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الثانية

أعدادها قفزت من  20847إلى  31642بين عامي  2014و2017
محمد الجاسم

ف ــي نـتـيـجــة تـخــالــف ال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة مـ ـخ ــالـ ـف ــات اإلق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،ك ـش ـفــت
تقارير اإلدارة المركزية لإلحصاء أن تلك
ً
المخالفات تــزايــدت سنويا بمعدل 2700
خالل األعوام األربعة الماضية.
وأظ ـ ـه ـ ــرت إحـ ـص ــائـ ـي ــة ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ،ال ـت ــي
أعــدتـهــا اإلدارة وحصلت «ال ـجــريــدة» على
نسخة منها ،أن مخالفات اإلقــامــات قفزت
من  20847في  2014إلى  31642في 2017
ب ــزي ــادة  10795إق ــام ــة ،كــاش ـفــة أن إقــامــة
الـ ـم ــادة  20ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـخ ــدم ج ـ ــاء ت في
صـ ــدارة الـمـخــالـفــات خ ــال تـلــك الـسـنــوات،
بنسبة  ،%42.14كما تصدرت الجنسيات
اآلس ـيــويــة غـيــر الـعــربـيــة ع ــدد المخالفين
بنسبة  %65.61لعام  ،2017تليها العربية
بـ.%22.46
وب ـي ـن ــت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن هـ ـن ــاك زي ـ ــادة
مستمرة فــي إجمالي عــدد اإلقــامــات خالل

اقتصاديات

 % 7.7انخفاض اإليرادات التشغيلية
للشركات العقارية
المدرجة
10

ُّ
الغرامة لمتجاهلي تسلم
عمالتهم من المطار
●

ال ـس ـنــوات األربـ ــع ال ـمــذكــورة ،الفـتــة إل ــى أن
عددها في  2014كان  ،2468018وارتفع في
 2015إلى  ،2592276ثم إلى  2697195في
ً
 ،2016وصوال إلى  2774955إقامة في .2017
وع ــن اإلق ــام ــات الـمـلـغــاة ،أوض ـحــت أنها
ً
شهدت ارتفاعا من  36251إقامة في 2016
إلى  39909في  ،2017بعد االنخفاض الذي
شهده عام  ،2015مشيرة إلى أن عام 2017
شهد انخفاض نسبة اإلقامات الملغاة فيما
يتعلق بالمادة  18الخاصة بالعاملين في
القطاع األهلي ،مع ارتفاعها في المادة 22
الخاصة بااللتحاق بعائل.
أما أعلى نسبة إلغاء بين مواد اإلقامات
في  ،2017فلفتت إلى أنها كانت للمادة ،18
ببلوغها  %40من إجمالي حاالت اإللغاء،
وتــركــز معظمها فــي الـجـنـسـيــات العربية
بنسبة  ،%49.9ثم اآلسيوية غير العربية
بـ.%45
٠٣

يوسف العبدالله

في خطوة إصالحية لملف العمالة المنزلية في
البالد ،كشف المدير العام لــإدارة العامة للطيران
المدني م .يوسف الفوزان ،أن اإلدارة بدأت تسجيل
غرامات مالية عن كل يوم تأخير في تسلم العمالة
المنزلية الذين يتجاوز وجودهم في المطار أكثر
من  8ساعات ،دون أن يتسلمهم كفالؤهم أو مكاتب
العمالة.
وقــال الـفــوزان لــ«الـجــريــدة»« :بعد تـجــاوز الوقت
المسموح به النتظار هذه العمالة في المطار سنوفر
لهم السكن والمأكل والمشرب المناسب عبر التعاقد
م ــع إح ــدى ال ـشــركــات الـمـتـخـصـصــة ب ـهــذا ال ـش ــأن»،
ً
مشيرا إلى تكرار حاالت تجاهل تسلم العمالة من
المطار أليام طويلة ،قد تصل إلى أكثر من شهر رغم
االتصال بأصحاب الشأن.
٠٣

الزيادة السنوية لعدد مخالفي اإلقامة موزعين حسب مجموعات
الدول للمادة ( 14مؤقتة) خالل السنوات من  2014إلى 2017
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المادة ( 14مؤقتة)

الجنسية
دول عربية
دول آسيوية غيرعربية
دول إفريقية غير عربية
دول أوروبا
دول أميركا الشمالية
دول أميركا الجنوبية والوسطى
مجموعة أستراليا والمحيط الهادي
مجموعة جنسيات آخرى
الجملة

الشطي لـ ةديرجلا :.اجتماع
«أوبك» المقبل سيتطرق إلى
رفع اإلنتاج وتوقيته
10

2014
768
1371
458
7
8
1
1
0
2614

Section (14) Temporary
Residence

2015
793
2134
492
17
15
7
2
0
3460

2017
2508
5861
604
28
16
5
5
0
9027

2016
1794
2139
284
27
9
5
2
0
4260

«بيان» :أداء جيد للبورصة قبل الحرب التجارية...
لعبة شطرنج بين
عطلة عيد الفطر ومكاسب
 12واشنطن وبكين
جماعية لمؤشراتها
11

إسرائيل تضرب إيران في دير الزور بموافقة روسية

قصر العدل

٠٦

القضاء يبرئ ةديرجلا.
من شكوى الجامعة والدريعي
بعد نشرها فضيحة
الشهادات العلمية

الثانية

دمشق و«الحشد» تتهمان واشنطن ...و«خطة منبج» تدخل حيز التنفيذ
النهام :مؤسساتنا
اإلصالحية تطبق أعلى
المعايير اإلنسانية

مسك وعنبر

بصمة «المعلمين» بالفصل
الثاني من العام المقبل
●

الكويت في ذكرى
استقاللها الـ ...57نجاحات
متواصلة إقليميًا ودوليًا

١٨

فهد الرمضان

بـيـنـمــا ان ـت ـهــت ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ف ــي وزارة
التربية من إعداد إجراءات مشروع تطبيق البصمة
اإللكترونية على العاملين بالمدارس الحكومية،
تــوقـعــت مـصــادر إداري ــة فــي الـ ــوزارة بــدء تطبيقها
مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل
.2019/2018
وكشفت المصادر لـ«الجريدة» ،أن الوزارة أنجزت
م ـســودة الـعـقــد ال ـخــاص بـمـشــروع تــوريــد وتركيب
وت ـش ـغ ـيــل وص ـي ــان ــة األجـ ـه ــزة ال ـخ ــاص ــة بـتـطـبـيــق
نظام البصمة ،إلثبات حضور وانصراف العاملين
بالمدارس الحكومية من معلمين وإداريين.
وتــوق ـعــت ال ـم ـص ــادر وصـ ــول رد إدارة الـفـتــوى
والتشريع بشأن هذا الموضوع خالل الشهر الجاري،
ً
وبناء عليه فــإن إج ــراء ات طــرح المناقصة ستكون
في يوليو أو أغسطس على أبعد تقدير ،في حين
ُ َّ
ستركب األجهزة خالل ديسمبر ويناير المقبلين،
ليبدأ تطبيق البصمة مــع بــدايــة الفصل الــدراســي
الثاني من العام الدراسي المقبل.
٠٣

جمال الردهان :أشارك
في العمل المسرحي
الجديد «كحيالن»
جانب من احتفال األطفال بالعيد في إدلب يوم الجمعة الماضي (إي بي إيه)

●

القاهرة  -ةديرجلا

ً
تــزام ـنــا مــع تـقــاريــر عــن رف ــع مــوسـكــو غـطــاء هــا
الجوي عن طهران والميليشيات الموالية لها في
ش ــرق ســوريــة ،نـفــذت إســرائـيــل ضــربــة جــويــة ليل
األحد  -االثنين ،في دير الزور ،مستهدفة ميليشيات
عــراقـيــة مــوالـيــة إليـ ــران ،وتـقــاتــل إل ــى جــانــب قــوات
الرئيس بشار األســد ،مما أدى إلى مقتل أكثر من
 52منهم.

اإلمارات :هجوم الحديدة لن
يتوقف وأيام الحوثيين معدودة
روحاني وأمير قطر يبحثان الحل السياسي في اليمن
أكدت اإلمارات ،أمس ،أن الهجوم
الــذي يهدف إلــى طــرد المتمردين
الحوثيين المتحالفين مع إيران،
من مدينة الحديدة االستراتيجية
على البحر األحمر غرب اليمن ،لن
يتوقف إال إذا انسحب المتمردون
من المدينة دون شرط.
وح ـ ــول الـ ـتـ ـط ــورات الـمـيــدانـيــة
لـعـمـلـيــة «ال ـن ـص ــر ال ــذهـ ـب ــي» ،أكــد
وزي ــر الــدولــة اإلم ــارات ــي للشؤون
الخارجية أنور قرقاش ،في مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي ب ـ ــدب ـ ــي ،أن ال ـت ـح ــال ــف
«ال ي ـت ـح ــرك ب ـ ـصـ ــورة ع ـشــوائ ـيــة
إلـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة م ـك ـت ـظ ــة ب ــال ـس ـك ــان
ً
ك ــال ـح ــدي ــدة ،وهـ ــو حـ ــذر ج ـ ــدا في

•

ً
الـتـقــدم الـعـسـكــري» ،مــوضـحــا أنــه
ً
ً
ً
«يتبع نهجا محسوبا وتدريجيا
في المعركة لتقليل المخاطر على
المدنيين».
وأض ــاف قــرقــاش« :لـيــس لدينا
شــك فــي التقدم إلــى األم ــام ،وأيــام
الـحــوثـيـيــن ف ــي ال ـحــديــدة ص ــارت
مـعــدودة» ،في حين تحدث عن أن
لــدى المتمردين قناصة وزرع ــوا
ً
الطرقات باأللغام ،مؤكدا ضرورة
«وج ـ ـ ـ ـ ــود ان ـ ـت ـ ـقـ ــال فـ ـ ــي ال ـم ـش ـه ــد
الـسـيــاســي بــالـيـمــن ،ونـشـعــر بــأن
الـحــديــدة ستكون نقطة التحول،
ً
ً
فتحريرها سيكون مدخال رئيسيا
لتحرير صنعاء».
02

وبينما اتهمت دمشق وقوات "الحشد الشعبي"
العراقية واشنطن بتنفيذ الضربة ،أكدت مصادر
مطلعة أن تل أبيب أرادت إيصال رسالة مزدوجة،
مـفــادهــا أن تـصــريـحــات رئـيــس ال ـ ــوزراء بنيامين
نتنياهو ،ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان األخيرة،
بأن إسرائيل تريد إيران خارج كل سورية ،ليست
م ـجــرد أقـ ـ ــوال ،وأن ـه ــا سـتـعـمــل ع ـلــى تـحـقـيــق هــذا
الـهــدف ،وأن موافقة إي ــران على "اتـفــاق الجنوب"،
وإخراج قواتها وميليشياتها من الحدود مع األردن

وإسرائيل ،ال يمنحها أي حصانة ،وال يعني أنه
يمكنها العمل بحرية في بقية المناطق السورية.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" إن ال ـض ــرب ــة
اإلسرائيلية حازت هذه المرة على موافقة أميركا،
ً
وموسكو أيضا ،التي باتت تعتبر أن طهران تلعب
ً
ً
ً
مؤخرا دورا معرقال لألهداف الروسية ،مضيفة أن
ً
طريق طهران إلى البحر المتوسط لن يكون سالكا.
على جبهة ثانية ،شرعت القوات التركية ،فور
دخــول ـهــا ري ــف ح ـلــب ،ف ــي عـمــل دوريـ ــات 02

لبنان« :الداخلية» تلغي
«الختم» السويد وبلجيكا يستهالن
إعفاء اإليرانيين من
مشواريهما بالعالمة الكاملة
●

دوليات

21
حكومة ميركل تواجه
خطر االنهيار تحت وطأة
ّ
«التمرد البافاري»

بيروت  -ريان شربل

علمت «ا ل ـجــر يــدة» مــن مـصــادر دبلوماسية في
ً
لبنان أن ضغوطا من دول أجنبية ،أبرزها الواليات
المتحدة ،مورست على بيروت ،إللغاء قرار األمن
العام اللبناني بإعفاء اإليرانيين من الختم على
جواز سفرهم لدى دخولهم لبنان وخروجهم منه.
وقالت المصادر إن وز يــر الداخلية في حكومة
تصريف األعمال ،النائب المنتخب نهاد المشنوق،
ً
سيصدر قرارا بوقف تنفيذ قرار األمن العام ،ألنه
اتخذ منذ نحو أسبوع دون العودة إليه.
وأشارت المصادر إلى أنه «يجب على الحكومة
المقبلة أن تقرر كيفية التعاطي مع الموضوع»،
مـضـيـفــة أن م ــن ش ــأن الـ ـق ــرار أن ُي ـسـتـغــل لـتـمــريــر
مـشـبــوهـيــن إيــران ـي ـيــن م ـتــورط ـيــن ف ــي أع ـم ــال غير
شــرع ـيــة ع ـبــر ال ـم ـعــابــر ال ـشــرع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وأن
يـكــون محاولة لاللتفاف على العقوبات الدولية
ال ـم ـف ــروض ــة ع ـلــى ب ـعــض ال ـش ـخ ـص ـيــات واألمـ ـ ــوال
اإليرانية.
١٩

●

عبدالعزيز التميمي

حقق المنتخب الـســويــدي أمس
ً
ً
ف ـ ــوزا ثـمـيـنــا ع ـلــى ن ـظ ـيــره ال ـكــوري
الجنوبي  -1صفر ،في ختام الجولة
األول ـ ــى م ــن م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
السادسة للمونديال في روسيا.
وسجل قائد الفريق أندرياس
غ ــرانـ ـكـ ـفـ ـيـ ـس ــت هـ ــدف
المباراة في الدقيقة 65
ُ
من ركلة جزاء احت ِسبت
بـعــد اسـتـعــانــة التحكيم
بتقنية الفيديو.
وبـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــك ت ـ ـقـ ــاس ـ ـمـ ــت
ال ـ ـسـ ــويـ ــد صـ ـ ـ ـ ــدارة ه ــذه
المجموعة مع المكسيك

ال ـتــي حـقـقــت م ـفــاجــأة كـبـيــرة أمــس
األول بتغلبها على ألمانيا بالنتيجة
ذاتـ ـه ــا ع ـلــى م ـل ـعــب لــوجـنـيـكــي في
موسكو.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ح ـ ـقـ ــق ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ً
ً
البلجيكي ا ن ـت ـصــارا كــا سـحــا على
نظيره البنمي ،الضيف الجديد على
الـنـهــائـيــات ،ضمن الـجــولــة األولــى
من منافسات المجموعة 02

مباريات اليوم
 3.00م
 6.00م
 9.00م

كولومبيا  xاليابان
بولندا  xالسنغال
روسيا  xمصر

رياضة
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الثانية

ولي العهد يشكر المهنئين بعيد الفطر

األمير يهنئ رئيس سيشل بالعيد الوطني

وجه سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد كلمة شكر وتقدير
وث ـ ـنـ ــاء إل ـ ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن داخـ ــل
البالد وخارجها ،وإلى المقيمين
على ارض الكويت ،الذين أعربوا
ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـي ـهــم ال ـط ـي ـبــة،
وصادق مشاعرهم الفياضة التي
جسدت روح أســرة أهــل الكويت
ال ــواح ــدة بـمـنــاسـبــة ح ـلــول عيد
الفطر السعيد من خالل برقيات
التهاني ،أو االتصاالت الهاتفية
أو ك ــل أش ـك ــال الـتـعـبـيــر األخ ــرى
بهذه المناسبة السعيدة علينا
جـمـيـعــا ،س ــائ ــا ال ـمــولــى الـعـلــي
الـقــديــر أن يـعـيــدهــا عـلــى الــوطــن
الغالي ،وعلى المواطنين الكرام
والمقيمين األوفياء بوافر الخير

ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إل ـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
جمهورية سيشل الصديقة داني
رولين فورّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية ،وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،ورئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جــابــر الـمـبــارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

وال ـي ـم ــن وال ـ ـبـ ــركـ ــات ،وأن يــديــم
ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع م ــوف ــور الـصـحــة
وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن ي ـس ــدد الـخـطــى
لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار
كويتنا العزيزة تحت ظل القيادة
الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي
نـهـضـتـنــا صــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
ً
ً
حفظه الله ذخــرا للبالد ،وقائدا
للعمل اإلنساني.

ً
ً
الكويت في ذكرى استقاللها الـ ...57نجاحات متواصلة إقليميا ودوليا
احتلت المركز األول في الشرق األوسط في مؤشر السالم العالمي لعام 2018
استقاللها حققت
ً
قبيل ذكرى ً
الكويت ترتيبا متقدما في مؤشر
السالم العالمي لعام ،2018
إذ احتلت المركز األول في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عمرها
من خالل دبلوماسية ً
العبا
سنة ،حيث ً
أضحت ً
ً 70
أساسيا ،وتؤدي دورا حيويا في
المنطقة ،ولها بصمات واضحة
على المستوى العالمي في شتى
المجاالت.

تـحـتـفــل ال ـك ــوي ــت الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء بــذكــرى
استقاللها ا لـتــي تعد نقطة تـحــول محورية
تتجدد سنويا السيما أن البالد أضحت العبا
أساسيا وتؤدي دورا حيويا في المنطقة ولها
بصمات واضحة على المستوى العالمي في
شتى المجاالت.
فبعد م ــرور  57عــامــا عـلــى تــوقـيــع وثيقة
استقالل الـبــاد وإلـغــاء اتفاقية الحماية مع
حكومة بريطانيا تمكنت الكويت من تحقيق
ن ـج ــاح ــات ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـص ـع ــد الـمـحـلـيــة
واإلقليمية والعالمية.
وجــاء التكريم من منظمة األمــم المتحدة
بـتـسـمـيــة س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد «قائدا للعمل اإلنساني» ودولة الكويت
«مركزا للعمل اإلنساني».
كما نجحت الكويت من خالل عضويتها
غ ـيــر ال ــدائ ـم ــة حــال ـيــا ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن في
إصــدار عــدد من الـقــرارات التي تحمل طابعا
إنسانيا بامتياز وتدعو إلى تخفيف الحصار
ع ــن الـمـحــاصــريــن وت ـقــديــم اإلغ ــاث ــة وال ـغ ــذاء
للمحتاجين وخصوصا األشقاء السوريين.
وف ــي تـقــريــر ص ــدر أخ ـيــرا حققت الكويت
ترتيبا متقدما فــي مــؤ شــر ا ل ـســام العالمي

لعام  ،2018إذ احتلت المركز األول في الشرق
األوسط وشمال افريقيا من خالل دبلوماسية
عمرها  70سنة كــان يشرف على صياغتها
سمو أمير البالد.
ويعتبر الـ  19من يونيو  1961الذي أعلن
فـيــه األم ـيــر ال ــراح ــل الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـســالــم
انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خالل
توقيع وثيقة اسـتـقــال الـبــاد مــع المندوب
السامي البريطاني في الخليج العربي السير
جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية
يوما مفصليا فــي عمر الــدولــة وغايتها في
تحقيق التنمية الشاملة على مختلف الصعد.
ون ـ ــال ـ ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـض ــوي ــة ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا ال ـم ـن ـظ ـم ــة
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ال ـب ـح ــري ــة واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــدول ــي
ل ـل ـمــواصــات الـسـلـكـيــة والــاس ـل ـك ـيــة ،وبـعــد
ذلك نالت عضوية االتحاد البريدي العالمي
ومنظمتي الصحة العالمية واألغذية والزراعة
(فاو).
وانضمت الكويت أيضا إلى منظمتي األمم
المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافة
(يونسكو) والدول المصدرة للبترول (أوبك)،
ولــم تكن الـكــويــت فــي ذلــك الــوقــت بعيدة عن

التفاعل والمشاركة في العديد من األنشطة
االجتماعية والثقافية العربية.
وشهدت السنوات التي أعقبت االستقالل
العديد من اإلنجازات ،وعلى المستوى الدولي
ب ــدأ مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ال ـن ـظــر ف ــي طلب
الكويت االنضمام إلى منظمة األمم المتحدة
بعد استقاللها إلى أن نالت الكويت عضويتها
في  14مايو .1963
وت ـ ـج ـ ـسـ ــد اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـع ــدد
م ــن الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ال ــدولـ ـي ــة ل ــدع ــم الــاج ـئ ـيــن
والـمـنـكــوبـيــن بــاإلضــافــة إل ــى مـشــاركــة سمو
األمير الشيخ صباح األحمد في مؤتمرات عدة
لدعم القضية الفلسطينية ونزع فتيل األزمات
في المنطقة دليال واضحا على استمرار النهج
القديم الذي أسست عليه الدولة.
كما مثلت استضافة الكويت لمفاوضات
السالم بين الفرقاء اليمنيين في محاولة جادة
إلنهاء األزمة في البلد الشقيق تأكيدا لمبادئ
الدستور الكويتي في احترام حقوق الشعوب
فــي الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة وحــل المشكالت
بالوسائل السلمية ،وال ننسى الــدور الكبير
لسمو األمـيــر ودولــة الكويت بشأن الحرص
على لم الشمل الخليجي.

المغفور له الشيخ عبدالله السالم يوقع وثيقة استقالل الكويت في  19يونيو 1961

النهام :مؤسساتنا اإلصالحية تطبق أعلى المعايير اإلنسانية

● تفقد قطاع المؤسسات اإلصالحية وقطاعي األمن الجنائي والعام وأكد تطوير القدرات باستخدام التقنيات
● الخطة الخمسية  2023-2018تعنى بتحسين األداء وزيادة فرص العمل
ق ـ ــام وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
بالتكليف الفريق عصام النهام،
أمــس األول ،يرافقه وكـيــل وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
العمليات اللواء جمال الصايغ،
ومدير عام اإلدارة العامة لمكتب
وكيل وزارة الداخلية اللواء وائل
ا لــرو مــي ،بجولة تفقدية شملت
ق ـطــاع ال ـمــؤس ـســات اإلصــاحـيــة
وتنفيذ األح ـكــام وقـطــاع شــؤون
األمـ ــن الـجـنــائــي ومـخـفــر شــرطــة
السالمية.
وكـ ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـب ــال ال ـفــريــق
ال ـن ـه ــام ف ــي ق ـط ــاع ال ـمــؤس ـســات
اإلصالحية وتنفيذ األحكام وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ
األح ـكــام ال ـلــواء عبدالله المهنا،
وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة الـعــامــة
لتنفيذ األح ـك ــام ال ـل ــواء حقوقي
فــراج الزعبي ومدير عــام اإلدارة
العامة للمؤسسات اإلصالحية
العميد عادل اإلبراهيم.
ونـقــل الـفــريــق الـنـهــام تحيات
وت ـه ــان ــي ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـفــريــق
م .ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد الـ ـ ـج ـ ــراح لـكــل
العاملين من عسكريين ومدنيين
ً
ومـهـنـيـيــن ،مــوض ـحــا أن الــرؤيــة
اإلنسانية لدى القيادة السياسية
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة األمـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة كـ ــان ل ـهــا ال ـع ــدي ــد من
ال ـم ـب ــادرات الـعـلـمـيــة والـحــرفـيــة

ومبادئ حقوق اإلنسان الموجهة
ل ـنــزالء الـمــؤسـســات اإلصــاحـيــة
ل ـت ـح ـقــق ل ـه ــم ال ـم ـك ــان ــة الـعـلـمـيــة
والحرفية ،التي تؤهلهم للعودة
إلــى المجتمع كأعضاء نافعين،
ً
الفتا إلى أن الــدور الرقابي التي
تلعبه المؤسسات اإلصالحية مع
النزالء هدفه األول حماية النزالء
وإصالحهم.
واس ـت ـمــع ال ـفــريــق ال ـن ـهــام إلــى
ش ـ ـ ــرح م ـ ــن ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء الـ ـمـ ـهـ ـن ــا عــن
آل ـي ــة ت ـط ـب ـيــق االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ال ـمــوضــوعــة داخـ ــل الـمــؤسـســات
اإلصالحية للحفاظ على سالمة
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزالء وتـ ــأه ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــم لـ ــدخـ ــول
ال ـم ـج ـت ـم ــع ك ـ ــأف ـ ــراد ص ــال ـح ـي ــن،
بـتـطـبـيــق ال ـب ــرام ــج ال ـحــدي ـثــة إذ
تعتبر برامجنا التأهيلية األنجح
على مستوى العالم والسبب هو
وصــولـنــا إل ــى أه ــم االحـتـيــاجــات
اإلنسانية للسجناء.
وفي ختام جولته تفقد الفريق
الـ ـنـ ـه ــام عـ ـ ــده عـ ـن ــاب ــر بــال ـس ـجــن
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي واسـ ـتـ ـم ــع ل ـ ـعـ ــدد مــن
ال ـم ـســاج ـيــن ،وأع ـ ــرب ع ــن شـكــره
وت ـقــديــره لـلـقــائـمـيــن عـلــى قـطــاع
ش ــؤون المؤسسات اإلصالحية
وت ـن ـف ـيــذ األح ـ ـكـ ــام ،ل ـمــا شــاهــده
م ـ ــن تـ ـع ــام ــل داخـ ـ ـ ــل ال ـم ــؤس ـس ــة
اإلصالحية مع النزالء وتطبيق
االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام الـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل ب ــالـ ـق ــواع ــد
اإلنسانية.
وتوجه الفريق النهام في ثاني

إسرائيل تضرب إيران في دير...
مشتركة مع نظيرتها األميركية بمدينة منبج ،في إطار خريطة طريق
اتـفــق عليها وزي ــرا خارجية البلدين مــولــود جــاويــش أوغـلــو ومايك
بومبيو ،في  13يونيو.
وأكد قائد المجلس العسكري لمنبج عدنان أبوفيصل أنهم تبلغوا
ً
ً
رسميا ببدء عمل الدوريات األميركية  -التركية المشتركة ،موضحا أن
ً
عملها سيتركز على خطوط التماس حاليا.
٢٠

اإلمارات :هجوم الحديدة لن...
وشدد على أن المبعوث األممي مارتن غريفيث «يعمل على الفرصة
ً
األخيرة للحوثي لالنسحاب من الحديدة وصنعاء» ،مجددا تأكيد أن
«الحل في اليمن سياسي» ،وأن «هــدف التحالف االستراتيجي هو أن
نحرم إيــران من وجــود دولــة ميليشيات داخــل اليمن ،واقتالع تنظيم
القاعدة».
ً
وجاء ت تصريحات قرقاش قبل تقديم غريفيث تقريرا إلى مجلس
األمن في جلسة مغلقة عن مهمته في صنعاء التي أنهاها أمس.
ً
وقال دبلوماسيون ،إن غريفيث قدم مقترحا النسحاب الحوثيين من

العيسى يتفقد إدارتي الحدود
الشمالية والجنوبية

النهام والقادة األمنيون خالل الجولة
جــوالتــه إلــى قطاع شــؤون األمــن
الجنائي حيث كان في استقباله
ع ــدد مــن ال ـق ـيــادات األمـنـيــة على
رأسـ ـه ــم وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
المساعد لشؤون األمن الجنائي
اللواء خالد الديين ،ونقل إليهم
تحيات وتهاني وزيــر الداخلية
ل ـك ــل ال ـع ــام ـل ـي ــن مـ ــن عـسـكــريـيــن
ومــدن ـي ـيــن ومـهـنـيـيــن بمناسبة
العيد الفطر السعيد.
واس ـت ـمــع ال ـفــريــق ال ـن ـهــام إلــى
واف عــن مـجــريــات العمل
ش ــرح ٍ
بقطاع األمــن الجنائي ومهامها

وواجباتها والـجـهــود المبذولة
م ـ ــن رجـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن ف ـ ــي م ـتــاب ـعــة
القضايا األمنية ،كما تــم عرض
مــرئــي عــن إن ـجــازات قـطــاع األمــن
الجنائي.
وق ــام ال ـل ــواء الــدي ـيــن بتسليم
الفريق النهام نسخة من برنامج
ت ـح ـس ـيــن األداء وفـ ـ ــرص الـعـمــل
في قطاع االمــن الجنائي (2018
.)-2023
وش ـ ـ ــدد الـ ـنـ ـه ــام ع ـل ــى أه ـم ـيــة
التصدي لكل جــرائــم المخدرات
عن طريق وضع البرامج الوقائية

ميناء الحديدة لتجنب القتال ،مشيرين إلى أن الزيارة لم تفض إلى أي
تقدم ،إذ رفض المتمردون االنسحاب ،وتسليم الميناء إلشراف أممي،
وطالبوا بمزيد من الوقت لدراسة المقترح.
إلى ذلك ،نقل التلفزيون الرسمي اإليراني عن الرئيس حسن روحاني
قوله ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد ،في اتصال هاتفي أمس« :ينبغي
أن تحل األزمة في اليمن من خالل القنوات السياسية ...النهج العسكري
سيفشل ...استقرار وأمن اليمن ضروري للشرق األوسط».
١٩

السويد وبلجيكا يستهالن...
السابعة ،إذ تمكن منتخب «الشياطين الحمر» من الفوز  -3صفر،
بفضل روميلو لوكاكو ،الذي أحرز ثنائية ،إلى جانب درايس ميرتنز
الذي فك شيفرة الدفاع البنمي ،بعدما عانت بالده من أجل الوصول
إلى الشباك طوال الشوط األول.
٣٠-٢٤

والـتــوعــويــة ذات اآللـيــة الحديثة
والمتطورة ،لمنع وقوع الجرائم.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ج ـ ــوالت ـ ــه ت ــوج ــه
الفريق النهام إلى مخفر شرطة
الـســالـمـيــة» وك ــان فــي استقباله
وكـيــل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء
إبــراهـيــم ال ـطــراح والـمــديــر الـعــام
ل ـمــديــريــة أمـ ــن م ـحــاف ـظــة حــولــي
اللواء عابدين العابدين ،وعدد من
القيادات األمنية المعنية ،ونقل
إل ـي ـهــم ت ـح ـيــات وت ـهــانــي الـشـيــخ
خالد الـجــراح لكل العاملين من

العسكريين والمدنيين بمناسبة
عيد الفطر.
ول ـفــت إل ــى ح ــرص المؤسسة
األمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــوض
بمسؤولياتها لتحقيق االستقرار
ب ــالـ ـب ــاد ،إذ إن األمـ ـ ــن واألمـ ـ ــان
هما الركيزة األساسية لتحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـش ــام ـل ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
ً
مطالبا المسؤولين والعاملين
فـ ــي ال ـم ـخ ــاف ــر ب ـج ـم ـيــع م ـنــاطــق
ال ـك ــوي ــت تــوف ـيــر األم ـ ــن واألم ـ ــان
لسكان مناطقهم.

ق ــام ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
ال ـعــامــة ألم ــن ال ـح ــدود الـبــريــة
اللواء فيصل العيسى بزيارة
إدارت ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـش ـمــال ـيــة
والجنوبية ،أمس األول ،حيث
كــان في استقباله مدير إدارة
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـش ـم ــال ـي ــة ال ـع ـق ـيــد
مجبل الرشيدي ،ومدير إدارة
ال ـ ـحـ ــدود ال ـج ـن ــوب ـي ــة الـعـقـيــد
يوسف الصواغ.
ونـ ـ ـق ـ ــل الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ت ـح ـي ــات
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزير الداخلية ووكيل الوزارة،
بـمـنــاسـبــه ع ـيــد ال ـف ـطــر ،وأك ــد
أه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي ي ـق ــوم به
رجـ ــال أم ــن الـ ـح ــدود لـلـحـفــاظ
على حــدود الوطن والتصدي
لـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـت ـه ــري ــب وم ـنــع
عمليات التسلل داخــل البالد
أو من تسول له العبث بأرض
الــوطــن ،كما اطلع على كيفية
استخدام اآلليات الحديثة في
مجال المراقبة ،وعلى المهام
والـ ـخـ ـط ــط األمـ ـنـ ـي ــة ال ـحــال ـيــة
وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ال ـم ـك ـلــف بـهــا

رجـ ـ ــال أم ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود ،وال ـت ــي
تهدف إلى زيادة الكفاءة ورفع
معدل األداء لديهم.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ال ـع ـي ـس ــى
ب ــال ــدور ال ــذي ي ـقــوم ب ــه رج ــال
أمـ ــن ال ـ ـحـ ــدود ،ومـ ــا يـبــذلــونــه
من عطاء وعمل شاق لحماية
حدود البالد ،كما وجه الشكر
لــرجــال اإلدارة ،مطالبا إياهم
بمواصلة بذل الجهود ،حيث
«إنـهــم الـعـيــون الـســاهــرة التي
تضحي من أجل الوطن ،الذي
يستحق منا الكثير» ،مشددا
على أنــه ال مـجــال ألي تهاون
حينما يتعلق األمر بالكويت.

فرنسية بسجل نظيف تدير أكبر منصة إجرام إلكترونية
ك ـش ـف ــت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ف ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،أن
المسؤول عن أكبر المنصات غير القانونية
لــاتـجــار باألسلحة وال ـم ـخــدرات واألوراق
ال ـم ــزورة عـبــر اإلنـتــرنــت هــي ّ
رب ــة مـنــزل في
ال ـثــام ـنــة وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـع ـم ــر ،سجلها
خال من أي جرم أو جنحة.
القضائي ٍ
وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت ،السبت
الماضي ،ضبط منتدى «بــاك هاند» (اليد
ال ـ ـسـ ــوداء) ال ـنــاشــط ف ــي ال ـشــق الـمـظـلــم من
اإلنـتــرنــت ،الــذي ال تشمله نتائج محركات
البحث التقليدية ،و تـبـ ّـيــن أ نــه يضم ثالثة
آالف شخص.
وأعلنت السلطات ،أمس ،أن ّ
القيمة على
ً
ً
ّ
المنصة سـيــدة تتخذ ا سـمــا مستعارا هو

أنــوشـكــا ،ولــديـهــا أسـمــاء أخ ــرى ،وهــي ّ
ربــة
ً
منزل وذات سجل قضائي نظيف تماما.
وقال المحقق «أن تكون امرأة نشيطة على
هذا المستوى ،فهذا شيء فريد».
وه ــي ليست مـهـنــدســة مـعـلــومــاتـيــة ،وال
حـتــى خـبـيــرة ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،لـكـنـهــا رغــم
ذل ــك كــانــت تـقــود ه ــذه الـمـنـ ّـصــة اإلجــرامـيــة
ً
الـتــي ال يـعــرف أعـضــاؤهــا بعضهم بعضا،
وال يتواصلون إال عبر اإلنترنت وبأسماء
مستعارة.
ً
وح ـ ـشـ ــد «أك ـ ـثـ ــر مـ ــن أربـ ـعـ ـي ــن عـ ـنـ ـص ــرا»
مـ ــن الـ ـم ــدي ــري ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات
والتحقيقات الجمركية لمكافحة االحتيال
على اإلنترنت ،في إطار «هذه العملية األولى

من نوعها في فرنسا» التي سمحت بتفكيك
الـمـنـصــة ،بـحـســب ب ـيــان صـ ــادر ع ــن وزارة
المالية العامة.
ً
وسـ ـمـ ـح ــت ج ـ ـهـ ــود ال ـم ـح ـق ـق ـي ــن أيـ ـض ــا
ً
بضبط  4آالف ي ــورو نـقــدا ،ونـحــو  25ألف
يــورو بعمالت افتراضية مختلفة .وتمكن
الـمـحـقـقــون مــن الـنـفــاذ إل ــى مـحـتــوى خــادم
«بالك هاند» وضبط البيانات .ووجهت التهم
إلى أربعة مشتبه فيهم.
(باريس  -أ ف ب)
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محليات

ً
«اإلحصاء» :اإلقامات المخالفة تزداد  2700سنويا
• قفزت من  20847إلى  31642خالل  4سنوات
•  39909ملغاة خالل العام الماضي منها « 19673عربية»
محمد الجاسم

الدول اآلسيوية
األكثر مخالفة
وأغلبها تخص
«العمالة
المنزلية»

عدد الذكور
ً
 ١١ضعفا
لعدد اإلناث
العامالت في
القطاع األهلي

كشفت نشرة إحصاءات الهجرة
في الكويت خالل الفترة من 2014
حتى  ،2017التي أعدتها اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،ارتـفــاع عدد
اإلقــامــات المخالفة بمعدل 2700
ً
سنويا.
ولفتت اإلحصائية ،التي حصلت
«الـجــريــدة» على نسخة منها ،إلى
أن اإلق ــام ــات الـمـخــالـفــة ق ـفــزت من
 20847فــي  2014إل ــى  31642في
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـ ــزيـ ــادة 10795
إقامة ،إذ تصدرت إقامة المادة 20
العمل كخادم عدد مخالفي اإلقامة
من  2014حتى  ،2017حيث بلغت
نسبتها  42.14فــي المئة مــن بين
إج ـم ــال ــي م ـخــال ـفــي اإلقـ ــامـ ــة ،رغ ــم
ً
انخفاضها تدريجا لنفس الفترة،
مــع االرتـفــاع التدريجي لمخالفي
إقامة المادة ( )14مؤقتة خالل نفس
ً
الفترة أيضا.
ً
وتـ ـ ـص ـ ــدرت أي ـ ـضـ ــا م ـج ـمــوعــة
ال ـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة غ ـي ــر ال ـعــرب ـيــة
عــدد مخالفي اإلقــامــة باستمرار
بـنـسـبــة بـلـغــت  65.61ف ــي الـمـئــة
لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي م ـ ــن إجـ ـم ــال ــي

م ـخــال ـفــي اإلقـ ــامـ ــة ،تـلـيـهــا الـ ــدول
العربية بنسبة  22.46فــي المئة
ً
ل ـن ـفــس الـ ـع ــام أيـ ـض ــا م ــع ارت ـف ــاع
عــدد مخالفي اإلقــامــة لمجموعة
الــدول العربية والــدول اآلسيوية
غ ـيــر ال ـع ــرب ـي ــة ،وان ـخ ـف ــاض عــدد
مخالفي اإلقامة للدول اإلفريقية
غير العربية.
وبـيـنــت اإلحـصــائـيــة أن هناك
زيــادة مستمرة في إجمالي عدد
اإلقامات خالل السنوات من 2014
إلى  ،2017حيث بلغ عدد اإلقامات
 2468018فـ ــي  ،2014وار تـ ـف ــع
إلــى  2592276فــي  ،2015ثــم الى
 2697195في  ،2016وصــوال إلى
 2774955إقامة في .2017
وت ـ ـصـ ــدرت إق ــام ــة ال ـ ـمـ ــادة 18
العمل في القطاع األهلي اإلقامات
بأعلى نسبة ،تليها إقامة المادة
( )20وهــي العمل كـخــادم ،بعدها
إقامة المادة  22االلتحاق بعائل.
ك ـم ــا ل ـف ـتــت اإلح ـص ــائ ـي ــة إل ــى
أن عــدد الــذكــور فــي إقــامــة الـمــادة
ً
 18يضاعف سنويا عــدد اإلنــاث
لنفس المادة ،حيث ضاعف عدد

مقارنة اإلقامات الملغاة بالممنوحة ألول مرة
• ي ــأخ ــذ م ـن ـح ـنــى إجـ ـم ــال ــي عـ ـ ــدد اإلقـ ــامـ ــات
الـمـمـنــوحــة ألول م ــرة واإلق ــام ــات الـمـلـغــاة نفس
الـمـســار ،مــن حيث االرت ـفــاع الـتــدريـجــي مــن عام
 2013حتى عــام  ،2015ثم االنخفاض المفاجئ
لعام  ،2016ومعاودة االرتفاع في عام .2017
• يالحظ ارتفاع عدد اإلقامات الملغاة إلقامة
الـ ـم ــادة  20ال ـع ـمــل كـ ـخ ــادم ،م ــع انـخـفــاضـهــا في
اإلقامات الممنوحة ألول مرة للفترة من  2014إلى
 2015ثم تنخفض اإلقامات الملغاة لنفس المادة
وترتفع اإلقامات الممنوحة ألول مرة للفترة من
 2016إلى .2017

• فيما يخص إقامة المادة ( )18عمل بالقطاع
األهلي ،يرتفع عدد اإلقامات الملغاة لها بشكل
تدريجي ،وينخفض لإلقامات الممنوحة ألول
مرة ،وذلك للفترة من  2014إلى .2017
• فيما يخص توزيع عدد االقامات الممنوحة
ألول م ـ ــرة ح ـس ــب م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـ ـ ــدول ،ف ـيــاحــظ
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار تـ ـ ـق ـ ــارب ن ـس ـب ــة ك ـ ــل م ـج ـم ــوع ــة مــن
مجموعات الدول الى اجمالي عدد االقامات لكل
الدول ،رغم وجود فرق بين اجمالي عدد االقامات
الملغاة واجمالي االقامات الممنوحة ألول مرة،
وذلك للفترة من  2014إلى .2017

الذكور  11مرة عدد اإلناث ،وبلغت
النسبة فقط  8.03في المئة ،وفيما
يخص إقامة المادة  22االلتحاق
بعائل ،حيث عدد اإلناث يضاعف
ع ــدد ال ــذك ــور ف ــي  ،2017وبـلـغــت
نـسـبــة اإلنـ ـ ــاث م ــا قـيـمـتــه  63في
المئة من عدد إجمالي اإلقامات،
مقارنة بعدد الذكور  37في المئة.
وأوض ـح ــت اإلحـصــائـيــة ثبات
نـ ـس ــب اإلقـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة لـكــل
مـجـمــوعــة مــن مـجـمــوعــات ال ــدول
إلى المجموع الكلي لعدد اإلقامات
الحالية ،وذلــك لجميع السنوات
من  2014الى  ،2017حيث تصدرت
ال ـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة غ ـي ــر ال ـعــرب ـيــة
اإلقـ ــامـ ــات بـنـسـبــة ب ـلـغــت  64في
المئة ،تليها الدول العربية بنسبة
 33فــي الـمـئــة ،فــالــدول اإلفريقية
غ ـي ــر ال ـع ــرب ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  1.70فــي
المئة ،وذلك لعام .2017

اإلقامات الملغاة
أم ـ ـ ــا ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص اإلق ـ ــام ـ ــات
الملغاة فذكرت اإلحصائية أنها

جانب من الحمالت األمنية على مخالفي اإلقامة
ً
ش ـه ــدت ارتـ ـف ــاع ــا م ــن  2016إلــى
 2017حـيــث بـلــغ عــددهــا 39909
إقــامــة منها  19673إقــامــة ملغاة
ل ـج ـن ـس ـيــات ع ــربـ ـي ــة ،وذلـ ـ ــك بـعــد
االنخفاض المفاجئ لها من 2015
حتى .2016
وشهدت انخفاض نسبة عدد
اإلقــامــات الملغاة إلقامة المادة
( )18عمل بالقطاع األهـلــي ،مع

إقامات الدراسة
أشــارت إحصائية الهجرة إلى أن
عدد اإلقامات المدرجة تحت المادة
 ،23والخاصة بالدراسة ،تفاوتت في
االعــوام من  2014حتى  ،2017حيث
بلغ عددها  855في  2014لتنخفض
عام  2015الى  ،630وتسجل ارتفاعا
في  2016الى  ،865وفي  2017وصلت
الى  861اقامة ،كما بينت اإلحصائية
أن عــدد اإلقــامــات المخالفة بلغت 3
في  2017و 2في  2016وواحدة فقط
في .2015

ارتفاعها في إقامة المادة ()22
االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـع ــائ ــل ،وذلـ ـ ــك ل ـعــام
.2017
أما أعلى نسبة لعدد اإلقامات
الملغاة حسب مواد اإلقامة فكانت
إلقامة المادة ( )18العمل بالقطاع
األهـلــي ،حيث بلغت نسبتها 40
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي اإلقــامــات
الـ ـمـ ـلـ ـغ ــاة ،وتـ ــركـ ــز م ـع ـظ ـم ـهــا فــي

 359إقامة «ألصحاب األعمال»
في 2017
ذكــرت اإلحصائية أن عــدد اإلقــامــات المدرجة تحت
ال ـمــادة  19الـخــاصــة بـمــزاولــة األنـشـطــة الـحــرة وتـجــارة
األعـمــال لم تتعد  400اقامة طــوال السنوات الماضية،
حيث وصلت ذروتها في  2015عندما بلغت  383إقامة
فقط ،بينما سجلت انخفاضا فــي الـعــام الماضي الى
 359اقامة.
ولفتت اإلحصائية إلى أن عدد اإلقامات المصدرة ألول
مرة للمادة  19في  2017بلغت  15إقامة ،وعدد االقامات
المخالفة منها كانت واحدة فقط.

مجموعة ال ــدول الـعــربـيــة بأعلى
ن ـس ـبــة ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا  49.9فــي
المئة ،ومجموعة الدول اآلسيوية
غير العربية ،التي بلغت نسبتها
 45ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي عــدد
اإلقامات الملغاة لعام .2017

اإلقامات الممنوحة ألول مرة
وبالنسبة لإلقامات الممنوحة
ألول م ــرة أوض ـحــت اإلحـصــائـيــة
أنها شهدت ارتفاعا في عددها من
عــام  2016إلــى عــام  2017ب ــ6534
إقــامــة ،بعد االنخفاض المفاجئ
م ــن عـ ــام  2015إلـ ــى عـ ــام ،2016
والذي بعدد  150349إقامة.
كما بلغت أعلى نسبة لإلقامات
ال ـم ـم ـنــوحــة ألول م ــرة ف ــي إقــامــة
الـ ـم ــادة ( 14م ــؤق ـت ــة)  34.13فــي
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي اإلق ـ ــام ـ ــات
الممنوحة ألول مــرة لعام ،2017
م ــع االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـت ــدري ـج ــي فــي
نـسـبــة إقــامــة ال ـم ــادة ( )18العمل
بالقطاع األهلي ،بالمقابل ارتفاع
نسبة إقامة المادة ( )22االلتحاق
بعائل خالل الفترة من عام 2014

إلـ ــى  .2017ك ـمــا ش ـهــد االرتـ ـف ــاع
التدريجي في اإلقامة الممنوحة
ل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،مع
ان ـخ ـف ــاض ـه ــا ل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـ ــدول
اآلسيوية غير العربية وذلــك من
عام  2014إلى .2017
ول ـف ـت ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة إل ـ ــى أن
ل ـل ــذك ــور الـ ـح ــظ األوف ـ ـ ــر ف ــي ع ــدد
اإلقـ ــامـ ــات ال ـم ـم ـنــوحــة ألول مــرة
إلقــامــة لـلـمــادة ( )18الـتــي تخص
ال ـع ـم ــل ب ــال ـق ـط ــاع األهـ ـل ــى خ ــال
ع ــام  2017بنسبة بـلـغــت  94في
ال ـم ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة بـ ــاإلنـ ــاث ،حـيــث
بلغت نسبتهم فقط  6فــي المئة
من إجمالي اإلقــامــات الممنوحة
لنفس المادة.

مخالفو اإلقامة
وعن مخالفي اإلقامة السنوي
أظـهــرت االحصائية ارت ـفــاع عدد
مخالفي اإلقامة من عام  2016إلى
عــام  2017بعدد  8904مخالفين
ل ــإق ــام ــة ،ح ـيــث بـلـغــت اإلق ــام ــات
المخالفة عام  31642 ،2017اقامة،
بينما في  2016كانت .22738

الفوزان :الغرامة لمن يتجاهل تسلم عمالته بالمطار بصمة «المعلمين» بداية الفصل الثاني العام المقبل
بعد اكتشاف ظاهرة تركهم في المطار أكثر من شهر
•  8ساعات يتحملها المطار وبعدها غرامة عن كل يوم تأخير
●

يوسف العبدالله

في خطوة إنسانية وتنظيمية
ل ـل ـحــد م ــن ظ ــاه ــرة تـ ــرك الـعـمــالــة
المنزلية في المطار ،بعد وصولها
إل ــى ال ـب ــاد ،ألي ــام طــويـلــة ،كشف
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة
للطيران المدني م .يوسف الفوزان
ع ــن ط ــرح م ــزاي ــدة لـتـقــديــم خــدمــة
تسهيل إجراءات استقبال العمالة
المنزلية في مطار الكويت الدولي
ن ـح ــو ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـح ـس ـي ـنــات
واإلجراءات التنظيمية المناسبة
للطاقة االستيعابية للمطار.
وقـ ــال ال ـ ـفـ ــوزان ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
إن الـمـطــار يعكف مــن خــال هذه
ال ـمــزايــدة عـلــى تسجيل غــرامــات
مالية عن كل يوم تأخير للتعامل
مع العمالة المنزلية الذين تجاوز
وج ــوده ــم ف ــي ال ـم ـط ــار أك ـث ــر من

 8س ــاع ــات دون تـسـلـمـهــم ،س ــواء
مــن كفالئهم األشـخــاص أو حتى
مكاتب العمالة المنزلية ،من خالل
نقلهم إلــى سكن مناسب لتوفير
السكن والمأكل والخدمات الكريمة
المناسبة.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للطيران الـمــدنــي ستغرم كــل من
يتجاهل استالم العمالة المنزلية
ألكثر من  8ساعات من وصولها
ال ــى ال ـم ـط ــار ،مـبـيـنــا أن ال ـغــرامــة
س ـتــوجــه إل ــى ال ـش ـخــص صــاحــب
الـتــأشـيــرة أو «ال ـف ـيــزا» المسجلة
ب ــاس ـم ــه ،س ـ ــواء كـ ــان م ــواط ـن ــا أو
مكتبا متخصصا.
وأف ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـفـ ـ ــوزان بـ ـ ــأن ال ـس ـكــن
والـ ـم ــأك ــل والـ ـمـ ـش ــرب ال ـم ـنــاســب
للعمالة المنزلية سيتم توفيره
عبر التعاقد مع إحــدى الشركات
ال ـم ـت ـقــدمــة ،ن ـظــرا ل ـت ـكــرار ح ــاالت

تجاهل استالمهم من المطار من
ب ـعــض ال ـمــواط ـن ـيــن أو الـمـكــاتــب
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ل ـج ـل ــب ال ـع ـم ــال ــة
المنزلية أليــام طويلة تصل إلى
أكثر من شهر رغــم االتـصــال بهم
فور وصولهم الى أرض البالد ،اال
ان ذلك لن يجدي نفعا مع البعض،
الفـتــا إلــى ان الـمـطــار يــواجــه هذا
االمــر بشكل مستمر بــا تجاوب
من أصحاب الشأن وبال مبرر.
واكد ان االدارة العامة للطيران
المدني ستقوم باختيار الشركة
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــدم أع ـ ـلـ ــى األس ـ ـعـ ــار
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى هـ ــذه ال ـم ــزاي ــدة،
لتوفير افضل الخدمات المناسبة
للعمالة المنزلية ،متابعا« :مطار
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدول ـ ــي ل ـي ــس ف ـن ــدق ــا،
وي ـج ــب ال ـح ــد م ــن ه ــذه ال ـظــاهــرة
بالتنظيم الـمـنــاســب والـخــدمــات
المرضية لجميع األطراف».

يوسف الفوزان

«نظم المعلومات» وضعت الشروط الفنية ...والعقد جاهز بانتظار اعتماده
●

إجراءات طرح
المناقصة متوقعة
في شهر يوليو أو
أغسطس على أبعد
تقدير

فهد الرمضان

انتهت الجهات المختصة فــي وزارة التربية
من إعداد العقود الالزمة لتنفيذ مشروع تطبيق
البصمة اإللكترونية على العاملين في المدارس
ً
الحكومية من هيئات تعليمية وإداري ــة ،تنفيذا
لـتـعـلـيـمــات ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة المتعلقة
بتطبيق نظام البصمة اإللكترونية على جميع
العاملين في الجهات الحكومية ،حيث من المتوقع
البدء بتطبيقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني
من العام المقبل .2019/2018
وفي هذا السياق ،كشفت مصادر تربوية مطلعة
لـ «الجريدة» أن الــوزارة انتهت من اعــداد مسودة
العقد الخاص بمشروع توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة األجهزة الخاصة بتطبيق نظام البصمة
اإللكترونية ،إلثبات حضور وانصراف العاملين
بالمدارس الحكومية من معلمين وإداريين.
ولفتت إلــى أن ال ــوزارة خاطبت إدارة الفتوى
والتشريع مــن أجــل الحصول على رأيـهــا بشأن
الشروط والبنود الواردة بالعقد ،ومن ثم سيرسل
العقد مع تعديالت الفتوى إلى ديوان المحاسبة
ولجنة المناقصات المركزية ،للبدء بــإجــراء ات
طرحها كمناقصة.

وقــالــت الـمـصــادر إنــه مــن المتوقع وص ــول رد
«الفتوى والتشريع» إلــى «التربية» خــال يونيو
الجاري ،وبالتالي فإن إجــراء ات طرح المناقصة
متوقعة في شهر يوليو أو أغسطس على أبعد
ت ـقــديــر ،مـشـيــرة إل ــى أن إدارة نـظــم الـمـعـلــومــات
بـ«التربية» وضعت خالل الفترة الماضية الشروط
والـمــواصـفــات الفنية الــازمــة للمناقصة ،حيث
إنها جهة االختصاص في األمور الفنية المتعلقة
باألجهزة اإللكترونية والشبكات والحواسيب،
وغيرها من األمور التي تدخل ضمن نطاق عملها.

تركيب األجهزة
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن الـ ـ ـ ــوزارة ه ـي ــأت اإلدارة
المختصة الحتمال البدء بتركيب األجهزة خالل
شـهــري ديـسـمـبــر ويـنــايــر المقبلين ،حـيــث سيتم
تكليف المهندسين المختصين لــا شــراف على
عمل الشركة التي سيتم ترسية العقد عليها ،للقيام
باألعمال الخاصة بالتوريد والتركيب والتشغيل
والصيانة ،إضافة إلى أعمال ربط األجهزة من خالل
شبكات اإلنترنت المتوافرة بالمدارس ،وبالتالي
ف ــإن تـطـبـيــق الـبـصـمــة سـيـكــون م ــع ب ــداي ــة الفصل
الدراسي الثاني من العام .2019/2018

ً
ً
«األشغال» 22 :مشروعا للبنية التحتية السنة الحالية «السكنية» تتسلم  17مبنى جديدا
العنزي لـ ةديرجلا  :تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب المطالع في «صباح األحمد»
•

تشتمل خطة وزارة األشغال
العامة ًللعام الحالي على 22
مشروعا للبنية التحتية تخدم
مناطق الكويت المختلفة،
تسعى الوزارة من خاللها إلى
تجديد شبكات الصرف وشبكات
األمطار والهاتف والكهرباء
وأعمال صيانة الطرق.

●

سيد القصاص

ك ـ ـش ـ ــف الـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد
ل ـق ـط ــاع ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـيــة فــي
وزارة األشـغــال العامة المهندس
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن الـ ـعـ ـن ــزي عـ ــن 22
ً
مشروعا ألعمال البنية التحتية
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـح ــال ــي
 2019/2018ت ـخ ــدم ا ل ـع ــد ي ــد مــن
ً
المناطق في الكويت وفقا لخطة
ً
الوزارة السنوية هذا العام ،مشيرا
إل ــى أن ال ـم ـشــاريــع ال ـج ــدي ــدة في
قطاع الهندسة الصحية «متكاملة
ت ـش ـم ــل أع ـ ـمـ ــال ت ـج ــدي ــد ش ـب ـكــات
الصرف وشبكات األمطار والهاتف
والكهرباء وأعمال صيانة الطرق»،
ً
ح ــرص ــا م ــن األش ـ ـغـ ــال ع ـل ــى ع ــدم
ت ــدخ ــل االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ف ــي تـلــك
المشاريع ،واإلسراع في إنجازها.
وق ــال الـعـنــزي ل ــ«الـجــريــدة» ،إن
تلك المشاريع تشمل أعمال العقد
الخاص بدراسة وتصميم وإنشاء
وتشغيل و صـيــا نــة محطة تنقية
جنوب المطالع واألعمال المكملة

عبدالمحسن العنزي

ل ـهــا ب ـس ـعــة ت ـصــل إلـ ــى  400ألــف
ً
ً
متر مكعب يوميا ،مشيرا إلى أن
أع ـمــال الـمـشــروع تشمل تصميم
وإنشاء محطة تحويل كهربائية
رئيسية وتصميم وإنـشــاء نظام
تحكم و تــوز يــع للمياه المعالجة
ل ــري وتـشـجـيــر ال ـطــرق الرئيسية
المحيطة بالمدينة ،كذلك تصميم
وإنـشــاء المباني اإلداري ــة لخدمة

المحطات والمختبرات وتصميم
وإنشاء الطرق الرابطة وخدمات
البنية التحتية لـمـشــروع محطة
التنقية.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ت ـل ــك ال ـم ـش ــاري ــع
ت ـش ـمــل ك ــذل ــك م ـ ـشـ ــروع تـحـسـيــن
خــد مــات البنية التحتية لمنطقة
الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،وقـ ــرط ـ ـبـ ــة ،والـ ـ ـس ـ ــرة،
وت ـش ـغ ـيــل وص ـي ــان ــة ال ـم ـض ـخــات
الــرئـيـسـيــة « »DMCك ـبــد ال ــوف ــرة،
وال ـخ ـط ــوط الــرئـيـسـيــة وشـبـكــات
ال ــري لـلـمـيــاه الـمـعــالـجــة بــالــوفــرة
والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـنـ ــاق ـ ـلـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
للمشروع ،وأعمال الخدمات العامة
لتشغيل وصيانة محطات الضخ
والــرفــع والخطوط المرتبطة بها
في المنطقة الجنوبية ،إضافة إلى
مـشــروع إدارة وتشغيل وصيانة
مـحـطــة تـنـقـيــة ال ـص ــرف الـصـحــي
بأم الهيمان.

أم الهيمان
وب ـيــن أن م ـش ــروع أم الـهـيـمــان

ي ـهــدف إل ــى ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ك ـفــاءة
محطات تنقية المجاري الصحية
وال ـخ ـطــوط والـمـلـحـقــات الـتــابـعــة
لها ،وتدعيمها وتطويرها وعالج
ال ـم ـش ــاك ــل ال ـف ـن ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـحــدث
بها على مــدار الساعة الستمرار
خدمات البنية األساسية والحفاظ
على البيئة في الكويت.
ول ـف ــت ال ـع ـن ــزي إلـ ــى أن ق ـطــاع
ال ـه ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـيــة قـ ـ ــارب عـلــى
االنتهاء من أحــد مشاريع البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـه ــام ــة خـ ــال األش ـه ــر
القليلة المقبلة ،وهو خط أعماق
ً
رئـيـســي ي ـبــدأ م ــن عـمــق  12مـتــرا
ً
ويصل إلى عمق  26مترا بطول 11
ً
كيلو مترا يبدأ من السرة وينتهي
عند محطة ضخ الرقعي.
وأشـ ــار إل ــى أن ف ــي ذل ــك الـخــط
ً
ً
قرابة  45منهوال عميقا يخدم كل
المناطق التي يمر بها منها السرة
وال ـيــرمــوك وال ــروض ــة والـخــالــديــة
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـنــاطــق األخ ـ ــرى،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن قـ ـيـ ـم ــة الـ ـمـ ـش ــروع
اإلجمالية تقدر بـ  11مليون دينار.

أحد المباني المنجزة في مدينة صباح األحمد
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسلم
 17مبنى مــن الـمـبــانــي الـعــامــة الـجــديــدة بمشروع
مدينة صـبــاح األحـمــد اإلسـكــانــي ،وتسليمها إلى
الجهات المعنية لتشغيلها.
وأوضحت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أمس ،أنه
تم تسلم روضتي أطفال ومدرسة ابتدائية للبنين،
وم ــدرس ــة اب ـتــدائ ـيــة ل ـل ـب ـنــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ستة
مساجد مع سكن اإلمــام والمؤذن ،ومبنى البلدية،
ومبنى الوحدة االجتماعية ،ومبنى المكتبة العامة
ضمن أعـمــال المرحلة األول ــى مــن استكمال إنشاء

وإ نـجــاز وصيانة المباني العامة بالضاحية ()C
بالمشروع.
وذكرت المؤسسة أن عملية التسلم تضمنت مبنى
خــزان مياه الــري ،ومبنى مكتب البريد ،إلى جانب
مجموعة محالت وفرع الغاز في نفس الضاحية.
وأشــارت إلــى أن المباني العامة المنجزة تسلم
إلــى ال ـ ــوزارات المختصة بعد تسلمها مــن مقاول
ً
ال ـم ـش ــروع ،ت ـم ـه ـيــدا لـتـشـغـيـلـهــا م ــن ق ـبــل الـجـهــات
الـحـكــومـيــة لـخــدمــة س ـكــان مــديـنــة ص ـبــاح األح ـمــد،
وتوفير الخدمات الحكومية الالزمة لهم.

٤

محليات

ةديرجلا
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دراسة لـ «كيمز» تطالب بإعادة بناء الهياكل التنظيمية في «الصحة»

المطيري :الوزارة لم تستطع استثمار التغييرات في التفكير االستراتيجي
عادل سامي

أكد د .عيد المطيري أهمية
عمل برامج تنمية لقدرات
ومهارات التفكير االستراتيجي
لدى اإلدارة العليا ومديري
اإلدارات في وزارة الصحة ،لما
لهذه المهارات من أهمية
في نجاح المنظمات الصحية،
سواء على صعيد اتخاذ
صعيد اإلدارة
القرارات ،أو على ً
االستراتيجية عموما.

طالبت دراسة حديثة أنجزها
م ـســاعــد األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـشــؤون
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
لــا خـتـصــا صــات الطبية (كيمز)
د .عيد المطيري ،بتطوير وإعادة
بناء الهياكل التنظيمية واإلدارية
غير المكتملة أو المتضخمة في
وزارة الصحة.
وق ــال الـمـطـيــري فــي الــدراســة،
ال ـت ــي ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة" على
نـسـخــة م ـن ـهــا ،وج ـ ــاءت بـعـنــوان
"التفكير االستراتيجي في إدارة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة" ،إن ال ـ ـ ـ ــوزارة مـطــالـبــة
ب ــإع ــداد خـطــط طـمــوحــة لجميع
مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بتخطيط الـعـمــالــة ،أو االختيار
والتعيين ،أو التدريب والحوافز،
أو حتى في تقييم األداء.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـ ـمـ ــل بـ ــرامـ ــج
تنمية لقدرات ومهارات التفكير
االستراتيجي لدى اإلدارة العليا
و م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــري اإلدارات و مـ ـ ـ ــن فــي
حكمهم ،خصوصا أن كثيرا من
الــدراســات أش ــارت إلــى دور هذه

الـ ـق ــدرات وال ـم ـه ــارات ف ــي نـجــاح
المنظمات الصحية ،ســواء على
صعيد اتـخــاذ ال ـقــرارات ،أو على
ص ـع ـيــد اإلدارة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ً
عموما.

دور أكبر
وشددت الدراسة على ضرورة
إعـطــاء دور أكـبــر ل ــإدارة العليا
و م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــري اإلدارات و مـ ـ ـ ــن فــي
حـكـمـهــم ب ــ"ال ـص ـح ــة" ف ــي م ـيــدان
ص ـي ــاغ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات إدارة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،ورأت أن
مـشــاركـتـهــم الـفــاعـلــة فــي تشكيل
ت ـلــك االس ـتــرات ـي ـج ـيــات تنعكس
إ يـجــا بـيــا عـلــى عملية التشغيل
والتفنيذ ،وتعطي ضمانا أكبر
للنجاح.
وق ـ ــال ـ ــت إن ـ ـ ــه يـ ـج ــب ت ـن ـش ـيــط
وت ـف ـع ـيــل حـ ــدس اإلدارة الـعـلـيــا
و م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــري اإلدارات و مـ ـ ـ ــن فــي
ح ـك ـم ـه ــم ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ــأم ــل
والـ ـق ــدرات اإلبــداع ـيــة فــي تعزيز
وتدعيم صياغة استراتيجيات
إدارة الموارد البشرية ،خصوصا

فـ ــي اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات الـ ـت ــدري ــب
وال ـت ـط ــوي ــر وال ـت ـح ـف ـيــز وق ـي ــاس
وتقييم األداء.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن
"الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة" لـ ـ ــم ت ـ ــوظ ـ ــف م ـ ـهـ ــارة
ال ـتــأمــل ال ـم ـتــوافــرة ل ــدى اإلدارة
الـعـلـيــا وم ــدي ــري اإلدارات ومــن
فــي حكمهم ،فــي صياغة أي من
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات إدارة الـ ـم ــوارد
البشرية إال فــي ح ــدود ضعيفة،
كـ ـم ــا أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـ ــم ت ـس ـت ـطــع
تــوظ ـيــف الـتـغـيـيــر ال ـحــاصــل في
قدرات التفكير االستراتيجي لدى
اإلدارة العليا ومــديــري اإلدارات
في إحداث أي تغييرات تذكر في
استراتيجيات التدريب والتطوير
وقياس وتقييم األداء.
وأوض ـ ـحـ ــت أن "الـ ـصـ ـح ــة" لــم
تستطع أن تــو ظــف بشكل فاعل
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت فــي
التفكير االستراتيجي في إحداث
المزيد من التغييرات في صياغة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات إدارة الـ ـم ــوارد
البشرية.

ً
«الصحة» تتعاقد مع  783حارسا لحماية مرافقها
القطان :فريق عالمي لتجديد اعتراف بنك الدم
أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون
ال ـص ـحــة ال ـعــامــة وال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة الـمـســانــدة
د .م ــاج ــدة ال ـق ـطــان زيـ ــارة فــريــق تـفـتـيــش عالمي
مــن قبل منظمة بـنــوك ال ــدم األميركية لبنك الــدم
المركزي ،لتقييم األداء والـجــودة ،بهدف تجديد
االعتراف الدولي.
وقــالــت الـقـطــان ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
إن "الزيارة ستكون يومي غد وبعد غد" ،مشيرة
إ لــى أ نــه "سيتم التدقيق والتفتيش على جميع
المختبرات واألقسام ،للتأكد من جودة العمل في
بنك الــدم ،باإلضافة إلــى تقييم األداء في مختبر
أمـ ــراض ال ــدم وال ـم ـنــاعــة لـلـمـقــارنــة بــالـمـخـتـبــرات
المرجعية العالمية وا لـمـعـتــرف بها مــن منظمة
بنوك الدم األميركية".
وأوضحت أن إدارة خدمات نقل الــدم تستقبل
هذه الزيارات بشكل دوري كل عامين من المنظمة،
لـتـجــديــد االعـ ـت ــراف ال ــدول ــي ،الف ـتــة إل ــى أن إدارة
خــدمــات نقل الــدم حظيت بــاالعـتــراف الــدولــي من

«اإلعالم» :تحديث استديو األخبار لمواكبة التطور اإلخباري
بن ناجي :القيادة العليا بالوزارة سخرت إمكاناتها لتطوير المنظومة اإلعالمية
•

محمد راشد

أكـ ــد وك ـي ــل وزارة اإلعـ ـ ــام الـمـســاعــد
ل ـق ـطــاع األخـ ـب ــار وال ـب ــرام ــج الـسـيــاسـيــة
محمد بن ناجي ،أن "االستوديو التابع
لـقـطــاع األخ ـب ــار وال ـب ــرام ــج الـسـيــاسـيــة،
ال ــذي تــم تدشينه فــي  19يونيو ،2016
ً
يمثل إن ـج ــازا لـ ــوزارة اإلع ــام مــن حيث
ال ـت ـج ـه ـي ــزات وال ـت ـص ـم ـي ـم ــات وأعـ ـم ــال
ً
الــدي ـكــور" ،مثمنا "م ــا تـقــوم بــه الـقـيــادة
للعليا بـ ــوزارة اإلعـ ــام عـلــى تـقــديــم كل
التسهيالت وتسخير جميع إمكانيات
الــوزارة لتطوير منظومة قطاع األخبار
والبرامج السياسية اإلعالمية".
وقال بن ناجي في تصريح صحافي،

ً
"إمـ ـع ــان ــا ف ــي ت ــرس ـي ــخ ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل فــي
األذه ـ ــان ت ــم افـتـتــاحــه ف ــي ي ــوم مـهــم في
م ـس ـي ــرة وتـ ــاريـ ــخ الـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ــو ي ــوم
االستقالل في  19يونيو  ،1961ليظل هذا
ً
اليوم عنوانا في مسيرة العمل اإلخباري
الكويتي لالنطالق إلى حقبة جديدة من
ً
التميز واإلبداع" ،مشيرا إلى أن "ما شهده
االستوديو من تطوير وتحديث من حيث
والمضمون ،جاء من منطلق التوجيهات
السامية لسمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح في كل مناسبة
بالتأكيد على أهمية اإلعــام في البناء
والتنمية واالستقرار الوطني".
وأضـ ـ ــاف أن "ت ـط ــوي ــر اس ـت ــدي ــو 160
(األخـ ـب ــار) ،وتـجـهـيــزه بــأحــدث األجـهــزة

والمعدات الفنية ،جاء لمواكبة التطور
الـ ـس ــري ــع الـ ـح ــاص ــل فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـمــل
اإلخباري ،مما ساهم في تطوير النشرات
والمواجيز اإلخبارية من حيث الشكل
والـمـضـمــون ،إل ــى جــانــب تـطــويــر هوية
ً
وموسيقى األخـبــار القديمة" ،موضحا
أن "هذا االستوديو كان البداية لتدشين
نشرة التاسعة مساء (النشرة الشاملة)،
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ــن ف ـ ـقـ ــرة م ـح ـل ـي ــة وفـ ـق ــرة
سياسية والفقرات المتخصصة ،إضافة
إلى فقرة التواصل االجتماعي التي يقوم
بتقديمها  6مذيعين ،عالوة على مذيع
لغة اإلشارة ليصبح عدد مذيعي نشرة
التاسعة ."7

منظمة بنوك الدم األميركية منذ عام .1989
وأشارت إلى وجود  1112بنك دم في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،و 118ب ـنــك دم ف ــي الـعــالــم
معتمدة من منظمة بنوك الدم األميركية.
وفــي موضوع منفصل ،كشف مدير الخدمات
العامة في الوزارة محسن الرشيدي عن التعاقد مع
إحدى الشركات لتوفير  783حارس أمن ،لحراسة
الـمـنـشــآت الـطـبـيــة (مـسـتـشـفـيــات وم ــراك ــز طبية)
بمنطقتي األحمدي الصحية والصباح الطبية.
وذكر الرشيدي ،في تصريح صحافي ،أن حراس
األمــن الذين تم التعاقد معهم موزعون كالتالي:
 587وافدا ،و 159كويتيا ،و 8كويتيات ،باإلضافة
الى  29آخرين بوظائف مشرف أمن ،الفتا إلى أن
توفير حارسات أمن كويتيات يطبق للمرة األولى
في وزارة الصحة ،بهدف التعامل مع المواقع ذات
الطبيعة الخاصة التي يتواجد بها النساء فقط،،
ً
مؤكدا أنه تم توزيعهن على مستشفيات الوالدة،
والصحة النفسية ،والعدان.

جورج عاطف

عقب قرار وزارة الشؤون االجتماعية،
متمثلة في قطاع التعاون ،وقف انعقاد
الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان،
ً
نـ ـظ ــرا ل ـخ ـصــوص ـيــة ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل،
وللتخفيف عن الناخبين والمساهمين،
والكادر اإلداري المشرف على العملية
االنتخابية ،علمت "الـجــريــدة" أن إدارة
ش ــؤون العضوية وإش ـهــار الجمعيات
التعاونية في ال ــوزارة ،تستأنف اليوم
اإلجــراء ات الخاصة بعقد "العموميات"
وإجراء انتخابات مجالس اإلدارة التي
انتهت سنتها المالية.
وبينما أك ــدت الـمـصــادر أن ال ــوزارة
تـ ــراعـ ــي الـ ـعـ ـط ــل ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واإلج ـ ـ ـ ــازة

ال ـص ـي ـف ـي ــة خ ـ ـ ــال عـ ـق ــد ال ـع ـم ــوم ـي ــات
ً
واالنتخابات ،نظرا لقلة اقبال الناخبين
والمرشحين خالل هذه الفترات ،أشارت
ال ـ ــى أن هـ ـن ــاك ل ـج ـنــة خ ــاص ــة لـفـحــص
طلبات المرشحين ،للوقوف على مدى
استيفاء الـمــرشــح لـلـشــروط مــن عدمه،
والتأكد من صحة البيانات.
وشددت على أن الوزارة حريصة على
اتباع مبدأ الشفافية ،وتطبيق القانون
بـ (حذافيره) على الجميع ،بالتنسيق مع
وزارة الداخلية المسؤولة عن حفظ األمن
أثناء سير عملية االقـتــراع ،وهــذا ظهر
ً
جليا في قلة أعداد الشكاوى والطعون
االنـتـخــابـيــة الـمـقــدمــة لـ ـل ــوزارة مـقــارنــة
بالسنوات الماضية.

التقرير النهائي لـ «تبرعات رمضان»
أظهر بعض المخالفات الجسيمة
الهاجري :رصد  13مخالفة لـ  6جمعيات خيرية ...و 5أكشاك جمع مالبس

إحدى حمالت التبرعات في المساجد (أرشيف)

•

«التعريف باإلسالم»55 :
مهتديًا في رمضان
قدم مدير املركز الكويتي-
الفلبيني الثقافي التابع
للجنة التعريف باإلسالم
فهد الشمرى ،أسمى آيات
التهاني والتبريكات ألهل
الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا
وجموع املسلمني بعيد الفطر
السعيد ،معلنا إشهار إسالم
 55مهتديا ومهتدية من أبناء
الجالية الفلبينية خالل شهر
رمضان املبارك.
وتابع الشمري" :أقمنا في
ً
أول أيام العيد املبارك حفال
للجالية الفلبينية بمبنى
الهيئة الخيرية اإلسالمية
العاملية ،لتعزيز وترسيخ روح
األلفة بني املهتدين الجدد
والجاليات املسلمة ،وكذلك
إدخال السرور على الجالية
الفلبينية املقيمة بالكويت،
وتخلل الحفل مسابقة دينية
وأخرى ثقافية ،وتم من خاللها
توزيع الجوائز على الفائزين".

