مسيرة الدقن في المسرح
ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ــروائ ـ ــع ف ــي مــرح ـلــة
ً
الستينيات ،وق ــدم أدوارا مــؤثــرة
في مسرحيات عربية ومترجمة،
وفـ ــي س ـي ــاق ب ـط ــول ــة ج ـمــاع ـيــة ال
تعترف بالبطل األوحد ،باستثناء
م ـس ــرح ـي ــة "ال ـ ـم ـ ـحـ ــروسـ ــة" 1962
تأليف سعدالدين وهبة وإخــراج
كـمــال يــاسـيــن ،و"الـفــرافـيــر" ،1964

جوائز وتكريمات
حظي توفيق الدقن بشعبية جــارفــة ،وأثنى النقاد على أدائــه
المتفرد ،ورغم غيابه عن أدوار البطولة المطلقة ،فقد نال جوائز
وتكريمات ِعدة ،منها وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى عام
ّ
 ،1965وتسلمه من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ،وشهادة
الجدارة في عيد الفن من الرئيس الراحل أنور السادات عام ،1978
ّ
وحصل على درع المسرح القومي ،وجائزة جمعية كتاب ونقاد
السينما ،وجــوائــز عــن أدواره فــي أف ــام "فــي بيتنا رج ــل" ،1961
و"صراع في الميناء"  ،1954و"القاهرة  "30عام  ،1966و"الشيماء"
 ،1972و"ليل وقضبان" .1973
وخالل مشواره الفني ،لم يهتم توفيق الدقن (الجوكر) بتصدر
أفيشات األفالم والمسرحيات ،بقدر إجادته في تجسيد الشخصيات
ّ
الــدرامـيـ ّـة ،وتمتع بحضوره الـفــارق ،ويعد مــن الممثلين القالئل
الذين صفق لهم الجمهور ،بمجرد سماع أصواتهم ،وقبل ظهورهم
على خشبة المسرح ،وتتابع فصول البهجة والتفاعل مع ممثل
ً
استثنائي ،ويتراكم رصيده الفني على مدار  40عاما من اإلبداع
المتفرد ،وحتى رحيله في  26نوفمبر .1988

توفيق الدقن في أحد األعمال
تأليف يوسف إدريس وإخراج كرم
مـطــاوع ،وقــام بــدور "السيد" أمــام
الفنان عبدالسالم محمد "الفرفور".

خشبة المسرح
وتابع الدقن تألقه على خشبة
المسرح فــي الستينيات ،وشــارك
في "عيلة الدوغري" تأليف نعمان
ع ـ ــاش ـ ــور وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـب ــدال ــرح ـي ــم
الــرزقــانــي ،و"خ ـيــال ال ـظــل" تأليف
رشـ ـ ـ ـ ــاد رشـ ـ ـ ـ ــدي وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ك ـم ــال
يــاس ـيــن ،و"س ـك ــة ال ـســامــة" 1964
تأليف سعدالدين وهبة وإخــراج
س ـعــد أردش ،وق ـ ـ ّـدم ف ــي الـمـســرح
الـخــاص "انـتـهــى ال ــدرس يــا غبي"
 1975تأليف لينين الرملي وإخراج
السيد راضي ،وقبل رحيله بعامين
شـ ــارك ف ــي مـســرحـيــة "ال ـب ـل ــدوزر"
 1986ت ــأل ـي ــف يـ ـس ــري اإلب ـ ـيـ ــاري
وإخراج عبدالمنعم مدبولي.

سلطان وسمارة
عرف الدقن طريقه إلى الدراما
اإلذاعية ،وقـ ّـدم في عام  1953دور

"ال ـم ـع ـل ــم س ـل ـط ــان ف ــي الـمـسـلـســل
الـشـهـيــر "س ـم ــارة" إخ ــراج يوسف
الـ ـخـ ـط ــاب ،وش ـ ـ ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة
محسن ســرحــان وسميحة أيــوب،
ً
ً
وحقق نجاحا كبيرا وقتذاك ،وبعد
ثالثة أعــوام تحول المسلسل إلى
فيلم مــن إخ ــراج حـســن الصيفي،
واستبعد األ خـيــر بطلي النسخة
اإلذاعـ ـي ــة ،ولـعـبــت الـفـنــانــة تحية
كاريوكا دور "سمارة" ،وقام بدور
سلطان الفنان محمود إسماعيل.
ورغ ــم غـيــابــه ع ــن أدوار الفتى
األول في السينما ،فقد ظل الدقن
ً
ً
ممثال استثنائيا ،وقدم العديد من
األدوار الفارقة ،وانتقل إلى فضاء
الــدرامــا التلفزيونية ،وش ــارك في
عشرات المسلسالت ،منها "هارب
م ــن األيـ ـ ــام"  ،1962تــأل ـيــف ث ــروت
أب ــاظ ــة وإخـ ـ ــراج ن ــور ال ــدم ــرداش،
"القط األسود"  ،1964تأليف محمد
ال ـم ــازن ــي وإخـ ـ ــراج عـ ــادل ص ــادق،
و"أحالم الفتى الطائر"  1978تأليف
وحيد حامد وإخراج محمد فاضل.

الـمـئــة م ــن األحـ ـ ــداث ،وسـنـعــود
لـلـتـصــويــر خ ــال شـهــر اكـتــوبــر
ً
المقبل ،تمهيدا للعرض خالل
رمضان المقبل.
*ه ـ ــل شـ ـع ــرت ب ــال ـض ـي ــق مــن
تأجيل المسلسل؟
 ال ي ـم ـك ــن أن أ خـ ـف ــي ذ لـ ــك،خصوصا أن األمر كان بمنزلة
صدمة كبيرة ،لكن في النهاية
العمل سيعرض على الجمهور
فـ ــي رم ـ ـضـ ــان ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـعــدمــا
نكون قــد قمنا بتصويره دون
تعجل لـيـخــرج بــأفـضــل صــورة
ممكنة ،فالتأجيل في مصلحتنا
كفريق عمل ،والزعيم عادل إمام
مــدر ســة يستفيد مـنـهــا كــل من
يقف أمامه.
*لماذا ال يــراك الجمهور مع
زوجك الفنان محمد رياض؟
ً
 أتمنى أن يحدث ذلك قريباً
جــدا ،خصوصا أن لدينا رغبة
ً
ف ــي ال ـع ـمــل م ـع ــا ،ل ـكــن ل ــم نعثر
على العمل الذي يمكن تقديمه،
وعـلــى عـكــس كــل مــا ي ـتــردد من
ً
تحفظنا على العمل مـعــا أ مــام
الكاميرا فنحن ننتظر الفرصة
المناسبة.

زينة
تنتهي الفنانة زينة من تصوير مشاهدها األخيرة
في فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني
خالل أيام ،من أجل اللحاق بالعرض في موسم عيد
األضحى المقبل ،وفق الخطة التي وضعها القائمون
على الفيلم.
وتعود زينة للعمل مع تامر في السينما بعد غياب
 11عاما ،حيث كان آخر فيلم جمعهما (كابتن هيما)
عام  ،2008كما يسجل "كل سنة وأنت طيب" التعاون
ً
الرابع بين زينة وتامر ،بعدما قدما معا أيضا "حالة
حب" عام  2004و"سيد العاطفي" عام .2005
"ك ــل س ـنــة وأنـ ــت ط ـيــب" اس ــم مــؤقــت لـلـفـيـلــم ،ومــن
المقرر تغييره قبل طرحه ،ومن بطولة :تامر حسني،
زينة ،خالد الصاوي ،محمد سالم ،عائشة بن أحمد،
ونــانـســي ص ــاح ،وت ــدور أحــداثــه فــي إط ــار كوميدي
أ ك ـشــن ال يـخـلــو م ــن ا ل ـم ـغــا مــرة ،و ت ــم تـصــو يــر معظم
أحداثه في بيروت.
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نجمة تسطع في سماء «الجديدة» المغربية

المغرب  -نرمين أحمد سحر مدن المغرب وتنوع طبيعته وجذوره التاريخية تجعله من البلدان التراثي للمدينة ،بجانب األخرى الحديثة الشاهقة والمجمعات الكبيرة،
وبها ثاني أكبر مسجد في إفريقيا؛ مسجد الحسن الثاني الذي يمتلك
التي تستقطب العديد من السياح ،فنجد الدار البيضاء ("كازبالنكا"
مئذنة في العالم ،وهذا المسجد بمثابة رمز للمدينة.
باإلسبانية) ،وهي عاصمة المملكة المغربية وأكبر مدنها ،تستقطب
ً ً
أعلى ً
عددا كبيرا من السائحين ،فالمباني القديمة القصيرة تحافظ على الطابع ونجد أيضا مدينة مراكش ،التي تسمى أيضا بالمدينة "الحمراء"،

المطعم المغربي مازاغان
فـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــواف ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدن
المغربية العريقة نحط رحالنا
في مدينة طنجة ،التي يفصلها
عن إسبانيا مضيق جيل طارق،
وه ــذا مــا يجعلها وجـهــة لكثير
من السائحين الراغبين في زيارة
أوروب ــا أثـنــاء زيــارتـهــم للمغرب.
ً
وتحمل مدينة طنجة كثيرا من
آث ــار الـحـضــارة اإلســامـيــة خالل
ف ـتــرة ح ـكــم األم ــوي ـي ــن إلسـبــانـيــا
ً
(األندلس قديما) ،فنجد كثيرا من
اآلثــار الشاخصة وقبور الحكام
األمويين.

عبق التاريخ
وه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـم ــدن
المغربية التي تتميز بالطبيعة
والمناخ الجميل ،والـتــي يسعى
زائرو المغرب لزيارتها والتعرف
عليها ،ومن بينها مدينة ساحلية
تقع على المحيط األطلسي هي
مدينة "الـجــديــدة" ،أو كما عرفت

مطعم بودا بار

مالعب لكرة القدم

مطعم المزرعة
وقــت االحـتــال البرتغالي باسم
"م ــازاغ ــان" ،وهــي تبعد عــن الــدار
البيضاء مسافة ساعة واحدة.
وح ـ ـيـ ــن تـ ـ ـ ــزور تـ ـل ــك ال ـم ــدي ـن ــة
ال ـ ـسـ ــاح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـش ـت ـه ــر
ً
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،ت ـس ـت ـم ـت ــع
بـعـبــق ال ـت ــاري ــخ ،ح ـيــث الـمـبــانــي
القصيرة والبسيطة وا ل ـشــوارع
واألزقـ ـ ـ ـ ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وس ـي ـب ـه ــرك
الحي البرتغالي القديم وقلعته
الحصينة ،حيث يعيش سكانها
داخ ـ ــل أزق ـ ــة ذلـ ــك ال ـح ــي ال ـقــديــم،
ل ـي ـتــداخــل ال ـم ــاض ــي بــال ـحــاضــر،
وه ـ ــي م ــدي ـن ــة م ـع ـتــدلــة ال ـم ـن ــاخ،
ن ـظ ــرا لـمــوقـعـهــا ع ـلــى الـمـحـيــط،
مـمــا يجعلها و جـهــة للكثير من
ال ـم ـغ ــارب ــة وال ـســائ ـح ـيــن لـقـضــاء
عطلة الصيف واالستمتاع بالجو
ومياة البحر.

منتجع متكامل
وي ـق ــع ف ــي مــدي ـنــة ال ـجــديــدة

إحدى غرف مازاغان

النادي الرياضي
فندق ومنتجع "مازاغان" ،وهو
الــوج ـهــة الـمـثـلــى ل ــزائ ــري تلك
ا ل ـمــد ي ـنــة ،ف ـبــدا خ ـلــه ستحظى
ب ـ ـكـ ــل مـ ـ ــا ت ـ ـت ـ ـم ـ ـنـ ــاه مـ ـ ــن س ـب ــل
الراحة والترفيه ،فهنالك أحد
عشر مطعما عالميا ومغربيا
ل ـ ـ ـيـ ـ ــر ضـ ـ ــي جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع االذواق

وهي من أهم المدن المغربية وتستقطب الكثير من السائحين
لزيارة ساحة مسجد الفنا ،التي تشهد عروضا كثيرة لألفاعي ورواة
األحاجي والقصص والموسيقيين وغيرهم من مقدمي العروض الفنية
والفلكلورية.

الحمام المغربي
لمختلف ال ـنــزالء ،ويـضــم 500
غـ ــرفـ ــة ،مـ ــا بـ ـي ــن إطـ ــالـ ــة عـلــى
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـيـ ــط وإطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة حـ ــوض
السباحة و فـيــات وشاليهات
خــا صــة ،ويجعلك هــذا الفندق
تستمتع بمنظر ا لـغــا بــات مع
إط ــال ــة ال ـم ـح ـي ــط ،وي ـت ـي ــح لــك
ّ
الحمام المغربي
فرصة تجربة
الفاخر في مركز السبا ،ويوفر
أيضا غرفا للمساج على أيدي
متخصصين.
ً
ً
كـ ـم ــا يـ ـض ــم ن ـ ــادي ـ ــا ص ـح ـيــا
ي ـع ـمــل  24س ــاع ــة ،ع ـل ــى م ــدار
أي ــام األس ـبــوع ،ويــوفــر الـنــادي
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي دروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـي ــوغ ــا
و قــا عــات خــا صــة لممارستها،
مما يسمح لمحبي االسترخاء
وا لـتــأ مــل بممارسة رياضتهم
ال ـم ـف ـض ـل ــة ،وي ــوف ــر الـمـنـتـجــع
أيضا نــوادي خاصة لألطفال،
حـ ـس ــب م ــراحـ ـلـ ـه ــم الـ ـعـ ـم ــري ــة،
لالعتناء بهم وتلبية رغباتهم

رحلة الدراجات الرباعية على شاطئ المحيط

وتقديم المتعة والترفية لهم،
بينما يستمتع النزيل بمرافق
الفندق الفاخرة.

نشاطات مختلفة
وفـ ـ ــي م ـن ـت ـج ــع "مـ ـ ــازاغـ ـ ــان"

سـيـحـظــى الـجـمـيــع بـنـشــاطــات
مـخـتـلـفــة ،ف ـلــدى الـمـنـتـجــع كل
ما يتمناه ا لــزا ئــرون ،فبداخله
اسطبالت خيل ليستمتع الزائر
بــرحـلــة عـلــى شــاطــئ المحيط،
ممتطيا ا لـخـيــل ،أو يستخدم
دراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع ال ـ ــرب ـ ــاع ـ ــي

ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق بـ ـه ــا عـ ـل ــى ش ــاط ــئ
الـمـحـيــط ،كـمــا يــوفــر لــأطـفــال
م ــدي ـن ــة م ــائ ـي ــة ل ـي ـس ـت ـم ـت ـعــوا،
ويوفر للكبار مالعب الغولف
ذات ا لـ ـمـ ـس ــا ح ــات ا ل ـش ــا س ـع ــة
لمحبي تلك ا لــر يــا ضــة .ويضم
الـمـنـتـجــع أي ـضــا مــاعــب لـكــرة

مطعم ستيك هاوس

ٔ
نوادي االطفال الترفيهية داخل المنتجع

غرفة المساج

الـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ـج ـ ـهـ ــزة ب ــاحـ ـت ــرافـ ـي ــة
الس ـت ـق ـبــال الـ ـف ــرق الـمـخـتـلـفــة،
ال جــراء التدريبات ،ويستطيع
ا لـنــزالء أن يستمتعوا باللعب
في تلك المالعب أيضا ،ويوفر
ال ـم ـن ـت ـجــع ل ـم ـح ـبــي ال ـس ـه ــرات
ن ـ ــادي "إل ـ ـيـ ــاس" ال ـل ـي ـلــي ال ــذي
يستقبل ا لــزا ئــر يــن مــن السبت
الى األربعاء ،وهو مكان مجهز
بأعلى وأ حــدث التقنيات ،مما
ي ـت ـي ــح ل ـل ـج ـم ـي ــع االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع
بالموسيقى واالجواء الليلية.
وه ـ ـنـ ــالـ ــك أيـ ـ ـض ـ ــا ل ـم ـح ـبــي
األلعاب كازينو يعد االكبر في
الـ ـش ــرق االوس ـ ـ ــط ،وهـ ــو يـضــم
ً
 463جـ ـه ــازا لـلـعــب ويـسـتـقـبــل
الزوار على مدار الساعة سبعة
أيام في األسبوع ،وبهذا يكون
فـ ـ ـن ـ ــدق ومـ ـنـ ـتـ ـج ــع "م ـ ـ ــازاغ ـ ـ ــان
ب ـي ـتــش آن ـ ــد غ ــول ــف ري ـ ـ ــزورت"
ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات
الـتــي تـخـتــارهــا لــزيــارة مدينة
الجديدة واالستمتاع بمناخها
وم ــوق ـع ـه ــا وبـ ـمـ ـي ــاه ال ـم ـح ـيــط
األطلسي ،حيث ستجد في هذا
المنتجع كــل مــا تطمح لــه في
عطلتك ،وسيلبي كافة رغباتك
وسيساعدك على قضاء عطلة
مميزة ،وسيسمح لك بالتعرف
عـلــى مــديـنــة ال ـجــديــدة بـكــل ما
ف ـي ـه ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ وح ـ ـضـ ــارة،
وزيــارة أسواقها لشراء كل ما
يـتـمـيــز بــإن ـتــاجــه ال ـم ـغــرب من
زيوت ومالبس تراثية وأحذية
تراثية وجلود.

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

كلمة السر

ثلثا (صور) – والدتي.
 -4عملة مصرية ملغاة
(مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــوس ـ ــة) – قـ ـل ــوب
(مبعثرة).
 - 5فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا ح

السعدني وآثار الحكيم.
 -6مــديـنــة إســامـيــة في
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـيـ ـت ــي
(سابقا).
 -7بــاعــث (مـعـكــوســة) –

تأنى (معكوسة).
 -8سـ ــافـ ــر (م ـع ـك ــوس ــة)
– ر مـ ـ ـ ــز جـ ـ ـب ـ ــري – نـ ــال
(مبعثرة).
 -9ضـ ـمـ ـي ــر – ر جـ ــا ئـ ــي

(م ـ ـع ـ ـكـ ــوسـ ــة) – ن ـصــف
(وميض).
 -10م ــؤس ــس صـحـيـفــة
الـ ـت ــايـ ـم ــز ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
(معكوسة).
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 -1روائي فرنسي شهير.
 -2للتعريف – مركز في
الصعيد – دق.
 -3رجـ ــاء (م ـع ـكــوســة) –

1
9

sudoku

ً
عموديا:

6

2

8

الحلول

1

 -1ف ـي ـل ــم لـ ـهـ ـش ــام عـبــد
الحميد وإلهام شاهين.
 -2يـعـبــأ (م ـع ـكــوســة) –
وجبة رمضانية.
 ( -3علي  ).........من رواد
الكوميديا في مصر.
 -4ث ـل ـثــا (يـ ـج ــف) – مــن
أنـ ــواع ال ــرخ ــام – مــاركــة
أقفال.
 -5ح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوان زا حـ ـ ـ ـ ــف
( مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو س ـ ـ ــة) – نـ ـه ــر
سـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــري – ل ـ ـفـ ــظ
تليفوني.
 -6عاتب بشدة – تجدها
في (قلبك) – علو.
 -7حــرف ندبة – برهان
– أداة توكيد.
 -8الممتلئ قواما.
 -9ألمح – دخول.
 -10كاتب هزلي أميركي
(معكوسة).
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من  7أحرف وهي اسم دولة في شرق وسط إفريقيا.
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كلمة السر:
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توابل ةديرجلا
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فلك
الحمل

الثور

الجوزاء

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مـهـنـيــا :كــن ه ــادئ ــا وال تـتـطـ ّـرق فــي أي
ً
موقف وحاول أن تكون وسيطا.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـح ــاول الـحـبـيــب أن يضغط
عليك ليحصل على بعض المكتسبات.
ً
ً
اجتماعيا :يكون االنسجام سائدا بينك
وبين جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.17 :

ً
مهنيا :تقدم ربما فكرة خالقة وتستقطب
حولك بعض ّ المؤيدين.
ً
عاطفيا  :تجنب الغيرة والتشنج وأبعد
األفكار السيئة من رأسك.
ً
اجتماعيا :انتبه مــن ميلك إلــى االن ــزواء
االج ـت ـم ــاع ــي وكـ ــن مـنـفـتـحــا ف ــي حـيــاتــك
الخاصة.
رقم الحظ.38 :

ّ
ً
مهنيا :تقوم بعمل تخلى عنه اآلخرون
ألنه صعب وتنجح في إنجازه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ت ـع ـيــش مــع
الحبيب رومانسية تنسيك أتعابك.
ً
ً
اجتماعيا :قد تكتشف كذبة أو خداعا
من أحدهم وتكره هذا الوضع.
رقم الحظ.53 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أنت إنسان تعرف أين هدفك وما
عليك إال أن تخطو نحوه.
ً
حساسا ً
ً
جدا تجاه بعض
عاطفيا :تبدو
تصرفات الحبيب فلماذا ال تصارحه؟
ً
ً
اجتماعيا :تبدو سعيدا بتحول األمور
العائلية نحو الهدوء واالستقرار.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـجــد ن ـف ـســك أم ـ ــام ف ـت ــرة ب ـنــاءة
يحالفك الحظ فيها فاغتنمها.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ي ـ ـعـ ــود بـ ــرجـ ــك إل ـ ـ ــى وض ـع ــه
المستقيم فتنعم بفترة حب ممتعة.
اجتماعيا :جهات ناشطة على الصعيدين
السياسي واالجتماعي تتودد إليك.
رقم الحظ.44 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تعرف كيف تنجح عملياتك المالية
ومفاوضاتك ومشاريعك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـي ــات ــك ال ــروم ــان ـس ـي ــة تـفـيــض
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة وال ـ ـص ـ ـخـ ــب وت ـ ـح ـ ـمـ ــل إلـ ـي ــك
المفاجآت.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـخـلــص م ــن ب ـعــض الـقـ ًيــود
االجتماعية البالية وتجد نفسك طليقا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :ق ــد تـهـتــم بـقـضـيــة قــانــونـيــة
وتعالج بعض الثغرات في عملك.
ً
عـ ـ ــاط ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــا :ع ـ ـل ـ ـيـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــف م ــع
ال ـم ـس ًـت ـج ــدات خ ـص ــوص ــا إذا كـنــت
مختلفا مع الشريك.
ً
اجتماعيا  :في محيطك االجتماعي
ثمة من يريد التقرب منك أكثر.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــل ج ـهــد ت ـق ــوم ب ــه ق ــد يتكلل
ً
بالنجاح ألنه يحصل بناء على دراسة.
ً
عــاطـفـيــا :تــأتـيـكـمــا االق ـت ــراح ــات مــن كل
صوب ،والمهم اختيار األنسب منها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــاح ــق ب ـع ــض ال ـق ـضــايــا
الفكرية ومجاالت االتصاالت واإلعالم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مـهـنـيــا :ح ــاذر مــن مـســألــة شــراكــة مهنية
ً
وراجع حساباتك المالية جيدا.
ً
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت مرتبطا فستعيش وقتا
ً
حافال بالمحبة والحنان.
ً
اجتماعيا :وضعك العائلي مربك وينبغي
تنسيق عدة أمور مع األهل.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تهب لمساعدة أحد الزمالء ألنه
يعاني تقصيرا جسديا.
ً
عاطفيا :تشتد االنفعاالت في هذه الفترة
وقد تهتم بشخص يثير رغباتك.
ً
اجتماعيا :تنفتح على أوساط ثقافية أو
فنية تنال إعجابك ورضاك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
تضيع
مهنيا :باشر بتنفيذ أفكارك وال
أي فرصة تصادفها في طريقك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـع ــرف مـ ـغ ــام ــرات وأح ـ ــداث
ً
ّ
مشوقة لم تمرّ عليك سابقا.
ً
اجتماعيا :يحذرك الفلك من كثرة الكالم
والحماسة وتغيير اآلراء بسرعة.
رقم الحظ.56 :

ّ
ً
مهنيا :تـطــل على فـتــرة مــزدهــرة ماديا
من عدة أطراف.
حيث ًتالقي الدعم ً
عاطفيا :تعيش أوقاتا ال تنسى وتتعرف
ّ
ومميز.
على
وجه جديد ّ
ً
اجتماعيا :ال تتقلب في إبــداء رأيك وإال
فقدت ثقة اآلخرين بك.
رقم الحظ.22 :
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ّ
حنان رضا« :يطول بعمرك» تجربة جديدة

خبريات
ً
قمر يحيي حفال في سيدي
عبدالرحمن

ّ
ثمنت إشادة الجمهور بثمرة تعاونها األول مع الملحن علي صابر
محمد جمعة

ً
طرحت الفنانة حنان رضا أخيرا
أغنية «سنغل» جديدة بعنوان
«يطول بعمرك» حققت ردود
أفعال واسعة بين الجمهور.