«نماء» 264 :ألف وجبة
في رمضان

«الشؤون» :استئناف انتخابات
«التعاونيات» عقب وقفها في رمضان
•

محمد بن ناجي

سلة أخبار

جورج عاطف

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية
االجتماعية ،في وزارة الـشــؤون االجتماعية هناء
الهاجري ،أن "التقرير النهائي للمشروع الخامس
عشر لجمع التبرعات خالل شهر رمضان الماضي
أظهر أن معظم المخالفات التي تم رصدها خالل
الشهر الفضيل عادية ،باستثناء بعض المخالفات
الجسيمة".
وق ــال ــت ال ـه ــاج ــري ،ف ــي تـصــريــح أمـ ــس ،أن "ف ــرق
التفتيش الميداني المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة
مخالفات جمع التبرعات ،رصدت  13مخالفة تخص
 6جمعيات خيرية ،إضافة إلى ضبط جهات خيرية
أخرى غير ملتزمة بجدول الجمع في المساجد المعد
ً
سلفا من قبل وزارة األوقــاف والشؤون االسالمية،
ً
فـضــا عــن رصــد مخالفات جمع نـقــدي ،وإعــانــات
عــن مـشــروعــات خيرية غير مــرخـصــة ،وع ــدم إبــراز
هوية التفتيش".
ً
وأوض ـحــت الـهــاجــري أنــه "تــم أيـضــا رصــد مبرة
قامت باالعالن عن مشروع غير مرخص ،إضافة إلى
وجود جمعية تعاونية اعلنت عن مسابقة رمضانية،
وأخ ــرى أهلية قامت بــاإلعــان عــن جمع التبرعات
العينية" ،مشيرة إلــى أنــه "تــم رصــد  5أكشاك جمع

مالبس مخالفة ،وقيام مصرفين باإلعالن عن جمع
فائض األطعمة والتبرعات العينية ،دون الحصول
على موافقة الوزارة المسبقة".

جهة خيرية خارجية
وكـشـفــت ال ـهــاجــري أن ــه "ت ــم رص ــد جـهــة خيرية
خارجية تدعو لجمع التبرعات داخــل البالد دون
تــرخـيــص ،وضـبــط شـخــص يجمع الـتـبــرعــات على
ً
حسابه البنكي ،فضال عن تحرير مخالفتي جمع
تبرعات نقدية داخل أحد المساجد".
وذكرت أنه "تم رصد مسجدين يجمعان التبرعات
النقدية إلقامة مشروعات لرواد المساجد ،ومخالفة
أخــرى تتمثل في قيام مسؤولة في أحــد المساجد
بمنع مندوبة إحدى الجمعيات الخيرية بالدخول
لجمع التبرعات ،إضافة إلى رصد مخالفة إلحدى
شــركــات االت ـصــاالت لنشرها رســائــل نصية لجمع
الـ ـتـ ـب ــرع ــات ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع إح ـ ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات
المعروفة ،ورصد  4إعالنات جمع تبرعات لشركات
تجارية تعمل في مجال النشر والتوزيع" ،مضيفة
"كما تم رصد أحد المطاعم يدعو إلى جمع التبرعات
إلق ــام ــة م ـش ــروع اف ـط ــار ص ــائ ــم م ــن دون تــرخـيــص
مسبق".

بلدية األحمدي تضبط  40مخالفة
قام فرع بلدية محافظة األحمدي بجولة تفتيش على المحالت
التجارية بالمحافظة ،للتأكد مــن صالحية تراخيص اإل عــا نــات
الخارجية ،والمساحات المقابلة لتلك المحالت ,حيث أسفرت الجولة
عن تحرير  40مخالفة.
وفي هذا السياق ،أوضح مدير الفرع سعود الدبوس أن الجولة
تركزت على المجمعات التجارية بالمحافظة ,وأسفرت عن تحرير
مخالفات تمثلت في عدم صيانة اإلعالن الخارجي للمحالت ,وإضافة
إعــان خــاص بالنشاط بــدون ترخيص من البلدية ,وإقــامــة إعالن
خاص بالنشاط بدون ترخيص ،وتشغيل عامل قبل الحصول على
شهادة صحية.

أعلنت "نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية" بجمعية اإلصالح
االجتماعي انجازاتها التي
قامت بها طوال شهر رمضان
املبارك .وقال املدير العام
لـ "نماء" ناصر الزيد إن نماء
قامت خالل شهر رمضان
املبارك بتوزيع  264ألف وجبة
إفطار صائم في  88موقعا
في جميع محافظات الكويت
بمعدل  9100وجبة يوميًا،
كما قامت بتوزيع 6254
سلة رمضانية عن طريق
توزيع الكوبونات على األسر
املستفيدة ،وأطلقت حملة
"وينا عنهم" في ذا جيت مول
بالعقيلة والتي استهدفت
جمع  250ألف دينار ،وسيتم
توزيعها كالتالي %40 :لألسر
املحتاجة ،و %10لاليتام
واألرامل ،و %30لعالج املرضى،
و %20للرسوم الدراسية
للمتعثرين داخل دولة الكويت.

«النجاة» الخيرية عايدت
أيتامها المكفولين

قدم رئيس لجنة زكاة
كيفان التابعة لجمعية
النجاة الخيرية الشيخ عود
الخميس ،أجمل وأرق التهاني
والتبريكات ملقام صاحب
السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وجميع أهل
الكويت ،وعموم املسلمني بعيد
الفطر املبارك ،مؤكدًا أن الكويت
شهدت خالل شهر رمضان
املبارك تنافسًا خيريًا جعلها
من أولى دول العالم املصدرة
للخير .وأوضح الخميس،
في تصريح له ،أن الجمعية
حرصت في هذه األيام
السعيدة على أن ترسم البسمة
على وجوه األيتام الذين
تكفلهم داخل الكويت فأقامت
ً
حفال لتوزيع العيدية شمل
أيتامًا من شتى الجنسيات
والجاليات من ضيوف الكويت،
وذلك بمقر لجنة زكاة سلوى
بمنطقة سلوى.

«منابر النور» 90 :محاضرة
في عدة مساجد
قال رئيس مجلس إدارة
وقفية منابر النور لحفظ
القرآن الكريم وفهمه د.عيسى
الظفيري ،ان "بناء جيل واع
وفاعل رؤية اتخذتها الوقفية
التابعة لجمعية اإلصالح
االجتماعي تلك املؤسسة
الدعوية التربوية التي تهتم
بالفرد واملجتمع والتي ً
وضعت نصب أعينها أهدافا
تريد تحقيقها" .وأضاف
الظفيري في تصريح صحافي،
ان "من بني هذه األهداف،
تخريج جيل حافظ للقرآن
الكريم ،نشر الثقافة الشرعية،
وتفعيل التواصل االجتماعي"،
مشيرا إلى ان "الوقفية تقوم
بعدة أنشطة كوسائل لتحقيق
هذه القيم واألهداف والرؤية
والرسالة التي تتبناها ومن
هذه األنشطة ما قامت به في
شهر رمضان لهذا العام وهو
ملتقى (القرآن منهج حياة)".

ةديرجلا
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«المساعدات الجديد» :توسعة أعداد وشرائح المستفيدين
المجلس
• «الصحية البرلمانية» أنجزت تعديالت القانون وأحالته إلى
ً
ً
• تخفيض سن استحقاق المرأة للمساعدة إلى  50بدال من  55عاما
فهد التركي

تحويل العجز
من «طبي»
إلى «مالي»
للحصول على
المساعدة

استمرار صرف
المساعدة
للكويتية
المتزوجة من
غير كويتي في
حال وفاتها

زيادة حاالت
االستثناءات
من شرط
اإلقامة في
الكويت
الستحقاق
المساعدة

أنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ت ـعــديــات ـهــا على
ق ــان ــون الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـع ــام ــة،
"لـتــوسـيــع دائـ ــرة المشمولين،
ومواجهة الحاالت المستحقة،
وم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة عـ ـ ـي ـ ــوب وق ـ ـصـ ــور
القانون".
وقالت اللجنة في تقريرها،
الـ ـ ــذي أح ــال ـت ــه إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس،
"أحال رئيس مجلس األمة إلى
الـلـجـنــة االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن
(األول والـثــانــي والـثــالــث) رفق
الـتـقــريــر ( )20للجنة ال ـشــؤون
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
بتاريخ 2017/1/26م ،كما أحال
االقتراحات بقوانين المتبقية
وفــق تــواريــخ اإلحــالــة المبينة
قـ ــريـ ــن ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا ،ل ــدراس ـت ـه ــا
وتقديم تقرير بشأنها".
واط ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ع ـل ــى
االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن ،وتبين
لـهــا ان ـهــا ت ـهــدف ف ــي مجملها
إلـ ــى م ـعــال ـجــة م ــا ت ـك ـشــف عنه
في القانون السابق من ثغرات
تـ ـحـ ـق ــق فـ ـلـ ـسـ ـف ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة
االجـتـمــاعـيــة وع ـلــة تشريعها،
وم ـ ـ ـ ــواكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية.
وبعد االطــاع على المذكرة
اإليـ ـ ـض ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
بقوانين تبين لها اآلتي:
 االقتراحات بقوانين (األولوال ـث ــال ــث والـ ــرابـ ــع وال ـخــامــس
والـ ـس ــادس وال ـث ــام ــن وال ـثــانــي
ع ـشــر وال ـث ــال ــث ع ـشــر وال ــراب ــع
عـ ـش ــر) م ـت ـطــاب ـقــة ف ــي الـ ـه ــدف،
وتـقـتــرح إضــافــة ف ـقــرة جــديــدة
برقم (ج) الى المادة ( )3لزيادة
شـ ــري ـ ـحـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدات مــن
المخصص الشهري الذي يمنح
للمرأة الكويتية (ربــة المنزل)
التي لم يثبت لها مصدر دخل،
وذلــك مــن خــال اقـتــراح إدخــال
فئات عمرية جديدة للنص ،وقد
تفاوت السن المقترحة ما بين
( )45 ،40 ،30 ،18سنة ميالدية.
 االق ـتــراح بقانون (الثاني)وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــى اضـ ــافـ ــة
ت ـعــدي ـل ـيــن ل ـل ـقــانــون رقـ ــم ()12
لسنة  2011بشأن المساعدات
الـعــامــة ،اولهما تعديل المادة
( )3م ــن خـ ــال ت ـعــديــل ال ـف ـقــرة
ا لـ ـث ــا نـ ـي ــة (ب) ،إل ض ـ ــا ف ـ ــة ف ـئــة
مـسـتـفـيــدة ج ــدي ــدة م ــن صــرف
الـمـســاعــدة االجـتـمــاعـيــة ،وهــي
فئة المرأة الكويتية المتزوجة
من غير محددي الجنسية.
وث ــان ـي ـه ـم ــا ت ـع ــدي ــل الـ ـم ــادة
( )14م ــن ذات ال ـق ــان ــون ،وذل ــك
بــالـنــص عـلــى اس ـت ـمــرار صــرف
المساعدة لمستحقيها الذين
ال ـح ـقــوا ب ــإح ــدى دور الــرعــايــة

«المالية» تتحفظ عن
المقترحات ذات الكلفة
ّ
أكد ممثل وزارة المالية تحفظ الحكومة عن أي مقترحات
ذات كلفة مالية تخالف توجهات الدولة ،كما طلب من ممثلي
وزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل اإلعـ ــداد والتكاليف
المتعلقة بتطبيق هــذه المقترحات ،ا لـتــي قدمتها وزارة
ال ـشــؤون االجتماعية والـعـمــل إلــى اللجنة فــي اجتماعها
المنعقد بتاريخ  ،2017/3/26التخاذ القرار المناسب بشأنها
بعد الدراسة والبحث على أن تقوم وزارة المالية بتزويد
اللجنة برأيها.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية لم تقم بتزويد اللجنة
بوجهة نظرها حول االقتراحات بقوانين حتى تاريخ إعداد
هذا التقرير.

سن االستحقاق

الفئة المستهدفة

التكلفة الشهرية للتطبيق (د.ك)

التكلفة السنوية للتطبيق (د.ك)

 40سنة ميالدية

16784

9382.256

112.587.072

 45سنة ميالدية

12619

7054.021

846.482.252

رأي «التشريعية»
واط ـل ـعــت الـلـجـنــة ع ـلــى رأي
ل ـج ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وال ـقــانــون ـيــة الـ ــذي خ ـلــص الــى
أن االقـتــراحــات بقوانين االول
وال ـثــانــي وال ـثــالــث قــامــت على
فكرة نبيلة وال تشوبها شبهة
م ـخــال ـفــة ال ــدسـ ـت ــور ،ك ـمــا انـهــا
جـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـنـ ـسـ ـجـ ـم ــة مـ ـ ــع نــص
المادتين  9و 11مــن الدستور
الكويتي،
حيث تنص المادة  9على أن
األسرة أساس المجتمع قوامها
الــديــن واالخـ ــاق وحــب الوطن
يحفظ القانون كيانها ،ويقوي
أواصـ ــرهـ ــا وي ـح ـمــي ف ــي ظلها
األمومة والطفولة.
وتـ ـ ـن ـ ــص الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة  11ع ـلــى
أن تـ ـكـ ـف ــل ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة الـ ـمـ ـع ــون ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــوخ ــة أو الـ ـ ـم ـ ــرض أو
العجز عن العمل ،كما توفر لهم
خ ــدم ــات الـتــأمـيــن االجـتـمــاعــي
والمعونة االجتماعية والرعاية
الصحية.

قرارات اللجنة
وقالت اللجنة ،بناء على ما
سبق ،وبعد المناقشة وتبادل
اآلراء واالستماع إلــى وجهات
النظر المختلفة ،انتهت اللجنة
في تقريرها الى التالي:
 ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى اس ـت ـب ــدالالـ ـفـ ـق ــرة األول ـ ـ ــى مـ ــن ال ـ ـمـ ــادة 2
لتحويل طبيعة العجز وجعله
عجزا ماديا وليس طبيا فقط
كما هو حاليا ،لتوسيع نطاق
الحاالت الخاضعة للمساعدة
لتشمل حالة العجز بناء على
ت ـقــريــر ط ـبــي وأي ح ــال ــة عجز
مادي.
 الموافقة على تعديل الفقرةاألخـيــرة مــن الـمــادة  2بإضافة

مـ ـ ــن ي ـ ـتـ ــواجـ ــد خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد
لتلقي العالج أو مرافقة مريض
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ــن شـ ـ ــرط اإلقـ ــامـ ــة
كسبب ال سـتـحـقــاق المساعدة
وف ـتــح ال ـب ــاب إلض ــاف ــة اس ـبــاب
ً
اخرى لالستثناء ،وفقا لما يرد
في الالئحة.
 ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى اس ـت ـب ــدالالبند (ب) من المادة ( )3والنص
على استمرار صرف المساعدة
ألبناء الكويتية المتزوجة من
غير كويتي ،والذين لم يبلغوا
س ــن ال ــرش ــد ف ــي حـ ــال وفــات ـهــا
وإحـ ــالـ ــة ت ـن ـظ ـيــم ح ـك ــم ال ـم ــادة
الــى الالئحة التنفيذية لوضع
الـ ـش ــروط والـ ـض ــواب ــط ،ب ـمــا ال
ي ـخــالــف الـ ـق ــان ــون ،وج ـ ــاء هــذا
الـتـعــديــل الع ـت ـبــارات إنسانية
لحماية هذه الفئة.
 الموافقة على إضافة فقرةجديدة للمادة ( )3لتحديد سن
الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة رب ــة الـمـنــزل
التي لم يثبت لها مصدر دخل
ث ــا ب ــت خ ــاص ب ـهــا المستحقة
ل ـل ـم ـســاعــدة االج ـت ـمــاع ـيــة ب ــ50
سنة ميالدية ،لصعوبة حصول
المرأة على عمل أو دخل ثابت
في هذا العمر ،كما رؤي تقنين
هــذا الـنــص فــي الـقــانــون وعــدم
تركه للمرسوم ،لفرض الحماية
ال ـقــانــون ـيــة ل ـه ــذه ال ـف ـئــة ،حتى
تـ ـك ــون ت ـح ــت س ـل ـطــة ال ـم ـشــرع
القانونية.
 عــدم الموافقة على تعديلال ـ ـمـ ــادة ( )14ل ـت ـح ـقــق ال ـغــايــة
م ــن ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـن ــد ال ـت ـحــاق
ال ـم ـش ـمــول ب ـهــا ب ـ ــدار الــرعــايــة
االجتماعية.
 عــدم الموافقة على إضافةمادة جديدة برقم  18مكرر ،ألن
ال ـغــرض مــن الـتـعــديــل متحقق
فــي ال ـمــادة  5مــن ال ـقــانــون رقــم
 80لسنة  2015بشأن الحضانة
العائلية.

إجماع اآلراء
وبعد المناقشة وتبادل اآلراء
ان ـت ـهــت ال ـل ـج ـنــة ب ــإج ـم ــاع آراء
أعضائها الحاضرين إلى اآلتي:
 ال ـمــواف ـقــة (ب ـعــد الـتـعــديــل)على االقتراحات بقوانين بشأن
تـعــديــل بـعــض اح ـكــام الـقــانــون
ر قـ ـ ــم  12ل ـس ـن ــة  2011ب ـش ــأن
المساعدات العامة ،وذلــك بعد
الــوصــول إلــى صيغة توافقية،

«الشؤون» تؤيد ...وترفض
قــالــت اللجنة إنـهــا «اسـتـمـعــت إل ــى رأي
ممثلي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
بشأن االقتراحات بقوانين وأكدوا تأييدهم
للتعديالت المقترحة على الفقرة األولــى
من المادة رقم ( ،)2التي تهدف إلى تحويل
العجز كسبب للحصول على المساعدة
مــن عـجــز طـبــي إل ــى عـجــز مــالــي ،وأفـ ــادوا
بأنه سبق أن تم تقديم تعديل إلى مجلس
الوزراء لتحديد طبيعة العجز المادي».
وأ يــد ممثلو الحكومة التعديل الثاني
على ذات المادة والمتعلق باستمرار صرف
المساعدة للمرضى ومرافقيهم خالل فترة
وج ــوده ــم خـ ــارج ال ـب ــاد ل ـل ـعــاج ،وأكـ ــدوا
ً
أن هــذا األم ــر معمول بــه فعليا ،وتصرف
المساعدات بمجرد التأكد من وجود تقرير
طبي ،وأن تقنين هذا األمر مهم ،كما أشاروا
ً
إلى ضرورة منحها هامشا من المرونة في
الالئحة التنفيذية الستثناء بعض الحاالت
من شرط اإلقامة الستحقاق المساعدة.
وأض ــاف ــت «أب ـ ـ ــدوا عـ ــدم ال ـم ــواف ـق ــة على

إضــافــة فـقــرة جــديــدة إل ــى ال ـمــادة رق ــم ()3
المتعلقة بتخفيض سن استحقاق المرأة
للمساعدة عن ( )55سنة ميالدية ،حيث إن
األعمار المقترحة من  45-18للمرأة تؤدي
إل ــى ال ـع ــزوف عــن الـعـمــل واالت ـكــال ـيــة ،كما
سيؤدي إلى حدوث خلل كبير في العمل في
حال خروج كثير من الموظفات في القطاع
الحكومي أو العامالت في القطاع الخاص
من سوق العمل ،وتفضيل الحصول على
ال ـم ـخ ـصــص دون ج ـه ــد ي ــذك ــر ،بــال ـتــالــي
سيؤدي إلى زيادة الكلفة المالية للوزارة،
إذ يبلغ عدد ربات البيوت الالتي لم يثبت
ً
لهن مصدر دخل ثابت والمستفيدات وفقا
للمرسوم األميري رقم  23لسنة  2013بشأن
استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
( 16649ألــف ام ــراة) وبكلفة سنوية تبلغ
( 111681492د.ك).
كما رأى ممثلو الحكومة عــدم الحاجة
للتعديل المقترح بإضافة المرأة الكويتية
المتزوجة من فئة غير محددي الجنسية

الغانم يلتقي بارون واألمين
العام لالتحاد البرلماني الدولي

«التشريعية» تطلع على النظام
الالئحي للبرلمان الفرنسي

تخفيض السن والتكلفة المالية

عشر) والذي يهدف الى تعديل
الـفـقــرة األولـ ــى مــن ال ـم ــادة رقــم
( )2مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
العامة ،وذلــك مــن خــال تقديم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـم ــرأة
الـكــويـتـيــة ال ـم ـتــزوجــة م ــن غير
ك ــوي ـت ــي دون ال ـت ـق ـي ــد ب ـشــرط
الطالق أو وفاة الزوج أو عجزه
عن العمل كسبب للحصول على
المساعدة االجتماعية.

سلة برلمانية

التقى رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم في جنيف أمس،
ً
كال على حدة ،رئيسة االتحاد
البرملاني الدولي غابرييال
كويفاس بارون واألمني العام
لالتحاد مارتن شو نغونغ،
وجرى خالل اللقاءين مناقشة
عدد من القضايا واملوضوعات
الخاصة باالتحاد بما فيها
تلك املتعلقة بتعديل النظام
األساسي لالتحاد.
وحضر اللقاءين أمني سر
الشعبة البرملانية النائب د.
عودة الرويعي وعضو الشعبة
النائب علي الدقباسي.

الشاهين والخضير والفضالة في اجتماع «الصحية»
االجتماعية أو الصحية طوال
فـ ـ ـت ـ ــرة دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم إلـ ـ ـ ــى ح ـيــن
حصولهم على وظيفة دائمة،
ح ـيــث ي ـق ـضــي ال ـن ــص ال ـحــالــي
للمادة ( )14بوقف المساعدة
خالل فترة اإلقامة في الدار.
 االقـتــراح بقانون (السابع)والذي يتضمن إدراج تعديلين
ف ــي الـ ـق ــان ــون رقـ ــم ( )12لسنة
 ،2011أول ـه ـمــا تـعــديــل ال ـمــادة
رقم ( )3من القانون سالف الذكر
إلدراج ف ـئــة الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة
المتزوجة من غير كويتي وثبت
عجز زوجها عن الكسب ،ضمن
الـمـسـتـفـيــديــن م ــن اح ـك ــام هــذا
الـقــانــون إذا ك ــان دخ ــل األس ــرة
أقل من قيمة المساعدة.
وث ــانـ ـيـ ـهـ ـم ــا إضـ ـ ــافـ ـ ــة مـ ـ ــادة
جديدة برقم ( 18مكرر) الدخار
م ـ ـب ـ ـلـ ــغ ش ـ ـ ـهـ ـ ــري لـ ـلـ ـم ــودعـ ـي ــن
والمحتضنين في دور الرعاية،
على ان يصرف لهم هذا المبلغ
في حاالت الزواج أو العالج أو
الدراسة.
 االقتراح بقانون (التاسع)والذي يستهدف تعديل الفقرة
األولـ ــى مــن ال ـم ــادة ( )2والبند
(ب) من الـمــادة ( )3لتكفل هذه
الـ ـتـ ـع ــدي ــات مـ ـن ــح ال ـك ــوي ـت ـي ــة
الـ ـمـ ـت ــزوج ــة مـ ــن غـ ـي ــر كــوي ـتــي
ال ـم ـس ــاع ــدة الـ ـت ــي تـسـتـحـقـهــا،
وت ـك ـفــل ل ـهــا وألب ـن ــائ ـه ــا حـيــاة
كريمة من خالل اقتراح صرف
ال ـم ـس ــاع ــدة ل ـل ـم ــرأة الـكــويـتـيــة
ال ـم ـت ــزوج ــة م ــن غ ـي ــر كــوي ـتــي،
ال ـتــي ت ـعــول أب ـنــاء ال يحملون
ج ـن ـس ـي ـت ـهــا ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـعــرض
لـ ـظ ــروف ق ـه ــري ــة وعـ ـ ــدم ج ــواز
وقف المساعدة حتى في حالة
وفاتها ،بما ال يخالف الشروط
واالح ـك ــام الـمـنـصــوص عليها
فــي الـقــانــون ،وتـحــديــد طبيعة
عجز ال ــزوج عــن العمل كسبب
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
االجتماعية بعجز مــادي بدال
من العجز الطبي.
 االقتراح بقانون (العاشر)وال ـ ـ ـ ــذي م ـ ـفـ ــاده اضـ ــافـ ــة ف ـق ــرة
جديدة الى المادة ( ،)2وتهدف
إلى استمرار صرف المساعدة
العامة لمستحقيها المرضى
وأس ـ ــره ـ ــم ،وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ف ـتــرة
وجـ ــودهـ ــم ب ــالـ ـخ ــارج ل ـل ـعــاج،
واس ـت ـث ـنــاء م ــن ش ــرط اإلق ــام ــة،
ح ـي ــث انـ ــه م ــن غ ـي ــر الـمـنـطـقــي
ان يـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـ ـم ـ ــري ـ ــض -الـ ـ ـ ــذي
يتلقى الـمـســاعــدة الـعــامــة -من
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة الـتــي
تقدمها الــدولــة لــه ولمرافقيه،
ال ـ ــذي ـ ــن اضـ ـط ــرتـ ـه ــم ال ـ ـظـ ــروف
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة إلـ ـ ــى مـ ـ ـغ ـ ــادرة أرض
ً
ال ــوط ــن ط ـل ـبــا ل ـل ـش ـفــاء بحجة
تقاضيهم مـصــروفــات الـعــاج
وتكاليف اقامتهم بالخارج.
 -االقـتــراح بقانون (الحادي

برلمانيات

كـفـئــة الس ـت ـح ـقــاق ال ـم ـســاعــدة ال ـع ــام ــة ،إذ
ي ـك ـفــي ن ــص ال ـم ـت ــزوج ــة م ــن غ ـيــر كــويـتــي
ً
لالستحقاق ،وفقا لنص المادة  3الحالي.
أما بشأن ما جاء في تعديل المادة رقم
 14باستمرار صرف المساعدة لملتحقي
دور الرعاية االجتماعية والصحية فترى
الحكومة عــدم الـمــوافـقــة عليه ،وتــؤكــد أن
اسـتـمــرار ص ــرف الـمـســاعــدة يتناقض مع
الغاية من المساعدة التي يكفلها القانون
للمودعين والمقيمين في دور الرعاية.
كما أب ــدوا عــدم الموافقة على التعديل
الـمـقـتــرح بــإضــافــة م ــادة جــديــدة بــرقــم 18
مكرر ،إذ يتعلق بالمحتضنين والمودعين
فــي دور الــرعــايــة مــن مجهولي الــوالــديــن،
وه ــو يـتـطــابــق فــي ال ـنــص مــع مــا ورد في
المادة ( )5من القانون رقم  80لسنة 2015
بـشــأن الحضانة العائلية ،وبالتالي فإن
اإلضافة ال تأتي بحكم جديد.

ً
وف ـ ـقـ ــا لـ ـم ــا ورد فـ ــي الـ ـج ــدول
المقارن المرفق.
 ع ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة عـ ـل ــىاالقتراحين بقانونين (الثاني
والحادي عشر) ،وذلك لألسباب
الواردة في صدر التقرير.

المذكرة اإليضاحية
وقالت المذكرة اإليضاحية
لالقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )12لسنة
 2011بشأن المساعدات العامة
انه لتطوير ومراجعة القوانين
الـتــي تــرعــى بـعــض الـفـئــات في
المجتمع ممن يحتاجون إلى
رعـ ــايـ ــة وم ـن ـه ــا ه ـ ــذا ال ـق ــان ــون
المهم ،وسعيا لتوسيع دائــرة
ال ـم ـش ـمــول ـيــن ب ـهــا ول ـمــواج ـهــة
ح ـ ـ ــاالت م ـس ـت ـح ـقــة وم ـعــال ـجــة
ع ـي ــوب وقـ ـص ــور ف ــي ال ـق ــان ــون
أفرزه التطبيق العملي.
ل ـهــذا فـقــد ج ــاء ف ــي الـقــانــون
ل ـي ـع ــدل نـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة ( )2مــن
ال ـق ــان ــون ال ـم ـش ــار الـ ـي ــه ،وذل ــك
لتحويل العجز في حالة الزوج
عن عجز طبي الى عجز مالي،
لـ ــذلـ ــك فـ ـق ــد ش ـط ـب ــت الـ ـعـ ـب ــارة
ال ـت ــي ت ـق ــول "أو ع ـج ــزه بشكل
دائــم عن القيام بــأي عمل بناء
ع ـلــى ت ـقــريــر ط ـبــي مـعـتـمــد من
الجهات الرسمية" واستبدالها
ب ـع ـبــارة "أو ع ـجــزه ع ــن إيـجــاد
مصدر دخــل ثابت بشكل دائم
لتوفير احتياجات األســرة من
خالل شهادة الجهات الرسمية
بالدولة" ،وهذا التغيير يوسع
م ــن ن ـط ــاق ال ـح ــال ــة الـمـشـمــولــة
بــال ـم ـســاعــدة ،إذ تـشـمــل حــالــة
الـعـجــز بـنــاء عـلــى تـقــريــر طبي
ً
كما هو معمول به حاليا ،وأي
حالة عجز مادي ،وفقا لما ورد
في العبارة اعاله.
ومن ناحية أخرى ،فقد وسع
الـنــص مــن حــالــة االسـتـثـنــاءات
م ــن ت ـط ـلــب ش ـ ــرط اإلقـ ــامـ ــة فــي
الكويت الستحقاق المساعدة
ال ـط ـل ـب ــة أربـ ـ ـ ــاب االس ـ ـ ــر ال ــذي ــن
يـتـلـقــون دراس ــات ـه ــم بــال ـخــارج
وال ـم ــرض ــى ومــراف ـق ـي ـهــم خــال
عالجهم بالخارج ،وألن الواقع
العملي يشير الى وجود حاالت
مختلفة اخرى يصعب حصرها
تتطلب االستثناء لذا لمواجهة
أي حاالت مستحقة لالستثناء
من شرط اإلقامة أضيفت عبارة

تـنــص عـلــى إضــافــة أي حــاالت
ً
أخرى ،وفقا لما يرد في الالئحة
التنفيذية إلعطاء مرونة أكثر
وحماية للمستفيدين من هذا
القانون.

تفصيالت
كـ ـم ــا ع ـ ـ ــدل ا لـ ـبـ ـن ــد (ب) فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،السـ ـتـ ـم ــرار
صرف المساعدة ألبناء المرأة
الكويتية من زوج غير كويتي
فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة وف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،وكـ ــانـ ــت
تعول أبناء لها لم يبلغوا سن
الـ ــرشـ ــد ،وتـ ــركـ ــت ت ـن ـظ ـيــم ه ــذا
األمــر لالئحة ،لوضع الشروط
والتفصيالت و بـمــا ال يخالف
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وج ـ ـ ـ ــاءت اإلضـ ــافـ ــة
الع ـت ـب ــارات إن ـســان ـيــة لحماية
هذه الفئة.
كـ ـ ـم ـ ــا أض ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــد (ج)
لبنود الـمــادة ( )3لينص على
اس ـت ـح ـق ــاق ال ـ ـمـ ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة
المتزوجة التي بلغت  50سنة
ً
لـلـمـســاعــدة ،وف ـقــا ألح ـكــام هــذا
الـ ـق ــان ــون م ــا ل ــم ي ـث ـبــت وج ــود
مصدر دخل ثابت خاص بها،
وهـ ــذه اإلض ــاف ــة ت ــم نـقـلـهــا من
المرسوم رقم ( )23لسنة 2013
بشأن استحقاق وتقدير وربط
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـع ــام ــة ال ـص ــادر
بمقتضاه هذا القانون ،إذ رؤي
تقنين هــذا النص في القانون
وع ــدم تــركــه لـلـمــرســوم لفرض
ح ـمــايــة قــانــون ـيــة ل ـهــذه الـفـئــة،
ل ـت ـكــون ت ـحــت سـلـطــة الـمـشــرع
القانونية ،إضافة إلى تخفيض
الـ ـس ــن ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ـم ــرس ــوم
مــن ( )55سـنــة ال ــى ( )50سنة،
لـتــو سـيــع دا ئ ـ ــرة المستفيدين
ً
وفقا لهذه الفقرة.
وج ـ ـ ــاء ت ال ـ ـمـ ــادة ( )3بـنــص
ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ب ـ ــإ لـ ـ ـغ ـ ــاء أي ح ـك ــم
يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارض م ـ ـ ــع أحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام هـ ــذا
القانون ،ونصت المادة الرابعة
على أن رئيس مجلس الــوزراء
وال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ـي ـهــم ت ـن ـف ـيــذ هــذا
القانون والعمل به بعد ثالثة
أشـ ـه ــر مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــره فــي
ّ
ونص على
الجريدة الرسمية،
م ــد ت ــاري ــخ ل ـل ـع ـمــل بــال ـقــانــون
إلعطاء الفرصة الكافية لتعديل
ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وتـنـفـيــذ
القانون.

يتوجه وفد من لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية
بمجلس األمة يضم النائبني
محمد الدالل وخالد الشطي
واملكتب الفني التابع للجنة
أمس إلى جمهورية فرنسا في
زيارة رسمية من الفترة  19إلى
 22الجاري.
وأوضح الدالل في تصريح
صحافي أن الزيارة تأتي في
إطار التنسيق والتعاون بني
برملاني البلدين ،وانطالقا
من حرص اللجنة على تعزيز
العالقات البرملانية بني مجلس
األمة الكويتي والبرملان
الفرنسي باعتباره من أبرز
برملانات العالم ،وفقا للتجارب
البرملانية العاملية وباألخص
البرملان الفرنسي بشقيه
(الجمعية الوطنية ومجلس
الشيوخ واألعيان).
وأكد الدالل أن من أهداف
الزيارة االطالع على تجربة
البرملان الفرنسي في العمل
التشريعي والبرملاني واإلداري
واللجان املختصة في هذا
الشأن.

الدالل :سؤال برلماني
عن تراجع جامعة الكويت

قال النائب محمد الدالل:
أعددت سؤاال برملانيا وقعت
عليه باالمس وسيتم تقديمه
رسميا اليوم بشأن تراجع
الدرجة واملستوى األكاديمي
واملهني لجامعة الكويت في
املؤشرات العاملية للجامعات
على مستوى العالم ،ودور
وزارة التعليم العالي
وجامعة الكويت في إيقاف
هذا التراجع ورفع االداء
العلمي واألكاديمي لجامعة
الكويت.

قصر العدل 6
القضاء يبرئ ةديرجلا• من شكوى الجامعة والدريعي
بعد نشرها فضيحة الشهادات العلمية
ةديرجلا

•
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• لماذا قصرت الجامعة شكواها على الصحيفة رغم تحريك «الفارس» الشكوى ضدها وضد المعهد المتورط؟
• «االستئناف» :وقائع الخبر المنشور ذات أهمية اجتماعية تتعلق بجودة التعليم األكاديمي في البالد
حسين العبدالله

قضت محكمة االستئناف
الجزائية برئاسة المستشار
عادل الهويدي ببراءة
«الجريدة» من القضايا التي
اقامتها جامعة الكويت واحد
االساتذة على خلفية الفضيحة
التي نشرتها الصحيفة من
تجارة احد مراكز التدريب
بالشهادات العلمية باسم كلية
الحقوق.

للصحف
وهي تمارس
رسالتها
بحرية
في خدمة
المجتمع
تناول
القضايا
السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية

توافر في
الخبر شرطا
اليقظة
واإلحاطة
وتحري الدقة
والحقيقة
«االستئناف»

أس�������������دل�������������ت ال�������م�������ح�������اك�������م
ال����ج����زائ����ي����ة ال����س����ت����ار أخ���ي���را
على القضايا التي أقامتها
ج���ام���ع���ة ال���ك���وي���ت وال��ع��م��ي��د
المساعد للشؤون العلمية
ال��س��اب��ق ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ح��ق��وق
د .سامي الدريعي ،وقضت
ب��ب��راء ة «ا ل��ج��ر ي��دة» والزميل
رئيس التحرير خالد هالل
ا ل��م��ط��ي��ري وا ل��ك��ا ت��ب حسين
العبدالله.
ي����أت����ي ذل������ك ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة
نشر «الجريدة» فضيحة بيع
الشهادات العلمية من أحد
المعاهد باسم كلية الحقوق
ب���ج���ام���ع���ة ال����ك����وي����ت ،وال���ت���ي
اتهمت الجامعة والدريعي
ا ل���ج���ر ي���دة و م���ح���رر ه���ا بنشر
أن�������ب�������اء ك��������اذب��������ة ،ف�������ي وق�����ت
ك�����ان�����ت ال����ص����ح����ي����ف����ة ت����ح����ذر
الجامعة وكلية الحقوق من
ك���ارث���ة أك���ادي���م���ي���ة ت���ن���ال م��ن
اس��م��ه��ا وس��م��ع��ت��ه��ا ،ب��ع��د أن
اس��ت��غ��ل ب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن
مناصبهم للقيام بعالقات
ببعض المعاهد المشبوهة
وت��������ج��������ار ال��������ش��������ه��������ادات م���ن
أج��������ل ح����ف����ن����ة م������ن األم����������وال
ع��ل��ى ح��س��اب س��م��ع��ة الكلية
وت���اري���خ���ه���ا ال���ط���وي���ل ال����ذي
ح�����اف�����ظ ع����ل����ي����ه أس����ات����ذت����ه����ا
األوائل.
ورغ���������م م������ا ان����ت����ه����ت ال���ي���ه
ال��������م��������ح��������اك��������م ال������ج������ن������ائ������ي������ة
ب���ب���راء ة «ا ل���ج���ر ي���دة» ،كشفت
الشكوى التي حركها وزير
ا ل��ت��ر ب��ي��ة وز ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ا لـ ـتـعـلـ ـي ــم
ا لـ ـسـ ــابق د .محمد الفارس
ال������ى ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����ام����ة ض��د
«ال���ج���ري���دة» ،وض���د ال��م��ع��ه��د
المتورط في بيع الشهادات
ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة ب��������اس��������م ك����ل����ي����ة
ال��ح��ق��وق ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت،
ف��ض��ي��ح��ة أخ�����رى ب���ش���أن م��ن
م��ث��ل ال��ج��ام��ع��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق��ات
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ف��ي ش��ك��وى
ا ل��وز ي��ر وا ل��ذي قصر شكواه
على جريدة «الجريدة» دون
المعهد المعني بالواقعة.
وهذا االمر يطرح تساؤال
غريبا :لماذا تقصر الجامعة
ش���ك���واه���ا ع���ل���ى «ال���ج���ري���دة»
دون ا ل���م���ع���ه���د ،ر غ�����م إب��ل�اغ
ال�����وزي�����ر ض����د ال���م���ع���ه���د ال���ى
ال�����ن�����ي�����اب�����ة؟ وه���������ل ت���س���ل���ل���ت
ا ي���دي ا ل��ت��د خ��ل ف��ي فضيحة
ال�����ش�����ه�����ادات ال���ع���ل���م���ي���ة ال����ى
ح����ج����ب اس�����م�����اء ي����ت����وق����ع أن
ت��ك��ون ل��ه��ا ص��ل��ة ب��ال��ق��ض��ي��ة،
ر غ�������م ان ا ل�����م�����س�����ؤول االول
ب���ال���ج���ام���ع���ة ط����ل����ب ت���ح���ري���ك
ال����ق����ض����ي����ة ض�������د ال����م����ع����ه����د؟
ول����م����ص����ل����ح����ة م�������ن ي���ح���ج���ب

ام�����ر ت���ح���ري���ك ال���ق���ض���ي���ة ض��د
ال���م���ع���ه���د وق����ص����ر ال���ش���ك���وى
ع��ل��ى «ال���ج���ري���دة» إلظ��ه��اره��ا
ب���ال���م���ت���م���رد ع���ل���ى ال��ج��ام��ع��ة
وك���ي���ل���ة ال���ح���ق���وق؟ ف���ي وق���ت
سعت «الجريدة» إلى كشف
ف���ض���ي���ح���ة ع���ل���م���ي���ة ت��س��ت��غ��ل
ب���اس���م ك��ل��ي��ة ال���ح���ق���وق ل��ب��ي��ع
ش���������ه���������ادات ا ل�����ت�����ح�����ك�����ي�����م أو
الماجستير أو بيع شهادات
وه��������م��������ي��������ة وس���������������ط ص����م����ت
ال��ج��ام��ع��ة وم��س��ؤول��ي��ه��ا عن
ال���ت���ح���ق���ي���ق ب����ه����ا وط���م���ط���م���ة
ه����������ذا ال�����م�����ل�����ف ال������������ذي ك�����ان
يتطلب إ ح��ا ل��ة ا ل��م��س��ؤو ل��ي��ن
المتسببين عنه الى القضاء
ومساء لتهم قانونيا عن تلك
الفضيحة.

فضيحة علمية
ورغ������������م ال������ج������ه������ود ال����ت����ي
بذلتها «الجريدة» لتسليط
ال���ض���وء ع��ل��ى ف��ض��ي��ح��ة ب��ي��ع
الشهادات العلمية الوهمية
باسم كلية الحقوق ،والتي
س���وق���ت ل��ه��ا م���راك���ز ت��دري��ب
وت��ح��ك��ي��م م��ش��ب��وه��ة ،وال��ت��ي
ح��ارب��ت��ه��ا ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت
وكلية الحقوق تارة بالنفي
وتارة اخرى بالقضية التي
اق���ام���ت���ه���ا ض����د «ال����ج����ري����دة»
وم��ح��رره��ا ،اك���دت ال��م��ح��اك��م
ال����ج����زائ����ي����ة ب����ع����د ت���ب���رئ���ت���ه���ا
«ا ل����ج����ر ي����دة» أن «ا ل���ج���ر ي���دة»
ك����ان����ت ت����ه����دف ال������ى ح��م��اي��ة
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ف��ي
ال������ب���ل��اد ،ول����ي����س ك����م����ا ن��ف��ت
وش�����ك�����ت ج����ام����ع����ة ال����ك����وي����ت
والعميد المساعد للشؤون
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��س��اب��ق د .س��ام��ي
الدريعي ضد «الجريدة».
وقالت محكمة الجنايات،
ب��ر ئ��ا س��ة ا ل��م��س��ت��ش��ار متعب
ال�����ع�����ارض�����ي ،ف�����ي ح���ي���ث���ي���ات
ح����ك����م م���ح���ك���م���ة أول در ج�����ة
ب�������ب�������راء ة «ا ل�������ج�������ر ي�������دة» ،إن
و ق����ا ئ����ع ا ل���خ���ب���ر ك����ا ن����ت ذات
اه���م���ي���ة اج���ت���م���اع���ي���ة ع���ام���ة،
ت���ت���ع���ل���ق ب�����ج�����ودة ال���ت���ع���ل���ي���م
االك��������ادي��������م��������ي ف��������ي ال������ب���ل��اد
وس��م��ع��ت��ه وأث���اره���ا ال��ك��ات��ب
حسين العبدالله بناء على
اإلعالن المشار اليه ابتغاء
تحقيق ا ل��م��ص��ل��ح��ة ا ل��ع��ا م��ة،
وهو حماية سمعة التعليم
ا ل���ج���ا م���ع���ي ،ك��م��ا ان ا ل��م��ق��ال
ال���ث���ان���ي ك����ان م���ج���رد ت��ردي��د
ل��و ق��ا ئ��ع ا ل��م��ق��ال االول وردا
على كتاب الشاكين باتخاذ
اال ج���راء ات القانونية تجاه
الصحيفة المشكو بحقها،
وب���ن���اء ع��ل��ي��ه ف���إن ال��م��ح��ك��م��ة

ت������رى ع������دم ص����ح����ة ال���ت���ه���م���ة
وت���ق���ض���ي ب�����ب�����راء ة ال���ك���ات���ب
ورئيس التحرير.
وق����������������ض����������������ت م�������ح�������ك�������م�������ة
االس�����ت�����ئ�����ن�����اف ال�����ج�����زائ�����ي�����ة،
ب���رئ���اس���ة ال��م��س��ت��ش��ار ع���ادل
ال����������ه����������وي����������دي ،وع������ض������وي������ة
ال�������م�������س�������ت�������ش�������اري�������ن م������ف������رح
الجداوي وعبدالله الصانع،
ب��ت��أ ي��ي��د ح��ك��م «اول در ج����ة»
ب��������ب��������راء ة «ال�������ج�������ري�������دة» م���ن
ال���ق���ض���اي���ا ال���م���ق���ام���ة ض��ده��ا
لعدم سالمتها.

تحقيق المصلحة العامة
واك����������دت «االس����ت����ئ����ن����اف»،
ال���������ت���������ي أص���������ب���������ح ح����ك����م����ه����ا
ن��ه��ا ئ��ي��ا ل��ع��دم ا ل��ط��ع��ن عليه
ام����ام م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ،في
حيثيات حكمها ،ان الحكم
ال����م����س����ت����أن����ف أح���������اط ب��ت��ل��ك
ال�����واق�����ع�����ة وب�������األدل�������ة ال���ت���ي
ركنت إليها النيابة العامة
ف������ي اس������ن������اد ه��������ذا االت�����ه�����ام
ال���ي���ه ف���ي ب���ي���ان ك����اف ي��غ��ن��ي
ه�����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ع����ن إع�����ادة
ت���ردي���ده���ا ،وم����ن ث���م ت��ك��ت��ف��ي
ب������اإلح������ال������ة إل�����ي�����ه ف������ي ه�����ذا
ال�����ش�����أن ،وخ���ل���ص ب���أس���ب���اب
س��ا ئ��غ��ة و ك��ا ف��ي��ة م��ن شأنها
ان تؤدي الى ما رتبه عليها
م�����ن ب������������راء ة ،ح����اص����ل����ه����ا ان
ا ل��ن��ش��ر ك��ان ل��غ��رض تحقيق
المصلحة ا ل��ع��ا م��ة وحماية
سمعة الصرح التعليمي في
كلية الحقوق.
وا س�����ت�����در ك�����ت« :وإذ ت��ق��ر
هذه المحكمة قضاء الحكم
ال���م���س���ت���أن���ف ف���إن���ه���ا ت��ح��ي��ل
ال�������ى أس����ب����اب����ه وت���ع���ت���م���ده���ا
أ س��ب��ا ب��ا لحكمها ،وتضيف
ال��م��ح��ك��م��ة دع��م��ا ل���ه ان���ه من
الالزم في أصول االستدالل
ان يكون الدليل الذي يعول
ع��ل��ي��ه ال��ح��ك��م م��ؤدي��ا ال���ى ما
رتبه عليه م��ن نتائج بغير
ت����ع����س����ف ف�������ي االس����ت����ن����ت����اج
وال ت��ن��ا ف��ر م���ع ح��ك��م ا ل��ع��ق��ل
والمنطق».
وقالت« :وكان من الجائز
ل���ل���ص���ح���ف وال���م���ط���ب���وع���ات،
وه��������ي ت������م������ارس رس���ال���ت���ه���ا
بحرية في خدمة المجتمع،
ت��ن��اول القضايا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية
وغ������ي������ره������ا م�������ن األن�����ش�����ط�����ة،
ب���اع���ت���ب���اره���ا م�����ن األح�������داث
ال�����ع�����ام�����ة ال����ت����ي
ت�������ه�������م ال��������������رأي
ا ل����������ع����������ام ،وان

عادل الهويدي

النشر يهدف
إلى حماية
سمعة
التعليم
الجامعي
ومحاربة
االساءة إليه

لم يكن هدف
ةديرجلا•
من النشر
إال ابتغاء
المصلحة
العامة

محمد الفارس

حسين االنصاري

ع�����ل�����ى ال�����ص�����ح�����اف�����ي واج�����ب�����ا
ي����ت����ص����ل ب�����ح�����ق ال����ج����م����ه����ور
ف��ي ال��م��ع��رف��ة ،وع��ل��ي��ه اي��ض��ا
واج�������ب اح�����ت�����رام ال���غ���ي���ر م��ع
االلتزام بالموضوعية ،بعد
ان يقيم ت��واز ن��ه ب��ي��ن هذين
الواجبين».

ت�����ح�����ري ال�����دق�����ة وال���ح���ق���ي���ق���ة
ف��ي ط���رح م��وض��وع االت��ه��ام،
الس��ي��م��ا ان����ه ل���م ي��ك��ن ل��ن��ش��ر
ه��ذا ا ل��م��ق��ال والتقرير هدف
آ خ��ر غير المصلحة العامة
وحماية للصرح التعليمي،
ول�����م ي���ث���ب���ت ت����ع����رض ال��غ��ي��ر
ل������ل������ض������رر م��������ن ج�������������راء ذل������ك
النشر ،فيتخلف بذلك ركنا
الجريمة المادي والمعنوي
م������ع������ا ،وي�����ض�����ح�����ى االت������ه������ام
م���ع���ه ب��ل�ا س���ن���د م����ن ال����واق����ع
والقانون».
وأرد ف��������ت« :واذ ت���ق���ر ه���ذه
ال����م����ح����ك����م����ة ق�����ض�����اء ال���ح���ك���م
ال���م���س���ت���أن���ف ف���ي���م���ا ان���ت���ه���ى
ال���ي���ه م���ن ب������راء ة ال��م��ت��ه��م��ي��ن
ع��ن اال ت��ه��ام المسند اليهما
الن���ت���ف���اء ارك����ان����ه ع���ل���ى ن��ح��و
م���ا س��ل��ف ف��إن��ه��ا ت��ح��ي��ل ال��ى
اس�����ب�����اب�����ه وت�����رت�����ك�����ن ال���ي���ه���ا
وت��ع��ت��ب��ره��ا م��ك��م��ل��ة ألس��ب��اب
ح���ك���م���ه���ا ه��������ذا ،الس����ي����م����ا ان
ال����ن����ي����اب����ة ال����ع����ام����ة ل������م ت����أت
ب��ج��د ي��د ي��م��ك��ن أن ي���ن���ال م��ن
ذل�������ك ،ب���م���ا ي���ت���ع���ي���ن اع���ت���ب���ار
اس���ت���ئ���ن���اف���ه���ا ق����د ج�����اء ع��ل��ى
غ��ي��ر س��ن��د م��ت��ع��ي��ن ال��رف��ض
م��و ض��و ع��ا ،و ب��ت��أ ي��ي��د الحكم
ال����م����س����ت����أن����ف ع�����م��ل��ا ب���ن���ص
ا ل�����م�����ادة  208/1م����ن ق���ا ن���ون
اإلج�����������راء ات وال���م���ح���اك���م���ات
الجزائية».

قواعد قانونية
وأض���������اف���������ت ال����م����ح����ك����م����ة:
«وب���اس���ت���ن���زال ت��ل��ك ال��ق��واع��د
ال���ق���ان���ون���ي���ة ع���ل���ى ال���واق���ع���ة
م��ح��ل ال���دع���وى ف����إن ال��ث��اب��ت
م���ن أورا ق����ه����ا أن ا ل��م��ت��ه��م��ي��ن
ق���د ن��ش��را خ��ب��را ف���ي ج��ري��دة
«ال����������ج����������ري����������دة» ،ال������ع������ددي������ن
 3290و  ،3300ا ل���ص���ادر ي���ن
ف����������ي  1 4و 2 0 1 7 /1 /2 4
ت���ح���ت ع����ن����وان (م���اج���س���ت���ي���ر
ال���ت���ح���ك���ي���م ب���������ـ 350دي�����ن�����ارا،
ال���ح���ق���وق ت��ط��م��ط��م ف��ض��ي��ح��ة
ال�����ت�����ح�����ك�����ي�����م ب�����ال�����ت�����ه�����دي�����د)،
تضمنت انتقاد قيام مركز
ل��ل�اس����ت����ش����ارات وال����ت����دري����ب
ب�����وض�����ع إع���ل���ان�������ات ت����ه����دف
ال�����ى االت�����ج�����ار ب���ال���ش���ه���ادات
ا ل��درا س��ي��ة بمقابل م��ا ل��ي ،إذ
قام المتهمان بكتابة المقال
و ن��ش��ر ه��ذا الخبر و ف��ق��ا لما
ي���ت���ح���ت���م ع���ل���ي���ه م��س��ؤول��ي��ت��ه
المهنية الصحافية والدور
االعالمي الذي ينحصر في
نقل الوقائع دون تمييزها
ودون فصلها ع��ن سياقها
ا ل��ح��ق��ي��ق��ي ف���إن ا ل��ه��دف يظل
مشروعا ال جريمة فيه ،وال
يدخل ضمن نطاق التجريم
ال������ذي ق����ص����ده ال���م���ش���رع ف��ي
القانون  3لسنة  2006بشأن
المطبوعات والنشر».
وت�������اب�������ع�������ت« :وق������������د ث���ب���ت
ل����ل����م����ح����ك����م����ة ت�������واف�������ر ش�����رط
اليقظة واإلحاطة ،الى جانب

من قصر العدل

مطالبة
أن ي��ط��ل��ب وزي����ر ال��ع��دل
فهد العفاسي إحصائية
بالقضايا التي تم وقفها
أو الحكم باعتبار الدعوى
ك������أن ل�����م ت���ك���ن ف���ي���ه���ا ،م��ن
ب������دا ي������ة س���ب���ت���م���ب���ر 2017
ح��ت��ى آخ����ر ج��ل��س��ة ع��ق��دت
ف�����ي ي����ون����ي����و ق����ب����ل ع��ط��ل��ة
العيد ،ليرى حجم كارثة
اإلع����ل���ان��������ات أم���������ام ع��ي��ن��ه
ويتحرك لمعالجتها.

أمنية

ضوء

غير معقول

أن تعمل وزارة ا ل��ع��دل على
إع���ادة النظر ف��ي ال��ع��ق��ود التي
ت��ب��رم��ه��ا لتعيين ال��ح��ج��اب في
المحاكم ب��أن تفكر ف��ي تعيين
موظفين دائ��م��ي��ن ك��ح��ج��اب ،أو
ت��ت��م االس���ت���ع���ان���ة ب��ت��ع��ي��ي��ن فئة
غير محددي الجنسية «البدون»
وب���م���ك���اف���آت ث���اب���ت���ة ،وم���ن���ا ال��ى
وك����ي����ل ال�����������وزارة ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف
السريع.

ال�����م�����راق�����ب ف������ي ج������دول
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ب��ق��ص��ر
العدل عبدالله المنصور
ي�������س�������ت�������ح�������ق اإلش���������������������ادة
وال���ت���ق���دي���ر ،ل��م��ا ي���ق���وم به
م������ن ع����م����ل ك����ب����ي����ر ت���ج���اه
المتقاضين والمراجعين،
فله ك��ل الشكر ويستحق
التكريم على أدائه.

أن ت��ب��ت��ع��د ال���رق���اب���ة ع��ل��ى أع���م���ال ال��ح��ج��اب
الموجودين في المحاكم ،وهو ما تترتب عليه
مطالبة بعضهم برسوم خاصة لهم مقابل

عبداللطيف السريع

التصوير أو حتى نقل الملفات أو استخراج
صور من األحكام القضائية.

تساؤل
ل���م���اذا ال ت���ق���وم وزارة ا ل���ع���دل ب��م��خ��ا ط��ب��ة
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ل���زي���ادة ع���دد رج����ال األم��ن
ل��ح��م��اي��ة ال��ق��اع��ات ف��ي ال��م��ح��اك��م ،ألن ال��ع��دد
الحالي بها ال يكفي لحماية القاعات ،وهو

األم����ر ال����ذي ت��س��ب��ب ف���ي ع���دم ع��ق��د ع���دد من
الهيئات القضائية التي تتولى الفصل في
القضايا الجزائية ،وهروب أحد المتهمين
من إحدى القاعات.

local@aljarida●com

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

من يتحمل
الفساد يا
العفاسي؟!
أيام قليلة تفصلنا عن
نهاية الموسم القضائي
ل��ن��س��ت��ع��د الس��ت��ق��ب��ال ع��ام
ق���ض���ائ���ي ج����دي����د ن��ت��م��ن��ى
أن يكون أفضل من العام
ال������ذي س���ب���ق���ه ف����ي إن���ج���از
األع���م���ال اإلداري������ة وإزال����ة
ال���س���ل���ب���ي���ات ال����ت����ي ك���ان���ت
تعتري المنظومة اإلدارية
والعقبات التي تواجهها
ح����ت����ى ي���ن���ع���ك���س أداؤه��������ا
ال��ج��ي��د ع��ل��ى ح��س��ن سير
ال����ع����دال����ة ،وال����ت����ي ي��س��ع��ى
القضاء إلى تحقيقها.
لم يكن العام القضائي
ال��������ح��������ال��������ي إداري����������������������ا إال
وب�����اال ع��ل��ى ال��م��ت��ق��اض��ي��ن
وال�����م�����ح�����ام�����ي�����ن ن���ت���ي���ج���ة
اإلخ��ف��اق اإلداري والفني
ال������ذي ش���ه���دت���ه ال��م��ح��اك��م
ف��������ي ت����ح����ق����ي����ق األع������م������ال
وإنجازها في كل األقسام
ب���ل��ا اس�����ت�����ث�����ن�����اء ،ن��ت��ي��ج��ة
اإلخفاق الرقابي على أداء
الموظفين واإلشراف على
س�ل�ام���ة س��ي��ر ال��م��ن��ظ��وم��ة
اإلداري�����������������ة ،وال������ت������ي ت��ع��د
ول�����ل�����أس�����������ف م����خ����ت����ط����ف����ة
ب�������ق�������رارات ت����ق����ف خ��ل��ف��ه��ا
ال��واس��ط��ة وال��م��ح��س��وب��ي��ة
والفساد اإلداري!
غ������������ي������������اب ال����������رق����������اب����������ة
وال����م����ح����اس����ب����ة م����ع����ا ف��ي
قطاع المحاكم وعلى من
ي���ش���رف ع��ل��ي��ه��ا ج��ع��ل من
معالجة أي قضايا تجاه
أي ق����ص����ور ب������دال م�����ن أن
ي��ك��ون إداري����ا وبالطريقة
التي تتالء م مع طبيعته
تتم إحالتها ا ل��ى النيابة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��ه��ا،
ب��ع��د أن ف��ش��ل��ت ال��ج��ه��ود
ف���ي م��وا ج��ه��ت��ه أو تهيئة
األج�����������������واء ال�������ت�������ي ت���م���ن���ع
م���ن وق���وع���ه���ا ع���ل���ى األق���ل
ل������ض������ع������ف أ د ا ء ب����ع����ض
ال���ق���ي���ادات وع����دم ق��درت��ه��ا
ع���ل���ى م���واج���ه���ة األح������داث
اليومية.
إ د ا ر ا ت ك������ا ل������ج������د و ل
واإلع�����ل����ان����������ات وال����ح����ف����ظ
وال���ت���ن���ف���ي���ذ ل�����م�����اذا ت���ق���وم
على مبدأ االحتكاك بين
ال�����م�����وظ�����ف ال����م����ن����ج����ز أو
المخفق وب��ي��ن ال��م��راج��ع،
س����������واء ك��������ان م���ت���ق���اض���ي���ا
أو م����ح����ا م����ي����ا و ل���ي���س���م���ح
للفاسد بالتسلل إ ل��ى أي
م��ن ت��ل��ك اإلدارات إلن��ج��از
ع��م��ل��ه ب���ح���ق أو م����ن دون
ح��������ق؟ ول�������م�������اذا ال ت���وف���ر
آ ل��ي��ات و ط���رق إلكترونية
وتقنية تمنع من حدوث
ذل����ك االح���ت���ك���اك وت��ض��م��ن
ف�����ي ذات ا ل�����و ق�����ت إ ن���ج���از
ت���ل���ك األع����م����ال ب���م���ا ي��م��ن��ع
م��������ن ت�������وغ�������ل ال������واس������ط������ة
وال�������م�������ح�������س�������وب�������ي�������ة م����ن
إنجازها.
ف����ك����رة ت����وغ����ل ال���ف���س���اد
االداري ف�������ي األ ج������ه������زة
ال��م��ع��اون��ة ل��ل��ق��ض��اء باتت
ت�������ره�������ق ال����م����ت����ق����اض����ي����ن،
وتسيء للقضاء الكويتي،
وتضعف الثقة في نفوس
ال������ن������اس وال����م����ؤس����س����ات
الخاصة والعامة بسبب
وج������ود ال���خ���ل���ل ،رغ�����م أن���ه
شيء مختلف عن القضاء
ال������ذي ي��ح��ك��م ف����ي ح��ق��وق
ال���������ن���������اس وم�����ص�����ائ�����ره�����م
وأموالهم وينبغي الفصل
بينهما ،لكن يتعين على
ا ل���م���س���ؤو ل���ي���ن ف����ي وزارة
ال�������ع�������دل وع������ل������ى رأس�����ه�����م
د .ف���ه���د ا ل���ع���ف���ا س���ي إزاء
ت���ع���زي���ز ص�������ورة ال���ق���ض���اء
ال����ك����وي����ت����ي ال��������ذي ي��ش��ه��د
ال����ب����ع����ي����د ق�����ب�����ل ال����ق����ري����ب
ع��ل��ى ن��ظ��ا ف��ت��ه أن يعملوا
ع�����ل�����ى ت����ح����س����ي����ن ص�������ورة
ال��ع��م��ل اإلداري ال��م��رت��ب��ط
ب��ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي ،وه��و
أ م��ر ال ي��ح��ت��اج إال عزيمة
حقيقية م��ن قبل ا ل���وزارة
وم��س��ؤول��ي��ه��ا ع��ل��ى نسف
ال�����م�����ن�����ظ�����وم�����ة اإلداري���������������ة
الفاشلة التي تعيشها كل
المحاكم وإيجاد منظومة
ت���ل���ي���ق ب����ص����ورة ال���ق���ض���اء
ال���ك���وي���ت���ي وت���ع���م���ل ع��ل��ى
ر ف��ع��ت��ه و ت��ب��ث الطمأنينة
ف�����������ي ن����������ف����������وس ال��������ن��������اس
والمؤسسات ،و م��ن يريد
االستثمار في البالد.

ةديرجلا

•
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سياسة رفع معدل التحويل في الجامعة تنافي ميول الطلبة!
«الجمعيات الطالبية» لـ ةديرجلا  :التخصصات غير المطلوبة ال تحكمها شروط رفع المعدل!
•

فيصل متعب

أكدت الجمعيات الطالبية
بجامعة الكويت أن سياسة رفع
معدل التحويل بين الكليات
تنافي ميول الطلبة ورغباتهم،
مما يضطرهم إلى دراسة
تخصصات غير مرغوب فيها
بغية التحويل ،بعد الحصول
على المعدل المطلوب في
شروط التحويل.

ت ـق ـبــل ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت عـلــى
فترة تحويل بين الكليات ،وهي
م ــن أش ــد ال ـف ـتــرات عـلــى الـطـلـبــة،
إذ تـحـتــاج بـعــض التخصصات
العلمية واألدبية بالجامعة إلى
اج ـت ـه ــاد وتـ ـف ــوق دراسـ ـ ــي حتى
يتمكن الـطــالــب مــن الــدخــول في
ال ـت ـخ ـص ــص الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــري ـ ــده ،مــع
مراعاة النظم واللوائح الخاصة
ب ــال ـت ـح ــوي ــل ،ف ــي اج ـت ـي ــاز ش ــرط
المعدل العلمي الذي يكون مالئما
مع شروط الكليات التي تضعها
لدخول الطالب بها.
ورغــم فتح باب التحويل بين
الكليات فــي فـتــرات مختلفة فإن
هناك صعوبة في حصول الطلبة
على التخصص الذي يرغب فيه،
ألن سياسة رفع معدل التحويل
بين الكليات تنافي ميول الطلبة
ورغ ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــم ،ب ـس ـب ــب ال ـ ـشـ ــروط
الـصـعـبــة ال ـتــي تـضـعـهــا الـكـلـيــة،
و خــا صــة للتخصصات العلمية
التي تتعمد رفع النسب الخاصة
بالتحويل.
وذ ك ــرت الجمعيات الطالبية
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،أن
العديد مــن الطلبة يلجأون إلى
الـ ــدراسـ ــة ف ــي ت ـخ ـص ـصــات غـيــر

م ــرغ ــوب فـيـهــا ب ـهــدف الـحـصــول
على معدل مناسب للتحويل إلى
الـتـخـصــص ال ــذي يــرغ ـبــون فيه،
مما يضطرهم إلى بذل الجهود
للحصول على مرادهم.
وق ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس راب ـ ـ ـطـ ـ ــة ك ـل ـيــة
الهندسة والبترول سعد البدي إن
التخصصات المطلوبة تحكمها
شروط صعبة للتحويل إليها ،أما
التخصصات غير المرغوب فيها
فال تحكمها شروط.

آلية التحويل
وأضاف البدي أن رؤية الكلية
فـ ــي مـ ـس ــأل ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــل تــام ــس
احتياجات ســوق العمل ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن بـ ـع ــض ال ـت ـخ ـص ـص ــات
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول عليها طلب في جميع
الجامعات الخارجية والداخلية.
وبـ ـي ــن أن هـ ـن ــاك ظ ـل ـم ــا عـلــى
الطلبة في آلية التحويل من كلية
الى أخرى ،مضيفا ان «آلية القبول
فــي ه ــذا ال ـعــام أصـبـحــت مالئمة
ل ـب ـي ـئــة ال ـ ــدراس ـ ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة،
بـحـيــث ت ــم ال ـف ــرض عـلــى الطلبة
اجتياز اختبار القدرات الخاص

«اتحاد مصر» :ال صلة لنا بإقامة حفل
للخريجين مع شركات تجارية
●

أحمد الشمري

ح ــذر أمـيــن ســر االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت ف ــرع مـصــر خالد
السليماني خريجي طلبة الكويت في مصر من التعامل مع أي شركات
تجارية تنظم حفال للخريجين ،تزعم أنها رعاة للحفل ولها صلة مع
االتحاد ،وهي باألساس ليس لها أي صلة.
وقال السليماني ،في تصريح صحافي ،إن الشركات التجارية تقوم
بتسجيل الطلبة لالحتفال بهم نظير مبالغ مالية ،وهذه طريقة تكسب
غير مشروعة على حساب الطلبة الخريجين ،الفتا إلى أن االتحاد يرفض
تحميل الطلبة وأولياء أمورهم أعباء مالية .وأكد ضرورة عدم التعامل
مع أي شركات تقيم االحتفاالت للطلبة وفق طرق غير مشروعة ،الفتا
إلى أن االحتفال الرسمي للطلبة سيتم اإلعــان عنه رسميا في بيان
يصدره االتحاد ،ويبين الجهات الراعية وموعد ومكان إقامة االحتفال.

خالد السليماني

بـمـقــرر الــريــاض ـيــات لـلـقـبــول في
كلية الهندسة والبترول».
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـطـ ــالـ ــب فــي
ال ـس ــاب ــق اذا رسـ ــب ف ــي اخ ـت ـبــار
ال ـ ـقـ ــدرات ي ـتــم إعـ ـط ــاؤه م ـق ــررات
تمهيدية في الرياضيات ومن ثم
يتم قبوله ،وان الكلية تعتمد في
دراسة مقرراتها على الرياضيات
فنجد بعض الطلبة ممن يرغبون
فـ ـ ــي دخ ـ ـ ـ ــول الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ي ــرسـ ـب ــون
بالرياضيات.
واضــاف ان الكثير من الطلبة
يـ ـقـ ـبـ ـل ــون ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ع ـل ـم ـي ــة ثــم
يتخذونها «تــرانــزيــت» الــى كلية
الـهـنــدســة وال ـب ـت ــرول ،الف ـتــا إلــى
أن الـ ـط ــال ــب فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــال ال
يتأخر فــي الـتـخــرج ،ألنــه يــدرس
مقررات عامة يأخذها طالب كلية
ال ـه ـنــدســة ف ــي ال ـس ـنــة الــدراس ـيــة
األولى ،حتى يحصل على المعدل
المطلوب للتحويل دون و جــود
صعوبات.

تخصصات علمية
من جانبه ،ذكــر رئيس رابطة
ط ـل ـب ــة ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم االداريـ ـ ـ ـ ــة
بجامعة الكويت سعود الكتيتي

شروط االلتحاق
بـ «أسنان القاهرة»
أعلن المكتب الثقافي في
ج ـم ـهــوريــة م ـصــر الـعــربـيــة
شروط القبول في كلية طب
األس ـنــان بجامعة الـقــاهــرة
للعام الجامعي 2019/2018
وهــي :أال يقل الحد األدنــى
ب ـعــد ال ـم ـعــادلــة ع ــن  80في
ال ـم ـئ ــة ،وأال ي ـق ــل مـسـتــوى
الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة الـمـحــدد
من الجامعة األميركية عن
 5.5نقاط.
وكشف المكتب عن زيادة
أسعار صرف البدل النقدي
ل ـت ــذاك ــر ال ـس ـف ــر لـمـبـعــوثــي
وزارة ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ا لـ ـع ــا ل ــي
للطلبة الدارسين.

أكاديميا
سلة أخبار
المضف يستقبل
مهنئي العيد اليوم
قال مكتب العالقات
العامة واإلعالم في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،إن «المدير العام
للهيئة د .علي المضف،
ونواب المدير يستقبلون
المهنئين بمناسبة عيد
الفطر المبارك اليوم من الـ9
ً
حتى الـ 10صباحا ،وذلك
في الديوان العام للهيئة-
مبنى رقم  5الدور الثاني».

كأس العالم
على «واتساب»
ان مـ ـع ــدل ال ـت ـح ــوي ــل ف ــي بـعــض
التخصصات يتغير من عام إلى
آخر ،مبينا أن سياسة رفع معدل
ال ـت ـحــويــل ب ـيــن ال ـك ـل ـيــات تـنــافــي
ميول الطلبة ورغباتهم.
وأضاف الكتيتي أن أصحاب
التخصصات العلمية هم الفئة
األكثر معاناة في هذه الناحية،
«إذ ن ـ ـجـ ــد ان مـ ـ ـع ـ ــدل ا ل ـط ـل ـب ــة
أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات االدبـ ـي ــة
ثابتة ،أما خريجو القسم العلمي

فتختلف معدالت التحويل من
حين الــى آخــر فــي كلية العلوم
االدارية».
واوض ـ ـ ـ ــح ان الـ ـتـ ـح ــوي ــل حــق
مــن حـقــوق الطلبة ،الفـتــا إلــى أن
ال ـعــديــد مــن الـطـلـبــة يـقـبـلــون في
ال ـج ــام ـع ــة وف ـ ــق ت ـخ ـص ـص ــات ال
يــرغـبــون فيها ،نـظــرا النخفاض
م ـع ــدل ــه الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،ل ـك ــن بـعــض
الطلبة يتخذها فرصة مناسبة
لالجتهاد والحصول على معدل

علمي يؤهله لدراسة التخصص
الذي يرغب فيه.
وأفاد بأن كلية العلوم االدارية
تعتبر أقــل الكليات فيما يتعلق
ب ــالـ ـمـ ـع ــدل الـ ـمـ ـك ــاف ــئ ،م ـض ـي ـفــا:
«الحـظـنــا ارتـفــاعــا فــي المعدالت
ا لـمـكــا فـئــة لبعض التخصصات
العلمية واالدب ـيــة فــي هــذا العام
بــالـجــامـعــة ،وه ــذا يعطي حــافــزا
كبيرا للطلبة فــي التسجيل في
برامج الكلية».

كمال يبحث التحاق دفعة من منتسبي
«الحرس الوطني» بـ «التمريض»
البتعاث  10طالب في الفصل الدراسي 2019 /2018
بحث عميد كلية التمريض في الهيئة العامة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب د .نـبـيــل كـمــال،
ومساعد العميد للشؤون األكاديمية في الكلية
د .علي الحجرف مع وفد الحرس الوطني ،الذي
يضم ركن أول تأهيل ومقرر لجنة البعثات المقدم
خالد الشمري ،وركن أول الفحص الطبي المقدم
سطام عويد ،آخر الترتيبات المتعلقة بالتحاق
أول دفعة من منتسبي الحرس ببرنامج دبلوم
التمريض.
وأفـ ـ ــاد مـمـثـلــو الـ ـح ــرس ب ــأن ــه «يـ ـج ــري حــالـيــا
استكمال إجراءات ابتع ـ ـ ــاث  10طـ ـ ــالب لاللتحـ ـ ـ ــاق
ببرنا م ـ ـ ـ ـ ــج الدبل ـ ـ ـ ــوم فــي الفصـ ـ ــل ا لـ ــدراسي

 ،»2019 /2018مبدين رغبتهم في أن تشكل لجنة
مــن «الـتـمــريــض» تـقــوم بــالـمـقــابــات الشخصية
للمبتعثين.
من جانبه ،رحب د .كمال بالوفد الزائر ،معربا
ع ــن س ـع ــادت ــه لـتـحـقـيــق أول ث ـم ــرة تـ ـع ــاون بين
«التمريض» و«الـحــرس» ،مبديا استعداد الكلية
لـتـقــديــم ك ــل م ــا م ــن شــأنــه تـعــزيــز ال ـت ـعــاون بين
الجهتين ،في إطــار بروتوكول التعاون المبرم
بين «التطبيقي» و«الحرس».

أعلن االتحاد الوطني لطلبة
الكويت فرع كندا توفير
خدمة كأس العالم عن
طريق الواتساب «أهداف -
ملخصات  -تقارير وغيرها»،
ً
الفتا إلى أن الخدمة تساهم
في إعطاء األخبار أوال بأول
لجميع الطلبة.

المستندات المطلوبة
في «بعثات بريطانيا»
أعلنت مجموعة مستجد
التابعة لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع المملكة
المتحدة أن المستندات
المطلوبة للتسجيل في
البعثات هي :إدخال كشف
درجات الثانوية العامة،
ً
متضمنا تسلسل األعوام
الدراسية دون انقطاع لجميع
صفوف المرحلة الثانوية،
ً
وفقا لكل نظام دراسي،
ومعادلة التعليم الخاص
«لطلبة المدارس الخاصة»،
وشهادة أداء اختبار القدرات
واالختبار التحصيلي
للحاصلين على الثانوية من
المملكة العربية السعودية،
ونسخة عن البطاقة المدنية
للطالب وولي األمر ،ونسخة
عن جواز السفر «صفحة
البيانات» ،ونسخة عن
اختبار االيلتز أو التوفل إن
وجدت.

محليات

٨
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الجالوي تفقد السيور الخارجية بالمطار
اطلع على تفعيل البوابات « »RFIDوآلية التفتيش بعد أيام من تشغيلها

اإلجراءات الجديدة
تحمي البالد من
مخاطر التهريب
وتسرع خروج
المسافرين

تفقد ا لـمــد يــر ا لـعــام ل ــإدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك الـمـسـتـشــار
جمال الجالوي ،يرافقه وكيل
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ا ل ـم ـس ــا ع ــد
لشؤون المنافذ اللواء منصور
العوضي ،ونائب المدير العام
لإلدارة العامة للطيران المدني
فهد الوقيان ،المطار الحالي
( ،)T1لالطالع على آلية العمل
بالسيور الخارجية ( 6سيور)،
المجهزة بأحدث أنواع أجهزة
التفتيش الجمركي ،والبوابات
" "RFIDا ل ـت ــي ب ــدأ ا ل ـع ـمــل بـهــا
الخميس الماضي.
ووجـ ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــاوي ،ب ــإع ــداد
تقرير حــول المالحظات التي
ر ص ــدت خــال اال ي ــام الخمسة

جمال الجالوي

االولـ ـ ــى م ــن ع ـم ـل ـيــة الـتـشـغـيــل
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـم ـســؤول ـيــن

أحد السيور الجديدة بالمطار

ف ــي ا ل ـط ـيــران ا ل ـمــد نــي ووزارة
الداخلية.
واطلع على كفاء ة األجهزة
ا لـمـتـقــد مــة ا ل ـخــا صــة بتفتيش
أم ـت ـع ــة ال ـم ـس ــاف ــري ــن وف ـحــص
األم ـ ـت ـ ـعـ ــة "خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا" ب ـش ـكــل
يـ ـحـ ـم ــي الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن م ـخ ــاط ــر
ت ـ ـهـ ــريـ ــب ال ـ ـم ـ ـم ـ ـنـ ــوعـ ــات ب ـك ــل
ص ـ ــوره ـ ــا ،وتـ ـفـ ـق ــد الـ ـب ــواب ــات
األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ـخ ـ ــروج
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــري ـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــواب ـ ــة
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــراء وال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة
ل ـل ـم ـس ــاف ــري ــن مـ ــن غ ـي ــر حـمـلــة
األم ـت ـعــة ،وال ـب ــواب ــات األخ ــرى
الـمـخـصـصــة لـحـمـلــة األمـتـعــة،
م ـب ــدي ــا ارتـ ـي ــاح ــه ب ـش ــأن عـمــل
التقنيات الحديثة المرتبطة
ب ـت ـف ـت ـيــش األمـ ـتـ ـع ــة وس ـه ــول ــة
انصراف القادمين.
ورافق الجالوي ،في جولته
كل من مستشار المدير العام
للجمارك ،ومدير إدارة الجمرك
الجوي ،ومراقب مطار الكويت
الدولي ،ورئيس ميكنة العمل
الجمركي.

local@aljarida●com

ً
حريق كبير يلتهم سوقا لألعالف بمنطقة ارحية
أسفر عن إصابة  3إطفائيين ...و 4مراكز شاركت في إخماده

النيران تلتهم سوق األعالف

محمد الشرهان
أص ـيــب  3إطـفــائـيـيــن ب ـحــاالت اخـتـنــاق
وإجهاد حراري ،جراء حريق كبير اندلع
مساء أمس األول في سوق لبيع األعالف
في منطقة ارحية ،كما أسفر الحادث عن
خ ـســائــر م ــادي ــة ك ـب ـيــرة لـحـقــت بــال ـمــوقــع،
وت ـس ـب ــب ف ــي إتـ ـ ــاف ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
األعالف.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،الـ ـت ــي رواه ـ ـ ــا مــديــر
إدارة العالقات العامة واال عــام بــاإلدارة
ا لـعــا مــة لــإ طـفــاء العقيد خليل اال مـيــر ،ان
غــر فــة عمليات االدارة تلقت بــا غــا مساء

امس االول ،يفيد باندالع حريق في سوق
األع ـ ـ ــاف ب ـم ـن ـط ـقــة ارحـ ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة
الجهراء.
وأشـ ــار الـعـقـيــد األم ـيــر ال ــى ان ــه ف ــور تلقي
البالغ تم تحريك مراكز إطفاء الجهراء الحرفي
والجهراء والسالمي والصليبيخات الى موقع
البالغ ،بقيادة الرائد حسين القطان ،والنقيب
سعد الهاجري ،والمالزم اول سعد الهاجري.
واضــاف ان رجــال االطـفــاء ،فــور وصولهم،
تبين لهم أن الحريق في سوق لالعالف ممتد
على مساحة الف متر مربع ،وان سرعة الرياح

ساعدت في امتداد الحريق الى اكثر من موقع.
وبين أن رجال اإلطفاء شرعوا في مكافحة
الـ ـح ــري ــق ،وعـ ـمـ ـل ــوا ع ـل ــى ع ــزل ــه ب ــاس ـت ـخ ــدام
الجرافات ،بهدف منع اتساع رقعته ،ونجحوا
في السيطرة على الحريق بعد نحو  6ساعات
من اندالعه ،ثم شرعوا في عملية التفتيش.
ولفت إلــى أن الـحــادث أسفر عــن إصــابــة 3
إطفائيين بحاالت اختناق وإجهاد حــراري،
وتم عالجهم في موقع الحادث من قبل فنيي
الطوارئ الطبية ،مضيفا ان حالتهم الصحية
مطمئنة وال تدعو للقلق.

ةديرجلا
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ظاهرة تسول عمالة
العقود الحكومية!

ريتشارد ن .هاس* جوزيف س .ناي االبن*

ثورتنا المعلوماتية الوليدة
كثيرا ما ُيقال إننا نشهد ثورة معلومات ،ولكن ماذا
يعني هذا ،وإلى أين تأخذنا هذه الثورة؟
الواقع أن ثــورات المعلومات ليست جديدة ،ففي
عام  ،1439أطلقت مطبعة يوهانس غوتنبرغ عصر
االت ـص ــال ال ـج ـمــاه ـيــري ،وتــرت ـبــط ثــورت ـنــا الـحــالـيــة،
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ف ــي وادي ال ـس ـل ـي ـك ــون ف ــي سـتـيـنـيــات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،ب ـقــانــون مـ ــور :إذ يـتـضــاعــف عــدد
الترانزستورات على شريحة الكمبيوتر كل بضعة
أعوام.
بحلول بداية القرن الحادي والعشرين ،أصبحت
تكلفة القوة الحاسوبية واحــدا على ألــف مما كانت
عليه فــي أوائ ــل سبعينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،واآلن
تربط اإلنترنت كل شيء تقريبا ،ففي منتصف عام
 ،1993كان هناك نحو  130موقعا على اإلنترنت في
َ
العالم؛ وبحلول عام  ،2000تجاوز الرقم  15مليون
موقع ،واليوم أكثر من  3.5مليارات شخص يمكنهم
استخدام اإلنترنت؛ ويتوقع الخبراء أن تربط «إنترنت
األشياء»  20مليار جهاز بحلول عام  ،2020وال تزال
ثورتنا المعلوماتية في مهدها.
السمة األساسية التي تميز الثورة الحالية ليست
سرعة االتصاالت؛ إذ يرجع االتصال اللحظي بواسطة
التلغراف إلى منتصف القرن التاسع عشر ،ولكن يكمن
التغيير الحاسم في االنخفاض الهائل الذي طرأ على
تكلفة نقل وتخزين المعلومات ،فــإذا انخفض سعر
ا لـسـيــارة بالسرعة نفسها ا لـتــي انخفض بها سعر
القوة الحاسوبية ،فــإن المرء كــان سيشتري سيارة
اليوم بالثمن نفسه الذي يدفعه لوجبة غداء رخيصة.
وع ـن ــدم ــا يـنـخـفــض س ـعــر أي تـكـنــولــوجـيــا بـهــذه
ُ
صبح الوصول إليها متاحا على نطاق واسع،
السرعة ،ي ِ
وتتساقط الحواجز التي تحول دون دخول المزيد من
المستخدمين ،ولكل األغراض العملية ،أصبحت كمية
َ
المعلومات التي يمكن نقلها في مختلف أنحاء العالم
ال نهائية تقريبا.
كما انخفضت تكلفة تخزين المعلومات بشكل كبير،
األمر الذي مكن قدوم عصر البيانات الضخمة الحالي،

وليد عبدالله الغانم

فالمعلومات التي كانت تمأل مستودعا أصبح بوسعك
اليوم أن تضعها في جيب قميصك.
في منتصف القرن العشرين ،كان الناس يخشون
أن ت ــؤدي أج ـهــزة الـكـمـبـيــوتــر واالتـ ـص ــاالت مــن ثــورة
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـحــال ـيــة إل ــى ذل ــك ال ـن ــوع م ــن الـسـيـطــرة
المركزية التي صورتها رواية جورج أورويل المخيفة
العامرة بالبؤس اإلنساني « ،»1984حيث يراقبنا األخ
األكـبــر مــن جهاز كمبيوتر مــركــزي ،على النحو الــذي
يجعل االستقالل الفردي بال معنى.
ولكن ما حدث مع انخفاض تكلفة القوة الحاسوبية
وتقلص أجهزة الكمبيوتر إلى حجم الهاتف الذكي،
والـســاعــة ،وغـيــر ذلــك مــن األج ـهــزة المحمولة ،عملت
التأثيرات المبطلة للمركزية على تكميل التأثيرات
المعززة للمركزية ،األمر الذي عمل بالتالي على تمكين
التواصل بين األقــران وتعبئة مجموعات جديدة .من
عجيب المفارقات رغم ذلك أن هذا االتجاه التكنولوجي
عمل أيضا على إبطال مركزية المراقبة :فاآلن يحمل
ال ـم ـل ـيــارات م ــن ال ـن ــاس طــوعــا أج ـه ــزة تـعـقــب تنتهك
خـصــوصـيـتـهــم عـلــى نـحــو ال يـنـقـطــع ف ــي بـحـثـهــا عن
األبراج الخليوية ،لقد وضعنا األخ األكبر في جيوبنا.
على نحو مماثل ،تعمل وسائط التواصل االجتماعي
الكلية الوجود على توليد مجموعات جديدة عابرة
للحدود الوطنية ،لكنها تخلق أيضا الفرص للتالعب
من جانب الحكومات وغيرها .على سبيل المثال يربط
موقع فيسبوك أكثر من ملياري شخص ،وكما أظهر
التدخل الــروســي في انتخابات  2016الرئاسية ،فإن
هذه الصالت والمجموعات يمكن استغاللها لتحقيق
غــايــات سياسية ،وقــد حــاولــت أوروب ــا إرس ــاء قواعد
لحماية الخصوصية باالستعانة بالنظام العام لحماية
البيانات ،لكن نجاحها ال يزال غير مؤكد ،من ناحية
أخرى تجمع الصين بين المراقبة وتطوير تصنيفات
االئتمان االجتماعي التي من شأنها أن تقيد الحريات
الشخصية مثل السفر.
الواقع أن المعلومات تزود من يمتلكها بالقوة ،وقد
أصبح المزيد مــن الـنــاس قــادريــن على الــوصــول إلى

كم من المعلومات أكبر من أي وقت مضى ،والتي قد
تستخدم لتحقيق أغراض طيبة أو شريرة ،والحكومات
ليست الـقــوى الــوحـيــدة الـتــي يمكنها اسـتـخــدام هذه
القوة ،فمن الممكن أن تستخدمها أيضا قوى غير تابعة
لدول بعينها تتراوح من الشركات الضخمة والمنظمات
غير الربحية إلى المجرمين واإلرهابيين ومجموعات
غير رسمية مرتجلة تسعى إلى تحقيق أغراض محددة.
ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي ن ـه ــاي ــة الـ ــدولـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة ،إذ تـظــل
الحكومات الجهات األكثر قوة على الساحة العالمية؛
لكن الساحة أصبحت أكثر ازدحاما ،وبوسع العديد
مــن الـقــوى الـجــديــدة أن تتنافس بفعالية فــي مملكة
القوة الناعمة ،فسالح البحرية القوي مهم في السيطرة
على الـمـمــرات الـبـحــريــة؛ لكنه ال يستطيع توفير أي
قــدر يذكر مــن الـعــون عندما يتعلق األمــر باإلنترنت.
في أوروبا في القرن التاسع عشر ،كانت عالمة القوة
العظمى قدرتها على االنتصار في الحرب ،لكن كما
أشار المحلل األميركي جون أركويال ،فإن النصر في
عصر المعلومات العالمي اليوم ال يعتمد في أغلب
األحيان على جيش من الذي خرج منتصرا؟ بل على
قصة من التي انتصرت؟
وتكتسب الدبلوماسية العامة وقوة الجذب واإلقناع
قــدرا مـتــزايــدا مــن األهـمـيــة ،لكن الدبلوماسية العامة
تـتـغـيــر ،ف ـقــد ول ــت األي ـ ــام ح ـيــث ك ــان ض ـبــاط الـخــدمــة
الخارجية يحملون معهم أجـهــزة عــرض األف ــام إلى
المناطق النائية لعرض األفالم على جماهير معزولة،
أو ع ـنــدمــا كـ ــان أشـ ـخ ــاص خ ـلــف ال ـس ـت ــار ال ـحــديــدي
يـحـتـشــدون ح ــول أج ـهــزة ال ــرادي ــو الـقـصـيــرة الـمــوجــة
لالستماع إلى هيئة اإلذاعة البريطانية .وقد أدى التقدم
التكنولوجي إلى انفجار المعلومات ،وبالتالي «مفارقة
الوفرة» :فوفرة المعلومات تقودنا إلى ندرة االهتمام.
ف ـع ـنــدمــا ي ـص ــاب الـ ـن ــاس ب ــاالرتـ ـب ــاك بـ ِـف ـعــل حـجــم
المعلومات التي تواجههم ،يصبح من الصعب معرفة
ما يستحق التركيز ،ويصبح االهتمام ال المعلومات
هو المورد النادر ،وتصبح قوة الجذب الناعمة موردا
أكثر حيوية للقوة مقارنة بالماضي ،ولكن هذه أيضا

حال القوة الصارمة نفسها المتمثلة بحرب المعلومات،
ومع اكتساب السمعة قــدرا أعظم من األهمية تتكاثر
الصراعات السياسية حول خلق وتدمير المصداقية،
فالمعلومات التي تبدو كدعاية ال تستقبل بــاالزدراء
َ
فحسب ،بل ربما تفضي أيضا إلــى نتائج هـ ّـدامــة إذا
تسببت فــي تـقــويــض سـمـعــة دول ــة مــا فــي مــا يتصل
بمصداقيتها.
خ ـ ــال ح ـ ــرب الـ ـ ـع ـ ــراق ،ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،أدت
معاملة السجناء في سجن أبو غريب وسجن خليج
غــوانـتــانــامــو بـطــريـقــة ال تـتـســق مــع الـقـيــم األمـيــركـيــة
المعلنة إلــى ترسيخ تـصــورات النفاق التي ال يمكن
عكسها ببث صــور لمسلمين يعيشون فــي ر غــد في
أميركا .على نحو مماثل تعمل تغريدات الرئيس دونالد
ترامب التي تثبت أنها زائفة بوضوح على تقويض
مصداقية الواليات المتحدة وتقليص قوتها الناعمة.
َ
ُيحكم على فعالية الدبلوماسية العامة من خالل
عدد العقول التي تنجح في تغييرها (وفقا للقياس من
خالل المقابالت واستطالعات الرأي) ،ال بعدد الدوالرات
التي يجري إنفاقها ،ومن المثير لالهتمام أن نالحظ
أن مؤشر بورتالند للقوة الناعمة  30واستطالعات
الرأي تظهر انحدارا في قوة أميركا الناعمة منذ بداية
إدارة ترمب .فقد تساعد التغريدات في تحديد األجندة
العالمية ،لكنها ال تنتج قوة ناعمة إذا لم تكن جديرة
بالتصديق.
اآلن تعمل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي أو التعلم
اآللي السريعة التقدم على التعجيل بهذه العمليات،
فغالبا ما يكون من الصعب كشف الرسائل الروبوتية،
ول ـكــن يـبـقــى أن ن ــرى م ــا إذا ك ــان م ــن الـمـمـكــن أتـمـتــة
المصداقية والسرد المقنع بشكل كامل.

مايكل سينغ*

الصين في الشرق األوسط
على خطى الواليات المتحدة؟
تبدأ وثيقة "استراتيجية الدفاع الوطني" للواليات المتحدة،
التي أصدرها وزيــر الدفاع األميركي جيمس ماتيس في يناير
 ،2018بجملة مــوجــزة ال ت ــزال آثــارهــا على السياسة األميركية
عميقة ،إذ ّ
تشدد الوثيقة على أن "المنافسة االستراتيجية بين
الـ ــدول ،ال اإلره ـ ــاب ،هــي ال ـيــوم الـشــاغــل الــرئـيــس لــأمــن القومي
ً
بشكل مباشر
لـلــواليــات المتحدة" .ونـظــرا إلــى تركيز واشنطن
ٍ
على اإلرهاب منذ  ١١سبتمبر  ،٢٠١١وخوضها حربين كبيرتين
ومشاركتها في حروب صغيرة متعددة بحجة مكافحة اإلرهاب،
ّ
المبين أعاله في غاية األهمية.
يعتبر هذا التحول
ولم ّ
تفسر "استراتيجية الدفاع الوطني" المعنى الدقيق لهذا
ال ـت ـحـ ّـول بــالـنـسـبــة إل ــى سـيــاســة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي الـشــرق
األوسط ،وال بالنسبة الى "استراتيجية األمن القومي" الصادرة
البيت األبيض ،فللوهلة األولى ،يبدو أن ّ
لب المضوع هو تخفيف
ّ ّ
شك أن المنطقة أساس أي سياسة
التركيز على الشرق األوسط ،وال
ً
ـاب ،ولكنها ليست موطنا ألي قوى عالمية ،ولم
لمكافحة ًاإلرهـ ً
تكن ساحة رئيسة للمنافسة بين القوى العظمى منذ عدة عقود.
ُ
ومع ذلك ،ثمة دالئل تظهر أن هذا الواقع ربما آخذ في التغيير،
وأوضح دليل على هذا التغيير هو التدخل الروسي في سورية
ّ
بالتحول كجهة فاعلة إقليمية
الذي يشي بعودة طموح موسكو
رئيسة منذ عام  2015فحسب ،ويضع القوات األميركية والروسية
على مسافةٍ جغرافية قريبة "غير مريحة" ،ومع ذلك تبقى طموحات
روسيا ّ
مقيدة في نهاية المطاف بحدود مواردها المالية.
كانت مشاركة الصين المتصاعدة في منطقة الشرق األوسط
ً
تفاعال من مشاركة روسيا ،ولكن من المرجح أن تكون أكثر
أقل ً
أهـمـيــة عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد ،وم ــع نـمــو اقـتـصــاد الـصـيــن ازدادت
مصالحها االقتصادية في الشرق األوســط ،الــذي ُيعد بالنسبة
ً
ً
الى بكين مصدرا للطاقة واالستثمار ،فضال عن أنه وجهة لرأس
المال والعمال الصينيين.
وتتشابه المصالح الصينية واألميركية في الشرق األوســط
بشكل الفــت ،فــدول الخليج العربي تــزود الصين بجزء كبير من
ٍ
نفطها وغازها الطبيعي المستورد ،وهذه تبعية يمكن أن تنمو
في السنوات القادمة ،وفي المقابل ازدادت قدرة الواليات المتحدة
على االكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لديها ،ومع ذلك
تبقى أسعار الطاقة العالمية وبالتالي االقتصاد العالمي عرضة
للصدامات الناشئة في المنطقة ،حيث يعتمد حلفاء الواليات
المتحدة فــي آسـيــا وأمــاكــن أخــرى وبشكل حــاســم على إم ــدادات
الشرق األوسط.
غير أن هذه المصالح المتداخلة والرغبة المشتركة في تعزيز
ـارب اسـتــراتـيـجــي بين
االس ـت ـقــرار اإلقـلـيـمــي لــم تسفر عــن أي ت ّـقـ ٍ
تتغير استراتيجية الواليات
الواليات المتحدة والصين ،ومثلما
ً
الـمـتـحــدة ،ي ـحــدث أي ـضــا ت ـحـ ّـول فــي اسـتــراتـيـجـيــة الـصـيــن .فمع
تنامي مكانة بكين االقتصادية والسياسية في المنطقة ،سعت
ـدور قيادي عبر
األخـيــرة إلــى بــذل مزيد من الجهد لالضطالع بـ ٍ
عقدها مؤتمرات دبلوماسية حول قضايا مثل سورية والصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني ،ويبدو أن الحليف الرئيس لبكين هو
إيران ،التي ال توفر إمكان الوصول ّ
البري إلى إمدادات الطاقة في
ً
المنطقة فحسب ،بل هي أيضا الدولة الوحيدة على ساحل الخليج
غير الملزمة بعالقة أمنية مع واشنطن.
َ ّ
وحتى اآلن تركز القلق األميركي بشأن التعاون الصيني-
اإليراني على التهديدات التي تشكلها الجمهورية اإلسالمية،
كالمساعدات الصينية لبرنامج إيران النووي والصاروخي،
و لـكــن مــع تــزا يــد التركيز على المنافسة االستراتيجية بين
الدول ،من المحتمل أن يتعاظم هذا القلق ليشمل الطرق التي
تـسـ ّـهــل بـهــا إي ــران الـجـهــود الصينية للتغلب عـلــى الــواليــات
ً
المتحدة عالميا.
من الناحية العملية قد يتحول التركيز العسكري لواشنطن
في المنطقة نحو ضمان عدم قدرة ّ
أي قوة أخرى على استبعاد
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن الـمـجــال ال ـجــوي وال ـم ـمــرات البحرية
الـمــزدحـمــة فــي الـمـنـطـقــة ،وم ــن الـمــرجــح أن تشجع الــواليــات
المتحدة على انخراط قوى خارجية صديقة كالهند واليابان
واالتـحــاد األوروب ــي في المنطقة ،فتسعى إلــى تقريب حلفاء
واشـنـطــن اإلقـلـيـمـيـيــن وتـحـسـيــن صـمــودهــم أم ــام المصاعب
ً
ً
ّ
االقتصادية والسياسية ،وتشكل تركيا هنا عامال أساسيا،
فهي تثير اهتمام خصوم الواليات المتحدة بسبب موقعها
الجغرافي ،وبفضل احتمال أن تؤدي العالقات المتوترة بينها
ّ
تصدع حلف "الناتو".
وبين واشنطن إلى
ق ــد تـفـضــي الـمـصــالــح الـمـشـتــركــة بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والصين في الشرق األوسط إلى التنازع ،لكنها قد تؤدي كذلك
إلى قيام تعاون بين البلدين ،إذ ال يستطيع أي طرف تحمل
ً
أعباء المنطقة وحده ،أو تبعات ّ
تحول المنطقة مسرحا لصراع
القوى الكبرى ،ومهما يكن من أمــر فليس التعاون هنا رهن
تحديد ماهية التهديدات والفرص المشتركة في الشرق األوسط
فحسب ،بل هو رهــن وضــع تـصـ ّـو ٍر للمنافسة االستراتيجية
بين الدول ،بحيث ال يكون فيها رابح أو خاسر بالمطلق ،وفي
حال استطاع الطرفان التوصل الى ذلك ،قد تصبح المصالح
المشتركة لـلــواليــات الـمـتـحــدة والـصـيــن فــي ال ـشــرق األوس ــط
ً
ً
مصدرا للتخفيف من التوترات الثنائية في آسيا ال امتدادا لها.
*معهد لندن للشرق األوسط

زوايا ورؤى

* أستاذ في جامعة هارفارد ،ومؤلف
كتاب «مستقبل القوة».
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

waleedalghanim.com

تحتاج هذه الظاهرة المزعجة إلى تدخل الجهات
الحكومية المسؤولة ،وعلى وجه األخص «الشؤون والبلدية
والداخلية» لمعرفة أسبابها ومواجهتها بالحلول الالزمة،
وأولها امتناع بعض أصحاب الشركات عن سداد مستحقات
ً
أولئك العمال أوال بأول مما يدفعهم للبحث عن أي مصدر
آخر إلعالة أسرهم في بالدهم.
ظـ ــاهـ ــرة بـ ـ ـ ــارزة وم ـش ـي ـن ــة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
واستفحلت في الشوارع ،وعند إشارات المرور والدوارات
والـجـمـعـيــات ،وخـصــوصــا فــي األع ـي ــاد وال ـع ـطــل ،وهــي
تجمع العشرات من العمالة اآلسيوية التابعين للعقود
الحكومية للتسول من الناس على مدار اليوم.
في عطلة هذا العيد بدا األمر وكأنه منظم ومرتب ،من
قبل صالتي الفجر والعيد انتشر أولئك العمال بشكل
رهـيــب وه ــم ب ــزي الـعـمــل الــرس ـمــي ،ال ـبــاســوت األصـفــر
للبلدية واألخضر للزراعة واألزرق لجهة أخرى ،وهكذا
مثل الـفــرق ت ــوزع الـعـمــال ب ــاآلالف فــي مناطق الكويت
المختلفة ،وقد استغل بعضهم هذه الفوضى فأصبح
يـلـبــس ل ـبــاس ع ـمــال الـبـلــديــة لـيـتـســول فــي المجمعات
واألس ـ ــواق حـتــى لــو لــم يـكــن مــن عـمــال الـبـلــديــة ،وصــار
ً
ً
الموضوع الفتا لألنظار ومزعجا للناس ومسيئا في
حق الدولة والحكومة وأرباب العمل.
تحتاج هــذه الـظــاهــرة المزعجة إلــى تدخل الجهات
الحكومية الـمـســؤولــة ،وعـلــى وج ــه األخ ــص «ال ـشــؤون
والـبـلــديــة والــداخ ـل ـيــة» لـمـعــرفــة أسـبــابـهــا ومواجهتها
بالحلول الالزمة ،وأولها امتناع بعض أصحاب الشركات
ً
عن سداد مستحقات أولئك العمال أوال بأول مما يدفعهم
للبحث عن أي مصدر آخــر إلعالة أسرهم في بالدهم،
وثانيها سوء إدارة الجهات الحكومية لعقودها ،وعدم
تفعيل ا لــر قــا بــة الصحيحة عليها ،خصوصا البلدية
وهيئة الــزراعــة ،لذلك تجد عمالة هــذه العقود تستغل
ً
وجودها في الشوارع والمناطق للتسول بدال من أداء
واجباتها المطلوبة منها ،ثالثها ضعف متابعة وزارة
الشؤون لحقوق العمالة مع الشركات المستقدمة ،وعدم
تدخلها بشكل فــوري ومسبق لضمان حصول أولئك
البشر على رواتبهم ومستحقاتهم الواجبة لهم ،ورابعها
عدم تدخل وزارة الداخلية لمالحقة المتهربين من قانون
اإلقامة والعمل.
ثمة سبب آخر وهو استغالل هذه العمالة طيبة أفراد
المجتمع من كويتيين ومقيمين ،واعتيادهم على التبرع
ً
لهم ولو من غير سؤال تعاطفا معهم ،وقد وصل ببعض
العمال إلى رفض أداء وظيفته إذا لم تقدم له المال كما
في بعض المستشفيات والجمعيات والمساجد!
نقدر للناس كرمهم وحبهم للعطاء والخير ،ولكن من
ً
الواجب أيضا محاربة هذه الظواهر المسيئة للكويت
(بـ ــاد اإلن ـســان ـيــة) ال ـتــي تـكـشــف ع ــن جــانــب مـظـلــم من
المتاجرة بالبشر ،وال نستبعد وجود عصابات منظمة
ومافيات تدير أعمال التسول في المحافظات والمناطق،
وتسيطر على المواقع المهمة ،وتجبي اإلتاوات اليومية
والشهرية من أولئك الضعفاء مادام أن الجهات الحكومية
غائبة ومهملة وتاركة «القرعة ترعى».
ً
نداء لمن يهمه األمر ،وخصوصا في وزارة الشؤون
والبلدية والداخلية التخاذ الالزم حيال هذه األوضاع
السيئة وإعادة النظام في البلد ،ومحاسبة المتسببين
في ظاهرة التسول ،وال تنسوا أن العمالة الفقيرة في
ذمتكم وبرقبتكم طالما كانوا في بالدنا ،وكنتم أنتم
في مناصبكم ووظائفكم.
وعيدكم مبارك والله الموفق.

ريتشارد ن .هاس* كيفن واتكنز*

األصول التي ال يمكن تجاهلها
العجز
التمويلي
العالمي
للتعليم يصل
إلى  40مليار
دوالر أميركي
ً
سنويا وهو
رقم مرشح
لالرتفاع
بحلول سنة
2020

غالبية الدول
النامية تعطي
األولوية
لقروض البنية
التحتية
المتعلقة
بالنقل والطاقة
قبل االستثمار
في رأس
المال البشري
كالتعليم

كتب بينجامين فرانكلين «أن االستثمار في المعرفة
يحقق أفضل الفوائد» ،وفرانكلين الذي كان من أشد
مناصري التعليم العام ومؤسس للمكتبات وجامعة
بنسلفانيا ك ــان ينظر إ ل ــى التعليم كــأ ســاس للتقدم
البشري ،ولو كان حيا اليوم لشعر بصدمة شديدة من
حال التعليم في الدول النامية ،ولكان من شبه المؤكد
أن يدعم المرفق الدولي لتمويل التعليم الذي اقترحته
المفوضية ا لــدو لـيــة لتمويل ف ــرص التعليم ا لــدو لــي
بقيادة رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون.
فــي اق ـت ـصــاد عــالـمــي يعتمد عـلــى الـمـعــرفــة بشكل
متزايد فإن التعليم الجيد هو أهم من أي وقت مضى
لكن العالم يواجه أزمة تعليم ،فنحو  260مليون طفل
لــم يلتحقوا بــالـمــدارس وأكـثــر مــن ضعف ذلــك الرقم
موجودون بالمدارس بالفعل لكنهم يتعلمون القليل،
لــدرجــة أنـهــم يتخرجون مــن الـمــدرســة ب ــدون مـهــارات
القراءة والكتابة والحساب األساسية ،وهي المهارات
التي يحتاجونها للتقدم في حياتهم ،وهذا ال يحطم
آمال الشباب فحسب ،بل هو يعوق تقدم بلدان بأكملها
والعالم بشكل عام.
لـقــد ال ـت ــزم قـ ــادة ال ـعــالــم قـبــل ث ــاث س ـن ــوات بـهــدف
التنمية المستدامة رقم  4الذي يدعو إلى توفير تعليم
جيد شامل ومنصف للجميع بحلول سنة  ،2030ولكن
لو استمرت التوجهات الحالية بهذا الشكل فإن أكثر
مــن  800مليون طفل لــن يحققوا ذلــك الـهــدف ،ونظرا
ألهمية التعليم لكل مؤشر مفيد للتنمية– مــن بقاء
األط ـف ــال إل ــى صـحــة األم ـه ــات وتـخـفـيــض الـفـقــر– فــإن
هــذا الفشل سيؤثر سلبا على بقية أ ه ــداف التنمية
المستدامة.
إن قلة االستثمار هي جوهر أزمة التعليم ،فالفشل
فــي إدراك ا لـعــوا ئــد المرتفعة جــدا للتعليم يعني أن
حكومات الدول النامية تنفق بالمعدل  %4من الدخل
القومي على التعليم ،وحتى لــو رفعت تلك الحصة
إلى  %6فإن العجز التمويلي العالمي يصل إلى 40
مليار دوالر أميركي سنويا ،وهو رقم مرشح لالرتفاع
بحلول سنة .2020
ً
إن التمويل العالمي للتنمية يؤدي دورا حاسما في
تضييق الفجوة ،فاألخبار الجيدة المتواضعة هي أنه
بعد ست سنوات من الجمود فإن المساعدات المقدمة
للتعليم قد ارتفعت سنة  ،2016أما األخبار السيئة فهي
أن حصة التعليم في إجمالي المساعدات في انخفاض
والقليل من المساعدات تذهب إلى التعليم األساسي
في البلدان منخفضة الدخل.
لكن ليس الـبـلــدان األفـقــر الـتــي تحتاج للمساعدة
فحسب ،فنقص التمويل يؤثر أيضا على  53بلدا من
الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل بدخل
ي ـت ــرواح بـيــن  1000و 4000دوالر أم ـيــركــي ،علما أن
هــذه البلدان التي تمتد من بنغالديش وزامبيا إلى
إندونيسيا والفلبين ،تضم  500مليون طفل تقريبا،
والذين لن يلتحقوا بركب التعليم بحلول سنة .2030

إن العديد مــن الـبـلــدان الـتــي تنتمي إلــى الشريحة
الــدنـيــا مــن ال ـب ـلــدان الـمـتــوسـطــة الــدخــل تـجــد نفسها
ال تخضع ألي مــن التصنيفات المتعلقة بالتمويل،
فبينما ترتفع دخول تلك البلدان ،يتلقون مبالغ أقل
من المنح بدون الفوائد المخصصة للدول األفقر ،ولكن
تلك البلدان غير ق ــادرة -أو غير راغـبــة -على اللجوء
ً
إلى أشكال أخــرى من التمويل التنموي ،وخصوصا
القروض من البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية،
فهذه القروض متوافرة بشروط تفضيلية أفضل بكثير
من القروض التي كان يمكن لدول الشريحة الدنيا من
البلدان متوسطة الدخل الحصول عليها من األسواق
العالمية وذ ل ــك بفضل التصنيف اال ئـتـمــا نــي للبنك
الدولي.
ً
إن ج ـ ـ ــزء ا م ــن ال ـم ـش ـك ـلــة ه ــو أن ح ـك ــوم ــات ال ـ ــدول
النامية ال تطلب التمويل من أجل التعليم ،فالغالبية
تعطي األولوية للقروض من أجل رأس المال المادي
مثل البنية التحتية المتعلقة بالنقل وا لـطــا قــة على
االستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم ،وهذا
سيئ بالنسبة إلــى االقتصادات ،فالدول التي لديها
أفـضــل الـطــرق والـجـســور على مستوى الـعــالــم ولكن
لديها أنظمة تعليمية محدودة الجودة ،ال تؤدي بشكل
جيد وسريع ما يتعلق بالنمو االقتصادي طويل المدى
والتنمية البشرية.
إن البنك الدولي نفسه ال يولي أهمية كبيرة للتعليم،
علما أن  %5فقط من محفظة قروض البنك مخصصة
لقطاع التعليم والجزء األكبر من تلك النسبة يذهب إلى
حفنة من الدول متوسطة الدخل األغنى.
إن م ــا يـحـســب لــرئـيــس الـبـنــك ال ــدول ــي جـيــم يــونــغ
كـيــم قـيــامــه وبـشـكــل علني بـتـحــدي الـحـكــومــات التي
تهمل االسـتـثـمــار فــي مــواطـنـيـهــا ،حـيــث أعـلــن إنـشــاء
مؤشر سيصنف البلدان طبقا الستثماراتها في رأس
المال البشري ،فيجب على البنك الدولي العمل اآلن
مــع الـحـكــومــات للتحقق مــن أن الـمــزيــد مــن محفظته
اإلقــراضـيــة التي تصل إلــى  50مليار دوالر أميركي،
ستخصص للتعليم ،كما يجب أن تعمل بنوك التنمية
اإلقليمية الشيء نفسه.
يمكن أن يساعد المرفق ا لــدو لــي لتمويل التعليم
فــي تحفيز التغيير ،حيث يمكن أن يـقــوم على وجه
الـخـصــوص بــإنـشــاء مــرفــق جــديــد مخصص لضمان
ق ــروض الـتـعـلـيــم مــن الـبـنــك ال ــدول ــي وب ـنــوك التنمية
ً
اإلقليمية ،ونظرا ألن تصنيف البنك الدولي االئتماني
يمكنه دفع مبلغ  4دوالرت أميركية على شكل قروض
لكل دوالر أميركي فــي االحـتـيــاط ،فــإن هــذا يعني أن
مبلغ  2مليار دوالر أميركي كضمانات يمكن أن تؤدي
للحصول على مبلغ  8مليارات دوالر أميركي كتمويل
لـلـتـعـلـيــم ،كـمــا أن ال ـمــرفــق ال ـجــديــد سيتضمن كــذلــك
برنامج منح لدعم التخفيض في اسعار الفائدة من
شــروط صعبة تتعلق بالقروض الــى شــروط ميسرة
للقروض بحيث يمكن تحمل تكلفتها.

هناك مخاوف من نقاد يعتقدون أن القروض التي
يرعاها المرفق الدولي لتمويل التعليم يمكن أن تخلق
ً
ديونا غير مستدامة ،ولكن هذه المخاوف ليست في
ً
محلها ،فبعض الدول النامية وخصوصا في إفريقيا
تتجه إلى أزمة ديون متجددة.
وإن ضعف تحصيل اإليرادات والموازنات المهلهلة
واالقتراض المتهور بالعملة الصعبة بأسعار فائدة
مرتفعة فــي أس ــواق الـسـنــدات السيادية كلها عوامل
أدت دورا في ذلك ولكن الترياق المتعلق بالسياسات
ً
هو زيادة اإليــرادات الحكومية وخصوصا عن طريق
التعامل بحزم مع التهرب الضريبي ،وتبني إجراء ات
لتخفيض الديون عالية الفائدة.
وإن ر فــض تمويل التعليم الميسر للغاية بحجة
ضـبــط أوض ــاع الـمــالـيــة الـعــامــة يعتبر وصـفــة لعالج
سيقتل األمل والفرص ،حيث إنه سيحرم التعليم من
الموارد ويضع عب التعديل المالي على عاتق االطفال
ف ــي ال ـخ ـطــوط االم ــام ـي ــة الزمـ ــة الـتـعـلـيــم م ـمــا يـقــوض
إمكانات النمو االقتصادي ،ويشعل انعدام المساواة
كذلك ،وهذا بالضبط ما حصل طبقا لمقاربة صندوق
النقد الدولي ألزمة الديون في الثمانينات ،وذلك عندما
ركـ ــزت ب ــرام ــج الـتـعــديــل الـهـيـكـلــي عـلــى التخفيضات
الكبيرة في اإلنفاق على أنظمة التعليم والصحة.
إن المرفق الدولي لتمويل التعليم ال يمكن أن يحل
أزمة التعليم العالمية لوحده ،فالحكومات بحاجة إلى
السعي إلــى تطبيق إصــاحــات أوســع تركز بشكل ال
هوادة فيه على النوعية والمساواة والنتائج ،ولكن في
وقت تعاني فيه الدول المانحة من التقشف المالي فإن
المرفق الدولي لتمويل التعليم هو جزء من الهندسة
المالية الذكية التي يمكن أن تحقق االستفادة القصوى
من دوالرات المنح ودعم اإلصالح.
واألموال ال تكفي للتحقق من حصول الجميع على
تعليم جيد ولكن االموال مهمة ومبادرة المرفق الدولي
لتمويل التعليم ستساعد في تمويل االستثمارات،
والتي يمكن أن تطلق إمكانات األطفال الذين تم التخلي
عنهم ،وكما أدرك فرانكلين فإن عوائد تلك االستثمارات
ستكون ضخمة كما أن تكلفة عدم فعل شيء ستكون
ضخمة كذلك.
* الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنقذوا
األطفال (سايف ذا تشيلدرن) في بريطانيا.
«بروجيكت سنديكت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

4.822

4.842

4.877

2.489 2.840 3.300

 %7.7انخفاض اإليرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة
بلغت  109ماليين دينار خالل الربع األول ...واألسباب انحصرت في  3عوامل
سند الشمري

ذكر عدد من العقاريين أن
القطاع العقاري ال يزال
يتمتع بتدفقات مالية جدية،
ويدر عوائد مجزية تتراوح بين
 %7.3و %8.5وتصل إلى أكثر
من ذلك في العقارات المميزة
وذات المواقع الجاذبة.

انـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية للشركات العقارية
ال ـمــدرجــة فــي بــورصــة الـكــويــت
بواقع  7.7في المئة ،خالل فترة
ال ــرب ــع األول الـمـنـتـهــي ف ــي 31
مارس  ،2018مقارنة باإليرادات
ال ـم ـح ـق ـقــة خـ ــال خـ ــال ال ـف ـتــرة
المذكورة من عام .2017
وبحسب إحصائية أعدتها
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ع ـ ـ ــن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية ،انخفضت اإليرادات
مــن  118.3مليون ديـنــار ،وذلــك
خالل الربع األول من عام ،2017
لتصل إلى  109.1ماليين دينار،
وذل ــك خــال الـفـتــرة نفسها من
العام الحالي.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
ال ـع ـقــارات الـمـتـحــدة باقي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
المدرجة في البورصة
م ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث األعـ ـ ـل ـ ــى
ً
تـحـقـيـقــا ل ــإي ــرادات
التشغيلية ،إذ بلغ
م ـج ـم ــو ع ـه ــا 20.7
مليون دينار ،وذلك
خـ ــال ف ـت ــرة الــربــع
األول المنتهية في
 31مـ ـ ـ ــارس ،2018
مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارن ـ ـ ـ ــة ب ـ ـن ـ ـفـ ــس
مـ ـجـ ـم ــوع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات،
وذلك خالل الفترة ذاتها
من عام .2017
وجـ ـ ـ ــاءت ش ــرك ــة ال ـم ـبــانــي
ً
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا بـ ــإج ـ ـمـ ــالـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
تشغيلية بلغت قيمتها 18.9

مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة مــع
إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـه ــا 19
مـلـيــون دي ـن ــار ،أي بــانـخـفــاض
بلغت نسبته  0.77فــي المئة،
تليها شركة الصالحية العقارية
ب ــإي ــرادات بـلـغــت قيمتها 12.1
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة مــع
إيـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا 11.2
مليون دينار ،أي بارتفاع بلغت
نسبته  8.24في المئة.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ً
العقارية رابعا بإيرادات بلغت
قـيـمـتـهــا  8.35مــاي ـيــن دي ـن ــار،
مقارنة بـ

مؤشر دبي ينخفض %1.8
وأبوظبي يتراجع %2.7
شهدت أسواق اإلمارات في بداية تداوالت ما بعد
إج ــازة عيد الفطر تــراجـعــات قــويــة ،حيث انخفض
سوق دبي  1.8في المئة ،وتراجع أبوظبي  2.7في
المئة.
وأقـفــل ســوق دبــي الـمــالــي مـجــددا دون مستوى
 3000نقطة ،وعند  2983نقطة تحديدا ،وبتداوالت
متواضعة بلغت قيمتها اإلجمالية  202مليون درهم.
وم ــن أص ــل  31شــركــة تــم ت ــداول أسـهـمـهــا أمــس،
انخفضت أسهم  24شــركــة ،فيما ارتفعت أسهم 4
شركات ،وبقيت  3على ثبات.
وأكـ ـث ــر األسـ ـه ــم ان ـخ ـف ــاض ــا وتـ ـ ـ ــداوال كـ ــان سـهــم
«العربية للطيران» ،المنخفض بـ  7في المئة عند
 1.05دره ـ ـ ــم ،ب ـ ـتـ ــداوالت ب ـل ـغــت  37م ـل ـيــون س ـهــم.
وانخفض سهم «إعمار العقارية»  3في المئة عند

 8.30ماليين دينار ،أي بارتفاع
طفيف بلغت نسبته  0.60في
ال ـم ـئــة ،تـلـيـهــا ش ــرك ــة الـتـمــديــن
العقارية بإيرادت بلغت قيمتها
 8.18ماليين دينار ،مقارنة مع
 10.7م ــا ي ـي ــن ،أي بــانـخـفــاض
بلغت نسبته  23.8في المئة.
ً
وعن الشركات األكثر نموا في
حجم إيراداتها فتصدرت شركة
تجارة لالستثمار العقاري باقي
ال ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة ال ـمــدرجــة
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،إذ نمت
بنسبة  74.4في المئة ،وارتفعت
إيــرادات ـهــا مــن  860ألــف ديـنــار،
وذل ــك خ ــال فـتــرة الــربــع
األول المنتهية في
 31مارس ،2017
ل ـ ـت ـ ـصـ ــل إل ـ ــى
 1.5مليون

دينار ،وذلك خالل الفترة نفسها
من عام .2018
وح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـشـ ــآت
ً
ل ـل ـم ـش ــاري ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة ث ــان ـي ــا،
بنمو في حجم إيراداتها بلغت
نسبته  25.1فــي الـمـئــة ،بــواقــع
 3.16مــاي ـيــن دي ـ ـنـ ــار ،م ـقــارنــة
ب ـ ــ 2.5م ـل ـيــون  ،تـلـيـهــا الـشــركــة
الــدول ـيــة لـلـمـنـتـجـعــات ،بنسبة
نمو فــي إيــرادات ـهــا التشغيلية
بلغت  16.1فــي المئة ،إذ زادت
مــن  1.05مـلـيــون دي ـنــار ،لتبلغ
 1.22مليون.
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت ش ـ ــرك ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ً
ال ـع ـق ــاري ــة راب ـ ـعـ ــا بـنـس ـبــة نمو
بلغت  15.1في المئة ،إذ ارتفعت
إيرادتها من  5.1ماليين دينار،
لتصل إلى  5.9في المئة ،تليها
شركة إجازات للتنمية العقارية

«فرانكلين تمبلتون» تحصل
على رخصة في السعودية

 5.43دراهم ،وبتداوالت بلغت  5ماليين سهم.
كما انخفض سهم «أرابتك» بنسبة  3.5في المئة
عند  2.22درهم ،و»دبي لالستثمار»  2في المئة عند
 2.02درهم.
وأقفل سوق أبوظبي لــأوراق المالية منخفضا
بنسبة  2.7فــي الـمـئــة عـنــد مـسـتــوى  4588نقطة،
وبتداوالت بلغت  105ماليين درهم.
وتراجعت األسهم القيادية بنسبة كبيرة إجماال،
فانخفض سهم «اتصاالت» بنسبة  4في المئة عند
 16.10درهما ،وانخفض أبوظبي األول  3.6في المئة
عند  12.20درهما ،وأثر السهمان سلبا على السوق.
واس ـت ـق ــر س ـه ــم «دان ـ ـ ــة غـ ـ ــاز» ع ـن ــد  1.08دره ـ ــم،
بتداوالت بلغت  8ماليين سهم.

أعلنت «فرانكلين تمبلتون» ،الشركة العالمية المتخصصة في
إدارة االستثمارات ،حصول صناديق استثمارية تابعة لها على
تصنيف «المستثمرين األجانب المؤهلين» ( )QFIالذي يتيح لها
االستثمار بشكل مباشر في سوق األسهم السعودي ،وذلك عقب
حصولها على الموافقات الالزمة.
ويــأتــي انـضـمــام الـشــركــة إل ــى قــائـمــة المستثمرين األجــانــب
ً
ً
المؤهلين في مرحلة مهمة ،خصوصا أن المملكة تشهد برنامجا
ً
شامال للتحول االقتصادي بهدف تحفيز النمو وخلق المزيد
من فرص العمل.
ومن المتوقع أن يتم إدراج السوق السعودي ضمن مؤشر «إم
إس سي آي» لألسواق الناشئة في وقت الحق من الشهر الجاري،
بعد خطوة مشابهة في شهر مارس الماضي انضم على إثرها
السوق إلى مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة الثانوية.
(العربية.نت)

بنسبة نمو في حجم إيراداتها
التشغيلية بلغت  12.6في المئة،
إذ بـلـغــت  1.35مـلـيــون دي ـنــار،
مقارنة بـ 1.20مليون.
وفيما يخص الشركات األكثر
ً
انـخـفــاضــا فــي حجم اإليـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،ف ـ ـجـ ــاءت ش ــرك ــة
ً
ال ـمــزايــا الـقــابـضــة أوال بنسبة
انخفاض بلغت  62.8في المئة،
إذ انخفضت إيراداتها من 15.1
مليون دينار ،خالل فترة الربع
األول الـمـنـتـهــي فــي  31مــارس
 ،2017لتصل ا ل ــى  5.6ماليين
دينار.
ثم تأتي شركة مدينة األعمال
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ث ــانـ ـي ــا،
بنسبة انخفاض في إيراداتها
التشغيلية بلغت نسبته 28.1
ف ــي ال ـم ـئــة ،إذ بـلـغــت  930ألــف
دي ـن ــار ،م ـقــارنــة ب ـ ـ ــ 1.29مليون
دي ـن ــار ،تـلـيـهــا شــركــة الـتـمــديــن
ال ـع ـق ــاري ــة ب ـن ـس ـبــة ان ـخ ـفــاض
 23.8ف ــي ا ل ـم ـئــة ،إذ بلغت

 8.1ماليين دينار ،مقارنة بـ10.7
ماليين.
ويــاحــظ أن أكـثــر مــن نصف
الشركات العقارية المدرجة في
الـبــورصــة انخفضت إيــراداتـهــا
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،ويـ ـمـ ـك ــن ح ـصــر
األسباب ،التي أدت إلى ذلك في
 3ع ــوام ــل ،ح ـســب م ــا أفـصـحــت
عنه الـشــركــات الـعـقــاريــة ،خالل
إعالنها النتائج المالية للربع
االول من العام الحالي.
ويــأتــي أول األسـبــاب ارتـفــاع
تكاليف الـعـقــارات ،إذ إن تأثير
رفــع دعــم الكهرباء وال ـمــاء ،بدأ
ً
يظهر تدريجيا ،فهناك شركات
تحملت زيــادة أسعار الكهرباء
ً
حـفــا ظــا على مستأجريها ،في
حين تحملت بعض الشركات
نصف تكاليف تلك الزيادة.
أمـ ـ ـ ــا ث ـ ــان ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ف ـهــو
شغور عــدد كبير من الوحدات
العقارية ،بعد أن رفعت الدولة
ا لــر ســوم الصحية والتعليمية
وغيرها على الوافدين ،مما
ا ضـطــر شريحة كبيرة
مـنـهــم إل ــى الــرحـيــل،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن

ً
هناك توجها لدى فئة كبيرة من
المواطنين نحو التقشف ،مما
قـلــل مــن اإلق ـبــال عـلــى المتاجر
والمجمعات التجارية.
ويمكن حصر العامل الثالث
فــي انخفاض بند بيع عقارات
بـ ـغ ــرض الـ ـمـ ـت ــاج ــرة ،إذ ت ـقــوم
الشركات عادة بتملك العقارات
وتقوم بتطويرها أو ترميمها،
ثــم عرضها للبيع ،لالستفادة
من فــرق السعر ،ومــن المالحظ
أن ه ــذا الـبـنــد انـخـفــض بشكل
كبير خالل الربع األول من العام
الحالي ،مقارنة بالفترة ذاتها
من العام الماضي.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــم ،أف ـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
العقاريين بأن القطاع العقاري
ال يــزال يتمتع بتدفقات مالية
جـ ــديـ ــة ،وي ـ ـ ــدر عـ ــوائـ ــد م ـجــزيــة
تـتــراوح بين  7.3فــي المئة إلى
 8.5في المئة ،وتصل إلى أكثر
مــن ذلــك فــي الـعـقــارات المميزة
وذات المواقع الجاذبة.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـق ــاري ــون إلـ ـ ــى أن
تأثير رفــع دعــم الكهرباء والماء
عــن القطاع الـعـقــاري ،بــدأ يظهر
ً
تدريجيا  ،لكن التوقعات تشير
إلـ ـ ـ ــى تـ ــأق ـ ـلـ ــم ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع مـ ـ ــن ت ـلــك
الزيادة خالل الفترة المقبلة،
مـ ــو ض ـ ـح ـ ـيـ ــن أن م ـع ـظ ــم
الشركات العقارية لديها
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات تعتمد
على تنويع استثماراتها
لئال تتأثر نتيجة فرض
الرسوم أو رفع الدعوم.

 %12.2تراجع فائض الكويت التجاري
مع اليابان خالل مايو
أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس ،أن الفائض
التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة  12.2في
المئة خالل شهر مايو الماضي على أساس سنوي
لـيـبـلــغ  42.3م ـل ـيــار ي ــن ( 383م ـل ـيــون دوالر) بفعل
انخفاض الصادرات الكويتية.
وق ــال ــت وزارة الـمــالـيــة الـيــابــانـيــة ف ــي ت ـقــريــر ،إن
ً
صادرات الكويت إلى اليابان سجلت انخفاضا بنسبة
 10.1في المئة على أســاس سنوي لتصل إلى 54.9
مليار ين ( 497مليون دوالر) لتتراجع بذلك ألول مرة
خالل ثالثة شهور.
وأوضحت الــوزارة أن واردات الكويت من اليابان
انخفضت في المقابل بنسبة  2في المئة لتصل إلى
ً
 12.6مليار ين ( 114مليون دوالر) مسجلة بذلك أيضا
أول تراجع خالل سبعة أشهر.

وذكــرت أن العجز في الميزان التجاري الياباني
مع منطقة الشرق األوسط بشكل عام قفز خالل مايو
الماضي بنسبة  39.3في المئة إلى  653.6مليار ين
( 5.9مليارات دوالر) إثــر ارتـفــاع ص ــادرات المنطقة
إلــى اليابان بنسبة  33.5في المئة مقارنة بالشهر
نفسه من .2017
وب ـي ـنــت أن ال ـن ـفــط ال ـخ ــام وال ـم ـن ـت ـجــات النفطية
المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة
 94.7فــي المئة مــن إجمالي ص ــادرات المنطقة إلى
ال ـيــابــان ق ـفــزت بنسبة  33.7فــي الـمـئــة خ ــال مايو
الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وأضافت أن إجمالي واردات منطقة الشرق األوسط
من اليابان زاد في المقابل بنسبة  15في المئة بفعل
الطلب القوي على السيارات واآلالت( .طوكيو  -كونا)

الشطي لـ ةديرجلا :.اجتماع «أوبك» المقبل سيتطرق لرفع اإلنتاج وتوقيته

ً
آفاق ارتفاع األسعار إلى  80دوالرا مستمرة في حالة نقص المعروض
يحظى اجتماع «أوبك» في
فيينا هذا األسبوع باهتمام بالغ
من المراقبين ،ألنه يتزامن مع
مرحلة مهمة تتصف بارتفاع
المخاوف حول أمن اإلمدادات
في السوق ،كذلك ارتفاع وتيرة
التطورات الجيوسياسية ،التي
عادة ما تؤثر على إنتاج النفط
الخام.

●

أشرف عجمي

توقع الخبير النفطي محمد الشطي
أن يـخــرج اجـتـمــاع «أوب ــك» المقبل خالل
األيام القليلة المقبلة بتوصيات ينتظرها
السوق تتعلق بطمأنة األسواق بخصوص
أمن اإلمدادات في أسواق النفط ،ثم رسم
مـعــالــم سـيــاســة إنـتــاجـيــة جــديــدة تتسم
بأنها متدرجة في عودة اإلنتاج تضمن
ً
استقرار أســواق النفط ،فضال عن معالم
اتفاق مستدام بين «أوبــك» والمستقلين
حول إعالن التعاون المشترك على أسس
تخدم تعافي األسواق واالقتصاد العالمي.
وقال الشطي لـ«الجريدة» ،إن التوقعات
الـخــاصــة ب ــاألس ــواق تـمـيــل إل ــى إمكانية
وض ــع م ـعــالــم م ـقــاي ـيــس ت ـتــم مـتــابـعـتـهــا

وتقييمها بقصد التأكد من حالة األسواق
وتوازنها ،لذلك فإن هذا االجتماع تنتظره
األســواق ،وهو من المؤشرات الرئيسية،
التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على
األسواق واألسعار.

عدم توافق
وأض ـ ـ ــاف أن م ـخ ــاط ــر ت ــأث ــر ال ـت ـج ــارة
الدولية بحالة التصعيد وعــدم التوافق
بين الواليات المتحدة األميركية والصين
وأوروب ــا وكـنــدا ،على معدالت االقتصاد
العالمي ،بالتالي على معدل النمو في
الطلب العالمي على النفط تبقى حقيقية،
ك ــذل ــك ق ـ ــرار رفـ ــع ال ـف ــائ ــدة ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية ،وتوقعات بأن أوروبا

ستفعل ذلك ،بما يعنيه ذلك من تأثير على
ً
االستثمارات عموما.
وأوض ــح أن متانة أســاسـيــات السوق
ً
مـتــوفــرة خـصــوصــا مــع تــأثــر اإلن ـتــاج في
فنزويال كذلك في ليبيا ،التي خسرت نحو
 400 - 200ألف برميل ألشهر مقبلة ،أضف
إل ــى ذل ــك الـقـلــق ح ــول نيجيريا وأنـغــوال
وانتظار تأثر اإلنتاج في إيران خالل الربع
ً
الــرابــع ب ـ  500 - 400أل ــف بــرمـيــل يوميا
كلها تدعم بقاء أسعار النفط قوية عند
المستويات الحالية على األقل.

اهتمام متزايد
وذك ـ ـ ــر ال ـش ـط ــي أن اجـ ـتـ ـم ــاع «أوب ـ ـ ــك»
سيحظى باهتمام متزايد أل نــه سيكون

النفط ينخفض مع تهديد الصين برسوم
على الخام وتوقع زيادة اإلنتاج
واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس،
بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية
على واردات الـخــام األمـيــركــي فــي تصاعد
ل ـل ـنــزاع ال ـت ـج ــاري م ــع واش ـن ـط ــن ،ف ــي حين
ُيتوقع ارتفاع إنتاج «أوبك» وروسيا.
والم ـ ـسـ ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام غ ــرب
تكساس الوسيط األميركي أدنى مستوياتها
ً
م ـنــذ أب ــري ــل لـتـنـخـفــض إل ــى  63.59دوالرا
ً
للبرميل قبل أن تعود إلى  63.98دوالرا.
وبـ ــذلـ ــك ت ـظ ــل عـ ـق ــود ال ـ ـخـ ــام األم ـي ــرك ــي
منخفضة  1.07دوالر بـمــا ي ـعــادل  1.6في
المئة مقارنة مع اإلغالق السابق.

وقال بنجامين لو من «فيليب فيوتشرز»
للوساطة في العقود اآلجلة في سنغافورة
«أسعار النفط الخام انخفضت مع تصاعد
التوترات التجارية األميركية الصينية يوم
الجمعة الماضي».
و فــي تصاعد للنزاع بخصوص العجز
التجاري األميركي مع معظم كبار الشركاء
التجاريين للواليات المتحدة ،بما في ذلك
الـصـيــن ،مضى الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ً
تــرامــب األس ـبــوع الـمــاضــي قــدمــا فــي فرض
رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50
ً
مليار دوالر بدءا من السادس من يوليو.

وأفادت الصين يوم الجمعة ،بأنها سترد
ب ـف ــرض رسـ ــوم ع ـلــى صـ ـ ــادرات الـمـنـتـجــات
األميركية بما في ذلك النفط الخام.
وقــال لــو« :بكين ردت ...بمركزها كأكبر
مستورد من الواليات المتحدة».
وانخفضت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام برنت
ً
ً
 46سنتا أو  0.6في المئة إلى  72.98دوالرا
للبرميل.
ج ـ ــاء ه ـ ــذا ك ـ ــرد ف ـع ــل ع ـل ــى تـ ـق ــاري ــر ب ــأن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أكـ ـب ــر الـ ـم ــوردي ــن،
ستزيدان اإلنتاج على األرجح.
(سنغافورة  -رويترز)

منصة لمتابعة هــذه المستجدات سواء
المتعلقة بالطلب أو الـمـعــروض أو أمن
اإلمـ ـ ـ ــدادات أو الـتـخـفـيــف م ــن ح ــدة آف ــاق
تقلبات األسعار ،بالتالي سيراقب السوق
القرارات ،التي سيتم اتخاذها في سبيل
استعادة استقرار األســواق وضمان أمن
المعروض في السوق.
وبين أن الحديث هنا يأتي كذلك عن
زي ـ ــادة ف ــي اإلنـ ـت ــاج ح ـس ــب ت ـصــري ـحــات
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي روس ـ ـيـ ــا وحـ ـج ــم الـ ــزيـ ــادة
وتــوقـيـتـهــا ه ــي م ــن ض ـمــن األم ـ ــور الـتــي
يتوقع الـســوق مناقشتها فــي االجتماع
كذلك اتفاق إعالن التعاون بين المنتجين
من داخــل «أوبــك» وخارجها والمحافظة
عليه.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـشـ ـط ــي إلـ ـ ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع

سيخرج بقرارات تطمئن السوق وتدعم
ً
االس ـت ـقــرار وتـعــافــي األس ـع ــار ،مـبـيـنــا أن
السوق النفطي يدعم استمرار قوة أسعار
ن ـفــط خ ــام اإلشـ ـ ــارة ب ــرن ــت ب ـيــن ٧٥ - ٦٥
ً
ً
دوالرا للبرميل (ي ـعــادل  ٧٠ - ٦٠دوالرا
ً
للبرميل للنفط الخام الكويتي) الفتا إلى
أن آف ــاق ارت ـفــاع أس ـعــار الـنـفــط لتسجيل
ً
مستويات عالية تفوق  80دوالرا للبرميل
ً
متوفرة خصوصا إذا ما استمرت حالة
تناقص في المعروض وعدم القدرة على
تـعــويـضــه واس ـت ـم ــرار نـقــص ف ــي الـطــاقــة
اإلنتاجية غير المستغلة ،لكن ال يوجد
ما يبرر استدامة ثبات األسعار عند هذه
ً
ً
المستويات ،التي ستمثل تحديا كبيرا
أمام االقتصاد والطلب على النفط.

محمد الشطي

ً
«غولدمان ساكس» يتوقع مزيدا
من انخفاض مخزونات النفط
قـ ــال ب ـنــك غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس ،إن ال ـت ـصــور
األس ــاس ــي لــديــه هــو أن األع ـض ــاء الرئيسيين
بمنظمة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوب ــك)
وروس ـي ــا س ـيــزيــدون اإلن ـت ــاج ب ـم ـقــدار مليون
ً
برميل يوميا في النصف الثاني من  2018لكن
تلك الــزيــادة ستتقلص بين بقية المشاركين
ً
في التخفيضات ليصبح اإلنتاج مرتفعا 0.45
ً
مليون برميل يوميا فقط من الربع الثاني من
.2018
وأضاف البنك ،في مذكرة ،أنه مازال يتوقع
ً
نموا للطلب يفوق متوسط التوقعات بمقدار
ً
 1.75مليون برميل يوميا على أساس سنوي في

 2018وإنه يتوقع شح اإلمدادات بشكل متوسط
بسوق النفط في الربع الثاني من  2019مقارنة
مع التقديرات السابقة.
وأوضح أنه مازال يتوقع ارتفاع األسعار في
األشهر المقبلة وإمكانية أن تتجاوز توقعاته
ً
بأن يبلغ سعر خام برنت  75دوالرا للبرميل في
ً
نهاية العام ،الفتا إلى أن «توقعاتنا لنمو إنتاج
ً
أوبــك وروسـيــا حاليا عند  -0.3مليون برميل
ً
يوميا على أساس سنوي في  2018و -0.1مليون
برميل يوميا في .»2019
وتابع أن «تقديرنا المحدث لميزان العرض
والطلب العالمي يواصل اإلشارة إلى مزيد من

االنخفاض في المخزونات وارتفاع أسعار النفط
في النصف الثاني من  ،»2018وسط توقعات
بزيادة إنتاج األعضاء الرئيسيين في «أوبــك»
ً
وروس ـيــا مليون برميل يــومـيــا بنهاية العام
ً
ونصف مليون برميل يوميا في النصف األول
من  2018مقابل زيادة التعطيالت في فنزويال
وإيرانّ .
وبين أن إنتاج النفط الصخري سيرتفع
ً
 1.3مليون برميل يوميا على أســاس سنوي
في  2018لكن المعدل سيتباطأ إلى  1.1مليون
ً
ً
برميل يوميا في  ،2019معربا عن اعتقاده بأنه
بعد اجتماع «أوبك» ،فإن شح اإلمدادات في سوق
ً
النفط سيكون حافزا الرتفاع أسعار برنت.

11
الحرب التجارية ...لعبة الشطرنج بين واشنطن وبكين
ةديرجلا

•
العدد  / 3811الثالثاء  19يونيو 2018م  5 /شوال 1439هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ترامب يشعل الفتيل والصين ترد ...والعالم يتخوف من حرب أشد انتقامية
كما لعبة الشطرنج ،يتوقع
المحللون خطوة من الرئيس
بفرض
األميركي دونالد ترامب ً
رسوم جمركية جديدة قريبا على
السلع الصينية ،والتي قد تشمل
اإللكترونيات ،مما يشكل ضربة
قوية لالقتصاد الصيني ،وقد
يدفع األخيرة إلجراءات أشد
انتقامية.

بدأت بالفعل الحرب التجارية
العالمية ،التي كثيرا ما تخوفت
منها الدول ،وتستمر تبعاتها ما
بين أكبر اقتصادين فــي العالم
الواليات المتحدة والصين.
وتعرف الحرب التجارية بأنها
نزاع اقتصادي ناتج عن إجراءات
حمائية مبالغ فيها ،حيث ترفع
فيها ال ــدول أو تنشئ تعريفات
جمركية أو غيرها من الحواجز
التجارية ضد بعضها البعض،
اس ـت ـجــابــة ل ـل ـحــواجــز الـتـجــاريــة
ال ـتــي أن ـشــأهــا ال ـط ــرف اآلخـ ــر أو
بداعي حماية منتجاته الوطنية.
وبدأت سلسلة هذه اإلجراءات
ب ـتــوق ـيــع س ـي ــد ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
فــي يناير الـمــاضــي على تعرفة
جـ ـم ــر كـ ـي ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف واردات
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ــن ألـ ــواح
الطاقة الشمسية بنسبة  30في
المئة.
وتبع ذلك في مارس الماضي
فــرض مــا عــرف بتعرفة الصلب
واأللمنيوم بنسبة  25في المئة
على الـتــوالــي ،مــع استثناء مدة
شهرين لكل من االتحاد األوروبي
وكندا والمكسيك.
وفــي نهاية م ــارس الماضي،
تـ ـمـ ـكـ ـن ــت كـ ـ ــوريـ ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة،
إضافة إلــى أستراليا والبرازيل
واألرجـنـتـيــن مــن الحصول على
ع ـف ــو دائـ ـ ــم م ــن ت ـع ــرف ــة ال ـص ـلــب
واأللمنيوم األميركية.
وف ــي ب ــداي ــة يــون ـيــو ال ـحــالــي،
فــرضــت واشـنـطــن ه ــذه التعرفة
بـشـكــل رس ـمــي ،مــا أث ــار حفيظة
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة ،خ ـصــوصــا
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارة ل ـ ــواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن كـ ـكـ ـن ــدا
والمكسيك.
وف ــي خ ـطــوة انـتـقــامـيــة ب ــدأت
الـ ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـم ــى ف ـ ــرض رسـ ــوم

ج ـم ــرك ـي ــة عـ ـل ــى وارداتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا مــن
الــواليــات الـمـتـحــدة ،كــان آخرها
ف ــرض ال ـص ـيــن ت ـعــرفــة جمركية
بنسبة  25في المئة على واردات
بضائع أميركية بقيمة  50مليار
دوالر تشمل أكثر من  500منتج
م ـث ــل حـ ـب ــوب الـ ـص ــوي ــا وال ـ ـ ــذرة
واللحوم ،إضافة إلى السيارات،
مع التلويح بإضافة كل من الفحم
والنفط الخام والمعدات الطبية
األميركية في تاريخ الحق.
وق ــال ــت الـ ـ ــوزارة الـصـيـنـيــة إن
الرسوم الجمركية ستكون على
ب ـضــائــع أم ـي ــرك ـي ــة ،قـيـمـتـهــا 34
م ـل ـي ــار دوالر ت ـش ـمــل مـنـتـجــات
زراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـث ــل ُ ف ـ ـ ــول الـ ـص ــوي ــا،
وسيبدأ َس َر يانها من السادس
من يوليو المقبل.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــق الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم
ً
أي ـض ــا ع ـلــى واردات ال ـس ـيــارات
والمأكوالت البحرية.
ً
ووف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ـ ــإن م ــوع ــد س ــري ــان
ال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ع ـلــى بقية
البضائع األميركية ،التي تبلغ
قيمتها  16مليار دوالر ،سيعلن
فـ ــي وق ـ ــت الح ـ ـ ــق ،وت ـش ـم ــل تـلــك
الواردات النفط الخام األميركي،
والغاز الطبيعي ،والفحم ،وبعض
المنتجات النفطية المكررة.
وكما لعبة الشطرنج ،يتوقع
ال ـم ـح ـل ـلــون خ ـط ــوة م ـمــاث ـلــة من
الرئيس األميركي دونالد ترامب
بـفــرض رس ــوم جمركية جــديــدة
ق ــري ـب ــا ع ـل ــى ال ـس ـل ــع ال ـص ـي ـن ـيــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ق ـ ـ ــد ت ـ ـش ـ ـمـ ــل األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
اإللكترونية ،مما يشكل ضربة
قوية لالقتصاد الصيني ما قد
ي ــدف ــع األخـ ـي ــرة إلجـ ـ ـ ــراءات أشــد
انتقامية.
وقال رامي أبوزيد مدير إدارة

ب ـح ــوث األس ـ ـ ــواق ف ــي ش ــرك ــةAT
 ،Capital Marketsإن "الـعــديــد
من السلع األميركية ،التي جرى
فــرض التعرفات عليها مــن قبل
ا لـصـيــن ،تمثل نسبة كبيرة من
الـ ـ ـص ـ ــادرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،لـكـنـهــا
تشكل نسبة صغيرة من واردات
الصين نفسها".
وأشـ ـ ــار أبـ ــوزيـ ــد ،ف ــي مـقــابـلــة
مع "العربية" ،إلى تأثر األسواق
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـبـ ــاعـ ــد ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاس ــات
الـبـنــك ال ـمــركــزي األوروب ـ ـ ــي ،عن
السياسات النقدية في الواليات
ً
الـمـتـحــدة ،مــوضـحــا أن الـفـجــوة
ك ـب ـيــرة ب ـيــن ال ـف ــوائــد األمـيــركـيــة
واألوروبية ،وهذا ينعكس بشكل
سلبي على أداء األسواق المالية.
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ب ـي ــن
ال ـع ـمــاق ـيــن االق ـت ـص ــادي ـي ــن فــي
الــوقــت ال ــذي يـعــانــي فـيــه النمو
االقتصادي نتيجة جهود إدارة
الرئيس شي جينبينغ من أجل
الحد من الدين العام.
وعـ ـل ــق مـ ـ ــارك ول ـي ــام ــز خـبـيــر
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد لـ ـ ـ ـ ــدى "كـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــال
اي ـ ـكـ ــونـ ــوم ـ ـي ـ ـكـ ــس" أن "األزمـ ـ ـ ـ ــة
التجارية تــزداد في الوقت الذي
تتعزز فيه الشكوك حول اآلفاق
االقتصادية للصين".
وش ـ ـهـ ــدت ال ـص ـي ــن فـ ــي مــايــو
ً
ت ـ ـبـ ــاطـ ــؤا ل ــإنـ ـت ــاج ال ـص ـن ــاع ــي،
وتـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوظ ـ ـ ــا ف ــي
االستثمارات واالستهالك ،على
خلفية تشدد في القروض.
وهــذه اإلشــارات مثيرة للقلق
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـع ــى فـيــه
الصين إلــى الحد من اعتمادها
على التجارة الخارجية مقارنة
بالسابق.
وكانت الصادرات ،التي تشكل
المحرك األساسي في االقتصاد

الذهب مستقر وسط صعود الدوالر
اسـتـقــرت أس ـعــار الــذهــب بــوجــه ع ــام أمــس
لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
ونصف ،الــذي المسته في الجلسة السابقة،
حيث أبطلت قوة الدوالر أثر الدعم اآلتي من
استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين
في العالم.
وفي الساعة  07:34بتوقيت غرينتش كان
السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1279.30
دوالرا لــأوقـيــة (األون ـص ــة) ،والم ــس المعدن
أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر عندما
سجل  1275.01دوالرا الجمعة.

وارتـفـعــت عـقــود الــذهــب األميركية اآلجلة
تسليم أغسطس  0.3في المئة إلى 1281.70
دوالرا لألوقية.
وقال دانييل هاينس ،المحلل لدى "ايه ان
زد"" ،قوة الدوالر األميركي تنال من معنويات
المستثمرين فــي الــوقــت الـحــالــي ،ولـيــس أي
مخاوف من نمو اقتصادي أضعف من جراء
التوترات التجارية".
وارت ـفــع مــؤشــر الـ ــدوالر ،ال ــذي يقيس قــوة
العملة األ مـيــر كـيــة مقابل سلة مــن  6عمالت
رئيسية 0.2 ،فــي المئة إلــى  ،94.985ليحوم

قــرب أعلى مستوى في  7أشهر الــذي سجله
الجلسة السابقة.
وزادت الفضة  0.1في المئة في المعامالت
الفورية إلى  16.53دوالرا لألوقية.
ونــزل البالتين  0.6فــي المئة إلــى 881.74
دوالرا لألوقية ،بعد مالمسة أقل سعر له منذ
 21مايو في وقت سابق من الجلسة.
وان ـخ ـفــض ال ـب ــادي ــوم  0.3ف ــي الـمـئــة إلــى
 983.50دوالرا لألوقية ،وكــان المعدن سجل
أدن ــى مـسـتــويــاتــه فــي نـحــو أسـبــوعـيــن خــال
الجلسة.