أنا بصدد
تسجيل أغنية
أخرى مختلفة
في قالبها
سترى النور
ً
قريبا

تـسـيــر ال ـف ـنــانــة الـبـحــريـنـيــة ح ـن ــان رض ــا في
الـســاحــة الـفـنـيــة بـخـطــوات مـتــأنـيــة ومـحـســوبــة،
السيما أنها استطاعت أن تختار نمطا غنائيا
ّ
ميزها عن نظيراتها من المطربات الخليجيات،
النجمة الـشــابــة تتسلح فــي مـشــوارهــا بموهبة
ربانية وصوت يراهن عليه الشعراء والملحنون.
حـنــان طــرحــت أخـيــرا أغنية «سـنـغــل» جديدة
بـعـنــوان «ي ـطــول ب ـع ـمــرك» ،لتحقق ردود أفـعــال
واسعة خــال فترة وجيزة بين جمهورها ،عبر
مختلف منصات التواصل االجتماعي ،في خطوة
اعـتـبــرتـهــا رض ــا إض ــاف ــة ج ــدي ــدة إل ــى رصـيــدهــا
الـغـنــائــي ،ح ــول الـ ـ «سـنـغــل» ومستقبلها الفني
تحدثت النجمة الشابة لـ «الجريدة».
ب ــداي ــة ،ث ـ ّـم ـن ــت ح ـن ــان ت ـفــاع ــل ال ـج ـم ـه ــور مــع
السنغل قائلة« :جميع اآلراء التي تصلني هي
محل تقدير واهـتـمــام ،س ــواء كــانــت إيجابية أو
سلبية ،ولـلــه الحمد مــا حــدث مــن إش ــادة تجاه
«يـطــول بـعـمــرك» أثـلــج ص ــدري ،وأعـتـبــره تكليال
لجهود فريق العمل ككل ،بدءا من الشاعر سيف
الـفــارس الــذي صــاغ الكلمات ،وم ــرورا بالملحن
علي صابر الــذي أبــدع فــي اختيار جمل لحنية
وصلت إلى قلوب الجمهور ،وصوال الى الموزع
عثمان عبود ،وأنتهز الفرصة ألشكر من خاللكم
الشركة المنتجة «النجومية» ،على الجهد الكبير
المبذول في االغنية.
واستطردت حنان في السياق نفسه «األغنية
وثقت الـتـعــاون األول مــع الملحن الـعــراقــي علي
صابر الذي دعمني خالل مشاركتي في برنامج
آراب ايدول ،وكنت مشغوفة بألحانه وما يقدمه
من مشاريع فنية مميزة ،ومرت األيام لنلتقي في
عمل فني أتمنى ان يبقى في الوجدان».
وح ـ ــول ج ــدي ــده ــا ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة أوض ـحــت
«بـصــدد تسجيل أغنية جــديــدة مــن المتوقع ان
ترى النور خالل الفترة المقبلة ،لكنها ستبقى طي
الكتمان الى أن أنتهي من كافة التفاصيل الفنية
المتعلقة بها» ،مؤكدة أن األغنية مختلفة عن قالب
«يطول بعمرك» ومع فريق عمل مختلف ،وأشارت

إلى أهمية األغنيات الـ «سنغل» في الحفاظ على
حبل الود مع الجمهور في ظل المنافسة الكبيرة
بين الفنانين.
وردا على ســؤال حــول تقييمها لما تقدم من
أعمال ،ذكرت «اليوم كفنانة لم أعد أتابع أو أسمع
كل ما هو مكرر ،أصبحت أكثر نضجا وتأنيا في
اختياراتي ،وبإذن الله القادم أجمل ،نعم خسرت
ّ
كـثـيــرا وتـعــلـمــت مــن تـجــاربــي الـســابـقــة ،صدمت
ك ـث ـيــرا ،ول ـكــن ف ــي الـنـهــايــة أصـبـحــت أك ـثــر ق ــدرة
عـلــى الـتـحـكــم فــي اخ ـت ـيــاراتــي ،وع ــاه ــدت نفسي
وجمهوري أال أكرر الخطأ نفسه.

العربيات على الغناء ّ باللهجة الخليجية ،فقالت
إن تلك التجارب تمثل أصحابها ،مثلما كانت
لها تـجــارب فــي الغناء بأكثر مــن لهجة عربية،
موضحة أن من يملك القدرة على ذلك ،فالمجال
متاح أمــامــه ،مــا يهم هــو المحافظة على الــروح
والعادات والتقاليد التي تخص البلد نفسه.
وأكدت رضا أنها تعتبر الكويت وطنها الثاني،
حيث درست في معهد الفنون الموسيقية ،وترى
استقرارها في الديرة روحانيا أكثر منه عمليا،
فضال عن عالقتها الفنية واالجتماعية الكبيرة،
م ـشــددة أي ـضــا عـلــى أن جـمـيــع المشتغلين في
المجال الفني الموسيقي بالبحرين دعموها،
ووفروا لها سبل النجاح والتميز

وع ــن ال ــدوي ـت ــوه ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ،الس ـي ـمــا بين
األصوات النسائية وهي قليلة في المشهد الفني،
ترى حنان أن الديو تجربة مهمة وجيدة ،والكثير
منها ساهم في نجاح وانتشار المغنين ،وهذا أمر
ال يمكن نكرانه في عالم األغنية العربية ،موضحة
أنها سبق لها أن تواصلت مع بعض الفنانات
لتقديم «دويتو» ،لكن لم يكتمل المشروع بسبب
الكثير من االنشغاالت ،سواء المتعلقة بشركات
اإلن ـتــاج أو مــديــري األع ـم ــال ،مــؤكــدة أنـهــا تحب
وتفضل أصوات الفنانات نوال الكويتية ،ورحمة
رياض ،وداليا مبارك وغيرهن.
ّ
وشددت على أنها مقلة في ظهورها اإلعالمي،
وتـكـتـفــي بــالـحــديــث عـنــدمــا تـعـلــن عــن جــديــدهــا
فقط ،مضيفة« :شـعــاري فــي الحياة خير الكالم
ما قل ودل ،ليشتاق الجمهور للفنان ،وال تنسى
أن مواقع التواصل االجتماعي جعلت المطرب
متاحا في أي وقت ،لذلك فإن تنظيم ظهور الفنان
أمر حتمي» ،مشيرة إلى أن جمهورها عبر مواقع
التواصل االجتماعي هادئ.

الغناء األوبرالي

الدويتو

يحيي المطرب مصطفى قمر
حفال غنائيا ضمن حفالت
موسم الصيف  ،2019مساء
اليوم ،في سيدي عبدالرحمن،
ومن المقرر أن يقدم قمر
خالل الحفل أغاني من ألبومه
الجديد الذي يضم  12أغنية.
من ناحية أخرى ،انتهى قمر
من تسجيل أغاني ألبومه
الجديد ،حيث يعمل هذه
األيام على وضع اللمسات
األخيرة والمكساج ،من
خالل وجوده في أحد
االستوديوهات ،تمهيدا
لطرحه في أغسطس المقبل،
ولم يستقر على االسم
النهائي له حتى اآلن.
ويتعاون قمر في ألبومه
الجديد مع عدد كبير
من الملحنين والشعراء
والموزعين ،منهم حميد
الشاعري وأيمن بهجت قمر
وعمرو مصطفى ومحمد
الهادي ووليد سعد وأمير
طعيمة ورضا زايد وسامح
كريم ومودي سعيد ورمضان
محمد وأسامة مصطفى
وخالد أمين وأحمد عالء
الدين ،وغيرهم ،ويقدم فيه
قمر أغاني متنوعة مختلفة
عن ألبوماته السابقة.

ورغــم انخراطها في الغناء بعد الــدراســة،
فــإنـهــا تعتبر الـغـنــاء األوب ــرال ــي األق ــرب الــى
موهبتها ،وقالت «المصادفة كانت السبب
في اكتشاف هذا الجانب بصوتي ،والفضل
في دراستي للموسيقى بشكل عام يعود
الـ ــى وال ــدت ــي ال ـت ــي ق ــال ــت ل ــي ي ـج ــب أن
تدرسي أسوة بالنجمة العالمية سلين
ديون ،خصوصا أنني من جمهورها،
وم ـ ــن ثـ ــم ج ـ ــاء ال ـت ـح ــاق ــي بــال ـمـعـهــد
ليوجهني أساتذتي لهذا الطريق.
يـشــار إل ــى أن رض ــا أطـلـقــت قبل
فـتــرة فيديو كليب أغنية «حالتي
صعبة» ،عبر قناتها الرسمية على
«يوتيوب» ،وهي من كلمات وألحان
عبدالسالم محمد ،وتوزيع مشاري
اليتيم ،ومكس وماستر طيف عادل،
والكليب من إخراج خليل المالود.

استقرار روحاني
امـ ــا ع ــن رأيـ ـه ــا ف ــي إقـ ـ ــدام ب ـعــض ال ـم ـطــربــات

محمد النشمي :أجهز إلصدار روائي وعمل درامي

تعاون جديد بين إيساف
وحسام سعيد

«الكتابة بالنسبة لي هواية وليست وظيفة»
الكاتب محمد النشمي إنه يعتز بما قدمه من أعمال أدبية حتى
قال ً
اآلن ،الفتا إلى أنه كتب العديد من األعمال الدرامية.
وأضاف أن الكتابة ًبالنسبة له هواية وليست وظيفة ،ويمارسها
بمزاج وإلهام ،مشيرا إلى أن اإللهام الحقيقي ال يزوره كل ليلة،
كما أنه يحب التأني .وأعلن النشمي في حوار مع الجريدة أنه يجهز
إلصدار روائي وعمل درامي جديد .وفيما يلي التفاصيل:

●

فضة المعيلي

• ب ــداي ــة ،ه ــل ت ــرى أن ــك كــاتــب
متنوع؟
ً
 نـ ـع ــم ،فـ ــي رص ـ ـيـ ــدي حــال ـيــاً
عشرة مسلسالت مختلفة تماما
عـ ــن ب ـع ـض ـه ــا ،مـ ــن ح ـي ــث ال ـل ــون
والمضمون ،وقد أكون أكثر كاتب
م ـت ـلــون ،وخ ــاص ــة ف ــي تــولـيـفــات
الفنانين الذين عملت معهم.

• لماذا أنت مقل في كتاباتك،
وخاصة األعمال الدرامية ،عكس
ُ
كثير من الكتاب؟
 الكتابة بالنسبة لي هوايةولـ ـيـ ـس ــت وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ،وه ــوايـ ـت ــي
أمارسها بمزاج وإلهام حقيقي
ال يــزورنــي كــل لـيـلــة ،كـمــا أنني
أحب التأني ،وال أحبذ تسجيل
حـ ـ ـض ـ ــوري ك ـ ــل سـ ـن ــة م ـ ــن أج ــل
الحضور فقط.
• أن ـ ــت م ـت ـه ــم ب ـ ــأن ك ـتــابــاتــك
تستفز البعض؟
 أنــا ج ــريء ،وال ـجــرأة تستفزالبعض ،واالستفزاز ذكاء وعمل
ال يجيده الجميع.
• إذن ،هل أنت مثير للجدل؟
 نـعــم ،أغـلــب أعـمــالــي أحــدثــتضجة وجدال ،ألنني أعرف كيف

أثير الجدل ،وأعرف جيدا من أين
تؤكل الكتف.

واقع الكويت
• بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراح ـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ــل «بـ ـ ـن ـ ــات
الـ ـث ــان ــوي ــة» ي ـع ـكــس الـ ــواقـ ــع فــي
الكويت؟
 نـ ـ ـع ـ ــم ،هـ ـ ــو واق ـ ـ ـ ــع الـ ـك ــوي ــتوالخليج أيضا ،فالعمل خليجي،
وتعمدنا أن نضع فيه ممثالت من
لهجات خليجية مختلفة.
• وهـ ــل ت ـم ـيــل إلـ ــى ال ـخ ـيــال
في كتاباتك ،أم تفضل الواقع
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو كـ ــان
مؤلما؟
 الـ ـ ــواقـ ـ ــع دائـ ـ ـم ـ ــا أج ـ ـمـ ــل مــعاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـخـ ـي ــال فـ ــي ب ـل ــورة
األحداث.

النشمي في سطور
ً
الواقع دائما
أجمل مع
استخدام
الخيال في
بلورة األحداث

• محمد خالد النشمي ( 30يونيو  )1990كاتب
ومؤلف وسيناريست كويتي.
• خريج الجامعة األميركية في الكويت ،تخصص
إعالم.
• شارك في طفولته بالفعاليات واألنشطة الثقافية
وال ـف ـن ـيــة ،وك ـ ــان ي ـق ــرأ م ـســرح ـيــات ج ـ ــده؛ رائ ــد
المسرح الكويتي محمد النشمي ،ومن أسلوبه
تعلم الحبكة الدرامية ومتطلباتها.
• بــدأ أول كتاباته عــام  ،2004وفــي ســن الثامنة
عشرة كتب رواية بعنوان «أعداء الشمس» ،التي
تتمحور حول طلبة يجدون أنفسهم في مثلث

برمودا ،بعدما سقطت طائرتهم ،وأول مسلسل
كتبه كان «عزف الدموع» عام .2006
• تلقى عروضا للتقديم التلفزيوني ،وقدم ثالثة
برامج على مدى سنتين في تلفزيون الكويت،
كـمــا عـمــل بـمـجــال الـمــوديـلـيـنــغ ،وكـ ــان الــوجــه
اإلعالمي للخطوط الجوية الكويتية خالل عام
 ،2017وه ــو عـضــو راب ـطــة األدبـ ــاء الكويتيين
وال ـ ـنـ ــادي ال ـع ـل ـمــي ال ـك ــوي ـت ــي ،ولـ ــه م ـش ــارك ــات
م ـســرح ـيــة ف ــي ال ـت ـم ـث ـيــل والـ ـت ــألـ ـي ــف ،وجـمـيــع
إصداراته عن مكتبة دار السالسل للنشر.

األعمال العاطفية
• هـ ـن ــاك َم ـ ــن ي ـف ـضــل اإلثـ ـ ــارة
ال ـعــاط ـف ـيــة ف ــي ك ـت ــابــاتــه لـكـســب
الجمهور ،هل أنت من هذا النوع؟
 األ ع ـمــال العاطفية جميلةجـ ــدا ،ول ـهــا ج ـم ـهــور ك ـب ـيــر .قد
تـكــون ا لـمــدر ســة العاطفية هي
األس ـهــل دائ ـم ــا ،وال يـمــل منها
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ل ـك ـن ـنــي شـخـصـيــا
لـ ـس ـ ُـت م ــن م ـتــاب ـع ـي ـهــا وال مــن
معجبيها.

عاشق المسرح
• أك ــدت أنــك عــاشــق للمسرح،
هل مازلت تجهل طريقه؟
 الطريق أمامي سهل ،وبإذنال ـ ـلـ ــه ق ــريـ ـب ــا س ـ ــأدخ ـ ــل ال ـم ـج ــال
المسرحي بكل حــب ،وأتمنى أن
يتقبل الجمهور كتاباتي.
• أنـ ــت ال تـسـتـطـيــع ال ـك ـتــابــة
إال ع ــن ال ـك ــوي ــت ف ـق ــط ،ه ــل ه ــذا
صحيح؟
 بالعكس ،لكن كـبــدايــة كاناهتمامي منصبا على محيطي
الــذي أعيش فيه ،لكنني أطمح
ك ـخ ـطــوة ق ــادم ــة أن أس ــاف ــر مع
أعمالي الفنية خارج الكويت.
• هــل مــن الممكن أن نــرى لك
أعماال درامية في مصر أو عربيا؟
 أنتظر الفرصة المناسبة.• هل الرقابة في الكويت تؤدي
إلى عرقلة األعمال الدرامية؟

محمد النشمي
 كــانــت ،لكن األم ــور أصبحتُ
أكثر سهولة أخيرا ،وكلي أمل في
اإلدارة الحالية.
• ما آخر أعمالك في المرحلة
الحالية والمقبلة؟
 أ جـ ـ ـه ـ ــز حـ ــا ل ـ ـيـ ــا إل صـ ـ ـ ــدارروائ ــي أش ــارك فـيــه بـمـعــارض
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة،
إضافة إلى عمل درامي جديد
مختلف جدا عن كل ما كتبته
من قبل.

• مــا القصة أو العمل الــذي
أثر فيك َّ
وغير في شخصيتك؟
 رب ـ ـم ـ ــا مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «ب ـ ـنـ ــاتال ـث ــان ــوي ــة» ه ــو أب ـ ــرز أع ـمــالــي،
ومازال متداوال على «يوتيوب»
ووسائل التواصل ُاالجتماعي،
ويشاهده الناس ،وأســأل عنه.
نجاح هذا العمل علمني الكثير،
وأثر في بشكل غير طبيعي.

َّ
ً
ً
مطلقته «إنساي» لرمضان ولمجرد يتخطى مليون
وائل كفوري يقدم بالغا رسميا ضد
مشاهدة في  10ساعات

طلب النجم وائــل كفوري ،عبر وكالئه
المحامين ،توجيه بالغ رسمي ضد زوجته
ّ
التعرض له
السابقة أنجيال بشارة ،بعدم
عبر وســائــل اإلع ــام على خلفية الحرب
الكالمية التي بدأت تتصاعد عبر مواقع
َّ
التواصل االجتماعي ،وخاصة من مطلقته.
الرسمي على
ونشر كفوري ،عبر حسابه ُ
«تويتر» صورة من البالغ الذي أرسل إلى
أنجيال بتاريخ  11الجاري ،وينص على
ُّ
التعرض لوائل باإلساءة عبر مواقع
عدم
ّ
التواصل االجتماعي أو أي وسائل أخرى.
ونفت وسائل إعالمية أن يكون الخالف
َّ
ال ـح ـق ـي ـقــي ب ـي ــن كـ ـف ــوري وم ـطــل ـق ـتــه عـلــى
ّ
حضانة الطفلتين ،الفتة إلى أن المشاكل
ـي تفاصيل مثيرة
بينً الطرفين تدخل فـ ّ
جــدا قد تقلب حياة الفنان ونجاحه إلى
ما هو أبعد من ذلك.
ً
ً
ي ــذك ــر أن كـ ـف ــوري أح ـي ــا أخ ـ ـيـ ــرا ح ـفــا
ً
ضخما ضمن مهرجانات «أعياد بيروت»
حضره أكثر من  5000شخص.
وك ــان الــافــت فــي الـحـفــل وج ــود ابنته
ال ـك ـب ـي ــرة م ـي ـش ــال م ـع ــه ،ولـ ــم ت ـج ـلــس مــع
الـجـمـهــور ،بــل أخ ــذت زاوي ــة خــاصــة بها،
ْ
كبيرين،
وتــابـعــت والــدهــا بـحـ ّـب وبـفـخــر
وبدت شابة تراقب والدها كيفما ّ
تحرك.

ط ــرح ال ـف ـنــان ال ـم ـصــري محمد
رمضان الدويتو المصور ألغنيته
الجديدة «انساي» ،عبر قناته على
«ي ــوتـ ـي ــوب» ،وال ـت ــي ت ـع ــاون فيها
مع النجم المغربي سعد لمجرد،
وتـخـطــى الكليب حــاجــز المليون
م ـشــاهــدة خ ــال  10ســاعــات فقط
مــن طــرحــه ،وم ــن الـمـتــوقــع زي ــادة
حجم المشاهدة لتحقق األغنية،
التي طال انتظارها رقما قياسيا،
بعد حملة دعائية ضخمة سبقت
إطالقها.

شكل جديد

وائل كفوري

ومع االنتشار الهائل للكليب،
اس ـت ـطــاع أن يـحـصــد ان ـت ـقــادات
واس ـع ــة ،أب ــرزه ــا أن ــه لــم يفاجئ
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور بـ ـشـ ـك ــل م ــوس ـي ـق ــي
جديد ،يليق بأعمال الفنان سعد
ل ـم ـج ــرد ،وات ـج ـه ــت ال ـع ــدي ــد من
التعليقات عبر مواقع التواصل
االجتماعي إلى أن لمجرد ساند
م ـح ـمــد رمـ ـض ــان ب ـه ــذه األغ ـن ـيــة
الـ ـت ــي ك ـ ــرر ف ـي ــه األخ ـ ـيـ ــر ن ـف ـســه،

سعد لمجرد

محمد رمضان
وق ـصــة ال ـص ـعــود م ــن الـفـقــر إلــى
ال ـث ــراء ال ـتــي جـســدهــا فــي أشهر
أدواره ،مستخدما نفس الحركات
واألسلوب الذي اعتاده بأغانيه،
دون أن يؤثر عليه أيقونة الغناء
ال ـع ــرب ــي ل ـم ـجــرد ال ـ ــذي كـ ــان من
ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ــأخ ــذه لـمـسـتــوى
غنائي آخر.
وتدور قصة الفيديو كليب حول
محمد رمضان الذي يجسد مهنة
طباخ ،بينما جسد صديقه لمجرد

م ـه ـنــة ن ـ ــادل ف ــي م ـط ـعــم فــرن ـســي،
وفوجئ رمضان بخيانة حبيبته
ل ــه ،وأث ـنــاء تـجــولــه بــأحــد ش ــوارع
بــاريــس برفقة صديقه عثرا على
ثروة طائلة ،لتتحول حياتهما من
مرحلة الفقر إلى الثراء.
وخالل الكليب استعرض رمضان
رقصاته الشهيرة التي يقوم بها في
كليباته ،وهو ما جعل لمجرد يقلده
في بعضها ،كما شهد الكليب غناء
األخير باللهجة المغربية ،ومزجها

ببعض الكلمات بالفرنسية ،بينما
غنى رم ـضــان باللهجة المصرية،
ومزج غناءه بفن «الراب».
وأعاد الكليب إلى األذهان بعض
المشاهد التي ظهر فيها رمضان
في صورة الرجل الفقير الذي يفقد
حبيبته بسبب الفقر والمستوى
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فـ ــي أشـ ـه ــر أع ـم ــال ــه
الدرامية «األسـطــورة» ،ثم مسلسل
«زلزال» الذي قدمه رمضان الماضي.