انخفاض األسهم اليابانية مع تبادل التهديدات
ان ـخ ـف ـض ــت األس ـ ـهـ ــم الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ب ـن ـهــايــة
تعامالت امس ،بعد تبادل التهديدات التجارية
بين الواليات المتحدة والصين ،وبعد بيانات
اقتصادية.
وهـبــط مــؤشــر نيكي  %0.75ووص ــل إلــى
 22680نقطة ،وتراجع مؤشر توبكس األوسع
ً
نطاقا  %0.98عند مستوى  1771نقطة وهو
أكبر انخفاض في ثالثة أسابيع.
ً
وانخفض الــدوالر هامشيا مقابل العملة
اليابانية عند مستوى  110.55ين ،في تمام
ً
الساعة  9:37صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت األسهم األوروبية في المعامالت
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــرة امـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي ظـ ـ ــل اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ق ـلــق
المستثمرين من حرب تجارية بين الواليات
المتحدة والصين بينما هوى سهم نيكسانز

لصناعة الكابالت بعد تحذير بشأن األرباح.
وبحلول الساعة  0728بتوقيت غرينتش كان
المؤشر ستوكس  600األوروبي منخفضا 0.3
بالمئة إثر خسائر في آسيا بعد أن زاد الرئيس
األميركي دونالد ترامب حدة التوترات التجارية
بالمضي قــدمــا فــي ف ــرض رس ــوم عـلــى واردات
صينية مما دفع بكين إلى الرد بالمثل.
واس ـت ـق ــر ال ـم ــؤش ــر فــاي ـن ـن ـشــال ت ــاي ـم ــز 100
البريطاني بينما هبط المؤشر داكس األلماني
 0.5في المئة.
ونـ ــزل س ـهــم نـيـكـســانــز الـفــرنـسـيــة  18.2في
المئة بعد أن حــذرت الشركة من تراجع أربــاح
العام بأكمله بسبب "تدهور مفاجئ" في أنشطة
الجهد العالي.
وأث ــر الـتـحــذيــر سلبا عـلــى سـهــم منافستها

اإليطالية بريسميان لينزل  2.2في المئة.
وانـخـفــض سهم مجموعة الـغــاز والكهرباء
الفرنسية إنجي  2.2في المئة بعد أن قالت إن
تـعـطـيــات لــم تـكــن فــي الـحـسـبــان بمفاعالتها
النووية البلجيكية ستؤثر بمقدار  250مليون
يــورو على األرب ــاح األســاسـيــة والصافية لعام
.2018
وفي أنحاء أخرى ،كان لنشاط عقد الصفقات
أثره على تحركات األسهم.
فقد ارتفع سهم "اير شاتل" النرويجية تسعة
فــي المئة بعد أن قــالــت "لوفتهانزا" إنـهــا على
اتصال بشركة الطيران بشأن اندماج محتمل.
وزاد سهم لوفتهانزا  0.3في المئة.

ال ـص ـي ـنــي ت ـح ـس ـنــت ب ـ ـ ـ ــ 12.6فــي
المئة في مايو بنسبة أقل بقليل
بالمقارنة مع ابريل ،لكن أفضل
م ـم ــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا ( +11.1فــي
الـمـئــة) فــي الــوقــت ال ــذي سجلت
فـيــه واردات الـعـمــاق اآلسـيــوي
ق ـفــزة بـ ــ 26فــي الـمـئــة عـلــى مــدى
عام.
وأوضحت بكين أنها ستفرض
رسوما على ما قيمته  34مليار
دوالر من الواردات األميركية ،من
بينها منتجات زراعية وبحرية
وس ـيــارات اعـتـبــارا مــن الـســادس
من يوليو موعد دخول التعرفات
التي أعلنها ترامب حيز التنفيذ.
وحــذر لويس كويس المحلل
لدى "اوكسفورد ايكونوميكس"

ليو :الحرب التجارية
ستضر العديد من
العالمات األميركية
ق ــال ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لــدى
"جيه دي دوت ك ــوم" ،ريتشارد
ليو ،إن الحرب التجارية الطويلة
بين الصين والواليات المتحدة
ستكون مروعة ،وسوف تنتهي
بالضرر للعديد مــن العالمات
التجارية األميركية.
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن ال ـص ـي ـن ـي ـي ــن
لــدي ـهــم تـفـضـيــل ل ـش ــراء الـسـلــع
ال ـم ـس ـتــوردة ،وخـ ــال الخمسة
أعــوام أو السنوات التالية فإنه
متأكد أن نصف السلع تقريبا
تأتي من االستيراد.
وبـ ـ ـ َّـيـ ـ ــن أن ذلـ ـ ـ ــك يـ ـعـ ـن ــي أن
الشركات األميركية سوف يكون
ل ــدي ـه ــا ف ــرص ــة ل ـل ـب ـيــع ل ـقــاعــدة
ص ـي ـن ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة اس ـت ـهــاك ـيــة
مـ ـتـ ـلـ ـهـ ـف ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
أمـيــركـيــة ،وأوض ــح ليو أنــه "لو
اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـ ـحـ ــرب ال ـت ـج ــاري ــة
ف ــي األجـ ــل ال ـط ــوي ــل ،ف ــإن األم ــر
سيكون مروعا ،ويلحق الضرر
بالشركات األميركية".

أن ــه "س ـي ـكــون ه ـنــاك تــأثـيــر على
ال ـن ـم ــو ف ــي ال ـص ـي ــن والـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة وغ ـي ــره ـم ــا" ،مضيفا
"تـ ـ ــزايـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـكـ ــوك والـ ـمـ ـخ ــاط ــر
س ـ ـي ـ ـل ـ ـقـ ــي بـ ـ ـظ ـ ــال ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ث ـق ــة
ال ـم ــؤس ـس ــات واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات".
وأدى تـبــاطــؤ ال ـق ــروض بحسب
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـلـ ـي ــن إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ف ــي
االستثمارات وحد من استهالك
األسر.
إال أن البيع بالمفرق ازداد في
مايو بنسبة  8.5في المئة على
م ــدى ع ــام ،لـكــن ه ــذا الـتـقــدم كــان
أ قــل بكثير بالمقارنة مــع األداء
في ابريل ( +9.4في المئة) مارس
( +10.1في المئة).
كـ ـم ــا ازداد اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي

رؤوس األمـ ــوال الـثــابـتــة ،والـتــي
ً
ت ـع ـت ـبــر مـ ــؤشـ ــرا ع ـل ــى ال ـن ـف ـقــات
فــي الـبـنــى الـتـحـتـيــة وال ـع ـقــارات
بنسبة  6.1فــي المئة على مدى
عام في الفترة بين يناير ومايو
فــي مــا يشكل الـتـقــدم األق ــل منذ
العام .1999
وك ــان صـنــدوق النقد الــدولــي
نبه فــي أبــريــل الماضي إلــى أنه
يتوقع أن يصل النمو االقتصادي
لـلـعـمــاق اآلس ـي ــوي ال ــى  6.6في
الـمـئــة ف ــي ال ـع ــام ال ـحــالــي ،و6.4
فــي الـمـئــة فــي  2019فــي تــراجــع
واضح بالمقارنة مع +6.9( 2017
في المئة).
وقـ ــال ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد آنـ ــذاك،
إن "زيادة في الرسوم الجمركية

والقيود (غير الجمركية) يمكن أن
تؤثر سلبا على األسواق المالية،
وتـعـكــر عـمــل سـلـســات اإلن ـتــاج،
وتحد مــن اإلنتاجية فــي العالم
واالستثمار".
يضاف إلى ذلك تدخل الدولة
الـ ــذي غــال ـبــا م ــا يـنـتـقــده خ ـبــراء
االقتصاد .وقال وليامز إن "تردد
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي إفـ ـس ــاح ال ـم ـجــال
أمام قوى األسواق لتقرر مجرى
االقـتـصــاد سيساهم فــي تباطؤ
االقـتـصــاد" ،ويحذر بالتالي من
أن "ال ـن ـمــو االق ـت ـصــادي للصين
سيتراجع على األرجح في العقد
المقبل".
(العربية .نت)

عجز تجاري في اليابان والفائض مع
الواليات المتحدة األدنى منذ 2013
سجل الميزان التجاري الياباني عجزا خالل مايو
نتيجة استيراد طائرات أميركية ،بحسب أرقام رسمية
نشرت أمــس ،إال أن خبراء قالوا إن التأثير مؤقت وال
عالقة له بالتوتر التجاري الحالي بين البلدين.
وكشفت بـيــانــات وزارة المالية أن واردات اليابان
ارتفعت  14.0في المئة في مايو ،مقارنة بالفترة نفسها
من العام السابق ،كما ازدادت الصادرات  8.0في المئة،
اال ان التأثير االجمالي كان عجزا بــ 578.3مليار ين (5
مليارات دوالر).
وهذا العجز أكبر بثالث مرات مما تم تسجيله العام
الماضي ،وأتى بعد فائض تجاري على مدى شهرين
متتاليين.
وقال تاكيشيمي مينامي ،كبير خبراء االقتصاد لدى
معهد "نورينتشوكين" لالبحاث ،إن "العجز مرده زيادة
مفاجئة في الواردات من الواليات المتحدة" ،مشيرا الى
زيادة مشتريات اليابان من الطائرات األميركية الصنع
بأربعة اضعاف.
ولفت مينامي إلى ارتفاع قوي في أسعار النفط ما
يزيد كلفة ال ــواردات اليابانية ،إال أنــه شــدد على انها
"زيادة مؤقتة غير مرتبطة بسياسات التجارة" ،مستبعدا
أن ت ـكــون ال ـيــاب ــان ت ـعــزز مـشـتــريــاتـهــا م ــن الـمـنـتـجــات
االمـيــركـيــة فــي الــوقــت ال ــذي تنتهج واشـنـطــن سياسة
تجارية حمائية.
وزادت صادرات اليابان في مايو بأسرع وتيرة في

 4أشهر بفضل ارتفاع شحنات السيارات ومكوناتها
ومعدات أشباه الموصالت ،في مؤشر على أن الطلب
العالمي يزداد قوة.
وزادت ال ـصــادرات  8.1فــي المئة فــي مــايــو ،مقارنة
بنفس الفترة قبل عام ،وبما يتجاوز متوسط تقديرات
ل ــزي ــادة س ـنــويــة بـنـسـبــة  7.5ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي تــوقـعــات
اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم ،وفي أبريل زادت
الصادرات بمعدل سنوي قدره  7.8في المئة.
ومن المرجح أن تواصل الصادرات النمو بفضل زيادة
الطلب على معدات التصنيع والسيارات ومكوناتها ،لكن
الفائض التجاري لليابان مع الواليات المتحدة يجعل
منها هدفا محتمال لسياسات الحماية التجارية التي
ينتهجها الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وارتفعت صادرات اليابان إلى الواليات المتحدة 5.8
في المئة على أساس سنوي في مايو صعودا من معدل
سنوي بلغ  4.3في المئة في أبريل بفعل زيادة شحنات
مكونات السيارات.
وزادت واردات اليابان من الواليات المتحدة  19.9في
المئة على أساس سنوي مع نمو الواردات من الطائرات
والفحم األميركي.
ونتيجة لذلك ،تراجع الفائض التجاري لليابان مع
الواليات المتحدة  17.3في المئة على أساس سنوي إلى
 340.7مليار ين ( 3.08مليارات دوالر) وهو أقل فائض
مسجل منذ يناير .2013
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مكاسب جماعية لمؤشراتها الثالثة بدعم موجة شراء على األسهم القيادية والتشغيلية
تلقى السوق الكويتي بعض
الدعم من استمرار عمليات
المضاربة التي تتركز بشكل كبير
على بعض األسهم القيادية،
مما عزز المكاسب األسبوعية
لمؤشر البورصة العام.

قال التقرير األسبوعي الصادر
عــن شــركــة "ب ـيــان لــاسـتـثـمــار" ،إن
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت شـ ـه ــدت خ ــال
األسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع األخـ ـ ـي ـ ــر ق ـ ـبـ ــل ع ـط ـلــة
ً
ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـب ــارك ً
أداء ج ـيــدا
واس ـت ـطــاعــت مــؤشــرات ـهــا الـثــاثــة
(األول والرئيسي والعام) أن تحقق
مكاسب جماعية لألسبوع الثالث
على التوالي مستفيدة من موجة
ال ـش ــراء الـقــويــة الـتــي تــركــزت على
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة والـتـشـغـيـلـيــة،
السيما األسهم المدرجة في السوق
األول ،الــذي استحوذ ب ــدوره على
ن ـحــو  80ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـسـيــولــة
النقدية المتداولة خالل األسبوع،
إذ وصل إجمالي قيمة تداوالته إلى
 42.22مليون د.ك ،وذلــك من أصل
 53.11مليون د.ك ،إجمالي السيولة
النقدية للسوق خالل األسبوع.
ووفـ ــق ال ـت ـقــريــر ،تـلـقــى ال ـســوق
بعض الدعم من استمرار عمليات
المضاربة التي تتركز بشكل كبير
على بعض األسهم القيادية ،وهو
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ع ـ ــزز مـ ــن ال ـم ـكــاســب
األسبوعية لمؤشر البورصة العام.
ه ــذا وأن ـهــى مــؤشــر ال ـســوق األول
تــداوالت األسبوع المنقضي على
مكاسب نسبتها  0.74فــي المئة،
فـ ــي ح ـي ــن س ـج ــل م ــؤش ــر ال ـس ــوق
ً
الــرئـيـســي ن ـم ــوا نـسـبـتــه  0.84في

المئة ،في حين أنهى مؤشر السوق
العام تداوالت األسبوع على ارتفاع
نسبته  0.77في المئة.
وفي التفاصيل ،شهد السوق هذا
األداء وســط ارتـفــاع جزئي لنشاط
التداول فيه سواء من حيث الكمية أو
القيمة ،إذ ساهمت في ذلك التداوالت
النشيطة التي شهدتها البورصة
في جلسة األربعاء الماضي ،ووسط
نشاط شرائي ملحوظ على األسهم
ً
ال ـق ـي ــادي ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي قـطــاعــي
االتـ ـص ــاالت وال ـب ـن ــوك ،األم ـ ــر ال ــذي
ً
انعكس إيجابا على صعيد جميع
مـ ــؤشـ ــرات ال ـ ـسـ ــوق ،الس ـي ـمــا قيمة
ال ـت ــداول ،الـتــي وصـلــت بنهاية تلك
الجلسة ألعـلــى مستوى لها خالل
الشهر الجاري ،إذ بلغت  15.9مليون
د.ك .بــارتـفــاع نسبته  44فــي المئة
ً
تقريبا مقارنة مع الجلسة السابقة.
وواصل السوق مساره الصعودي
ال ـ ــذي اس ـت ـه ـلــه م ـنــذ ب ــداي ــة الـشـهــر
ً
الجاري مدعوما من بعض العوامل
اإليجابية ،التي كانت حاضرة خالل
تـلــك ال ـف ـتــرة ،أهـمـهــا اق ـت ــراب ترقية
البورصة لمؤشر "فوتسي" لألسواق
الناشئة خالل شهر سبتمبر المقبل.
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي،
ق ــرر مجلس االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
األميركي رفع معدالت الفائدة بواقع
 25نقطة أساس للمرة الثانية خالل

«التجاري» يعايد عمال التنظيف والبناء

جانب من توزيع العيادي على العمال
ً
استكماال للبرنامج االجتماعي ،الــذي دشنه البنك
التجاري الكويتي لالحتفال بشهر رمضان المبارك وعيد
الفطر السعيد ،احتفل البنك بقدوم عيد الفطر مع عمال
التنظيف والبناء وذلــك بتقديمه "هدية العيد" لهؤالء
العمال الموجودين في مواقع عملهم.
وت ــأت ــي هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ض ـمــن ب ــرام ــج الـمـســؤولـيــة
االجتماعية الشاملة المكرسة لمد يد العون والمساعدة
لفئات مختلفة من المجتمع ،ومنها فئة عمال التنظيف
والبناء ،وضمن حملة "هون عليهم" الموجهة لخدمة هذه
الفئة ومساعدتهم ومشاركتهم فرحة األعياد والمناسبات
المختلفة.
و قالت مساعدة المدير العام – إدارة اإلعالن والعالقات
الـعــامــة فــي البنك أمــانــي الـ ــورع" ،تكتسب حملة (هــون

عليهم) أهمية متزايدة ألنها تعتني بفئة عمال النظافة
ً
والبناء الجديرة بكل الرعاية واالهتمام نظرا إلى دورهم
في تشييد المباني والجسور وحماية البيئة إضافة إلى
ً
خدمة أفراد المجتمع عموما ،مضيفة أن البنك أخذ على
عاتقه هذا الواجب اإلنساني بهدف دعم أواصــر الصلة
بين البنك ومتخلف شرائح المجتمع" .وأضافت الورع
أن البنك قام بتحضير الهدايا قبل موعد المناسبة وذلك
للعمل على توزيعها في الوقت المناسب ،وإدخال الفرحة
والسرور على قلوب العمال ومشاركتهم فرحة العيد.
ً
ً
وكشفت أن ع ــددا كـبـيــرا مــن عـمــال النظافة والبناء
استفادوا من "هدية العيد" ،إذ حصل كل عامل منهم على
هديته وهو في غاية السرور بالمالبس الجديدة التي تم
توزيعها عليهم بهذه المناسبة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مؤشر السوق
األول
األسبوع السابق 4.822.65
األسبوع قبل
4.787.32
السابق
%0.74
التغير %
العام الحالي لتصل إلى  2في المئة،
ف ــي ح ـي ــن أصـ ـ ــدر ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
الكويتي قراره بتثبيت أسعار الفائدة
وإبقاء سعر الخصم عند مستوى 3
فــي المئة ،فــي حين قــررت البنكوك
المركزية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمملكة السعودية العربية
ومملكة البحرين رفع أسعار الفائدة
بمقدار  25نقطة أساس ،وهو نفس
مقدار الزيادة التي قررها االحتياطي
ال ـف ـيــدرالــي (وذل ـ ــك ل ــارت ـب ــاط شبه
الكامل بين عمالتهم والدوالرعلى
خ ــاف الــدي ـنــار الـكــويـتــي المرتبط
بسلة من العمالت والدوالر أحدها).
وه ـن ــا ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــادة بــال ـقــرار
الـسـلـيــم لـمـحــافــظ الـبـنــك الـمــركــزي
ب ـعــدم تـتـبــع ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي في
ً
رفع أسعار الفائدة ،خصوصا أنه ال
توجد مبررات البتة لرفع الفائدة على
ً
الدينار الكويتي حاليا ،وكما أشرنا
ً
ً
مرارا وتكرارا ،فإن االقتصاد المحلي
يختلف اختالف كلي عن االقتصاد

مؤشر السوق
الرئيسي
4.877.88

مؤشر السوق
العام
4.842.68

4.837.41

4.805.52

%0.84

%0.77

األم ـيــركــي ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـصـعــد،
فشتان بين االثنين ،في حين يتمتع
االقتصاد األميركي بانخفاض حاد
في البطالة وارتفاع كبير في النمو
االقتصادي األمر الذي قد يؤدي إلى
بعض التضخم ،وهذا قد يبرر ارتفاع
ال ـف ــائ ــدة لــدي ـهــم ،بـيـنـمــا االق ـت ـصــاد
الكويتي يئن من كساد بالتوظيف
(عــدا التضخم الوظيفي الحكومي
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــوائ ـ ــي) وان ـ ـخ ـ ـف ـ ــاض ط ـلــب
المستهلك وت ــردي قـطــاع التجزئة
واستمرار انخفاض بورصة الكويت
إضافة إلى البيروقراطية الحكومية
المهيمنة والمؤثرة ،التي يعتريها
الـكـثـيــر م ــن ال ـف ـســاد ع ـلــى إمـكــانـيــة
تحسن التنمية االقتصادية ،كل ذلك
يعزز طلبنا ليس فقط بعدم ارتفاع
إضافي للفائدة وإنما يجب تحفيز
هذا االقتصاد ليستعيد نشاطه من
خالل تخفيض سعر الفائدة فهذا هو
وظيفة السياسة النقدية التي يجب
على البنك المركزي اتباعها.

ً
ً
«بيتك» يطبق نظاما مركزيا لشبكة
 SWIFTعلى مستوى المجموعة
اس ـت ـمــرارا فــي تـمـيــزه بــإطــاق
م ـ ـبـ ــادرات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وط ــرح
ح ـلــول مــال ـيــة مـبـتـكــرة مـتــواكـبــة
مع آخر التطورات التكنولوجية
فــي الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة ،نجح
بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
فــي إط ــاق نـظــام مــركــزي لشبكة
الـ ـت ــراس ــل ال ـس ــوي ـف ــت ()SWIFT
لـ ـلـ ـم ــدف ــوع ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ع ـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ،ب ـم ــا
ي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي تـ ـحـ ـسـ ـي ــن ك ـ ـفـ ــاءة
األع ـم ــال ،وتــرشـيــد الـمـصــاريــف،
وت ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات
الفنية واسـتـثـمــارهــا بـمـبــادرات
استراتيجية لتقديم أفضل خدمة
للعمالء.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
للمجموعة ،عبدالله أبوالهوس،
َّ
إن "بـ ـيـ ـت ــك" تـ ـم ــك ــن مـ ــن إض ــاف ــة
مـعـظــم ف ــروع ــه الـم ـنـتـشــرة حــول
العالم تحت اشتراك واحد خاص
ب ــال ـب ـن ــك كـ ـعـ ـن ــوان رئـ ـيـ ـس ــي مــع
شركة السويفت دون تغيير أي
مسار للتحويالت أو التراسالت
ال ـب ـن ـك ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـش ـب ـك ــة،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن مـ ــن شـ ـ ــأن ه ــذا
التغيير االستراتيجي أن يقلص
المصاريف المتكررة على بنوك

وأق ـفــل مــؤشــر ال ـســوق األول مع
نهاية األسبوع الماضي عند مستوى
ً
ً
 4.822.65ن ـق ـط ــة ،م ـس ـج ــا ن ـم ــوا
نسبته  0.74في المئة عن مستوى
إغ ــاق األس ـبــوع قبل الـمــاضــي ،في
حين سجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
ارتفاعا نسبته  0.84في المئة بعد أن
أغلق عند مستوى  4.877.88نقطة،
في حين أغلق المؤشر العام للسوق
عند مستوى  4.842.68نقطة بارتفاع
نسبته  0.77في المئة.
وعلى صعيد مؤشرات التداول
خـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،بـلــغ
مـتــوســط ع ــدد األس ـهــم الـمـتــداولــة
 42.745م ـل ـي ــون س ـه ــم ،ب ــارت ـف ــاع
نسبته  9.72في المئة مقارنة مع
األسبوع قبل الماضي ،كما ارتفع
متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت
 0.77فــي المئة ليصل إلــى 10.63
ً
ماليين د.ك تقريبا.

مؤشرات القطاعات
س ـج ـل ــت ت ـس ـع ــة مـ ــن ق ـط ــاع ــات
ً
بـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوا ف ــي
م ــؤش ــراتـ ـه ــا ،ف ــي ح ـي ــن تــراج ـعــت
مــؤشــرات قطاعين فـقــط ،مــع بقاء
قطاع الرعاية الصحية دون تغير.
وعلى صعيد القطاعات المرتفعة،
فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا،

حـيــث أق ـفــل م ــؤش ــره عـنــد 945.75
ً
ً
نقطة مسجال نموا نسبته  8.33في
المئة .تبعه قطاع االتـصــاالت في
المركز الثاني مع ارتـفــاع مؤشره
بنسبة  2.22في المئة بعد أن أغلق
عند  836.46نقطة .في حين شغل
قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد
ً
ً
أن سجل مــؤشــره نـمــوا أسبوعيا
ً
بنسبة بلغت  1.82في المئة ،منهيا
تـ ـ ــداوالت األسـ ـب ــوع ع ـنــد مـسـتــوى
 937.48نقطة .أمــا أقــل القطاعات
ً
ارتفاعا فكان قطاع البنوك ،الذي
أغـلــق مــؤشــره عـنــد  987.64نقطة
ً
مـسـجــا زيـ ــادة نسبتها  0.50في
المئة.
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـق ـط ــاع ــات
الـمـتــراجـعــة ،فـقــد تـصــدرهــا قطاع
ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ،إذ أن ـهــى مــؤشــره
ً
تداوالت األسبوع مسجال خسارة
ً
نـسـبـتـهــا  0.84ف ــي ال ـم ـئــة مـغـلـقــا
عند مستوى  1.037.81نقطة ،في
حين شغل قطاع المواد األساسية
ال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد أن أغ ـلــق
م ــؤش ــره ع ـنــد م ـس ـتــوى 1.021.21
ن ـق ـطــة ،ب ـتــراجــع نـسـبـتــه  0.71في
المئة.

تداوالت القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز األول

لجهة حجم التداول خالل األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ،إذ ب ـل ــغ ع ـ ــدد األس ـه ــم
الـمـتــداولــة لـلـقـطــاع  68.41مليون
ً
سهم تقريبا شكلت  32.08في المئة
مــن إجـمــالــي ت ــداوالت ال ـســوق ،في
حين شغل قطاع الخدمات المالية
المرتبة الثانية ،إذ تم تداول نحو
 44.32مليون سهم للقطاع أي ما
نسبته  20.78في المئة من إجمالي
تداوالت السوق.
أمــا المرتبة الثالثة ،فكانت من
نصيب قطاع العقار ،إذ بلغت نسبة
حجم تــداوالتــه إلــى السوق 20.32
في المئة بعد أن وصل إلى 43.34
ً
مليون سهم تقريبا.
أم ــا لـجـهــة قـيـمــة الـ ـت ــداول ،فقد
شغل قطاع البنوك المرتبة األولى،
إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى
ا لـ ـس ــوق  51.67ف ــي ا ل ـم ـئــة بقيمة
إجمالية بلغت  27.44مليون د.ك.
ً
تقريبا ،وجاء قطاع االتصاالت في
المرتبة الثانية ،حيث بلغت نسبة
قيمة تداوالته إلى السوق  19.07في
المئة ،بقيمة إجمالية بلغت 10.13
ً
ماليين د.ك .تقريبا.
أم ــا ال ـمــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة فشغلها
قـطــاع الـصـنــاعـيــة ،إذ بلغت قيمة
األسهم المتداولة للقطاع حوالي
 6.05ماليين د.ك .شكلت  11.40في
المئة من إجمالي تداوالت السوق.

«المتحد» يحصد جائزة التميز الدولية
للصحة والسالمة والبيئة 2018

أنيل لوبو متسلما الجائزة بالنيابة عن البنك
عبدالله أبوالهوس

الـمـجـمــوعــة ،ويـنـتــج عـنــه توفير
م ـل ـح ــوظ فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـمــال ـيــة
والخبرات الفنية ،ما يتيح فرصا
أكـبــر لـتــركـيــز تـلــك الـجـهــود على
م ـش ــاري ــع وم ـ ـبـ ــادرات ت ـصــب في
مصلحة العميل وتحسين األداء
بما يتماشى مع أعلى المعايير
العالمية فــي الـســرعــة وال ـجــودة
واألمان.

أعـلــن البنك األهـلــي المتحد ،ف ــوزه بـجــائــزة "التميز
للصحة والسالمة والبيئة "2018من الجمعية األميركية
لمهندسي السالمة -فرع الكويت ،وتعكس هذه الجائزة
المرموقة جهود البنك المستمرة تجاه ضمان سالمة
موظفيه والتزامه الدائم بالصحة العامة والبيئة.
وفي عام  ،2016كان البنك األهلي المتحد أول بنك
في دولة الكويت يحصل على هذا التكريم الدولي
ً
تأكيدا لدوره الريادي ،وخطته االستراتيجية بشأن
المسؤولية المجتمعية وا لـتــزا مــه غير المشروط
بـحـمــايــة الـبـيـئــة وال ـمــوظ ـف ـيــن وس ــام ــة المجتمع
ً
الكويتي عموما.
وتسلم الجائزة بالنيابة عن البنك األهلي المتحد
أنيل لوبومدير األمــان في البنك ،وذلــك خالل حفل
ً
ً
ضخم أقيم بهذه المناسبة شهد حضورا متميزا من

الجمعية األميركية لمهندسي السالمة ،والشركات
والمؤسسات التي نالت التكريم.
وبهذه المناسبة ،أفادت جهاد الحميضي مدير عام
أول العمليات وتكنولوجيا المعلومات  -بالبنك األهلي
ً
المتحد ":تأتي هذه الجائزة تقديرا للجهود المتواصلة
منذ سنوات لدعم القطاع الصحي والمبادرات التي أطلقها
البنك في سبيل المساهمة في تخفيف المخاطر الوظيفية
والتوعية بمبادي ومتطلبات السالمة والصحة".
وأضافت الحميضي" :أن الجائزة سوف تنقل البنك إلى
مستوى جديد من النظم العالمية السيما بعد االعتراف
بتفوقه فــي مـجــال الصحة والـســامــة مــن إح ــدى أرقــى
المؤسسات األميركية في هذا المجال ،ونعد بأن نستمر
في تنفيذ خطة البنك للحفاظ على سالمة الموظفين
وصحتهم باعتبارها من صميم أهداف البنك".

 Ooredooتطلق حملة «استمتع باإلنترنت» اإلعالنية

ت ـع ــاون ــت  Ooredooم ــع ل ـيــون ـيــل "ل ـيــو"
ميسي مرة أخرى في حملة إعالنية جديدة
تتميز بالحيوية وتبين كمية الـمــرح ،التي
يمكن االستمتاع بها خارج مالعب كرة القدم
وعند الدخول إلى العالم الرقمي.
فـسـيــرى ال ـم ـشــاهــدون مــن خ ــال سلسلة
ً
ً
من الفيديوهات جانبا مرحا من حياة ليو
ميسي وب ــدر المطوع وع ــدد مــن المشاهير
المحليين فــي مــواقــع التواصل االجتماعي
من خــال مشاركتهم لحظات ممتعة وغير
متوقعة.
وي ـشــارك فــي حملة  Ooredooاإلعالنية
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة الـ ـت ــي ت ـح ـم ــل اسـ ـ ــم "اس ـت ـم ـت ــع
ب ــاإلن ـت ــرن ــت" ل ـي ــو م ـي ـســي س ـف ـيــر عــامـتـهــا
التجارية العالمية وأحــد أشهر نجوم كرة
ال ـق ــدم ف ــي ال ـع ــال ــم ،إض ــاف ــة إل ــى ن ـجــم ال ـكــرة
الـكــويـتــي ب ــدر الـمـطــوع وع ــدد مــن مشاهير
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي أسـ ــواق
 Ooredooالرئيسية.
ف ـمــن خـ ــال سـلـسـلــة م ــن ال ـل ـح ـظــات غير
الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ،الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا مــع
ً
اآلخرين ،يعرض هؤالء عددا من الطرق التي
يمكن أل ف ــراد المجتمع استخدامها للمرح
واالستمتاع والتواصل مع اآلخرين والتسوق
والـتـعـبـيــر ع ــن أنـفـسـهــم م ــن خ ــال الـبــرامــج
المتاحة عبر اإلنترنت.
ويعرض اإلعالن بأكثر من نسخة بحيث
ي ـت ـض ـمــن م ـح ـت ــوى ي ـت ـنــاســب م ــع ك ــل دول ــة
سيعرض فيها.
ً
ومن المنتظر أيضا أن يتم عرض الحملة
اإلعالنية فــي أس ــواق  Ooredooفــي الشرق

شعار الحملة اإلعالنية
األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وستعرض على قنوات التلفزيونات العالمية
ً
والقنوات الرقمية اعتبارا من شهر يونيو
الجاري وحتى أغسطس.
ً
وتعليقا على ذلك ،أعربت  Ooredooعن
سعادتها لتعاون أعضاء عائلة  Ooredooمع
نجم الكرة العالمي ليو ميسي ونجم الكرة
الكويتي بدر المطوع في تنفيذ هذه الحملة
اإلعالنية الفريدة من نوعها ،والتي تمثل كل
واحد من أسواقها ،وتعرض في الوقت ذاته
بعض الطرق التي يمكن لعمالء الشركة من
خاللها االستمتاع باإلنترنت وبتجربة العالم
الرقمي بشكل أكبر ،مستفيدين من شبكات
الشركة المتطورة.
ف ـفــي هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة اإلع ــان ـي ــة الـمـمـتـعــة،
ساعد ميسي والمطوع وعدد من المشاهير

المحليين فــي مــواقــع التواصل االجتماعي
في تعزيز قوة شبكة الشركة وإظهار التنوع
الكبير فــي المحتوى الــرقـمــي ال ــذي تــوفــره،
كما أنها تعتز بمواصلة العمل والتعاون مع
سفير عالمتها التجارية ونجم كرة القدم ليو
ميسي ونجم كرة القدم الكويتي بدر المطوع.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،س ـي ـص ـب ــح مـيـســي
ومشاهير مــواقــع التواصل االجتماعي من
أسـ ــواق  Ooredooالــرئـيـسـيــة ه ــم محتوى
اإلنـتــرنــت ال ــذي يستمتعون بــه عـبــر شبكة
.Ooredoo
وسيتم تخصيص هذا المحتوى الفريد
مــن نــوعــه فــي إعــانــات تلفزيونية تتضمن
إشـ ـ ــارات مـحـلـيــة ف ــي ك ــل واحـ ــد م ــن أس ــواق
 ،Ooredooبـحـيــث يـتــم م ــراع ــاة مــاء مـتـهــا
للمشاهدين في تلك األسواق.

ومن مشاهير مواقع التواصل االجتماعي
الذين يمثلون منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وجنوب شرق آسيا التي توجد فيها
 Ooredooكل من :بدر المطوع من الكويت،
مــاجــد ب ــوغ ــرة م ــن ال ـج ــزائ ــر ،وأح ـم ــد خليل
الخالدي من قطر ،ومحمد الريمي من سلطنة
عمان ،وأحمد آصف من المالديف ،وزين كاي
من ميانمار.
وتعزز حملة هذا العام ما تعد به عالمة
 Ooredooال ـت ـجــاريــة وه ـ ــو":إث ـ ــراء الـحـيــاة
الــرق ـم ـيــة ل ـل ـع ـم ــاء" ،وت ـس ـلــط الـ ـض ــوء على
الـ ـ ــدور الــرئ ـي ـســي ال ـ ــذي ت ــؤدي ــه ف ــي تمكين
أفراد المجتمعات من االستمتاع باإلنترنت
بشكل أفضل عبر الشبكات ذات المواصفات
المتطورة والمحتوى الرائع الذي توفره.
وكانت  Ooredooأعلنت في وقت سابق
تمديد شراكتها مع سفير عالمتها العالمي
نـجــم ال ـك ــرة لـيــو مـيـســي م ــدة ث ــاث سـنــوات
أخرى.
ً
ي ــذك ــر أن م ـي ـس ــي كـ ـ ــان سـ ـفـ ـي ــرا ل ـعــامــة
 Ooredooال ـت ـجــاريــة مـنــذ إطـ ــاق الـعــامــة
التجارية فــي  ،2013وســاهــم فــي دعــم رؤيــة
الشركة وإثراء حياة العمالء حول العالم.
وميسي هــو نجم فــريــق ن ــادي برشلونة
ونجم فريق األرجنتين الوطني .ويعرف بأنه
أفضل العب لكرة القدم على مستوى العالم.
وفاز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ،وهو
الالعب الوحيد في العالم الذي فاز بالجائزة
أربع مرات متتالية.
وكــانــت  Ooredooقــد أطلقت أول حملة
إعالنية.

«االتحاد للطيران» تعزز خدمات «برقان» يعلن الفائز الجديد بـ «الثريا للراتب»
السيارة مع السائق
لجأت "االتحاد للطيران" ،إلى تعزيز خدماتها في توفير سيارة مع سائق
لعمالئها في اإلمارات العربية المتحدة.
ً
ابتداءا من اليوم ،سيتمكن المسافرون من حجز خدمة السيارة مع السائق
ّ
مباشرة عبر موقع الشركة اإللكتروني المحدث ،دون الحاجة إلى التواصل مع
مركز االتصال الخاص باالتحاد للطيران أو وكيل السفر.
وأصبح بإمكان العمالء حجز خدمة السيارة مع السائق وتأكيد الحجز قبل
 12ساعة على األكثر من موعد إقالع الطائرة .كما يسمح النظام الجديد ،الذي
تم تطويره بالتعاون مع شركة  ،Vxceed Technologiesللمسافرين بتعديل أو
إلغاء الخدمة ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم بحاجاتهم للسفر.

أعلن بنك برقان فوز سالم بدري اصبيع عبدالله بسيارة نيسان
باترول ذات الدفع الرباعي خالل سحب حساب الثريا للراتب الشهري،
وأعرب الفائز عن سعادته بالفوز بالسيارة.
مع السحب الشهري ،يحصل العميل على فرصة لربح سيارة
نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر ،ومقابل كل  10دنانير
متوافرة في الحساب يحصل على فرصة واحدة.
وأوضح البنك أنه يمكن فتح "الثريا للراتب" ،بالدينار الكويتي،
أو غيره من العمالت ،وأنــه يمنح صاحبه العديد من المميزات،
منها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته،
إضافة إلى االستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.
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شيرين رضا توضح بعض
د .سناء شعالن تتحدث
عن كتاباتها المتنوعة بين األمور حول شخصيتها في
القصة والرواية والمسرح «لدينا أقوال أخرى» وتتطرق
وأدب الطفل والنقد األدبي .إلى أفالمها المقبلة.
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عزا الفنان جمال الردهان
نجاح «عبرة شارع» إلى
التعامل الراقي للفنانة
سعاد عبدالله مع فريق
العمل.
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أحيا الفنانان نبيل شعيل
وماجد المهندس أولى
حفالت عيد الفطر المبارك
في صالة الجوهرة بجدة.

كايلي جينر ال ترغب في إنجاب
المزيد من األطفال
هل قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر
إ نـجــاب ا لـمــز يــد مــن األ ط ـفــال ،مــع حبيبها نجم
الراب ترافيس سكوت؟ ادعاء ات ترددت مؤخرا
بـكـثــافــة ،وه ــو الـخـبــر ال ــذي ن ـفــاه تـمــامــا مــوقــع
جــوس ـيــب كـ ــوب ،م ــؤك ــدا أن ـه ــا م ـج ــرد ادع ـ ــاء ات
كاذبة.
وب ــدأت الـشــائـعــة بـنـشــر مــوقــع "Hollywood
 "Lifeأنه رغم أن كايلي وترافيس قررا إنجاب
الـ ـم ــزي ــد م ــن األط ـ ـفـ ــال ف ــإن ـه ـم ــا ل ــم ي ـت ـف ـقــا عـلــى
التوقيت المناسب حتى اآلن.
وزعم الموقع أن ترافيس يريد طفال آخر اآلن،
إال أن كــايـلــي ( 20عــامــا) تـحـتــاج إلــى مــزيــد من
الوقت ،لتمنح جسدها فترة راحة ،إضافة إلى
أنها مترددة لوجود طفل آخر بسبب تضاعف
المسؤوليات عليها.
وأشـ ـ ـ ـ ــار "جـ ــوس ـ ـيـ ــب كـ ـ ـ ــوب" إل ـ ـ ــى أن ج ـم ـيــع
االدعاء ات التي نشرها " "Hollywood Lifeكانت
مبنية على مصدر مجهول.
يذكر أن كايلي جينر وترافيس سكوت لديهما
طفلة وحيدة هي ستورمي ،وتحولت إلى نجمة
"سوشيال ميديا" منذ والدتها.
من جانب آخر ،ذكرت وسائل إعالم أميركية أن
كايلي أصبحت األكثر ثراء في عائلة كاردشيان
في الوقت الحالي.
وب ــدأت كــايـلــي جـنــي ال ـمــال فــي عـمــر صغير،
مــن اش ـتــراك ـهــا فــي ال ـبــرنــامــج الــواق ـعــي لعائلة
"ك ـ ــاردشـ ـ ـي ـ ــان" ،ث ــم ك ـع ــارض ــة أزيـ ـ ـ ــاء ،ل ـتـتــوســع
وتنشئ مشروعات عدة ،أهمها خطها الخاص
في المكياج ،وحققت من خاللها نجاحا وربحا

كـبـيــريــن ،حـتــى وصـلــت ثــروتـهــا إلــى نـحــو 384
مليون دوالر.
وتحل كيم في المرتبة الثانية بعد شقيقتها
بمبلغ  175مليون دوالر ،بينما حــل شقيقها
روب كــاردشـيــان فــي المرتبة األخـيــرة بنحو 8
ماليين دوالر.
يشار إلى أن موقع " "Radar Onlineالشهير
نقل عن مصدر مقرب من النجم العالمي تايغا،
أن األخ ـيــر ،وب ـنــاء عـلــى الـتــوقـيــت ال ــذي انفصل
فيه عن كايلي جينر ،يعتقد أن الطفلة الصغيرة
سـتــور مــي ويبستر هــي ا بـنـتــه ،مضيفا" :تايغا
يفكر جــد يــا فــي فحص  ،DNAإذ إ نــه يعتقد أن
الطفلة قد تكون ابنته حقا".
ي ــذك ــر أن م ـم ـث ـلــة ب ــرن ــام ــج ال ـ ــواق ـ ــع ال ـش ـه ـيــر
" "keeping up with the kardashianكايلي
جينر ،استطاعت أن تحطم رقما قياسيا في عدد
إعجابات االنستغرام ،بعد أن نشرت أول صورة
لطفلتها ( stormiوالتي تعني البرق) ،وحققت ما
يقارب  13مليون إعجاب في يوم واحد.
وكان خبر حمل كايلي مخفيا عن الجمهور،
واختفاؤها عن مواقع التواصل دفع أهم البرامج
العالمية والمجالت إلى البحث عن السبب.
ل ـكــن كــاي ـلــي ف ـض ـلــت أن تـبـتـعــد ع ــن الـجـمـيــع
ل ـت ـح ـظ ــى ب ـخ ـص ــوص ـي ــة خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة،
وبعد والدتها بأربعة أ يــام نشرت فيديو على
"يوتيوب" عن فترة الحمل ،ووجهت فيه رسائل
من عائلتها وأصدقائها إلى ابنتها الجديدة،
و قــارب عدد مشاهدات الفيديو  50مليونا في
يومين.

كايلي جينر مع ترافيس سكوت

«تسعة رجال مسنين» تحية لخبراء الرسوم
المتحركة األسطوريين في «والت ديزني»

دون هان

بــدون ـهــم  ،ل ــم يـكــن ل ــوال ــت دي ــزن ــي أبـ ــدا أن يحقق
الـمـسـتــوى نفسه مــن الـنـجــاح الـهــائــل" .تـسـعــة رجــال
مسنين" هــو االســم الــذي أطلقه الــراحــل ديــزنــي على
مـجـمــوعــة خ ـبــراء ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة الــذيــن أبــدعــوا
بدءا من ثالثينيات القرن الماضي أعماال كالسيكية
خالدة مثل "سنو وايــت واألق ــزام السبعة" و"بامبي"
و"كتاب األدغال".
واآلن ،يكرم معرض جديد في متحف ديزني بمدينة
سان فرانسيسكو أعمال هؤالء الخبراء .ويقام معرض
"ال ــرج ــال الـتـسـعــة الـمـسـنــون لــوالــت دي ــزن ــي :أســاتــذة
الرسوم المتحركة" برعاية منتج الرسوم المتحركة
الذي ترشح لجائزة األوسكار دون هان.
وعـنــدمــا ك ــان طــالـبــا ي ــدرس عـلــوم السينما ،عمل
هان ( 62عاما) ،منتج "ذا ليون كينغ" و"بيوتي آند ذا
بيست" ،مساعدا ألحد هؤالء المبدعين التسعة ،وهو
فولفغانغ رايترمان.

انطالقة قياسية لفيلم «إنكريدبلز »2
على شباك التذاكر األميركي

وأخـ ـ ـ ـ ــرج رايـ ـ ـت ـ ــرم ـ ــان ال ـ ـمـ ــولـ ــود ف ـ ــي م ـي ــون ـي ــخ
كالسيكيات مثل "كتاب األدغال" و"روبن هود".
ويمثل المعرض عرضا كبيرا .ولكل من الرجال
التسعة غرفة مكرسة له مملوءة بالرسوم واللوحات
والـصــور وال ـتــذكــارات ،الـتــي تمت استعارتها من
أقارب لهم ومن المحفوظات .وكان آخر مبدع يرحل
من هؤالء التسعة هو أولي جونستون الذي توفي
عام  2008عن عمر  95عاما.
ويقول هان" :لقد كانوا جميعا فنانين حقيقيين،
حولوا الرسوم الكاريكاتورية إلى لون فني وأمتعوا
الـعــالــم كـلــه ط ــوال ثــاثــة ع ـقــود .واآلن يـتــم تكريم
عملهم أخيرا بمعرض" .ويستمر المعرض حتى
يناير .2019
(د ب أ)

لقطة من «إنكريدبلز »2

نيللي كريم

منة فضالي

جوليا بطرس

كريم وعادل سجال أغنية
للمنتخب المصري

منة فضالي تنتظر عرض
«أفراح إبليس»

جوليا بطرس أطلقت
«بكرا شي نهار»

سجل الفنانان هاني عادل ونيللي كريم
أغنية جديدة باللغة الروسية لدعم
المنتخب المصري قبل مباراته مع روسيا،
المقرر إقامتها اليوم .ونشرت نيللي فيديو
عبر حسابها بـ"إنستغرام" برفقة هاني
عادل الذي يشاركها الغناء.

تنتظر الفنانة منة فضالي عرض الجزء
الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" ،وهو
من تأليف مجدي صابر ،وإخراج أحمد
أمين ،وبطولة :جمال سليمان ،محمود
عبدالمغني ،صابرين ،كمال أبورية،
ومحمود الجندي.

أطلقت الفنانة اللبنانيةجوليا بطرس
ثاني أغنيات ألبومها المنتظر ،بعد أن
أطلقت أغنية "ما بدي" ،وأعلنت إطالق
أغنية "بكرا شي نهار" من كلمات الشاعر
نبيل أبوعبدو ،وألحان زياد بطرس،
وتوزيع داني حلو.

حقق فيلم التحريك "إنكريدبلز  "2حول عائلة
من االبطال الخارقين انطالقة قياسية حاصدا 180
مليون دوالر في عطلة نهاية األسبوع األولــى له
في صاالت اميركا الشمالية ،على ما أظهرت ارقام
شركة "ريليشنز اكزبيتور" المتخصصة.
فكل فــرد فــي العائلة المؤلفة مــن رجــل وام ــرأة
وثالثة اطفال يتمتع بقوى خارقة خاصة به ،وهم
جميعا يكرهون روتين الحياة اليومية.
وبعد جزء أول في عام  2004ركز خصوصا على
رب العائلة ،فإن الزوجة إيالستيغيرل في الفيلم
الجديد هي التي تحاول انقاذ العالم .وقــد حقق
فيلم للرسوم المتحركة من إنتاج "بيكسار" أفضل
انـطــاقــة لـهــذا الـنــوع مــن األف ــام بعيدا عــن الرقم
القياسي السابق الــذي سجله "فايندينغ دوري"
في عام  135( 2016مليون دوالر).
وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "أوشينز  "8من
اخراج غاري روس وإنتاج "وارنر براذيرز" ،وتقوم
ببطولته ســانــدرا بــولــوك الـتــي ت ــؤدي دور ديبي
شقيقة دانــي أوشـيــن (ج ــورج كلوني فــي األجــزاء
السابقة) إلى جانب نجمات أخريات من أمثال كيت
بالنشيت وآن هاثواي وريانا.
وفي أسبوعه الثاني حقق الفيلم  19.6مليون
دوالر ،ليصل مجموعه إلى  79.2مليونا منذ بدء
عرضه.
وحل فيلم جديد من النوع الكوميدي في المرتبة
الثالثة هو "تــاغ" الــذي يــروي مغامرات مجموعة
من األصدقاء.
والفيلم مستوحى من قصة حقيقية ،وهو من
بطولة جون هام وجيريمي رينر وقد حقق 14.6

مليون دوالر في غضون ثالثة أيام.
وخـ ـس ــر "سـ ــولـ ــو :إي ـ ــه سـ ـت ــار وورز سـ ـت ــوري"
مرتبتين ليصل إلــى الـمــركــز الــرابــع فــي اسبوعه
الــرابــع فــي ال ـصــاالت .وحـقــق الفيلم ال ــذي يندرج
ضمن سلسلة "حرب النجوم" 9.1 ،ماليين دوالر،
ليصل مجموعه إلى  192.8مليونا منذ بدء عرضه.
واحتل المرتبة الخامسة فيلم "ديدبول  "2حول
ابطال خارقين من إنتاج "فوكس" مع  8.8ماليين
دوالر .وقد بلغ مجموع إيراداته منذ بدء عرضه
قبل خمسة اسابيع  294.7مليونا.
وت ــراج ــع إل ــى الـمــرتـبــة ال ـســادســة فـيـلــم الــرعــب
"هيريدتاري" محققا سبعة ماليين دوالر (27.2
مليونا في غضون اسبوعين).
وت ــاه فــي الـمــركــز الـســابــع "س ــوب ــرف ــاي" الــذي
حصد  6.3ماليين دوالر في أسبوعه األول.
أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب "أفنجرز:
إنفينيتي وور" الذي حقق  5.3ماليين دوالر .وهو
جمع منذ بدء عرضه قبل ثمانية أسابيع إيرادات
الفتة قدرها  664.2مليون دوالر.
وت ــراج ــع فـيـلــم "أدريـ ـف ــت" م ــن ب ـطــولــة شايلين
وودلي وسام كالفلين ،حول شخصين يواجهان
اعـصــارا فــي البحر ،مـجــددا هــذا االسـبــوع ليحتل
المرتبة التاسعة مع  2.1مليون دوالر .وقد وصل
مجموعه في ثالثة اسابيع الى  26.8مليونا.
وج ــاء فــي الـمــرتـبــة ال ـعــاشــرة "ب ــوك ك ـلــوب" مع
إيرادات قدرها  1.85مليون دوالر ،ليصل مجموعه
في غضون خمسة أسابيع الى  62مليونا.
(أ ف ب)

ثقافات

14

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3811الثالثاء  19يونيو  2018م 5 /شوال  1439هـ

culture@aljarida●com

ُ
ِّ
سناء شعالن« :أعشقني» تصور المستقبل المفرغ من المشاعر
ّ
• ترى أن الكتابة ثورة لغوية على القبح والظلم والفساد

نحو خطاب
ديني معتدل

حفرت األديبة األردنية ذات األصول الفلسطينية ،الدكتورة سناء شعالن ،اسمها في عالم األدب عبر كتاباتها المتنوعة بين
منظمة ّ
القصة والرواية والمسرح وأدب الطفل والنقد األدبي .كذلك حصلت على نجمة ّ
السالم لعام  2014من ّ
السالم والصداقة
ً
الدولية في الدنمارك .وبمناسبة صدور روايتها الجديدة {أعشقني} أجرت معها {الجريدة} حوارا أكدت فيه أن ّ
الكتابة بالنسبة
إليها ثورة ّ
لغوية على القبح والظلم والفساد ،الفتة إلى أن اللفظ هو أساس اإلبداع بينما األفكار ميتة ال قيمة لها وال حياة...
وإلى نص الحوار.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

«أعـ ـشـ ـقـ ـن ــي» أحـ ـ ـ ــدث روايـ ـ ــاتـ ـ ــك ال ـت ــي
ً
نالت شهرة ونـجــاحــا .مــا األج ــواء التي
تتناولها؟
النجاح الكبير الذي حظيت به الرواية
جعلها قبلة للدراسة والنقد .هي رواية
أخــرج ـت ـهــا م ــن ع ـب ــاءة ال ـخ ـيــال الـعـلـمـ ّـي
ّ
ُ
ّ
الحرية
واستطعت أن أحلق فيها نحو
ّ
بـكــل ت ـمـ ّـرد مــن دون أن يعوقني معوق
ّ
نحو تصوير مستقبل البشرية المفرغ
م ــن اإلن ـســانـ ّـيــة وال ـم ـشــاعــر وال ـس ـع ــادة،
ًّ
ًّ
وعلميا إن
وهو مستقبل مقبول فرضيا ّ
ّ
استمر اإلنسان في لعبته الجهنمية مع
ذات ــه ،وهــي لعبة تحويل نفسه إلــى آلة
ّ
بحر ية
عاملة منتجة مستلبة ّال تحلم
أو إبداع أو خروج عن النسق.
منطلقاتك في الكتابة؟
ما هي
ِ

األفكار ميتة ال
قيمة لها وال
حياة ..اللفظ هو
األساس

أك ـتـ ُـب مــن منطلق واح ــد أتـمـ ّـســك بــه،
وأن ـق ــاد إل ـيــه ،وأرى الـعــالــم ع ـبــره ،وهــو
ّ
ّ
ّ
لغوية على القبح
الكتابة هي ثــورة
أن
ّ
والــظـلــم والـفـســاد فــي الـحـيــاة واإلنـســان
ً
ّ
هذه الرؤية ،تصبح
والسلوك .انطالقا من ّ
ال ـك ـتــابــة ه ــي خ ـلــع ال ـ ـ ــذات ومـفــاهـيـمـهــا
واآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وم ـ ـفـ ــاه ـ ـي ـ ـمـ ــه وال ـ ـ ـ ّـص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات
ّ
والتفاصيل والرؤى على الورقّ ،
والسماح
ً
ً
لها بأن تصبح عالما موازيا لعوالمنا،
حيث نستطيع أن نرى بوضوح العيوب
والـعـلــل ،ونــرقــب الـسـقــوط ،ونـقـتــرب من
ال ـح ـلــم وال ـح ـق ـي ـقــة والـ ـم ــأم ــول وال ــواق ــع
والمستحيل والممكن في آن.

المهمشون والنساء
تركيزك على عالم المهمشين ،هل
لكن
ِ
هو سبب ّ
وحصولك على كثير من
زك
ِ
تمي ِ
ّ
الجوائز والتكريمات؟
ّ
ال أعتقد أن الكتابة عن موضوع دون
ً
آخ ــر ه ــي م ــا يـحـصــد ج ــائ ــزة أو إب ــداع ــا
ّ
ورف ـع ــة؛ ألن الـفـكــرة ال تـكـفــي لــرفــع أدب
ً
أو خ ـل ـقــه أس ـ ــاس ـ ــا ،مـ ــن م ـن ـط ـلــق أن ـ ــه ال
وج ــود لـفـكــرة مـهـمــة أو تــافـهــة ،بــل ثمة
كتابة تافهة وأخرى عظيمة .لذلك أقول
ب ـ ـصـ ــراحـ ــة م ـ ــا ق ــال ــه

ّ
ّ
م ــن سـبـقــونــا ف ــي الــن ـقــد والــت ـن ـظ ـيــر في
ّ
عالم الكتابة الذين وجدوا أن اللفظ هو
األس ـ ــاس ،ف ــي حـيــن أن األف ـك ــار مـيـتــة ال
قيمة لها وال حياة ما لم تكتب الحياة
ّ
والفاعلية عبر توظيفها في سياقاتها
ّ
ّ
الل ّ
غوية التي تهبها الحياة الحقيقية.
ً
وانطالقا من ذلك كله فكتابتي تكتسب
أه ـم ـي ـت ـ ّه ــا وقـ ــدرت ّـ ـهـ ــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـف ــزاز
ًّ
ً
ولفت النظر من أنها ّ
لغويا
تقدم كائنا
ً
ق ـ ـ ــادرا ع ـلــى ب ـعــث ال ـح ـي ــاة ف ــي ال ـف ـكــرة،
واستنهاضها لتكون في أقرب نقطة من
ّ
اليومية بكل ما
اإلنـســان فــي تفاصيله
تفريعات صغيرة تصل
يحتمل ذلك من
ّ
إل ــى أعـقــد أسـ ــراره الــنـفـسـ ّـيــة والـ ّـروحـ ّـيــة
ّ
والفكرية ،أو تفريعات ّكبيرة تنطلق من
ثيمات عظمى وعليا تمثل مثله وأخالقه
وأهــدافــه ومـنـجــزه اإلنـســانـ ّـي؛ فالكتابة
برأيي تكون عظيمة بقدر ما تستطيع أن
ّ
ّ
وتتحدث عن المسكوت
تمس أرواحنا،
عنه في عوالمنا ،وتفضح فساد عوالمنا،
وتقارب معاناتنا وحاجاتنا وأحالمنا
ّ
الملحة.
وقضايانا
ّ
النسوية
كيف ترين مستوى التجارب
في أدبنا العربي الراهن؟ وماذا ينقص
ّ
كــات ـبــات ـنــا ل ـي ـنــاف ـســن الـ ـك ــت ــاب ال ـ ّـرج ــال
ّ
ّ
اإلبداعي؟
ويتصدرن المشهد
ّ
ً
ّ
الجندري
ال أؤمن أساسا بهذا التقسيم
ً
ً
ّ
ل ــأدب ،بــل أؤم ــن ب ــأن ثمة أدب ــا عظيما
ً
وآخ ــر ســاقـطــا ،بغض النظر عــن جنس
ً
كاتبه أكان أنثى أم ذكــراّ .من ثم ،توازي
الكاتبة األنثى الكاتب الــذكــر وتشابهه
م ــا دامـ ــا يـمـلـكــان أدوات ـه ـم ــا اإلب ــداع ـ ّـي ــة،
ّ
وا لــتـفــا ضــل بينهما ال ُي ـقــاس أو يتأثر
بجنس كل منهما ،بل يحدد ذلك حظوظ
كل منهما من الموهبة واإلبداع ّ
والرؤية
واالب ـت ـكــار وال ـق ــدرة عـلــى خـلــق سـمــوات
خاصة للطيران.

فلسطين والطفل
ّ
ـت م ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــاة الـ ــش ـ ـعـ ــب
كـ ـ ـي ـ ــف المـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ِ
الـفـلـسـطـيـنـ ّـي ف ــي أع ـمــالـ ِـك األدب ـ ّـي ــة كــون
جـ ـ ـ ـ ــذورك األولـ ـ ـ ـ ــى تـ ــرجـ ــع إل ـ ـ ــى األرض
ّ
ّ
الفلسطينية المحتلة؟
ّ
أنـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن رحـ ـ ـ ـ ــم الـ ــش ـ ـعـ ــب
ّ
الفلسطيني و قـضــا يــاه؛ د مــه يسير في
ً
ً
دمي ،وأنتمي له حقيقة وفكرا واعتقادا.
ّ
ّ
بيعي أن أكتب وأن أقــارب
لذلك من الط
وأالم ـ ـ ــس ش ـع ـب ـ ّـي وق ـض ـي ـت ــه ،ال سـيـمــا
ّ
ّ
حقيقي
أن ه ــذه ا لـكـتــا بــة هــي تجسيد

سناء شعالن
ّ
لليومي من حياتي وحيوات شعبي في
الصمود في الـ ّ
أرض ّ
ّ
الفلسطيني
ـل
ـ
خ
ا
ـد
ّ
أو في المهجر القسري في الشتات في
أنحاء العالم .وعندما أكتب عن الوجع
الفلسطيني ،فأنا أكتب عن ّوجعي وعن
ً
أوجاعنا جميعا ّ .كذلك أتمثل فــي هذه
الـكـتــابــة أوجـ ــاع الــن ـضــال والمناضلين
ّ
ّ
ّ
والصامدين في كل جغرافيا
والصمود
وتاريخ بشريّ.
ً
ما الذي
قدمت أعماال مميزة للطفلّ .
ّ
ترتكزين عليه في هذه الكتابة النوعية،
ّ
وإل ــى ّ
أي م ــدى تـجــديــن أن مــن يكتبون
ّ
ّ
للطفل يــدركــون آلــيــات وش ــروط الكتابة
ّ
للصغار؟
ّ
أحـ ــرص ف ــي الـكـتــابــة لـلــطـفــل عـلــى أن
أوازن بين معطيات مهمة ،وهي الرؤية
الـنـبـيـلــة ،وال ـه ــدف م ــن ال ـس ــرد ،وال ـق ــدرة
على بلورة وجــدان الطفل وفكره ضمن
ً
ض ـي ـلــة وال ـف ـض ــاء
إعـ ـط ــائ ــه ص ـ ـ ــورا ل ـل ـف ـ ّ
وال ـب ـنــاء والـبــانـيــن وال ــن ـم ــوذج وطــريـقــة
االحتذاء في توليفة ذات تشكيل خيالي
عــن ال ــواق ــع والـمـمـكـنــات .وتـحـقـيــق هــذه
الـشــروط في قالب قصصي يوافق عقل
الطفل وإدراكــاتــه وإمكاناته أمـ ٌـر صعب
حقيقي  ،و مــن هنا لــن ّ
ّ
نفسر
تحد
وفيه
ٍ

عظمة من يكتبون ّللطفل إن استحضروا
هذه المعطيات والشروط.
تصبح هــذه الكتابة خطيرة وقاتلة
للمستقبل بـقـتــل ا ل ـج ـيــل ا لــو ل ـيــد إن لم
يكن من يقوم بها يملك األدوات والرؤية
والـهــدف والـقــرار .وهــذا ما ينقص كثير
من أدبائنا لألسف.

محفوظ وجديد
ّ
أنت من عشاق أدب نجيب محفوظ .ما
الذي يلفت نظرك في إبداعه؟ وما أكثر ما
ّ
اإلبداعية بعد قراءته؟
تجربتك
أثر في
ِ
ت ــأس ــرن ــي فـ ــي أدب ن ـج ـيــب م ـح ـفــوظ
ّ
ّ
المحلية
قدرته العمالقة في اإلغراق في
ّ
ّ
لتجسيد التجربة اإلنسانية كاملة ،ومن
ّ
ً
ُ
انطلقت في كتاباتي،
هذا األمر تحديدا
وهــو أن أرى اآلخ ــر مــن خــال تجربتي،
وأن أنفذ إليه من طريقي ،وأال أبحث عن
ّ
ذاتي إال في ذاتي.
ما جديدك خالل الفترة المقبلة؟
رواية من نوع الفانتازيا تضع الواقع
فــي إطـ ــاره الـحـقـيـقـ ّـي ،وه ــو الالمحتمل
ّ
والالمنطقي.

 60جائزة عربية ودولية
درجة دكتوراه في األدب الحديث ،وتعمل
تحمل سناء شعالن ّ
أس ـتــاذة جامعية فــي التخصص ذات ــه فــي الجامعة األردن ـيــة في
األردن .وهي ناقدة وإعالمية ومراسلة صحافية لبعض المجالت
العربية وناشطة فــي قضايا حـقــوق اإلنـســان وال ـمــرأة والطفولة
ّ
االجتماعية .نالت نحو  60جائزة عربية ودولية في حقول
والعدالة
الرواية والقصة القصيرة والمسرح وأدب األطفال والبحث العلمي،

وحصلت على درع األستاذ الجامعي المتميز في الجامعة األردنية
ً
للعامين  2007و 2008على التوالي ،ولها  52مؤلفا بين كتاب نقدي
متخصص وروايــة ومجموعة قصصية وقصة أطفال إلى جانب
ُ
المئات من الــدراســات والمقاالت واألبـحــاث المنشورة ،وترجمت
أعمالها إلى لغات ِعدة.

ناصر الظفيري

يشهد الـخـطــاب الــدي ـنــي ،وال ـخ ـطــاب الـمـتـشــدد بــالــذات،
ارتباكا كبيرا في الخطاب الــذي اعتاد تقديمه للجمهور،
وســط تغيرات اجتماعية يـحــاول هــذا الخطاب تجاهلها
أو تحجيمها قدر استطاعته .في المقابل يفشل الخطاب
الــدي ـنــي الـمـعـتــدل ف ــي مــواج ـهــة ذل ــك ال ـت ـشــدد ،كـمــا يفشل
الخطاب التنويري في احتالل موقعه المفترض ،ألسباب
كثيرة نحاول تناولها وفهمها .ارتبك أغلب ممثلي الخطاب
الديني ،فليس بمقدورهم الوقوف في وجه التغيرات األخيرة
التي فرضتها السلطة ،التي اعتادت في يوم ما احتضانهم،
واعـتــادوا على االعتماد عليها في فرض آرائهم وفكرهم،
وانصياع الجمهور لهذه اآلراء حين وجد نفسه بين سنديان
السلطة السياسية ومطرقة الفكر الديني .أثبتت األيام بعد
تراجع هذا الخطاب وتغيير السلطة لسياستها التي احتوته
أن الجمهور كان مستسلما تحت واقع لم يقبله أو يتقبله،
واقع لم يتعايش معه إال رغما عنه ،ولم يقتنع به ،رغم طول
سطوته وزمن انصياع الجمهور له.
المتابع لفرسان الخطاب الديني المتشدد حاليا يشهد
تــراج ـعــا مـثـيــرا نـحــو الـتــأقـلــم م ــع ال ـط ــروح ــات السياسية
الجديدة في سبيل التغير االجتماعي واالنفتاح على ثقافة
جديدة مغايرة ،فهو يعيش مرحلة أقرب إلى االنهيار .ليس
بإمكانه االستمرار في نهجه الفكري السابق وال التراجع
عنه واالعـتــراف بفشله ،وفي الوقت نفسه ليس له الرغبة
باالنسحاب مــن الساحة واالبـتـعــاد ليحل خطاب معتدل
مكانه .ولو فعل ذلك لفعل حسنا .بعض رموز هذا التيار ترك
مهمة الدعوة للجهاد التي تبناها طيلة السنوات الماضية
ولجأ للنشاط اإلعالني وتسويق العود والبخور والبضائع
األخرى ،واآلخرون آثروا الصمت عن االعتذار.
ال يمكن أن ننكر أن القرار السياسي نحو تغيير صيغة
هذا الخطاب هو الذي ساهم في رفع الهيمنة التي استغلها
لفرض سطوته .لكننا أيضا نشاهد الرغبة المجتمعية في
التخلص من نير هذا الخطاب وهيمنته .هذه الرغبة هي
التي كشفت ألصـحــاب التيار أن المجتمع لــم يكن يمتلك
خياره الحقيقي ،وحين امتلكه خرج بسرعة مفاجئة عن
أدبيات هذا الخطاب.
ستشهد األيام المقبلة انسحاب كثيرين من تحت بساط
هــذا الخطاب الديني ،والـعــودة إلــى خطاب االعـتــدال الذي
كان عليه المجتمع في السبعينيات وقبل استفحال التشدد
وكبت حريات الناس الثقافية واالجتماعية باسم الدين.
الــذي يعتقد أن التغير الحالي في الحياة االجتماعية
يخص المجتمع السعودي دون غيره ينظر لألمور بقصر
نظر شديد .الحقيقة أن التيار الديني المتشدد ،ومنذ تحرير
الكويت ،استطاع فرض هيمنته ،ولم يوقفه سوى عدم تقبل
المجتمع ،بأطيافه المختلفة ،له.
انتشر هذا الخطاب في المؤسسة الدينية وبعض رجاالت
المؤسسة البرلمانية ،واستطاع أن يحتل مكانا شبه رسمي
في الدولة ،التي رضخت أحيانا لهذه األصوات ،فمنعت ندوة
هنا وكتابا هناك ،في محاولة لكسب ِّ
ود هؤالء الرجاالت،
وكــان التصدي لهذه األص ــوات خافتا لــدرجــة غامضة .لم
ينهض تيار فكري تنويري يواجه هذا الخطاب وسلوكه،
لم تقف جمعيات النفع العام التي تتبنى الفكر التحرري في
وجه هذا الخطاب ،ولم يجد الشباب سوى اللجوء للمحاكم
في سبيل الدفاع عن كتبهم وأفكارهم.
ليست هذه المرة األولى التي نطالب فيها التيار التنويري
بــأن يجتمع مــرة أخ ــرى ويعيد ترتيب بيته وأف ـكــاره في
ظ ــروف مناسبة ومــواتـيــة للتصدي لـخـطــاب اإلق ـص ــاء .ال
نطالب هنا بالعداء للخطاب الديني المعتدل والتعددي،
بل بالعكس ،الوقوف معه كبديل لخطاب متشدد لم يعد
مقبوال اجتماعيا.

إصدار

«باب الخيمة»

{فكرة الغرب :الثقافة والسياسة والتاريخ}...
يدحض مقولة المواجهة المحتومة بين الشرق والغرب
المختلفة؟ ما عالقته بخصومه وصراعاته؟ ...هذه األسئلة وغيرها يجيب عنها كتاب {فكرة الغرب:
تاريخه؟ ما تجلياته
ً
ما الغرب؟ ما أصول هذا المفهوم؟ ما َ
الثقافة والسياسة والتاريخ} لألكاديمي آالستير بونيت الصادر حديثا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ضمن صدر سلسلة ترجمان ،ترجمة أحمد مغربي.
بيروت  -ةديرجلا
ي ـ ـتــألــف ال ـك ـت ــاب م ــن م ـقــدمــة وسـبـعــة
فـصــول وخــاتـمــة .فــي الـفـصــل األول يــرى
بــونـيــت أن ف ـكــرة ال ـغــرب ن ـشــأت مــن فكرة
أس ـبــق هــي {ف ـكــرة ال ـب ـيــاض} ال ـتــي توقف
استخدامها في ثالثينيات القرن العشرين،
ّ
ّ
حين حلت {القيم الغربية} محل {خطاب
البياض} الذي راحت محدوديته الشديدة
تـتـكـشــف خ ــال م ــا ي ــدع ــوه بــونـيــت {أزم ــة
األعمال
البياض} ،وهي فترة شهدت كثرة ّ
التي تحتفي بفضائل البياض وتحذر من
المخاطر التي تواجهها .لكن االفتراضات
الـعــرقـيــة الـمـبـتــذلــة فــي ه ــذه األدب ـي ــات لم
تثبتها الــوقــائــع عـلــى األرض ،مــا أحــدث
ً
ً
ً
تـ ــوتـ ــرا شـ ــديـ ــدا ثـ ـ ّـم تـ ــدهـ ــورا ف ــي خ ـطــاب
ال ـت ـف ــوق األبـ ـي ــض ،ع ـ ــاوة ع ـلــى أن جمع
األعراق المتباينة تحت مقولة {البياض}
ما كان لينفع في الدفاع عن قضية {وحدة
البيض}.

•

ي ــاح ــظ ب ــون ـي ــت أن ام ـت ـي ــاز ال ـب ـيــاض
ل ــم ي ـن ـتــه ب ــل ت ـغ ـ ّـي ــرت ط ـبـي ـع ـتــه فـحـســب،
ً ّ
ً
وأضحى ّ
خفاء وأقل اعترافا به .وإذا
أشد
مــا كــانــت فـكــرة ال ـغــرب ســاعــدت فــي زوال
ّ
بالتفوق
بعض خصائص المذهب القائل
األبـيــض ،فإنها كانت تنطوي هــي ذاتها
على مشكالتها الـخــاصــة وتــوتــراتـهــا ،إذ
تبقى فكرة مأزومة تواجه خطر االنحالل.

بين آسيا والغرب
في الفصل الثاني يرصد كيفية تعامل
ً
البالشفة مع فكرة «الغرب» ،بدءا من ربطه
بالحداثة االشتراكية والثورة االشتراكية
ً
الـتــي ُيـنـتـظــر أن تــأتــي مـنــه وص ــوال إلــى
اعتباره عدو الدولة السوفياتية الوليدة.
ويخصص الفصل الثالث لرصد العالقة
ً
بـيــن آسـيــا وال ـغ ــرب ،مستكشفا مــواقــف

دعاة التغريب الشرقيين في أواخر القرن
الـتــاســع عـشــر ومـطـلــع ال ـقــرن الـعـشــريــن،
وي ـت ـن ــاول أع ـم ــال اث ـن ـيــن م ــن الـمـفـكــريــن
األســاسـ َـي ـيــن ،هـمــا ال ـيــابــانــي ف ــوك ــوزاوا
يــوك ـي ـت ـشــي وال ـت ــرك ــي ض ـي ــاء غــوكــالــب،
اللذين وجدا أن القطع مع آسيا والوصل

ً
مع الغرب يمكن أن يعطي بلديهما موقعا
ّ ً
ّ
ومتفو ًقا ،على ّأل ُي َ
فهم ذلك بمعنى
مميزا
االل ـت ـح ــاق ب ــال ـغ ــرب ب ــل بـمـعـنــى ام ـتــاك
ّ
ّ
والعسكرية واالقتصادية
الفكرية
أدواته
التي ال ّ
بد من أن تساعد على االستقالل
وامتالك مستقبل قومي مستقلّ .أما في

نيوليبرالية
ّ
ينكب الكاتب على ما لحق بفكرة الغرب من تضييق
في الفصل السادس
الديمقراطية االجتماعية وبروز النيوليبرالية بوصفها برنامج عمل
مع أفول
ّ
لباقي العالم ،مع أنها في رأي بونيت تفكير طوباوي وأيديولوجيا .لنصل
إلى الفصل السابع واألخير حيث ينصرف االهتمام إلى ما تطور لدى اإلسالم
السياسي المتطرف من يوتوبيا هي مقلوب الغرب وصورته المعكوسة .وهنا،
يناقش الكاتب أعمال اثنين من المفكرين مختلفين ّ
أشد االختالف ،هما الناقد
ّ
واإلسالمية مريم جميلة.
الثقافي اليساري جالل آل أحمد،

ً
الفصل ا لــرا بــع ،فيقدم بونيت محاولة
ّ
تـ ـت ــوخ ــى إظـ ـ ـه ـ ــار أص ـ ــال ـ ــة ال ــروح ــانـ ـي ــة
اآلسيوية كونها ليست مجرد ارتكاس
عــدائــي تـجــاه الـمــاديــة الغربية والهوية
ً
الغربية عموما.
في الفصل الخامس ينتقل الكاتب من
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
إلــى أواخـ ــره ،ليرصد مــا اعـتــرى الصور
النمطية عن الغرب من اختالف شديد في
الثنائية الضدية التي تضع الغرب مقابل
آسيا .هكذا لم يعد الغرب لدى المدافعين
ًّ
ع ــن ال ـق ـيــم اآلس ـي ــوي ــة م ـح ــا لـلـعـقــانـيــة
والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ب ـ ــل ل ـل ـك ـس ــل والـ ـف ــوض ــى
االجتماعية ،بخالف آسيا الكفوءة التي
ّ
تحس بواجبها وتنكر ذاتها .بيد أن هذا
الرفض للغرب يبقى ،على ما يرى الكاتب،
ّ ً
{هــشــا أمــام قــوة النموذج النيوليبرالي
َ
المعولم الذي يهيمن عليه الغرب}.

أصدرت {دار العين للنشر} في القاهرة رواية {باب الخـيمة}
لــأديــب محمود الــوردانــى ،تتناول الـبــاب الخلفى لصاحبة
الجاللة الصحافة ،حيث عالم الدكاكين والوكاالت والمكاتب
الصحافية وصحف الحكومة ،وتلك الشبكة المترامية من
العاملين فيها ،سواء كانوا صحافيين يسعون في مناكبها،
أو مديري مكاتب ،أو رؤساء تحرير ،يتحركون فى رقعة واسعة
تبدأ من أقصى الشرق ،وال تنتهى في الغرب.
تدور أحداث الرواية في طرابلس -ليبيا وسرت ،بعد رفع
الحصار الدولي الذي استمر عشر سنوات .ومنذ وطأت قدما
بطل الرواية جمال الصاوي مطار طرابلس وحتى رحيله بعد
أيام من المطار نفسه ،وهو يتدبر أمره ويسعى لإلفالت من
الفخ المنصوب له بلقاء القذافي في خيمته وفي مقر إقامته
في سرت.
صدر للورداني مجموعات قصصية عدة من بينها{ :السير
في الحديقة ليال} و{النجوم العالية} و{في الظل والشمس}.
في الروايات صدر له{ :نوبة رجوع} و{مدينة السور} و{رائحة
البرتقال} و{طعم الحريق} و{الروض العاطر} و{أوان القطاف}
و{موسيقى المول} و{البحث عن دينا}.
نــال جــائــزة ســاويــرس عــن مجموعته القصصية {الحفل
الصباحي} ،وجائزة الرواية عن روايته {بيت النار}.

توابل ةديرجلا
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ِّ
شيرين رضا :لم أكرر نفسي في «لدينا أقوال أخرى»
ِّ
تقدم تجربة كوميدية في «الكويسين»

١٥

مزاج

أخبار النجوم

شذى حسون{ :الله من عيونك}

شاركت شيرين رضا في «لدينا أقوال أخرى» الذي عرض خالل رمضان الماضي في الخليج
والمغرب.
في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث الفنانة المصرية عن المسلسل ومشاريعها السينمائية
الجديدة ،ومشاركتها في الحمالت اإلعالنية األخيرة في رمضان.
القاهرة – هيثم عسران

في مسلسل «لدينا أقوال أخرى»
اعـتـبــر الـبـعــض أن دورك يتناول
ش ـخ ـص ـيــة اإلع ــامـ ـي ــة ال ـم ـصــريــة
ريهام سعيد .ما رأيك؟
ال ت ـش ـبــه م ـل ــك ال ـ ـب ـ ــداروي أي ــة
إعالمية مــوجــودة على الساحة،
وهـ ـ ـ ــي شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ب ـت ــرك ـي ـب ـت ـه ــا
ً
الـخــاصــة غير مــوجــودة فـعــا .لم
أقصد ريهام سعيد (أو غيرها من
اإلعالميات) فهي إعالمية َّ
قدمت
ً
أ ع ـمــاال خيرية كثيرة على أرض
ا ل ــوا ق ــع ،فيما الشخصية بعيدة
عنها ومعقدة وشريرة.
قـ ـ ّـدمـ ــت ش ـخ ـص ـي ــة اإلع ــامـ ـي ــة
الفاسدة في مسلسل «بــدون ذكر
ً
أسماء» سابقا .لم التكرار؟

أثق في العمل
مع مروان حامد
وأحمد مراد

ال وجه للمقارنة بين الدورين
إال ف ـ ــي جـ ــانـ ــب ط ـب ـي ـع ــة ال ـع ـم ــل
ً
الـمـتـشــابـهــة ن ـس ـب ـيــا ،ك ــذل ــك ملك
الـبــداروي كانت سيدة أعمال في
األس ــاس ،وإن كنت شعرت أثناء
ق ــراء ة السيناريو بــأي تشابه أو
تــامــس بين الــدوريــن لما قدمت
العمل.
ك ـ ـيـ ــف وجـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
الـمـقــارنــة بين تـعــاونــك مــع يسرا
ف ــي «لــدي ـنــا أق ـ ــوال أخ ـ ــرى» وبـيــن
تجربتكما السابقة «فوق مستوى
الشبهات»؟
عقدت هذه المقارنات قبل عرض
المسلسل ،لكن من تابعه في رمضان
ً
ّ
ت ــأك ــد أال م ـجــال لـلـمـقــارنــة إط ــاق ــا.
يسرا فنانة مخضرمة تعرف كيف
تختار الموضوعات التي تطرحها
في أعمالها وال تكرر نفسها مهما
كانت درجــة نجاح أعمالها .وعلى
المستوى الشخصي ،أ حــب العمل
معها ،لذا كنت متحمسة من البداية
للتجربة قبل قراءة السيناريو.

قلق وانتقاد
ألــم تشعري بالقلق مــن الظهور
في الحلقات األولى بمشاهد قليلة
رغم مشاركتك في بطولة العمل؟
األح ـ ــداث ف ــي ال ـع ـمــل ال ــدرام ــي
ً
ه ــي ال ـب ـط ــل دائ ـ ـمـ ــا ،وال داع ــي
لظهوري بمشاهد تبدو دخيلة

على الــدرامــا أو محاولة للحشو.
ً
بالنسبة ّ
إلي ،ال أتدخل مطلقا في
عــدد المشاهد ســواء بالزيادة أو
النقصان ،فاألمر يرجع إلى طبيعة
ال ـع ـم ــل وم ـ ــا ت ـت ـط ـل ـبــه األحـ ـ ـ ــداث.
وصحيح أنني ظهرت في الحلقات
األول ــى بـمـشــاهــد قليلة لـكــن ذلــك
ً
تغير الحـقــا ،وردود الفعل كانت
إيجابية للغاية.

شذى حسون
بمناسبة عـيــد الـفـطــر الـسـعـيــد أطـلـقــت الـفـنــانــة ش ــذى حسون
اغنيتها الجديدة «الله من عيونك» على موقعها على إنستغرام
وأرفقتها بتعليق« :عيديتي لكم أغنيتي الجديدة من ضمن ألبوم
ال ـتــراث الـعــراقــي ال ــذي تــم تسجيله فــي بـغــداد مــن روائ ــع الفنانة
القديرة احالم وهبي».
أضافت« :شكر كبير لشبكة اإلعالم العراقي على الدعم الكبير،
أخص بالذكر األستاذ مجاهد أبو الهيل ،وكل طاقم العمل في بغداد
األستاذ الموسيقار علي خصاف والموزع الموسيقي علي القاسم،
تصوير األلبوم المصور علي فارس.}...

هل شعرت بضيق بسبب خروج
المسلسل من العرض الرمضاني
في مصر؟
ال أنكر أن هذا الشعور انتباني
ً
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،إذ بــذل ـنــا م ـج ـهــودا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـت ـص ــوي ــر
ل ـل ـح ــاق ب ــالـ ـع ــرض ال ــرم ـض ــان ــي.
ً
لكن عــرض المسلسل عــربـيــا في
الخليج والمغرب العربي ّ
عوضنا
ً
ً
كثيرا ،خصوصا بعد ردود الفعل
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي وصـلـتـنــا خــال
رمـ ـض ــان ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى بعض
من متابعي العمل في مصر عبر
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت .وأتـ ـمـ ـن ــى أن يـحـظــى
«لدينا أقوال أخرى» بنجاح أكبر
ً
عند عرضه في مصر قريبا.
وكيف وجدت انتقاد الجمهور
للشخصية عبر مواقع التواصل
االجتماعي؟
اعـ ـتـ ـب ــرت ــه دلـ ـي ــل ن ـ ـجـ ــاح .رغ ــم
اختالف الشخصية الكامل عني
ً
فــإنـهــا وج ــدت رد فـعــل ج ـيــدا من
الـجـمـهــور ،وه ــو أم ــر ُيـحـســب لي
ً
كممثلة ألنني ّ
قدمت دورا صدقه
ً
المشاهدون رغم بعده عني تماما.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ِّـدم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــون إجـ ـ ــابـ ـ ــات
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ع ــن األس ـئ ـل ــة ح ــول
األعـ ـم ــال ال ـت ــي ي ـشــاهــدون ـهــا في
رمضان .ماذا عنك؟
قد تكون إجــابــات دبلوماسية
أو مــرت ـب ـطــة بـطـبـيـعــة الـ ـظ ــروف،
ً
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـن ــا غ ــال ـب ــا ال نملك
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى مـ ـش ــاه ــدة ال ــدرام ــا
بسبب متابعة التصوير .من حسن
حظي هذا العام أنني انتهيت من
تصوير مسلسلي قبل ر مـضــان،
لذا شاهدت مجموعة من األعمال
م ــن بـيـنـهــا «ط ــاي ــع» ،و{اخ ـت ـف ــاء»،
و{ليالي أوجيني» وهــي متميزة

شيرين رضا
ق ــدم ــت بـ ـج ــودة عــال ـيــة جعلتني
كمشاهدة سعيدة.

ينتمي «الكويسين» إلى نوعية
األفالم الكوميدية.

سينما

ً
فعال ،هو فيلم كوميدي خفيف
ي ـ ـقـ ــوم ب ـب ـط ــول ـت ــه أح ـ ـمـ ــد ف ـه ـمــي
وي ـخــرجــه أح ـم ــد ال ـج ـن ــدي ،وهــو
م ـخ ــرج ي ـت ـم ـيــز ب ـح ــس كــوم ـيــدي
وروح دعابة الفتة وكنت سعيدة
بالتعاون معه.

ً
بالتزامن مع حضورك دراميا
ت ـع ـي ـش ـيــن ح ــال ــة م ــن االن ـت ـعــاشــة
السينمائية.
أشارك في ثالثة أفالم جديدة
ً
تـ ـ ـع ـ ــرض ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا وج ـم ـي ـع ـه ــا
ت ـج ــارب مختلفة أ ج ـســد فيها
ً
أدوارا اع ـت ـبــرهــا م ـه ـمــة ،هــي:
«الكويسين» مــع أحـمــد فهمي،
وتتبقى لــي مـشــاهــد مـحــدودة
لالنتهاء منه ،و{تــراب الماس»
و{الـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف» ال ـ ـ ـلـ ـ ــذان أنـ ـج ــزت
تصوير مشاهدي فيهما .ولكن
ال أعـ ــرف مــواع ـيــد ال ـع ــرض في
ال ـص ــاالت ،فـهــي مهمة الشركة
الـمـنـتـجــة ال ـتــي تـتـخــذ قــرارهــا
وفق اعتبارات التوزيع والسوق.

ت ـكــرريــن ت ـجــربــة ال ـت ـع ــاون مع
الثنائي أحمد مراد ومروان حامد
فــي «ت ــراب ال ـمــاس» ال ـمــأخــوذ عن
رواية باالسم نفسه.
أش ـع ــر بــال ـث ـقــة ف ــي ال ـع ـمــل مع
أحمد ومراد فهما ثنائي محترف
يهتمان بتفاصيل األعـمــال التي
ً
يقدمانها ،والفيلم مــأ خــوذ فعال
م ــن روايـ ـ ــة «تـ ـ ــراب الـ ـم ــاس» الـتــي
قــرأتـهــا ف ــور صــدورهــا قـبــل نحو
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات وقـ ـب ــل أن أعـ ــرف

أنـنــي ســأشــارك فــي فيلم مــأخــوذ
ع ـن ـهــا ،وث ـمــة فـ ــارق ب ـيــن ال ــرواي ــة
التي قرأها الجمهور وبين الفيلم
الــذي صورناه ،وهو ّما حمسني
ل ـل ـت ـجــربــة ال ـت ــي أتـ ــرقـ ــب رد فـعــل
الجمهور عليها.
مــا سبب اع ـتــذارك عــن فيلم «3
شهور»؟
اعتذرت عن عدم المشاركة في
الفيلم بسبب مواعيد التصوير
ً
التي لم تناسبني ،خصوصا مع
الـسـفــر إل ــى الـ ـخ ــارج .ل ــذا فضلت
االع ـت ــذار كــي ال أرب ــك الصانعين
ً
أو أؤخ ــر أي ــا مــن الـمـشــاريــع التي
أشارك فيها.

هيفا وهبي مع طاقم عمل مسلسل «لعنة كارما»

إعالنات
هل ّ
تقصدت شيرين رضا المشاركة في أكثر من
إعالن تلفزيوني خالل رمضان الفائت؟ تقول في
هذا المجال« :بدأت حياتي في اإلعالنات كموديل،
ً
وبعد غياب واالنشغال بالتمثيل ،وجدت عروضا
جيدة لتقديم إعالنات جديدة لم أتردد في الموافقة

هيفا وهبي« :لعنة كارما»
نعمة حلت علينا

ً
عليها ،خصوصا مع الطفرة الكبيرة التي شهدتها
اإلعالنات خالل السنوات األخيرة وانعكست على
تفاصيلها وصورتها وجعلتها تخرج بصورة
أقرب إلى األعمال السينمائية».

الدراما الرمضانية بين عتاب الممثل طوني عيسى
وعدم رضا الكاتب طوني شمعون

عبر صفحتها على إنستغرام نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة
لطاقم عمل مسلسل «لعنة كارما» وعلقت عليها« :استاذي وبطل
مسلسلي الفعلي المخرج الكبير خيري بشارة ،اشكرك أنت وفريق
إخراجك الرائعين ألنك جعلتنا نشعر جميعا أننا في أيد أمينة
ً
وجعلت من «لعنة كارما» نعمة حلت علينا جميعا ،بحبك يا خوخا
ً
وسوف اشتاق لكلمة «تصوير» التي كنا دايما على استعداد لها
ً
مع أنه كنا نحب كلمة فركشة ايضا».
«لعنة كارما» من تأليف عبير سليمان ،مصطفى زايد وحسام
حلمي ،إخراج خيري بشارة ،إنتاج شركة  MGRللمنتج ممدوح
شاهين ،بطولة هيفا وهبي وفارس رحومة ونخبة من الممثلين.

ناصيف زيتون لوالده:
إن اذيتك فسامحني

ما أن ًانتهى عرض الدراما الرمضانية حتى انطلقت التعليقات المختلفة من صناعها سواء كانوا ممثلين
او كتابا ،سجلوا من خاللها مواقف وانتقادات من بعض التقصير الذي فيها ،من بين هؤالء الممثل
طوني عيسى الذي انتقد سوء إدارة التسويق لمسلسل {حب جنون} ،والكاتب طوني شمعون الذي اعتبر
أن مسلسل {موت أميرة} (من كتابته) أحد أبرز المسلسالت التي عرضت في شهر رمضان.
ناصيف زيتون

بيروت  -ةديرجلا

•

اعتبر طوني
عيسى أن مسلسل
«تانغو» أعطى
باسم مغنية
ودانييال رحمة
ْ
كممثلين
حقهما

الممثل طوني عيسى عاتب على قناة
ّ
تسو ق
الجديد والسبب برأيه انها لم
لـمـسـلـســل {حـ ــب جـ ـن ــون} ال ـ ــذي عــرض
ع ـل ــى ش ــاش ـت ـه ــا خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـض ــان
ويـتــألــف مــن خماسيات ش ــارك عيسى
في إحداها في عنوان «الرجل اآلخــر»،
وق ــال فــي حــديــث ضـمــن بــرنــامــج {آراب
وود}« :ال يمكن التسويق للعمل بعد
بدء شهر رمضان .هذا أمر خاطئ ،على
عكس المحطات األخرى التي تصرفت
بشكل صحيح».
أضـ ـ ـ ــاف »:ل ــم ن ـن ــل م ــا ن ـس ـت ـح ـقــه فــي
رمـ ـ ـض ـ ــان ،ولـ ـك ــن ال ـخ ـم ــاس ـي ــات مـهـمــة
وسعدت بالتجربة».
وحـ ـ ــول ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى خـمــاسـيـتـ ّـي
ن ــادي ــن ال ــراس ــي وس ـيــريــن ع ـبــد ال ـنــور،
أوض ـ ــح« :رب ـم ــا يـعـتـقــدون أن العنصر
ال ـن ـس ــائ ــي ي ـج ــذب أك ـ ـثـ ــر .ن ـح ــن لــديـنــا

ً
ج ـم ـه ــورن ــا أي ـ ـضـ ــا ،وأع ـت ـق ــد أن نـسـبــة
المشاهدة بين النساء أكثر منها بين
الرجال .ليس الرجل من يشاهد طوني
عيسى بل المرأة هي التي تتابع عملي».
حـ ـ ــول ال ـم ـس ـل ـس ــات ال ـ ـتـ ــي ع ــرض ــت
على شاشة رمضان ،اثنى عيسى على
دوري بــاســم مـغـنـيــة ودان ـي ـي ــا رحـمــة
ً
في مسلسل {تانغو} ،مؤكدا أن العمل
ْ
كممثلين على عكس
أعطاهما حقهما
ً
المسلسالت المشتركة األخ ــرى ،الفتا
إل ــى وج ــود تهميش لـلـفـنــان اللبناني
فــي ال ــدرام ــا الـمـشـتــركــة ،وق ــال فــي هــذا
السياق{ :التصوير في لبنان واإلنتاج
لبناني والشاشة التي تعرض عليها
األعمال لبنانية ،لكن الممثل اللبناني
حقه مغبون فيها .هل ألن اسم الممثل
الـســوري يبيع أكثر في الـخــارج أو ألن
أجره أعلى؟}

طوني عيسى
تــابــع« :بــالـنـسـبــة إل ــى {ال ـه ـي ـبــة} كــان
الـجــزء األول أق ــوى ،لكنني أتابعه ألنه
ع ـمــل جـمـيــل وشـخـصـيــة {ج ـب ــل} قــويــة
ً
ج ــدا ،أم ــا «طــريــق» فــأتــابــع مـقــاطــع منه
ع ـل ــى {يـ ــوت ـ ـيـ ــوب} ومـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ،الـعـمــل جميل وشـهــادتــي

ب ـنــاديــن نـجـيــم م ـجــروحــة وأنـ ــا احبها
ً
كثيرا ،لكني عاتب عليها ألنني كتبت
ّ
لها تهنئة على {تويتر} ولم ترد ،وقد
فاجأني ذلك لعلمي أنها ناشطة على
تويتر}.

طوني شمعون و«موت أميرة»

طوني شمعون

كشف الكاتب طوني شمعون بــدء ورشــة
تصوير مسلسل «رصيف الغرباء» مع المنتج
والمخرج ايلي معلوف ،بعد انتهاء موسم
ً
الــدرامــا الرمضانية ،واص ـفــا إي ــاه بــأنــه أحد
أضخم االنتاجات وأطولها ويلزمه تحضيرات
لوجستية صعبة قطع ايلي معلوف الشوط
االكبر منها.
اع ـت ـبــر ش ـم ـعــون ف ــي ح ــدي ــث ص ـحــافــي أن
«م ــوت أم ـيــرة» (مــن كتابته) خــرق اإلنـتــاجــات
الــرمـضــانـيــة بـلـبـنــانـيـتــه الـبـحـتــة ف ــي الـنــص،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أن ـ ــه يـ ـك ــاد يـ ـك ــون االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ب ـعــدم
اع ـت ـم ــاده ف ــي ال ـب ـط ــوالت ع ـلــى أي مـمـثــل من
خـ ـ ــارج لـ ـبـ ـن ــان ،وت ـ ـسـ ــاءل« :ل ـ ـمـ ــاذا نـسـتـعـيــر
نجوميات مــن الـخــارج ونجومنا يبرعون؟»

حــول عــرض المسلسل على شاشة رمضان
أوضح إنه كان يفضل لو عرض خارج السباق
الرمضاني والتنافس المدمر بين الشركات
ً
وال ـت ـل ـفــزيــونــات ،م ـبــديــا اح ـتــرامــه لـلـشــاشــات
الـ ـت ــي ت ــدع ــم ال ـ ــدرام ـ ــا ع ـل ــى غـ ـ ــرار {الـ ـج ــدي ــد}
والمؤسسة اللبنانية لإلرسال و{أم تي في}
و{ال ـم ـس ـت ـق ـبــل} وك ـل ـهــا ع ــرض ــت مـسـلـســاتــه.
ا كــد شمعون أن كاستينغ المسلسل ممتاز
ودقـ ـي ــق ،وأن ال ـم ـن ـتــج مـ ـ ــروان ح ـ ــداد يتميز
ً
ببراعته باالختيار وإسـنــاد األدوار ،مشيرا
إلــى أ بــراعــة م ــازن معضم بطل مسلسالته،
وم ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا :مـ ـ ــن ال ي ـ ـتـ ــذكـ ــر ب ـ ــداي ـ ــات ـ ــه فــي
{الباشاوات} و{ورود ممزقة}؟
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـف ـن ــان ــة ش ـ ـيـ ــراز أشـ ــار

إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ت ـ ـخـ ــوض ت ـج ــرب ـت ـه ــا ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة
االولـ ــى وه ــي مـحـتــرفــة ومـلـتــزمــة وتـحـضــرت
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــدور} ،ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك اع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه
بــالـتـعــاون مــع سعد حـمــدان و جــان قسيس.
أض ـ ـ ــاف{ :ابـ ــدعـ ــت كـ ــارمـ ــن ل ـب ــس بـ ـ ــدور األم،
ووص ـ ـف ـ ـهـ ــا بـ ـع ــض االقـ ـ ـ ـ ــام بـ ـف ــات ــن ح ـم ــام ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة} ،ام ــا ال ـث ـنــائــي ال ـم ـخ ـضــرم الـســي
فرنيني وج ــورج شلهوب فهما إضــافــة لكل
ً
مسلسل} ،الفتا {إلــى أن الممثلين بمن فيهم
ط ــون ــي ش ـم ـع ــون (ض ــاحـ ـك ــا) أدوا ب ـط ــوالت
حقيقية مـهـمــا ك ـبــرت أدوارهـ ـ ــم أو ص ـغــرت}.

عبر حسابه الشخصي على تويتر غرد النجم السوري ناصيف
ً
زيتون معربا عن مدى حبه لوالده الذي توفي منذ ايــام ،وقال:
{أبي إن أذيتك بدموعي فسامحني ،فليس للمشتاق حول وال قوة...
الله يرحم روحك ونفسك بالسما}.
ّ
أضاف{ :بشكر الكل عوقفتهن معنا وتعزيتهم إلنا بهالفاجعة
ّ
ً
اللي اصابتنا ،كل قريب ،صديق ،صحافي ،زمالء ومشاهير وطبعا
ّكل ّ
محبي ناصيف الياس زيتون ،الله يحفظ أهلكم ومحبينكم
ً
فليكن ذكره مؤبدا}.

ً
نوال الزغبي :كليب {قالوا} قريبا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
نـ ـ ـش ـ ــرت الـ ـفـ ـنـ ــانـ ــة نـ ـ ــوال
الــزغ ـبــي ص ــورة لـهــا من
كليب أغنيتها الجديدة
{قـ ــالـ ــوا} ( ك ـل ـمــات م ــازن
ضـ ـ ــاهـ ـ ــر ،أل ـ ـ ـحـ ـ ــان ف ـضــل
س ـل ـي ـمــان وتـ ــوزيـ ــع عـمــر
صـبــاغ وإخ ــراج محمود
رمز) ،وأرفقتها بتعليق
ً
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ـق ـ ـطـ ـعـ ــا م ــن
األغـنـيــة{ :قــالــوا حبيبك
باع ال تعاتبه وينو سود
العيونو وساع غيرك مال
عينو…#قالوا#قريبا}.
نوال الزغبي
يذكر أن األغنية حققت
ن ـج ـ ً
ـاح ــا ع ـلــى ق ـن ــاة ن ــوال
الزغبي الرسمية عبر موقع {يوتيوب} وحصدت أكثر من  650الف
استماع ،فيما حصدت على تطبيق {أنغامي} أكثر من مليوني
استماع منذ طرحها مطلع إبريل الفائت.

سيما
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ً ً
أمير كرارة :فان دام طلب أجرا كبيرا للمشاركة في «حرب كرموز»
السينمائية من خالل فيلم «حرب
يخوض أمير كرارة تجربته األولى في البطولة ً
كرموز» الذي استقبلته الصاالت السينمائية تزامنا مع بداية موسم عيد الفطر.
القاهرة – هيثم عسران

مـ ــا سـ ـب ــب ح ـم ــاس ـت ــك ل ـت ـجــربــة
«حرب كرموز»؟
حمستني عوامل عدة للتجربة،
بــدايــة مــن المنتج محمد السبكي
ً
ً
الذي تعاونت معه سابقا ،ومرورا
بالمخرج بيتر ميمي الذي أثق فيه
ً
وتجمعني معه عالقة قوية ،وصوال
إ لــى القصة والمعالجة المكتوبة
بطريقة مليئة بالتشويق.

طبيعة أحداث الفيلم
سمحت بمشاركة
ممثل أجنبي

ألم تقلق من تكرار تجربة ضابط
ً
الشرطة ،خصوصا أنك ّقدمت الدور
نفسه في مسلسل «كلبش» بجزأيه؟
ً
ال أخـفـيــك س ــرا أنـنــي فـكــرت في
األمر من هذه الزواية ،وكنت أرغب
في تجسيد شخصية آخــرى .لكن
شعوري بأهمية الفيلم وطبيعته
الـمـخـتـلـفــة جـعـلـنــي أواف ـ ــق عـلـيــه،
ً
خصوصا أ نــه تجربة استثنائية
عـلــى الـمـسـتــويــات كــافــة ،وطبيعة

في حواره مع «الجريدة»ّ ،
يتحدث النجم المصري عن الفيلم وصعوبات التصوير
وكواليسه ،باإلضافة إلى مشاركة سكوت آدكنز في العمل.

ً
الضابط في «كلبش» مختلفة تماما
عنها في «حرب كرموز».

تعاون
ت ـك ـ ِّـرر ف ــي الـفـيـلــم ال ـت ـع ــاون مع
المخرج بيتر ميمي .ما السبب؟
ثمة حالة من التفاهم والكيمياء
تجمع بيننا ،وهو مخرج مجتهد،
استمتع بالعمل معه وأتمنى أن
ً
تجمعنا مشاريع أخرى قريبا .أحب
العمل مع األشخاص الذين أحبهم
وأشـعــر بأنهم يـقــدمــون أفـضــل ما
لــدي ـهــم لـنـتـمـكــن م ــن إطـ ــاق عمل
جـيــد ،وبـيـتــر واح ــد من
هؤالء الناس.
لـمــاذا خــرج الفيلم من
دون شارة بأسماء الفنانين؟
اقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر
على المنتج محمد السبكي ،ألن
م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
تشارك في الفيلم ،وهذا ليس أول
عمل أشارك فيه وال تحمل شارته
أسماء األبـطــال ،بل سبقه «هــروب
اضطراري».
م ــا س ـب ــب االس ـت ـع ــان ــة بــالـنـجــم
البريطاني سكوت آدكنز؟

أمير كرارة وماجد المصري

ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
الفيلم سيعرف أن مشاركة آدكنز
ج ــاءت ل ـضــرورة درام ـيــة مرتبطة
بطبيعة األح ــداث .صحيح أنــه لم
يـكــن ال ـمــرشــح األول ل ـل ــدور وكـنــا
نــرغــب فــي االت ـفــاق مــع جــان كلود

فان دام ،لكن األجــر الــذي طلبه لم
ً
يكن مناسبا .لذا تم التواصل مع
سكوت آدكنز بعدما اقترح اسمه
ال ـم ـن ـت ــج م ـح ـمــد ال ـس ـب ـك ــي ،وه ــو
بدوره ّ
رحب بالتجربة.
ل ـ ـكـ ــن صـ ــان ـ ـعـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا لــم
يـقــومــوا بمثل هــذه الـخـطــوة منذ
فترة طويلة.
كما ذكــرت لــك ،سمحت طبيعة
األح ـ ــداث ب ــوج ــود مـمـثــل أجـنـبــي،
ضــافــة إل ــى أن س ـكــوت آدكـنــز
بــاإل ّ
مثل إضافة إلى العمل ،وخالل
زيارته مصر أخبرنا أنه قبل
أن يبدي موافقته
ً
أج ــرى بـحـثــا عن
ا لـشــر كــة المنتجة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج وعـ ـ ـن ـ ــي،
وتحمس للحضور في
الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة.
ً
شـخـصـيــا ،أعـتـقــد أن
وج ــوده سيفتح ال ـبــاب لمشاركة
م ـم ـث ـل ـيــن ع ــال ـم ـي ـي ــن آخـ ــريـ ــن فــي
أف ــام ـن ــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة،
ل ـكــن رب ـمــا تـبـقــى مـشـكـلــة األج ــور
ال ـمــرت ـف ـعــة بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا الـتــي
ي ـت ـقــاضــاهــا ه ـ ــؤالء ال ـن ـج ــوم هــي
المعوق.

كواليس والسقا
حدثنا عن كواليس التصوير.
ص ـ ّـورن ــا مـشــاهــد ال ـحــركــة بعد
ّ
التدرب عليها بشكل كامل ،وآدكنز
ً
يعرف جيدا في تصميم المعارك
ويجيد تنفيذ مشاهده ببراعة.

كـ ـي ــف أقـ ـنـ ـعـ ـت ــم أح ـ ـمـ ــد ال ـس ـق ــا
بالظهور ضيف شرف في الفيلم؟
ت ــربـ ـطـ ـن ــي ع ـ ــاق ـ ــة صـ ــداقـ ــة
قوية بالسقا ،وهو وافق على
الظهور في الفيلم مجاملة لي
ً
بمشهدين مــؤثــريــن ،تـحــديــدا
في آخر األحــداث .أقــدر موقفه
ف ـهــو ن ـجــم كـبـيــر ل ــه جـمـهــوره
ّ
ووج ـ ــوده شــكــل إضــافــة قوية
للعمل.

حرب ومنافسة
ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا اخـ ـ ـت ـ ــرت ـ ــم «الـ ـ ـح ـ ــرب
ً
ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدت» شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارا لـ ـلـ ـت ــروي ــج
للفيلم؟
تـعـتـمــد ق ـصــة ال ـف ـي ـلــم على
الـ ـ ـح ـ ــرب ،وال ـ ـضـ ــابـ ــط يــوســف
ً
المصري يدخل في حرب فعال
م ــع اإلن ـك ـل ـيــز م ــن داخ ـ ــل قسم
كرموز ،والترويج للفيلم بهذا
الـشـعــار مـتــوافــق بشكل كامل
مع األحداث.
كـيــف تـنـظــر إل ــى المنافسة
ً
في العيد ،خصوصا مع وجود
أفالم مهمة أخرى؟
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ال ـم ـن ــاف ـس ــة أم ــر
ً
إي ـ ـجـ ــابـ ــي ،وشـ ـخـ ـصـ ـي ــا أه ـتــم
باإليرادات ألنها مقياس نجاح
مهم للفيلم ،وأتمنى أن يكون
ً
هــذا الموسم مربحا لألعمال
كافة وليس فيلمي فحسب ،ألن
ّ
يصب في صالح صناعة
ذلك
السينما.

أمير كرارة

مشاريع مقبلة
حول مشاريعه المقبلة في السينما والتلفزيون،
ً
يقول أمير كرارة« :لم نتخذ قرارا بعد بتقديم جزء ثالث
من «كلبش» ،وثمة أفكار عدة للسينما لكني بحاجة

إلى الحصول على إجازة قصيرة قبل البدء بأي عمل
ً
جديد ،خصوصا أنني انشغلت خالل الفترة الماضية
بتصوير المسلسل بشكل مكثف».

المنتج والموزع غابي خوري :خالد يوسف يناقش قضايا العدالة االجتماعية
ً
ِّ
ّ
• يؤكد أن فرض أفالم في الصاالت ال يغير في اإليرادات كثيرا

بــإجـمــالــي ع ــدد شــاشــات يـصــل إلــى
 70ش ــاش ــة ،وه ــو رق ــم ج ـيــد يغطي
مختلف المناطق داخــل مصر التي
توجد فيها دور عرض.

من خالل شركة «أفالم مصر العالمية» يباشر المنتج والموزع غابي خوري توزيع فيلمه الجديد «كارما» في
الصاالت المصرية والعربية .خوري الذي اكتفى بتوزيع الفيلم ّ
تحدث إلى «الجريدة» عن المنافسة في موسم عيد
الفطر ومشاريع الشركة خالل الفترة المقبلة.
القاهرة – هيثم عسران
ما سبب أزمة «كارما» مع الرقابة
ً
التي أثيرت قبل طرح الفيلم تجاريا؟
ال أع ــرف الـتـفــاصـيــل .تــابـعــت مع
الـمـخــرج خــالــد يــوســف األم ــر حتى
حصل انفراج لألزمة وأجيز العرض
في الصاالت من دون مشاكل .يبدو
ً
أن أحدا كان لديه مالحظة على أغنية
الفيلم أو على بعض مشاهد الفيديو
الدعائي .لكن األهم أن الفيلم ُعرض
ً
كامال من دون أي حذف وتقييمه في
النهاية للجمهور والنقاد.
ً
ك ـمــوزع هــل ت ــرى «ك ــارم ــا» فيلما
ً
مناسبا لموسم عيد الفطر؟
ً
«كارما» ليس فيلما للعيد بشكله
التقليدي ،بل للصيف المستمر معنا
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة .ثـمــة عــوامــل
جعلتنا نقرر توزيعه اآلن من بينها

ً
ً
أن الموسم جيد سينمائيا  ،فضال
ً
عــن أن الـعـمــل ك ــان ج ــاه ــزا للعرض
وأنفقت على إنتاجه مبالغ كبيرة،
وال يـمـكــن االن ـت ـظ ــار أك ـث ــر م ــن ذلــك
لـطــرحــه فــي ال ـصــاالت السينمائية.
كذلك يحتوي على خلطة فنية بين
الـحــركــة والـكــومـيــديــا بلمسة خالد
يوسف تجذب الجمهور.
لـ ـك ــن خـ ــالـ ــد يـ ــوسـ ــف غـ ــائـ ــب عــن
ً
السينما فعليا منذ ثماني سنوات.
ه ــل تـ ــرى أن ذلـ ــك ي ــؤث ــر ف ــي الـفـيـلــم
ً
سلبا؟
ت ـغ ـيــرت طـبـيـعــة الـسـيـنـمــا خــال
ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي ال ـمــاض ـيــة ،لكن
يـ ـبـ ـق ــى لـ ـخ ــال ــد يـ ــوسـ ــف مـ ـش ــروع ــه
السينمائي كمخرج مهموم بالطبقة
المتوسطة ويسعى إلى التعبير عن
مشكالتها ،وإل ــى أن تـكــون العدالة

بالنسبة إلى التوزيع العربي ،هل
حصل الفيلم على التصاريح الالزمة
بالعرض؟

االجتماعية في مقدمة األفكار التي
ي ـعــرض ـهــا ف ــي أفـ ــامـ ــه ،إلـ ــى جــانــب
األمور السياسية واالجتماعية ،لذا
تجد أن أفالمه قريبة من المواطنين
ويرون أنفسهم فيها.
لكن االهتمام بالجانب السياسي
تراجع على عكس ما قبل .2011
غير صحيح .عندما نتحدث عن
ً
ارت ـف ــاع األس ـع ــار م ـثــا فــإنـنــا بــذلــك
نتطرق إلى السياسة .األمور كافة في
حياتنا أصبحت مرتبطة بالسياسة،
ً
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة فـ ـنـ ـي ــا ت ـت ـض ـمــن
تفاصيل كثيرة يمكن تقديمها ،لكن
ال أحد يعمل عليها اليوم باستثناء
خالد يوسف ،وأعتقد أن هــذا األمر
يميز «كارما».

منافسة وتوزيع
وك ـيــف ت ــرى الـمـنــافـســة مــع أفــام
العيد المطروحة في الموسم نفسه؟

ً
الــوقــت .كــذلــك سنعرضه الح ـقــا في
أوروبـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وفــق
جدول زمني محدد.

غابي خوري
أعتقد أن فرصة الفيلم جيدة في
ً
ال ـص ــاالت ،خـصــوصــا أن مضمونه
قوي ،وهو أحد األعمال السينمائية
المهمة.
لكن بعض األفالم يتعرض للظلم
مـ ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــال ـك ــة ل ـل ـص ــاالت
السينمائية.
اخـتـفــت ه ــذه ال ـظــاهــرة مــع تعدد
م ــالـ ـك ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،

والحقيقة أن تفضيل بعض األفالم
ً
في مناطق محددة وإن كان موجودا
ً
فتأثيره في اإليرادات يبقى محدودا،
والـجـمـهــور إذا أراد مـشــاهــدة فيلم
ً
محدد سيكون حريصا على دخول
الصالة التي تعرضه.
ما هو عــدد النسخ التي طرحتم
بها الفيلم في مصر؟
ً
يـ ـع ــرض ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي  55م ـك ــان ــا

ُيطرح الفيلم في مصر والمغرب
وتــونــس واألردن بالتوقيت نفسه،
وحصلنا على التصاريح فــي هذه
ً
ً
البالد مبكرا ،وأخيرا أرسلنا النسخ
إلــى الكويت واإلمـ ــارات وبقية دول
الـخـلـيــج ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ل ـب ـنــان من
أجــل الحصول على موافقة الرقابة
ونـنـتـظــر ال ــرد الـنـهــائــي خ ــال أي ــام،
ً
خصوصا أننا حددنا موعد طرحه
ه ـن ــاك ب ـعــد أس ـبــوع ـيــن م ــن إطــاقــه
في مصر .لــذا ال يــزال أمامنا بعض

فرصة {كارما}
جيدة في الصاالت
ً
خصوصا أن
مضمونه قوي

«تركيز في التوزيع»
حــول الشركة ومشاريعها اإلنتاجية خــال الفترة المقبلة ،يقول غابي
خــوري« :اكتفينا في موسم عيد الفطر بتوزيع فيلمي «كارما» و{ليلة هنا
ً
وسرور» لمحمد عادل إمام وياسمين صبري ،ونركز راهنا في التوزيع بشكل
ً
أكبر من اإلنتاج ،وثمة سيناريوهات نقرأها لنحدد أيا منها يمكننا أن نقدمه
ً
سينمائيا ،لكن حتى اآلن ال يوجد مشروع محدد».

أفالم عيد الفطر ...وأسلحتها لحصد اإليرادات
ً
في موسم عيد الفطر السينمائي في مصر ،تتنافس مصريا خمسة أفالم على اإليرادات{ :كارما ،وأبلة طم طم،
وحرب كرموز ،وليلة هنا وسرور ،وقلب أمه».
القاهرة -محمد قدري
بفيلم «ك ــارم ــا» ع ــاد الـمـخــرج خالد
يوسف إلــى السينما بعد غياب سبع
س ـن ــوات ان ـش ـغــل خــال ـهــا بــالـسـيــاســة،
ّ
وتسلح بأسلحة عدة أولها جمع أكبر
عـ ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن غ ـيــر الـمـشــاركـيــن
فـ ــي اﻷف ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ،مـ ــن بـيـنـهــم
عمرو سعد وغــادة عبد الــرازق وخالد

الصاوي وزينة ومجدي كامل وسارة
التونسي ودالل عبد العزيز ،كذلك طرح
قضية مهمة تمس شريحة كبيرة من
ً
الجمهور المصري ،فضال عن الدخول
إلى المناطق الشعبية التي تناولها في
أعمال سابقة.
وأعـ ــاد يــوســف شــركــة {أفـ ــام مصر
العالمية} التي أسسها المخرج الراحل
يوسف شاهين إلى التوزيع ،وهي تملك
دور ع ــرض كـثـيــرة وسـتـســانــد الفيلم،
ذلــك رغــم المشكلة الـتــي حــدثــت خــال
الـفـتــرة الماضية وتسببت فــي سحب
الـتــرخـيــص مــن الـعـمــل ،ليحصل عليه
ً
ً
مجددا الحقا.
ووجه الصانعون الشكر إلى رئاسة
الـجـمـهــوريــة الـمـصــريــة ال ـتــي سمحت
لـهــم بــالـتـصــويــر فــي إح ــدى الـطــائــرات
الرئاسية ،وأكد يوسف أنه سيعود إلى
اإلخراج واإلنتاج بقوة ويقدم مجموعة
ً
أفالم تهم المواطن العربي عموما.

{أبلة طم طم»
الـفـنــانــة الـكــومـيــديــة يــاسـمـيــن عبد

العزيز رجعت بـ {أبلة طم طــم» ،بعدما
أع ـ ـ ّـدت أس ـل ـح ـت ـهــا وأولـ ـه ــا أن الـفـيـلــم
كــومـيــدي مــوجــه إلــى الجمهور الـعــام،
وهو تصنيف حصل عليه من الرقابة
ع ـل ــى ال ـم ـص ـن ـف ــات ،م ــا يـ ـج ــذب اﻷس ــر
ً
واألطفال ،خصوصا أن األفالم األخرى
ً
تصنيفها أع ـلــى م ــن  12ع ــام ــا .كــذلــك
تتسلح ياسمين بفريق كوميدي كبير
على رأسه كل من بيومي فؤاد وحمدي
الميرغني وأيمن وتار والمخرج علي
إدريس .أما الشركة المنتجة «أوسكار
ً
لإلنتاج» فهي تتولى التوزيع أيضا ،ما
يتيح عرض العمل في قاعات كثيرة من
أجل حصد اإليرادات.

{حرب كرموز»
«حـ ـ ــرب كـ ــرمـ ــوز» أح ـ ــد أه ـ ــم األف ـ ــام
خـ ــال الـ ـم ــوس ــم ،ال س ـي ـمــا أنـ ــه حـظــي
بعناصر النجاح كافة من أجل التربع
عـلــى ع ــرش إيـ ـ ــرادات عـيــد ال ـف ـطــر .أول
األس ـل ـحــة االع ـت ـم ــاد ع ـلــى أم ـيــر ك ــرارة
ً
بطال بعد نجاحه الساحق في مسلسله
«كلبش» بجزأيه ،وثانيها وضع المنتج

محمد السبكي مــواز نــة عالية للفيلم
من أجل إبهار الجمهور ،وهو ما كان
ً
قــدمــه أي ـض ــا ف ــي «ه ـ ــروب اض ـط ــراري»
العام الماضي ،وثالثها مشاركة أحد
الـفـنــانـيــن الـعــالـمـيـيــن س ـكــوت إدكـيـنــز
الذي يقدم مشاهد حركة عدة إزاء كرارة.
ً
فضال عن ذلك ،أبدت شركات التوزيع
رغبتها فــي تبني الفيلم ووضـعــه في
دور العرض الخاصة بها ،ومن المتوقع
ً
أن يزيد عددها عن  90دارا ،وهو أكبر
رقم في السينما منذ سنوات.
ويقدم المنتج تامر مرسي تجربته
السينمائية األولى «ليلة هنا وسرور»
مـ ــن ب ـط ــول ّــة م ـح ـمــد إم ـ ــام ويــاس ـم ـيــن
صبري .وفــر مرسي إمكانات النجاح
لمشروعه من خالل االستعانة بمدربي
حــركــة مــن الـمـجــر وأمـيــركــا بــاإلضــافــة
إل ــى خ ـبــراء فــي الـغــرافـيــك وال ـمــؤثــرات
ً
ال ـب ـصــريــة ،ف ـضــا ع ــن االع ـت ـم ــاد على
ال ـكــوم ـيــديــا ال ـم ـع ـهــودة لـمـحـمــد إم ــام
مــع مشاهد {أك ـشــن} يقدمها المخرج
حسين المنباوي .وتعاقد المنتج مع
{أفــام مصر} العالمية لعرض الفيلم،
كذلك تبنته {دوالر فيلم} وتطرحه في
قاعاتها.

{قلب أمه»
بدوره أطلق المنتج أحمد السبكي

تجربته الوحيدة خالل عيد الفطر «قلب
أمه» ،من بطولة هشام ماجد وشيكو،
ً
معتمدا على الكوميديا ا لـتــي تجذب
ً
الـ ـع ّــائ ــات ،خ ـص ــوص ــا األط ـ ـفـ ــال ،وقــد
صــنـفــت الــرقــابــة الـعـمــل لــأســرة كلها،
وتوليه الشركة العربية للتوزيع التي
ً
ً
تتولى توزيعه اهتماما كبيرا وطرحته
في قاعات كثيرة.
وشهدت أفالم عدة ترويج نجومها
ألف ــام الـمـنــافـسـيــن ،إذ حـضــرت أســرة
{ق ـ ـلـ ــب أمـ ـ ـ ــه} ع ـ ــرض {حـ ـ ـ ــرب كـ ــرمـ ــوز}
الـ ـخ ــاص ،وق ـ ـ ّـدم أم ـيــر ك ـ ــرارة التهنئة
لفريق «ليلة هنا وسرور» لمحمد إمام،
ً
وه ـنــأ األخ ـيــر ك ــا مــن شـيـكــو وهـشــام
ماجد.

رأي النقد
ق ــال ال ـنــاقــد الـسـيـنـمــائــي مـحـمــود قــاســم إن الـمــوســم
ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ـج ــاري يـعـتـمــد ف ــي م ـع ـظــم أف ــام ــه على
الـكــومـيــديــا ال ـتــي تـنــاســب األع ـي ــاد وتـلـعــب عـلــى حصد
العيدية ،باستثناء {حــرب كــرمــوز} الــذي يـقــدم الحركة
ً
واإلبـهــار البصري ،مشيرا إلــى أن المنافسة قوية ،عدد
ّ
األفــام قل عن المواسم الماضية بما يتيح فرصة أكبر
ً
لألعمال كافة للظهور وحصد اإلي ــرادات ،خصوصا أن

تكلفتها مرتفعة .وأش ــاد الناقد بـعــودة المخرج خالد
ً
يوسف ،مؤكدا أن أي عنصر يسعى إلى تقديم عمل جديد
ً
ويحاول إضافة بصمة يشكل إصافة إلى السينما عموما،
ً
داعـيــا المنتجين إلــى اختيار مــوضــوعــات ج ــادة .وعن
األسلحة التي تبنتها الشركات ،أكد أنها سمة السينما
المصرية.ملصق كارما

توابل ةديرجلا
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ً
من  4أحــرف وهي اسم طائر مائي يوجد غالبا
قرب الشواطئ يتغذى على األسماك.
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 - 8إحدى جمهورية االتحاد
السوفيتي – يجمع.
 - 9ج ـم ـهــوريــة عــاصـمـتـهــا

ليما (م) – رخام.
 ( - 10ال )..عاصمتها داكار
(م) – حاذق.

نورس

10
(م).
 - 7لـ ـلـ ـن ــداء – ا لـ ـجـ ـم ــع مــن
«مغارة».

ً
مهنيا :تكثر األعمال والمسؤوليات وتقع
تحت ضغوط كثيرة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــداخ ــل ب ـيــن ح ـيــاتــك الـمـهـنـيــة
ً
ّ
والعاطفية فضع حدا لألمر.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن االحتكاكات التي قد
تحصل مع معارفك.
رقم الحظ.10 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أج ــواء جــديــدة وتغييرات تحتاج
إلى هدوء وتروّ.
ً
ّ
بحب
عاطفيا  :تشرق حياتك الشخصية
ً
لم يحصل سابقا.
ً
اجتماعيا :أخبار تصلك من الخارج تفرحك
وتريح بالك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
يتحدث الفلك عن أعمال ناجحة
مهنيا:
وأرباح مثمرة.
ً
عاطفيا :قد تلتقي بالحب فجأة وتفتح
قلبك المغلق منذ زمن.
ً
ً
اجتماعيا  :تجد حلوال لمشاكل عانيت
منها في السابق.
رقم الحظ.9 :

القوس
10 9 8 7
ي ج و ل
ا و ر ا
ر ي غ
ج ب ن
س
م ي
غ ا م
ر م
ا
ر ي م ا
ا ل ر هـ
ر
ت م

 - 1مواضع الرعي (م).
 - 2مــا اليـحـجــب مــا وراء ه
– ويل.
 - 3امتحانات.
 - 4ي ـ ـع ـ ـلـ ــل ( م ) – ن ـغ ـم ــة
موسيقية.
 - 5مظاهر الرقي والتحضر
(م).
 - 6نادر (مبعثرة) – يغامر

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
1
7
9
3
8
6
5
4
2

ً
عموديا:

ً
م ـه ـن ـي ــا :ب ــرج ــك يـ ـ ـ ــراوح م ـك ــان ــه ويـ ـه ـ ّـدد
ً
مشاريعك فكن فطنا.
ً
عــاط ـف ـيــا :مـتـطـلـبــات الـحـبـيــب كـثـيــرة وال
ً
تستطيع تلبيتها جميعا.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ك ــن م ـت ـك ـت ـمــا وح ــاف ــظ عـلــى
انطباعاتك من دون انفعال.
رقم الحظ.2 :

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.

2
1
4
7
9
3
6
8
5

 - 1رئيس فرنسي أسبق.
 - 2يزهو – قاما بمناورة.
 - 3المها – بدل (م).
 - 4فـ ـب ــراي ــر (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
خوف.
 - 5نغمة موسيقية.
 - 6و لـ ـ ــد ا لـ ـحـ ـص ــان – مــن
أسماء األسد.
 - 7أهلكنا (م) – أصلح.
 - 8لجأت – األمير (مبعثرة).
 - 9الفاخرة (مبعثرة).
 - 10رجاء (م) – يكمل.

 21مارس  19 -أبريل

9 1

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

3 7 1 4
1
9 7

7
9
8
2
6
5
4
1
3

محيط
بقايا
محبة
وجود

حقيقة
تاريخ
ملف
ميدان

مياه
نفور
وصف
تيار

فلك

3
5
6
8
4
1
2
9
7

كلمة السر:

17

تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :واجه الضغوط التي تفرض عليك
بهدف عرقلتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـع ـمــق الـ ــروابـ ــط ب ـي ـنــك وب ـيــن
الحبيب وتخططان للمستقبل.
ً
اجتماعيا :تخطط لمشروع ثقافي يتطلب
ً
ً
فريقا متعاونا.
رقم الحظ.5 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تعالج أوضاعا عالقة وتنتهي من
إنجازها بعد عرقلة.
ً
عاطفيا :تتصارح مع الحبيب في مختلف
األمور وتتفقان في الرأي.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــزده ــر ع ــاق ــات ــك ال ـعــائ ـل ـيــة
وتضاعف الزيارات لألقارب.
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ي ـح ــذرك الـفـلــك م ــن مـشــاكــل خــال
مواجهة المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :أحيانا تحتار كيف يجب أن تعامل
الحبيب.
ً
اجتماعيا :قبل أن تـ ّ
ـوجــه االنـتـقــادات إلى
غيرك راقب تصرفاتك.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :تـشـعــر بــانــدفــاع نـحــو مــزيــد من
اإلنجازات والتحدي.
ً
عاطفيا :تغضب ألدنى مشكلة ويلومك
الحبيب على ذلك.
ً
اجتماعيا  :مــا يحطمه لسانك ال ينفعه
اعتذارك فانتبه.
رقم الحظ.8 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ف ـ ـتـ ــرة م ـل ـي ـئ ــة ب ــال ـم ـس ـت ـج ــدات
وبعمليات التأجيل والعرقلة.
ً
ً
عاطفيا :قريبا يهتف قلبك لحبيب فهل
أنت على استعداد؟
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـك ــن م ـح ـب ـطــا ب ــل واج ــه
الظروف المحيطة بقوة.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تشعر بحرية التصرف وتسيطر
على أوضاع عالقة.
ً
ً
عاطفيا :تمضي مــع الحبيب أوقــاتــا ال
تنسى تقربكما من بعضكما.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـحـ ــاط ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
ً
األصدقاء وتتمنى اللقاء بهم دائما.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تساعدك ظروف جديدة قد تفاجئك
ّ
وتمد لك يد العون.
ً
ً
ً
عاطفيا :تحمل هذه الفترة انعطافا مهما
في عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :احــذر حاسدين يضمرون لك
ً
ّ
الشر وكن متحفظا.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تسنح لك فرصة تحسين أعمالك
وتطوير مهماتك الجديدة.
ً ّ
ً
عاطفيا :طالعك الجيد حاليا يوفر لك
ً
فرصا للقاء نصفك اآلخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــواجــه صـعــوبــات عائلية
ترهقك وتقض مضجعك.
رقم الحظ.11 :

مسك وعنبر
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جمال الردهان :أشارك في العمل المسرحي الجديد «كحيالن»

تخلص من ّ
تقمص «طالل» في «عبرة شارع» بعد  10أيام
فادي عبدالله

عزا الفنان جمال الردهان نجاح
مسلسل "عبرة شارع" إلى
التعامل الراقي للفنانة سعاد
عبدالله مع فريق العمل والنص
الجيد واإلخراج.

كـشــف الـفـنــان الـقــديــر جمال
الردهان النقاب عن عودته إلى
ً
خشبة المسرح قريبا ،بالتعاون
مع شركة «إندبندس» لإلنتاج
الفني والمسرحي ،بنص جديد
كتبه بندر السعيد.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،ص ـ ــرح
ً
ال ــرده ــان لـ ــ» ال ـج ــري ــدة» ق ــائ ــا:
«خـضــت غـمــار تـجــربــة جميلة،
ع ــدن ــا ب ـه ــا إلـ ــى زمـ ــن ال ـم ـســرح
ال ـج ـم ـي ــل م ـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــاق سـعــد
الفرج ،من خالل (البيدار) ،ومع
الكاتب بندر السعيد ،بموضوع
أع ــادن ــا إل ــى أع ـم ــال عـبــداألمـيــر
التركي وسعد الـفــرج الجميلة
ً
ً
ً
جدا وتحمل موضوعا سياسيا
وم ـع ـلــومــة ت ـصــل إلـ ــى الـشـعــب
الكويتي ،وفي (البيدار) لشركة
(إن ــدب ـن ــدس) وم ــن إخـ ــراج علي
العلي قدم الكاتب السعيد هذه
ال ـنــوع ـيــة م ــن األعـ ـم ــال ال ـج ــادة
ال ــراق ـي ــة ،بـمـســرحـيــة سياسية
كوميدية توثيقية ترصد أهم
مالمح المجتمع الكويتي خالل
حقبة مهمة من تاريخ الديرة،
السيما فترة تأسيس األحزاب
الـسـيــاسـيــة ودخ ـ ــول ال ـم ــدارس
ال ـن ـظ ــام ـي ــة وابـ ـتـ ـع ــاث ال ـط ــاب
للدراسة في الخارج».

فخر واعتزاز

عبدالله
الطراروة امتهن
التمثيل بجدية
وهو النجم
القادم

الردهان

وأض ـ ـ ــاف ال ـ ــرده ـ ــان« :وع ـل ــى
النهج نفسه ،أعــود إلــى خشبة
الـمـســرح بعمل جــديــد بعنوان
(كحيالن) ،تأليف بندر السعيد،
الذي يستعد لعدد من األعمال
الدرامية المنتقاة بعناية ورقي،
وب ـم ـش ــارك ــة عـ ــدد م ــن ال ـن ـجــوم
الـكـبــار وال ـش ـبــاب ،فــي فـتــرة ما
بعد العيد بإذن الله».
وع ــن نـجــاح مسلسل «عـبــرة
شـ ـ ــارع» ،قـ ــال« :ن ـحــن اجـتـهــدنــا
ول ـك ــل م ـج ـت ـهــد ن ـص ـي ــب ،إن ـنــي
أش ـ ـ ـعـ ـ ــر بـ ــال ـ ـف ـ ـخـ ــر واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة
ال ـك ـب ـي ــرة سـ ـع ــاد ع ـب ــدال ـل ــه فــي
ه ــذا الـمـسـلـســل ،وه ــي إنـســانــة
متواضعة وصاحبة االنتقائية
ال ـج ـم ـي ـل ــة لـ ـف ــري ــق الـ ـعـ ـم ــل مــع
المخرج منير الزعبي ،إضافة

الردهان مع نجوم مسرحية «البيدار»
ً
إل ــى تـعــامـلـهــا ال ــراق ــي جـ ــدا مع
الجميع ،هو السبب الرئيس في
نجاح المسلسل ،والنص الجيد
الـ ـ ــذي ك ـت ـبــه د .ح ـم ــد ال ــروم ــي
ً
بأسلوب راق جدا الذي نحتاج
له في الــدرامــا ،وكذلك مفرداته
وهي (خير الكالم ما قل ودل)».

تفاصيل دقيقة
وك ـش ــف ال ــرده ــان ع ــن سبب
تألقه في شخصية «طــال» في
«عبرة شارع» « :هذه الشخصية
موجودة في الواقع والمجتمع،
الرجل الطيب المسالم المكسور،
ون ـجــاحــي ف ــي تــأدي ـت ـهــا يـعــود
إلــى نــص د .الــرومــي والمخرج
الــزعـبــي ال ــذي تــابــع التفاصيل
الدقيقة فــي كــل مشهد ،إضافة
إلـ ـ ــى ب ـح ـث ــي عـ ــن ن ـم ــط ال ــرج ــل
الخجول والـمـتــردد وال يواجه

وال يــرفــع رأسـ ــه ويـسـيــر تحت
(الـســاس) ،والخجل الــذي يزيد
عن حــده ينقلب ضــده بالطبع،
إنـ ـه ــا ص ـف ــة م ــرض ـي ــة ،م ـث ــل مــا
قدمته في المسلسل».
وعـ ـ ــن ت ـق ـم ـصــه لـلـشـخـصـيــة
وأث ـ ــره ـ ــا ع ـل ـي ــه ب ـع ــد االن ـت ـه ــاء
مـنـهــا ،قـ ــال« :إن ـن ــي عــانـيــت من
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة (ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال) ،ل ـك ـن ـن ــي
ت ـخ ـل ـصــت م ـن ـهــا خ ـ ــال ع ـشــرة
أيـ ــام ،وث ـمــة شـخـصـيــات أخــرى
تالزمني ألكثر من شهر ،ألنني
ّ
يتقمصون
من الممثلين الذين
الـشـخـصـيــة ،وم ــن ث ــم يـعــانــون
منها بعد االنتهاء منها فأحتاج
فترة كي أتخلص منها البتة».

مجموعة راقية
وأش ــار ال ــرده ــان إل ــى الفنان
عبدالله ال ـطــراروة« :هــو النجم

ال ـق ــادم بـ ــإذن ال ـل ــه ،وم ــا يميزه
أنـ ــه ام ـت ـه ــن ال ـت ـم ـث ـيــل ب ـجــديــة،
وم ــن أوائـ ــل األرق ـ ــام فــي الجيل
ال ـج ــدي ــد ،وق ــد أث ـبــت ع ـلــوه في
أداء شخصية ابني (سيف) في
(عبرة شارع) ،والمس القلوب».
وع ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ال ـ ـكـ ــرتـ ــونـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـل ــي «دك ـ ـ ــان
ب ـ ـ ــون ـ ـ ــواف»« :ل ـ ـقـ ــد ت ــوفـ ـق ــت مــع
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــراقـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
العمل الكرتوني للسنة الثالثة
على التوالي ،والمخرج فيصل
اإلب ــراه ـي ــم ،وأن ــا ع ــود مــن هــذه
الـحــزمــة ،وبفضل الـلــه نجحنا
ً
وأفتخر أن من متابعينا أيضا
كـ ـب ــار الـ ـس ــن ،ب ـف ـضــل االن ـت ـق ــاء
ا لـحـســن للحلقات ونوعيتها،
والكوميديا البسيطة والعفوية،
ومواضيع البيت الكويتي».
وع ــن تـجــربـتــه الـسـيـنـمــائـيــة
ً
في «سرب الحمام» ،أورد قائال:

«تـ ـع ــامـ ـل ــت مـ ـ ــع فـ ــريـ ــق ج ـم ـيــل
متألق ،بقيادة المخرج رمضان
خـ ـس ــروه ،وه ـ ــذا م ــا ي ـح ـيــي ما
بداخلك من أمور كثيرة ،وكنت
ً
مبتعدا عن الدراما لفترة بسبب
عــدم تــوافــر الـنـصــوص الجيدة
م ـثــل (س ـ ــرب ال ـح ـم ــام) و(ع ـب ــرة
شــارع) ،فتركت المياه الراكدة،
ً
ً
ل ــذا أن ــا تـجــدنــي م ـقــا ج ــدا في
الدراما».

عودة حميدة
كما لفت الردهان إلى العودة
ال ـح ـم ـيــدة لـتـلـفــزيــون ال ـكــويــت،
بـتـحـقـيــق ال ـم ـتــاب ـعــة الـجـمـيـلــة
ل ــأع ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة وال ـن ـج ــاح
ف ــي ه ــذا الـ ـع ــام ،بـفـضــل جـهــود
المسؤولين ،في شهر رمضان
ال ـف ــائ ــت ،وك ــذل ــك اإلذاعـ ـ ــة الـتــي
اسـ ـتـ ـقـ ـطـ ـب ــت نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـس ــاح ــة

الفنية في عدد من المسلسالت
التاريخية واالجتماعية.
وعن المونديال ،قال الردهان:
إنني أشجع كل الفرق العربية
المشاركة في دورة كأس العالم،
وفـ ــري ـ ـقـ ــي الـ ـمـ ـفـ ـض ــل م ـن ـت ـخــب
ً
البرازيل ،هو ما يشجعه أيضا
معظم الشعب الكويتي.
يــذكــر أن ــه ت ــم ت ـكــريــم الـفـنــان
جمال الردهان ضمن فعاليات
ملتقى الفن السابع ،في أبريل
ال ـمــاضــي ع ــن مـجـمــل م ـش ــواره
ال ـف ـن ــي ،وب ـص ـم ـتــه ال ـج ـل ـيــة في
مجال السينما.

ً
ً
شعيل والمهندس يحييان حفال ناجحا في «العيد في السعودية»
األمسيات الغنائية تقام في ثالث مدن برعاية الهيئة العامة للثقافة

نوال الكويتية
وداليا مبارك تقدمان
أمسية مخصصة
للنساء اليوم

أحيا الفنانان الكويتي نبيل شعيل وماجد
المهندس أولى حفالت عيد الفطر المبارك في
صالة مدينة الملك عبدالله المغلقة (الجوهرة)
بجدة.
وفــي المسرح الــذي يتسع لما يـقــارب 6000
ش ـخ ــص ص ـع ــد ال ـف ـن ــان ن ـب ـيــل ش ـع ـيــل لـيــاقــي
جمهوره السعودي ليبادلهم بشعور متبادل في
أروع أعماله الغنائية ما بين القديم والجديد،
ول ــم يـتـغـيــب ال ـف ـنــان شـعـيــل ع ــن ج ـم ـهــوره في
تقديم األلبومات الغنائية ،إذ طرح في الفترة
ً
ً
األخ ـيــرة ألـبــومــا غنائيا لـجـمـهــوره ،وق ــدم لهم
األغنية األول ــى بعنوان «يــا عسل» التي أشعل
فيها المدرجات في بداية وصالته الغنائية ،وما
كان من الجمهور إال أن بادله بأجمل تحية ليقدم
له أغنية «وش مسوي» ،و«ما أروعــك» .وحرص
شـعـيــل عـلــى خـتــم وصـلـتــه بــاألغـنـيــة الوطنية
«يادار ال هنتي وال هان راعيك».
ولبى نداء جماهيره الفنان ماجد المهندس
ليعلو صوته بأغنية «تـنــاديــك» وهــي األغنية
ً
ً
التي حققت انتشارا كبيرا في  ،2016ثم أغنية
«عـطـشــان» ،ومــع الـشــوق الكبير مــن الجماهير
استكمل برنس األغنية العربية أعماله الغنائية
ً
ً
شــوقــا وطــربــا عـلــى الـمـســرح لـيــدلــل جماهيره
الـمـكـتـظــة ب ـمــواوي ـلــه ال ـحــزي ـنــة ل ـي ـمــزج ال ـمــوال
بأغنية «قوم درجني» ويتفاعل معها الجمهور
بطريقة ماجد المعهودة ،وغنى كذلك «مليون
مره تحبني» و«هدوء» و«تحبك روحي» ،واألغنية
الوطنية «أنت ملك».
يشار إلى أن الحفلة هي األولى من الحفالت

نبيل شعيل
الغنائية التسع المتوزعة على ثــاث مــدن في
المملكة ،تـحــت شـعــار «الـعـيــد فــي الـسـعــوديــة»
برعاية من الهيئة العامة للثقافة ،وتنظيم شركة
روتانا للصوتيات والمرئيات.

 ١٠٠فعالية
كما أحيا أ مــس المطربان حسين الجسمي
وولـيــد الـشــامــي فــي أرض الـمـعــارض بــالــدمــام،
وال ـم ـطــرب مـحـمــد ع ـبــده ف ــي مــركــز الـمـلــك فهد
الثقافي بالرياض ،فيما ستحيي الفنانتان نوال

ماجد المهندس
ً
ً
ً
الكويتية وداليا مبارك حفال غنائيا مخصصا
لـلـنـســاء ف ـقــط ال ـي ــوم ف ــي ال ـصــالــة الـمـغـلـقــة في
«الجوهرة» ،كما ستوجد كل من أصالة نصري
ً
وكارمن سليمان غدا في الرياض ،ويعود ماجد
ً
المهندس برفقة عبدالله الرويشد ليكونا غدا
فــي الــدمــام ،ويـحــل مـطــرب الـشـبــاب راب ــح صقر
مــع عـبــادي الـجــوهــر بعد غــد فــي الــريــاض ،في
ً
حين يضرب أهــل الغربية مــوعــدا مع المطرب
راشــد الماجد  22الـجــاري في الصالة المغلقة
ً
«الجوهرة» ،وأخيرا تنفرد الفنانة نوال الكويتية
بــأهــل ال ــري ــاض ي ــوم  23يــون ـيــو ،وجـمـيــع هــذه

االحتفاالت برعاية الهيئة العامة للثقافة اللجنة
الفنية ،إذ تم اإلعالن عنها منذ وقت مبكر خالل
ً
األشهر الماضية وفقا لالتفاقية التي أبرمت مع
سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة على
إقامة  100فعالية في السعودية ،ويحييها كبار
الفنانين على المستوى العربي والخليجي،
و هــذه الحفالت متاحة لفئات المجتمع كافة،
باستثناء الحفالت التي ستحييها الفنانات
مخصصة للنساء فقط.
مــن جـهـتــه ،أك ــد الـمـنـســق اإلع ــام ــي للشركة
المنظمة «روت ــان ــا» صــالــح عـيـســى أن الـشــركــة
ً
متمكنة ومحترفة عموما في تنظيم مثل هذه
االح ـت ـف ــاالت وهـ ــي ث ـقــة اكـتـسـبـتـهــا م ــن معظم
الفنانين والجمهور وهــذه الثقة محل اعتزاز
ً
لديها وهي تسعى دائما لتقديم كل ما يميزها
بين أقرانها من الشركات لزيادة وثبات الثقة
التي يحظون بها.
وم ــن نــاح ـيــة ال ـت ـعــاون م ــن ق ـبــل اإلعــامـيـيــن
أوضـ ــح عـيـســى أن جـمـيــع اإلعــام ـي ـيــن ،الــذيــن
ح ـضــروا فــي الـحـفــل مــن م ـحــرريــن ومـصــوريــن
فـيــديــو وفــوتــوغــراف كــانــوا مـتـعــاونـيــن بشكل
ً
مميز مؤكدا أن هذا التميز في اتباع التعليمات
والـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ـم ــواق ـع ـه ــم س ــاه ــم ب ـش ـكــل كـبـيــر
فــي ح ـصــول جـمـيــع الـحــاضــريــن عـلــى مــوادهــم
اإلخبارية بشكل سلس وسهل في منطقة المكس
ً
زون ،مقدما شكره وامتنانه لتلبيتهم للدعوات
وتجاوبهم الملفت.

الخضر :فتح باب «الكويت مركز عربي
للنص المسرحي» أمام الشباب العرب
أك ــد ال ـف ـنــان وال ـم ـخ ــرج محمد
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر ،أن الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـلــة
(ال ــراب ـع ــة) م ــن م ـهــرجــان الـكــويــت
م ــرك ــز ع ــرب ــي ل ـل ـنــص ال ـم ـســرحــي
ستكون مميزة ،وستشهد تطويرا
كـبـيــرا .ج ــاء ذل ــك فــي حـفــل تكريم
اإلعــام ـي ـيــن وال ـل ـجــان الـمـشــاركــة
في الــدورة الفائتة ،والتي حملت
اسم الراحل غانم الصالح ،والذي
أقيم برعاية األمين العام المساعد
لقطاع الفنون بالمجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب د .بدر
الــدويــش ،وســط حـضــور إعــامــي
وفني.
وأف ـ ـ ــاد ال ـخ ـض ــر ب ــأن ــه ت ــم رف ــع
س ــن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي الـمـســابـقــة
إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة والـ ـ ـث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــن،

إلت ــاح ــة ال ـفــرصــة ل ـع ــدد أك ـب ــر من
الشباب للمشاركة ،مبينا أنــه تم
ف ـتــح ال ـم ـســاب ـقــة ،ب ـح ـيــث تصبح
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
والخليجية ،وليست محلية فقط،
إلث ـ ــراء ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة الـعــربـيــة
بمزيد من النصوص المسرحية
الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ،وإت ـ ــاح ـ ــة الـ ـف ــرص ــة
ُ
للكتاب الشباب لتقديم إبداعاتهم
وتشجيعهم .و ح ــول الشخصية
ال ـت ــي س ـت ـح ـمــل الـ ـ ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة
اسمها من بين نجوم الكويت ،قال
الخضر« :ما زلنا في دور التباحث
مع قيادات المجلس الوطني ود.
الـ ــدويـ ــش ،لـلـتـنـسـيــق وال ـت ـش ــاور
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـم ـ ـكـ ـ َّـرم وال ـ ـ ــذي
ستحمل الدورة اسمه» ،الفتا إلى

محمد الخضر

أن ال ـكــويــت زاخـ ــرة بــالـنـجــوم من
أبنائها الذين أثروا الساحة الفنية،
م ـض ـي ـفــا أن «ت ـكــري ـم ـهــم وإح ـي ــاء
ذكراهم هو جل اهتمامنا».

خبريات
سمير صبري يباشر بروفات
مسرحية «الجنزير»

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد
عودة عدد من النجوم إلى
المسرح ،أبرزهم الفنان سمير
صبري الذي يجري حاليا
بروفات مسرحية "الجنزير"
للكاتب الكبير محمد سلماوي
التي قدمها منذ أكثر من 20
سنة .ويحاول مسرح الدولة في
مصر خالل هذه الفترة ،فضح
اإلرهاب بعدد من المسرحيات
التي تكشف فكره المسموم،
ومنها مسرحية "الجنزير"
و"ديوان البقر" التي يخرجها
المخرج ناصر عبدالرحمن.
يذكر أن مسرحية "الجنزير"
تتناول التغيرات التي طرأت
على ظاهرة اإلرهاب ،السيما
أنه إحدى العقبات التي
تواجه المجتمع المصري
والمجتمعات العربية
واألجنبية في واقعنا المعاصر،
والنسخة األصلية من العمل
التي عرضت عام  1996كانت
تحذر من اإلرهاب وأخطاره
على المدى البعيد ،أما اآلن فقد
تفاقمت خطورته بشكل كبير.

عمرو دياب يستعد لحفل
 3أغسطس المقبل

يستعد النجم عمرو دياب
إلحياء حفل غنائي في الثالث
من أغسطس المقبل ،في بورتو
غولف مارينا ،ومن المتوقع
أن يشهد الحفل حضورا
جماهيريا كبيرا ،ويعد
االحتفال السنوي الذي يلتقي
فيه المطرب جمهوره كل عام.
ويقدم الهضبة خالل الحفل
باقة من أغانيه التي تلقى
تفاعال من كل محبيه وعشاقه
مثل "معاك قلبي ،أحلي وأحلي،
معدي الناس" وغيرها من
األغاني ،والحفل من تنظيم
شركة " "promotersلمالكها
أشرف هريدي.
ويحيي دياب أيضا حفال في
اليونان ،سيقام في  26يوليو
على مسرح "ميكونوس" ،ومن
المتوقع أن يشاركه في الحفل
عدد من نجوم الغناء باليونان.
وفي سياق آخر ،يعكف عمرو
دياب حاليا على تحضير
ألبومه الجديد المقرر طرحه
خالل الفترة المقبلة.