يتعاون الشاعر حسام سعيد
مع المطرب إيساف في أغنية
جديدة لم يتم اختيار اسمها
حتى اآلن ،وهي من ألحان
محمد شحاتة ،وتوزيع تميم،
ومقرر طرحها ضمن ألبومه
الجديد ،أو سينغل ،وفق ما
أكد الشاعر حسام سعيد في
تصريحات صحافية.
من جهة أخرى ،شارك
إيساف أخيرا في حفل غنائي
بالساحل الشمالي ،ضمن
حفالت الموسم الصيفي،
وأشعل الحفل بمجموعة
كبيرة من األغاني ،منها:
«زي غيرها ،وعاشق بحب،
وسيبني أموت فيك ،وغريبة
لقانا» ،وغيرها.
ُيذكر آن أخر أعمال إيساف
كانت أغنية «قوم نادي
لصالح» مع سمية درويش،
دعما للمنتخب الوطني
في مباريات كأس العالم،
واألغنية من كلمات سامح
فرج ،وألحان إسماعيل عبود،
توزيع ومكس جمال فتحي.

بهاء سلطان يستعد
لطرح «في ست أيام»

يطرح الفنان بهاء سلطان،
خالل األيام المقبلة ،أغنية
سينغل بعنوان «في ست
أيام» ،تأليف الشاعر خـالد
الشيبـاني ،وألحان وائــل
عـقـيد ،وتوزيع عمرو
عبدالفتاح ،ومـهـندس صـوت
هــاني محروس.
يذكر أن آخر أغنيات بهاء
سلطان تتر مسلسل «ولد
الغالبة» ،بطولة الفنان أحمد
السقا ،وتأليف الشاعر تامر
حسين ،ولحن تامر علي،
وتوزيع عادل حقي.
وقال سلطان ،في تصريحات
صحافية ،إن ألبومه الغنائي،
الذي يحمل اسم «سيجارة»،
جاهز حاليا لطرحه ،لكن األمر
في يد المنتج نصر محروس،
موضحا أنه مختلف عن
ألبوماته السابقة ،في شكل
األغاني والكلمات واأللحان،
حيث توجد به معاني حب
كثيرة ،وقليل من أغاني الحزن
التي اعتادها جمهوره ،ويضم
نحو  10أغان كتبها المنتج
نصر محروس ما عدا أغنية
واحدة.
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دوليات
ّ
واشنطن تسرع «تحالف المالحة» وطهران تحتجز ناقلة أجنبية
 500جندي أميركي إلى السعودية ...وعقوبات على حلفاء إيران في العراق من غير الشيعة

المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» تركي المالكي يعرض لقائد القيادة المركزية األميركية
وقائد قوات التحالف فهد بن تركي أسلحة صادرتها القوات السعودية من المتمردين الحوثيين
داخل قاعدة عسكرية في الخرج قرب الرياض أمس (أ ف ب)

قبيل االجتماع المقرر في
البحرين والمخصص ألمن
المالحة في الخليج ،أعلنت
الواليات المتحدة أنها بدأت
إرسال تفاصيل مبادرتها
لتشكيل تحالف يحمي حرية
المالحة ،بينما أعلن الحرس
الثوري اإليراني أنه أوقف ناقلة
أجنبية "تنقل نفطا مهربا"،
بعد أيام من سحب ناقلة في
ظروف غامضة.

بعد نحو  3أشهر من سلسلة
أحـ ـ ـ ــداث واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ت ـخــري ـب ـيــة
شـمـلــت ن ــاق ــات ال ـن ـفــط والـسـفــن
ُّ
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وات ـ ـه ـ ـم ـ ــت ط ـ ـهـ ــران
ب ــال ـض ـل ــوع ف ـي ـه ــا ،ذكـ ـ ــرت وزارة
الخارجية األميركية أن مسؤولين
أميركيين سيطلعون أعضاء من
السلك الدبلوماسي في واشنطن
على مبادرة جديدة لتعزيز حرية
المالحة واألمن البحري في مياه
الخليج.
وقالت الوزارة ،في بيان" :األمر
يتطلب مـسـعــى دو ل ـيــا للتعامل
مع هذا التحدي العالمي وضمان
م ــرور الـسـفــن ب ـس ــام" .وأضــافــت
أن اإلف ــادة سيقدمها مسؤولون
ب ـ ــوزارت ـ ــي الـ ــدفـ ــاع وال ـخ ــارج ـي ــة
ولـ ـ ــن ي ـس ـم ــح ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام
بحضورها.
وتزامن ذلك مع تصريح قائد
الـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ـي ــة

الجنرال كينيث ماكينزي ،أمس،
من العاصمة السعودية الرياض،
بأن القيادة تتحدث مع دول أخرى
بشأن حرية المالحة في الخليج
وسـ ـ ــوف ت ـع ـمــل بـ ـ ــدأب لـلـتــوصــل
إلى حل يتيح المرور بحرية في
الخليج.
وجاءت تصريحات ماكينزي،
ف ــي م ــؤت ـم ــر م ـش ـت ــرك م ــع األم ـي ــر
الفريق الركن فهد بن تركي قائد
التحالف الذي تقوده السعودية
وي ـح ــارب جـمــاعــة "أن ـص ــار الـلــه"
اليمنية ا لـمـتـمــردة والمتحالفة
طهران.
ً
وردا على سؤال عما إذا كانت
الـسـعــوديــة ستضطلع ب ــدور في
تحالف أمني دولي بحري مقترح،
قــال بــن تــركــي إن المملكة ترافق
ً
السفن في البحر األحمر ،مضيفا
أن ذلــك يـجــري عند مضيق باب
المندب.

«درون» إيران ...تثير قلق أميركا
أثار تزايد استخدام إيران وحلفائها للطائرات
المسيرة «درون» ،في مهام استطالع وهجمات في
مختلف أرجاء الشرق األوسط ،القلق في واشنطن.
وي ـق ــول م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون إن ال ــوالي ــات
المتحدة تعتقد أن فصائل مسلحة على صلة
ب ـط ـهــران ف ــي ال ـع ــراق زادت ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
مراقبتها للقوات والقواعد األميركية في البالد
باستخدام طائرات مسيرة متاحة تجاريا.
وي ــأت ــي الـكـشــف ع ــن ذل ــك ف ــي وق ــت تـصــاعــدت
التوترات مع إيــران ،ويسلط الضوء على الطرق
العديدة التي تعتمد بها الجمهورية اإلسالمية
والقوات التي تدعمها على الطائرات المسيرة في
أماكن مثل اليمن وسورية ومضيق هرمز والعراق.
وقــال مسؤول أميركي ،طلب عــدم الكشف عن
هويته ،إنــه إلــى جانب مهام االسـتـطــاع ،يمكن
للطائرات المسيرة اإليرانية أن تسقط ذخيرة ،أو
حتى أن تنفذ «طلعة انتحارية ،حيث يتم تزويدها

بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما».
وزادت قــوات جماعة «أنـصــار الـلــه» الحوثية،
الـمــدعــومــة مــن إيـ ــران فــي الـيـمــن ،بــدرجــة كبيرة
هـجـمــاتـهــا بــاس ـت ـخــدام ال ـط ــائ ــرات الـمـسـيــرة في
األشهر القليلة الماضية ،حيث هاجمت مطارات
ومنشآت نفطية في السعودية.
ويقدر المسؤول األميركي أن إيران تسير حاليا
طائرتين مسيرتين أو ثــاث فــوق مياه الخليج
يــومـيــا ،مما يجعلها ج ــزء ا أســاسـيــا فــي جهود
طـهــران لمراقبة مضيق هــرمــز ،ال ــذي يمر عبره
خمس إمدادات النفط العالمية.
وذكــر مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون
ومحللون أن تزايد استخدام إيــران أو حلفائها
في المنطقة للطائرات المسيرة هو استراتيجية
ت ـهــدف إل ــى الـتـصــدي لـلـضـغــوط ال ـتــي يفرضها
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وخصوم مثل
السعودية وإسرائيل.

ً
ً
رشاشا على متن الحاملة «إبراهام لينكولن» الموجودة في منطقة عمليات األسطول الخامس
مدفعا
جنديان ينظفان
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ذك ــرت شبكة
 CNNاأل مـ ـي ــر كـ ـي ــة أن وا ش ـن ـط ــن
بصدد إرسال  500جندي أميركي
إلــى قــاعــدة األمـيــر سلطان شرق
العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين
دفاعيين اثنين لم تكشف عنهما،
ً
أن هناك قــوة صغيرة حاليا في
ال ـمــوقــع م ــع وجـ ــود اس ـت ـع ــدادات
السـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال ب ـ ـ ـطـ ـ ــاريـ ـ ــة لـ ـنـ ـظ ــام
الــدفــاع باتريوت وتطوير مــدرج
للطائرات.
وتأتي هذه التطورات في حين
التقى وزير الخارجية البحريني
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ خ ـ ــال ـ ــد بـ ـ ــن أحـ ـ ـم ـ ــد فــي
واشنطن نظيره األميركي مايك
بومبيو أمس.
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركية أن المنامة ستستضيف
قـ ـم ــة ح ـ ــول الـ ـس ــام ــة ال ـب ـح ــري ــة
بمشاركة  65دول ــة ،أكــد بومبيو
ضرورة "مواصلة العمل المشترك
وتعزيز التعاون مع دول المنطقة
عـلــى كــل الـمـسـتــويــات ،لمواجهة
سياسات إيــران المزعزعة لألمن
واالستقرار".

واشنطن والناتو
في السياق ،ذكرت وكالة األنباء
األلمانية أن ممثلين عن الواليات
المتحدة روجــوا لمبادرة حماية
ال ـخ ـل ـيــج ،ف ــي ب ــروك ـس ــل ،ودعـ ــوا
عــددا مــن ال ــدول األعـضــاء بحلف
شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي "نـ ــاتـ ــو" لــدعــم
المشروع ،وأحاطوهم علما بآخر
المستجدات.
ووفقا للمعلومات فإن الواليات
المتحدة تسعى من خالل تكثيف
الــوجــود العسكري فــي المنطقة
لتحسين مــرا قـبــة مـضـيــق هرمز
ال ـم ـهــم الس ـت ـق ــرار س ـقــوط الـنـفــط
العالمي والتجارة العالمية.
غ ـي ــر أن ـ ــه م ــن غ ـي ــر ال ـم ــؤك ــد أن
تنجح واشنطن في الحصول على

دعــم إضــافــي ،حيث أكــدت مصادر
مـ ــن "نـ ــاتـ ــو" أن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن دول
الحلف أبــدت تشككها ،وذلــك لدى
ع ــرض الـخـطــط ال ـثــاثــاء الماضي
في بروكسل.
وحسب المصادر المطلعة في
بــروك ـســل ف ــإن دوال م ـثــل هــولـنــدا
وال ــدن ـم ــارك وال ـن ــروي ــج ،ه ــي الـتــي
ل ـ ـم ـ ـحـ ــت حـ ـ ـت ـ ــى اآلن إل مـ ـك ــا نـ ـي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ــوج ـ ــود
العسكري في الخليج.
وأك ــدت الـمـصــادر أن دوال مثل
فــرن ـســا وتــرك ـيــا وأل ـم ــان ـي ــا ،أب ــدت
تشككها في جدوى هذا الوجود.

دعوة بريطانية
ووس ــط ت ــوت ــرات م ـتــزايــدة مع
إيـ ـ ــران ،م ـنــذ اح ـت ـجــزت الـبـحــريــة
ال ـم ـل ـك ـيــة ن ــاق ـل ــة إي ــرانـ ـي ــة ق ـبــالــة
س ــواح ــل ج ـبــل طـ ــارق لــاشـتـبــاه
فــي خرقها العقوبات األوروبـيــة
ال ـم ـفــروضــة عـلــى س ــوري ــة ،حثت
بريطانيا الجمهورية اإلسالمية
على خفض التوترات في الخليج.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع
ً
البريطانية بيني موردونت ،ردا
ع ـلــى س ـ ــؤال ب ـش ــأن ق ـ ــرار إرسـ ــال
سفينة حربية ثالثة إلى الخليج:
"م ـ ــن ال ـم ـه ــم أن ن ـب ـع ــث ب ــرس ــال ــة
ً
واضـحــة ج ــدا إلــى إي ــران مفادها
أنـ ـن ــا ن ــري ــد م ـن ـهــا الـ ـت ــراج ــع عــن
ه ــذا ال ـمــوقــف ،وأن ـنــا نــريــد منها
خ ـفــض ال ـت ـص ـع ـيــد ،لـكـنـنــا قمنا
دوم ــا بحماية الـشـحــن والـتــدفــق
ال ـح ــر لـلـسـلــع ف ــي ت ـلــك الـمـنـطـقــة
وسنواصل فعل ذلك".
وأضافت موردونت أن "بالدها
على حــق فــي قلقها على حماية
تجارتها في هرمز".
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أجـ ـ ـ ــرى رئ ـي ــس
وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو
م ـف ــاوض ــات م ــع رئ ـي ـســة ال ـ ــوزراء
الـبــريـطــانـيــة الـمـنـتـهـيــة واليـتـهــا
تيريزا ماي في لندن تناولت "آخر

ال ـت ـطــورات فــي الـمـلــف الـقــانــونــي
الحتجاز الناقلة النفطية".
وف ـ ــي ح ـي ــن لـ ــم ي ـت ـض ــح إذا مــا
كانت إيران قد قدمت عبر القنوات
الدبلوماسية ضمانات مقنعة إلى
محكمة جـبــل ط ــارق بـشــأن وجهة
ال ـس ـف ـي ـن ــة ال ـم ـح ـت ـج ــزة لـتـسـهـيــل
إطالقها ،عقد بيكاردو لقاء واحدا
جمعه بممثلين عن طهران لبحث
األزمة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،حـ ــذر وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفـ ـ ــروف م ــن أن ن ـشــر مـجـمــوعــة
س ـفــن حــرب ـيــة ج ــدي ــدة بــالـخـلـيــج
يزيد من احتمال وقــوع اشتباك،
ً
مشيرا إلــى قلق موسكو التي ال
ت ـن ــوي ق ـطــع عــاق ـت ـهــا بـجــارتـهــا
إيران إلرضاء "فوبيا ونزوات أي
طرف كان".

احتجاز ناقلة
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أعـ ـل ــن "الـ ـح ــرس
الثوري" اإليراني إيقاف ناقلة نفط
أجـنـبـيــة تـحـمــل مـلـيــون لـتــر وقــود
م ـهــربــة ف ــي م ـي ــاه ال ـخ ـل ـيــج األح ــد
الماضي.
وك ـشــف أن تــوقـيــف الـنــاقـلــة تم
ج ـنــوب جــزيــرة الرك فــي الخليج،
مــؤكــدا أن الـنــاقـلــة تـقــل  12بـحــارا
كــانــوا ينقلون الــوقــود بشكل غير
قــانــونــي م ــن ق ـ ــوارب إي ــران ـي ــة إلــى
سفينة أجنبية.
ونفى "الحرس الثوري" أن يكون
ق ــد احـتـجــز أي نــاقـلــة نـفــط أخ ــرى
خالل األيام األخيرة.
وك ــان ــت ال ـخــارج ـيــة اإليــران ـيــة
كشفت في وقت سابق عن مصير
ناقلة نفط تم فقدان االتصال بها
خــال مــرورهــا عبر هــرمــز األحــد
الماضي ،موضحة أنها تعرضت
لعطل فني وتم سحبها إلى أحد
موانئ إيران.
ووسط تشكيك أميركي برواية
طهران عن انقاذ الناقلة قال وزير

الخارجية اإليراني ،جواد ظريف،
إن ــه لــم يـطـلــع عـلــى أي تـقــاريــر عن
"أحــداث االختفاء الغامض" ،وذلك
ع ـقــب ب ـ ــروز تـ ـس ــاؤالت ف ــي أروقـ ــة
االسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة عـمــا إذا
ك ــان "الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري" ق ــد أجـبــر
الـنــاقـلــة عـلــى ال ــدخ ــول إل ــى الـمـيــاه
اإليرانية.
إلى ذلك ،اتفق الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن خ ــال مـحــادثــة
هاتفية أمس ،على «تعزيز الجهود»
إلنقاذ االتفاق النووي.
وخالل االتصال الذي بادر إليه
مـ ــاكـ ــرون ،ش ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ـس ــان ،وفــق
ّ
موسكو ،على أن «االتفاق عامل مهم
لـضـمــان األم ــن فــي ال ـشــرق األدن ــى
و(الحفاظ على) نظام عدم االنتشار
النووي».
وأك ـ ـ ــدا «أه ـم ـي ــة ت ـع ــزي ــز ج ـهــود
كــل ال ــدول المعنية بالحفاظ على
االتفاق بمجمله».
ً
والح ـقــا ،أكــد الــرئـيــس اإليــرانــي
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،خـ ـ ــال اتـ ـص ــال
هــات ـفــي م ــع ن ـظ ـيــره ال ـفــرن ـســي ،أن
بــاده تريد تــرك األب ــواب مفتوحة
للحفاظ على االتفاق النووي ،داعيا
أوروبا إلى العمل على وقف الحرب
االقتصادية األميركية على إيران.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ـ ــد ن ــائ ــب
الرئيس األميركي مايك بنس ،أن
واشنطن ستفرض عقوبات على
ق ـ ــادة مـيـلـيـشـيــات ع ــراق ـي ــة تــابـعــة
إليران.
ً
والح ـقــا ،أعلنت الـخــزانــة فرض
قـ ــادة ف ـصــائــل عــراق ـيــة الـعـقــوبــات
ب ـي ـن ـه ــم ريـ ـ ـ ــان ال ـ ـك ـ ـلـ ــدانـ ــي ،زع ـي ــم
ميليشيا « بــا ب ـل ـيــون» المسيحية
االشورية المقرب من قائد الحرس
الـثــوري ،ونوفل العاكوب محافظ
نينوى السابق وأحمد الجبوري
رئيس كتلة المحور وهو سني.
(طهران ،لندن ـ إرنا ،فارس،
رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

• أبو سليمان :منحنا الفلسطينيين تسهيالت • جعجع :االحتجاجات مسيسة
●

بيروت  -ريان شربل

طغت التحركات الفلسطينية،
الــراف ـضــة الل ـت ــزام ق ــان ــون العمل
الـلـبـنــانــي ،وال ـتــي ات ـخــذت طابع
الـ ـشـ ـغ ــب فـ ــي م ـح ـي ــط م ـخ ـي ـمــات
ا لـلـجــوء ،عـلــى الجلسة النيابية
لمناقشة م ـشــروع ال ـمــوازنــة في
يومها الثالث أمس.
وبـ ـ ــدا أم ـ ــس أن وزيـ ـ ــر ال ـع ـمــل
كميل أبوسليمان ،الــذي ينتمي
ال ــى ح ــزب "الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة"،

وحيد ،بعد إعــان معظم القوى
السياسية رفضها قراره.
وبدأت الجلسة بمداخلة عضو
كتلة "ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة" النائب
علي عمار ،الــذي أثــار الموضوع،
وط ــال ــب ب ـع ــودة أبــوسـلـيـمــان عن
الـ ـق ــرارات ال ـتــي ات ـخــذهــا لتنظيم
العمالة غير الشرعية ،ألنها "تهدد
بتفجير الوضع في المخيمات"،
مناشدا المعنيين ،بناء على ما
ح ــدث مــن اض ـطــرابــات أمـنـيــة ،أن
"يـتــم سحب الـمــوضــوع والـعــودة

الموسوي يستقيل
أعلن النائبعن حزب الله نواف الموسوي استقالته من مجلس
ً
ال ـنــواب ،بعد أيــام مــن مهاجمته مــع مسلحين مخفرا للشرطة في
منطقة الدامور .وكان الموسوي حاول اقتحام المخفر وأطلق النار
على طليق ابنته غدير وهو ابن مسؤول آخر في حزب الله الذي كانت
أوقفته الشرطة بعد محاولة اعتدائه على غدير الموسوي.
ً
ً
وأث ـ ــار ال ـنــائــب ال ـم ــوس ــوي جـ ــدال لـكـنــه ل ـقــي ت ـضــام ـنــا م ــن نـســاء
متضررات من أحكام المحاكم الجعفرية في موضوعات لها عالقة
بحضانة األط ـفــال .وكــان طليق غــديــر الـمــوســوي حرمها مــن رؤيــة
ً
أطـفــالـهــا أش ـه ــرا .وق ــال الـنــائــب ال ـمــوســوي ،فــي بـيــان أم ــس« :قــدمــت
ّ
استقالتي كي أتحمل مسؤولياتي وال أحملحزب الله أي تبعات،
وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات».

سلة أخبار
بن زايد يزور الصين

يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ
محمد بن زايد األسبوع املقبل
زيارة إلى الصني.
ووفقا لوكالة أنباء اإلمارات،
فإن بن زايد سيبحث خالل
الزيارة مع الرئيس الصيني
شي جينبينغ وكبار القادة
واملسؤولني الصينيني تعزيز
عالقات الصداقة وتطوير
التعاون االستراتيجي الشامل
بني البلدين في مختلف
املجاالت والقطاعات ،إضافة إلى
القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام املشترك.
ويرافق بن زايد خالل الزيارة
وفد رفيع يضم عددًا من كبار
املسؤولني.

الحريري وبري يفرمالن وزير «القوات»
للقرار السابق ألن الجيش أنهك
بما حصل".
وتــدخــل رئ ـيــس مجلس ال ـنــواب
نـبـيــه بـ ــري لـيـعـلــن أن "ال ـم ــوض ــوع
انتهى" ،مؤكدا أن "الوضع بالنسبة
لــا جـئـيــن الفلسطينيين سيعود
كـمــا فــي ال ـســابــق" ،مــن دون إعـطــاء
إيضاحات.
أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
ال ـح ــري ــري ف ـق ــال إنـ ــه سـيـطـلــب من
الوزير أبوسليمان "رفع القرار بشأن
مكافحة اليد العاملة األجنبية غير
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الشرعية الى مجلس الوزراء التخاذ
ال ـ ـقـ ــرار ال ـم ــائ ــم بـ ـه ــذا ال ـم ــوض ــوع
ً
والعودة إلى القرار القديم" ،مضيفا:
"ه ـكــذا ننتهي مــن تــداعـيــات الـقــرار
الجديد ونعود إلى القرار القديم".
ول ـ ـ ــم ت ـج ـت ـم ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـنــذ
أسبوعين ،بسبب الـخــافــات حول
احداث قبرشمون ،رغم أن الحريري
أكد أنها ستنعقد االسبوع المقبل
بعد اقرار الموازنة.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر
أبوسليمان أنــه "ال ق ــرار يستهدف

ذكرت تقارير ليبية أن مجهولني
اختطفوا عضوة مجلس النواب
سهام سرقيوة من منزلها
بمدينة بنغازي شرقي البالد،
فيما أدانت حكومة الوفاق في
طرابلس الحادث داعية الى
إطالق سراحها فورًا وحملت قائد
قوات الشرق املشير خليفة حفتر
مسؤولية الواقعة .وحذر بيان
صادر عن «الوفاق» من أن الحادث
يعكس «حجم االنفالت األمني
بمدينة بنغازي» مكان سيطرة
القوات املوالية لحفتر داعيا
املجتمع الدولي إلى «التدخل
من أجل اإلفراج فورًا عن النائبة
املختطفة» .وفي وقت سابق،
أفادت محطة «ليبيا  »218أنه تم
فقد االتصال بسرقيوة مساء أمس
األول إثر إطالق نار كثيف وقع
أمام منزلها في ببنغازي ما أدى
إلى إصابة زوج النائبة بجروح.