طرح تريلر فيلم الرعب
«»The Nun

طرحت شركة Warner Bros
التريلر الرسمي لفيلم الرعب
" ،"The Nunالمقرر عرضه في
العام الحالي ،والذي سيمثل
ثالث أجزاء سلسة الرعب
الشهيرة ""The Conjuring
التي ظهرت في عام ،2013
والتي سيلعب بطولتها النجم
األميركي الشاب جوناس
بلوكيت .تدور أحداث الفيلم
المنتظر حول شخصية الراهبة
ً
التي ظهرت بشكل بارز جدا
في أحداث الجزء الثاني من
فيلم " ،"The Conjuringوالتي
ً
تصدرت مشاهدها األكثر رعبا
في الفيلم ،لذلك قرر المخرج أن
الجزء الثالث سيكون حول هذه
الراهبة.
يذكر أن السلسلة من تأليف
كاري هيز وتشاد هيز ،ومن
إخراج جيمس وان ،ومن
بطولة فيرا فارميجا ،وباتريك
ويلسون ،وفرانسيس أوكونر،
وخافيير بوتيت ،وماريا دويل
كينيدي ،وتدور أحداثه حول
سفر سيدة تدعى لورين إلى
شمال مدينة لندن لمساعدة
والدة تعيش مع أربعة من
أوالدها داخل منزل مليء
باألرواح الشريرة.

ةديرجلا
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دوليات
اإلمارات« :هجوم الحديدة» لن يتوقف إال بانسحاب الحوثيين

ً
ً
ً
قرقاش :نتبع نهجا محسوبا وتدريجيا لتقليل المخاطر على المدنيين ...وأيام المتمردين معدودة
أكدت اإلمارات أن الهجوم
على الحديدة ،الذي يهدف إلى
طرد المتمردين الحوثيين من
هذه المدينة االستراتيجية على
البحر األحمر ،لن يتوقف إال
شروط،
بانسحابهم منها دون ً
مبينة أن التحالف يتبع نهجا
لتقليل الخسائر الميدانية ،لكنه
ماض بالتقدم.
ٍ

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،الـ ـش ــري ــك
الــرئ ـي ـســي ف ــي ال ـت ـحــالــف ال ـعــربــي
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ال ـي ـم ــن ،أمـ ـ ــس ،أن
ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي يـ ـه ــدف إل ـ ــى ط ــرد
المتمردين الحوثيين المتحالفين
م ــع إي ـ ـ ــران ،م ــن مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة،
االستراتيجية على البحر األحمر
غـ ــرب ال ـي ـم ــن ،ل ــن ي ـت ــوق ــف إال إذا
انسحب المتمردون من المدينة من
دون شــرط ،فــي حين بــذل مبعوث
األم ــم الـمـتـحــدة لصنعاء محاولة
للتوصل إلى تسوية تجنب المدينة
الحرب ،في مسعى وصفته أبوظبي
بـ"الفرصة األخيرة".
وفــي مؤتمر صحافي في دبي،
علق وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أنـ ـ ـ ــور ق ـ ــرق ـ ــاش ع ـلــى
التطورات الميدانية لهجوم "النصر
ً
الــذه ـبــي" ،م ــؤك ــدا أن الـتـحــالــف "ال
ي ـت ـح ــرك بـ ـص ــورة ع ـش ــوائ ـي ــة إل ــى
منطقة مكتظة بالسكان كالحديدة،
ً
والـ ـتـ ـح ــال ــف ح ـ ــذر ج ـ ـ ــدا بــال ـت ـقــدم
ً
ً
العسكري ويتبع نهجا محسوبا
ً
وتــدري ـج ـي ــا ف ــي ال ـم ـعــركــة لتقليل
الـمـخــاطــر عـلــى الـمــدنـيـيــن ،وليس
لدينا شك بالتقدم إلى األمام ،وأن
أيام الحوثيين في الحديدة صارت
ً
م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة" ،م ـت ـح ــدث ــا عـ ــن وجـ ــود
قناصة للمتمردين وزرع الطرقات
باأللغام.
وأضاف أنه يقدر عدد المقاتلين
الحوثيين في الحديدة بما يتراوح
بـيــن ألـفـيــن وث ــاث ــة آالف .ورف ــض
الكشف عــن حجم ق ــوات التحالف
ولكنه قال إن لها التفوق العددي.
وأش ـ ـ ـ ــار قـ ــرقـ ــاش إلـ ـ ــى أن أح ــد
اهداف الضغط الميداني "مساعدة
ً
الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـم ـ ــي حـ ــال ـ ـيـ ــا فــي
فرصته األخيرة إلقناع الحوثيين

بــاالن ـس ـحــاب غ ـيــر ال ـم ـش ــروط من
المدينة وتجنيبها أي مواجهة"،
ً
الفتا إلى أن التحالف أبقى طريق
ً
الحديدة  -صنعاء مفتوحا "لخروج
الميليشيات دون مقاومة".
وأكــد الوزير اإلمــاراتــي ضرورة
"أن يكون هناك انتقال في المشهد
السياسي في اليمن ،ونشعر بأن
الحديدة ستكون نقطة التحول"،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن "ت ـ ـحـ ــريـ ــر الـ ـح ــدي ــدة

ً
قديم يعود إلى  2015تقريبا ،وهو ألحد األسرى
في عدن من الجيش اليمني ،ونشر في ذلك الوقت
على أساس أنه لألخ عبدالخالق بدرالدين".
تعليق الحوثي جاء على نشر قائد شرطة دبي
السابق ضاحي خلفان ،مقطع فيديو على "تويتر"
قال إنه لعملية أسر عبدالخالق الحوثي ،وتداوله
نشطاء على مواقع التواصل.

مــد خــل رئيسي لتحرير صنعاء"،
ً
مؤكدا أن "المبعوث األممي يعمل
ع ـلــى ال ـف ــرص ــة األخـ ـي ــرة لـلـحــوثــي
لالنسحاب من الحديدة وصنعاء".
وج ــدد الـتــأكـيــد عـلــى أن "الـحــل
في اليمن هو حل سياسي مدفوع
مــن األم ــم الـمـتـحــدة ،والـحــل يمني
ي ـم ـن ــي ،ونـ ـح ــن ك ـت ـح ــال ــف هــدف ـنــا
االستراتيجي هــو أن نحرم إيــران
من وجــود دولــة ميليشيات داخل
اليمن ،واقتالع تنظيم القاعدة".
وإذ لفت إلى أن "ميناء الحديدة
ال ي ـ ـ ــزال ي ـ ـع ـ ـمـ ــل" ،أش ـ ـ ــار الـ ــوزيـ ــر
اإلمارتي إلى أن "الحوثيين ينفقون
ال ـم ــال الـ ــذي يـحـصـلــون عـلـيــه من
ميناء الحديدة على ميليشياتهم
وم ـنــاصــري ـهــم وال ـح ــدي ــدة مـصــدر
تـمــويــل رئـيـســي ل ـهــم ويـجـمـعــون
ً
منه  3مليارات دوالر سنويا لهذا
ً
يــرفـضــون االنـسـحــاب" مضيفا أن
الميناء " شــر يــان رئيسي لتمويل
ال ـح ــوث ــي بــاألس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة من
إيران".
ووجه وزير الشؤون الخارجية

ً
اإلم ــارات ــي الـشـكــر لـفــرنـســا قــائــا:
"ن ـ ـقـ ــدر الـ ـجـ ـه ــود ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
الـمـســاعــدة عـلــى إزال ــة األل ـغ ــام في
ً
ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـمـ ـح ــررة مـ ــؤخـ ــرا فــي
اليمن".

مهمة غريفيث
وجاءت تصريحات قرقاش في
حين أنهى مبعوث األمم المتحدة
ل ـل ـي ـم ــن مـ ــارتـ ــن غ ــري ـف ـي ــث زيـ ـ ــارة
إل ــى صـنـعــاء الـخــاضـعــة لسيطرة
ً
ال ـم ـت ـمــرديــن س ـع ـيــا إل ــى الـتــوصــل
لـ ـح ــل س ـل ـم ــي ي ـم ـن ــع ال ـ ـحـ ــرب عــن
ش ــوارع ال ـحــديــدة بـعــد أن وصلت
إلى مشارفها.
ومـ ـس ــاء األح ـ ـ ــد ،ال ـت ـق ــى رئ ـيــس
"حكومة" المتمردين غير المعترف
ً
بـهــا دول ـيــا عـبــدالـعــزيــز صــالــح بن
ح ـب ـتــور ،غــريـفـيــث بـحـســب وكــالــة
"سبأ" المتحدثة باسم المتمردين.
وق ـ ـ ــال ح ـب ـت ــور خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ،إن
المتمردين يؤيدون "أي توجه ()...
ن ـحــو س ــام ح ـق ـي ـقــي" ،لـكـنــه شــدد

ّ
ّ
خليل يوقع «مرسوم القناصل» و«إجازة بري» مؤشر لتأخر والدة الحكومة
●

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة لـبـنــانـيــة
مطلعة لـ "الجريدة" أن وزير الداخلية في
حكومة تصريف األعمال نهاد المشنوق،
ال ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي الـ ــى "تـ ـي ــار ال ـم ـس ـت ـق ـبــل"،
ً
سيصدر ق ــرارا بــوقــف ق ــرار األم ــن العام
السماح لإليرانيين بالدخول إلى لبنان
مــن دون خـتــم جــوازات ـهــم ،الفـتــة إل ــى أن
"هـكــذا ق ــرار يجب أن يتخذ فــي مجلس
الوزراء".
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
لـ"الجريدة" ،إن اإلجــراء الــذي أقــره األمن
الـعــام "يـهــدف إلــى تهريب إيرانيين من
العقوبات األميركية والدولية المفروضة
عـ ـل ــى بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات واألم ـ ـ ـ ــوال
اإليــرانـيــة وتسهيل دخولهم إلــى لبنان
عبر المرافق الشرعية" ،مضيفة أن تبرير
األم ــن ال ـعــام الت ـخــاذ ال ـق ــرار بــأنــه عــادي
ّ
وإجـ ـ ــراء مــت ـبــع وأن حــركــة الـمـســافــريــن
ً
تــؤخــذ إلـكـتــرونـيــا غـيــر ك ــاف لتوضيح
لماذا خصص اإليرانيون بهذا االمتياز
دون غيرهم ،وبهذا التوقيت بالذات حيث
ً
تواجه طهران ضغوطا أميركية هائلة
وعودة للعقوبات عليها.
ً
وأضــافــت الـمـصــادر ،ردا على ســؤال
حول ضرورة هذا التدبير في ظل وجود
ال ـحــدود اللبنانية الـســوريــة "الفلتانة"
والتي باإلمكان تهريب منها أي شخص،
أن "ط ـهــران تــرغــب بتهريب األشـخــاص
م ـبــاشــرة م ــن ع ـنــدهــا إل ــى ب ـي ــروت دون
المرور في سورية وذلك ألسباب أمنية
عدة".

قاطيشا
ّ
وكان عضو تكتل "الجمهورية القوية"
ً
َّ
النائب وهبي قاطيشا وجه سؤاال ،أمس،
إلى المشنوق ،حول المعلومات عن إعفاء
الــرعــايــا اإليــرانـيـيــن مــن أخـتــام الـ ّـدخــول
إلى لبنان والخروج منه على جوازاتهم.
ً
وقال" :أوال ،هل معالي الوزير المشنوق
على علم واطالع بهذا التدبير؟" .وأضاف:

تعاون فرنسي -ليبي
لمكافحة الهجرة

مقاتلون حوثيون في الحديدة أمس (أ ف ب)

ً
لبنان :وزير الداخلية سيصدر قرارا بتوقيف
دخول اإليرانيين دون ختم الجواز
بيروت  -ريان شربل

اإلمارات تمنح اإلقامة عامًا
لمواطني دول تعاني كوارث

قررت اإلمارات منح رعايا الدول
التي تعاني حروبا وكوارث
إقامة مدة عام في الدولة .واعتمد
مجلس الوزراء اإلماراتي ،برئاسة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس اإلمارات ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،القرار
«تضامنًا من اإلمارات مع شعوب
هذه الدول ،ودعما لهم حتى
تتحسن أوضاعهم املعيشية ،أو
يصبحوا قادرين على العودة
إلى دولهم» .وينص القرار «على
السماح لرعايا الدول التي
تعاني حروبا أو كوارث بتثبيت
اإلقامة مدة عام بغض النظر عن
شروط إقامتهم في الفترة من
أول أغسطس حتى  31أكتوبر من
العام الحالي ،وهي فترة قابلة
للتمديد ،مع إعفائهم من أي
مخالفات أو غرامات مترتبة».

الحوثيون ينفون أسر شقيق زعيمهم
نـفــى مـحـمــد عـلــي الـحــوثــي رئ ـيــس مــا يسمى
ب ــ"ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا" ف ــي الـ ـيـ ـم ــن ،أس ــر
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي،
لعبدالخالق الحوثي ،شقيق زعيم جماعة "أنصار
الله" عبدالملك الحوثي.
وقــال محمد الحوثي ،أمــس ،في تغريدة على
"تــويـتــر"" :المقطع الــذي نشره مـســؤول إمــاراتــي

سلة أخبار

ً
"ثانيا ،في حال كنتم على إطالع ألم يكن
يفترض طرح هذه المسألة على مجلس
ال ـ ــوزراء الت ـخــاذ ال ـق ــرار الـمـنــاســب فيها
ً
انـطــاقــا مــن حـجــم القضية المطروحة
ً
وانعكاساتها السياسية؟" .وتابع" :ثالثا،
ّ
إن المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم لديه سلطة إدارية إلعفاء حاالت
ف ــردي ــة ألسـ ـب ــاب خ ــاص ــة ومـ ــن دون ِّ
أي
انعكاسات سياسية من ناحية ختم جواز
ّ
السفر أو عدمه ،ولكن عندما يتعلق األمر
بــدولــة أخ ــرى بأكملها ول ــه انـعـكــاســات
ً
سياسية فهذه تصبح حكما من صالحية
السلطة السياسية".

بري
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،يـ ـغ ــادر رئـ ـي ــس الـمـجـلــس
النيابي نبيه بري ترافقه عائلته لبنان
نهاية األسـبــوع ،إلــى الشاطئ اإليطالي
لتمضية فترة من الــراحــة واالستجمام
قد ال تتعدى األيام الخمسة يعود بعدها
إلى بيروت.
وربـ ــط زوار عـيــن الـتـيـنــة بـيــن والدة
الحكومة وسـفــر ب ــري ،واعـتـبــروا غياب
رئيس المجلس عن البالد بمنزلة مؤشر
لـتــأخــر الـ ــوالدة الـحـكــومـيــة الـتــي تحول

قصف واشتباكات
ً
مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــا ،قـ ـصـ ـف ــت ط ـ ــائ ـ ــرات
التحالف بقيادة السعودية ،أمس،
مواقع للحوثيين المتحصنين في
مطار الحديدة في اليوم السادس
من هجوم "النصر الذهبي".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ،إن طـ ـ ــائـ ـ ــرات
هليكوبتر من طراز أباتشي أطلقت

طهران تعدم أحد «دراويش غنآبادي»
أعلنت السلطات القضائية اإليرانية تنفيذ حكم اإلعــدام بحق الصوفي اإليراني
المعارض محمد ثالث ،صباح أمس ،بعد اتهامه بدهس ثالثة جنود إيرانيين.
ً
وكانت مواجهات دامية قتل خاللها  3شرطيين دهسا ،اندلعت في طهران ،بين
السلطات األمنية و"الدراويش الغنآباديين" ،إثر محاولة اعتقال الزعيم الصوفي نعمت
اللهي ،على خلفية تصريح انتقد فيه "الروايات التي تنسب إلى السيدة زينب وتقديسها
ً
لمستوى سمح باستغالل قضية الدفاع عن مرقدها الشريف بدمشق ،سياسيا ،للزج
بالشباب اإليرانيين في الحرب األهلية السورية".
وكان ثالث اعترف أمام المحكمة بدهس غير متعمد لعدد من عناصر الشرطة ،لكنه
ً
ً
بعد انتهاء الجلسات ،نشر تسجيال صوتيا ،أكد فيه أنه لم يكن سائق الحافلة التي
نفذت الدهس ،وأن االعتراف انتزع منه تحت التعذيب.
وقال الناشط الصوفي وحيد بهشتي ،إن السلطات القضائية اإليرانية قد نفذت
ً
حكم اإلعدام ضد ثالث ،فجر أمس ،بعد أن عزلته عن بقية السجناء منذ أسبوع تقريبا.
وأمس األول سمح ألسرة ثالث بمالقاته للمرة األخيرة ،وناشدت ابنته نرجس السلطات
إعادة محاكمته دون أن تلقى أي آذان صاغية.
إلــى ذلــك ،يتوجه الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي إلــى النمسا وسويسرا الشهر
المقبل ،في أول زيارة رسمية يقوم بها لدولة في غرب أوروبا منذ نحو عامين ونصف
العام .ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي للمحادثات االتفاق النووي مع إيران،
الذي انسحبت منه الواليات المتحدة قبل ستة أسابيع.

ً ً
تل أبيب تتهم وزيرا سابقا بالتجسس لطهران

مقاتالت إسرائيلية تواجه طائرات غزة الورقية

توقيع مرسوم «القناصل»
وبعد الجدل الذي أثير حول مرسوم
تعيين قناصل فخريين وإغفال توقيع
وزيــر الـمــالعلي حسن خليل عليه ،ما
َ
ً
ّ
لمكون أساسي وبعدما
اعتبر تـجــاوزا
تناقلت المعلومات األسـبــوع الماضي
ع ـ ــن نـ ـي ــة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــال إعـ ـ ـ ـ ــداد رس ــال ــة
سيوجهها الى سفارات الدول ،وفحواها
أن "الـمــرســوم مــوضــع إشـكــال دسـتــوري
ً
وتـشــوبــه عـيــوب كـثـيــرة" ،متمنيا "عــدم
قبول اعتماد القناصل ُ
المعينين" ،بادرت
وزارة الخارجية ،أمس ،وأرسلت مرسوم
الـقـنــاصــل ال ــى وزارة ال ـم ــال حـيــث وقــع
المرسوم الوزير حسن خليل بعد وساطة
قام بها "حزب الله".

فــي الــوقــت ذات ــه عـلــى أن "تصعيد
العدوان سواء في الحديدة أو في
غيرها من المحافظات والمناطق
اليمنية سيقابل بتصعيد" مماثل
من قبل الحوثيين.
ومن المفترض أن يقدم غريفيث
ً
تـقــريــرا لمجلس األم ــن فــي جلسة
مغلقة.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر أم ـم ـي ــة ب ــأن
م ـح ــادث ــات غــري ـف ـيــث ف ــي صـنـعــاء
لــم تفض إلــى أي تـقــدم ،إذ رفضوا
االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن م ـي ـن ــاء ال ـح ــدي ــدة
وتسليمه إلشراف أممي ،وطالبوا
بمزيد من الوقت لدراسة المقترح.

ال ـ ـنـ ــار أمـ ـ ــس م ـس ـت ـه ــدف ــة ق ـنــاصــة
ومـقــاتـلـيــن ع ـلــى أس ـطــح الـمـبــانــي
فــي حــي المنظر المجاور لمجمع
ال ـم ـطــار .وتـسـبــب تـصــاعــد الـقـتــال
في إصابة عشرات المدنيين ومنع
م ـن ـظ ـم ــات اإلغـ ــاثـ ــة م ــن ال ــوص ــول
لمناطق في المدينة.
وشـهــد مـحـيــط مـطــار الـحــديــدة
الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب الـ ـم ــديـ ـن ــة
اشـتـبــاكــات متقطعة جــديــدة قتل
ف ـي ـهــا  25م ــن ال ـط ــرف ـي ــن ،بـحـســب
مصادر عسكرية.
وك ــان الـمـتـمــردون شـنــوا خــال
الـيــومـيــن الماضيين هـجـمــات من
داخل المدن الواقعة على الشريط
الساحلي في غــرب اليمن باتجاه
الـ ـط ــري ــق ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ــرابـ ــط بـيــن
مناطق تضم قواعد رئيسية للقوات
ً
الحكومية جنوبا ،ومدينة الحديدة
ً
شـمــاال ،فــي مـحــاولــة للتأثير على
عملية إرســال تعزيزات من قواعد
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب الـ ـط ــري ــق
الساحلي إلى مدينة الحديدة.

ً
وزير التعليم مروان حمادة متفقدا سير أعمال تصحيح االمتحانات
الرسمية أمس (الوكالة الوطنية)
دونها عقد ثالث هي -1 :مطالبة الحزب
"الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي" بـكــامــل ّالحصة
ال ــدرزي ــة -2 .تمثيل ال ـنــواب الـســنــة غير
المنتمين لتيار "المستقبل" -3 .عقدة
التمثيل "الـقــواتــي" .كما نقل ال ــزوار عن
ب ــري قــولــه" :صـحـيــح أن االت ـص ــاالت لم
ّ
تنقطع لكن خـطــورة األح ــوال تستدعي
التعجيل واذا اقتضى األمر فأنا مستعد
للعودة من سفري ألجل التقاط الصورة
التذكارية وغيرها في أي لحظة .المهم
وض ــع األم ـ ــور ع ـلــى ال ـس ـكــة الصحيحة
والبدء في معالجتها".

قائد الجيش
فــي م ــوازاة ذل ــك ،يصل قــائــد الجيش
العماد جوزف عون إلى واشنطن نهاية

األسبوع الجاري ،على رأس وفد من كبار
الضباط .وتلحظ أجندة عون األميركية،
سلسلة ل ـقــاء ات ستجمعه إل ــى أعـضــاء
في الكونغرس والخارجية والبنتاغون
وبعض المؤسسات األمنية والعسكرية
األم ـيــرك ـيــة .كـمــا سـتـتـطــرق الـمـبــاحـثــات
ال ـم ــرت ـق ـب ــة ب ـي ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن ال ـل ـب ـنــانــي
واألميركي إلى حاجات الجيش اللبناني
العسكرية واللوجستية والتقنية إلبقاء
ترسانته عند أفضل جـهــوزيــة ،وقــادرة
ً
على مواكبة متطلبات المرحلة محليا
ً
ً
وإقليميا ،علما أن الواليات المتحدة تعد
الداعم األول للجيش اللبناني ،إذ تمده
بأكبر كمية مــن األسـلـحــة والـعـتــاد ،من
بين الدول الغربية والعربية التي ترسل
إليه المساعدات.

أعلن جهاز األمــن الداخلي اإلسرائيلي
(شين بيت) أمــس ،توجيه اتهام إلى وزير
الطاقة السابق جونين سيجيف لالشتباه
في تجسسه لمصلحة إيران.
وأكد «شين بيت» في بيان أن سيجيف،
الـ ـ ـ ــذي شـ ـغ ــل م ـن ـص ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة فــي
منتصف التسعينيات ،و ك ــان يعيش في
نـيـجـيــريــا« ،جـنــدتــه ال ـم ـخــابــرات اإليــرانـيــة
وأص ـبــح عـمـيــا» .واعـتـقــل سيجيف أثـنــاء
زيــارة لغينيا االستوائية في مايوُ ،
وسلم
إلســرائ ـيــل ،حـيــث وج ـهــت لــه الئ ـحــة اتـهــام
األسبوع الماضي.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـف ــت صـحـيـفــة
م ـعــاريــف اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،أمـ ــس ،أن «ق ـيــادة
الجيش اإلسرائيلي فتحت تحقيقا خاصا
في ظروف ومالبسات سرقة وثائق عسكرية
ســريــة مــن سـيــارة قــائــد ل ــواء الكومندوس
فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـع ـق ـي ــد آف ــي
بــولــت ،عندما كــان فــي جــولــة ميدانية في
الضفة الغربية ،نهاية األسبوع الماضي».
وأشــارت إلى أن «بولت أصبح قائدا للواء
الـكــومـنــدوس منذ ثمانية شـهــور ،وشغل
قبل ذلك منصب قائد لواء الضفة الغربية،
وقبلها منصب قائد وحدة ماجالن».
وردا على إطــاق طائرات ورقية حارقة
باتجاه إسرائيل ،شن الطيران اإلسرائيلي،
أمــس ،تسع غــارات على "أه ــداف عسكرية"
لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وب ـع ــد الـ ـحـ ـج ــارة ،أص ـب ـحــت ال ـط ــائ ــرات
الـ ــورق ـ ـيـ ــة ال ـ ـحـ ــارقـ ــة رمـ ـ ــز االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت ف ــي  30م ــارس
ال ـمــاضــي ع ـلــى حـ ــدود ال ـق ـطــاع للمطالبة
بحقهم في العودة.
وأعلنت هيئة المطافئ اإلسرائيلية ،أنه
منذ أواخر مارس تم تسجيل أكثر من 300
حريق أتت على آالف الهكتارات من الحقول
واألراضي.
من ناحيته ،قال وزير الدفاع اإلسرائيلي
اف ـي ـغــدور ل ـي ـبــرمــان ،إن بـ ــاده "ل ــن تسمح
باستمرار" الحرائق اليومية الناتجة عن
الطائرات الورقية.
وردا عـلــى الـ ـغ ــارات اإلســرائ ـي ـل ـيــة على
القطاع ،اتهمت الحكومة الفلسطينية ،تل
أبيب بالتصعيد فــي القطاع غــزة بحجج
"واهية وكاذبة".
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،وف ـي ـم ــا ق ـت ــل صـ ـب ــري أح ـمــد
أبــوخ ـضــر ( 24ع ــام ــا) ب ــرص ــاص الـجـيــش
اإلسرائيلي ،أمس ،قرب السياج الحدودي
بـيــن قـطــاع غ ــزة وإســرائ ـيــل ،أعـلـنــت دائ ــرة
األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس اعتقال
الشرطة اإلسرائيلية رئيس قسم الحراسة
فــي المسجد األق ـصــى عـبــدالـلــه أبــوطــالــب،
ومنعت حــراس األقصى الموجودين عند
"بــاب الرحمة" من متابعة عملهم ،بعد أن
احتجزتهم ومنعتهم من التحرك.
(القدس  -وكاالت)

جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل
ماكرون في اتصال هاتفي مع
رئيس الوزراء الليبي ،فايز
السراج ،التزامه بـ»مساعدة ودعم
السلطات الليبية ،خصوصا
جهود السراج لتنظيم انتخابات
في ليبيا بحلول نهاية العام».
وقال بيان للرئاسة الفرنسية،
أمس ،إن الجانبني بحثا
«السيطرة على تدفقات الهجرة
بني ليبيا وأوروبا ،وقررا تعزيز
تعاونهما للسيطرة بشكل أفضل
على تدفقات الهجرة ومكافحة
القنوات اإلجرامية لالتجار
بالبشر بشكل أكثر فعالية».

إسرائيل تنتقد لندن العتبارها
القدس الشرقية فلسطينية

وجه وزير شؤون القدس
اإلسرائيلي ،زئيف ألكني ،أمس،
انتقادات لبرنامج زيارة األمير
البريطاني ويليام ،إلى إسرائيل
وفلسطني ،العتبار برنامج زيارة
القدس الشرقية جزءًا من األراضي
الفلسطينية املحتلة ،معتبرا أنه
«من املؤسف أن بريطانيا سعت
إلى تسييس الزيارة ،فالقدس هي
العاصمة املوحدة إلسرائيل منذ
أكثر من  3000سنة».
وقال مصدر إسرائيلي ،إن القصر
امللكي تجنب ذكر األماكن باالسم،
لتجنب فتح جدل سياسي حول
السيادة على األماكن املقدسة في
القدس.
ويتوقع أن يصل األمير ويليام،
في  25الجاري ،إلى األردن في
مستهل زيارة تستمر  3أيام
يزور فيها أيضًا فلسطني وأخيرًا
إسرائيل.

االتحاد األوروبي يمدد
العقوبات على روسيا

أعلن االتحاد األوروبي ،أمس،
تمديد العقوبات التي فرضها
على روسيا بسبب األزمة
األوكرانية ،وضم شبه جزيرة
القرم ،ومدينة سيفاستوبول حتى
الـ 23من يونيو .2019
وذكر االتحاد في بيان أن هذه
اإلجراءات ملزمة ملواطني االتحاد
األوروبي والشركات التي مقرها
االتحاد األوروبي ،ومقيدة بإقليم
القرم ومدينة سيفاستوبول.
كما جدد االتحاد األوروبي بعد
أربع سنوات من ضم روسيا للقرم
ومدينة سيفاستوبول تأكيده
«عدم االعتراف بهذا االنتهاك
للقانون الدولي وإدانته».
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إسرائيل
ّ
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تلقى محور الرئيس السوري
بشار األسد رسالة دموية من
إسرائيل مفادها بأن مطالبتها
بخروج إيران من جميع األراضي
السورية ليست مجرد أقوال،
وأن االتفاق على سحب
ميليشياتها بما فيها العراقية
واللبنانية وغيرها من المنطقة
الجنوبية لن يعطيها حصانة
للعمل بحرية في باقي المناطق.

مع إعالن األردن اتصاالت مع
واشنطن وموسكو لضمان عدم
تفجر القتال في جنوب سورية،
خ ـســر ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري بـشــار
ً
األســد  52عنصرا على األقــل من
المقاتلين الموالين له في ضربة
جوية إسرائيلية استهدفت ليل
األحد -االثنين أحد أبرز مواقعهم
فــي بـلــدة الـهــري الــواقـعــة جنوب
مــديـنــة ال ـبــوك ـمــال ف ــي ري ــف ديــر
الزور الجنوبي الشرقي.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن ال ـغ ــارة نفذتها
م ـقــاتــات إســرائ ـي ـل ـيــة ،موضحة
أن تل أبيب أرادت إيصال رسالة
م ــزدوج ــة مــن ال ـضــربــة ،مـفــادهــا،
ً
أوال ،أن تــأك ـيــد رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع
أفيغدور ليبرمان ضرورة خروج
إي ــران كــل ســوريــة ،ليست مجرد
أقوال ،وأنها ستعمل على تحقيق
ً
هــذا ال ـهــدف ،وثــانـيــا ،أن موافقة
إي ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى "اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـجـ ـن ــوب"
و س ـحــب قــوا ت ـهــا وميليشياتها
من الحدود مع األردن وإسرائيل
ال يمنحها أي حصانة ،وال يعني
أن ــه يـمـكـنـهــا ال ـع ـمــل ب ـحــريــة في
باقي المناطق السورية.
وكشفت المصادر أن الضربة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة حـ ــازت ه ــذه الـمــرة
لـيــس عـلــى ال ـمــواف ـقــة األمـيــركـيــة
ً
فقط ،بل أيضا من موسكو ،التي
باتت تعتبر فــي اآلون ــة األخيرة
ً
ً
أن ط ـه ــران تـلـعــب دورا مـعــرقــا
لألهداف الروسية.

فض االشتباك

األردن يعلن
اتصاالت لضمان
عدم تفجر القتال
جنوب سورية

ووف ــق مــديــر الـمــرصــد الـســوري
لحقوق اإلنسان ،فإن هذه الضربة
ُ
تـعــد مــن بين "األكـثــر دمــويــة" ضد
ً
المقاتلين الموالين للنظام ،مشيرا
إل ـ ــى وج ـ ــود م ـقــات ـل ـيــن إي ــران ـي ـي ــن
وعراقيين وأفغان ومن "حزب الله"
ال ـل ـب ـنــانــي ي ـس ـي ـط ــرون ع ـل ــى ه ــذه
المنطقة الواقعة جنوب خط فض
االش ـت ـبــاك ال ــذي أن ـشــأتــه موسكو
ً
وواشنطن تفاديا ألي تصعيد بين
النظام وقوات سورية الديمقراطية
ً
(قسد) المدعومة أميركيا.

اتهام ونفي
ونقلت وكــالــة األنـبــاء السورية
الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري
أن "التحالف األميركي اعتدى على
أحد مواقعنا العسكرية" في بلدة

نازحون سوريون يشاهدون مباريات كأس العالم في مخيم عين عيسى بالرقة أمس األول (أ ف ب)
الهري "ما أدى إلى ارتقاء عدد من
الشهداء وإصابة آخرين بجروح".
وق ـ ـ ـ ــال ق ـ ـي ـ ــادي ف ـ ــي ال ـت ـح ــال ــف
الداعم للنظام ،إن "طائرات مسيرة
م ـج ـه ــول ــة ي ــرج ــح أنـ ـه ــا أم ـيــرك ـيــة
قصفت نقاط للفصائل العراقية"
بين البوكمال والتنف باإلضافة
لمواقع عسكرية سورية.
فــي الـمـقــابــل ،أوض ــح المتحدث
باسم القيادة المركزية األميركية
الميجر جوش جاك أنه "على علم
بالتقارير حــول غــارة قــرب مدينة
ً
البوكمال" ،مــؤكــدا في الوقت ذاته
أنه "لم تكن هناك غارات للواليات
المتحدة أو قوات التحالف في هذه
المنطقة".

ريف الحسكة
وفي إطار المعارك المستمرة
ض ـ ـ ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـيـ ـ ــوب الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم
المتطرف ،وسعت "قـســد" نطاق
ً
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ال ـع ـس ـك ــري ــة م ــؤخ ــرا
لتشمل ر يــف الحسكة الجنوبي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاذي لـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزور م ــع
سيطرتها على معقله فــي بلدة
دش ـي ـش ــة ،ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى "مـمــر
حيوي" كان يربط مناطق نفوذه

فــي ســوريــة بتلك الـمــوجــودة في
العراق.
وك ـ ـتـ ــب الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي
للتحالف الدولي بريت ماكغورك،
على "تويتر"" ،للمرة األولــى خالل
أرب ــع س ـن ــوات ،لــم تـعــد الــدشـيـشــة،
ً
بلدة شكلت معبرا ســيء السمعة
للسالح والمقاتلين واالنتحاريين
بين العراق وسورية ،تحت سيطرة
ارهابيي التنظيم".

جنوب سورية
وعلى جبهة ثانية ،أعلن وزير
الخارجية األردنــي أيمن الصفدي
أمـ ـ ــس األول ع ـ ــن اتـ ـ ـص ـ ــاالت مــع
الواليات المتحدة وروسيا لضمان
"ع ـ ــدم ت ـف ـجــر ال ـق ـت ــال" ف ــي مـنـطـقــة
ً
الجنوبية ،مــؤكــدا الـتــزام األطــراف
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة حـ ـم ــاي ــة ات ـ ـف ـ ــاق خ ـفــض
التصعيد كخطوة نحو وقف شامل
للقتال وحل سياسي لألزمة.
وحــض الصفدي ،خــال اتصال
ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـم ــي
سـتـيـفــان ديـمـيـسـتــورا ،عـلــى "بــذل
كل جهد ممكن لوقف القتال وحقن
ً
ال ــدم ال ـس ــوري" مـعـتـبــرا أن "الـحــل
ال ـس ـيــاســي ه ــو ال ـس ـب ـيــل الــوح ـيــد

ل ــوق ــف مـ ـع ــان ــاة ال ـش ـع ــب وإنـ ـه ــاء
األزمة".

اللجنة الدستورية
وفي محاولة لدفع عملية السالم
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،أج ـ ـ ــرى دي ـم ـي ـس ـت ــورا
مـبــاحـثــات مــع مـســؤولـيــن بــارزيــن
م ــن روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا فــي
ج ـن ـيــف رك ـ ــزت ع ـلــى اإلص ــاح ــات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ق ـب ــل انـ ـضـ ـم ــام دول
أخـ ــرى مـنـهــا بــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
والـ ـسـ ـع ــودي ــة وف ــرنـ ـس ــا واألردن
وألمانيا ،لالجتماعات في  25من
يونيو الجاري.
ونــاقــش ديـمـسـتــور مــع ممثلي
ال ـ ــدول الـ ـث ــاث ال ـضــام ـنــة الت ـفــاق
خفض التصعيد تشكيل اللجنة
الــدسـتــوريــة ،الـتــي أعـلــن عنها في
مــؤت ـمــر ســوت ـشــي وت ـقــديــم قــوائــم
ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـه ــا ،والـ ـت ــي يـطــالــب
النظام بحصة األغلبية منها.

دوريات منبج
وفـ ــي إط ـ ــار خــري ـطــة ط ــري ــق تــم
االتفاق عليها مع واشنطن مطلع
يونيو الجاري ،دخلت قوات تركية
إلــى ريــف حلب وشــرعــت فــي عمل

دوري ـ ـ ــات م ـش ـتــركــة م ــع نـظـيــرتـهــا
األميركية في مدينة منبج.
وقــال قائد المجلس العسكري
لمنبج التابع للجيش الحر عدنان
ً
أب ــو فـيـصــل ،إنـهــم تبلغوا رسميا
ب ـبــدء ع ـمــل الـ ــدوريـ ــات الـمـشـتــركــة
على خطوط التماس غــداة دخول
ً
وفد عسكري إلى المدينة ،موضحا
أن عـمـلـهــا سـيـتــركــز عـلــى خـطــوط
ً
التماس حاليا.
وس ـت ـط ـب ــق خـ ـط ــة م ـن ـب ــج عـلــى
م ــراح ــل م ـح ــددة ،ت ـبــدأ بــانـسـحــاب
قادة وحدات حماية الشعب الكردية
م ـن ـهــا ،يـلـيـهــا ت ــول ــي ع ـنــاصــر من
الـجـيــش واالس ـت ـخ ـبــارات التركية
واألميركية مهمة مراقبة المدينة
ً
بعد  45يــومــا مــن اجتماع وزيــري
خــارج ـيــة تــركـيــا م ــول ــود جــاويــش
أوغـلــو وال ــوالي ــات المتحدة مايك
بومبيو في  13يونيو.
أما المرحلة الثالثة فتنص على
تشكيل إدارة محلية في غضون 60
ً
يوما ،وسيجري تشكيل المجلس
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري الـ ـل ــذي ــن
س ـي ــوف ــران ال ـخ ــدم ــات واألمـ ـ ــن في
الـمــديـنــة ،حـســب الـتــوزيــع العرقي
للسكان.

في غضون ذلك ،عبرت طرادات
بحرية روسـيــة م ــزودة بصواريخ
"كاليبر-إن كي" مضيق البوسفور
ودخلت ليل األحد -االثنين البحر
المتوسط فــي طريقها إلــى ميناء
طرطوس السوري.
وقـ ـب ــل ذل ـ ــك ع ـب ــر ط ـ ـ ــراد "غ ـ ــراد
س ـف ـيــاج ـي ـســك" وطـ ـ ـ ــراد "فـيـلـيـكــي
أوستيوغ" قناة فولغا دونسكوي
من أستراخان إلى البحر األسود،
قبل أن يصال إلى مضيق البوسفور
وي ـع ـبــراه بــاتـجــاه الـبـحــر األبـيــض
المتوسط.
ون ـق ـلــت وس ــائ ــل إعـ ــام روس ـيــة
عـ ــن مـ ــواقـ ــع الـ ــرصـ ــد ال ـت ــرك ـي ــة أن
ال ـ ـطـ ــرادات ال ــروس ـي ــة م ــن م ـشــروع
" 21631بويان-أم" تتجه إلى ميناء
طــرطــوس حيث الـقــاعــدة البحرية
الروسية.
وفي أكتوبر  ،2015نفذت سفن
"غ ـ ـ ــراد س ـف ـيــاج ـي ـســك" و"فـيـلـيـكــي
أوستيوغ" و"أوغليتش" وسفينة
الـ ـ ـح ـ ــراس ـ ــة "داغـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان" ض ــرب ــة
م ـن ـس ـقــةع ـلــى م ــواق ــع ف ــي س ــوري ــة
ً
أطلقت خاللها  26صاروخا.

تأجيل مفاجئ لـ «تساعي النهضة» ومصر تتمسك بالتفاؤل
• القاهرة تنتظر ملياري دوالر من «صندوق النقد» • شركات الدواء تطلب رفع األسعار والحكومة ترفض
•

القاهرة – رامي إبراهيم

تمسك المسؤولون المصريون بتفاؤلهم
إزاء ح ــدوث تـقــدم كبير فــي الـمـفــاوضــات
بشأن سد النهضة اإلثيوبي ،يرتكز على
احترام أديس أبابا لحقوق مصر في مياه
نهر النيل ،رغم تأجيل االجتماع التساعي
لوزراء خارجية وري ورؤساء االستخبارات
في مصر والسودان وإثيوبيا ،والذي كان
مقررا عقده أمس بالقاهرة.
وق ــال مـســؤول مصري على صلة بهذا
الملف إن قــرار التأجيل لم يبدد الثقة بأن
رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي آبــي أحمد ملتزم
بالتعهد الذي قدمه علنا للرئيس عبدالفتاح
السيسي خالل زيارته للقاهرة بعدم اإلضرار
بحصة مصر من المياه ،وكشف لـ"الجريدة"
أن هذا التعهد سيتحول إلى "التزام مكتوب"،
وفــق وعــد حصل عليه ولــي عهد أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد خالل زيارته إلثيوبيا
السبت الماضي.
وحــول سبب التأجيل ،أوضــح المصدر
أن موعد االجتماع ،وهو الثالث ،تم تحديده
علي أس ــاس تنفيذ بعض االستحقاقات
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث

استفساراتها بشأن التقرير االستهاللي
إلى المكتب االستشاري المعني بدراسات
الـســد ،وتلقي رد مــن المكتب االستشاري
بشأن تلك االستفسارات ،وهو األمــر الذي
يقتضي االنتظار لحين تنفيذ ما تم االتفاق
عليه خالل االجتماع السابق بأديس أبابا
 15مايو الماضي.
ويـقــول مــراقـبــون إن مصر تــراهــن على
ن ـجــاح ال ـتــدخــل الـخـلـيـجــي ،وخ ــاص ــة من
اإلم ـ ـ ــارات ال ـتــي تـمـلــك ع ــاق ــات وثـيـقــة مع
إريتريا التي يرغب رئيس وزراء إثيوبيا
في تطبيع العالقات معها ،للحصول على
تسهيالت فــي ميناء على البحر األحمر،
إضافة إلى رغبته في مساعدات خليجية.
وكان ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا
وق ـعــوا فــي االجـتـمــاع الـتـســاعــي الماضي
ب ــأدي ــس اب ــاب ــا عـلــى وثـيـقــة م ـخــرجــات تم
االتفاق فيها على توجيه مالحظات الدول
إل ــى المكتب االس ـت ـشــاري بـشــأن التقرير
االسـتـهــالــي ،وعـقــد الـقـمــة الـثــاثـيــة كــل 6
أشهر ،وإنشاء صندوق االستثمار المشترك،
وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق
التقارب حول السد.
قضائيا ،رفع عدد من أسر قتلى وجرحى

جانب من تكريم القوات المسلحة ألسر الشهداء في مركز المنارة
الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية
على أمـيــر قـطــر ،الشيخ تميم بــن حمد آل
ثــانــي ،بصفته ،تطالب بتعويض قيمته
 150مليون دوالر ،حيث تتهم األســر قطر
بالمسؤولية عن مقتل أبنائها ،وهم أربعة
ضباط ،ومدني أصيب خالل هجمات شنها
إسالميون متطرفون في شمال سيناء.

«حوار العبادي» يصطدم بحاجز الصدر
اصطدمت دع ــوة رئـيــس ال ــوزراء العراقي
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي لـعـقــد ط ــاول ــة حـ ــوار للكتل
السياسية ،بعد عطلة عيد الفطر ،لالتفاق
ً
ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ن ـح ــو تـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـت ـح ــال ـف ــات داخـ ـ ــل ال ـب ــرل ـم ــان،
بـمـعــارضــة الــزعـيــم الـشـيـعــي الـنــافــذ مقتدى
الصدر.
وب ـع ــد تــرح ـيــب قـ ــوى س ـن ـيــة خ ــاس ــرة في
االن ـت ـخــابــات بــالــدعــوة ،ووض ــع ق ــوى أخــرى
ً
شروطا كثيرة للمشاركة ،أكد مسؤول المكتب
السياسي للصدر ،ضياء األسدي ،أن المكتب
لم يتسلم دعــوة رسمية من رئيس "تحالف
النصر" للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال األسدي في بيان ،إن "دعوة العبادي
الكتل السياسية للجلوس بعد انتهاء عيد
الفطر للحديث عن كيفية تشكيل الحكومة
ً
ج ــاء ت عـبــر اإلعـ ــام" ،مضيفا أن "مـثــل هــذه
ال ـل ـق ــاء ات يـنـبـغــي أن تـسـتـنــد وت ـتــرتــب عبر
الطرق الرسمية".
ً
وأشار األسدي إلى أنها "اما تكون كتابيا
أو عن طريق الهاتف كي نستجيب لها".
ً
وأوضح ان "الدعوة ال تعدو كونها تعبيرا
ً
عن النوايا" ،الفتا إلى أنه "ال يمكن االستجابة
للنوايا أو لدعوة إعالمية".

وكــان زعيم ائتالف الوطنية أيــاد عالوي
ق ـ ــال ،أمـ ــس األول ،أن "اي اج ـت ـم ــاع لـلـقــوى
السياسية ينبغي أن يتضمن بشكل صريح
خـطــة عـمــل واض ـح ــة ،وف ــق آل ـيــات وبــرنــامــج
موسع ودقيق للبحث من أجل تحقيق الهدف
المرجو منه".
ودعـ ــا عـ ــاوي إل ــى اش ـ ــراك ك ــل ال ـق ــوى في
االجـتـمــاع ،بما فــي ذلــك الـقــوى التي خسرت
في االنتخابات ،رافضا الفيتو على رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ــق رئـ ـي ــس ائـ ـت ــاف "دول ـ ــة
القانون" نوري المالكي.
وفي سياق آخر ،أعلن المرجع الديني جواد
الخالصي ،أمــس ،تشكيل المؤتمر الوطني
إلنـقــاذ ال ـعــراق بحضور "ت ـيــارات المقاطعة
لالنتخابات والعملية السياسية".
وقال الخالصي ،خالل افتتاحه للمؤتمر ،إن
"المسألة الكبرى التي نجتمع عليها اليوم هي
أن العملية السياسية القائمة في البلد والتي
وجدت في ظل االحتالل األميركي ال يمكن أن
ً
تفرز حال للعراق في المرحلة القادمة ،وهي
النقطة المشتركة للموجودين اليوم في هذا
المؤتمر ،وال حل في ظل العملية السياسية
القائمة".
(بغداد ـ وكاالت)

وتستند الدعوى ،كما قال وكيل المدعين،
الـمـحــامــي حــافــظ أب ــوس ـع ــدة ،إل ــى أحـكــام
قضائية يعتبر أنها "تؤكد عالقة قطر بدعم
جماعات إرهابية" في سيناء ،مشيرا إلى
أحكام تشمل السجن المؤبد على الرئيس
الـمـصــري الـمـعــزول محمد مــرســي بتهمة
"التخابر مع قطر".

كما تشير عريضة الــدعــوى إلــى قائمة
أصــدرت ـهــا مـصــر والـسـعــوديــة والبحرين
واالمـ ـ ـ ـ ــارات ،ت ـضــم شـخـصـيــات وك ـيــانــات
"تؤويها وتدعمها قطر" ،تعتبرها هذه الدول
خطرا على األمــن والسلم في الــدول األربع
وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها اإلرهابية".
وقال أبوسعدة إن "الحكومة القطرية
تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض
ع ــن أف ـعــال ـهــا غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ــة بـتـمــويــل
العمليات اإلرهابية المستهدفة ألجهزة
مصر األ مـنـيــة ،مما نتج عنه استشهاد
أبناء طالبي التعويض ،وحددت المحكمة
 27سبتمبر المقبل موعدا ألولى جلسات
نظر الدعوى.
وبـيـنـمــا انـحـصــر التململ م ــن ارت ـفــاع
أس ـعــار ال ــوق ــود فــي التعبير عــن الغضب
على وسائل التواصل ،بسبب عطلة العيد،
تستعد شركات األدوية لجولة مفاوضات
مع الحكومة لزيادة األسعار مجددا.
وك ـشــف رئ ـيــس غــرفــة صـنــاعــة ال ــدواء
بــات ـحــاد ال ـص ـنــاعــات أح ـمــد ال ـعــزبــي عن
اجتماع مرتقب ألعضاء الغرفة ،لدراسة
تــأث ـيــر قـ ــرار زي ـ ــادة أس ـع ــار ال ـم ـحــروقــات
والكهرباء على الشركات ،ونسبة الزيادة

ف ــي تـكـلـفــة اإلنـ ـت ــاج ،ف ــي ظ ــل الـتـسـعـيــرة
ال ـج ـب ــري ــة الـ ـت ــي ت ـفــرض ـهــا الـ ــدولـ ــة عـلــى
األدوي ــة .إال أن وزي ــرة الصحة والسكان
هالة زايد أكدت في تصريحات لصحيفة
"االهرام" الحكومية انه ال زيادة في أسعار
األدوية.
ويعتزم المجلس التنفيذي لصندوق
النقد الدولي االجتماع  27الجاري ،للبت
في قرار صرف ملياري دوالر قيمة الدفعة
األول ـ ــى م ــن ال ـشــري ـحــة ال ــراب ـع ــة لـلـقــرض
ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـيــه م ــع م ـص ــر ،وال ـب ــال ـغ ــة 12
مليار دوﻻر .وبحصول مصر على هذه
الشريحة ،سيرتفع مجموع مــا حصلت
عليه من قرض الصندوق إلى  ٨مليارات
دوالر .ويأتي اجتماع صندوق النقد بعد
تنفيذ مصر عددا من اإلجــراءات المتفق
عليها ،مثل زي ــادة أسـعــار تــذاكــر المترو
والمياه والكهرباء والوقود .وتوقع وزير
الـمــالـيــة مـحـمــد مـعـيــط ،ف ــي تـصــريـحــات
تلفزيونية ،أ م ــس ،أن يـصــل المبلغ إ لــى
مـصــر قـبــل نـهــايــة الـشـهــر الـمـقـبــل ،وقــال
إنه سيذهب لتمويل جزء من احتياجات
الموازنة العامة للدولة ،ودعم االحتياطي
النقدي للدولة.

سلة أخبار
الفلبين تلغي طرد راهبة
أسترالية «تورطت» بالسياسة

ألغت وزارة العدل الفلبينية،
أمس ،قرارا صادرا عن
مكتب شؤون الهجرة،
ويقضي بطرد مبشرة
أسترالية تدعى باتريشيا
فوكس من البالد ،بسبب
مزاعم تورطها في أنشطة
سياسية.
وكان مكتب شؤون الهجرة
ألغى التأشيرة التبشيرية
لفوكس ( 71عاما) ،في
أبريل الماضي ،ألنها
شاركت في احتجاجات
سياسية.
من جانبها ،نفت فوكس
مشاركتها في أي مسيرات
مناهضة للحكومة ،لكنها
اعترفت بمشاركتها في
احتجاجات مدافعة عن
حقوق اإلنسان.

اليونان :اعتقال نائب
نازي دعا إلى انقالب

اعتقلت السلطات
اليونانية ،أمس ،نائبا
من النازيين الجدد
يدعى كوستانتينوس
ً
بارباروسيس ،كان فارا من
االتهامات بالخيانة جراء
دعوته إلى انقالب ،بسبب
اتفاق مثير للجدل على
تغيير اسم مقدونيا ينهي
نزاعا دام  27عاما بين
الدولتين.
وقال مصدر في الشرطة إن
بارباروسيس اعتقل في
منزل صديق له في إحدى
ضواحي أثينا إلى حيث فر
يوم الجمعة الماضي.

أوزبكستان تسجن أميركيًا
لصالته بمتشددين

قالت وكالة أنباء
أوزبكستان الرسمية ،أمس،
إن السلطات اعتقلت رجال
يحمل الجنسية األميركية
لدى وصوله إلى البالد،
واتهمته بصالت بجماعة
إسالمية متشددة.
ونقلت الوكالة عن جهاز
أمن الدولة قوله إن زوكير
علييف ( 46عاما) المولود
في أوزبكستان والحاصل
على الجنسية األميركية
كان على قائمة المطلوبين
منذ عام  ،2005بسبب
صالته بالحركة اإلسالمية
في أوزبكستان وتدريب
بأفغانستان.
ويقول علييف على صفحته
بـ"فيسبوك" ،التي ورد اسمه
فيها زوكير علي ،إنه عاش
في بلدتين صغيرتين
بفرجينيا ،ودرس في
جامعة نيفادا بالواليات
المتحدة.

مفتاح االنتخابات التركية بيد دميرداش «المسجون»
بثت له كلمة انتخابية على التلفزيون في إجراء غير مسبوق
ربما تتوقف نتيجة االنتخابات
التركية ،التي تجري األحد المقبل،
ع ـل ــى الـ ـسـ ـط ــوة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـتــع بـهــا
المرشح الرئاسي المسجون صالح
الدين دميرداش على الناخبين في
جنوب شــرق تركيا الذين يبعدون
عن زنزانته أكثر من  1200كيلومتر.
ودخـ ـ ــل دمـ ـ ـي ـ ــرداش ال ـس ـج ــن فــي
 ،2016وهو يحاكم اآلن عن اتهامات
ذات صلة بــاإلرهــاب غير أنــه يمثل
الـ ـق ــوة ال ــدافـ ـع ــة وراء س ـع ــي ح ــزب
"ال ـش ـعــوب الــدي ـم ـقــراطــي" المساند
لألكراد للفوز بنسبة  10في المئة
م ـ ــن األص ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ــدخ ــول ــه
البرلمان.
وال يحظى دم ـيــرداش بــأي تغطية
إع ــامـ ـي ــة لـ ــه أو لـ ـح ــزب ــه ،ل ـك ـن ــه ك ــان
يوصل رسائله عبر وسائل التواصل
االجتماعي وزمالئه في الحزب وزوجته
باشاك التي تزوره بانتظام في سجن

إردي ــن الـقــريــب مــن ال ـحــدود الشمالية
الغربية مع اليونان وبلغاريا.
وق ــال ــت ب ــروي ــن بـ ــولـ ــدان الــرئـيـســة
الـمـشــاركــة لـحــزب "ال ـش ـعــوب" فــي لقاء
جماهيري فــي مدينة سـلــوان جنوب
ش ــرق ال ـبــاد" :يـعـتـقــدون أنـهــم قطعوا
ات ـص ــال ــه بــال ـعــالــم الـ ـخ ــارج ــي ،لكنهم
يعجزون عن رؤية آالف الدميرداشيين
هنا".
وكانت المرة األولى التي يظهر فيها
دميرداش على شاشات التلفزيون منذ
 20شهرا مساء األحد الماضي لتوجيه
ك ـل ـمــة م ــدت ـه ــا  10دق ــائ ــق لـلـنــاخـبـيــن
مخصصة لكل المرشحين على تلفزيون
الــدولــة فــي إج ــراء غير مسبوق .وهلل
اآلالف وه ــم ي ـشــاهــدون خـطــابــه على
شاشات عمالقة في تجمع جماهيري
حاشد في اسطنبول.
ويصف الرئيس رجب طيب إردوغان
دميرداش بأنه "اإلرهابي الموجود في

إردي ــن" ،ويعتبر حزبه امـتــدادا لحزب
العمال الكردستاني.
وأش ــارت عــدة استطالعات رأي في
ال ـف ـتــرة أخ ـي ــرة إل ــى أن ح ــزب "ال ـعــدالــة
والتنمية" اإلسالمي المحافظ الحاكم
الــذي ينتمي إليه إردوغ ــان قــد يخسر
أغـلـبـيـتــه ال ـبــرل ـمــان ـيــة ف ــي  24يــونـيــو
ال ـجــاري ،وه ــذا سيكبل ق ــدرة الرئيس
على ممارسة سلطات الرئاسة التنفيذية
الجديدة.
وت ـق ــدر اس ـت ـطــاعــات الـ ـ ــرأي نسبة
التأييد لحزب "الشعوب الديمقراطي"
فــي المتوسط بنحو عشرة فــي المئة
على مستوى البالد.
وإذا فشل "الشعوب" في الحصول
على هذه النسبة ،فسيحصل "العدالة
والتنمية" ثاني أكثر األحــزاب شعبية
في منطقة دياربكر جنوب شرق البالد،
على عشرات المقاعد وذلك سيضمن له
ً
تقريبا األغلبية البرلمانية.

مناصر لدميرداش خالل تجمع مؤيد له في اسطنبول (أ ف ب)
كذلك فإن ناخبي حزب "الشعوب" قد
تكون لهم كلمة في تحديد ما إذا كان
إردوغان سيفوز في انتخابات الرئاسة
الـتــي تتطلب الـفــوز بأغلبية بسيطة،
وتشير استطالعات الرأي إلى أنها قد
ال تحسم من الجولة األولى.

وتأثرت قدرات حزب "الشعوب" على
الدعاية بسبب حملة تضييق أدت إلى
فـقــدان  11مــن ن ــواب الـحــزب مقاعدهم
البرلمانية وسجن عدد مماثل بسبب
اتهامات تتعلق باإلرهاب.
(سلوان ـ رويترز)
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حكومة ميركل تواجه خطر االنهيار تحت وطأة «التمرد البافاري»
ترامب يعتبر أن األلمان انقلبوا على قادتهم ويواجه دعوات لوقف فصل العائالت
تواجه الحكومة االئتالفية
الهشة ،التي تقودها
المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،خطر االنهيار ،مع
دخول العالقة بين حزبها
وشقيقه البافاري األصغر
مرحلة حرجة ،بسبب
خالف حول وقف استقبال
المهاجرين المرفوضين في
الدول األوروبية ،وردهم عند
الحدود.

عــر ضــت المستشارة األلمانية
أ نـجـيــا مـيــر كــل حكومتها لخطر
اال ن ـه ـيــار ،برفضها مهلة منحها
إيـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــا «ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـح ــي
االجـتـمــاعــي ال ـب ــاف ــاري» ،شريكها
األصغر داخل «التحالف المسيحي
ا لـ ــد ي ـ ـم ـ ـقـ ــرا طـ ــي» ( ،)CDUا لـ ـ ــذي
تتزعمه ،للوصول إلــى حل بشأن
رد الـمـهــاجــريــن الـمــرفــوضـيــن في
دول أوروبية أخرى ،عند الحدود
األلمانية.

مهلة
وكان مجلس قيادة «المسيحي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــافـ ـ ــاري» واف ـ ــق
ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى إع ـ ـطـ ــاء
مهلة لميركل حـتــى قـمــة االتـحــاد
األوروبـ ـ ــي ف ــي بــروك ـســل ،ف ــي أول
ي ــولـ ـي ــو الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
ح ــل أوروب ـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ـ ــادة الــاج ـئ ـيــن
المرفوضين.
والح ـ ـقـ ــا أك ـ ــد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
ه ــورس ــت زي ـه ــوف ــر أنـ ــه سـيـصــدر
ً
مــرســومــا يـقـضــي بـغـلــق ال ـحــدود
ورد المهاجرين بعد انتهاء المهلة.
ورف ـض ــت ال ـم ـس ـت ـشــارة الـمـهـلــة
ضـمـنــا ،مــؤكــدة أن حــزبـهــا ينوي
إج ـ ــراء م ـ ـشـ ــاورات ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا وال ــرئ ــاس ــة ،بـعــد
قـمــة بــروكـســل ،الت ـخــاذ ق ــرار بهذا
الشأن ،وأكدت ان مرسوم زيهوفر
ل ــن ي ـســري بـطــريـقــة تـلـقــائـيــة بعد
 1يوليو.
وحذر زيهوفر ،في مقالة نشرت
أمس ،في صحيفة «فــاز» ،بأنه من
الضروري أن تتخذ بروكسل قرارا،
مشيرا الى أن الوضع «خطير لكنه

ما زال من الممكن إيجاد حل له»،
م ــؤك ــدا أن ن ـي ـتــه ل ـي ـســت «إس ـق ــاط
المستشارة».
واستقبلت ميركل مساء أمس
ن ـظ ـي ــره ــا اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ج ـي ــوزي ـب ــي
كـ ــون ـ ـتـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــرأس ح ـك ــوم ــة
ائتالفية بين الشعبويين واليمين
ال ـم ـت ـش ــدد ال ـم ـن ــاه ــض ل ـل ـه ـجــرة،
وبـ ــاتـ ــت ب ـ ـ ــاده ت ــرف ــض ال ـس ـم ــاح
لسفن المنظمات غير الحكومية
الـتــي تـقــوم بــإغــاثــة مـهــاجــريــن في
البحر المتوسط ،بدخول مرافئها،
عـلــى أن تستقبل ال ـي ــوم الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون،
ورئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر.
ومــا يزيد الضغط على ميركل
تـ ــدنـ ــي ش ـع ـب ـي ـت ـه ــا ف ـ ــي أل ـم ــان ـي ــا
ب ـم ــوازاة ت ـقــدم ح ــزب «ال ـبــديــل من
أ جــل المانيا» اليميني المتطرف
في استطالعات الرأي.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أزم ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــرة م ــن
العوامل التي ساهمت في صعود
اليمين المتطرف في جميع أنحاء
أوروب ـ ــا ،فـقــد دخ ــل إل ــى الحكومة
ف ــي إي ـطــال ـيــا وال ـن ـم ـســا ،ف ــي حين
أدى االخـ ـ ـت ـ ــراق ال ـ ــذي ح ـق ـقــه فــي
االنتخابات التشريعية في ألمانيا
إلى التجاذبات غير المسبوقة التي
نالحظها حاليا دا خ ــل المعسكر
المحافظ بزعامة ميركل.

ترامب
ومن الضفة الثانية لالطلسي،
دخ ــل الــرئـيــس االمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،أمـ ــس ،ع ـلــى خ ــط االزم ــة
الـسـيــاسـيــة ال ــدائ ــرة فــي الـمــانـيــا،

ميركل خالل مؤتمرها الصحافي
(أ ف ب)
في برلين أمس
م ـع ـت ـبــرا أن االلـ ـم ــان «ي ـن ـق ـل ـبــون»
ضد ميركل بسبب هــذه الهجرة.
وكتب ترامب ،في تغريدة« ،الشعب
االلماني ينقلب على قادته ،فيما
ت ـه ــز الـ ـهـ ـج ــرة ال ـت ـح ــال ــف ال ـهــش
اساسا في برلين .معدل الجريمة
في المانيا مرتفع جدا .خطأ كبير
ف ــي ك ــل انـ ـح ــاء اوروبـ ـ ـ ــا ال ـس ـمــاح
ب ـ ــدخ ـ ــول مـ ــاي ـ ـيـ ــن االش ـ ـخ ـ ــاص
الــذيــن غـيــروا لـهــذا الـحــد وبعنف
ثـقــاف ـت ـهــم» ،م ــؤك ــدا ان «ال ــوالي ــات
المتحدة لن ترتكب الخطأ نفسه
الـ ــذي ارت ـك ـب ـتــه اوروبـ ـ ــا ف ــي ملف
الهجرة».

مقتل  5مهاجرين بمطاردة سيارات على الحدود األميركية
لقي خمسة مهاجرين حتفهم ،وأصيب
آخــرون ،أمس األول ،عندما خرجت سيارة
كانت تقلهم عــن السيطرة أثـنــاء تعرضها
لمالحقة من عناصر حرس الحدود األميركي
في تكساس ،على ُبعد نحو  145كيلومترا
إلى الشمال من الحدود المكسيكية.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة ديميت،
إن بعضا مــن المصابين تــم إخــراجـهــم من
سيارة كانت تسير بسرعة تصل إلى 160
كيلومترا في الساعة ،مضيفا أن السيارة
كانت مكدسة بأربعة عشر شخصا.
ون ـق ــل ب ـعــض ال ـض ـحــايــا ج ــوا ب ـطــائــرات

مروحية إلى سان أنطونيو لتلقي العالج.
وحـ ــاول عـنــاصــر ح ــرس ال ـح ــدود إيـقــاف
السيارة عندما بدأت المطاردة التي شاركت
فيها شرطة مقاطعة ديميت.
وأكــدت مصادر أمنية ،أن سلطات األمن
الوطني ألقت القبض على السائق.

جاء ذلك بينما أثارت سياسة
«عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـس ــاه ــل» ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بأمن الحدود التي طبقتها إدارة
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،حفيظة
أعضاء في الحزبين الديمقراطي
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ع ـل ــى حـ ــد س ـ ــواء،
واتخذت صدى إضافيا ،في وقت
تحتفل الــواليــات المتحدة بعيد
األب ،بـيـنـمــا تـتـصــاعــد عـمـلـيــات
فـ ـص ــل أط ـ ـ ـفـ ـ ــال ال ــاجـ ـئـ ـي ــن غ ـيــر
الـشــرعـيـيــن عــن أس ــره ــم ،تطبيقا
لـمــا اعـلـنــه فــي مــايــو وزي ــر الـعــدل
األمـ ـي ــرك ــي ج ـي ــف س ـي ـش ـنــز بــأنــه
سيتم توقيف جميع المهاجرين
الذين يعبرون الحدود األميركية
مع المكسيك بشكل غير شرعي،
بغض النظر عما إذا كان البالغون
من طالبي اللجوء.
وب ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ــه ال يـ ـمـ ـك ــن إرس ـ ـ ــال
األطفال إلى المنشآت ،حيث يتم
احتجاز أهاليهم ،فبالتالي يتم
فصلهم.
وأفادت الحكومة بأنه تم فصل
ن ـحــو أل ـف ــي ق ــاص ــر ع ــن أهــالـيـهــم
أو أول ـيــاء أمــورهــم الـبــالـغـيــن في
غضون ستة أسابيع.
وبينما أكد ترامب أنه يريد أن

تـتــوقــف عمليات الـفـصــل ،واصــل
إلـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـ ـل ـ ــوم عـ ـل ــى ال ـم ـع ــارض ــة
الديمقراطية.
من جهتها ،دعت زوجة ترامب،
التي نادرا ما تتدخل في الشؤون
السياسية ،إلى اتفاق بين الحزبين
إلصالح المسألة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة ب ــاس ـم ـه ــا
سـتـيـفــانــي غــري ـشــام إن «ال ـس ـيــدة
تـ ــرامـ ــب تـ ـك ــره رؤي ـ ـ ــة أط ـ ـفـ ــال يـتــم
ف ـص ـل ـهــم ع ــن ع ــائ ــات ـه ــم ،وت ــأم ــل
أن يـ ـت ــوص ــل ط ــرف ــا ال ـك ــون ـغ ــرس
(الجمهوري والديمقراطي) معا في
النهاية إلى اتفاق ناجح إلصالح
مسألة الهجرة» ،مضيفة أن ميالنيا
«ت ــؤم ــن بـ ـض ــرورة ان ن ـك ــون بـلــدا
يتبع جميع ا لـقــوا نـيــن لكن ايضا
يحكم برأفة».
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،كـ ـتـ ـب ــت لـ ـ ــورا
بــوش ،زوجــة الرئيس الجمهوري
الـســابــق ج ــورج دبـلـيــو ب ــوش ،في
صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،أن
«هـ ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة ق ــاسـ ـي ــة وغ ـي ــر
أخــاق ـيــة ،وي ـجــب عـلــى حكومتنا
أال تـقــوم بأعمال تخزين األطـفــال
ف ــي ص ـن ــادي ــق أو ال ـق ـي ــام بخطط
لـ ــوض ـ ـع ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـي ـ ـمـ ــات ف ــي

الـصـحــراء خ ــارج ال بــاســو» .وأكــد
الرئيس الديمقراطي السابق بيل
كلينتون أنه «يجب عدم استخدام
األط ـفــال ك ــأداة لـلـتـفــاوض .ويجب
أن ت ــؤك ــد إعـ ـ ـ ــادة ت ــوح ـي ــده ــم مــع
عائالتهم ايـمــان أمـيــركــا ودعمها
لـجـمـيــع األه ــال ــي ال ــذي ــن يـحـبــون
أطفالهم».
وغـ ـ ــرد ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب خ ــال
الـســاعــات الـتــي تلت بـيــان زوجته
«على الديمقراطيين أن يجتمعوا
م ـ ـ ــع ن ـ ـظـ ــرائ ـ ـهـ ــم الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن
ويـتــوصـلــوا ل ـشــيء مــا ب ـشــأن أمــن
وسالمة الحدود ،ال تنتظروا إلى ما
بعد االنتخابات ألنكم ستخسرون».
وفـ ــي ج ـن ـيــف ،ح ــض ال ـم ـفــوض
ال ـ ـسـ ــامـ ــي لـ ـحـ ـق ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان فــي
األمــم المتحدة زيــد رعــد الحسين
واش ـن ـطــن ع ـلــى ال ـتــوقــف ع ــن هــذه
ال ـم ـمــارســة ،قــائــا فــي ب ـيــان صــدر
من جنيف «فكرة أن تسعى أي دولة
لردع األهالي عبر التسبب في إيذاء
األطفال بهذه الطريقة هو أمر غير
مقبول» ،ودعــا الــواليــات المتحدة
إلى «التوقف الفوري عن ممارسة
الفصل القسري لهؤالء األطفال».
(عواصم  -وكاالت)

«مسيرة سالم» تصل إلى كابول« ...منهكة»
«طالبان» غاضبة من مقاتلين التقطوا «سيلفي» مع مسؤولين وجنود

نشطاء أفغان لدى وصولهم أمس إلى كابول ضمن مسيرة السالم

سيول تبدي ليونة حيال «الشمال»:
يمكن تخفيف العقوبات قبل نزع النووي
بعد أ ي ــام على تلميح الصين إ لــى أن
مجلس األ م ــن يمكن أن ي ــدرس تخفيف
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ع ـ ــن ك ــوري ــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،حـلـيـفـتـهــا ف ــي ف ـت ــرة ال ـحــرب
ال ـبــاردة ،أعلنت سـيــول ،أمــس ،أنــه يمكن
تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ عندما
تتخذ «إجـ ــراء ات ملموسة لنزع السالح
النووي» ،في مؤشر على ليونة أكبر على
ما يبدو عن موقف واشنطن لبدء تطبيق
ذلك اإلجراء.
والقمة التي جمعت الرئيس األميركي
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون في سنغافورة األسبوع
ال ـمــاضــي ،لــم تـخــرج س ــوى بــوثـيـقــة غير
واضحة أكد فيها كيم «التمسك بالتزامه
الـثــابــت والــراســخ بــإخــاء شبه الجزيرة
الكورية التام من السالح النووي».
ووســط مخاوف من أن تضعف القمة
التحالف الدولي ضد البرنامج النووي
لـكــوريــا الـشـمــالـيــة ،أك ــد وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو بـعــد الـقـمــة أن
ال ـع ـق ــوب ــات س ـت ـب ـقــى ح ـت ــى ق ـي ــام ك ــوري ــا
الشمالية بنزع تام ألسلحتها النووية.
لكن نظيرته الكورية الجنوبية كانغ
كـيــونــغ وا ،أل ـم ـحــت ،أم ــس ،إل ــى احـتـمــال
تخفيف العقوبات في مهلة أقل.

وقالت كانغ للصحافيين« :موقفنا هو
مواصلة تطبيق العقوبات إلــى أن تقوم
كوريا الشمالية باتخاذ خطوات مجدية
ملموسة».
إلــى ذل ــك ،ب ــدأ ،أم ــس ،الجيش الـكــوري
ال ـج ـن ــوب ــي ت ــدريـ ـب ــات ع ـس ـكــريــة تـسـتـمــر
يومين قرب مجموعة جزر متنازع عليها
بين اليابان وكوريا الجنوبية.
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة فــي وق ــت تنظر
كوريا الجنوبية والواليات المتحدة في
تعليق التدريبات العسكرية المشتركة
فــي أعـقــاب القمة التاريخية التي عقدت
األسبوع الماضي بين الرئيس األميركي
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون.
وب ـ ـ ـ ــدأ الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
تدريبات بحرية منتظمة ،بهدف الدفاع
في شكل أفضل عن مجموعة جزر دوكدو
ال ــواق ـع ــة ت ـحــت س ـي ـطــرة سـ ـي ــول ،وال ـتــي
تطالب طوكيو بها أيضا وتطلق عليها
اسم «جزر تاكيشيما».
وحـ ـش ــدت ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة  6سفن
ح ــربـ ـي ــة و 7ط ـ ــائ ـ ــرات ب ـي ـن ـه ــا طـ ــائـ ــرات
اسـتـطــاع بـحــريــة مــن ط ــراز «ب ــي  3ســي»
ومقاتالت «إف  15-كيه».
(سيول  -وكاالت)

(أ ف ب)

وصل العشرات من نشطاء شاركوا في مسيرة
داعية للسالم إلى العاصمة األفغانية كابول أمس،
وهم منهكون ،بعد أن أمضوا شهر رمضان وهم
يسيرون في طقس شديد الحرارة عبر البلد ،الذي
مزقته الحرب ،والــذي تسيطر حركة طالبان على
معظمه.
وجميع من شاركوا في المسيرة رجال ،بينهم
م ـع ـل ـمــون وط ـ ــاب وض ـح ــاي ــا حـ ــرب يـسـتـعـيـنــون
بـعـكــاكـيــز لـلـسـيــر ،وأح ــده ــم يـجـلــس ع ـلــى مقعد
متحرك .وكانوا يلقون ترحيبا في قرى مروا بها
في طريقهم من نساء يحملن القرآن ورجال يغنون
ويرقصون أو يقدمون لهم الخبز واللبن وبعضهم
ال يتمالك دموعه.
ووصل النشطاء المنهكون بعد السير مسافة
 700كـلــم ،ع ـبــروا ال ـجــزء االك ـبــر منها خ ــال شهر
رم ـضــان .وس ــاروا فــي كــابــول فــي صفين هاتفين
«نريد السالم» و«أوقفوا القتال».
وق ــال أحــدهــم« :نــريــد أن يبقى شعبنا متحدا
م ــن أج ـ ــل الـ ـس ــام وال ـت ـخ ـل ــص م ــن ه ـ ــذا ال ـب ــؤس
للجيل القادم ،حبا بالله ،السعي لتحقيق السالم
والمصالحة».
وصرح إقبال خيبر ( 27عاما) ،وهو من هلمند
وي ــدرس الـطــب« ،رأي ــت وتعلمت أشـيــاء لــم تخطر
ببالي من قبل ...التقينا أناسا في مناطق تسيطر

عليها طالبان ،وأخــرى تسيطر عليها الحكومة،
والجميع متعب حقا من الحرب» .وانطلقت المسيرة
بعد مقتل  14شخصا على األقل ،وإصابة العشرات
إثر انفجار سيارة ملغومة في هلمند  23مارس .ولم
تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن االنفجار.
وأفاد خيبر بأن المشاركين في المسيرة ،الذين
ك ــان عــددهــم يتغير مــن ي ــوم آلخ ــر ،قـطـعــوا طرقا
رئيسية ،وأحيانا انحرفوا ليمروا بقرى ،وكانوا
يختارون مناطق خطرة محاولين مواجهة مخاوف
الناس .وأضاف« :رأينا أشخاصا يعانون متاعب
جمة بسبب الـحــرب ...بأمانة لم يدعني ضميري
أهدأ .كان يؤلمني وتساءلت :لماذا لم نبدأ العمل
من أجل السالم من قبل؟».
وقـبــل رم ـضــان ،كــان الـمـشــاركــون فــي المسيرة
يقطعون ما بين  30و 35كيلومترا يوميا ،لكن مع
بدء صيام رمضان ،كانوا يقطعون ما بين  20و25
كيلومترا يوميا ،ومــروا بمنطقة في إقليم غزنة
قالت لهم حركة طالبان أال يدخلوها لخطورتها
الشديدة .وأعلن خيبر« :التقينا مقاتلي طالبان،
وبعد أن عرفنا أنفسنا قالوا لنا إننا ما كان يجب
أن نأتي ألن المنطقة ملغومة ،وإنـهــم يخططون
لهجوم ،وبعد مناقشات معهم استمرت دقائق،
بدا أنهم متعبون من الوضع برمته ومن الحرب.
ووجهونا لنعود إلى منطقة أكثر أمنا».

وكانت الحكومة األفغانية وحركة طالبان أعلنتا
وقفا مؤقتا إلطالق النار في عطلة عيد الفطر ،ما
قاد إلى مظاهر مودة بين الجانبين شملت تبادل
العناق والتقاط صور ذاتية (سيلفي) بعد خروج
المسلحين من مخابئهم ودخول بلدات ومدن.
إال أن مسؤوال رفيع المستوى في «طالبان» أعلن
أمس أن الحركة غاضبة من أعضاء فيها التقطوا
«سيلفي» مع جنود ومسؤولين حكوميين خالل
وقف النار استمر ثالثة أيام ،بعدما تجول مقاتلو
الحركة في أرجاء مدن قبل انتهاء الهدنة.
وأضاف المسؤول ،مشترطا عدم نشر اسمه ،أن
«قيادة طالبان وزعيم الحركة هيبة الله أخونزاده
رفضا مطالب بإدخال القوات األميركية وغيرها
من الـقــوات األجنبية في وقــف الـنــار» ،مشيرا الى
أنــه «تمت الــدعــوة الجتماع عاجل وإب ــاغ القادة
وتــوجـيـهـهــم بــاتـخــاذ إج ـ ــراءات تــأديـبـيــة صــارمــة
بحق جميع أعضاء طالبان الذين زاروا مواطنين
والتقطوا صورا مع مسؤولين أفغان».
في غضون ذلك ،أسفرت الهجمات التي شنتها
«طــالـبــان» فــي  5مناطق فــي إقليم فــاريــاب شمال
أفغانستان والقرب من كابول ،بعد انتهاء الهدنة
التي استمرت  3أيام ،عن مقتل  6من رجال الشرطة
على األقل وإصابة .4
(كابول  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
اليمين الفرنسي
يواجه أزمة جديدة

يواجه اليمين الفرنسي ،الذي
هزم في االنتخابات الرئاسية
األخيرة ،ازمة جديدة بعد اقالة
المسؤولة الثانية في «حزب
الجمهوريين» من قبل زعيمه
لوران فوكييه الذي يتعرض
نهجه المتشدد النتقادات
داخليا.
وندد مسؤولو الحزب ،أمس،
بقلة تضامن فيرجيني كالميل
المديرة العامة السابقة لشركة
«انديمول موند» التي اقيلت
بواسطة بيان مقتضب نشر
مساء األحد ولم يتضمن حتى
اسمها.
وقالت الناطقة باسم
«الجمهوريين» ليديا غيرو« :ال
يمكننا االبقاء على مسؤولة
ثانية تنشط ضد معسكرها».
وانتقد أعضاء في الحزب
طلبوا ،عدم كشف هوياتهم،
وبينهم أفراد في القيادة التي
شكلها فوكييه نفسه ،تفرد
زعيمهم بالقرار وغيابه عن
اإلعالم.

لندن :قطار يقتل 3
بحادث «ال يمكن تفسيره»

لقي  3أشخاص مصرعهم
جراء صدمهم من قبل قطار
في جنوب العاصمة لندن.
وأوضحت شرطة النقل
البريطانية ،أمس ،أن الحادث
وقع في محطة «لونبرو
جنكشن» التي تقع على
خط سكك الحديد المكتظ
في الضواحي الجنوبية
للعاصمة ،حيث ُعثر فجر
أمس على جثث القتلى
الثالثة.
وأشارت إلى أن التحقيقات
مستمرة من أجل الوصول إلى
مالبسات ما حصل وتحديد
هوية الضحاياّ ،
مقرة بعجز
المحققين في المرحلة الراهنة
عن إدراك سبب الحادث
المأساوي الذي ُوصف بأنه
«ال يمكن تفسيره».
وأفادت وكالة «برس
أسوسييشن» ،بأنه عثر على
رذاذات طالء قرب الضحايا،
ما يدفع إلى الظن أنهم
رسامو «غرافيتي».

هولندا :حادثة دهس
ً
توقع قتيال و 3جرحى

أعلنت الشرطة الهولندية،
أن حافلة صدمت أربعة مارة
فجر أمس ،قرب مهرجان
«بينكبوب» ،ما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثالثة آخرين.
ووقع الحادث قرب مخيم تابع
للمهرجان في مينشيغرفيغ
في منطقة الندغراف
الجنوبية.
وذكر بيان للشرطة أن الحافلة
التي جري البحث عنها،
أسرعت مبتعدة من مسرح
الواقعة ،لكنها اعتقلت بعد
ساعات السائق.

مقتل  8شرطيين كينيين
ّ
بهجوم تبنته «الشباب»

قتل ثمانية من مسؤولي
الشرطة في الشطر الشرقي من
كينيا ،بعدما انفجرت عبوة
ناسفة بدائية ،زرعتها «حركة
الشباب» الصومالية ،في
مركبتهم.
وكثيرا ما يشن المتشددون
هجمات في كينيا للضغط
عليها لتسحب قواتها التي
ً
تشكل جزءا من قوات حفظ
السالم.
وقال عبدالعزيز أبو مصعب
الناطق باسم العمليات
العسكرية لـ «الشباب» إن
الحركة قتلت  10جنود كينيين
في الهجوم.
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العصفور :السير الذاتية للمدربين الجدد مجهولة
وصف تعاقد العربي مع السيد بالمفاجأة وأجل الحكم على الفرنسي فيلود
حازم ماهر
أكد مدرب المنتخب الوطني ونادي
السالمية السابق صالح العصفور ،أن
المدربين الذين تعاقدت معهم األندية
للموسم المقبل يحملون سيرا ذاتية
مـجـهــولــة وغ ـيــر م ـعــروف ـيــن ف ــي ال ـكــرة
الكويتية ،باستثناء الروماني مارين،
الذي سيتولى قيادة القادسية ،والذي
عمل من قبل مع الكويت.
وأش ــار إلــى أن ن ــادي الـكــويــت نجح
ف ــي اإلعـ ــان بـشـكــل جـيــد ع ــن ال ـمــدرب
ال ـف ــرن ـس ــي هـ ــوبـ ــرت ف ـي ـل ــود لــوســائــل

اإلعـ ــام ،عـقــب الـتـعــاقــد مـعــه مـبــاشــرة،
م ـب ـي ـن ــا أن ـ ـ ــه م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــة ب ـم ـك ــان
الحكم في الوقت الــراهــن على فيلود،
ن ـظــرا ل ـعــدم عـمـلــه م ــن قـبــل ف ــي ال ــدول
الخليجية ،فيما عمل مع أحد األندية
التونسية.
وش ـ ــدد ال ـع ـص ـفــور ع ـلــى أن تـعــاقــد
ال ـعــربــي مــع ال ـم ــدرب ال ـس ــوري حسام
ال ـس ـي ــد ل ـق ـي ــادة "األخـ ـ ـض ـ ــر" ي ـم ـثــل لــه
م ـفــاجــأة ،مــؤكــدا أن ــه ال أح ــد يعلم من
أوصــى وقــام بترشيحه للتعاقد معه،

ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه س ـب ــق لـ ــه ال ـل ـع ــب ل ـفــريــق
اليرموك ،وكذلك للمنتخب السوري.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي حـقـقـهــا
ال ـ ـمـ ــدربـ ــون الـ ــذيـ ــن س ـي ـس ـت ـم ــرون مــع
األنـ ـ ــديـ ـ ــة ،ومـ ـنـ ـه ــم ظ ــاه ــر الـ ـع ــدوان ــي
(الـنـصــر) ،ومحمد دهيليس (بــرقــان)،
وخالد الزنكي (الشباب) ،كانت سببا
رئيسا في استمرارهم ،خصوصا أن
العدواني نجح بدعم غير محدود من
مجلس اإلدارة وجهاز الكرة في بناء
فريق جديد يعتمد في قوامه األساسي

عاشور :مهلة «الفيفا»
للسالمية تنتهي اليوم

كنكوني يحسم
مصيره خالل أيام
لــم يستقر ح ــارس الـفــريــق األول لكرة
القدم بنادي كاظمة شهاب كنكوني على
حسم مصيره ،سواء باعتزال الكرة بشكل
نهائي ،أو خوض تجربة جديدة مع أحد
األندية في الموسم الرياضي المقبل
(.)2019-2018
وع ـل ـم ــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ك ـن ـكــونــي،
ال ــذي لـعــب فــي ال ـمــوســم ال ـمــاضــي مع
الفحيحيل ،وق ــدم مستوى جـيــدا قبل
تعرضه لإلصابة في كتفه ،تلقى عرضا
رسميا من أحد األندية المحلية ،لكنه
َّ
فــضــل الـتــأنــي قـبــل إب ــداء رأي ــه النهائي
في العرض.
وسبق لكنكوني ارتداء شعار العديد من
األندية في تجارب ناجحة ،من بينها العربي
والـيــرمــوك ،إلــى جــانــب الفحيحيل ،إضافة
إلى ناديه كاظمة ،الذي دافع عنه في جميع
المنافسات المحلية ،إلى جانب البطولتين
الخليجية والعربية من قبل.

أكد عبدالله عاشور وسيط الالعبين
ال ـم ـع ـت ـمــد م ــن االتـ ـح ــادي ــن اآلسـ ـي ــوي
والدولي لكرة القدم أن اليوم سيشهد
ا نـتـهــاء المهلة ا لـتــي منحها "الفيفا"
لمجلس إدارة نادي السالمية ،لتسليم
الـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة الـمـتــأخــرة إلــى
المحترف الكاميروني روجيه.
وأض ــاف أنــه لــم يتلق أي اتـصــاالت
من مسؤولي نادي السالمية ،من أجل
تسليم المحترف الكاميروني روجيه
مستحقاته المالية المتأخرة ،وفقا لم
ً
تردد مؤخرا.
وقال عاشور" :تقدم محامي الالعب
بشكوى إلى االتحاد الدولي لكرة القدم
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـس ـت ـح ـقــات الــاعــب
البالغة  18500ألف دينار ،وهي عبارة
ع ــن رواتـ ـ ــب  5أش ـه ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تنقالت الالعب داخل الكويت".
ً
وشدد على أنه وفقا للوائح الفيفا،

فـ ــإن الـ ــاعـ ــب ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـح ـصــل على
رواتبه مدة شهرين متصلين ،له الحق
فــي التقدم بالشكوى للحصول على
مستحقاته كاملة.
وأشــار في ختام تصريحه إلــى أنه
حصل على و ع ــود بالجملة مــن أجل
ا لـحـصــول على المستحقات لكن بال
ً
فــائــدة ،مبينا أنــه ضغط على الالعب
بناء على و عــود المسؤولين بمنحه
م ـس ـت ـح ـقــاتــه ب ـع ــد رفـ ـض ــه ال ـم ـشــاركــة
مـ ــع الـ ـف ــري ــق فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
ليخضخ الالعب لطلبه لكنه لم يتسلم
مستحقاته ،وقبل ذلك في بطولة كأس
ً
سمو األمير أيضا.

التضامن ينتظر تحديد مصيره بالمشاركة
في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة األولى
ي ـن ـت ـظــر م ـج ـلــس إدارة ن ـ ــادي ال ـت ـضــامــن
ت ـحــديــد م ـص ـيــر ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـقــدم
بــالـمـشــاركــة فــي الـ ــدوري الـمـمـتــاز أو دوري
الدرجة األولــى ،وذلك وفقا لما سيسفر عنه
قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن المقترح
الذي وقعت عليه  9أندية بمشاركة  10أندية
في الدوري الممتاز.
ُيذكر أن التضامن احتل المركز األخير في
الموسم الماضي بترتيب الــدوري الممتاز،
وهو األمر الذي يعني هبوطه مباشرة لدوري
الدرجة األولى.
من جانبه ،سيحدد الجهاز الفني بقيادة
المدرب الصربي رادي افراموفيتش ومساعده
جمال القبندي للتضامن عقب صدور القرار
مباشرة ،الصفقات التي يحتاجها الفريق
في الموسم المقبل ،حيث تم حسم صفقتين
حتى اآلن ،بالوصول إلــى اتـفــاق نهائي مع
محترفين برازيليين يلعبان في خطي الوسط
والدفاع.
وفي حال اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة
توصية لجنة المسابقات بانطالق الدوري
الـمـمـتــاز يــومــي  26و 27أغـسـطــس المقبل،
ودوري الدرجة األولى يوم  28منه ،فإن فترة
اإلعداد ستنطلق في منتصف يوليو المقبل.

روجيه في صراع على الكرة مع علي مقصيد

الكويت اتفق مع زايد وتبقى موافقة الجهراء

ً
مهدي على رادار «األبيض» ...تحسبا لتعثر مفاوضات خليفة
●

رادي لحظة ترقب في لقاء سابق
إلى ذلــك ،لم يحسم الجهاز الفني مصير
الالعبين الذين استعارهم النادي في الموسم
الـمــاضــي مــن أنــديــة محلية ،س ــواء بتجديد

عقودهم في حال موافقة أنديتهم ،أو البحث
عــن العـبـيــن آخ ــري ــن ،حـتــى تتضح الـصــورة
تماما خالل األيام القليلة المقبلة.

الحقان :األصفر ال يحتاج  5محترفين
أك ــد مــديــر فــريــق الـقــادسـيــة
لكرة القدم عبدالله الحقان ،أن
"األصفر" ليس بحاجة للتعاقد
مــع  5مـحـتــرفـيــن ،مـشـيــرا إلــى
أن ا لـ ـق ــدرة ا ل ـمــا ل ـيــة لتحقيق
هذا الغرض موجودة ،في ظل
وجود داعمين للفريق بالوقت
الحالي.
وك ــان "األص ـف ــر" تـعــاقــد مع
العــب كاظمة السابق يوسف
ناصر ،على أساس أن الالعب
يملك بطاقته الدولية ،ويتسنى
له التواجد مع "األصفر" كالعب
محترف.
وق ــال الـحـقــان فــي تصريح
ت ـ ـل ـ ـفـ ــز يـ ــو نـ ــي إن ا لـ ـمـ ـحـ ـت ــرف
الـمـطـلــوب فــي الـقــادسـيــة البــد
أن ي ـكــون ع ـلــى ق ــدر كـبـيــر من
ال ـت ـم ـي ــز ،مـ ــؤكـ ــدا أن اخ ـت ـي ــار
مـحـتــرفـيــن غ ـيــر م ـم ـيــزيــن في
الـفـتــرة الـســابـقــة أم ــر يتحمله
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ول ـي ــس إدارة

ع ـل ــى أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـنـ ــادي مـ ــن ال ـم ــراح ــل
السنية".
وأع ــرب العصفور عــن أمـلــه بأن
يحالف التوفيق جميع المدربين
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد والـ ـ ــذيـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــروا فــي
مناصبهم ،من أجل تقديم مستوى
جـيــد ف ــي ال ـمــوســم الـمـقـبــل يصب
بالنهاية في مصلحة المنتخبات
الوطنية لجميع المراحل السنية.

عبدالله الحقان

ال ـ ـنـ ــادي .ورح ـ ــب م ــدي ــر فــريــق
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ب ـي ــوس ــف ن ــاص ــر،
مـ ــؤكـ ــدا أن الـ ــاعـ ــب س ـي ـكــون
إضافة قوية لهجوم الفريق.
وع ـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع فـيـصــل
زايد ،قال الحقان إن القادسية
ت ـقــدم ب ـع ــرض ،لـكـنــه ل ــم يتلق

ردا م ــن إدارة ال ـج ـه ــراء حتى
اآلن ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن الـسـعــي
للتعاقد مــع العبين محليين
مميزين أفضل بكثير من جلب
محترفين ليسوا على مستوى
الطموح.
وعن وجود نواف المطيري،
وفيصل الشمري فــي الجهاز
اإلداري ،وعــدم تصعيده على
رأس ا لـ ـجـ ـه ــاز اإلداري ،ذ ك ــر
الـحـقــان أن ــه ي ـخــدم الـقــادسـيــة
من أي موقع.
جدير بالذكر أن القادسية
س ـ ـي ـ ـبـ ــاشـ ــر تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــاتـ ـ ــه ف ــي
األسـ ـ ـب ـ ــوع األول مـ ــن ال ـش ـهــر
الـمـقـبــل تـحــت ق ـي ــادة ال ـمــدرب
الــرومــانــي إي ــوان مــاريــن ،على
أن يكون معسكر الفريق في 19
من الشهر نفسه بتركيا.

أحمد حامد

كشف مصدر في نادي الكويت
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن إدارة "األب ـي ــض"
اتـفـقــت ب ـصــورة رسـمـيــة مــع العــب
الـجـهــراء فيصل زاي ــد ،إال أن إدارة
الجهراء لم تعط موافقتها النهائية
على العرض ،رغم إصرار الالعب.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر ،أن صـفـقــة
زاي ــد ف ــي ح ــال ل ــم تـنـتــه لمصلحة
ال ـكــويــت ،ف ــإن مـصـيــر ال ــاع ــب هو
ال ـ ـخـ ــروج ل ــاحـ ـت ــراف ال ـخ ــارج ــي،
ولـيــس االنـتـقــال لـلـقــادسـيــة ،حتى
بعد أن رفــع األخـيــر قيمة المقابل
المادي للصفقة.
وم ــن الـمـقــرر أن تنتهي صفقة
زايــد ،ســواء باإليجاب أو الرفض،
خالل األيام القليلة المقبلة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،دخ ـ ــل نـ ــادي
الكويت في مفاوضات مع الالعب
السوري رأفت مهدي ،حيث قدمت
عــرضــا ل ـنــادي الـظـفــرة اإلم ــارات ــي،
حـيــث يــربــط الــاعــب بـعـقــد هـنــاك،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى خ ــدم ــات ــه ل ـم ــدة

مــوســم واح ــد على سبيل اإلع ــارة.
وتهدف إدارة "األبيض" من الدخول
فـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع مـ ـه ــدي إل ــى
تــدعـيــم خ ــط ال ـه ـجــوم ،السـيـمــا أن
المفاوضات النهائية مع التونسي
صابر خليفة لم تكتمل ،لمشاركة
الالعب مع منتخب بالده في كأس
ال ـعــالــم ،ورغ ـب ـتــه فــي الـظـفــر بعقد
أفضل بعد المونديال.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـك ــوي ــت تـ ـع ــاق ــد مـ ــع 4
محترفين ،حيث جــدد لإليفواري
جمعة سعيد حتى  ،2020وتعاقد
م ـ ــع الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي ول ـ ـيـ ــد الـ ـحـ ـي ــام،
والغاني محمد فتاو ،والتونسي
حمزة لحمر.
هذا ،ويستهل الكويت تدريباته
استعدادا للموسم الجديد مطلع
الشهر المقبل ،تحت قيادة المدرب
الفرنسي هوبرت فيلود.
جدير بالذكر أن الكويت يستهل
ال ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ب ـم ــواج ـه ــة مــن
الـعـيــار الـثـقـيــل أم ــام اإلسماعيلي
المصري ،في دور ال ــ 32بالبطولة
العربية.

رأفت مهدي خالل لقاء سابق في التصفيات اآلسيوية

بيع األسيوطي لمستثمر سعودي يوقف
مفاوضات األهلي مع الشين
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

توقفت مفاوضات الـنــادي االهلي مع مهند
الشين ،العب وسط فريق االسيوطي سبورت،
بعد الصفقة المقرر إعالنها  26الجاري ،ببيع
نادي األسيوطي ألحد المستثمرين السعوديين،
برعاية رئيس هيئة الرياضة السعودية الرئيس
الشرفي السابق للقلعة الحمراء تركي آل الشيخ.
ورغ ــم أن الـنــادي األحـمــر قطع شــوطــا كبيرا
م ــن ال ـم ـف ــاوض ــات م ــع إدارة األس ـي ــوط ــي لضم
الالعب ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية،
مـقــابــل  15مـلـيــون جـنـيــه ،بــل إن ــه تــم الـحـصــول
على موافقة كتابية مــن مهند ال شـيــن برغبته
ف ــي ارتـ ـ ــداء قـمـيــص االه ـل ــي ،بـسـبــب م ـط ــاردات
الزمالك له ،فإن التغييرات التي طرأت على ممثل
الصعيد ،ودخول أحد المستثمرين لشرائه ،أجبر
مـســؤولــي الـتـعــاقــدات فــي القلعة الـحـمــراء على
إيقاف التفاوض مع الالعب ،وبدء البحث عن آخر
بديل لتدعيم وسط الفريق في الموسم الكروي

الجديد ،خاصة مع تمسك المسؤولين الجدد
باستمرار الالعب ،كونه من الركائز األساسية
والمهمة في الفريق.
وشهدت األيــام القليلة الماضية مفاوضات
قوية وجادة بين محمود االسيوطي ،مالك نادي
االسيوطي سبورت ،وتركي آل الشيخ ،من أجل
شراء النادي ،وسيتم توقيع العقود خالل أيام،
وإعالن الصفقة المفاجئة ،في مؤتمر صحافي
ضخم ،على أن يتم تغيير اسم األسيوطي إلى
"األهرام سبورت".
على جانب آخــر ،اكتمل قــوام الجهاز الفني
والطبي واإلداري لفريق الكرة األول باألهلي،
بعد أن تم تكليف مصطفى كمال بمهمة تدريب
حراس مرمى الفريق خلفا لطارق سليمان ،بينما
تم اإلبقاء فقط على خالد محمود طبيبا للفريق
من الجهاز الفني السابق لحسام البدري.
وجاء تشكيل الجهاز الجديد لألهلي كالتالي:
الفرنسي كارتيرون مديرا فنيا ،محمد يوسف
مدربا عاما وقائم بأعمال مدير الـكــرة ،سامي

قمصان مدربا مساعدا ،مصطفى كمال مدربا
لحراس المرمى ،مايكل ليندمان مدرب أحمال،
حسين عبدالدايم مساعد مدرب األحمال ،وسام
صفوت محلل األداء والفيديو ،سمير عدلي مدير
إداري ،خــالــد مـحـمــود رئ ـيــس الـجـهــاز
الطبي ،وأحمد حسن مترجم.
وب ـع ـيــدا ع ـمــا س ـبــق ،يبحث
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ــأه ـل ــي عــن
خـ ــوض م ـ ـبـ ــاراة ودي ـ ــة خ ــال
معسكر الفريق المقام حاليا
باإلسكندرية لمدة أسبوع،
م ــن أج ــل تـجـهـيــز الــاعـبـيــن
بـ ـص ــورة جـ ـي ــدة ل ـمــواج ـهــة
تـ ـ ـ ــاون شـ ـي ــب ال ـب ـت ـس ــوان ــي
ف ـ ـ ــي ثـ ـ ــالـ ـ ــث جـ ـ ـ ـ ـ ــوالت دور
المجموعات بــدوري أبطال
إفريقيا ،المقرر إقامتها في
 17يوليو المقبل.
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توج السويسري روجيه فيدرر
المصنف أول بلقب دورة
شتوتغارت األلمانية الدولية
لكرة المضرب ،واستعاد صدارة
التصنيف العالمي ،بعد فوزه،
أمس األول ،على الكندي
ميلوش روانيتش في النهائي.

أحـ ـ ـ ــرز الـ ـس ــويـ ـس ــري روجـ ـي ــه
ف ـي ــدرر الـمـصـنــف أول الـلـقــب 98
ف ــي مـسـيــرتــه ،واس ـت ـعــاد الـمــركــز
األول في التصنيف العالمي ،بعد
تـتــويـجــه ف ــي دورة شـتــوتـغــارت
األلمانية الدولية لكرة المضرب،
ب ـف ــوزه أم ــس االول ف ــي الـنـهــائــي
على الـكـنــدي ميلوش روانيتش
السابع  4-6و.)3-7( 6-7
وبعد غياب لنحو ثالثة اشهر
ع ــن م ــوس ــم ال ـم ــاع ــب ال ـت ــراب ـي ــة،
ان ـتــزع البطل الـســويـســري الــذي
سيحتفل بعيد م ـيــاده السابع
والـ ـ ـث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي  8اغـ ـسـ ـط ــس،
السبت ،المركز االول عالميا من
غــريـمــه االس ـبــانــي راف ــاي ــل ن ــادال
ببلوغه المباراة النهائية للدورة
األلمانية.
و ت ـ ـ ـعـ ـ ــد دورة ش ـ ـتـ ــو ت ـ ـغـ ــارت
ال ـت ـجــربــة االسـ ـتـ ـع ــدادي ــة االولـ ــى
عـلــى ا لـمــا عــب العشبية لفيدرر
الساعي إلى احراز اللقب الحادي
والـ ـعـ ـش ــري ــن (رق ـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي) فــي
بـ ـط ــوالت الـ ـغ ــران ــد سـ ــام االربـ ــع
الكبرى ،والتاسع في ويمبلدون
اإلنكليزية (رق ــم قياسي ايـضــا)،
التي تقام من  2الى  15يوليو.
وواجـ ـ ـ ــه ال ـب ـط ــل ال ـس ــوي ـس ــري
بعض الصعوبات في المجموعة
الثانية ،وأنهاها بشوط فاصل،
لـكـنــه احـ ــرز ال ـل ـقــب ف ــي الـنـهــايــة،
ً
مبررا غيابه عن المالعب الترابية
غير المحببة لدية والمكلفة بدنيا
بالنسبه له.
وقـ ــال بـعــد ال ـف ــوز «انـ ــه شـعــور
رائـ ـ ــع .قــات ـلــت ك ـث ـيــرا وبـ ـق ــوة في
ً
ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة» ،مـعـتـبــرا أن
الفوز «كان يمكن ان يتحقق قبل

ذلــك» في المباراة« ،لكن يجب ان
نتحلى بالصبر».

السويسري روجيه فيدرر وفي اإلطار آشلي بارتي

غاسكيه بطل زهرتوغنبوش
والسيدات لكرونيتش
أحرز الفرنسي ريشار غاسكيه
لقب الرجال ،والصربية الكسندرا
كرونيتش لقب السيدات في دورة
زهرتوغنبوش الهولندية الدولية
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـمـ ـض ــرب عـ ـل ــى ال ـم ــاع ــب
ال ـع ـش ـب ـيــة ،وفـ ــي ن ـهــائــي ال ــرج ــال،
تـغـلــب غــاس ـك ـيــه ال ـم ـص ـنــف ثــانـيــا
على مواطنه جيريمي شاردي 3-6
و.)5-7( 6-7
وأحرز غاسكيه اللقب الخامس
عـشــر فــي مـسـيــرتــه ،واض ـعــا بذلك
حــدا لـفـتــرة قــاحـلــة مــن دون الـقــاب
امتدت نحو عامين ونصف العام،
وتـحــديــدا مـنــذ تتويجه فــي دورة
انفير البلجيكية في اكتوبر .2016
مــن جــانـبـهــا ،أح ــرزت الصربية
ك ــرونـ ـيـ ـت ــش الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـف ــة س ــاب ـع ــة
فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ،فـ ــي سـ ــن ال ـخــام ـســة
والعشرين باكورة القابها بتغلبها
في نهائي السيدات على البلجيكية
كيرستن فليبكنز ( 32عــامــا) 7-6
(صفر  )7 -و 5-7و.1-6

األسترالية بارتي بطلة نوتنغهام
أح ــرزت األسترالية اشلي بارتي
لقب بطلة دورة نوتنغهام البريطانية
لكرة المضرب بفوزها ،أمس األول،
في النهائي على البريطانية جوهانا
كونتا السابعة عشرة عالميا بثالث
مجموعات  3-6و 6-3و.4-6
واللقب هــو الثالث لبارتي (22

تصنيف الرجال
عاما) المصنفة  17في العالم بعد
تتويجها فــي كــوااللـمـبــور ()2017
و سـ ـي ــد ن ــي ( ،)2018ع ـل ـمــا بــأ ن ـهــا
خــاضــت ال ـيــوم الـنـهــائــي الـخــامــس
فــي مسيرتها بعدما فشلت العام
ال ـم ــاض ــي م ــرت ـي ــن ف ــي بــرمـنـغـهــام
البريطانية وووهان الصينية.

ديوكوفيتش :يجب على موراي اجتياز
الحاجز النفسي بعد اإلصابة

ديوكوفيتش

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،المصنف األول عالميا سابقا ،إن «التحدي
األكبر أمام منافسه آندي موراي سيتمثل في اجتياز الحاجز النفسي ،عندما يعود
إلى التنس ،بعد غياب طويل بسبب إصابة أعلى الساق».
ويغيب البريطاني موراي منذ نحو عام واحد بعد الخسارة في دور الثمانية
لبطولة ويمبلدون في يوليو الماضي ،وسيعود أمام األسترالي نيك كيريوس في
الدور األول لبطولة كوينز اليوم الثالثاء.
وقــال ديوكوفيتش ،الــذي يحاول أيضا استعادة مستواه العالي ،بعدما خضع
لجراحة في المرفق هــذا العام ،لوسائل إعــام بريطانية «أعتقد أن التحدي األكبر
دائما ما يكون نفسيا» .وأضاف «كيف يمكن إخراج كل ذلك من رأسك وإدراك
أن األمور باتت من الماضي ،وأنك أصبحت على ما يرام وحالتك الصحية
جيدة ،ويمكنك التركيز على مستواك بدال من التفكير لنصف الوقت إذا
كان سيحدث شيء أم ال».
ويعتقد الالعب الحاصل على  12لقبا في البطوالت األربع الكبرى أن
األرضية العشبية ربما ال تكون األرضية المثالية لموراي عند العودة.
وقال ديوكوفيتش «ال أعرف الحالة الصحية إلصابته في الورك ،لكن
الشيء الذي قد يكون خطيرا هو االنزالق على األرضية العشبية .يكون
من الصعب جدا التوقع عليها ما سيحدث ...يسفر أي تحرك خاطئ على
األرضية العشبية في حدوث شيء بشكل خاطئ خصوصا في الورك».
(رويترز)

الكوريتان بمنتخبات موحدة في االسياد
ستشارك الكوريتان الجنوبية والشمالية بمنتخبات
م ــوح ــدة ف ــي بـعــض ال ــري ــاض ــات ضـمــن دورة األل ـعــاب
اآلسيوية (اسياد  )2018في إندونيسيا ،وفق ما أعلن
الطرفان أمس.
وأصــدرت الدولتان بيانا رسميا مشتركا جاء فيه:
«وافقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على السير
تحت علم واحــد خالل حفلي االفتتاح والختام لدورة
األلـعــاب اآلسيوية  .2018وتشكيل منتخبات موحدة
في رياضات عدة».
وعـقــد ال ـطــرفــان ،أم ــس ،اجتماعا خصص لتشكيل
منتخبات موحدة للمشاركة في اسياد  ،2018في إطار
التقارب بينهما ،الــذي انطلق إبــان استضافة الشطر
الجنوبي لدورة األلعاب األولمبية الشتوية بداية العام
الحالي.
وخالل قمة عقدت في أبريل ،اتفق الرئيسان الشمالي
كيم جونغ أون والجنوبي مون جاي-إن على المشاركة

رياضة

ً
معا «في أحداث رياضية دولية مثل األلعاب اآلسيوية
.»2018
وقدمت الكوريتان أول منتخب أولمبي موحد في
رياضة الهوكي على الجليد للسيدات خالل أولمبياد
 2018في بيونغ تشانغ.
وبعد قرار الرئيس كيم إرسال رياضيين ومشجعات
ووفد سياسي بقيادة شقيقته كمبعوثة إلى أولمبياد
بيونغ تـشــانــغ ،تـســارعــت الـجـهــود الدبلوماسية بين
البلدين ،ما أفضى إلى قمة تاريخية بين كيم والرئيس
األميركي دونالد ترامب في سنغافورة األسبوع الماضي.
وأعـلـنــت كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،أم ــس ،أيـضــا أن ــه يمكن
تخفيف العقوبات عن جارتها الشمالية عندما تتخذ
«إج ــراءات ملموسة لنزع الـســاح الـنــووي» فــي مؤشر
على ليونة أكبر على ما يبدو عن موقف واشنطن لبدء
تطبيق ذلك اإلجراء.
(أ ف ب)

مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،اخـ ـفـ ـق ــت كــون ـتــا
( 27عاما) في احــراز لقبها الرابع،
وسقطت للسنة الثانية تواليا في
نــوتـنـغـهــام ب ـعــد خ ـســارت ـهــا ال ـعــام
الـ ـم ــاض ــي ام ـ ــام الـ ـك ــرواتـ ـي ــة دون ــا
فيكيتش  2-6و )7-3( 7-6و.7-5
(أ ف ب)
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كوبكا أول بطل يحتفظ بلقب «أميركا
للغولف» منذ 1989
أصبح األميركي بروكس كوبكا
أول بـطــل يـحـتـفــظ بـلـقــب بطولة
أميركا المفتوحة للجولف في 29
عاما ،بعدما توج باللقب بفارق
ضربة واحدة عن أقرب منافسيه
أمس األول.
ونـ ـج ــا ك ــوب ـك ــا مـ ــن ان ـت ـفــاضــة
م ـ ــذه ـ ـل ـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي تـ ــومـ ــي
فليتوود ،الذي عادل أقل عدد من
الضربات في جولة واحدة بتاريخ
المسابقة ،بعدما سدد  63ضربة
في الجولة األخيرة ،وبواقع سبع
ضربات تحت المعدل.
وس ـ ـ ـ ــدد ك ــوبـ ـك ــا ف ـ ــي ال ـج ــول ــة
األخيرة  68ضربة ليبلغ رصيده
اإلجـمــالــي  281ضــربــة ،ويصبح
أول بطل يحرز اللقب للعام الثاني
على التوالي منذ فعلها كيرتس
سترينغ في  1988و.1989
(رويترز)

بروكس كوبكا

ً
الصربي ميهايلوفيتش مدربا لسبورتينغ لشبونة
ذكرت الصحافة الرياضية البرتغالية،
أم ـ ــس ،أن ال ـ ـمـ ــدرب ال ـص ــرب ــي سـيـنـيـســا
ميهايلوفيتش يستعد لتوقيع عقد
لـ ــإشـ ــراف ع ـل ــى ف ــري ــق س ـبــورت ـي ـنــغ
ل ـش ـبــونــة ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،رغـ ــم األزمـ ــة
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـع ـص ــف بـ ـن ــادي
العاصمة.
والتقطت ،أمس األول ،في صالة
الوصول في مطار لشبونة صور
ل ـل ــدول ــي ال ـص ــرب ــي ال ـس ــاب ــق (49
ع ــام ــا) ،م ـ ــدرب م ـي ــان وتــوري ـنــو
اإليطاليين سابقا ،ال ــذي توصل
الى اتفاق للتوقيع على عقد لثالثة
مواسم مع سبورتينغ لشبونة ،حسب

ما اكدت صحيفتا «ريكورد» و«آ بوال».
وأع ـلــن رئ ـيــس سـبــورتـيـنــغ بــرونــو دي
كارفاليو السبت الماضي ،انه اختار خليفة
الـبــرتـغــالــي جــورجــي ج ـيــزوس ،وسيعلن
اسمه «هذا األسبوع».
وم ـص ـيــر رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ع ـلــى الـمـحــك
بسبب االزمــة التي اندلعت بعد االعتداء
على افــراد الفريق منتصف مايو ،بعدما
اقـتـحـمــت مـجـمــوعــة م ــن مـشـجـعـيــه مــركــز
التدريب ،واعتدت على الالعبين والطاقم
التدريبي ،وحطمت غرف المالبس ،وروعت
العاملين في النادي.
ومنذ ذلــك الحين ،فسخ تسعة العبين
ب ـي ـن ـه ــم ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــون ولـ ـ ـي ـ ــام ك ــارف ــالـ ـي ــو،

وجيلسون مارتينز ،وبرونو فرنانديش،
وروي باتريسيو ،باإلضافة الى الهولندي
باش دوست ،عقودهم من طرف واحد ،فيما
ترك المدرب جيزوس النادي «وديا» ،ووقع
مع الهالل السعودي.
وأوق ـفــت اح ــدى الـهـيـئــات الـقـيــاديــة في
ال ـن ــادي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي الــرئ ـيــس دي
كارفاليو عن ممارسة وظائفه ،وقد اعتبر
االخ ـي ــر ه ــذا ال ـق ــرار غـيــر ش ــرعــي ،ورفــض
االلتزام به .وسيحاول األعضاء المسجلون
فــي ال ـنــادي ايـجــاد مـخــرج لــازمــة السبت
المقبل خالل الجمعية العمومية التي قد
تصوت على اقالة برونو دي كارفاليو.
(أ ف ب)

تويوتا تفوز بسباق «لومان» بقيادة ألونسو بطل فورموال
الشركة اليابانية الثانية التي تفوز بلقب سباق التحمل

فريق تويوتا يحتفل بالفوز

أنهت تويوتا سنوات من األلم
بالفوز بسباق «لومان  24ساعة»،
أمس األول ،حيث حصد اإلسباني
فرناندو الونسو ،بطل فورموال 1
مــرتـيــن ،الـلـقــب فــي ظ ـهــوره األول،
ليصبح على بعد خـطــوة واحــدة
م ــن الـ ـت ــاج ال ـث ــاث ــي ف ــي سـبــاقــات
السيارات.
وج ـ ـ ــاء االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
متوقعا فــي النسخة  86للسباق
عـ ـق ــب ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ب ـ ــورش ـ ــه الـ ـع ــام
الماضي ،في المحاولة  20لتويوتا.
وم ـ ـ ــع ح ـ ـصـ ــول تـ ــويـ ــوتـ ــا ع ـلــى
المركزين األول والثاني أصبحت
ثــانــي شــركــة يــابــان ـيــة ف ـقــط تـفــوز
بأهم سباقات التحمل في العالم
بعد مازدا في .1991
وق ـ ـ ــال أل ــونـ ـس ــو ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـفــز
بـ ـسـ ـب ــاق ف ـ ــورم ـ ــوال  1فـ ــي خـمــس
سـ ـن ــوات «ل ــأس ــف س ـب ــاق لــومــان
 24س ــاع ــة ي ـق ــام مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
العام .يجب إقامته كل أسبوعين
أو ثالثة».

وت ـ ـقـ ــاسـ ــم الـ ــون ـ ـسـ ــو س ـ ـيـ ــارة
ت ـ ــوي ـ ــوت ـ ــا رقـ ـ ـ ــم  8مـ ـ ــع الـ ـس ــائ ــق
السويسري سيباستيان بويمي
والـيــابــانــي ك ــازوك ــي ناكاجيما،
الذي حسم مركز أول المنطلقين
فـ ــي الـ ـتـ ـج ــارب ال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة ي ــوم
الخميس وعبر خط النهاية في
السباق.
وزاد القلق فــي م ــرآب تويوتا
م ــع اقـ ـت ــراب ال ــوق ــت م ــن الـنـهــايــة
واحتضن الونسو وبويمي باقي
أعضاء الفريق وهــم يأملون في
عدم تكرار كوابيس الماضي.
وف ـ ــي  2016ك ـ ــان نــاكــاج ـي ـمــا
في طريقه للفوز قبل أن تتوقف
ال ـس ـيــارة قـبــل خـمــس دقــائــق من
نهاية الــوقــت ليهدي الـفــوز إلى
بورشه.
وأجـ ـ ـ ــاب ب ــويـ ـم ــي ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
زميال لناكاجيما في  2016عند
ً
سؤاله عن شعوره بالفوز أخيرا
«ال يمكنني وصفه حقا .عندما
تنظر إلى الماضي واللفة األخيرة

ف ــي  2016ووجـ ــود ك ــازوك ــي في
السيارة في اللفات األخيرة هذا
العام كانت المشاعر كبيرة».

فترة للذكرى
واحـتـلــت س ـيــارة تــويــوتــا رقــم
 ،7بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـي ــاب ــان ــي ك ــام ــوي
كــوبــايــاشــي وال ـبــري ـطــانــي مــايــك
كــونــواي ،واألرجنتيني خوسيه
ماريا لوبيز ،المركز الثاني بفارق
لفتين ليسيطر الصانع الياباني
على المركزين األول والثاني.
واحـتــل فريق ريبليون ار،13.
بقيادة الفرنسي توماس لــوران
والـ ـس ــويـ ـس ــري م ــاتـ ـي ــاس بـيــش
واألميركي جوستافو مينزيس،
المركز الثالث بفارق  12لفة.
وبدا أن آمال الونسو في الفوز
تعرضت لضربة قوية مع دخول
الساعات األولى للصباح وسيارة
السائق اإلسباني متأخرة بفارق
دقـيـقـتـيــن ع ــن ال ـس ـي ــارة األخ ــرى

لتويوتا ،بعد عقوبة التوقف في
مركز الصيانة.
ل ـكــن ال ـس ــائ ــق االس ـب ــان ــي قــدم
فترة مذهلة خالل الليل ليقلص
ال ـ ـفـ ــارق ونـ ـج ــح زم ـ ـيـ ــاه ،وه ـمــا
سائقان سابقان في فورموال ،1
في القيام بعمل جيد الستعادة
السيطرة بعد الفجر.
وقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــع ال ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــو ،ال ـ ـفـ ــائـ ــز
مــرتـيــن بـسـبــاق ج ــائ ــزة مــونــاكــو
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،خ ـ ـطـ ــوة كـ ـبـ ـي ــرة نـحــو
أن ي ـكــون ال ـســائــق ال ـثــانــي ال ــذي
يحصد «الـتــاج الثالثي لرياضة
المحركات» بعد الفوز في لومان.
وم ــازال أم ــام ســائــق مكالرين،
الذي سيبقى في فرنسا للمشاركة
فـ ــي سـ ـب ــاق ف ـ ــورم ـ ــوال  ،1الـ ـف ــوز
بسباق انديانابوليس  ،500وهو
الـسـبــاق ال ــذي ت ـصــدره فــي الـعــام
ال ـمــاضــي ق ـبــل أن ي ـخــرج بسبب
مشكلة في المحرك ليعادل إنجاز
الراحل غراهام هيل.
(رويترز)
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المنتخب المكسيكي نفذ خطة التغلب على ألمانيا ببراعة
لم تستطع عشرات اآلالف من
الجماهير المكسيكية التوقف
عن الغناء داخل ملعب لوجنيكي
عقب تحقيق الفوز على ألمانيا،
وفي المكسيك ،رصد نشاط
زلزالي بسبب قفز الجماهير
فرحا بالفوز.

ظل جيليرمو أوتشوا حارس
مرمى المنتخب المكسيكي األول
ً
لكرة القدم مــوجــودا في الملعب
نـحــو عـشــر دق ــائ ــق ،عـقــب إطــاق
الـحـكــم ص ــاف ــرة نـهــايــة ال ـم ـبــاراة
التي فاز بها فريقه على المنتخب
األلـ ـم ــان ــي ب ـط ــل ال ـع ــال ــم لـمـجــرد
استنشاق الـهــواء ،بعد ما يمكن
القول عنه إنه أكبر فوز للمكسيك
في المونديال.
وف ـ ــاز ال ـم ـن ـت ـخــب الـمـكـسـيـكــي
على نظيره األلماني  -1صفر في
مستهل مشوارهما بالمجموعة
ال ـســادســة بـبـطــولــة ك ــأس العالم
المقامة حاليا بروسيا.
ولم تستطع عشرات اآلالف من
الجماهير المكسيكية التوقف
عن الغناء داخل ملعب لوجنيكي
عقب تحقيق الفوز.
وفي المكسيك ،تم رصد نشاط
زل ــزال ــي بـسـبــب ق ـفــز الـجـمــاهـيــر
فرحا بالفوز ،ولم يضيع الرئيس
المكسيكي إنريكي بينا نيتو ،أي
وقت للتعبير عن سعادته.
وك ـت ــب ع ـبــر م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي (تويتر) تغرديه كتب
فـيـهــا " :ت ــأ ك ــد :المكسيك تنافس
وت ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى أفـ ـض ــل ف ــري ــق فــي
العالم ،العديد من التهاني .مباراة
عظيمة".
ومـ ــا ج ـعــل االن ـت ـص ــار أفـضــل
هـ ــو أن ال ـم ـن ـت ـخــب الـمـكـسـيـكــي
اسـتـحــق ال ـف ــوز ،وأرهـ ــق األل ـمــان
ف ــي ال ـه ـجــوم ف ــي ال ـش ــوط األول،
ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــدث األبـ ـ ـ ــرز فـيــه
ه ــو ه ــدف هـيــرفـيـنــغ ل ــوزان ــو،
ومــن ثم تراجع الفريق رويــدا
روي ــدا الستيعاب التهديدات
الهجومية للمنتخب األلماني.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،كــان
يتوقع المدرب خوان كارلوس

والعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوه نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة،
وأص ـ ـ ـ ــروا فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
أن يـقـفــوا ن ــدا بـنــد أمـ ــام العبين
أمـ ـث ــال ت ــون ــي ك ـ ـ ــروس ،وس ــام ــي
خـضـيــرة ،ومــانــويــل نــويــر ،على
الرغم من أن المنتخب المكسيكي
لـ ــم يـ ـه ــزم أل ـم ــان ـي ــا مـ ــن ق ـب ــل فــي
م ـب ــاراة رسـمـيــة ،كـمــا أن األلـمــان
لم يخسروا سوى مباراة وحيدة
فقط فــي مبارياتهم االفتتاحية
الـ 18بالمونديال.
وذكر أوسوريو" :هذه المباراة
عـ ــامـ ــة ف ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
المكسيكية .الفريق لعب حبا في
الفوز وليس خوفا من الهزيمة.
لـعـبـنــا بـشـجــاعــة عـنــدمــا احـتــاج
األمـ ـ ـ ــر ،ودافـ ـع ـ ـنـ ــا بـ ـق ــوة ع ـنــدمــا
احتجنا إليه".
وقــال لوزانو" :ال أعلم إذا كان
هذا الفوز هو األكبر للمكسيكيين
ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،ولـكـنـنــا حـقـقـنــاه".
وتحدث عن جهوده الشخصية
قــائــا" :إنــه أفضل هــدف سجلته
طوال حياتي".
وكــان لــوزانــو ،الجناح األيسر
لـفــريــق أيـنــدهــوفــن ،هــو المفتاح
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــوز ب ـج ــان ــب
ال ـج ـنــاح األي ـم ــن مـيـغـيــل الي ــون،
الع ـ ـ ـ ــب إش ـ ـب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وخ ــافـ ـيـ ـي ــر
هـيــرنــانــديــز ،مـهــاجــم ويستهام،
وك ـ ــارل ـ ــوس ف ـي ــا م ـه ــاج ــم ل ــوس
أنجلس.
وبصفة خاصة الثنائي فيال
ولوزانو ،كشفا مساحات كبيرة
ف ــي ال ـج ــان ــب األيـ ـم ــن للمنتخب
األلـ ـم ــان ــي ،ح ـي ــث ت ـ ــرك ج ــوش ــوا
كيميتش مساحات كبيرة خلفه
أثناء تأدية دوره الهجومي.
هــذا مــا خطط إلـيــه أوســوريــو
منذ فترة طويلة.
وق ــال أوســوريــو" :لـقــد رسمنا

جانب من تدريبات المنتخب المكسيكي
خطتنا قبل ستة أشهر .اضطررنا
إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات
ولـكـنـنــا أردن ـ ــا دائ ـم ــا أن نمتلك
العبين سريعين في الجناحين.
فــي الـشــوط األول ،دافعنا بذكاء
وسجلنا هدفا من هجمة مرتدة.

مــع كــامــل احـتــرامــي ،كنا الفريق
المتفوق".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ل ـق ــد حـ ــاولـ ــوا شــن
ال ـه ـج ـم ــات ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
ولكننا كنا مستعدين .لقد تدربنا
على الدفاع بأربعة العبين".

تشيتشاريتو :الفوز ليس كل شيء
أك ــد ال ـم ـهــاجــم الـمـكـسـيـكــي خــافـيـيــر
"تشيتشاريتو" هيرنانديز أن بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم لـيـســت م ـب ــاراة واح ــدة
ف ـق ــط ،وأن فـ ــوز ال ـم ـك ـس ـيــك -1ص ـف ــر
على ألمانيا في بداية مشوارها في
مونديال روسيا  2018لن تكون له أي
فائدة إذا لم يلتزم الفريق بنفس النهج
خالل مشواره في البطولة.
وق ــال تشيتشاريتو عقب الـمـبــاراة:
"ال ـ ـفـ ــوز كـ ــان إي ـج ــاب ـي ــا جـ ـ ــدا ،سـنــرحــل
سـعــداء ألننا فزنا فــي الـمـبــاراة األولــى

المانشافت يقرر التدرب خلف
األبواب المغلقة
بـعــد الـهــزيـمــة غـيــر الـمـتــوقـعــة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ــى
م ـبــاريــاتــه بـبـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
 2018ب ــروس ـي ــا ،قـ ــرر الـمـنـتـخــب
األلماني تغيير خططه الخاصة
بــالـتــدريـبــات ال ـتــي سيخوضها،
وأعلن عدم فتح األبواب للجماهير
لحضور المران.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـت ــدرب بطل
ال ـع ــال ــم ،الـ ــذي س ـقــط أم ــس األول
أم ـ ــام ال ـم ـك ـس ـيــك ب ـه ــدف دون رد
في الجولة األولى من المونديال
الــروســي ،خلف األب ــواب المغلقة
بـمـعـسـكــره فــي فــاتــوتـيـنـكــي على
أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة
(موسكو).
وب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أل ـغــى
االت ـ ـحـ ــاد األلـ ـم ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
م ــؤتـ ـم ــرا ص ـح ــاف ـي ــا ل ـف ـل ـيــب الم،
الالعب األلماني السابق الذي كان
أحد عناصر المنتخب الفائز بلقب
مونديال البرازيل .2014
ُ
ويعد الم أحد أبرز الوجوه التي
تروج لملف ترشح ألمانيا لتنظيم
بطولة كأس أمم أوروبا .2020

وبـ ــدأ مـنـتـخــب "ال ـمــان ـشــافــت"،
أم ــس األول ،م ـش ــوار ال ــدف ــاع عن
لقبه العالمي بهزيمة مدوية أمام
المكسيك بملعب لوجنيكي في
موسكو.
وتعتبر هذه هي المرة األولى
منذ عام  1982التي تستهل فيها
ألمانيا مشوارها في المونديال
بهزيمة.
ويـلـتـقــي الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي،
بـقـيــادة مــدربــه الــوطـنــي يواخيم
لوف ،السبت المقبل ،مع سويسرا،
قـ ـب ــل أن ي ـخ ـت ـت ــم مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــواره فــي
المجموعة السادسة يوم األربعاء
( 27الجاري) أمام كوريا الجنوبية.
(د ب أ)

وألن ـن ــا حـقـقـنــا ه ــذا أم ــام بـطــل الـعــالــم،
لكن غدا علينا أن نصب تركيزنا في أن
المونديال ليس مباراة واحدة فقط".
وأضاف مهاجم ويستهام اإلنكليزي:
"ال يــزال أمامنا فــرق قوية للغاية مثل
كــوريــا الجنوبية والـســويــد ،لــن يهديا
إلينا شيئا ،وعلينا أن نعود للعب كما
جرت العادة دائما ،بنفس القوة ،من أجل
أن نتمكن من المضي قدما".
وتـ ــابـ ــع" :ن ــرغ ــب ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
ال ـن ـهــائــي ،ال ـف ــوز ل ــن ي ـكــون مـجــديــا إذا

خسرنا المباراتين المتبقيتين ورجعنا
إلى الوطن بدون شيء ،علينا أن نتحلى
بالرصانة واالتزان ،ال نزال في البداية".
وأكمل" :هــذه هي كرة القدم ،لو كان
األمر يتعلق بالرياضيات لفازت نفس
الفرق دائما ،ولكن نحتاج إلى الكثير من
الهدوء وإظهار احترام كبير للمنافسين،
إن ـهــا خ ـطــوة ج ـيــدة ول ـكــن نـحـتــاج ألن
نكون هادئين".
(د ب أ)

ماركيز :االنتصار
األهم في تاريخنا
أكـ ــد ال ـم ــداف ــع الـمـكـسـيـكــي راف ــاي ــل
مــاركـيــز ،أن ف ــوز منتخب ب ــاده على
أل ـمــان ـيــا ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـف ــري ــق األولـ ــى
بـ ـبـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم  2018فــي
روسيا هو االنتصار األهم في تاريخ
المكسيك.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ــاع ـ ــب ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي (39
عــامــا) عـقــب الـلـقــاء ال ــذي ج ــرى أمــس
األول" :نعم ،ال يعتريني أي شــك ،إنه
االنتصار األهم في تاريخ المكسيك ،أن
تلعب أمام بطل العالم في الوقت الذي
لم يكن أحد يراهن عليك في المكسيك
فهو شــيء ثمين للغاية ،هــذا األمــر ال
يحدث دائما".
و ت ــا ب ــع " :م ــن المستحيل أن تكون
هناك بداية أفضل من هذه .إنه انتصار
تاريخي .نحن سعداء ونشعر بدوافع
كبيرة من أجل استكمال هذا الطريق.
ال يزال هناك الكثير .إنها فقط البداية".
وحقق المدافع السابق لبرشلونة

اإلسباني رقما قياسيا تاريخيا
أم ـ ــس ع ـن ــدم ــا س ـج ــل م ـشــارك ـتــه
الـ ـخ ــامـ ـس ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي فــي
بطوالت كأس العالم ،ليعادل في
هــذا الـصــدد مواطنه أنطونيو
كـ ــاربـ ــاخـ ــال واألل ـ ـمـ ــانـ ــي لــوثــر
ماتيوس.
ودخل ماركيز أمس ملعب اللقاء
( )73على حساب أندريس غوادرادو،
الـ ــذي سـلـمــه شـ ــارة ق ـي ــادة المنتخب
المكسيكي.
واس ـت ـطــرد مــارك ـيــز" :ل ــم أك ــن أدرك
هذا (أنه يلعب المونديال الخامس له
في مسيرته) ،كنت مركزا في المباراة.
كنت أصب تركيزي في القيام باألمور
بشكل جيد".
(د ب أ)

ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد كـ ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األل ـ ـم ـ ــان ـ ــي ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا عـ ـ ــن أفـ ـض ــل
مستوياته ،وقــال أوسوريو رغم
الفوز الكبير إن فريقه لم يحقق
ش ـي ـئ ــا ،ح ـي ــث ي ــري ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
المكسيكي الـتــأهــل ل ــدور الستة

ع ـ ـ ـشـ ـ ــر ،لـ ـ ــذلـ ـ ــك ال يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم أن
يفقدوا تركيزهم في المباراتين
المقبلتين أمام كوريا الجنوبية
والسويد.
وقـ ـ ــال أوسـ ـ ــوريـ ـ ــو" :س ـن ــرت ــاح
ون ـت ـع ــاف ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـم ـب ــاراة

المنتخب الكوري الجنوبي ،التي
ستكون صعبة .دعونا نرى إلى
أي مدى يمكننا أن نصل".
(د ب أ)

ماتيوس :أوزيل افتقد سرعته
قال لوثار ماتيوس ،الالعب األكثر مشاركة دولية في
تــاريــخ المنتخب األلـمــانــي ،فــي مقاله لصحيفة "بيلد"
األلمانية "لم أر منتخب ألمانيا بهذا الضعف في بطولة
كبيرة منذ فترة طويلة".
وطالب ماتيوس ،المتوج مع المنتخب بكأس العالم
 ،1990بإجراء تغييرات قائال إن "ماركو رويس ،العب خط
الوسط المهاجم لبوروسيا دورتموند والذي شارك من
ً
مقعد البدالء ،يجب أن يلعب دائما".
كــذلــك وج ــه مــاتـيــوس ان ـت ـقــادات لــاعــب خــط الــوســط
مـسـعــود أوزيـ ــل ،قــائــا إن ــه "افـتـقــد ال ـســرعــة" ،مضيفا أن
الالعب حظي بالكثير من الحرية من قبل المدير الفني
يواخيم لوف ،لكنه لم يستثمر ذلك.
(د ب أ)

الفيفا يفتح تحقيقات حول تعدي
جماهير المكسيك على نوير
قرر االتحاد الدولي لكرة القدم
(الـ ـفـ ـيـ ـف ــا) ،ف ـت ــح ت ـح ـق ـي ـقــات ح ــول
ه ـتــا فــات ا لـجـمــا هـيــر المكسيكية
ُ
المعادية للحارس األلماني مانويل
نــويــر خ ــال ال ـم ـبــاراة ال ـتــي ف ــازت
فـيـهــا الـمـكـسـيــك أم ــس األول على
أل ـمــان ـيــا ب ـهــدف نـظـيــف ف ــي أول ــى
مباريات المجموعة السادسة من
بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
و كــا نــت الجماهير المكسيكية
شنت هجوما كبيرا على الحارس
األل ـم ــان ــي ،ووج ـه ــت ل ــه الـشـتــائــم،
ووصفته بـ"العاهر".
وقال أحد المسؤولين بـ"الفيفا"
في تصريحات لـ"د ب أ"" :االتحاد
ال ــدول ــي ي ـقــوم بتجميع الـتـقــاريــر
الـمـخـتـلـفــة ع ــن ال ـم ـب ــاراة ،بجانب
حـصــر ال ــدالئ ــل ال ـقــويــة المتعلقة
بالموضوع ،بما فيها ما سيقوله
المراقب للسلوكيات العنصرية".
ولــن يـقــوم الفيفا ب ــاإلدالء بأي
تصريحات أو تعليقات حول هذا
الموضوع ،حتى يتم تقييم جميع
المعلومات الخاصة به.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ،قـ ــامـ ــت

الجماهير الجالسة في المدرجات
المكسيكية بالصياح ضد نوير،
ووصـفـتــه بــ"الـعــاهــر" خــال قيامه
بتنفيذ ضربة مرمى.
وع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
المكسيكي للكرة قبل عــام بسبب
األه ـ ــازي ـ ــج ال ـم ـن ــاه ـض ــة لـلـمـثـلـيــة
ل ـج ـمــاه ـيــره خـ ــال م ـب ــارات ـي ــن في
التصفيات المؤهلة للمونديال،
وح ــذره مــن تـكــرار هــذا الفعل مرة
أخرى.
واعتادت الجماهير المكسيكية
منذ عدة سنوات النداء على حارس
م ــرم ــى ال ـف ــري ــق ال ـم ـن ــاف ــس بـلـفــظ
"ال ـعــاهــر" فــي كــل م ــرة ي ـقــوم فيها
بتنفيذ ضربة المرمى.
وط ــال ــب االت ـ ـحـ ــاد الـمـكـسـيـكــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ج ـمــاه ـيــره ف ــي ال ـعــام
الماضي خالل بطولة كأس القارات
بالتوقف واإلقالع عن هذه العادة.
(د ب أ)
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وزبير يحتفل بهدفه في مرمى البرازيل

البرازيل تسير على منوال الكبار وتخيب اآلمال
ضمن الجولة األولى من
منافسات المجموعة الخامسة،
سار المنتخب البرازيلي لكرة
القدم على منوال المنتخبات
الكبيرة المرشحة إلحراز لقب
المونديال الروسي ،بسقوطه
في فخ التعادل أمام نظيره
السويسري .1-1

س ــار الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ل ـكــرة ال ـق ــدم على
منوال المنتخبات الكبيرة المرشحة إلحراز لقب
المونديال الروسي ،بسقوطه في فخ التعادل امام
نظيره السويسري  ،1-1أمس األول ،في روستوف،
ضمن الجولة األول ــى من منافسات المجموعة
الخامسة.
ب ـعــد س ـق ــوط اس ـبــان ـيــا ب ـط ـلــة  2010ف ــي فخ
ال ـت ـعــادل امـ ــام جــارت ـهــا ال ـبــرت ـغــال  3-3الجمعة
ضمن المجموعة الثانية ،واألرجـنـتـيــن حاملة
اللقب مرتين عامي  1978و 1986امــام ايسلندا
 1-1السبت ضمن الرابعة ،جاء الدور امس االول
على المانيا حاملة اللقب  4مرات ،آخرها النسخة
األخيرة ،إذ خسرت امام المكسيك صفر -1ضمن
المجموعة السادسة ،وصوال الى تعادل البرازيل
الـمــرصــع سجلها بخمسة ال ـقــاب فــي الـعــرس
العالمي أمام سويسرا.
ووحـ ـ ــدهـ ـ ــا ف ــرنـ ـس ــا ب ـط ـل ــة 1998
ووص ـي ـف ــة ب ـط ـلــة اوروب ـ ـ ـ ــا قـبــل
عــامـيــن ،نجحت فــي تحقيق
ال ـف ــوز وكـ ــان بـصـعــوبــة 1-2
على استراليا ،احــد اضعف

المنتخبات التي واجهها الكبار حتى االن في
الدور االول.
بكرت البرازيل بالتسجيل عبر نجم برشلونة
اإلسـبــانــي فيليبي كوتينيو بتسديدة رائـعــة من
خارج المنطقة ( ،)20واعتقد الجميع ان السيليساو
سيفرض سيطرته على مجريات المباراة ،ويزيد
غلته في طريقه الى فوز سهل يكشر به عن انيابه
في سعيه الى محو خيبة النسخة التي استضافها
قبل  4أعــوام وودعها بخسارتين مذلتين ،االولى
ام ــام المانيا  7-1فــي دور األرب ـعــة ،والثانية امــام
هولندا صفر -3في مباراة المركز الثالث.
لـكــن خــافــا لـعــروضـهــا فــي الـمـبــاريــات الــوديــة
اإلعدادية ،حيث تألقت بشكل الفت ،قدمت البرازيل
عرضا مخيبا ،ولم تبادر الى حسم نتيجة المباراة
بعد افتتاحها التسجيل بداية الشوط األول ،وال
حتى عندما استقبلت شباكها هدف التعادل مطلع
الشوط الثاني برأسية مهاجم هوفنهايم االلماني
ستيفن تسوبر (.)50
ً
كما ان نجمها نيمار العائد إلى المالعب مؤخرا
بـعــد غـيــاب  3أشـهــر بسبب كـســر فــي مـشــط قدمه
الـيـمـنــى ،ب ــدا بـعـيــدا عــن م ـس ـتــواه ،وبـ ــاءت جميع

مـحــاوالتــه بالفشل ان كــان فــي صناعة اللعب او
التسديد نحو المرمى ،إال ما ندر.
وكان مدرب البرازيل تيتي أعلن السبت ان نجم
باريس سان جرمان الفرنسي "ليس جاهزا بنسبة
 100في المئة ،لكن بإمكانه اللعب".
ولم تشهد تشكيلة تيتي أي مفاجأة ،حيث اشرك
ثياغو سيلفا وجواو ميراندا في قلب الدفاع والى
جانبهما الظهيران األيمن دانيلو واأليسر مارسيلو.
ولعب باولينيو وكاسيميرو وفيليبي كوتينيو في
الوسط ،فيما جاور نيمار في الهجوم كل من ويليان
وغابريال جيزوس.
وح ـمــل مــارسـيـلــو ش ــارة الـقــائــد بـحـســب نظام
المداورة الذي يستخدمه تيتي منذ تسلمه المهمة
في .2016
م ــن ج ـه ـت ــه ،دفـ ــع مـ ـ ــدرب س ــوي ـس ــرا فــادي ـم ـيــر
ً
بتكوفيتش أ يـضــا بتشكيلته المنتظرة مفضال
تسوبر على مهاجم شالكه األلماني بريل ايمبولو
فــي الـجـهــة الـيـســرى ،فـكــان األول عـنــد حـســن ظنه
ً
بتسجيله هدف التعادل ،مكفرا عن ذنبه في هدف
البرازيل ،عندما ابعد كرة برعونة برأسه استغلها
كوتينيو الفتتاح التسجيل.

كانت أول محاولة لسويسرا عندما مرر شيردان
شاكيري كرة عرضية تابعها بليريم دزيمايلي فوق
العارضة (.)4
وأه ــدر باولينيو فرصة افتتاح التسجيل اثر
تلقيه ت ـمــريــرة عــرضـيــة م ــن نـيـمــار ام ــام الـمــرمــى
سددها بيسراه بجوار القائم االيسر (.)12
ومنح كوتينيو التقدم للبرازيل ،عندما استغل
كــرة ابـعــدهــا تسوبر بــرأســه عند حــافــة المنطقة،
فهيأها صانع الـعــاب برشلونة لنفسه وسددها
قوية رائعة بيمناه ارتطمت بالقائم األيسر البعيد
لمرمى الحارس يان سومر (.)20
وانـتـظــرت الجماهير الدقيقة الثانية األخيرة
من الوقت بدل الضائع من الشوط االول لمشاهدة
فــرصــة خطيرة أخ ــرى ،عندما طــار ثياغو سيلفا
لكرة اثر ركلة ركنية وتابعها برأسه فوق العارضة
بسنتمترات قليلة.
ونجحت سويسرا في إدراك التعادل من ركلة
ركنية انبرى لها شاكيري وتابعها تسوبر برأسه
مــن مـســافــة قــريـبــة داخ ــل الـمــرمــى ال ـخــالــي ،وســط
احتجاجات البرازيليين ،لكون الالعب السويسري
دفع ميراندا قبل ارتقائه لمتابعة الكرة (.)50

ً
واسـتـيـقـظــت ال ـبــرازيــل عـقــب ال ـهــدف بـحـثــا عن
ً
ً
التقدم مجددا ،وكاد نيمار يمنحها التقدم مجددا،
اثر تلقيه كرة من مارسيلو داخل المنطقة فتالعب
بستيفان ليختشتاينر وسددها قوية من مسافة
قريبة ارتطمت بقدم األخير وتحولت الــى ركينة
لم تثمر (.)58
ومرر نيمار كرة على طبق من ذهب الى كوتينيو
داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وسددها
بيمناه بجوار القائم االيسر ( ،)70ثم اختبر حظه
بـتـســديــدة قــويــة مــن خ ــارج المنطقة تـصــدى لها
سومر (.)78
وأه ـ ــدر م ـهــاجــم ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي روبــرتــو
فيرمينو ،بديل جيزوس ،فرصة تسجيل هدف الفوز
من أول كــرة عندما تهيأت امامه داخــل المنطقة،
فسددها برعونة فوق الخشبات الثالث (.)82
وكــاد نيمار يفعلها بضربة رأسية من مسافة
قــري ـبــة اث ــر ت ـمــريــرة عــرض ـيــة لــوي ـل ـيــان ب ـيــن يــدي
الـحــارس سومر ( ،)88وانقذ االخير هدفا محققا
بإبعاده رأسـيــة فيرمينو مــن مسافة قريبة (،)90
ثم سدد ميراندا كرة قوية من نقطة الجزاء بجوار
القائم االيمن (.)1+90

مدرب سويسرا فخور تيتي :كان هناك الكثير من الضغط

بمنتخب بالده

بيتكوفيتش وبهرامي

أكد مدرب المنتخب السويسري لكرة القدم فالديمير بتكوفيتش أنه
فخور بفريقه عقب التعادل مع البرازيل المرشحة إلحراز اللقب  1-1أمس
األول ،في روستوف ،بالجولة األولى من منافسات المجموعة الخامسة
في المونديال الروسي.
وقال بتكوفيتش" :أنا فخور بفريقي .البرازيل حصلت على فرص أكثر
إال أننا حافظنا على األمل .عندما تمكنا من الضغط عليهم والتقدم،
ً
قمنا بذلك بشكل جيد جدا .هذه بداية جيدة لدور المجموعات".
ً
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب المباراة" :لعبنا جيدا وبذكاء،
ً
راض عــن كــل ش ــيء" ،موضحا "أتمنى أن يتم التعامل معنا
وأنــا
ٍ
بجدية .لم نخسر سوى مرة واحــدة في المباريات الـ  22األخيرة،
وليس من السهل تحقيق نتيجة جيدة أمامنا ،شاهدنا ذلــك ضد
إسبانيا ( 1-1في مباراة ودية قبل البطولة) وضد البرازيل".
وختم "أظهرنا بأن هذا الفريق يعرف كيف يرد ويؤمن في مؤهالته".
أما حارس المرمى السويسري يان سومر ،فقال" :لقد عملنا عامين
من أجل هذه اللحظة .إنه أمر رائع أن نبدأ البطولة بهذه الطريقة".
(أ ف ب)

عـ ـ ـ ـ ـ ــزا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
البرازيلي لكرة القدم تيتي تعثر
"ال ـس ـي ـل ـي ـســاو" أم ـ ــام ســويـســرا
 1-1في روستوف إلى "التوتر
والقلق" من المباراة األولى في
مونديال روسيا.
وقـ ـ ـ ـ ــال تـ ـيـ ـت ــي فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي عـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة:
"بالطبع ،كنت أرغب في الفوز،
وك ـن ــت أت ــوق ــع ذلـ ـ ــك .أنـ ــا لـســت
س ـع ـيــدا ب ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة .كنت
سـعـيــدا قـبــل تسجيلهم هــدف
الـ ـتـ ـع ــادل .ك ـنــا ن ـت ـحــرك بشكل
جـ ـ ـي ـ ــد .وبـ ـ ـع ـ ــد ذل ـ ـ ــك صـ ـ ـع ـ ــدوا،
ول ــم ننجح فــي وقـفـهــم جـيــدا"،
مضيفا" :استغرقنا  10دقائق
إليجاد إيقاعنا .إنهاء الهجمات
لم يكن جيدا .إنه التوتر والقلق
من المباراة األولى .هذا ينطبق
َّ
علي أنا أيضا".
وخيبت البرازيل ،المرشحة

للقب ،ونجمها نـيـمــار ،اآلمــال
ال ـتــي كــانــت مـعـلـقــة عـلـيـهــا في
بـ ــدايـ ــة الـ ـم ــون ــدي ــال الـ ــروسـ ــي،
وقدمت عرضا مخيبا ،وأجبرت
على التعادل.
وخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــا لـ ـ ـع ـ ــروضـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
الـمـبــاريــات ال ــودي ــة اإلع ــدادي ــة،
حيث تألقت بشكل الفت ،قدمت
ال ـب ــرازي ــل عــرضــا مـخـيـبــا ،ولــم
تبادر إلى حسم نتيجة المباراة
بعد افتتاحها التسجيل بداية
ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول عـ ـب ــر فـيـلـيـبــي
ك ــو تـ ـيـ ـنـ ـي ــو (  ،)20وال ح ـتــى
عندما استقبلت شباكها هدف
التعادل مطلع الـشــوط الثاني
ب ــرأسـ ـي ــة م ـه ــاج ــم هــوف ـن ـهــايــم
األلماني ستيفن تسوبر (.)50
وتـ ــابـ ــع ت ـي ـت ــي" :كـ ـ ــان ه ـنــاك
الكثير مــن الـضـغــط ،وأث ــر ذلك
على دقــة الالعبين في اللمسة
األخ ـيــرة .ســددنــا  20م ــرة ،لكن

الكثير من التسديدات لم تكن
بين الخشبات الثالث".
وأردف" :كان يجب أن نجبر
حارس مرماهم على العمل أكثر
من ذلك ،لكن بعد هدفهم شعرنا
بالضغط .إ نــه درس .يجب أن
نحافظ على ب ــرودة أعصابنا
أكثر في إنهاء الهجمات".
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــض ت ـ ـي ـ ـتـ ــي ال ـ ـحـ ــديـ ــث
ع ــن ال ـت ـح ـك ـيــم ،ح ـيــث ك ــان أول
س ــؤال وج ــه إل ـيــه فــي المؤتمر
الصحافي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ي ـ ــؤسـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي أن
ال ـ ـسـ ــؤال األول ع ــن ال ـت ـح ـك ـيــم.
أفضل أن أتحدث عن األداء .أنت
ت ـت ـســاء ل عـمــا إذا ك ــان يتعين
عـلـيـنــا أن ن ـم ــارس ال ـمــزيــد من
الضغط على الحكم وأنا أجيبك:
ال ،ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق" ،ف ــي إش ــارة
إلى هدف التعادل الذي سجله
المهاجم ا لـســو يـســري ستيفن

تيتي

ت ـس ــوب ــر ب ـع ــد دفـ ـع ــه ال ـم ــداف ــع
البرازيلي جواو ميراندا ،وإلى
ت ـ ـعـ ــرض غ ـ ــاب ـ ــري ـ ــال جـ ـي ــزوس
للعرقلة داخل المنطقة دون أن
يحتسب الحكم ركلة جزاء.
(أ ف ب)
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السويد تبدأ مشوارها المونديالي
بفوز ثمين على كوريا الجنوبية
المنتخب السويدي
ً
حقق ً
فوزا ثمينا على نظيره الكوري
الجنوبي بهدف مقابل الشيء
أمس ،على ملعب استاد "نيجني
نوفجورود" في الجولة األولى
من مباريات المجموعة السادسة
ببطولة كأس العالم .2018

اس ـت ـعــاد الـمـنـتـخــب ال ـســويــدي
ً
أخيرا نغمة تسجيل األهداف التي
يفتقدها منذ فـتــرة ،وتغلب على
نظيره الكوري الجنوبي  - 1صفر
أمــس ،على ملعب استاد "نيجني
ن ــوف ـج ــورود" ف ــي ال ـجــولــة األول ــى
من مباريات المجموعة السادسة
ببطولة ك ــأس الـعــالــم  2018لكرة
القدم المقامة بروسيا.
وج ــاء ه ــدف ال ـم ـبــاراة الــوحـيــد
في الدقيقة  65وسجله أندرياس
جــران ـك ـف ـي ـســت م ــن ض ــرب ــة جـ ــزاء،
احتسبها الحكم من خالل االعتماد
على نظام "حكم الفيديو المساعد"،
الذي يطبق للمرة األولى في بطولة
كأس العالم.
وجـ ــاء ال ـف ــوز ف ــي مـ ـب ــاراة أمــس
لـيـسـتـعـيــد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ــوي ــدي
مـ ــذاق الـتـسـجـيــل م ــن ج ــدي ــد بعد
ال ـض ـغــوط ال ـتــي واج ـه ـهــا الـفــريــق
وم ـ ــدي ـ ــره ال ـف ـن ــي ي ـ ــان أنـ ــدرسـ ــون
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ف ــي ظــل
ً
اع ـت ـبــار أن ال ـفــريــق ي ـعــانــي عـقـمــا
ً
تهديفيا في غياب نجمه السابق
زالت ــان إبراهيموفيتش ،ال ــذي لم
ً
يبد المدرب اهتماما بعودته إلى
المشاركة الدولية.