تونس« :اتحاد الشغل»
يخوض االنتخابات

بدأ االتحاد العام التونسي للشغل
استعداداته لخوض االنتخابات
املقبلة ،في خطوة غير مسبوقة
األكبر في
من املنظمة النقابية ّ
تونس .وقال االتحاد ،إنه معني
باالستحقاقات االنتخابية
املقبلة ،وسط تقديرات بتعاظم
الدور السياسي للمنظمة .وعقد
االتحاد الذي يضم في صفوفه
مئات اآلالف من التونسيني
أمس ،اجتماع هيئته اإلدارية
الوطنية برئاسة أمينه العام
نور الدين الطبوبي للنظر في
االنتخابات الرئاسية والتشريعية
واملفاوضات االجتماعية والوضع
العام بالبالد.

الجزائر :فتح أخطر ملفي
فساد بعهد بوتفليقة

ً
مستقبال الوزير السابق وئام وهاب (داالتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،ب ــل ه ـنــاك تطبيق
لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد
ال ـع ــام ـل ــة غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة الـ ـت ــي لــم
ت ــذك ــره ــم تـ ـح ــدي ــدا ،ب ــل ت ـط ـلــب من

ّ
الجميل لعونّ :بيي أقوى من ّبيك
شهدت الجلسة الثالثة من جلسات مناقشة
ً
ً
الموازنة في مجلس النواب ،أمس ،سجاال حادا
بـيــن عـضــو تكتل «لـبـنــان ال ـقــوي» الـنــائــب سليم
عــون وعضو تكتل «الكتائب اللبنانية» النائب
ّ
الجميل.
نديم
وحدثت الواقعة عندما بدأ عون ،القيادي في
«التيار الوطني الحر» الكالم ليشرح سبب إلغاء
كملة مطولة كــان ينوي إلقاء ها ،فعلق الجميل
ً
متسائال« :وش ــو عــم تعمل هـلــق؟» ،فما كــان من
عون إال القول «روح إلعب حد بيتك».

خطف نائبة
برلمانية في بنغازي

وارتفعت وتيرة التخاطب ووصلت إلى الذروة
عندما قال عون« :اللي خلف مات».
ورد النائب الكتائبي باإلشارة إلى أن وجوده
في المجلس ليس ألنه نجل الرئيس الراحل بشير
الجميل ،بل ألنه حصل على أصوات  5آالف ناخب
في األشرفية .فأجابه القيادي في «التيار»»:عندي
ّ
الجميل السجال
 6آالف صوت في زحلة» ،وختم
«بيي أقوى من ّ
بعبارةّ :
بيك» ،المأخوذة من إعالن
تلفزيوني شهير في لبنان.

الـعـمــال غير اللبنانيين الحصول
على إجازات عمل وفق ما ينص عليه
القانون اللبناني".
وأردف " :ل ـ ـ ــم ي ـت ـخ ــذ أي ق ـ ــرار
لنتراجع عنه ،هناك خطة وضعتها
ُ
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وتـ ـطـ ـب ــق وفـ ـ ــق ال ـق ــان ــون
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي" ،مـ ـت ــابـ ـع ــا" :أعـ ـطـ ـي ــت
تعليماتي لتسهيل إعطاء إجــازات
العمل للفلسطينيين في أسرع وقت،
وتبسيط المعامالت وأصـبــح ذلك
معموال به".
ودخ ـ ـ ــل رئـ ـي ــس ح ـ ــزب "ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية" سمير جعجع على الخط
ليدعم وزيره ،وأعلن أن "التحركات
االح ـت ـجــاج ـيــة ال عــاقــة ل ـهــا ب ـقــرار
وزي ـ ــر ال ـع ـمــل تـنـظـيــم ال ـع ـمــالــة في
ل ـب ـن ــان عـ ـم ــوم ــا ،وم ـن ـه ــا ال ـع ـمــالــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،الس ـي ـم ــا أن وزيـ ــر
العمل أخذ في االعتبار فيما يتعلق
بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين
الـقــوانـيــن الـخــاصــة بهم فــي لبنان،

وأعطاهم كــل التسهيالت الممكنة
التي يسمح بها القانون".
واعتبر جعجع ،في بيان أمس ،ان
"التحركات التي تجري في المخيمات
خلفيتها سياسية بحتة ،إذ إن بعض
القوى الفلسطينية كحماس وأخرى
لبنانية كحزب الله يقومون بتصوير
قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني
على غير حقيقته ،بهدف استقطاب
هــذا الشارع في الصراع القائم بين
حـمــاس وحـلـفــائـهــا اللبنانيين من
ج ـه ــة ،وال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة من
جهة أخرى".
ويأتي السجال حــول قــرار وزير
ال ـع ـم ــل مـ ــع زيـ ـ ـ ــارة ع ـض ــو الـلـجـنــة
المركزية لحركة فتح عــزام األحمد
للبنان ،مــوفــدا مــن رئـيــس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ،للحؤول
دون استمرار الـحــراك الفلسطيني
الحاصل فــي الـشــارع ،والبحث عن
الحلول الالزمة الناجعة.

أكد مصدر قضائي جزائري،
مساء أمس األول ،إعادة فتح ملفي
مجمعي سوناطراك والخليفة،
املوصوفني بـ«األخطر» في منظومة
حكم الرئيس املستقيل عبدالعزيز
بوتفليقة .وقالت مصادر إن
«املحكمة الجزائرية العليا تتأهب
الستدعاء عدد كبير من املتنفذين
السابقني أصحاب الصالت بما
اشتهر محليًا بفضائح سوناطراك
ً
 2 ،1و ،3فضال عن مجمع الخليفة
املصفى».
واستتباعًا للحرب على الفساد
التي أعلنها القضاء منذ منتصف
مايو املاضي ،تشهد الجزائر إعادة
التحقيق في الفضائح املالية التي
هزت أكبر مجمع للطاقة في البالد
منذ العام .2010
وتسببت تلك الفضائح التي لم
يتم الكشف عن خيوطها كاملة،
في حبس عدد من كبار مسؤولي
سوناطراك في .2010
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• موسكو تنفي نشر قوات نظامية ...واألنظار تتجه إلى «فاغنر» • الفروف :لن نسمح ببقاء «النصرة»
بعد انتكاسة واجهها هجوم
القوات السورية على إدلب،
المحافظة الوحيدة التي
التزال خارج قبضة دمشق،
رصدت تحركات برية ،يعتقد
أنها لقوات روسية وإيرانية
في إدلب ،فيما بدا أنه تحضير
للمعركة الكبرى التي قد تكون
األخيرة في الحرب السورية.

في تطور ميداني ،تحدث كبار قادة
الـمـعــارضــة فــي إدل ــب عــن وص ــول قــوات
روسية خاصة للقتال إلى جانب الجيش
السوري في هجومه المستمر منذ أكثر
م ــن شـهــريــن عـلــى الـمـنـطـقــة الـمـشـمــولــة
ب ــاتـ ـف ــاق وق ـ ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد مـ ــع ت ــرك ـي ــا،
مؤكدين انضمام ميليشيات إيــران إلى
المعركة بعدما امتنعت في السابق.
وبـ ـ ـع ـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة سيرغي الف ــروف عــن مساع
لـحــل الــوضــع فــي إدل ــب بـشـكــل ال يضر
ال ـم ــدن ـي ـي ــن ،أوض ـ ـ ــح ق ـ ـ ــادة ال ـم ـع ــارض ــة
أن ــه رغ ــم تـمــركــز ض ـبــاط وج ـن ــود روس
خلف خطوط المواجهة ،حيث يديرون
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،وي ـس ـت ـع ـي ـن ــون ب ـق ـن ــاص ــة،
ويطلقون صــواريــخ مـضــادة للدبابات،
فــإن هــذه هــي الـمــرة األول ــى الـتــي ترسل
فـيـهــا مــوس ـكــو قـ ــوات بــريــة إل ــى ســاحــة
المعركة.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية
الـمــدعــومــة مــن تــركـيــا نــاجــي مصطفى:
"القوات الخاصة الروسية اآلن موجودة
في الميدان ،وتتدخل بشكل مباشر بعد
فـشــل ق ــوات ال ـن ـظــام فــي الـسـيـطــرة على
منطقة الحميمات االستراتيجية بشمال
حـمــاة ،وقــامــت بقصفها بأكثر مــن 200
ً
طلعة" ،مضيفا" :روسيا لم تفشل فقط
إنما تعرضت للهزيمة".
وأك ـ ـ ــد ق ــائ ــد "جـ ـي ــش الـ ـ ـع ـ ــزة" جـمـيــل
الصالح أن نشر موسكو أعدادا لم يكشف
عنها مــن الـقــوات البرية جــاء بعدما لم
تتمكن قوات خاصة سورية يطلق عليها
"قوات النمر" وميليشيات متحالفة معها
من تحقيق أي مكاسب ميدانية كبيرة،
معتبرا أن "النظام وجد نفسه في مأزق
فاضطر إلى الطلب من القوات الروسية
أن تكون في الميدان".
وكـ ــرر ال ـصــالــح أن ال ـق ــوات الــروسـيــة
والـمـتـحــالـفــة معها أس ــاء ت تـقــديــر قــوة
الـمـعــارضــة وروح ـهــا الـمـعـنــويــة ،وبـنــاء

 4آالف أميركي في شرق سورية
أك ــدت الـمـتـحــدثــة بــاســم وزارة الـخــارجـيــة مــاريــا زاخ ــاروف ــا أن الـقـيــادة
األميركية تخطط بصورة مثيرة للشك لتعزيز شركاتها العسكرية العاملة
فــي مناطق سيطرة حلفائها األك ــراد شـمــال شــرق ســوريــة ،رغــم إعالنها
ً
تقليص تعداد قواتها ،موضحة أن تعداد أفراد هذه الشركات يفوق حاليا
ً
ً
 4آالف مع وصول  540من بينهم  70قائدا ومدربا في النصف الثاني من
يونيو الماضي.
وأشارت زاخاروفا إلى أن المهام الرئيسية للشركات العسكرية الخاصة
تتلخص في إعداد فصائل مسلحة موالية لواشنطن ،وحراسة منشآت النفط
والغاز ،وضمان أمنها تحت إشراف القيادة المركزية األميركية الموحدة.

●

أفـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــري بـ ــأن
م ـس ـل ـح ـي ــن مـ ـجـ ـه ــولـ ـي ــن قـ ـ ــامـ ـ ــوا أمـ ــس
بتصفية  3مواطنين ،ليرتفع بذلك عدد
الضحايا خالل الـ 24ساعة الماضية في
سيناء إ لــى  11قتيال ،جــراء  3هجمات
مسلحة.
وقال المصدر ،لوكالة األنباء األلمانية،
إن جـ ـم ــاع ــات م ـس ـل ـحــة ن ـص ـبــت كـمـيـنــا
فــي الـطــريــق الــدولــي بــالـقــرب مــن مدينة
الحسنة ،وسط سيناء ،ظهر أمس ،وقتلوا
 3مــواطـنـيــن قـبــل ف ــراره ــم إل ــى صـحــراء
وسط سيناء.
وفــي حــادث منفصل ،أعلن المتحدث
باسم القوات المسلحة المصرية العقيد
تامر الرفاعي ،أمس ،نجاح قوات الجيش
فــي إح ـبــاط عملية انـتـحــاريــة بــواسـطــة
أحد العناصر ،الذي حاول تفجير نفسه
بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ

اآلالف يطالبون بإقالة
حاكم بورتوريكو
مبنى دمرته غارة جوية على إدلب
(رويترز)
الثالثاء الماضي
على حجم التمهيد المدفعي والجوي
توقعت السيطرة على مناطق واسعة
ً
وكبيرة جدا.
وإذ أك ـ ــدت ال ـم ـع ــارض ــة أن إمـ ـ ــدادات
أسلحة تشمل صواريخ موجهة مضادة
لـ ـل ــدب ــاب ــات مـ ــن ت ــرك ـي ــا كـ ـب ــدت ال ـ ــروس
وح ـل ـفــاء هــم خ ـســائــر ف ــادح ــة ب ــل صــدت
هجمات برية ،قال المتحدث باسم جيش
ً
النصر المدعوم تركيا ،إن قوات شيعية
مدعومة من إيــران تدخل المعركة اآلن،
بعدما امتنعت في السابق عن االنضمام
ً
إلى الهجوم الذي تقوده روسيا ،مؤكدا
أن "اإليرانيين استقدموا تعزيزات وهم
يحاربون اآلن في بعض الجبهات".

موسكو تنفي
وعـ ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــور ،ن ـف ــت وزارة ال ــدف ــاع
الـ ــروس ـ ـيـ ــة م ـ ـشـ ــاركـ ــة قـ ــوات ـ ـهـ ــا الـ ـب ــري ــة
وال ـخــاصــة ف ــي الـعـمـلـيــات الـقـتــالـيــة في
محافظة إدلب ،مؤكدة أن "هذه القوات لم

زوي ــد ،شــرقــي شـمــال سيناء ،غير بعيد
عن أحد االرتكازات األمنية.
وق ــال الــرفــاعــي ،فــي بـيــان رس ـمــي ،إنــه
"ن ـت ـي ـجــة ل ـي ـق ـظــة ع ـن ــاص ــر ال ـت ــأم ـي ــن ،تــم
اسـتـهــداف الـفــرد اإلرهــابــي قبل وصوله
إلى االرتكاز األمني ،مما أدى إلى انفجار
الـحــزام الناسف والـقـضــاء عليه ،وأسفر
الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات
المسلحة".
وبينما تبنى تنظيم داعــش الهجوم،
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن م ـ ـن ـ ـفـ ــذه يـ ـ ــدعـ ـ ــى "أب ـ ـ ـ ـ ــو ع ـم ــر
الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي" ،ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة إن
الهجوم أسفر عن مقتل مجند وآخر مدني
تصادف وجودهما أثناء التفجير ،فضال
عن إصابة  3من قوات تأمين الكمين.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ذك ــر ات ـح ــاد قبائل
سيناء ،أمس األول ،أن مسلحي "داعــش"
نصبوا كمينا عند قرية مصفق بنطاق
بئر العبد على الطريق الدولي العريش
 -ال ـق ـن ـطــرة ،واس ـتــوق ـفــوا ع ــدة س ـي ــارات،

ً
تكن لها وليس لديها حاليا جنود على
األرض في سورية ،واألنباء التي نشرتها
وكالة رويترز مفبركة".
واتـ ـجـ ـه ــت األنـ ـ ـظ ـ ــار الـ ـ ــى مـ ــا يـسـمــى
"مـ ـجـ ـم ــوع ــة فـ ــاغ ـ ـنـ ــر" ،وهـ ـ ــي ق ـ ـ ــوات مــن
الـ ـم ــرت ــزق ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـت ـق ــد ان ـ ـهـ ــا تـعـمــل
لمصلحة الحكومة الروسية .وكان وجود
هذه القوات في سورية تأكد بعد تلقيها
ضربة جوية اميركية اسفرت عن مقتل
أكثر من  200في فبراير .2018
وتعززت التقارير عن مشاركة ايــران
في العملية بعد انباء عن إعادة تموضع
للقوات اإليرانية والقوات الموالية لها
في سورية جرت في االسابيع الماضية
ً
تحديدا بعد اجتماع روســي -إميركي-
إســرائـيـلــي فــي ال ـقــدس خـصــص لبحث
ال ـحــرب فــي ســوريــة وال ــوجــود اإليــرانــي
هناك.
وبحسب بعض المعلومات ،فإن إيران
ق ــد ت ـك ــون واف ـق ــت ع ـلــى االن ـس ـح ــاب من
مناطق قريبة من الحدود مع اسرائيل

واستعرضوا المواطنين قبل أن يذبحوا 4
منهم على قارعة الطريق ،في أحدث وقائع
اس ـت ـهــداف الـمــدنـيـيــن م ــن قـبــل التنظيم
المتشدد في شبه جزيرة سيناء.
وأف ـ ــادت م ـصــادر قبلية ب ــأن األرب ـعــة،
ال ــذي ــن ن ـشــرت ل ـهــم صـ ــورة ب ـعــد ذبـحـهــم
وفـصــل رؤوسـهــم عــن أجـســادهــم ،ليسوا
م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ـت ــي خ ـط ـفــت ع ـل ــى يــد
التنظيم بالقرب من العريش في  13يونيو
ال ـم ــاض ــي ،وع ــدده ــم  12ش ـخ ـصــا ،وفــي
مقدمتهم المحامي السيناوي محمود
لطفي ،وأن مصير هــذه المجموعة غير
معروف بعد.
في غضون ذلك ،وبينما عقدت اللجنة
الـعـلـيــا ل ـم ـيــاه ال ـن ـيــل اج ـت ـمــاعــا بــرئــاســة
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي،
الس ـت ـعــراض ال ـمــوقــف ال ـمــائــي ومـتــابـعــة
موقف مفاوضات سد النهضة المتعثرة
مــع أدي ــس أبــابــا ،عقد مدبولي اجتماعا
للمحافظين لمتابعة الخطط التنموية في

وب ـعــض الـنـقــاط ال ـحــدوديــة مــع ال ـعــراق
مقابل دور اكبر في شمال غرب سورية.
وغـ ـ ــداة ات ـه ــام ــه واش ـن ـط ــن بــالـسـعـ ًـي
ً
إ لــى جعل جبهة النصرة سابقا طرفا
فـ ــي مـ ـح ــادث ــات ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وإخ ــراج ـه ــا م ــن قــائ ـمــة اإلره ـ ـ ــاب ،أبـلــغ
الف ـ ـ ــروف ،صـحـيـفــة "راي ـن ـي ــس بــوســت"
األلمانية أمس أنه يتم البحث عن حلول
ً
في إدلب ال تضر بالمدنيين ،مشددا على
أنــه ال يمكن التسامح إلــى مــا ال نهاية
مع وجود عشرات اآلالف من المقاتلين
المرتبطين بتنظيم "القاعدة" في هذه
المحافظة ،التي يقطنها نحو  3ماليين
نسمة.
ولــم يحدد وزيــر الخارجية الروسي
آل ـي ــة ال ـح ــل ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،لـكـنــه اعـتـبــر
أن الـقـضــاء على اإلره ــاب فــي إدل ــب من
مصلحة االتحاد األوروبي في تخفيض
مستوى التهديد القادم منها.
وأش ـ ـ ــار الف ـ ـ ــروف إل ـ ــى أن ال ـم ـعــاي ـيــر
والقواعد المنظمة للوجود الروسي في

مختلف المجاالت ،ومتابعة توافر السلع
الـغــذائـيــة خصوصا الـلـحــوم والــدواجــن،
قبل نحو شهر من حلول عيد األضحى.
فــي سـيــاق منفصل ،وفـيـمــا يـبــدو ردا
على بـيــان منظمة العفو الــدولـيــة ،التي
اعـ ـت ــرض ــت ف ـي ــه ع ـل ــى تـ ـع ــدي ــات ق ــان ــون
الجمعيات األهلية ،والتي أقرها البرلمان
االثنين الماضي ،ووصفتها بـ"تجميلية
رمزية" ،قالت هيئة االستعالمات المصرية
أمس إن هناك إشادة من وسائل اإلعالم
الـ ــدولـ ــي ب ــال ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ،ووص ـف ـتــه
بـ"النقلة النوعية في تاريخ العمل األهلي
بمصر".
وقالت الهيئة إن بعض وكاالت األخبار
الــدولـيــة والـمــواقــع الصحافية العالمية
تطرقت إلى العديد من اإليجابيات التي
تضمنها القانون الجديد ،وفي مقدمتها
إلـ ـغ ــاء ع ـقــوبــة ال ـح ـب ــس ،وإق ـ ـ ــرار عـقــوبــة
الغرامة فقط ،والسماح بالحصول على
التمويل األجنبي بشرط إخطار السلطات.

ً
سورية وضعت نهاية  ،2016موضحا
أن موسكو وقعت اتفاقيات عسكرية مع
دمشق دون تحديد مدة زمنية النتهائها.
في موازاة ذلك ،تفقد أمس وزير الدفاع
التركي خلوصي أكــار ،ورئيس األركــان
يشار غولر ،وقادة القوات البحرية عدنان
اوزبال ،والجوية حسن كوتشوك أكيوز
ووال ــي هــاتــاي رحمي دوغ ــان الــوحــدات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـعــام ـلــة قـ ــرب الـ ـح ــدود مع
سورية ،وتلقى معلومات عن جاهزيتها
الـعـسـكــريــة مــن الـضـبــاط والـمـســؤولـيــن
القائمين على إدارتها.
وتزامنت الــزيــارة مع إحياء الرئيس
رجب طيب إردوغان فكرة المنطقة اآلمنة
وتـنـفـيــذهــا ف ــي ت ــل أب ـيــض وت ــل رفـعــت،
ً
وأيضا مع وصول رتل للجيش التركي
م ــؤل ــف م ــن  20آل ـي ــة م ــدرع ــة إلـ ــى نقطة
المراقبة في مورك بريف حماة الشمالي،
ضمن تعزيزاته المستمرة إ لــى منطقة
الحملة السورية -الروسية.
(عواصم  -وكاالت)

المغرب :اإلعدام لـ  3دينوا
بقتل إسكندنافيتين
حكم الـقـضــاء المغربي أم ــس ،بــإعــدام ثــاثــة أشـخــاص ديـنــوا بقتل
سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي ،باسم تنظيم “داعش”.
ً
كما دين  21متهما آخر بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات
ً
سجنا .وقتلت الطالبتان الدنماركية لــو يــزا فيسترغر يسبرسن 24
ً
ً
عاما والنرويجية مارين أوالند  28عاما ،في ديسمبر  ،2018بمنطقة
جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا
تمضيان إجازة.

باكستان :توقيف «عباسي»
أوقفت السلطات الباكستانية ،أمس ،رئيس الوزراء الباكستاني
السابق وزعيم المعارضة شهيد عباسي في مدينة الهور شرقي
البالد ،التهامه بقضية فساد لموجب مذكرة من مجلس المساءلة
الوطني .جاء ذلك لعدم امتثال عباسي ،القيادي في حزب الرابطة
اإلسالمية ،لقرار المجلس باستدعائه لحضور التحقيق في قضية
فساد بمليارات الروبيات تتعلق بمنح عقد استيراد غاز طبيعي.
وكــان مجلس المساء لة اعتقل رئيس باكستان السابق آصف
زرداري من منزله الشهر الماضي ،بسبب اتهامات بالفساد.

أنقرة تستنكر استبعادها من F35
وموسكو تعرض عليها SU35
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت تـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ــس،
بــاسـتـبـعــاد واش ـن ـطــن لـهــا من
برنامج تطوير مقاتالت ،F35
ً
ردا ع ـل ــى ش ــرا ئـ ـه ــا م ـن ـظــو مــة
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ا لـمـتـطــورة  ،S400مـعـتـبــرة أن
الخطوة األميركية "األ حــاد يــة
خاطئة ومجحفة وال تتوافق
م ــع روح ـي ــة ال ـت ـحــالــف ،وغـيــر
قائمة على أسباب مشروعة".
ور ف ـضــت وزارة ا لـخــار جـيــة
التركية ،في بيان ،االد عــاء ات
بــأن منظومة  S400ا لــرو سـيــة
ً
ستشكل خطرا على مقاتالت
 F35األ مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر
ً
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،داعـ ـي ــة
"الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـعــودة
ع ــن خ ـطــأ س ـي ــؤدي إل ــى ضــرر
ال يـمـكــن إصــاحــه بـعــاقــاتـنــا
االستراتيجية".
وف ــي وق ــت ســابــق ،اعـتـبــرت
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــة بـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ـبـ ـي ــت
األبيض ستيفاني غريشام أن
شــراء تركيا للنظام ا لــرو ســي
يجعل من المستحيل استمرار

مشاركتها فــي برنامج ،"F35
مشددة على أن هذه الطائرات
ال يمكنها التعايش مع منصة
لجمع معلومات استخبارية
روس ـيــة سـتـسـتـخــدم الخـتــراق
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة" لـ ـه ــا،
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــي ع ــن
الرادار.
وأ كــدت وكيلة وز يــر الدفاع
لعمليات الشراء إلين لورد أن
"الواليات المتحدة وشركاؤها
فــي بــر نــا مــج  F35متفقون في
قـ ــرار تـعـلـيــق م ـش ــارك ــة تــركـيــا
فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج وبـ ـ ــدء عـمـلـيــة
ً
السـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ــا رس ـ ـم ـ ـيـ ــا م ـنــه
تشمل و قــف تــدر يــب طياريها
على الطائرة".
وسـ ـ ـع ـ ــى ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
ل ـت ـخ ـف ـيــف أثـ ــر ال ـ ـقـ ــرار ،ق ــائ ــا:
"ك ـع ـض ــوي ــن ف ــي ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي ،فإن عالقتنا متعددة
المستويات ،وال تركز فحسب
على  ،F35وسنواصل التعاون
على نطاق واسع ،لكن سنضع
ف ــي االع ـت ـب ــار ال ـق ـي ــود بـسـبــب

مسيرات في الخرطوم
لتأبين «شهداء الثورة»

خرج مئات السودانيين
أمس ،في مسيرات صوب
ميدان رئيسي في الخرطوم
لتأبين «شهداء الثورة»
البالغ عددهم نحو 200
شخص منذ اندالعها
في ديسمبر الفائت ضد
حكم الرئيس السابق عمر
البشير .وخرجت المسيرات
غداة توقيع قادة الجيش
واالحتجاج باألحرف
األولى اتفاق تشكيل
مجلس عسكري مدني
مشترك يهدف لتأسيس
إدارة مدنية ،في ما يمثل
أحد المطالب الرئيسية
للمحتجين.

ً
 11قتيال في شمال سيناء جراء  3هجمات
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

وج ـ ــود ال ـم ـن ـظــومــة ال ــروس ـي ــة
في تركيا".
وكـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ق ــد اع ـت ـبــر أن
تركيا اشترت  ،S400ألن سلفه
بـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا رفـ ــض بـيـعـهــا
نظام باتريوت.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــف األط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي ،يـ ـن ــس
سـ ـ ـت ـ ــو لـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــرغ ،أن تـ ــر ك ـ ـيـ ــا
ً
ً
ت ـب ـق ــى "عـ ـ ـض ـ ــوا م ـه ـم ــا وعـ ــدم
حصولها على هذه الطائرات
ً
"أمـ ـ ــر غ ـي ــر ج ـ ـيـ ــد" ،مـ ــؤكـ ــدا أن
الحلف يستعد لعالم تنتشر
ف ـي ــه الـ ـم ــزي ــد م ــن الـ ـص ــواري ــخ
الروسية.
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ع ـ ــرض ـ ــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أمـ ــس،
ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــد ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا بـ ـمـ ـق ــات ــات
 .SU35و ق ـ ـ ـ ــال م ـ ــد ي ـ ــر ش ــر ك ــة
"روستوك" لألسلحة المملوكة
للدولة سيرغي تشيميزوف،
ل ــو ك ــا ل ــة " ت ـ ـ ـ ــاس"": ،إذا أ بـ ــدى
زمالؤنا األتراك الرغبة ،فإننا
مستعدون للعمل على ذلك".

و SU35مقاتلة تفوق جوي
روس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أن ـه ــا
متعددة المهام ،وهي أحادية
الـ ـمـ ـقـ ـع ــد ثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــرك،
وذات ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة فـ ـ ــا ئ ـ ـ ـقـ ـ ــة عـ ـل ــى
ا ل ـم ـنــاورة تـنـتـمــي إ ل ــى الجيل
ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــاتـ ــات ،مــن
تصميم شركة سوخوي ،وتم
تصنيعها في مصنع طائرات
كومسومولسك-نا-أموري.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وص ـ ــل
جـثـمــان نــائــب الـقـنـصــل الـعــام
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل عـ ـثـ ـم ــان
كوسه ،أمس ،إلى تركيا إلجراء
مراسم رسمية لدفنه بحضور
مسؤولين كبار ،بينهم وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة م ــول ــود ج ــاوي ــش
أوغلو.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ـص ـي ـل ــة ق ـت ـلــى
الـهـجــوم الـمـسـلــح ال ــذي أودى
بنائب القنصل في أربيل إلى
ث ــاث ــة ،ب ـعــدمــا ف ـ ــارق شـخــص
ً
الحياة متأثرا بجروحه .ولم
ت ـع ـلــن أي ج ـهــة مـســؤو لـيـتـهــا
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــور عـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم،

طالب آالف المتظاهرين،
أمس األول ،باستقالة
حاكم بورتوريكو ريكاردو
روسيلو الذي يواجه اتهامات
بالفساد وأخرى تتعلق
برسائل تمييزية ضد المرأة
والمثليين تستهدف المغني
ّ
ريكي مارتن .ويهز جدل حاد
الجزيرة الواقعة في الكاريبي
والتابعة للواليات المتحدة
منذ أن كشف مركز الصحافة
االستقصائية األسبوع
الماضي مضمون دردشة
في مجموعة على تطبيق
تلغرام بين روسيلو ونحو
ً
 12مسؤوال محليا يتبادلون
نكاتا تمييزية بحق المرأة
وتعليقات ضد المثليين.

توقف  3مفاعالت نووية
روسية النقطاع الكهرباء

أعلنت شركة "روسانيرغاتوم"
المنتجة للطاقة النووية أمس،
توقف  3مفاعالت في محطة
كالينين النووية األقرب إلى
موسكو عن العمل بعد انقطاع
التيار ،مؤكدة عدم تسجيل أي
زيادة في النشاط اإلشعاعي.
وأوضحت الشركة العاملة
تحت سلطة وكالة "روساتوم"
النووية "بسبب ماس كهربائي
في أحد محوالت محطة
كالينين النووية قطعت
خطوط التوتر العالي .نتيجة
لذلك انفصلت المفاعالت أرقام
 1و 2و 4عن الشبكة" على أن
يعاود رقم  4تشغيله وبقاء
 1و 2متوقفين إلى أن تعرف
أسباب الحادث.

بريطانيا تنضم للردع
الفضائي األميركي

جانب من تشييع الدبلوماسي التركي في أنقرة أمس
ال ــذي وقــع فــي شـمــال ال ـعــراق،
حـيــث يــوجــد م ـت ـمــردون أك ــراد
إيرانيون وأتراك.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم

ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري لـ ـح ــزب
"ال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي" دي ــار
دن ـي ــر ،ن ـفــى أن ي ـكــون لـلـحـ ّـزب
عالقة بالهجوم ،بينما توقع

(أي بي أيه)
م ــرا قـ ـب ــون أن تـ ـك ــون ف ـصــا ئــل
كردية سورية وراء ه.
(عواصم -وكاالت)

أعلنت بريطانيا أمس،
انضمامها إلى برنامج
المدافع األولمبي العسكري
األميركي الذي يهدف إلى
تعزيز الردع الفضائي ضد
القوى المناوئة وتقليل
انتشار الحطام في المدار
الفضائي.
وقالت وزير الدفاع بيني
موردنت ،إنها سترسل
في األشهر المقبلة ثمانية
من خبرائها لينضموا إلى
مركز القيادة المشتركة
للعمليات الفضائية بوالية
فلوريدا ،مؤكدة تشكيل فريق
بريطاني-أميركي تحت
مسمى "أرتمايس" لتطوير
تكنولوجيا إرسال أقمار
صناعية صغيرة مخصصة
لتوسيع استخداماتها
ً
العسكرية مستقبال.

ةديرجلا

•
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جوزاك :مجموعة المنتخب في ًالتصفيات ليست سهلة

األزرق يواجه كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي في معسكره غدا
حازم ماهر

قال مدرب األزرق روميو
جوزاك إن المباراة األولى في
التصفيات المشتركة أمام نيبال
لها أهمية خاصة ،فالفوز
بها يضع الفريق على الطريق
الهدف
الصحيح وتحقيق
ً
المنشود بالتأهل ،مؤكدا أن
بطولة غرب آسيا والمعسكر
الحالي يتطلبان بذل
مجهودات مضاعفة.

ي ـخــوض منتخبنا ا لــو طـنــي
األول لكرة القدم رابع مبارياته
ال ـ ـت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـعـ ـسـ ـك ــره
االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي بـ ـم ــديـ ـن ــة مـ ــارلـ ــو،
حينما يواجه فريق كوينز بارك
رينجرز أحد فرق دوري الدرجة
األول ــى بــإنـكـلـتــرا ،فــي السابعة
من مساء غد السبت على استاد
ابيشام آبي.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن م ـع ـس ـك ــر األزرق
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارول يـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ضـ ـم ــن
االسـتـعــدادات لخوض
غ ـ ـ ـمـ ـ ــار م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
بطولة غــرب آسيا،
المقرر إقامتها في
العراق خالل الفترة
مـ ـ ــن  30ا لـ ـ ـج ـ ــاري
حتى  14أغسطس
المقبل ،والتصفيات
الـمـشـتــركــة الـمــؤهـلــة
لنهائيات كأس

روميو جوزاك

العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا
 2023بالصين ،والتي يستهلها
األزرق بـ ـم ــوا جـ ـه ــة ا ل ـم ـن ـت ـخــب
النيبالي يوم  5سبتمبر المقبل
في العاصمة كاتماندو.
وكـ ــان األزرق ق ــد خ ــاض في
معسكره  3مباريات ،تغلب في
األولى على فريق مارلو بثالثة
أهـ ــداف لـهــدفـيــن ،وف ــي الـثــانـيــة
ع ـل ــى ه ـي ـن ـغــر ف ـ ـ ــورد يــونــاي ـتــد
ب ـه ــدف م ــن دون رد ،ف ــي حين
خسر في الثالثة على يد فريق
ميدن هيد بالنتيجة ذاتها.
وي ـ ـص ـ ـنـ ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي ب ـق ـي ــادة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي روم ـ ـيـ ــو
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاك ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات الـ ـس ــت
ال ـتــي سـيـخــوضـهــا ال ـفــريــق في
المعسكر إلى قسمين ،المباريات
الثالث األولى التي لعبها الفريق
تأتي من أجل رفع معدل اللياقة
البدنية ،فيما تأتي المباريات
الـثــاث األخ ــرى التي يستهلها
ابتداء من مباراة اليوم لالرتقاء
بمعدل اللياقة أيضا ،باإلضافة
إلـ ــى االرت ـ ـقـ ــاء ب ــاألم ــور الـفـنـيــة
والـ ـتـ ـكـ ـتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن
جـ ــوزاك ي ـعــول كـثـيــرا عـلــى هــذا
المعسكر لتجهيز الالعبين فنيا
وبدنيا قبل "غرب آسيا".
ويـسـعــى جـ ــوزاك فــي م ـبــاراة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم إل ـ ـ ــى ت ـ ــاف ـ ــي األخـ ـ ـط ـ ــاء
ال ـتــي وق ــع فـيـهــا ال ــاع ـب ــون في
المباريات الثالث الماضية ،مع
االس ـت ـقــرار إل ــى حــد كـبـيــر على
ال ـت ـش ـك ـيــل األسـ ــاسـ ــي وال ـخ ـطــة
ال ـتــي سـيـلـعــب ب ـهــا ف ــي بـطــولــة
غرب آسيا.
وتدرب األزرق ،أمس ،ويتدرب
ال ـي ــوم ع ـلــى فـتــرتـيــن صباحية
ومـ ـ ـس ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل وضـ ــع
الرتوش األخيرة على مواجهة
اليوم ،علما بــأن الجهاز الفني
ل ــن ي ـغــامــر بــالــدفــع بــالــاعـبـيــن
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــوا لـ ـ ـش ـ ــد ف ــي

جانب من تدريب سابق لألزرق
العضلتين الضامة واألمامية،
تفاديا لتفاقم اإلصابة.

جوزاك :أهمية خاصة للقاء
نيبال
أكـ ـ ـ ـ ــد روم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاك أن
مـجـمــوعــة األزرق (الـمـجـمــوعــة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة) فـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
المشتركة ليست سهلة ،مضيفا
أن طـ ــريـ ــق ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ـ ــن ي ـك ــون
مفروشا بالورود ،في ظل وجود
منافسين قدموا مستويات قوية
في الفترة الماضية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـم ـن ـت ـخــب
االسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي تـ ــربـ ــع عـ ـل ــى ق ـمــة
ت ـص ـن ـي ــف م ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـقـ ــارة
الصفراء في السنوات األخيرة،
كـمــا أن ــه نـجــح ف ــي ال ـتــأهــل إلــى
الـ ـنـ ـس ــخ األربـ ـ ـ ـ ــع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
ب ـط ــوالت ك ــأس ال ـعــالــم ،كـمــا ان
المنتخب األردني قدم مستوى

ج ـ ـيـ ــدا ف ـ ــي ك ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا ال ـت ــي
اسـتـضــافـتـهــا اإلم ـ ـ ــارات ،مطلع
العام الحالي ،وتمكن من هزيمة
الـمـنـتـخــب االس ـتــرالــي فــي هــذه
البطولة ،لذلك فالمنافسان في
منتهى القوة.
وش ــدد ج ــوزاك على أنــه منذ
ت ــول ـي ــه م ـه ـمــة ت ــدري ــب األزرق،
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع بـ ــال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ب ـش ـك ــل
مـلـحــوظ ،كـمــا أن شـكــل الفريق
ف ـ ــي ت ـغ ـي ــر م ـس ـت ـم ــر ل ــأف ـض ــل،
موضحا أن المواجهات الثالث
الودية التي خاضها األزرق أمام
المنتخب االسترالي وخسرها
برباعية نظيفة ،ثم أمــام نيبال
(م ـبــارات ـيــن) ت ـع ــادل ف ــي األول ــى
سلبا وف ــاز فــي الـثــانـيــة بهدف
نـ ـظـ ـي ــف ،صـ ـب ــت ج ـم ـي ـع ـهــا فــي
م ـص ـل ـح ـتــه ،ب ـع ــد وقـ ــوفـ ــه عـلــى
م ـس ـت ــوى الـمـنـتـخـبـيــن ال ـلــذيــن
سـ ـي ــواجـ ـهـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
القارية.

ولفت إلى أن األزرق سيلعب
من أجل حصد أكبر عدد ممكن
م ــن الـ ـنـ ـق ــاط ،م ــن خـ ــال تـقــديــم
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـق ـ ـنـ ــع ،وب ــالـ ـت ــال ــي
المنافسة على ا لـتــأ هــل ،مؤكدا
أن ب ــذل م ـج ـه ــودات ك ـب ـيــرة في
المعسكر الـحــالــي وفــي بطولة
غـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا م ـط ـل ــب ضـ ـ ــروري
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ط ــري ـق ــة إع ـ ــداد
مناسبة وصحيحة تساعد على
تحقيق النتائج المأمولة.
وأشــار جــوزاك إلى أنه يولي
م ـب ــاراة نـيـبــال االفـتـتــاحـيــة في
الـتـصـفـيــات الـمـشـتــركــة أهـمـيــة
خ ــاص ــة ج ـ ـ ــدا ،إذ إنـ ـه ــا ب ــداي ــة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـه ـ ــدف
المنشود ،لذلك فالفوز بنقاطها
ا ل ـ ـثـ ــاث س ـي ـض ــع األزرق عـلــى
ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح وال ـس ـل ـيــم،
وهو ما يعني االستعداد لهذه
المواجهة جيدا ،وبذل مجهود
مضاعف.

الشمري من الجهراء إلى سلة الكويت

طائرة العربي تتعاقد مع العنزي
وإيراني في الطريق

تعاقدت إدارة نــادي الكويت مع نجم الفريق األول لكرة
السلة بنادي الجهراء تركي الشمري على سبيل اإلعارة ،مدة
ً
موسمين ،استعدادا للموسم المقبل.
ويعتبر حمود إضافة كبيرة لألبيض ،في ظل ما يملكه
مــن إمـكــانـيــات ،إذ يعتبر مــن افـضــل صــانـعــي االل ـعــاب في
الخليج ،ويمتاز بقدرته العالية على االختراق والتصويب
مــن ال ـخ ــارج ،وســاهــم فــي ف ــوز فــريـقــه فــي لـقــب بـطــل ال ــدرع،
الموسم قبل الماضي.
وكان الكويت قد أعار صانع ألعابه مساعد العتيبي قبل
اسبوع لنادي الجهراء ،مدة موسم واحد.
ويعتبر حمود ثاني العب ينتقل من الجهراء للكويت قبل
انطالق الموسم ،بعد انتقال الشاب سهو السهو الذي يلعب
في فريق تحت  17سنة.
وترددت أنباء عن أن ادارة نادي الجهراء منحت نجم
الفريق عبدالعزيز ضــاري الضوء األخضر
لالنتقال هذا الموسم ،اذ يبدو أن الالعب
ً
في طريقه ايضا لالنتقال الى الكويت.
واذا مــا تمت صفقة انتقال ضــاري
إلـ ــى االبـ ـي ــض فـ ــإن ال ـك ــوي ــت سـيـكــون
المرشح االول للفوز بحميع االلقاب
في الموسم المقبل ،في ظل حجم هذه
الـصـفـقــات ،كـمــا ف ــاز بــالـثــاثـيــة فــي الموسم
الماضي.

●

●

جابر الشريفي

برقان يدشن تدريباته
ً
غدا ويعسكر في صربيا

ماهر الشمري

استقر الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي
برقان ،بقيادة المدرب ماهر الشمري ،على انطالق تدريبات
ً
الفريق غدا ،على ملعب نادي الشباب ،استعدادا للموسم
الرياضي المقبل ( ،)2020-2019الذي ينافس فيه بدوري
فيفا للدرجة األولى.
ووقع اختيار الجهاز الفني على صربيا الستضافة
المعسكر التدريبي الخارجي لبرقان ،الذي تم تحديد
م ــوع ــده مـبــدئـيــا م ــن  20أغ ـس ـطــس ح ـتــى  5سبتمبر
المقبلين ،على أن يتم حسم الموعد النهائي وفقا لحجز
تذاكر الطيران ألعضاء الوفد.
وأكــد الشمري أن الـنــادي انتهى مــن التعاقد مــع 12
العبا و 4محترفين ،مضيفا أنه ينتظر انطالق التدريبات
للوقوف على المراكز الشاغرة ،لتدعيمها بمحترف
خامس ،إلى جانب التعاقد مع العبين محليين آخرين.
َّ
ووج ـ ــه ال ـش ـمــري ال ـش ـكــر لـمـجـلــس إدارة "ب ــرق ــان"،
برئاسة همالن الهمالن ،ورئيس جهاز الكرة عبدالله
البوص ،على دعمهم الالمحدود للفريق ،والتعاقد مع
الالعبين الــذيــن حــددهــم الـجـهــاز الفني فــي الـفـتــرة الماضية،
مؤكدا أن هذا الدعم سيلقي بظالله اإليجابية على الفريق في
الموسم المقبل.

محمد عبدالعزيز

نجحت إدارة النادي العربي في التعاقد مع معد
نــادي القادسية السابق عبدالناصر العنزي ،لدعم
صفوف الفريق األول في الموسم الجديد الذي يسعى
فيه األخضر إلى المنافسة.
ويـعـتـبــر الـعـنــزي أول الع ــب فــي ال ـ ــدوري المحلي
يستفيد من تطبيق الئحة انتقال الالعبين الذين بلغوا
ثالثين عاما في  17يوليو الجاري ،دون الحصول على
موافقة ناديهم األصـلــي ،والتي أقرها مجلس إدارة
اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه الثالثاء الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي ينتقل فيها العنزي
الى صفوف األخضر ،إذ كانت المرة األولى في موسم
 2015-2014عـلــى سبيل اإلعـ ــارة ،وســاهــم بـقــوة في
حصول العربي على ثنائية الــدوري الممتاز وكأس
االتحاد.

التجديد للعتيبي
تركي الشمري

وج ــددت إدارة األخـضــر عقد نجم فريق الكرة
الطائرة عبدالرحمن العتيبي مــدة موسم واحــد،

توجه إلبعاد األردن عن مجموعة
الكويت في «غرب آسيا»
ً
ً
تـجــرى غ ــدا فــي ال ــواح ــدة ظ ـهــرا قــرعــة بـطــولــة غــرب
آسـيــا الـخــاصــة بـتـحــديــد مــواعـيــد وتــرتـيــب مـبــاريــات
المجموعتين األولى والثانية لبطولة غرب آسيا ،بعد
أن وزع اتحاد غرب آسيا المنتخبات على مجموعتين.
وعلمت "الجريدة" ،أن اتحاد غرب آسيا يناقش نقل
المنتخب األردنــي إلى المجموعة األولــى في البطولة،
مع جلب أحد منتخبات هذه المجموعة إلى المجموعة
الثانية بدال منه ،وذلك بعد وقوعه مع منتخبنا الوطني
في التصفيات المشتركة.
وسيستقر مسؤولو االتحاد على القرار النهائي خالل
الساعات األخيرة المقبلة ،علما بأن المجموعة الثانية
التي تقام منافساتها في مدينة أربيل تضم منتخبنا
والمنتخب األردني باإلضافة إلى السعودية والبحرين.

وذلك في إطار المحافظة على نجوم الفريق.
وأشرف على إتمام هاتين الصفقتين مدير الفريق
األول الالعب الدولي السابق محمد القطان.

محترف إيراني
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن إدارة الـعــربــي فــي طريقها
للتعاقد مــع مـحـتــرف إيــرانــي لــدعــم صـفــوف الفريق
بعد قرار عودة المحترف األجنبي للعبة مرة أخرى.
يذكر أن إدارة األخضر تعاقدت في وقت سابق مع
مدرب منتخب إيران للشباب ومدير التطوير باالتحاد
ً
اإليراني للكرة الطائرة سابقا د .جواد شمامي لقيادة
األخضر في الموسم الجديد.

القادسية يجدد للثالثي
من جانب آخر ،جددت إدارة نادي القادسية عقود
ثالثي الفريق األول للكرة الطائرة النجم سعد صالح،
والليبرو ناصر عبدالصمد ،والمعد موسى بحروه
مدة سنتين.

 ...وطائرة األبيض تتعاقد
مع مدرب أشبال األخضر
تـعــاقــد ن ــادي الـكــويــت مــع م ــدرب العربي
السابق للكرة الطائرة المصري أحمد فهمي،
لتولي مهمة تدريب فريق األشبال تحت 14
سنة في النادي بالموسم الجديد.
ويعتبر فهمي من المدربين المميزين في
ً
اللعبة على المستوى المحلي ،خصوصا
في قطاع الناشئين واألشبال ،حيث سبق له
العمل في ناديي السالمية والعربي ،وحقق
مع األخضر نتائج مميزة في آخر موسمين،
حيث حصل على لقب دوري البراعم تحت
 11سنة مرتين متتاليتين ،وثنائية الدوري
وكــأس األشـبــال تحت  13سنة فــي الموسم
الماضي .2019-2018

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء
لـمــديــر الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي األول للكرة
الـطــائــرة راشــد الــرشــود ،لــوفــاة المغفور
لها بــإذن الله تعالى "والــدتــه" ،تغمدها
الله بواسع رحمته ،وألهم أهلها وذويها
الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

منتخبات اليد تواصل تدريباتها ...وتركيز على حراس المرمى
ت ــواص ــل مـنـتـخـبــات ال ـم ــراح ــل الـسـنـيــة،
الشباب والناشئين واألشـبــال ،لكرة اليد
تــدريـبــاتـهــا الـيــومـيــة المكثفة عـلــى صالة
م ــرك ــز ال ـش ـه ـي ــد ف ـه ــد األح ـ ـمـ ــد ب ــال ــدع ـي ــة،
استعدادا لالستحقاقات المقبلة.
وش ـهــدت الـحـصــة الـتــدريـبـيــة لمنتخب
األش ـ ـبـ ــال ،الـ ـ ــذي ي ـش ــرف ع ـل ـيــه ال ـم ــدرب ــان
عبدالخالق عبدالقدوس وسالم محمود، ،
التركيز على التدريبات الفنية باستخدام
الكرة ،والتصويب على المرمى من مختلف
مراكز الملعب ،إضافة إلى تدريب الحراس،
استعدادا للسفر  25الجاري لمعسكر تركيا
التدريبي مدة أسبوعين ،يخوض خالله 5
مباريات تجريبية.
أمــا تــدريـبــات منتخب الناشئين ،التي
جــرت تحت قـيــادة مساعد الــرنــدي ،فكان
ال ـت ــرك ـي ــز ف ـي ـهــا ع ـل ــى ت ــدريـ ـب ــات ال ـس ــرع ــة،
بــاس ـت ـخــدام ال ـك ــرة وال ـت ـمــريــر واالسـ ـت ــام،
وكذلك التصويب على المرمى من الحركة
والثبات ،تمهيدا للسفر إلى هنغاريا مطلع
أغسطس المقبل ،إلقامة معسكر تتخلله
الـمـشــاركــة فــي بـطــولــة سـلــي ك ــاب الــدولـيــة
كمرحلة إعــداد أولــى للبطولة العربية في
تونس أكتوبر المقبل.

محمد مبارك يوجه الالعبين خالل التدريب
ول ــم يختلف تــدريــب منتخب الـشـبــاب،
ً
تحت قيادة خالد غلوم وخالد المال ،كثيرا
عــن سابقيه ،لكن التركيز كــان أ كـثــر على
تدريبات الحواجز والكرات الطبية ،وكذلك
التدريبات الخاصة بحراس المرمى ،لرفع

معدالت اللياقة البدنية قبل السفر مطلع
أغـسـطــس الـمـقـبــل إل ــى معسكر هـنـغــاريــا،
للمشاركة في "سلي كاب" الدولية.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
الوطنية محمد عبدالله ،لــ"الـجــريــدة" ،أن

خطة إع ــداد منتخبات الـمــراحــل السنية،
الشباب والناشئين واألشبال ،تسير بشكل
جيد ،حسب البرنامج الموضوع من هيئة
التدريب والمنتخبات الوطنية باالتحاد.
وأش ـ ـ ـ ــار عـ ـب ــدالـ ـل ــه إلـ ـ ــى أن ال ـ ـهـ ــدف مــن
التجميع واإلعــداد المكثف هو المحافظة
على األجيال الجديدة في جميع المراحل
السنية ،وصقلها بالشكل األمثل ،طمعا في
تعويض فترة اإليقاف الدولية الماضية.
وأردف" :منتخب الناشئين يضم العبين
مميزين جدا على المستوى البدني والفني،
وكذلك متوسط أطوالهم مناسب للمرحلة
السنية ،ومع االحتكاك والعمل المتواصل
سيكون لهم مستقبل جيد ،وينطبق نفس
الشيء على منتخب الشباب الــذي يعتبر
الرافد األساسي للمنتخب األول ،ويحظى
باهتمام الجميع ،نظرا ألنه يضم مجموعة
من أفضل الالعبين".
وأضاف" :أما منتخب األشبال فيحتاج
إل ــى عـمــل ش ــاق م ــن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ،نـظــرا
لصغر ســن الالعبين و قـلــة خبرتهم ،لكن
الفريق يضم خامات جيدة سيكون له شأن
في المستقبل".
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الجزائر والسنغال على موعد
مع التاريخ في نهائي «كان»
لقب ثان للمحاربين ...أم أول ألسود التيرانغا؟
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ت ـت ـجــه أنـ ـظ ــار ع ـش ــاق ال ـســاحــرة
المستديرة في الوطن العربي وقارة
إفريقيا لمتابعة نهائي كأس األمم
اإلفريقية ،والذي يجمع المنتخب
الـ ـج ــزائ ــري ب ـن ـظ ـيــره الـسـنـغــالــي
فــي الـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن مساء
اليوم الجمعة بتوقيت الكويت،
على استاد القاهرة الــدولــي ،في
البطولة التي احتضنتها مصر
منذ  21يونيو الماضي.
ويخوض المنتخب الجزائري
النهائي اإلفريقي للمرة الثالثة
في تاريخه ،ويبحث عن الظفر
باللقب للمرة الثانية ،بعدما
توج به في نسخة  ،1990فيما
يلعب أسود التيرانغا النهائي
األول ،حيث لــم يسبق لهم أن
صعدوا إلى هذا الدور من قبل.

صراع من نوع خاص بين
بلماضي وسيسيه
ويـسـعــى ال ـمــدربــان الوطنيان
لـ ـلـ ـسـ ـنـ ـغ ــال وال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري أل ـي ــو
سـ ـيـ ـسـ ـي ــه وجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ب ـل ـم ــاض ــي
لــان ـض ـمــام إل ــى قــائ ـمــة الـسـجــل
ا لــذ ه ـبــي ل ـل ـمــدر ب ـيــن المحليين
الفائزين بكأس األمــم اإلفريقية،
حيث سبق أن فاز  11مدربا محليا
بــال ـل ـقــب " 15مـ ـ ــرة" ع ـل ــى مـ ـ ــدار 31
نسخة أقيمت من المسابقة القارية.
وي ـم ـت ـل ــك الـ ـغ ــان ــي ت ـش ــارل ــز
جيامفي ،والـمـصــري حسن
ش ـح ــات ــة رقـ ـم ــا ق ـيــاس ـيــا
ب ـ ـثـ ــاثـ ــة ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ل ـك ــل
م ـن ـه ـم ــا ،ف ـي ـم ــا ك ــان
النيجيري ستيفن
ك ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــو
آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
مـ ـحـ ـل ــي ي ـت ــوج
بـ ـ ــال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــب ف ــي
 ،2013وا لـلـيـلــة

االتحاد الجزائري يطالب جماهيره
بالظهور بشكل حضاري
ط ــال ــب االت ـ ـحـ ــاد الـ ـج ــزائ ــري ل ـك ــرة ال ـق ــدم
ج ـم ــاه ـي ــر م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده الـ ـم ــوج ــودة فــي
الـقــاهــرة ،بـضــرورة ضبط النفس والظهور
بمشهد حضاري خالل متابعة مباراة نهائي
أمم  2019أمام السنغال.
وقال االتحاد الجزائري ،في بيان رسمي:
"نطالب الجماهير بتقديم صورة طيبة عن
الجزائر ،والتحلي باألخالق الرياضية ،وعدم
إفساد اإلنجاز التاريخي القريب من التحقق

بالتتويج ببطولة كأس األمم".
جاء ذلك ،بعدما أعلنت لجنة االنضباط
لبطولة ك ــأس أم ــم إفــريـقـيــا تـغــريــم االتـحــاد
الجزائري  10آالف دوالر ،بسبب سوء سلوك
جماهيره أمام نيجيريا في نصف النهائي.
وأكدت "االنضباط" ،أنه حال تكرار نفس
ال ـس ـل ــوك م ــن ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـج ــزائ ــري ــة أم ــام
الـسـنـغــال ،فــإنــه ستتم إضــافــة عقوبات
جديدة.

أصبحنا في انتظار انضمام بلماضي
أو سيسيه لهذه القائمة التاريخية.

ال ـه ـجــوم يــوســف ال ـبــاي ـلــي ،وري ــاض
محرز ،وبغداد بونجاح.

تحذير من خطورة ثالثي هجوم
أسود التيرانغا

السنغال تحلم بإنجاز تاريخي

وعلي الصعيد الفني ،حرص جمال
بلماضي على االجتماع بالعبيه قبل
الـتـحــرك لملعب ال ـم ـب ــاراة ،أك ــد خالله
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـح ـل ــي بـ ــالـ ــروح ال ـع ــال ـي ــة،
واإلصـ ــرار الـشــديــد على ان ـتــزاع اللقب
ً
االفريقي ،والـعــودة إلــى البالد أسيادا
ل ـل ـق ــارة اإلف ــري ـق ـي ــة ،وإسـ ـع ــاد الـشـعــب
الجزائري الغفير.
وق ــال بـلـمــاضــي ،لــاعـبـيــه إن مهمة
الليلة لن تكون سهلة خصوصا مع قوة
المنتخب السنغالي ،وطموحاته أيضا
في الفوز باللقب ألول مرة في تاريخه.
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة ف ــرض رقــابــة
ل ـص ـي ـقــة ع ـل ــى ث ــاث ــي هـ ـج ــوم أسـ ــود
التراينغا ســاديــو مــانــي ،ومبانيانغ،
وك ـي ـتــا ب ــال ــدي ،وم ـن ــع تـحــركـهــم أم ــام
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء والـ ـ ـح ـ ــد أي ـ ـضـ ــا مــن
التصويبات القوية التي يتميزون بها
من خارج الـ.18
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف م ـ ـحـ ــاربـ ــي
الـ ـصـ ـح ــراء مـكـتـمـلــة بــاسـتـثـنــاء
غ ـيــاب يــوســف ع ـطــال الظهير
األيمن ،لتعرضه لإلصابة في
مــواجـهــة ك ــوت دي ـفــوار،
ح ـ ـيـ ــث ل ـ ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع
وق ـ ـت ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
اللقاء وتم استبداله،
وبعدها أثبتت األشعة
إص ـ ـ ــابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ب ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــزق ف ــي
"الترقوة".
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـخ ــوض
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري م ــوق ـع ــة
ال ـن ـهــائــي بـتـشـكـيــل م ـك ــون م ــن :في
حراسة المرمى ريس مبولحي ،أمامه
زفان وعيسى ماندي وجمال بلعمري
ورامي بن سبعيني ،وفي خط الوسط
يـلـعــب سـفـيــان فـيـجــولــي واسـمــاعـيــل
بن ناصر وعــدالن قــديــورة ،وفــي خط

 7ماليين دوالر
للبطل والوصيف
أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا
 ،2019أن قـيـمــة ال ـجــوائــز ال ـمــاديــة لنهائي
الجزائر والسنغال تبلغ  7ماليين دوالر،
بواقع  4.5ماليين للبطل ،و 2.5مليون
للوصيف .في حين يحصل منتخبا
نيجيريا وتونس ،صاحبا المركزين
الثالث والرابع لهذه النسخة ،على
مليوني دوالر.

السيسي وإنفانتينو يحضران حفل الختام
ي ـش ـه ــد ح ـف ــل خـ ـت ــام ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس األمـ ــم
اإلفريقية ،الليلة ،حضور عدد من المسؤولين
الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن ،ي ـت ـق ــدم ـه ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـص ــري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،إل ــى جــانــب ع ــدد من
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،إض ــاف ــة إلـ ــى ج ـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو،
رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم "فـيـفــا"،
وأحمد أحمد رئيس االتحاد االفريقي ،ووزير
الرياضة المصري أشرف صبحي.
وأك ــد مـســؤولــو "ك ــاف" أن الـحـفــل سيكون
بسيطا جــدا ،وستكون مدته  8دقائق فقط،

طبقا للوائح "كاف" ،التي تنص على أن تكون
مدة الحفل قصيرة ،ليتاح وقت كاف للفريقين
لالستعداد للقاء.
ويتضمن الحفل أداء الفنانة دنيا سمير
غانم ألغنية ستحمل اسم "وأدينا النهاردة"،
ويتخللها بعض االستعراضات ،وعقب نهاية
األغـنـيــة تـبــدأ عمليات اإلح ـمــاء للمنتخبين
مباشرة.
وسـ ـب ــق أن ع ـق ــد ص ـب ـح ــي اج ـت ـم ــاع ــا مــع
المدير التنفيذي الستاد القاهرة الدولي علي

دروي ــش ،وممثلي الشركة المعنية بتنظيم
فعاليات الحفل ،لبحث الترتيبات النهائية
واالستعدادات الخاصة بحفل الختام.
وأك ـ ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ـ ــرورة خ ـ ـ ـ ــروج الـ ـحـ ـف ــل ب ـن ـفــس
المستوى المتميز الذي ظهر به حفل االفتتاح
وف ـع ــال ـي ــات ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وب ـم ــا ي ـل ـيــق بسمعة
مصر وريادتها القارية ،وبما يؤكد لجميع
المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء
العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم
أكبر األحداث الرياضية القارية والعالمية.

فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـح ـل ــم ال ـم ـن ـت ـخــب
السنغالي بحصد اللقب األول له
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة ،ويـسـعــى
نـجـمــه س ــادي ــو مــانــي جـنــاح
نادي ليفربول االنكليزي إلى
مـســاعــدة زم ــائ ــه ،لتحقيق
الـفــوز على الـجــزائــر وقـيــادة
منتخب بالده إلى منصات التتويج.
وح ــرص ــت الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـي ــة فــي
الـسـنـغــال عـلــى مـســانــدة المنتخب ،من
خ ـ ــال ع ـ ــدة زي ـ ـ ــارات ق ـ ــام ب ـه ــا الـسـفـيــر
ال ـس ـن ـغــالــي ف ــي م ـصــر ل ــدع ــم الــاعـبـيــن
والجهاز الفني ،كما وعد رئيس االتحاد
السنغالي بمنحهم مكافآت مالية كبيرة
فــي حالة الـعــودة للبالد حاملين كأس
ال ـب ـطــولــة .ويـفـقــد أس ــود الـتـيــرانـغــا في
موقعة النهائي جهود مدافعه المميز
كوليبالي لإليقاف ،بعدما حصل على
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــراء
ال ـ ـث ـ ــان ـ ـي ـ ــة ف ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاراة
ت ــون ــس

بالدور نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،إال أن
مدربه أليو سيسيه قرر
االعتماد على الالعب ساليف
ساني في مركز قلب الدفاع.
وق ـ ــام س ـي ـس ـيــه بـ ــإشـ ــراك ســانــي
ف ــي ال ـت ــدري ـب ــات ك ــام ـل ــة ،ك ـمــا عقد
جلسة منفردة معه لمنحه بعض
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـب ــاراة
الجزائر ،وطالبه بأن يؤدي بكل
ق ــوة وي ـســاهــم م ــع زم ــائ ــه في
حصد اللقب اإلفريقي.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـضــم
ت ـش ـك ـيــل ال ـس ـن ـغ ــال ل ـم ـب ــاراة
الـلـيـلــة ك ــا م ــن :ف ــي حــراســة
الـ ـم ــرم ــى ألـ ـف ــري ــد ج ــوم ـي ــز،
وفــي الــدفــاع ســالـيــف ساني
وشيخو كوياتي والمينغا
ساما ويوسف سابالي ،وفي
الوسط إدريسا جاىو بابي
أليون نداي وهنري سايفت،
وفي الهجوم ساديو ماني،
ومبانيانغ ،وكيتا بالدي.

١٠:٠٠
النيجيري إيغالو األقرب للفوز بلقب الهداف
بــات مهاجم المنتخب النيجيري
أوديون إيغالو األقرب للحصول على
لقب ه ــداف بطولة أمــم إفريقيا في
ً
نسختها الـ  32المقامة حاليا في
مصر ،بعدما رفــع رصيده إلــى 5
ه ــداف ،عقب تسجيله هدف
الفوز أمام تونس في مباراة
تـحــديــد الـمــركــزيــن الـثــالــث
والرابع.
كـمــا أن إيـغــالــو أصبح

أول العب يصل إلى  5أهداف في نسخة
واحدة من أمم إفريقيا ،بعد محمد ناجي
جدو العب منتخب مصر ،الذي حصد
لقب هداف نسخة أنغوال .2010
ويتفوق مهاجم منتخب "النسور
الخضراء" في صدارة هدافي البطولة
برصيد  5أه ــداف ،متفوقا بهدفين
عن  4العبين برصيد  3أهداف ،هم:
السنغالي ساديو ماني ،وادم أوناس
ورياض محرز من الجزائر.

جائزة أفضل العب إفريقي تداعب ماني ومحرز
ي ـبــدو أن صـ ــراع ال ـف ــوز ب ـجــائــزة أحـســن
العب إفريقي لعام  ،2019سيكون محصورا
بين السنغالي ســاديــو مــانــي ،والـجــزائــري
رياض محرز ،حيث ابتعد المصري محمد
صــاح ،الــذي تــوج بها في العام الماضي،
عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس األمم
اإلفريقية  ،2019من دور الـ.16
وس ـ ـت ـ ـك ـ ــون ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ن ـج ـم ــي
البريميرليغ ســاد يــو ور يـ ــاض ،وسيحدد
نـهــائــي الليلة بـيــن المنتخبين الـجــزائــري

وال ـس ـن ـغ ــال ــي ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة ن ـج ــم ال ـق ــارة
الجديد ،فقد نال األول لقب البريميرليغ مع
مانشستر سيتي ،و تــأ لــق بشكل ال فــت في
كأس أمم إفريقيا ،إذ سجل  3أهداف ،وقاد
الخضر للنهائي في مباراة مجنونة أمام
منتخب نيجيريا.
وح ـصــد مــانــي ،ال ـعــائــد مــن إصــابــة قبل
انـطــاق البطولة اإلفــريـقـيــة ،أغـلــى األلـقــاب
األوروبية مع ليفربول ،بالفوز بدوري أبطال
أوروبا ،ويواصل التألق مع أسود التيرنغا

مشوار المنتخبين إلى النهائي

نيجيريا تحصد البرونزية على حساب تونس
نـجــح ا لـمـنـتـخــب النيجيري
في حصد برونزية أمم إفريقيا
 ،2019بعد ا لـفــوز على تونس
ب ـ ـهـ ــدف دون رد ،فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
تحديد المركزين الثالث والرابع
بالبطولة ،التي أقيمت بينهما
مساء أمــس األول ،على استاد
السالم ،لتحصل نيجيريا على
هــذا الـمــركــز للمرة الثامنة في
تاريخها.
وجاءت المباراة في مجملها
ســري ـعــة م ــن جــانــب الـفــريـقـيــن،
وتـبــادل السيطرة على منطقة
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاورات ،وإن ك ــان ــت كـفــة
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم مـ ـ ــالـ ـ ــت ل ـم ـص ـل ـح ــة
ن ـي ـج ـي ــري ــا ال ـ ـتـ ــي ن ـج ـح ــت فــي
فرض كلمتها منذ بداية الشوط
األول الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـش ـه ــد ف ـت ــرة
ج ــس ن ـب ــض ط ــوي ـل ــة ،إذ كـشــر
النسور الخضراء عن أنيابهم
بهدف مبكر أحرزه إيجالو في

الدقيقة الثالثة ،عقب خطأ فادح
م ــن مــداف ـعــي تــونــس وم ـعــز بن
شريفية حارس المرمى ،بعدما
ت ـعــامــل ب ـش ـكــل غ ــري ــب م ــع كــرة
عرضية أرسلها جاميلكولينز
مـ ــن ال ـج ـب ـه ــة الـ ـيـ ـس ــرى لـتـصــل
إلــى مهاجم نيجيريا ال ــذي لم
يـجــد أي صـعــوبــة فــي وضعها
بالشباك.

شوط بال أهداف
وواصــل المنتخب التونسي
مـ ـ ـح ـ ــاوال ت ـ ــه إلدراك ا لـ ـتـ ـع ــادل
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ل ـكــن بقي
ال ـح ــال عـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه دون
جديد ،خصوصا أن المنتخب
ال ـن ـيـج ـيــري ن ـظــم دف ــاع ــه جـيــدا
معتمدا على الهجمات المرتدة،
ليطلق الحكم المصري جهاد
جريشة صافرة النهاية معلنا

في "كان" ،كما أن تتويجه بالشامبيونزليغ
سيعزز حظوظه بالفوز بلقب أفضل العب
إفريقي في العام الجاري.
وتشير إحصائيات محرز خالل البطولة
إلـ ـ ــى أن ال ـ ــاع ـ ــب سـ ـج ــل  3أه ـ ـ ـ ــداف ف ـ ــي 5
مباريات.
ولعب ماني  5مباريات ،وسجل  3أهداف،
متساويا مع محرز ،وصنع فرصتين ،أقل
بثالث فرص من النجم الجزائري.

ف ـ ـ ــوز ن ـي ـج ـي ــري ــا ب ــال ـم ـي ــدال ـي ــة
ال ـبــرونــزيــة ،ال ـتــي حققتها من
قبل  7مرات سابقة في بطوالت
عـ ــام  ،1976و  ،1978و ،1992
و ،2002و ،2004و ،2006وأخيرا
في .2010
وع ـقــب نـهــايــة ال ـم ـب ــاراة ،قــام
كونستانت سليماني ،النائب
الثاني لرئيس االتحاد اإلفريقي
لكرة القدم ،ومعه محمد فضل
مــديــر بـطــولــة األم ــم اإلفــريـقـيــة،
وأماجو بينيك رئيس االتحاد
النيجيري لكرة الـقــدم ،ووادي
جاري رئيس االتحاد التونسي
لكرة القدم ،بتسليم الميداليات
لــا عـبــي الـمـنـتـخــب النيجيري
وج ـهــازهــم الـفـنــي ،وم ــن قبلها
ميداليات لطاقم التحكيم الذي
أدار المباراة.
تتويج نيجيريا بالمركز الثالث

وصل المنتخب الجزائري إلى نهائي البطولة اإلفريقية بعدما
تسيد قـمــة المجموعة ا لـثــا لـثــة فــي ا ل ــدور األول ،بتحقيق العالمة
الكاملة ،حيث تغلب على كينيا بهدفين دون رد ،ثم فاز على السنغال،
منافسه الليلة ،بهدف نظيف ،من توقيع يوسف باليلي ،ثم فاز على
تنزانيا بثالثية دون مقابل.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي حـقــق
ال ـف ــوز ع ـلــى غـيـنـيــا بـثــاثـيــة دون رد،
ل ـي ـص ـع ــد إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ربـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي
ويـتـغـلــب عـلــى ك ــوت دي ـف ــوار بــركــات
الـجــزاء الترجيحية ،وأخـيــرا فــاز على
نـيـجـيــريــا ب ـهــدف ـيــن ل ـه ــدف ف ــي ال ــدور
نصف النهائي.
أ م ــا المنتخب السنغالي فـقــد حجز
ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل ل ـل ـم ـبــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة على
حساب تونس ،بعد الفوز بهدف نظيف في
دور نصف النهائي ،وبدأ مشواره في البطولة
بالفوز على تنزانيا بهدفين دون رد ،ثم خسر
من الجزائر.
وواجهت السنغال كينيا في ختام الــدور
األول ،وتغلب عليها بثالثية نظيفة ،ثم واجه
أوغندا في دور ال ــ 16وفــاز بهدف دون رد،
وفي الدور ربع النهائي نجح في إقصاء
بنين بالفوز بهدف نظيف أيضا.

ةديرجلا
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ً
دي ليخت يوقع عقدا مدته  5أعوام مع يوفنتوس
ً
تعاقد نادي يوفنتوس رسميا،
الهولندي ماتياس دي
أمس ،مع ً
ليخت ،قادما من أياكس مقابل
 75مليون يورو ،بعقد حتى
.2024

وكان دي ليخت َّ
صرح الثالثاء
ف ــي م ـق ـطــع ف ـيــديــو إلـ ــى جـمـهــور
يوفنتوس لدى وصوله تورينو،
قائال" :مرحبا بيانكونيري (لقب
يــوفـنـتــوس اس ـت ـنــادا إل ــى لونيه
األبيض واألســود) ،هذا ماتيس،
وأنا سعيد بالتواجد هنا".

أعـلــن ن ــادي يوفنتوس ،بطل
الـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
في المواسم الثمانية األخيرة،
أمس ،في بيان ،تعاقده مع مدافع
أيـ ــاكـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام وم ـن ـت ـخــب
هولندا ماتيس دي ليخت مدة
خمسة أعوام.
وبـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـق ــة 75
مليون ي ــورو ،إضــافــة إلــى 10.5
مــايـيــن ي ــورو م ـكــافــآت ،ليكون
دي ليخت ثالث أغلى العب في
تاريخ نــادي "السيدة العجوز"،
ب ـع ــد ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــريـسـتـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو ( 105م ــاي ـي ــن ي ــورو
عام  2018قادما من ريال مدريد
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي) ،واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
غــونــزالــو هيغواين ( 90مليون
ي ـ ـ ـ ــورو ع ـ ـ ــام  2016ق ـ ــادم ـ ــا مــن
نابولي).
وأعرب يوفنتوس عن سعادته
ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع قـ ــائـ ــد أي ــاك ــس
أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام ،م ـش ـي ــدا ب ـمــداف ـعــه
الجديد" :مهارة فنية ،قوة بدنية
هائلة ،رؤيــة ثاقبة في الملعب،
إدارة وديناميكية دفاعية ،حس
ت ـهــدي ـفــي ،خ ـصــوصــا ب ــال ــرأس:
ماتيس توليفة مثالية للمدافع
الحديث".

راتب بـ  7.5ماليين يورو
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإليـطــالـيــة ،ف ــإن الــراتــب السنوي
لــدي ليخت يتجاوز  7.5ماليين
يـ ــورو ،ويـمـكــن أن يـصــل إل ــى 12
مليونا مع المكافآت .وفضال عن
ذلـ ــك ،ف ــإن عـقــد ال ــاع ــب يتضمن
بندا بخصوص الشرط الجزائي،
وال ـ ــذي يـبـلــغ  150مـلـيــون ي ــورو
اعتبارا من .2021
وسـ ــاهـ ــم ال ـ ــواع ـ ــد دي لـيـخــت
( 19عــامــا) بـتــألــق فــريـقــه أيــاكــس
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ف ــي مـســابـقــة
دوري أبطال أوروب ــا عندما بلغ
مدريد
دور األربعة ،بإطاحته ريال ُ
اإلسـبــانــي حــامــل اللقب مــن ثمن
النهائي ويوفنتوس بالذات من
ربع النهائي ،قبل أن يخرج على
ي ــد تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ب ـفــارق

ً
فالفيردي :ندرك جيدا
أهمية غريزمان
أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي لـ ـن ــادي بــرشـلــونــة
اإلسباني لكرة القدم ،آرنستو فالفيردي،
أمــس األول ،أن نــاديــه يـعــرف جـيــدا قيمة
ال ـم ـهــاجــم ال ـفــرن ـســي أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان،
ويـ ـق ــدر أه ـم ـيــة م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـقــدمــه هــذا
الالعب لفريقه.
وقال فالفيردي في تصريحات لوسائل
اإلع ــام الـتــابـعــة لـبــرشـلــونــة ،أم ــس األول:
"غريزمان العب كبير ،ولديه خبرة واسعة
في الدوري اإلسباني ،إنه يتمتع بالسرعة،
ولديه رؤية للمساحات ،وحاسم في األمتار
األخيرة ،نعرف قيمته ،وما يمكن أن يقدمه
هذا النوع من الالعبين ،نأمل فيه كثيرا".
وش ـ ــدد فــال ـف ـيــردي أي ـض ــا ع ـلــى أهـمـيــة
الالعبين الجدد الذين انضموا لبرشلونة
هذا الصيف ،كما تحدث أيضا عن جولة
ال ـفــريــق ف ــي ال ـيــابــان اس ـت ـع ــدادا للموسم
الـجــديــد ،واسـتـطــرد" :إنـهــا ثــاث صفقات
مـهـمــة ،بــواقــع الع ــب فــي كــل خ ــط ،ننتظر

النجم الهولندي دي ليخت

األه ــداف (فــاز -1صـفــر فــي لندن،
وخسر  3-2في أمستردام).
وبـ ـ ــات دي ل ـي ـخــت أحـ ــد أب ــرز
ال ـمــداف ـع ـيــن األكـ ـث ــر مـطـمـعــا في
ع ــال ــم ال ـك ــرة ال ـم ـس ـتــديــرة ،وك ــان
ف ــريـ ـق ــا ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي وبرشلونة اإلسباني
أ حــد المهتمين بالحصول على
خدماته.

َّ
وعـ ــلـ ــق م ـي ـن ــو راي ـ ـ ـ ــوال ،وك ـيــل
أعمال دي ليخت ،على الصفقة،
قــائــا" :ك ــان الـمـشــروع الرياضي
ً
حاسما .بالنسبة ألي مدافع ،فإن
إيطاليا هي األفضل دائما".
ويتقن الدولي الهولندي الفارع
ا لـ ـط ــول ( 1.89م) ا ل ـل ـع ــب بـكـلـتــا
الـقــدمـيــن ،ويـحـســن الـتـمــركــز في
أرضية الملعب بشكل رائع.

وبـ ـ ـ ــدأ دي ل ـي ـخ ــت م ـس ـيــرتــه
االح ـت ــراف ـي ــة ف ــي س ــن ال ـســادســة
ع ـش ــرة ،وت ـحــديــدا ف ــي سبتمبر
 ،2016وارتدى قميص المنتخب
البرتقالي في عمر  17عاما فقط،
وتحديدا في مارس .2017
وخاض دي ليخت  117مباراة
في مختلف المسابقات بقميص
أياكس ،وسجل  13هدفا ،بينها

ثـ ــاثـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
األوروبي في مغامرة الفريق إلى
المربع الذهبي الموسم الماضي،
علما بأنه سجل هدف الفوز في
عقر دار يوفنتوس ،وساهم في
إقصاء النادي اإليطالي من الدور
ربــع الـنـهــائــي ،بــإلـحــاق الهزيمة
بــه إيــابــا  ،2-1بعد الـتـعــادل 1-1
ذهابا.

ماكسي غوميز سعيد باالنتقال إلى فالنسيا

مـ ـنـ ـه ــم ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر ،ونـ ـ ــرغـ ـ ــب فـ ـ ــي أن
ينخرطوا سريعا بالفريق".
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـتـ ـح ــدي ــات
الفريق في الموسم المقبل ،أعرب
فالفيردي عــن تفاؤله بمستقبل
برشلونة ،وأكـمــل" :نحن سعداء
ج ــدا بــالـتــواجــد هـنــا وبــالـبــدايــة،
كـ ـم ــا ه ـ ــو الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ــي ك ـ ــل ع ـ ــام.
ل ــديـ ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـت ـح ــدي ــات
ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ونـ ـع ــرف مــاهـيــة
المطلوب منا .علينا أن نفوز بكل
شيء بشكل مستمر ،وإشعال شغف
جماهيرنا".
وأوضـ ــح فــالـفـيــردي أن أه ــداف ــه هي
نفسها ا لـتــي يتطلع لتحقيقها دا ئـمــا:
"ال ـف ــوز بجميع ال ـم ـبــاريــات ،والـتـتــويــج
بألقاب جميع البطوالت التي يشارك فيها
فريقه خالل موسم ."2020/2019
(د ب أ)

فالفيردي

أع ــرب المهاجم األوروغــوايــانــي
ماكسي غوميز عن سعادته بانتقاله
إلى صفوف نادي فالنسيا اإلسباني
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،م ــؤك ــدا أن فــالـنـسـيــا
كــان االختيار األول لــه مــن بين كل
ال ـعــروض الـتــي تلقاها فــي الفترة
األخيرة.
وقال غوميز" :في الحقيقة كانت
أي ــام ــا صـعـبــة جـ ــدا .ك ــان ي ـق ــال إن
ويستهام وفالنسيا يرغبان في
ضمي ،لكنني كنت أركز في
كوبا أميركا .تركت وكيل
أعمالي لكي يتحدث هو،
واخـ ـت ــرت فــالـنـسـيــا ،ألنــه
ناديي المفضل .لقد شاركت
ب ـ ـب ـ ـطـ ــوالت مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وفـ ــي
الحقيقة أشعر بسعادة كبيرة هنا.
أتمنى أن أقدم األفضل لفالنسيا".
وأض ـ ــاف غــوم ـيــز خ ــال مــؤتـمــر
تقديمه لوسائل اإلعالم والجمهور
كــاعــب جــديــد فــي فــالـنـسـيــا ،أمــس
األول" :أنا سعيد جدا بالوجود هنا
فــي فالنسيا .أفكر فــي التدريبات،
وفي منح النادي أفضل ما لدي".

ماكسي غوميز ورئيس نادي فالنسيا
وأوضـ ــح غــومـيــز أن ــه تخلى عن
الكثير من األموال من أجل االنضمام
لفالنسيا ،وأردف" :نـعــم ،بالطبع،
كانت هناك الكثير من الفرق الكبيرة
الـ ـت ــي ت ــواص ـل ــت مـ ـع ــي؛ بــرش ـلــونــة
وأتلتيكو مــدريــد وف ــرق إنكليزية،
لـكــن عـنــدمــا ظـهــر فالنسيا أصبح
اختياري األول".

وأشـ ــار إل ــى أن هــدفــه األك ـبــر مع
فالنسيا هو خوض منافسات بطولة
دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا" ،ل ــدي رغبة
كبيرة .عطلتي كانت قصيرة بعد
كوبا أميركا ،وتمكنت من الحضور
ســريـعــا إل ــى فــالـنـسـيــا .كـنــت أحـلــم
باللعب فــي دوري األبـطــال منذ أن
(د ب أ)
كنت صغيرا".

ً
ً
تريبيير :أتلتيكو فريق رائع ويمتلك مدربا مذهال

نكونكو من سان جرمان إلى اليبزيغ
أعلن نادي اليبزيغ ،ثالث الدوري االلماني لكرة القدم ،أمس ،تعاقده
مع العب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو من باريس سان جرمان،
بموجب عقد مدة  5أعوام.
َّ
وقدرت وسائل اإلعالم قيمة الصفقة بـ 13مليون يورو ،إضافة إلى
مليوني يورو مكافآت.
وأفاد ماركوس كروشه ،المدير الرياضي للنادي األلماني ،في بيان،
بأن "كريستوفر نكونكو يملك الصفات التي نبحث عنها ،هو العب
ديناميكي بإمكانه أن يلعب في العديد من المراكز ،ويقدم لنا العديد
من اإلمكانات لتنويع أسلوب لعبنا".
وعبر نكونكو عن سعادته باالنضمام إلى اليبزيغ بالقول" :أنا سعيد
الرتداء قميص اليبزيغ .أنا مقتنع بأن أسلوب لعب النادي يناسبني".
وي ـغــادر ابــن الـ ــ 21عــامــا ن ــادي الـعــاصـمــة ،ال ــذي ت ــدرج فــي صفوفه
لالنضمام إلــى ثالث البوندسليغا ،ووصيف كــأس ألمانيا الموسم
المنصرم ،الــذي يتحضر لخوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبــا
الموسم المقبل للمرة الثانية في تاريخه.
ولــم ينجح نكونكو فــي فــرض نفسه بـســان جــرمــان ،حيث خاض
الموسم المنصرم  22مباراة فقط ،منها  13أساسيا في الدوري ،بدون
أن يلعب في المسابقة القارية العريقة.
ولم يعد نكونكو ضمن خطط األلماني توماس توخل ،مدرب باريس
سان جرمان ،الذي بحاجة إلى بيع بعض العبيه للتقيد بقانون اللعب
المالي النظيف.

أشار المدافع اإلنكليزي كيران تريبيير،
المنضم حديثا إلى صفوف أتلتيكو مدريد
اإلسـ ـب ــان ــي ،أمـ ــس األول ،إلـ ــى أن ال ـفــريــق
ال ـم ــدري ــدي "يـمـتـلــك فــريـقــا رائ ـع ــا ومــدربــا
مذهال".
وص ـ ــرح ال ــاع ــب ،ص ــاح ــب ال ـ ـ ــ 28عــامــا،
لـلـمــوقــع الــرس ـمــي ل ـل ـن ــادي ،بــأنــه "ش ـعــور
مذهل .دائما كنت أريد اللعب خارج إنكلترا.
أتلتيكو مدريد يمتلك فريقا رائعا ومدربا
مذهال".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـتـ ـش ــوق لـ ـب ــدء م ـس ـيــرتــي،
والتعرف أكثر على زمالئي .الفريق لعب
نهائيات مهمة ،ولعب دورا كبيرا في الليغا
خ ــال الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،كـمــا أن ــه يمتلك
كتيبة رائعة من الالعبين".
وأردف" :أتطلع لبدء العمل مع المدرب،
والتعلم منه ،وكذلك لمساعدة الفريق في
تحقيق ن ـجــا حــات أ خ ــرى فــي المستقبل.
أتلتيكو لديه العـبــون رائ ـعــون ،والجميع
يالحظ عالقة المدرب القوية بهم".
وأعـلــن ال ـنــادي ال ـمــدريــدي ،عبر موقعه

تريبيير خالل تدريبات أتلتيكو مدريد
الرسمي ،توقيع الالعب رسميا على عقود
انـتـقــالــه حـتــى  ،2022بـعــد أن تــوصــل إلــى
اتفاق مع نظيره اللندني ،واجتياز الالعب
للكشف الطبي بنجاح.

وعدد األتلتي ،في بيانه ،مزايا الالعب،
م ــؤك ــدا أن ــه يـمـتـلــك خ ـبــرة ك ـب ـيــرة ،ويجيد
اللعب في مركزي الظهير األيمن ووسط
الملعب أيضا ،كما أنــه خــاض منذ أشهر

قليلة نهائي دوري األبطال مع فريقه أمام
ليفربول اإلنكليزي ،والذي حسمه "الريدز"
بهدفين دون رد.
ورغ ــم تــوقـيـعــه أم ــس األول عـلــى عقود
ان ـت ـقــالــه لــأتـلـتــي ل ـثــاث س ـن ــوات مقبلة،
ان ـض ــم تــريـبـيـيــر م ـب ــاش ــرة إلـ ــى تــدري ـبــات
"الروخيبالنكوس" ،في إطار فترة اإلعداد
للموسم الجديد.
وبمجرد إعالن النادي المدريدي تعاقده
مع الالعب الدولي ،الذي تم تقديمه أمس
داخــل ملعب وان ــدا ميتروبليتانو ،انضم
ل ــزم ــائ ــه ال ـ ـجـ ــدد فـ ــي الـ ـت ــدريـ ـب ــات داخـ ــل
معسكر الفريق بمدينة سيجوفيا في إطار
تحضيراته للموسم الجديد.
وبــدأ تريبيير مسيرته مع الكرة ضمن
أكاديمية مانشستر سيتي وهــو في سن
التاسعة ،واستقر به المطاف بشكل نهائي
بعد تجربتين مع بارنسلي وبيرنلي على
سبيل اإلعارة في صفوف األخير في .2012

اجتياز  200مليون ساعة عمل في منشآت
كأس العالم قطر 2022
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مانشستر سيتي يفاوض فيلز انتر ميالن يضع كافاني على شبكة راي االيطالية أشارات اي ــف ــرت ــون أبـــــدى رغــبــتــه تـعــاقــد اتـلـتـيـكــو مــدريــد مع
سارسفيلد من أجل تخفيض قائمة المطلوبين خاصة في الى ان والد نيمار ووكيل اعماله بالتعاقد مع ماندزوكيتش الذي هيرموسو مدافع اسبانيول رسميا
قيمة فسخ التعاقد
حال فشل التعاقد مع لوكاكو ســيــقــابــل ممتلين عــن نــادي يبدو انه في طريقه للرحيل عن بعد اجتيازه للفحص الطبي أمس
يوفنتوس
يوفنتوس

ألمادا
المركز:

ً
 18عاما كافاني
خط وسط المركز:

النادي حالي :فيلز سارسفيلد النادي حالي:

ً
 32عاما

نيمار

مهاجم المركز:
سان جرمان النادي حالي:

ً
ً
 27عاما ماندزوكيتش  33عاما هيرموسو
مهاجم المركز:
مهاجم المركز:
سان جرمان النادي حالي:

يوفنتوس النادي حالي:

ً
 24عاما
مدافع
اسبانيول

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث اجتياز  200مليون ساعة
عمل منذ بدء العمل في مشاريع
بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة الـقــدم
قطر .2022
فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدد ،كـ ــرمـ ــت
الـلـجـنــة الـعـلـيــا ع ــددا مــن العمال
المساهمين فــي إ ن ـجــاز مختلف
مشاريع بطولة كأس العالم لكرة
القدم ،احتفاء بجهودهم.
وبتحقيق هــذا اإلنـجــاز ،تكون
اللجنة العليا أنهت قــرابــة %75
من خطة تجهيز منشآت البطولة،
وق ـ ـ ــد حـ ـفـ ـل ــت األع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـل ــة
ال ـمــاض ـيــة ب ـعــدد م ــن الـنـجــاحــات
والـمـحـطــات ال ـبــارزة فــي الطريق
نحو استضافة المونديال بقطر،
أه ـم ـه ــا ت ـط ــوي ــر اس ـ ـتـ ــاد خـلـيـفــة
الدولي وإعادة افتتاحه ،وتدشين
اسـتــاد الـجـنــوب بمدينة الــوكــرة،
و بـنــاء  3مجمعات تضم مالعب
تدريب متكاملة ،ليصل مجموع
ال ـم ــاع ــب ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـج ــاه ــزة،
استعدادا الستقبال المنتخبات
الـمـشــاركــة فــي الـبـطــولــة ،إل ــى 40
ملعبا.
وأعلنت اللجنة العليا عزمها
تدشين اسـتــادي الــريــان والبيت

فــي مدينة الـخــور خــال النصف
الثاني من العام الجاري.
وحول هذا اإلنجاز ،قال رئيس
م ـك ـتــب ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـط ــول ــة نــائــب
ر ئـيــس المكتب الفني فــي اللجنة

العليا للمشاريع واإلرث المهندس
يــاســر الـجـمــال" :لـطــالـمــا أكــدنــا أن
بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر
 2022تهدف إلى ترك إرث بشري،
واقتصادي ،واجتماعي مستدام،

يكون أنموذجا تحتذي به الــدول
المستضيفة للنسخ المقبلة من
ال ـمــونــديــال ال ـك ــروي وغ ـيــرهــا من
البطوالت والمنافسات الرياضية
المحلية واإلقليمية والدولية".

جانب من األعمال في المالعب القطرية

رياضة
سلة أخبار
كروس :نتدرب بقوة للصراع
على األلقاب

قال العب الوسط األلماني
توني كروس ،نجم نادي
ريال مدريد اإلسباني لكرة
القدم ،إنه يعمل بشكل جدي
جدا مع زمالئه في الفريق،
استعدادا للموسم الجديد
في معسكر النادي الملكي
بمدينة مونتريال الكندية،
وان المباريات األولى في فترة
اإلعداد ستساعد الفريق على
ضبط إيقاعه من أجل المنافسة
على جميع األلقاب.
وذكر كروس في تصريحات
لقناة ريال مدريد التلفزيونية:
"نلعب من أجل الصراع على
جميع األلقاب ،كما هي العادة.
من المهم أن نضبط إيقاعنا
في المباريات األولى .بالطبع
سنكون مرهقين بعض الشيء،
ألننا نتدرب بقوة .أنا مازلت
متعبا من تدريبات اليوم".

دورتموند ًيعبر سياتل
بثالثية وديا
تغلب نادي بوروسيا
دورتموند األلماني على سياتل
واندرز األميركي  ،1-3أمس ،في
المباراة الودية التي جمعت
الفريقين على ملعب سينشري
لينك فيلد بالعاصمة األميركية
(واشنطن) .وتقدم ماريوس
وولف بهدف لدورتموند (،)36
ثم أضاف باكو الكاسير الهدف
الثاني (.)50
ورد جوناثان كامبل بالهدف
الوحيد لسياتل ( ،)54لكن
جادون سانشو أكد فوز
دورتموند بتسجيله الهدف
الثالث (.)77
(د ب أ)

إدواردو سالفيو ينضم
إلى بوكا جونيورز
عاد العب الوسط األرجنتيني
إدواردو سالفيو ،أمس األول،
لألرجنتين ،تمهيدا لالنتقال
إلى صفوف بوكا جونيورز،
بعد رحلة احترافية طويلة
في مالعب أوروبا مع أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،وأخيرا
بنفيكا البرتغالي .ووصل
صاحب الـ 29عاما إلى مدينة
بوينوس آيرس رفقة عائلته،
ومن المنتظر أن يخضع
للكشف الطبي مع البوكا قبل
التوقيع رسميا على عقد يمتد
لثالث سنوات.
وتؤكد الصحف المحلية
المختلفة ،أن النادي سيدفع
سبعة ماليين يورو من أجل
ضم الالعب.

سمبدوريا يسعى
لضم تريزيغيه

أبدى نادي سمبدوريا اإليطالي
لكرة القدم اهتمامه بضم
محمود حسن تريزيغيه ،العب
منتخب مصر وقاسم باشا
التركي ،خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الجارية.
وذكر موقع "توتو ميركاتو"
اإليطالي ،أن سمبدوريا
مستعد لدفع عشرة ماليين
يورو من أجل التعاقد مع
تريزيغيه ( 24عاما).
وكان تريزيغيه شارك مع
منتخب مصر في بطولة كأس
أمم إفريقيا الجارية ،حيث خرج
الفريق من دور الستة عشر
أمام منتخب جنوب إفريقيا،
لكنه كان واحدا من الالعبين
الذين لفتوا األنظار إليهم في
البطولة .وسجل تريزيغيه
هدفا بشباك زيمبابوي في
افتتاح البطولة ،حيث قاد
منتخب مصر للفوز ،قبل أن
يقدم تمريرة حاسمة لزميله
محمد صالح ،الذي سجل
هدفا في المباراة الثانية أمام
منتخب الكونغو الديمقراطية.
وكانت تقارير صحافية
ربطت تريزيغيه باالنتقال إلى
الدوري اإلنكليزي ،حيث ترغب
أندية واتفورد وأستون فيال
وإيفرتون في التعاقد معه.
وتألق تريزيغيه مع قاسم باشا
في موسمه الثاني بالدوري
التركي ،حيث سجل تسعة
أهداف ،وقدم عشر تمريرات
حاسمة لزمالئه في  38مباراة
(د ب أ)
شارك بها.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
الموت يلغي حكما بالمؤبد
ت ـ ــوف ـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،م ــؤس ــس
سلسلة مطاعم شهيرة في
الهند ُحـكــم عليه بالسجن
مــدى الحياة بتهمة القتل،
في أحد المستشفيات ،بعد
ً
أ سـبــوع تقريبا مــن تسليم
نفسه للسلطات لبدء تنفيذ
محكوميته.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء ث ـب ــت
ً
نهائيا ،في مارس الماضي،
ع ـل ــى ب .راجـ ــاغـ ــوبـ ــال (71
ً
عـ ـ ــامـ ـ ــا) م ـ ــؤس ـ ــس س ـل ـس ـلــة
مطاعم "ســارافــانــا بهافان"
النباتية الشهيرة المنتشرة
في الهند وخارجها ،الحكم
ب ــالـ ـسـ ـج ــن م ـ ـ ــدى الـ ـحـ ـي ــاة،
بعدما أدين بتهمة قتل زوج
امـ ـ ــرأة كـ ــان ي ــري ــده ــا زوج ــة
ثالثة له.
وس ـ ـلـ ــم "م ـ ـلـ ــك ال ـ ــدوس ـ ــا"
ن ـف ـســه ف ــي  9ال ـ ـجـ ــاري إل ــى
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،وقـ ـ ــد وصـ ـ ــل فــي
سيارة إسعاف إلى محكمة
تـ ـشـ ـيـ ـن ــاي ب ـ ــوالي ـ ــة ت ــام ـي ــل

درايش

زهيرية
(العقل)

نادو جنوب البالد ،ليدخل
السجن.
وقبل ساعات قليلة ،كانت
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا رف ـضــت
ً
طـ ـلـ ـب ــا لـ ــه ب ـ ــإرج ـ ــاء سـجـنــه
ألسـ ـ ـب ـ ــاب طـ ـبـ ـي ــة ،وأمـ ــرتـ ــه
بتسليم نفسه.
وقـ ـ ــد ت ـ ــوف ـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،فــي
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ف ـ ـي ـ ـجـ ــايـ ــا ف ــي
تـشـيـنــاي ،بسبب مشكالت
ف ــي ال ـق ـل ــب .وق ـ ــال م ـســؤول
ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ل ــوك ــال ــة
ال ـص ـحــافــة ال ـفــرن ـس ـيــة" :لــم
ننجح فــي إن ـق ــاذه ،وتــوفــي
ه ــذا ال ـص ـبــاح بـسـبــب فشل
في القلب".
(أ ف ب)

تمت تبرئة رجل أميركي ،أمس األول ،مسجون منذ عقدين
من تهمة القتل ،إثر ظهور أدلة جديدة استندت إلى الحمض
النووي وشجرة العائلة الوراثية ،وهي أول نتيجة من هذا
القبيل باستخدام تقنية ثورية في مجال التحقيقات.
ً
وكــان كريستوفر تاب ( 43عاما) أنهى  20سنة من مدة
ً
عقوبته ،البالغة  30عــا مــا  ،بتهمة اغتصاب أنجي دودج
وقتلها عام .1996
لكن محكمة في والية أيداهو نقضت ،أمس األول ،حكم
ً
بناء على أدلــة جديدة عثر عليها باستخدام "علم
إدانته
األنساب الــوراثــي" ،وهي تقنية استخدمت لتحديد هوية
السفاح األميركي جوزف جيمس دي أنجيلو ،الملقب بـ"قاتل
غــولــدن سـتــايــت" ،وتـقــوم على إقــامــة رواب ــط بين الحمض
النووي للمتهم مع أقارب بعيدي الصلة.
وقال تاب في نهاية الجلسة" :إنها حياة جديدة ،وبداية
ج ــدي ــدة ،وعــالــم جــديــد بالنسبة ل ــي" ،وف ــق وســائــل إعــام
محلية.
وج ــاء ت تبرئة تــاب ،بعدما ألقت الشرطة القبض على
مشتبه فيه آخــر ،وهــو بــرايــن دريـبــس فــي مايو الماضي.
وقد اعترف دريبس ،الذي تم التعرف عليه باستخدام هذه
ً
التقنية أيضا ،بالجريمة.
(أ ف ب)

ّ
ْ َ َ
ع ـهــد ال ــرف ــاق ــا ان ــق ــل ــب ف ــي يـ ــوم راح ان ـ َـس ــف
()1
ّلما علينا انـثــروا رمــل الضغينه ونـ ِـســف
ّ
ْ
()2
لــو ِيــكـ ِـثــرون الـحـچــي مــا ي ــوم حــنــا ِنـ ِـســف

ْ
نحلم وو ق ــت الغضب ْ
نعقل ِج َملنا عقل
ْ
م ــن خـ ــوف ال يــنـ ِـفـ ِـلــت ف ــي يـ ــوم ح ـبــل الـعـقــل
ُ
َ
()4
ّإي ـ ــاك ال ت ـخــدعــك ب ـيــض ال ـغــتــر وال ـ ُـع ــق ــل

()3

ُ
َ
ال ش ــك إن الـ َـع ـقــل م ــو بــالـ ُـعــقــل وال ــن ـ ِـس ــف
***

جليد صناعي إلنقاذ القطب الجنوبي
كشفت دراسة أنه بإمكان الحكومات وقف
االنــزالق المستمر للغطاء الجليدي لغرب
القارة القطبية الجنوبية في المحيط ،وما
قد يتبعه من غمر لمدن ساحلية ،عن طريق

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

غودز ،المتخصص ،وكانت مؤلفة
من  100زوج.
وكـ ــان رج ــل األعـ ـم ــال الـكـنــدي
ً
مــاي ـلــز ن ـ ــادال ( 61ع ــام ــا) عــرض
شــراء األحذية المعروضة كلها،
لكن صــاحــب ال ــزوج األكـثــر نــدرة
ً
رف ــض بـيـعــه ،مـفـضــا طــرحــه في
مزاد منفصل.
ُ
ويعد هذا السعر األعلى على
اإلطالق لزوج أحذية رياضية أو

تدشين مشروع هندسي يهدف إلى كساء
سطحه بالجليد الصناعي.
وي ـع ـت ـقــد ع ـل ـمــاء أن ظ ــاه ــرة االح ـت ـبــاس
ً
ً
الـ ـح ــراري سـ َّـبـبــت بــالـفـعــل ق ـ ــدرا ك ـب ـيــرا من

يومية سياسية مستقلة

ذوب ـ ـ ــان ال ـج ـل ـيــد ع ـن ــد ال ـق ـط ــب ال ـج ـنــوبــي،
لــدرجــة أن الـغـطــاء الـجـلـيــدي الـعـمــاق في
سبيله للتفكك ،وهو ما سيؤدي في نهاية
المطاف إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
ً
عالميا بنحو ثالثة أمتار على األقــل على
مدى قرون.
ويـ ـتـ ـص ــور ا ُلـ ـمـ ـش ــاركـ ــون فـ ــي الـ ــدراسـ ــة
الجديدة ،التي نشرت أمس األول ،استخدام
ً
 12أل ـفــا مــن تــوربـيـنــات الــريــاح لــرفــع مياه
البحر بنحو  1500متر إلى السطح ،حيث
ستتجمد متحولة إلى جليد ،في محاولة
للضغط على المنطقة تحته ،ومنع استمرار
انهيارها.
وقال أندرس ليفرمان ،األستاذ في معهد
بوتسدام األلماني ألبحاث تأثير المناخ،
الذي شارك في الدراسة المنشورة بدورية
"ساينس أدفانسيز" ،لـ"رويترز"" :لقد أيقظنا
بالفعل المارد عند القطب الجنوبي .نحن
بالفعل عند نقطة الالعودة .يمكننا إعادته
إلى نقطة االستقرار بتدخل بسيط اآلن ،أو
ً
بتدخل أكبر وأكبر الحقا".
(رويترز)

مـجـمــوعــة مـنـهــا .وم ــن بـيــن هــذه
األزواج الـ ،99أحذية "نايكي" ،بما
في ذلك زوجان من نموذج "نايكي
ماغ" المستقبلي المستوحى من
فيلم "باك تو ذي فيوتشر  ،"2وتم
صنع  89نسخة فقط مــن واحــد
منهما ع ــام  ،2016وق ــدر سعره
بين  50و 70ألف دوالر.
(أ ف ب)

زارت ال ـم ـل ـكــة إل ـيــزاب ـيــث ملكة
بــريـطــانـيــا ،الليلة قـبــل الماضية،
ً
م ـع ــرض ــا ي ـت ـم ـحــور حـ ــول جــدتـهــا
ال ـ ـك ـ ـب ـ ــرى ال ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة فـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا،
ّ
ويـسـتـخــدم التقنية الـعــالـيــة لبث
روح الـحـيــاة فــي قـصــر باكنغهام
ع ـلــى ال ـن ـحــو الـ ــذي ك ــان عـلـيــه في
القرن التاسع عشر.
وسيشهد الزائرون عند افتتاح
ً
المعرض غــدا ،الــذي يستمر حتى

ً
نهاية سبتمبر المقبل ،نموذجا
ً
ت ـخ ـي ـل ـي ــا ل ـل ـق ـصــر وت ـص ـم ـي ـمــاتــه
الداخلية بألوانها الحية ،قبل أن
يجدده األمير إدوارد السابع ،االبن
األ كـبــر للملكة فيكتوريا ،ليطغى
عليه اللونان األبيض والذهبي.
وس ـيــرى ال ــزائ ــرون جــوانــب من
حـيــاة الملكة فيكتوريا ك ـ ّ
ـأم  ،بما
في ذلــك صندوق يحوي األسنان
ال ـل ـب ـن ـيــة ألط ـف ــال ـه ــا وقـ ــوالـ ــب مــن

ال ــرخ ــام األب ـي ــض ت ـجـ ّـســد أيــديـهــم
وأقدامهم.
وقالت د .أماندا فورمان ،إحدى
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى ال ـم ـع ــرض أم ــس:
"استخدمنا أحــدث التكنولوجيا
المتاحة اليوم لتقديم شكل جديد
من أشكال الحكي".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :إن ـ ـهـ ــا ت ـج ــرب ــة مــن
تجارب الواقع االفتراضي ...تضعك
وسط المكان وفي قلب أحداثه".

ّ
هيا الشامي وكلت ابنها عبدالعزيز القديمي
على أمالكها في «حمدان» عام 1928م

ك ــان ــت الـ ــوثـ ــائـ ــق الـ ـت ــي ن ـش ــرت ـه ــا فــي
المقاالت القليلة السابقة ،والتي تتعلق
بأمالك الكويتيين في مدينة البصرة وما
حولها ،تعود إلى رجال من أهل الكويت،
ً
لكن من المفيد أيضا أن نشير إلى وجود
وثائق تعود إلى نساء من أهل الكويت،
وتؤكد النشاط النسائي العقاري الكويتي
في جنوب العراق.
ننشر ال ـيــوم ،كـنـمــوذج ،وثيقة المــرأة
كــوي ـت ـيــة ك ــان ــت ل ـهــا أم ـ ــاك ف ــي ال ـب ـصــرة
ومضافاتها ،حيث إنها وكلت أحد الثقات
م ــن أق ــارب ـه ــا لـيـتـكـفــل ب ـح ـمــايــة أمــاكـهــا
ومتابعة شؤونها.
تـ ـع ــود ال ــوث ـي ـق ــة إل ـ ــى ع ـ ــام  1346ه ـ ـ /
1928م ،وفيها تأكيد على ملكية هيا بنت
صالح الشامي ألمالك ورثتها من زوجها
محمد بن جابر القديمي في منطقة أبي
الخصيب التابعة لقضاء البصرة ،وهي
وثيقة شرعية مختومة بختم القاضي
عـبــدالـلــه ب ــن خــالــد ال ـعــدســانــي ،وعليها
توقيع أمير البالد الشيخ أحمد الجابر
الصباح.
إليكم نص الوثيقة:
"ال ـح ـم ــد ل ـلــه س ـب ـحــانــه ق ــد ح ـضــر في
محكمة شرعية بلد الكويت عـبــدالــرزاق
بــن سليمان الــرشـيــدان وصــالــح بــن فهد
ال ـشــامــي وش ـه ــدا لـلــه تـعــالــى بــالـشـهــادة
ال ـجــازمــة ب ــان هـيــا بـنــت صــالــح الشامي

العارفين لها معرفة شرعية والمعروفين
لــدي والمقبولين الـشـهــادة شــرعــا أقــرت
واعترفت أمامهما قائلة انني قد وكلت من
قبلي وانبت مناب نفسي ولدي عبدالعزيز
ابن محمد القديمي الستحصال حصتي
من االمالك المتروكة من زوجي محمد بن
جابر القديمي الكائنة في مقاطعة حمدان
الـتــابـعــة لـقـضــاء اب ــي الخصيب مــن لــواء
البصرة وقد فوضته بتسجيل سهامي من
األمالك المذكورة واخذ سندات خاقانية
وبيعها لمن يـشــاء و يـقــرر بيع سهامي
الـ ـم ــذك ــورة ف ــي دائـ ـ ــرت (دائـ ـ ـ ــرة) ال ـطــابــو
وبــاس ـت ـي ـفــاء ب ــدل ب ـيــع حـصـتــي م ــن غلة
األمالك المذكورة او بدل رهنها وباألخذ
والـقـبــض واسـتـحـصــال حصتي مــن غلة
االم ـ ـ ــاك الـ ـم ــذك ــورة وم ــراجـ ـع ــة ال ــدوائ ــر
الرسمية والمحاكم النظامية والشرعية
بـ ــالـ ــدعـ ــاوي ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــام والـ ـم ــدافـ ـع ــة
والـمــرافـعــة وتنظيم كــافــة المستدعيات
واللوائح الرسمية وإمضائها وبالتبليغ
وال ـت ـب ـلــغ واإلخ ـ ـطـ ــار واالح ـ ـظـ ــار واق ــام ــة
البينة وسماعها والطعن بها وانتخاب
اهـ ــل ال ـخ ـب ــرة وع ــزل ـه ــم ووضـ ـ ــع الـحـجــز
االحتياطي واالجرائي وفكه وبالتحليف
والتحالف واستحصال جميع االعالمات
وت ـن ـف ـيــذ اح ـكــام ـهــا واس ـت ـي ـف ــاء بــدالت ـهــا
وب ــال ـص ـل ــح واالبـ ـ ـ ـ ــراء وص ـ ـ ــرف مـ ــا ي ــرى
لــزومــا لـصــرفــه ب ـشــأن مـحــافـظــة حقوقي

وتـ ــأديـ ــة م ــا عـلــي
من الدين واجراء
جميع المعامالت
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـت ـ ـضـ ــات....
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــة
ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــي فـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ــم
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ــى
آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر درج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ــن درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ــوك ــال ــة بــدايــة
واعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ـ ـ ـ ــا
واس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــافـ ــا
وتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزا
واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ت ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــا
ولـ ــه ان يــوكــل
بــال ـم ـعــامــات
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة او
بعضها من يشا (يشاء) ويعزل من يشا
(ي ـش ــاء) وك ــال ــة عــامــة مـفــوضــة ال ــى رئـيــه
(رأي ــه) وقوله وفعله وقبوله وعليه جرا
رسمها في اليوم الثامن عشر من شهر
ذال ـح ـجــة لـسـنــة ال ــف وثــاث ـمــايــة وسـتــة
وار بـعـيــن هجرية على صاحبها افضل
صـ ــات (ص ـ ـ ــاة) وازك ـ ـ ــى ت ـح ـي ــة .ف ــي 18
ذالحجة سنة ."1346

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com
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سوء تغذية في كوريا الشمالية

ً
عهد فيكتوريا يعود حيا في «باكنغهام»

أحذية رياضية بـ  850ألف دوالر

وثيقة لها تاريخ

nashmi22@hotmail.com

( )1يسف الرمل يذروه
( )2من اإلسفاف بالكالم
( )3نوثق رباطه بحبل
( )4جمع عقال الرأس
( )5من أشكال لبس الغترة

علم األنساب يبرئه من القتل

ً
بيعت مجموعة من  99زوجا
من األحذية الرياضية مقابل 850
أل ــف دوالر لــرجــل أع ـم ــال كـنــدي
بمزاد خاص نظمته دار سوذبيز
للمزادات في نيويورك ،وهو رقم
قياسي لهذا النوع من األحذية.
وك ــان ــت هـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة في
األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ض ـ ـمـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ب ـيــع
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،بــال ـشــراكــة بين
"سـ ــوذب ـ ـيـ ــز" ومـ ــوقـ ــع س ـت ــادي ــوم

ّ
وضاح

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

قــال االتـحــاد الــدولــي لجمعيات الصليب األحـمــر والهالل
األحمر ،أمس ،إن معدالت سوء التغذية واألمراض آخذة في
االرتفاع بكوريا الشمالية ،في حين تواجه تراجع الحصاد
إلى نصف مستوياته المتوقعة.
وكانت وكاالت اإلغاثة الدولية ،ووسائل اإلعالم الرسمية
تحذر من أن الجفاف والفيضانات وصعوبة الحصول على
الموارد قد تؤدي إلى أزمة غذائية في بلد يخضع لعقوبات
دولية صارمة ،بسبب برنامج األسلحة النووية ،وبرنامج
الصواريخ البالستية.
وقال محمد بابكر ،رئيس مكتب االتحاد الدولي في كوريا
الشمالية ،في بيان" ،نشهد بالفعل تأثيرات هذا الجفاف على
الفئات الضعيفة من السكان .معدالت سوء التغذية واألمراض
التي تنقلها المياه مثل اإلسهال ،والتهاب القولون ،آخذة في
االرتفاع".
وبعد تقييم أجري في مايو الماضي خلص إلى أن حصاد
ه ــذا ال ـعــام سـيـكــون أق ــل مــن نـصــف الـمـسـتــوى الـمـتــوقــع ،قــال
االتحاد الدولي إنه أنفق  250ألف فرنك سويسري (253787
ً
دوالرا) على توزيع مضخات المياه المتنقلة ،التي يمكن أن
تساعد في زيادة المحاصيل الزراعية في المناطق المستهدفة
بواقع المثلين.
(رويترز)

وفيات
الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح

 26عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة ،يوم واحد فقط ،النساء :الجابرية،
ق ،12ش ،5م ،396ت25355074 :

عالية حمزة علي حمزة

 24عاما ،شيعت ،الــرجــال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :بنيد القار،
حسينية سيد علي ،مالحظة العصر فقط ،ت67777003 ،97444544 :
منى فهد سعد سعود العازمي زوجة بدر محمد سعد العازمي
 51عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،ق ،8شارع سالم الحريص ،م ،24النساء:
سلوى ،ق ،9ش ،4م ،33ت60005010 :
هيا محمد سليمان الحبيب أرملة محمد حمد الجمعة
 75عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1شارع نصف اليوسف،
دي ــوان الحبيب ،م ،36الـنـســاء :حطين ،ق ،3ش ،315م ،31ت،90977222 :
55572015

وضحة جاسم خلف الثنيان

 72عاما ،شيعت ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،1ش ،17م ،31النساء :القصور،
ق ،2ش ،4م ،16ت97602001 ،96690043 ،96088839 :

ثامر خضر محمد الخالدي

 80عاما ،شيع ،الرجال :قاعة المباركية ،مقابل المعهد التجاري ،العارضية
الصناعية ،النساء :العارضية ،ق ،11ش ،2ج ،1م ،19ت96621222 ،97777357 :
موضي ناصر مبارك المنديل أرملة خلف مبارك المنديل
 88عاما ،شيعت ،الرجال :العمرية ،ق ،2ش ،4م ،41ديوان المنديل ،النساء:
صباح السالم ،ق ،10ش ،1ج ،4م ،24ت99021841 ،97433331 :

عبدالمحسن محمد مبارك السعيد

 77عاما ،شيع ،الرجال :حطين ،ق ،2ش ،224م ،7النساء :قرطبة ،ق ،3الشارع
األول ،ج ،3م ،8ت66677797 :
وسمية عبداللطيف خالد الحاتم زوجة بدر ناصر عبدالله المقهوي
 66عاما ،شيعت ،الــرجــال :صباح السالم ،ق ،10ش ،1ج ،13م ،40النساء:
العارضية ،ق ،7ش ،3ج ،4م ،27ت66226211 ،66666717 :

علي حسين محمود صالح الفرس

 28عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :غــرب مـشــرف ،مسجد الـ ــوزان ،اب ـتــداء مــن الـيــوم،
النساء :حسينية اإلمــام الحسين ،سلوى ،ق ،1ش ،7م ،27ابتداء من عصر
اليوم ،ت99797580 :

مبارك مهدي حسن العجمي

 19عاما ،شيع ،العدان ،ق ،2ش ،23م ،20ت65582228 :

فاطمة الزهراء أحمد يوسف الحصن

 21عاما ،شيعت ،الدعية ،حسينية بوحمد ،اعتبارا من اليوم ،الرجال صباحا
وعصرا ،النساء عصرا فقط ،ت98020530 ،97974228 :

صالح محمد سليمان الحبيب

 59عاما ،شيع ،الرجال :ديوان الحبيب ،عبدالله السالم ،ق ،1شارع نصف
اليوسف ،مقابل المسجد ،النساء :السالم ،ق ،2ش ،221م ،8ت55154422 :

هذا نموذج واحد من نماذج ملكيات
ً
ال ـن ـســاء الـكــويـتـيــات أم ــاك ــا ع ـقــاريــة في
البصرة في حقبة ما قبل النفط ،وربما
أعـ ــرض ف ــي ال ـم ـق ــاالت ال ـق ــادم ــة ملكيات
أخرى نسائية ،لتعم الفائدة على الجميع.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

03:28
05:00
11:54
03:29
06:48
08:17

الطقس والبحر
العظمى 45
الصغرى 29
ً
أعلى مد  02:18صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:31ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:18صب ــاحـ ـ ــا
 08:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

الشكاوى والتوزيع:

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