االستحواذ الكوري
وبـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـت ـف ــوق فــي
االس ـت ـحــواذ مــن جــانــب المنتخب
الكوري الجنوبي بينما ركز الفريق
ال ـس ــوي ــدي ع ـلــى تــأم ـيــن ال ـجــانــب

ال ــدف ــاع ــي والـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـســرعــات
العالية لعناصر المنافس.
وت ـ ــأل ـ ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـس ــوي ــدي
روبـ ـي ــن أولـ ـس ــن ف ــي ظ ـه ــور مبكر
إذ ارت ـقــى وت ـصــدى ل ـكــرة خطيرة
م ــن ض ــرب ــة رك ـن ـيــة ق ـبــل أن تصل
إلــى أحــد عناصر الفريق الكوري
المتمركزين أمام المرمى.
وف ـ ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـكـ ــوري
سيطرته على الكرة بشكل أكبر مع
مرور الوقت ،لكنه لم يهدد المرمى
ال ـس ــوي ــدي بــال ـش ـكــل ال ـك ــاف ــي لهز
الشباك وعانى الحذر الدفاعي.
وجاءت أولى الفرص التهديفية
للمنتخب السويدي عند الدقيقة
 20ح ـي ــث ت ــوغ ــل الع ـ ـبـ ــوه داخـ ــل
منطقة ج ــزاء الـفــريــق ال ـك ــوري ثم
وصلت الكرة إلى ماركوس بيرج
الذي سدد دون تردد لكن الحارس
الكوري هيون أوه جون تألق بشكل
هــائــل فــي ال ـت ـصــدي لـلـكــرة وأنـقــذ
الشباك من هدف محقق.
و فـ ـ ـ ــي ا ل ــد قـ ـيـ ـقـ ـتـ ـي ــن  43و،44
طــالــب العـبــو المنتخبان الـكــوري
والسويدي ،على الترتيب ،بضربة
ج ــزاء بــداعــي وق ــوع عــرقـلــة داخــل
منطقة ال ـج ــزاء لـكــن الـحـكــم أشــار
بمواصلة اللعب في المرتين.
وكـ ـ ــاد ف ـي ـك ـتــور ك ــايـ ـس ــون ،أن
يتقدم للسويد في الثواني األخيرة
من الشوط األول ،إذ تلقى عرضية
عالية صوبها ببراعة برأسه لكن
الـكــرة ارتطمت بــرأس أحــد العبي
ك ــوري ــا وخ ــرج ــت إل ـ ــى رك ـن ـي ــة لــم

العبو المنتخب السويدي يحتفلون مع الجماهير بعد إحراز الهدف
تستغل ،لينتهي الشوط بالتعادل
السلبي.

الشوط الثاني
ً
وب ــدأ الـشــوط الـثــانــي هجوميا
منذ الدقيقة األول ــى وج ــاء ت أول
فرصة تهديفية حقيقية في الدقيقة
 ،52وك ــان ــت م ــن ن ـص ـيــب ال ـفــريــق
الكوري ،إذ أرسل كي سونج يوينج

عــرضـيــة قابلها ك ــوو جــا تشيول
بتسديدة برأسه لكنها مرت بجوار
القائم مباشرة.
وأنقذ الحارس الكوري شباكه
مــن ه ــدف مـحـقــق فــي الــدقـيـقــة 56
حـ ـي ــث تـ ـص ــدى بـ ـب ــراع ــة ل ــرأس ـي ــة
مـبــاغـتــة خ ـط ـيــرة ،ق ـبــل أن يشتت
ال ــدف ــاع الـ ـك ــرة وسـ ــط ارتـ ـب ــاك في
منطقة الجزاء.
وفــي الدقيقة  ،63طالب العبو

الـ ـس ــوي ــد ب ـض ــرب ــة ج ـ ـ ــزاء ب ــداع ــي
قيام البديل كيم مين وو بعرقلة
كاليسون ،وأشار الحكم بمواصلة
اللعب قبل أن يوقفه بعدها بثوان
إث ـ ــر إشـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن حـ ـك ــم ال ـف ـي ــدي ــو
المساعد.
وت ــوج ــه ال ـح ـكــم ال ـس ـل ـف ــادوري
جويل أجويالر إلى خارج الملعب
ل ـم ــراج ـع ــة ال ـل ـق ـطــة ع ـب ــر ال ـشــاشــة
ويعلن عــن احتساب ضربة جــزاء

أندرسون :لم نكن بحاجة إلى تقنية الفيديو

المدرب السويدي أندرسون وقائد المنتخب غرانكفيست خالل المؤتمر الصحافي

أك ــد م ــدرب الـمـنـتـخــب ال ـســويــدي لـكــرة
ال ـق ــدم ي ــان أن ــدرس ــون أن ــه ل ــم ت ـكــن هـنــاك
حــا جــة لـلـجــوء إ لــى تقنية ا لـمـســا عــدة في
ال ـف ـيــديــو الح ـت ـس ــاب رك ـل ــة جـ ــزاء لـفــريـقــه
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ض ـ ــد ك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
(-1صفر) في الجولة األولى من منافسات
المجموعة الخامسة في المونديال أمس.
وق ـ ـ ــال "لـ ـ ــم نـ ـك ــن بـ ـح ــاج ــة الـ ـ ــى ت ـق ـن ـيــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ب ــال ـف ـي ــدي ــو ،ف ــرك ـل ــة الـ ـج ــزاء
كــانــت واضـحــة جــدا .كــان مــن الجيد جدا
استخدام هذه التقنية ،لكن ركلة الجزاء
كانت واضحة فعال".
وأضاف "استحوذ الكوريون على الكرة في
منتصف ملعبنا في الدقائق العشر األولى،
لكننا قمنا بـحــل ه ــذه المشكلة .ضغطنا
بدنيا ،وقمنا بتمرير كرات داخل المنطقة،
كـمــا أنـنــا خلقنا فــرصــا عــن طــريــق الـكــرات
الثابتة .تحلينا بالصبر حتى ركلة الجزاء".

وتابع "كانت مباراة بدنية جدا ،صعبة
جــدا ،كنا متعبين قليال في النهاية ،لذا
اضطررنا إلى الدفاع أكثر ،لكن شباكنا
ل ــم ت ـس ـت ـق ـبــل اي هـ ـ ــدف ،ول ـع ـب ـن ــا مـثـلـمــا
قـ ــرر نـ ــا .أ ن ـ ــا س ـع ـي ــد بــا ل ـن ـت ـي ـجــة واألداء
وفخور بالالعبين .الشيء الوحيد الذي
يؤسفني عدم قدرتنا على تسجيل المزيد
من األهداف".
ومن جهته ،قال قائد السويد أندرياس
غرانكفيست مسجل هدف الفوز "أظهرنا
سلوكا رائعا ،مثلما فعلنا امام ايطاليا
ف ــي ال ـم ـل ـحــق" األوروب ـ ـ ــي ع ـنــدمــا حــرمــوا
أب ـطــال الـعــالــم أرب ــع م ــرات الـمـشــاركــة في
المونديال للمرة األولى منذ  60عاما.
وأضـ ـ ـ ــاف "ك ـ ــل مـ ـن ــا ي ــرك ــض مـ ــن أج ــل
اآلخـ ــر .ب ـعــد ال ـه ــدف ،قــاتـلـنــا وأن ــا فـخــور
جدا بزمالئي".
(أ ف ب)

ل ـل ـســويــد ،س ـجــل مـنـهــا آن ــدري ــاس
جرانكفيست هدف التقدم للسويد
في الدقيقة .65
وأحبط الدفاع الكوري محاولة
خطيرة للسويدي ماركوس بيرج
في الدقيقة  70حيث حول الدفاع
الكرة إلى ركنية لم تستغل.
ورغم الضغط المستمر لالعبي
الفريق الـكــوري لــم ينجح الفريق
في تهديد المرمى بالشكل الكافي

لـلـتـعــادل فــي ظــل ال ـحــذر الــدفــاعــي
الشديد لالعبي السويد.
وك ـ ــاد هـ ــوانـ ــج هـ ــي ت ـ ـشـ ــان ،أن
يخطف التعادل لكوريا الجنوبية
ب ـ ــرأسـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ف ـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
ال ـم ـح ـت ـس ــب ب ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع ،لـكــن
الكرة مرت بجوار القائم مباشرة
 ،لتنتهي الـمـبــاراة بـفــوز السويد
 / 1صفر.
(د ب أ)

يونغ :السويديون أقوياء
ً
جدا وطوال القامة
ق ـ ــال مـ ـ ــدرب ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ت ـ ــاي يــونــغ
شـيــن ان العـبــي الـســويــد "أق ــوي ــاء ج ــدا وط ــوال
ا لـقــا مــة ،لكننا ا عـتـقــد نــا ا نــه بإمكاننا التكيف
مــع حجمهم .هــم ربما الفريق ا لــذي يتمتع
بــأطــول قــامــات بـيــن الـ ــ 32فــي كــأس العالم
وسيشكلون تهديدا للجميع".
وأض ـ ـ ــاف" :كـ ـن ــا ن ــرغ ــب ح ـق ــا ف ــي ال ـف ــوز
بـ ـه ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،والـ ــاع ـ ـبـ ــون ف ـع ـل ــوا مــا
ك ــان يـتـعـيــن عـلـيـهــم الـقـيــام ب ــه ،لـكـنـنــا لم
ن ـح ـصــل ع ـلــى ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي ك ـنــا نــأمــل
تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـه ــا .س ـن ـس ـت ـع ــد جـ ـ ـي ـ ــدا ل ـت ـق ــدي ــم
االفضل في المباراتين المقبلتين .نعرف
أن المكسيك سـتـكــون خصما صعبا جــدا
ولكننا سنستعد جيدا .هم سريعون جدا،
ونـشـيـطــون ج ــدا .فــريــق جـيــد ج ــدا .سـنـقــوم
بـتـحـلـيــل مـبــاريــاتـهــم ون ـح ــاول إي ـجــاد حـلــول
لهم".

بلجيكا ترتقي إلى مستوى التوقعات بفوز عريض على بنما
أكرم المنتخب البلجيكي لكرة القدم وفادة نظيره البنمي،
الضيف الجديد على النهائيات ،باكتساحه -3صفر أمس
في سوتشي ضمن الجولة األولى من منافسات المجموعة
السابعة لمونديال .2018
وخــافــا للمنتخبات األخ ــرى المرشحة للفوز باللقب،
وعلى رأسها ألمانيا بطلة  2014التي خسرت أمام المكسيك
(صفر ،)1-والبرازيل التي سقطت في فخ التعادل مع سويسرا
( )1-1أو األرجنتين التي تعادلت مع ايسلندا ( ،)1-1ارتقت
بلجيكا إلى مستوى التوقعات في مباراتها األولى وخرجت
بالنقاط الثالث.
ويدين "الشياطين الحمر" الذين لم يتعرضوا للهزيمة
في مبارياتهم العشرين األخيرة على الصعيدين الرسمي
والودي ،بفوزهم الكبير إلى روميلو لوكاكو صاحب ثنائية
( 69و )75ودرايس ميرتنز ( )47الذي فك شيفرة الدفاع البنمي
بعد أن عانت بالده للوصول إلى الشباك طوال الشوط األول.

وبـعــدمــا ع ـجــزوا عــن تـقــديــم أداء يـ ــوازي الـتــوقـعــات في
مشاركتيهما األخيرتين (مونديال البرازيل  2014وكأس
أوروب ــا  2016في فرنسا حيث انتهى مشوارهم عند ربع
النهائي) ،يأمل "الشياطين الحمر" رد االعتبار في المونديال
الروسي والذهاب بعيدا هذه المرة وربما تكرار سيناريو
 1986حين حلوا في المركز الــرابــع في أفضل نتيجة لهم
حتى اآلن.

بداية قوية
وك ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،ب ــدأ مــارتـيـنـيــز ال ـم ـب ــاراة بــإشــراك
ديرديك بوياتا في الدفاع ،إلى جانب يان فيرتونغن وتوبي
الدرفيريلد ،في ظل غياب القائد فنسان كومباني وتوماس
فيرمايلن اللذين لم يتعافيا تماما من اإلصابة.
وضغط "الشياطين الحمر" منذ البداية وهــددوا مرمى
الحارس خايمي بينيدو في أكثر من مناسبة عبر يانيك

العبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بعد نهاية المباراة

كاراسكو وميرتنز ثم اديــن ه ــازارد الــذي لم يستغل خطأ
فادحا من الدفاع في إعادة الكرة لحارسه وسدد في الشباك
الجانبية اليمنى ( ،)12ثم اهتزت الجهة اليسرى الخارجية
للشباك بمحاولة من ميرتنز (.)19
وتواصلت المحاوالت البلجيكية دون جدوى بعدما نجح
المنتخب األميركي الشمالي في إحباط جميع الهجمات عند
مشارف منطقته ،وحتى عندما نجح العبو مارتينيز في
تخطي الدفاع والتوغل في المنطقة كان الحارس بينيدو
على الموعد كما فعل في مواجهة انفرادية للوكاكو (.)40
وبعدما عجزوا طوال  45دقيقة عن الوصول إلى الشباك،
لم ينتظر البجيكيون سوى دقيقتين فقط على بداية الشوط
الثاني الفتتاح التسجيل بهدف رائع لميرتنز الذي وصلته
الـكــرة على الجهة اليمنى بعد عــدة م ـحــاوالت مــن الــدفــاع
إلبعادها من منطقته ،فأطلقها "طائرة" من فوق الحارس
وإلى الشباك (.)47

وأصبح العب وسط نابولي اإليطالي أول العب بلجيكي
يسجل في نسختين من كأس العالم منذ مارك فيلموتس
عامي  1998و.2002

ثنائية لوكاكاو
لـكــن عــوضــا عــن اسـتـغــال الــوضــع الـمـعـنــوي الـمـهــزوز
لمنافسيهم ،كادت شباك "الشياطين الحمر" تهتز عبر مايكل
أمير مورييو لوال الحارس تيبو كورتوا الــذي اضطر إلى
التدخل ألول مرة منذ صافرة البداية (.)54
وعادت بعدها بلجيكا إلى فرض هيمنتها مجددا ووجهت
الضربة القاضية إلى بنما اثر لعبة جماعية وتمريرة متقنة
من دي بروين إلى القائم األيسر ،حيث كان يتواجد لوكاكاو،
الذي طار لها وحولها برأسه في الشباك (.)69
ولم ينتظر مهاجم مانشستر اإلنكليزي طويال إلضافة
هدفه الشخصي الثاني والثالث لبالده اثــر هجمة مرتدة

سريعة بدأها اكسل فيتسل ،الــذي مــرر الكرة للقائد إدين
هازارد فتقدم بها قبل أن يمررها خلف الدفاع إلى لوكاكو
الذي سددها بيمناه على يسار الحارس (.)75
وت ــراخ ــى البلجيكيون بـعــد ال ـهــدف الـثــالــث وسـمـحــوا
لمنافسيهم باالنطالق إلى األمام وهددوا مرمى كورتوا دون
أن يتمكنوا من تسجيل هدفهم األول في النهائيات.
(أ ف ب)

sports@aljarida●com

مصر المتعطشة لعودة صالح تبحث عن التعويض أمام روسيا
يخوض المنتخب المصري مباراة مصيرية ،اليوم ،بمواجهة المنتخب الروسي ،مستضيف مونديال  2018لكرة القدم ،في الجولة الثانية من منافسات المجموعة األولى
للبطولة.
يدرك منتخب مصر أهمية الفوز على روسيا،
المضيفة ،اليوم ،في سان بطرسبورغ ،في حال أراد
اإلبقاء على آمال تأهله للمرة األولى في تاريخه إلى
الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم ،وللقيام بذلك
يحتاج إلى شجاعة هجومية قد يوفرها نجمه العائد
من اإلصابة محمد صالح.
غــاب أفـضــل العــب إفــريـقــي وفــي إنكلترا الموسم
الـمــاضــي عــن م ـبــاراة أوروغـ ـ ــواي ،فـقــدم العبو
ال ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ه ـك ـتــور كــوبــر أداء
دفاعيا منضبطا وملتزما تكتيكيا ،لكن
دون فاعلية أو خلق أي فرص حقيقية
أمـ ـ ــام الـ ـم ــرم ــى .وب ـف ـق ــدان ـه ــم ال ـتــرك ـيــز
خـ ــال ض ــرب ــة حـ ــرة ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة قـبــل
األخيرة اهتزت شباكهم في مباراتهم
المونديالية األولى منذ .1990
وفــي ظل فــوز روسيا الساحق على
الـ ـسـ ـع ــودي ــة 5-ص ـ ـفـ ــر افـ ـتـ ـت ــاح ــا ،قـ ــد ال
تكفي مصر نقطة التعادل مع روسيا إذا
ما تساوى المنتخبان بالنقاط في نهاية
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ،ال ـتــي تـبــدو
األوروغـ ـ ـ ـ ــواي مــرش ـحــة ق ــوي ــة ل ـح ـجــز إح ــدى
بطاقتيها.

عودة صالح
أهمية نتيجة المنتخب المصري يوازيها اللغط
حول عودة صالح لخوض المباراة بعد غيابه منذ
 26مايو الماضي ،إلصابته بالتواء في مفصل
كتفه خ ــال م ـبــاراة فــريـقــه لـيـفــربــول اإلنكليزي

محمد صالح

وريال مدريد اإلسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفيما بدا أنها مناورة ،أو محاولة إلربــاك الخصم
من مدربه كوبر ،الــذي قــال عشية مباراة األوروغ ــواي
إن صالح "جاهز بنسبة  100في المئة تقريبا" لخوض
المواجهة قبل إبقائه خــارجـهــا ،أش ــار طبيب الفريق
محمد أبوالعال إلــى أن "صــاح جاهز تماما" لخوض
مباراة روسيا.
لكن مع ظهور هــداف الــدوري اإلنكليزي وهو يجد
صـعــوبــة ف ــي ارت ـ ــداء قـمـيــص طــويــل األكـ ـم ــام ،الـسـبــت،
وتدربه أمس األول في غروزني في تقسيمة مع الفريق
ال ــردي ــف ،دخ ـلــت إم ـكــان ـيــة م ـشــارك ـتــه بــديــا ف ــي إط ــار
التوقعات.
ودفــع كوبر في مباراة األوروغ ــواي بالعب الوسط
الـهـجــومــي ع ـمــرو وردة ب ــدال م ــن صـ ــاح ،ف ـنــال أداؤه
استحسانا كبيرا من الجهاز الفني والجماهير.
وتــابــع لــ"فــرانــس ب ــرس"" :لكنه تعلم ال ــدرس جيدا،
وأصبح أكثر التزاما خالل الفترة األخيرة .أجــاد رغم
صعوبة مهمته ضد أوروغــواي ،لكن مع عودة صالح
في مباراة روسيا سيعود للجلوس على مقاعد البدالء
كما كان معتادا من قبل .إال أنه بالتأكيد سيكون له دور
في المشاركة كبديل بالشوط الثاني".

كافاني ،ونيله جائزة أفضل العب في المباراة ،علما
بأنه رفض تسلمها ،ألنها مقدمة من شركة مشروبات
كحولية.
ويغيب عن روسيا ،التي تواجه مصر للمرة األولى
وتبحث عن تأهلها األول إلى الدور الثاني بعد الحقبة
السوفياتية ،العــب وسطها المصاب ألــن دزاغوييف،
ال ــذي رأى أن مـصــر "فــريــق جـيــد ج ــدا ومـنـظــم كـثـيــرا.
مستواها أفضل من السعودية".
وأصيب العب وسط سسكا موسكو بفخذه في
المباراة األولــى ،وسيغيب حوالي عشرة أيام،
َّ
وقد حل بدال منه دنيس تشيريتشيف ،الذي
سجل هدفين ،فيما عــاد إلــى التمارين
ال ـج ـمــاع ـيــة ال ـظ ـه ـيــر األي ـم ــن ي ــوري
جيركوف.
ُي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـمـ ـب ــاراة
الثانية في الجولة الثانية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ت ـ ـقـ ــام
ب ـي ــن األوروغ ـ ـ ـ ــواي
والسعودية.
(أ ف ب)

غياب ألن دزاغوييف
وبعدما كان مركز حراسة المرمى محط اهتمام ،في
ظل إمكانية تحطيم الحضري ( 45عاما) الرقم القياسي
ألكبر الالعبين سنا في تاريخ المونديال ،أصبح من
شبه المؤكد اعتماد الشناوي مرة جديدة ،بعد تألقه
أمــام المهاجمين الفذين؛ لويس ســواريــز وادينسون

تشكيلة مصر وروسيا

غولوفين

وردة «الشقي» من التألق
لمقاعد االحتياطيين

النني :سنحقق طموحاتنا

لم يتوقع كثيرون أن يحمل عمرو وردة ألوان منتخب مصر في
مونديال روسيا  ،2018ويلعب دورا ناجحا بدال من النجم المصاب
ً
محمد صــاح ،نظرا لشقاوته خــارج الملعب ،واستبعاده لفترة
العام الماضي ،بسبب مزاعم مضايقة زوجات اثنين من زمالئه
في اليونان.
غاب صالح ،المصاب في نهائي دوري أبطال أوروبــا ،عن
مواجهة األوروغــواي (صفر )1-الجمعة الماضي ،فوقع خيار
المدرب األرجنتيني هكتور كوبر على وردة ،الذي قدم مجهودا
مميزا في وسط الملعب.
أوكلت إلى ابن االسكندرية البالغ  24عاما ،المهمة الصعبة
ّ
للحلول ب ــدال مــن الع ــب عــلــق عليه الـمـصــريــون كــل آمــالـهــم في
المونديال الثالث للفراعنة واألول بعد  28عاما .بدا وردة ،الذي يتمتع
بقصة شعر قريبة من قصة صالح ،على قدر كبير من النشاط واالنضباط.
أرهق المدافعين خوسيه خيمينيز ومارتن كاسيريس ،ليعزز من أسهم
مشاركته في المباراة المقبلة ضد روسيا ،على حساب الشاب رمضان
صبحي الجناح الجديد لهادرسفيلد اإلنكليزي ،والذي شارك كبديل له
في أواخر المباراة األولى( .أ ف ب)

وردة

أكـ ــد العـ ــب ال ــوس ــط ال ـم ـصــري
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـن ـ ـنـ ــي أنـ ـ ـ ــه وزمـ ـ ـ ـ ــاءه
ي ـت ـط ـل ـعــون إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ـمــزيــد
مـ ــن األداء الـ ـهـ ـج ــوم ــي ،ع ـنــدمــا
يلتقي منتخب مصر مع نظيره
الروسي اليوم ،في الجولة الثانية
ل ـم ـبــاريــات ال ـم ـج ـمــوعــة األول ــى
بمرحلة المجموعات لبطولة
كأس العالم بروسيا.
وش ــدد الـنـنــي ،فــي حديث
مـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
ال ــرسـ ـم ــي ل ــاتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
لكرة القدم (فيفا) أمــس ،على
أن الـمـنـتـخــب ال ـم ـص ــري يــرغــب
فــي تـجـنــب ال ـخ ــروج الـمـبـكــر من
الـ ـم ــون ــدي ــال ،م ـث ـل ـمــا حـ ــدث قـبــل
 28عــامــا فــي مـشــاركـتــه األخـيــرة
بالبطولة في إيطاليا عام .1990
وأردف " :لـ ـ ــم نـ ـت ــأ ه ــل ل ـك ــأس
العالم بعد غياب طويل لنلعب
ث ــاث م ـب ــاري ــات ف ـق ــط ،ث ــم ن ــودع

محمد النني

ال ـن ـه ــائ ـي ــات ،ل ــن نـ ـغ ــادر روس ـيــا
حتى نحقق طموحاتنا وأهدافنا،
وسـ ـنـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى ال ـ ـت ــأهـ ــل مــن
المجموعة".
(د ب أ)

مدرب روسيا :لدينا
خطة للتصدي لصالح
قال ستانيسالف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب
الروسي إن فريقه سيكثف تركيزه على التصدي لخطورة
النجم المصري محمد صالح ،العب ليفربول اإلنكليزي ،خالل
مباراة المنتخبين الروسي والمصري اليوم.
وأ ك ــد تشيرتشيسوف أن فريقه استعد جـيــدا لمواجهة
الفريق المصري ،قائال خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد
للحديث عن المباراة ،إنه يدرس كل المنتخبات التي يواجهها
بشكل جيد جدا ويعرف كل الالعبين وإن الفريق المصري
يمتلك عناصر مميزة جدا "وأغلب الالعبين متساوون في
المستوى واألداء ،ولـكــن بالطبع محمد صــاح هــو أفضل
الالعبين وأقواهم بكل تأكيد".
وأشار مدرب روسيا إلى أن فريقه لن يواجه العبا واحدا
في مباراة اليوم لكنه يعرف كيف سيتصدى لخطورة محمد
صالح ،مؤكدا أن الخطة وضعت لذلك.
وحول إصابة محمد صالح في نهائي دوري أبطال أوروبا
التي أبعدته عن المالعب منذ  26مايو الماضي ،قال مدرب
منتخب روسيا إنــه يعتقد أن سيرجيو رامــوس قائد ريال
مــدريــد اإلسباني لــم يكن يقصد إي ــذاء صــاح وإخــراجــه من
اللقاء" ،فما حــدث هو التحام عــادي جــدا ،والعــب مصر عاد
سريعا للمباريات ،وسيكون أكثر قوة في الفترة المقبلة".

جانب من تدريبات روسيا
وفي تقييمه ألداء المنتخب المصري أمام أوروغواي ،قال
تشيرتشيسوف" :شاهدت العديد من مباريات مصر ال لقاء
أوروغواي فقط ،هم يلعبون بأسلوب واحد وأحيانا يخطئون
في تنفيذ تلك الخطط وسنعمل على استغالل هذه الثغرات
الواضحة".
وأضــاف" :سنشاهد مع الالعبين ملخص لمباراة مصر
وأوروغ ــواي ودراســة الفريق جيدا خاصة وأن هناك بعض
العناصر أقل في المستوى من األخرى في تشكيل المنتخب

المصري وسنعمل على استغالل نقاط الضعف تلك".
ورد تشيرتشيسوف على سؤال حول مدى االختالف بين
مواجهة روسيا للسعودية ومواجهتها للمنتخب المصري،
قــا ئــا" :منتخب مصر تصنيفه أ عـلــى بكثير مــن المنتخب
السعودي ،وبالطبع ستكون مواجهته مختلفة تماما ولدينا
خطة إليقاف خطورة الفريق ولن نلعب بنفس الطريقة التي
لعبنا بها أمام السعودية".
(د ب أ)
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اليابان بصدد تطبيق االستعدادات
«السرية» إلسقاط كولومبيا
طوال الفترة الماضية،
ف ـ ــرض أكـ ـي ــرا نـيـشـيـنــو
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
لـلـمـنـتـخــب ال ـيــابــانــي،
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـس ــري ــة
على آليته واختياراته
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ق ـبــل
بطولة كأس العالم  2018لكرة
القدم المقامة بروسيا ،واآلن
حــان و قــت استعراض الفريق
م ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـفـ ــادتـ ــه مـ ـ ــن فـ ـت ــرة
االسـتـعــدادات ،عندما يستهل
مشواره في البطولة بمواجهة
نظيره الكولومبي.
ويلتقي المنتخب الياباني
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي الـ ـي ــوم
على ملعب ا سـتــاد «موردافيا
أريـنــا» فــي الـجــولــة األول ــى من
مباريات المجموعة الثامنة،
وال شك في أن الفريق الياباني
سـ ـيـ ـسـ ـع ــى ل ـ ـل ـ ـثـ ــأر ل ـه ــزي ـم ـت ــه
الثقيلة أ مــام كولومبيا ،4-1
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جمعت
بينهما بدور المجموعات
مــن الـمــونــديــال الماضي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــافـ ـ ـت ـ ــه
البرازيل عام .2014
وضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن سـ ـي ــاسـ ـت ــه
المعتمدة على السرية،
ا ت ـبــع نـيـشـيـنــو سياسة
المراوغة في اختياراته
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب خ ـ ــال
المباريات الودية
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــاث ال ـ ـتـ ــي

خاميس رودريغيز

س ـب ـقــت ال ـب ـط ــول ــة ،وذل ـ ــك بـعــد
أن تــولــى الـمـنـصــب فــي أبــريــل
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي إثـ ـ ــر إق ـ ــال ـ ــة وح ـي ــد
خليلودزيتش.
وب ـ ــدأ ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـيــابــانــي
مشواره تحت قيادة نيشينو
بهزيمتين وديتين أ مــام غانا
وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا ،ق ـب ــل أن يـتـغـلــب
الفريق على منتخب باراغواي
 2-4يوم الثالثاء الماضي في
مـبــاراتــه الــوديــة األخ ـيــرة قبل
المونديال.
و قــال نيشينو عقب مباراة
بـ ـ ــاراغـ ـ ــواي «فـ ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات
الثالث األخيرة كنت أركز على
تـجــربــة عـنــاصــر الـفــريــق فقط،
سواء عبر التشكيل أو تحديد
قائمة الفريق».
وأض ـ ــاف «خ ـضــت ال ـم ـبــاراة
بـ ـف ــري ــق م ـخ ـت ـل ــف تـ ـم ــام ــا عــن
م ـب ــاراة ســوي ـســرا ،حـيــث كنت
أود ر ص ـ ـ ــد أداء ا ل ــا عـ ـبـ ـي ــن.
ومثلما تــا حـظــون بالتأكيد،
هناك بعض األمــور التي نود
الحفاظ عليها ألنفسنا (عدم
الكشف عنها)».
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف نـ ـيـ ـشـ ـيـ ـن ــو ب ـ ــأن
الـ ـس ــري ــة ،ال ـت ــي ف ــرض ـه ــا عـلــى
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ق ـب ــل
الـ ـم ــون ــدي ــال ،ت ـش ـك ــل م ـع ــان ــاة
خاصة للمنتخب الكولومبي
الـ ـ ــذي ي ــواج ـه ــه ف ــي ال ـم ـب ــاراة
األولى.
وق ـ ـ ــال ن ـي ـش ـي ـن ــو «لـ ـ ــو ك ـنــت

كولومبيا ،لعانيت في قــراء ة
أوراق ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب ا ل ـي ــا ب ــا ن ــي
اآلن .هناك أشياء كشفنا عنها
وأمــور أخــرى لم نكشف عنها
حتى اآلن».
وأض ــاف «وك ــل مــا ن ـقــوم به
اآلن هــو ضـمــن اسـتـعــداداتـنــا
لمواجهة كولومبيا».

مواجهة ثأرية
وال ش ـ ـ ــك فـ ــي أن ا ل ـم ـن ـت ـخــب
الياباني يتطلع إلى استغالل
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم لـ ـمـ ـح ــو آالم
ال ـهــزي ـمــة أمـ ــام كــولــومـبـيــا في
ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة األخـ ـي ــرة من
م ـب ــاري ــات دور الـمـجـمــوعــات،
بالمونديال البرازيلي .2014
فقد كان المنتخب الياباني
ب ـح ــاج ــة ح ـي ـن ــذاك إلـ ــى ال ـف ــوز
للتأهل إ لــى دور ا لـسـتــة عشر
بــر فـقــة المنتخب الكولومبي
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ق ـ ــد حـ ـس ــم تــأه ـلــه
بالفعل ،لكن األخير حقق الفوز
ليطيح بنظيره الياباني من
منافسات الدور األول.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب
الـكــولــومـبــي نـظـيــره الـيــابــانــي
بــاإلحـبــاط مـنــذ ال ـشــوط األول
من تلك المباراة ،حينما صنع
ال ـن ـجــم خــام ـيــس رودريـ ـغـ ـي ــز،
ه ــداف الـمــونــديــال الـبــرازيـلــي،
ا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف األول ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي وال ـ ـ ـ ــذي س ـج ـلــه

جاكسون مارتينيز في الدقيقة
.17
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدافـ ــع الـ ـي ــاب ــان ــي
مــايــا يــوشـيــدا فــي تصريحات
لموقع االتـحــاد الــدولــي (فيفا)
عـلــى اإلنـتــرنــت «واجـهـنــا وقتا
عـصـيـبــا ،وق ــد لـقـنــونـنــا درس ــا
في الصعوبة التي قد تحملها
مباريات كأس العالم».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «أش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــر حـ ـق ــا
بالحماس إزاء مواجهتهم من
ج ــدي ــد .ول ـكــن األمـ ــور مختلفة
بـشـكــل كـبـيــر ع ـمــا كــانــت عليه
س ــابـ ـق ــا .ف ـق ـب ــل أرب ـ ـعـ ــة أعـ ـ ــوام
واجـ ـهـ ـن ــاه ــم فـ ــي آخ ـ ــر جـ ــوالت
ا ل ــدور األول ،بينما نواجههم
اآلن في الجولة األولى».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ذ ل ـ ـ ـ ــك ي ـش ـك ــل
فارقا كبيرا« ،فعادة ما تحمل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى صـ ـع ــوب ــة
ل ـك ــا ال ـف ــري ـق ـي ــن ،وال ـم ـن ـت ـخــب
الكولومبي لن يكون استثناء.
أع ـت ـق ــد أنـ ـه ــا س ـت ـك ــون مـ ـب ــاراة
متكافئة».
وتحوم الشكوك حول النجم
رودريـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــز ف ـ ــي ظ ـ ــل غ ـي ــاب ــه
عـ ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات ألي ـ ـ ــام خ ــال
االس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـس ـبــب
إصـ ــابـ ــة ع ـض ـل ـي ــة ،حـ ـي ــث ع ــاد
إل ــى ال ـتــدري ـبــات ي ــوم الـجـمـعــة
الماضي.
وفـ ـ ــي حـ ــالـ ــة مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
مباراة الغد ،سيكون العب خط
وسط بايرن ميونيخ ،بالتأكيد

وج ـ ـهـ ــا
م ــأل ــوف ــا لــاعـبــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن فــي
أل ـم ــان ـي ــا ،وال ــذي ــن
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون
بالطبع بقدرة أكبر
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الالعب.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدافـ ــع
الياباني جوتوكو
سـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاي الع ـ ـ ــب
هامبورغ األلماني
ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــه ع ــن
رودريجيز «خاميس
قدم مستويات هائلة
في الموسم المنقضي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــونـ ـ ــدس ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــا،
وي ـخــوض ك ــاس الـعــالــم
بئقة هائلة».
(د ب أ)

مايا يوشيدا

«النمر» فالكاو جاهز لـ«الساموراي األزرق»
سيكون «النمر» الكولومبي راداميل فالكاو على
موعد اليوم مع مشاركته األولى في كأس العالم في
كرة القدم ،عندما يالقي منتخب بالده «الساموراي
األزرق» الياباني ونجومه غير المتوقعين ،ومنهم
ه ـيــروكــي س ــاك ــاي ،فــي ســاران ـســك ضـمــن الـجــولــة
األولى لمنافسات المجموعة الثامنة.
إعالن انسحابه في الثاني من يونيو  2014من
تشكيلة المنتخب الكولومبي المشارك في النسخة
االخيرة في البرازيل ،كان «يوما حزينا» بحسب
مدربه األرجنتيني خوسيه بيكرمان .وقتها خسر
ره ــان الـتـعــافــي فــي الــوقــت الـمـنــاســب مــن إصــابــة
بتمزق في الرباط الصليبي األمامي للركبة اليسرى
تعرض لها قبل خمسة أشهر.
في غضون أربع سنوات ،عمل فالكاو على شحذ
عزيمته واستعاد عافيته بعدما عانى أغلب فترات
مسيرته من اإلصابات ،ومعها شهيته التهديفية
ب ـعــد م ــوس ــم مـخـيــب ف ــي إن ـك ـل ـتــرا م ــع مــانـشـسـتــر
يــونــات ـيــد اإلن ـك ـل ـيــزي ،إذ ض ــرب ب ـقــوة م ــع فــريـقــه
موناكو الفرنسي في العامين األخيرين بتسجيله
ً
 54هدفا .في سن الثانية والثالثين ،يهاجم «النمر»
أول مشاركة له في كأس العالم في أفضل حاالته.
وكتب هداف فريق اإلمارة في حسابه على موقع
ً
ً
إنستغرام «كان مسلسال صعبا ،لكن هذه السنوات

األربع كانت حاسمة وساعدتني على المضي
ً
قدما» ،ملخصا رسالته بقوله «من يزرع في
الدموع ،سيحصد صيحات الفرح!».
وق ـ ـ ــال مـ ــدربـ ــه ال ـب ــرت ـغ ــال ــي فـ ــي م ــون ــاك ــو
لـ ـي ــون ــاردو جـ ــارديـ ــم« :ت ـع ــام ـل ــت مـعــه
ب ـطــري ـقــة مـخـتـلـفــة ع ــن الــاعـبـيــن
اآلخــريــن ألنــه العــب من الطراز
ً
ال ـعــال ـمــي» ،مـضـيـفــا «ال يــزال
يـتـمـتــع ب ـم ــؤه ــات ــه .قــوتــه
أقل بقليل مما كان عليه
ف ــي ب ــورت ــو (الـبــرتـغــالــي)
أو أ تـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو ( م ـ ــدر ي ـ ــد
اإلس ـب ــان ــي) ،ل ـكــن لــديــه
الـ ـم ــزي ــد م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــرة.
فهكذا تستمر الحياة».
بـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا
ً
( 29هــدفــا فــي  73مـبــاراة
دول ـ ـي ـ ــة) ،ت ــدخ ــل كــولــوم ـب ـيــا
ً
المونديال بثقة ،خصوصا أنها
تــألـقــت فــي النسخة األخ ـيــرة في
غـيــاب فــالـكــاو عـنــدمــا بلغت ال ــدور
ربــع النهائي قبل أن تخرج على يد
البرازيل المضيفة.

ليفاندوفسكي ومانيه يختزالن مواجهة بولندا والسنغال
يلتقي منتخب السنغال نظيره
البولندي اليوم في الجولة
األولى من منافسات المجموعة
الثامنة لمونديال  ،2018في
مواجهة يبرز فيها مانيه
وليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي

تتجه األن ـظــار الـيــوم إلــى ملعب
«سبارتاك ستاديوم» في العاصمة
ال ــروس ـي ــة مــوس ـكــو ،ح ـيــث يـخـتــزل
الـبــولـنــدي روبـ ــرت ليفاندوفسكي
والـسـنـغــالــي ســاديــو مــانـيــه طموح
ب ـلــدي ـه ـمــا ال ـل ــذي ــن ي ـت ــواج ـه ــان فــي
ال ـ ـجـ ــولـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن م ـن ــاف ـس ــات
المجموعة الثامنة.
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ليفاندوفسكي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع فـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــه
بايرن ميونيخ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
األل ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــي
ك ــأف ـض ــل هـ ــداف
فــي البوندسليغا
ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـث ــال ــث عـلــى
الـتــوالــي بعد
تـسـجـيـلــه 29
ً
ً
ه ــد ف ــا  ،منهيا
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ب ـ ــ41
ً
هدفا في جميع
المسابقات.
أ م ــا مانيه،
ً
فـ ـلـ ـع ــب دورا
ً
أس ــاس ـي ــا في
ق ـيــادة فريقه

ليفربول إلى نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا ،إذ خ ـس ــر أمـ ـ ــام حــامــل
اللقب ريال مدريد اإلسباني (-1
 ،)3وذل ــك بتسجيله  10أهــداف
في المسابقة القارية ،آخرها في
ً
ا لـمـبــاراة النهائية ،مشكال قوة
هجومية ضــاربــة مــع المصري
محمد صالح والبرازيلي روبرتو
فيرمينو.
عندما بلغت السنغال الــدور
ربع النهائي لكأس العالم للمرة
األولـ ـ ـ ــى واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـ ــام 2002
وف ــاج ــأت ال ـعــالــم بـبـلــوغـهــا ربــع
النهائي ،كان مانيه في العاشرة
من عمره ،وتابع بدهشة كما كل

العالم ،تحقيق المنتخب نتيجة
غير متوقعة.
نـجــم الـسـنـغــال ف ــي  2002كــان
الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـمـ ـش ــاغ ــب ال ـح ـج ــي
ضيوف الــذي أقلق راحــة دفاعات
فرنسا (حــامـلــة اللقب فــي حينه)
والدنمارك واألوروغ ــواي ،قبل أن
تقصي السنغال السويد في الدور
ثمن النهائي بعد التمديد ،وتسقط
أمام عقبة تركيا في ربع النهائي
ً
بعد التمديد أيضا.
كانت السنغال قاب قوسين أو
أدن ــى مــن أن تصبح أول منتخب
إفـ ــري ـ ـقـ ــي يـ ـبـ ـل ــغ ن ـ ـصـ ــف ن ـه ــائ ــي
الـمــونــديــال ،لكن الالعبين عــادوا

الـ ـ ــى بـ ــادهـ ــم ل ـي ـل ـق ــوا اس ـت ـق ـب ــال
األبـطــال مــن السنغاليين ،ومنهم
مــانـيــه ال ــذي ك ــان يعتبر ضيوف
مثله األعلى.
انقلبت األدوار في  .2018بات
ضـ ـي ــوف ي ـك ـي ــل الـ ـم ــدي ــح ل ــاع ــب
ً
ً
البالغ  26عاما حاليا ،إذ رأى بأن
«ب ــإم ـك ــان س ــادي ــو أن ي ـك ــون أحــد
نجوم البطولة».
وال يخفي ضيوف ثقته المطلقة
ب ـمــان ـيــه ،ويـعـتـبــر أن ــه ي ـق ــدم أداء
ً
يـجـعـلــه م ــرش ـح ــا لـيـصـبــح ثــانــي
العب إفريقي يتوج بالكرة الذهبية
ألفـ ـض ــل الع ـ ــب فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،بـعــد
الليبيري جورج وياه عام .1995

ع ـلــى رغـ ــم األداء ال ـ ــذي قــدمــه
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز الذي يعد من
ً
ً
األك ـث ــر تـطـلـبــا عــال ـم ـيــا ،ودوري
أب ـ ـط ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـكــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح األه ـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
األنـ ـ ــديـ ـ ــة ،ي ـح ــاف ــظ م ــان ـي ــه عـلــى
تواضعه واحترامه لمنافسيه.
فــي مــواجـهــة مانيه وقــدراتــه،
تــدخــل بــول ـنــدا مـ ـب ــاراة ال ـثــاثــاء
ً
وه ـ ــي ال ـم ــرش ـح ــة األوفـ ـ ـ ــر ح ـظــا
للفوز على المنتخب اإلفريقي،
ً
اسـتـنــادا إلــى سجلها وخبرتها
ألنها تخوض النهائيات للمرة
الثامنة ،وهو نفس رقم ترتيبها

سيسيه :مستعدون لتكرار بهجة 2002
ق ـ ـ ــال أل ـ ـيـ ــو س ـي ـس ـي ــه ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
للمنتخب ا لـسـنـغــا لــي ،أ م ــس ،إن الفريق
مستعد إلعادة بهجة مونديال  2002إلى
جـمــاهـيــره مــن جــديــد ،ل ــدى ب ــدء مـشــواره
في بطولة كأس العالم  2018لكرة القدم،
بمواجهة نظيره البولندي اليوم الثالثاء
في ختام الجولة األولى من مباريات دور
المجموعات.
ويـ ـ ـش ـ ــارك ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـن ـغ ــال ــي فــي
نـهــائـيــات ال ـمــونــديــال لـلـمــرة الـثــانـيــة في
تــاريــخ الـبـطــولــة ،وق ــد ش ـهــدت مشاركته
األولـ ــى فــي ع ــام  2002وصــولــه إل ــى دور
الثمانية.
وقال سيسيه ،الذي كان قائدا للمنتخب
ف ــي م ــون ــدي ــال  ،2002والـ ـ ــذي ش ـهــد فــوز
الـسـنـغــال عـلــى فــرنـســا حــامـلــة الـلـقــب في
مباراتها االفتتاحية ،خالل في المؤتمر

الصحافي ال ــذي عقد أمــس للحديث عن
ال ـم ـبــاراة «إن ـنــا مـسـتـعــدون ومتحمسون
للبداية ،ونتطلع إلى انطالقة قوية أمام

المنتخب البولندي ا لــذي يضم عناصر
ذات إمكانيات عالية بين صفوفه ،لكنه
يعاني بعض نقاط الضعف الدفاعية».
وأضاف أن فريقه ال يعاني أي ضغوط،
وأشار أيضا إلى أن كل االحتماالت قائمة
ب ـش ــأن اخ ـت ـي ــارات ــه لـلـتـشـكـيــل األس ــاس ــي،
لـكـنــه لــم يـتـجــاهــل ال ـحــديــث عــن ال ـقــدرات
«االستثنائية «لنجم الهجوم ساديو ماني،
الذي سجل  20هدفا لليفربول اإلنكليزي
خالل الموسم المنقضي.
وت ــاب ــع «ل ـق ــد أث ـب ــت (م ــان ــي) أنـ ــه العــب
م ــن الـ ـط ــراز األول م ــع ن ــادي ــه .إنـ ــه العــب
استثنائي ،ألنه ال يمكن توقع ما يفعله،
وال يمكن فرض رقابة عليه .يمكنه إحداث
الـفــارق فــي أي لحظة ،ســواء بـمــراوغــة أو
بتمريرة».
(د ب أ)

ف ــي ت ـص ـن ـيــف االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
«فيفا».
ويأمل البولنديون في اإلفــادة
على أكمل وجــه مــن عودتهم إلى
النهائيات للمرة األولى منذ 2006
لمحاولة تكرار الحلول في المركز
الثالث في نسختي  1974و.1982
وسيكون اعتماد فريق المدرب
آدم نافالكا على ليفاندوفسكي،
الذي أقر بأنه يسعى إلى تعويض
ال ـ ـصـ ــورة ال ـم ـخ ـي ـب ــة ،الـ ـت ــي ظـهــر
بها قبل عامين في كــأس أوروبــا
حـ ـي ــن اكـ ـتـ ـف ــى ب ـ ـهـ ــدف ي ـت ـي ــم فــي
البطولة القارية التي وصل فيها
البولنديون إلى ربع النهائي قبل
ال ـخ ــروج ب ــرك ــات الـتــرجـيــح
أمام البرتغال.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي
ً
أخيرا في أن ينقل
مـسـتــواه الــرائــع
ع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد
األنـ ــديـ ــة إل ــى
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة،
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
أ و ل ال عـ ـ ــب
ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــات
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـمــؤه ـلــة لـكــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ـسـ ـج ــل 16
ً
هدفا.
وت ـل ـق ــت ب ــول ـن ــدا دف ـعــة
مـ ـعـ ـن ــوي ــة مـ ـهـ ـم ــة ب ـع ــدم ــا
حـ ـص ــل م ـ ــداف ـ ــع م ــون ــاك ــو
ال ـفــرن ـســي كــام ـيــل غليك
عـ ـل ــى ال ـ ـضـ ــوء األخـ ـض ــر

ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات بعد
تـعــافـيــه ال ـســريــع م ــن إص ــاب ــة في
الكتف .وفي حال شــارك الثالثاء،
ستكون مهمته األساسية تحجيم
م ــان ـي ــه دون أن ي ـغ ـفــل ال ـت ـهــديــد
السنغالي اآلخر المتمثل بزميله
في نادي اإلمارة كيتا بالديه.
(أ ف ب)

مانيه

sports@aljarida●com

المشجعين في قطر
منطقة
ً
تنطلق رسميا باحتفالية كبيرة
اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
ل ـل ـم ـشــاريــع واإلرث ،الـمـســؤولــة
عن استعدادات قطر الستضافة
بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  2022لكرة
القدم ،أمس األول ،رسميا ،منطقة
المشجعين "قطر فان زون" ،التي
هيئت الستقبال عشاق كرة القدم
ومشجعي المنتخبات المشاركة
ف ــي ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم 2018
المقامة حاليا بروسيا ،بالتعاون
م ــع وزارة ال ـث ـق ــاف ــة وال ــري ــاض ــة
والهيئة العامة للسياحة.
وح ـض ــر ح ـفــل االف ـت ـت ــاح عــدد
مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي ال ـج ـه ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ،ت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــم راش ـ ـ ــد
القريصي رئيس قطاع التسويق
والـ ـت ــروي ــج ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـل ـس ـي ــاح ــة ،وس ـ ـعـ ــود الــدل ـي ـمــي
م ــدي ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واالتـ ـ ـص ـ ــال فـ ــي وزارة ال ـث ـقــافــة
وال ــري ــاض ــة ،وف ــاط ـم ــة الـنـعـيـمــي
م ــدي ــر إدارة االتـ ـص ــال بــالـلـجـنــة
العليا للمشاريع واإلرث ،وعدد
مــن الـمـســؤولـيــن مــن "ف ــوداف ــون"

(الراعي الرسمي للمنطقة).
ك ـ ــذل ـ ــك ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـح ـ ـفـ ــل عـ ــدد
م ــن ال ـس ـف ــراء ورؤسـ ـ ــاء الـبـعـثــات
الدبلوماسية وممثلي السفارات
العربية واألجنبية في الدوحة.
وأحيا حفل االفتتاح الرسمي
لمنطقة المشجعين بصالة علي
بن حمد العطية ،الفنان القطري
ف ـه ــد ال ـك ـب ـي ـس ــي ،ب ـج ــان ــب حـفــل
استعراضي كروي وموسيقي.
وتعد صالة علي العطية أكبر
منطقة مشجعين بالدوحة ،ضمن
ثالث مناطق في قطر توفر فرصة
مـشــاهــدة مـبــاريــات ك ــأس العالم
مجانا وتذوق الطعام في أكثر من
 40مطعما قطريا توفر الوجبات
وال ـم ـش ــروب ــات الـمـخـتـلـفــة الـتــي
تخدم المشجعين من المواطنين
والمقيمين وزوار قطر ،بجانب
ح ـضــور  6ح ـفــات غـنــائـيــة تقام
في منطقة المشجعين خالل فترة
كأس العالم.
ورغ ـ ــم أن االف ـت ـت ــاح الــرس ـمــي
ل ـ ـل ـ ـصـ ــا لـ ــة كـ ـ ـ ـ ــان أ مـ ـ ـ ـ ــس األول،

ً
ً
إبراهيموفيتش يشن هجوما الذعا
على ديشان بسبب غياب بنزيمة
شـ ــن الـ ــاعـ ــب الـ ـس ــوي ــدي ال ـم ـخ ـض ــرم زالت ـ ــان
إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ه ـجــومــا الذع ـ ــا ع ـلــى ديــديـيــه
ديشان ،المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم،
بسبب غياب المهاجم كريم بنزيمة عن الفريق
خالل بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقــال إبراهيموفيتش ( 36عاما) ،الــذي يعمل
حاليا محلال لقنوات "بي إن سبورت" الرياضية
خـ ــال ال ـم ــون ــدي ــال" :إن ـ ــه أحـ ــد أف ـض ــل الــاعـبـيــن
فــي الـعــالــم ،فــاز ب ــدوري األب ـطــال ،ويلعب بريال
مــدريــد .عــدم وجــوده في الفريق أمــر ال عالقة له
بكرة القدم".
وأك ــد ال ـه ــداف ال ـس ــوي ــدي ،ال ــذي يـلـعــب ضمن
صفوف لوس أنجلس غالكسي األميركي ،ويغيب
عن المنتخب السويدي في كــأس العالم ،أنــه ال
يمكنه أن ُيفهم قرار ديشان.
وأضاف" :عدم وجوده هنا أمر سخيف ،ألنه إذا
كنت ترغب بتحقيق الفوز ،فعليك بضم الالعبين
الذين يجيدون الفوز ،وبنزيمة يجيد الفوز".
واس ـت ـب ـع ــد ب ـنــزي ـمــة ( 30ع ــام ــا) م ــن ص ـفــوف

المنتخب الفرنسي منذ ثالث سنوات ،حيث اتهم
بالمشاركة في ابتزاز زميله ماثيو فالوبينا من
َّ
مصور ذي محتوى جنسي.
خالل مقطع
(د ب أ)

أندريه سيلفا :البرتغال
أقوى من المغرب
اع ـت ـب ــر م ـه ــاج ــم ن ـ ــادي م ـيــان
اإليطالي والمنتخب البرتغالي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أن ــدري ــه س ـي ـل ـفــا ،أن
منتخب بالده "أقوى" من نظيره
المغربي ،وذ ل ــك قبل يومين من
لقائهما فــي الجولة الثانية من
منافسات المجموعة الثانية في
مونديال .2018
ً
وق ـ ــال سـيـلـفــا ( 22ع ــام ــا) في
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي" :أعـ ـتـ ـق ــد أن
البرتغال أقوى من المغرب إذا ما
قمنا بمقارنة بين المنتخبين"،
ً
م ـح ــذرا فــي الــوقــت نفسه مــن أن
المباراة "لن تكون سهلة".
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تعد
األصعب في المونديال ،تمكنت
البرتغال من فرض التعادل 3-3
عـلــى إسـبــانـيــا بفضل "هــاتــريــك"
أف ـض ــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــم خمس

م ـ ـ ــرات ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو،
بينما خـســر ا لـمـغــرب بصعوبة
بالغة أمام إيران صفر ،-1بهدف
لمهاجمه عزيز بوحدوز خطأ في
مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة
من الوقت بدل الضائع.
ً
وق ــال سيلفا ( 22عــامــا) الــذي
ً
كـ ــان اح ـت ـي ــاط ـي ــا ض ــد إس ـبــان ـيــا
ً
لـكـنــه ق ــد ي ـش ــارك أس ــاس ـي ــا ضد
المغرب" :لست بصدد القول إن
الـمـهـمــة سـتـكــون سـهـلــة ،يتعين
علينا ا ح ـت ــرام كــل المنتخبات،
ليست هـنــاك م ـبــاراة سهلة في
كأس العالم".
أض ـ ـ ـ ــاف "ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ي ـع ــرف
الـ ـمـ ـغ ــرب ،نـ ـع ــرف ب ـ ــأن أغ ـلــب
الــاعـبـيــن ولـ ــدوا فــي أوروب ــا
وأن نـتـيـجــة م ـبــارات ـهــم ضد
ايران كان من الممكن أن تكون
مختلفة".

إسكو

منطقة المشجعين التي تم تجهيزها في قطر لمونديال 2022
فـ ـ ــإن ال ـج ـم ـه ــور الـ ـع ــاش ــق ل ـكــرة
الـ ـق ــدم ب ـص ـفــة ع ــام ــة ومـشـجـعــي
المنتخبات المشاركة بالمونديال
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي مـ ـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن فــي
قطر ،استمتعوا فيها بــاألجــواء
ال ـمــونــديــال ـيــة م ـنــذ ال ـي ــوم األول
النطالق البطولة ،التي افتتحت
الخميس الماضي.

ويـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ـن ـط ـقــة
المشجعين مع انطالق النسخة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـه ــرج ــان صيف
ق ـطــر ،ال ــذي ب ــدأ مــع ال ـيــوم األول
م ــن أيـ ــام ع ـيــد ال ـف ـطــر ،وي ــواص ــل
فعالياته حتى نهاية أغسطس.
وسـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل فـ ـع ــالـ ـي ــات
المهرجان ،ا لــذي تنظمه الهيئة

الـعــامــة للسياحة عـلــى م ــدى 11
أسبوعا ،يحتفي خاللها بتنوع
ع ـ ـ ــروض الـ ـتـ ـس ــوق ال ـت ــروي ـج ـي ــة
وعـ ــروض ق ـطــاع الـضـيــافــة الـتــي
توفرها قطر ،إضافة إلى باقة من
األنشطة الترفيهية والفعاليات
الرياضية.
وتتوقع اللجنة المنظمة اليوم

توافد أعــداد كبيرة من منتسبي
ال ـجــال ـيــات ال ـم ــوج ــودة ف ــي قطر
ال ـتــي تـلـعــب منتخباتها ال ـيــوم،
وخاصة من الجماهير التونسية،
ال ـتــي ت ـتــرقــب مـ ـب ــاراة منتخبها
األول ــى أم ــام إنـكـلـتــرا ،وتسبقها
مباراة السويد وكوريا الجنوبية
ومواجهة بلجيكا وبنما.

وق ـ ــدم ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ـ ــى ك ــل
الجماهير للحضور واالستمتاع
بــأجــواء كــأس الـعــالــم ،مــع توفير
ك ــل الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تـحـتــاجـهــا
الـجـمــاهـيــر ،وال ـتــي تتناسب مع
كل األعمار.
(د ب أ)

مارادونا :سامباولي قد ال يتمكن من العودة لبالده
قال أسطورة كرة القدم األرجنتيني
ديـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ـ ــا إن خ ـ ــورخ ـ ــي
سامباولي لــن يستطيع الـعــودة إلى
بالده إن واصل المنتخب األرجنتيني
األداء بالمستوى الــذي ظهر به أمام
آيسلندا ،في مباراته األولــى ببطولة
كأس العالم.
وأضـ ــاف م ــارادون ــا ،فــي برنامجه
بـقـنــاة "تـيـلـيـســور" الـتـلـفــزيــونـيــة ،في
حديثه عن المباراة األولى للمنتخب
األرجـنـتـيـنــي بــالـمــونــديــال الــروســي،
والـتــي انتهت بالتعادل مــع آيسلندا
" ،1-1ل ــو واص ــل ال ـفــريــق األداء بهذا
المستوى فلن يتمكن سامباولي من
العودة إلى األرجنتين".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان األم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــدا وك ـ ـ ــأن
سامباولي لم يكن لديه خطة جاهزة
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه واصـ ــل
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى إرس ـ ـ ــال ال ـعــرض ـيــات
إلى منطقة الجزاء ،رغم أن المنتخب
اآليسلندي من المنتخبات

التي تضم الالعبين أصحاب القامات
األطول ،بين المشاركين في المونديال،
وأض ـ ــاف أن الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي
"أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى ال ـه ــزي ـم ــة ف ــي م ـبــارات ـيــه
المقبلتين" ،أمــام كرواتيا ونيجيريا
في المجموعة الرابعة.
ويـخــوض المنتخب األرجنتيني،
الـ ـمـ ـق ــام م ـع ـس ـك ــره فـ ــي بــرون ـي ـت ـســي
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن الـ ـع ــاصـ ـم ــة م ــوسـ ـك ــو،
مـبــاراتــه الثانية فــي الـمــونــديــال أمــام
نظيره الكرواتي الخميس المقبل في
نيجني نــوفـجــورود ،بينما يخوض
مباراته الثالثة أمام نيجيريا في سان
بطرسبرغ في  26الجاري.
وقـ ـ ــال مـ ـ ــارادونـ ـ ــا" :إنـ ـن ــا ف ــي أزم ــة
خطيرة .لكننا نؤمن بالرب وواثقون
ب ـقــدرت ـنــا ع ـلــى ال ـت ـح ـســن .أت ـم ـنــى أن
يتحسن الالعبون".
وك ــان م ــارادون ــا مــدربــا للمنتخب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال 2010
ب ـج ـنــوب إفــري ـق ـيــا ،ووصـ ــل بــالـفــريــق

إلى دور الثمانية ،قبل أن يخسر أمام
المنتخب األلماني صفر.-4
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ك ــان م ــارادون ــا،
ال ـم ـتــوج م ــع الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي
بلقب مونديال  1986خــال مسيرته
كالعب ،اعتذر عن انتهاك لوائح حظر
التدخين في كأس العالم ،بعد أن أقدم
ع ـلــى ال ـتــدخ ـيــن خ ــال ال ـم ـب ــاراة أم ــام
آيسلندا السبت.
وذك ــر م ــارادون ــا ،عـبــر حـســابــه في
"انـسـتـغــرام"" ،الـيــوم كــان صعبا على
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن ،ال ـك ـث ـيــر م ــن الـتــوتــر
خــال الظهور األول في كــأس العالم،
كل شخص ولــه طريقته في الشعور
باألشياء ،حقا لم أكن أعــرف أنه غير
مسموح بالتدخين دا خ ــل الملعب...
اع ـ ـتـ ــذر ل ـل ـج ـم ـيــع ول ـل ـف ـي ـف ــا ،ه ـي ــا يــا
أرجنتين لندعم أوالدنا اآلن أكثر من
أي وقت مضى".
(د ب أ)

يشيد بروح العبي إسبانيا
أشــاد الالعب اإلسباني إسكو االركــون
بــالــروح الـتــي يتمتع بـهــا منتخب ب ــاده،
وأك ــد أن فــريـقــه ال يستسلم أب ــدا أم ــام أي
ظروف ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لقاء
إسبانيا أمام إيران في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس
العالم  2018ستكون حاسمة بالنسبة
لمستقبل زم ــائ ــه ف ــي الـمــونــديــال
الحالي.
وقال العب وسط ريال مدريد
اإلسـبــانــي فــي مــؤتـمــر صحافي
عـ ـ ـق ـ ــده أمـ ـ ـ ـ ــس" :هـ ـ ــذا
ال ـفــريــق يـمـتـلــك قلبا
وف ـ ـ ـخـ ـ ــرا ك ـب ـي ــري ــن
ورغبة هائلة في
ال ـق ـي ــام ب ــاألم ــور
على نحو جيد.
ن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن نـ ـ ـت ـ ــأل ـ ــق
أمـ ــام ال ـم ـع ــوق ــات .في
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى لــم

نـسـتـسـلــم ف ــي أي ل ـح ـظــة .هـ ــذا ال ـف ــري ــق ال
يستسلم أبدا".
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت إسـ ـب ــانـ ـي ــا م ـ ـشـ ــوارهـ ــا فــي
المونديال بالتعادل  3 - 3أمــام البرتغال،
و هــي النتيجة ا لـتــي تعتبر إيجابية بعد
الزلزال الذي أحدثه قرار إقالة المدير الفني
السابق للفريق ،جولين لوبيتيجي.
وتابع إسكو" :قدمنا مباراة متكاملة .لم
نمنحهم الكثير من الفرص ،لكن في النهاية
ركلة جــزاء وضربة ثابتة صنعتا الفارق.
قدمنا مـبــاراة جـيــدة ،وخــاصــة فــي الشوط
الثاني ،خطأ انتزع منا الفوز".
وأش ــار إلــى أنــه مــن المبكر التحدث عن
حظوظ منتخب إسبانيا فــي الـفــوز بلقب
المونديال ،واستطرد" :تعادلنا معهم ،هذا
هــو الـمــونــديــال ،لــن يـهــدي أح ــد لــك شيئا،
علينا أن نقدم ما لدينا بنسبة  200بالمئة.
اآلن أمامنا مباراة ستحدد مستقبلنا في
المونديال ،وأرى أن الفريق مستعد للغاية".
(د ب أ)

مدرب بيرو يحفز العبيه
قبل مباراة فرنسا المصيرية
بـ ـ ــدأ األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ري ـ ـك ـ ــاردو
جــاري ـكــا ،الـمــديــر الـفـنــي لمنتخب
بـ ـي ــرو األول لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،أمـ ــس،
ت ـ ــدري ـ ـب ـ ــات فـ ــري ـ ـقـ ــه ب ــال ـع ــاص ـم ــة
الــروسـيــة موسكو بحديث مطول
مع الالعبين لزيادة الدوافع لديهم
قبل مباراتهم الحاسمة أمام فرنسا
بعد غد في ثاني جوالت المجموعة
الثالثة في بطولة كأس العالم 2018
ً
بــروسـيــا .وعقد جاريكا اجتماعا
مع الالعبين امتد  45دقيقة داخل
إحدى غرف خلع المالبس بملعب
التدريبات لتحفيزهم وإزالــة أثار
السقوط فــي الـمـبــاراة األول ــى أمــام
الدنمارك.
ومن أجل تخفيف الضغط على
ال ـف ــري ــق ،س ـمــح ج ــاري ـك ــا لــاعـبـيــه
أمــس األحــد باستقبال عائالتهم،
حيث تناول الالعبون العشاء مع
أبائهم وأبنائهم وزوجاتهم .وامتد

ريكاردو جاريكا

ال ـن ـش ــاط االج ـت ـم ــاع ــي لـلـمـنـتـخــب
ال ـب ـي ــروف ــي ح ـت ــى صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم،
عـنــدمــا قــام جــاريـكــا بـعــد التحدث
مع الالعبين وقبل بداية التدريبات،
بلعب كــرة الـقــدم مــع أحــد أحـفــاده
الــذي كــان يرتدي قميص منتخب
بيرو.

العودة بعد اإلصابة ما بين االنتصارات واالنكسارات
يـتــرقــب المنتخب الـمـصــري لـكــرة الـقــدم
عودة نجمه محمد صالح من اإلصابة القوية
فــي الـكـتــف ،الـتــي تـعــرض لـهــا أواخ ــر مايو
الماضي ،ويأمل أن يشارك في المباراة ضد
روسيا المضيفة اليوم في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة األولى لمونديال .2018
وغ ــاب ص ــاح عــن ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ضد
األوروغـ ـ ـ ــواي (صـ ـف ــر ،)1-وي ــؤك ــد مـســؤولــو
الجهازين الفني والطبي للمنتخب أنه بات
ً
جــاهــزا للعودة فــي الـمـبــاراة ،التي سيكون
ً
الفوز بها حاسما لإلبقاء على آمال الفراعنة
ب ـب ـل ــوغ ال ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى فــي
تاريخهم ،وذلــك في مشاركتهم الثالثة في
كأس العالم (بعد  1934و.)1990
وفيما يأتي عرض لعودة نجوم بارزين
ال ــى م ـيــاديــن ك ــأس ال ـعــالــم ب ـعــد تـعــرضـهــم
إلصابات خطيرة ،ولم تكن ظروفها إيجابية
ً
دائما.
شــارك البرازيلي رونــالــدو فــي مونديال
كوريا الجنوبية واليابان وهو يعاني إصابة
ف ــي ال ـم ـحــالــب وب ـعــد خ ـضــوعــه لعمليتين
جراحتين في ركبته .ونجح "ال فينومينو"

ً
في تقديم أداء مبهر وتوج هدافا برصيد 8
أهداف ،منها هدفان في النهائي ضد ألمانيا
(-2ص ـف ــر) مـنــح بـهـمــا "الـسـيـلـيـســاو" اللقب
الخامس في تاريخه.
وكانت آمال فرنسا معقودة على صانع
ألعابها الفذ زين الدين زيدان في مونديال
 ،2002شأنها في ذلك شأن البرازيل في ما
يتعلق برونالدو .كان زيدان يعاني إصابة
ف ــي ف ـخ ــذه األي ـس ــر وغـ ــاب ع ــن الـم ـبــارات ـيــن
األوليين لمنتخب "الديوك" الذي كان يدافع
على اللقب الذي أحرزه على أرضه قبل أربعة
أعوام .سقط المنتخب األزرق بشكل مفاجئ
في المباراة األولــى أمــام السنغال صفر،1-
ً
ثم تعادل سلبا مع األوروغواي في الثانية.
شارك زيدان ضد الدنمارك وقد لف فخذه،
ول ــم تـحــل مـشــاركـتــه دون خ ـســارة منتخب
بــاده صـفــر 2-وخــروجــه مــن الـبــاب الضيق
وفقدان اللقب من دون أن يسجل أي هدف.
ل ــم ي ـكــن عـ ــام  2002ج ـي ــدا ألب ـ ــرز نـجــوم
الكرة العالمية ،حتى أن صحيفة "ذي صن"
اإلنـكـلـيــزيــة لــم ت ـتــردد فــي نـشــر إع ــان على
صفحتها األولى تناشد فيه اإلنكليز الصالة

لتعافي نجم خط الوسط ديفيد بيكهام الذي
كان يعاني من كسر في مشط القدم.
تعرض بيكهام لإلصابة في المباراة ضد
ديبورتيفو ال كــورونـيــا فــي أبــريــل بــدوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا ،وك ــان يـحـتــاج إل ــى ثمانية
أسابيع للتعافي ،ونجح بيكهام في خوض
المباراة األولــى ضد السويد (صفر-صفر)،
ً
ً
لكنه لــم يـقــدم عــرضــا ج ـيــدا شــأنــه فــي ذلــك
شان زمالئه ،فاستبدل في الشوط الثاني.
ثم سجل ركلة الجزاء في مرمى األرجنتين
الـتــي ســاهـمــت فــي ف ــوز فــريـقــه لـكــن مـشــوار
فريقه انتهى في ربع النهائي في مواجهة
البرازيل ( )1-2بهدف خرافي لرونالدينيو.
وأصـ ـي ــب م ـهــاجــم مــان ـش ـس ـتــر يــونــايـتــد
وإنكلترا وايــن رونــي قبل ستة أسابيع من
مــوعــد مــونــديــال ألـمــانـيــا ،بكسر فــي مشط
القدم مشابه لبيكهام ،ما أثار مخاوف حول
مشاركته في المونديال .غاب عن المباراة
األول ــى ضــد ال ـبــاراغــواي (-2ص ـف ــر) ،قبل أن
ي ـشــارك كـبــديــل فــي الـثــانـيــة ضــد تــريـنـيــداد
وتوباغو التي انتهت بالنتيجة نفسها .لم
يكن فــي أفضل حــاالتــه البدنية ،وفشل في

التسجيل في المباراتين التاليتين قبل أن
يطرد ضد البرتغال في الدور ربع النهائي
في المباراة التي خرجت فيها بالده بركالت
الترجيح.
قبل أن يستبعد مــن مــونــديــال الـبــرازيــل
 2014بعد المباراة ضد ايطاليا في الجولة
الثالثة من الــدور األول ،والتي قــام خاللها
ب ـعــض ال ـم ــداف ــع جــورج ـيــو كـيـيـلـيـنــي ،كــان
مهاجم األوروغـ ــواي وليفربول اإلنكليزي
(في حينه) لويس سواريز يعاني إصابة في
ركبته وخضع لعملية جراحية بسيطة قبل
انطالق كأس العالم بأسابيع.
غــاب عــن الـمـبــاراة األول ــى الـتــي خسرها
منتخب بــاده أمــام كوستاريكا  ،3-1لكنه
ش ــارك بعد خمسة أي ــام ضــد إنكلترا وقــاد
مـنـتـخــب بـ ــاده إل ــى ال ـف ــوز  1-2بتسجيله
الهدفين ويقوده الى الدور الثاني.
بعد حــادثــة الـعــض فــي الـجــولــة الثالثة،
غاب عن مباراة الدور الثاني التي خسرتها
بالده أمام كولومبيا صفر.2-
(أ ف ب)

رياضة

٣٠
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ً
ً
حرمان  150مشجعا سويديا من حضور

sports@aljarida●com

جدول مباريات كأس العالم
a

مجموعة
الفريق
روسيا
األوروغواي
مصر
السعودية

لعب فوز
1
1
1
1
0
1
0
1

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

عليه
0
0
1
5

الفريق
فرنسا
الدنمارك
البيرو
أستراليا

لعب فوز
1
1
١
1
٠
١
0
1

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

عليه
1
٠
١
2

الفريق
صربيا
البرازيل
سويسرا
كوستاريكا

لعب فوز
١
1
0
1
0
1
٠
١

تعادل هزيمة له
1
٠
0
1
0
1
1
0
1
٠
١
٠

عليه
٠
1
1
١

مجموعة

ُ
ذكر تقرير إخباري ،أمس ،أن رحلة طيران ألغيت ،ليحرم
بــذلــك نـحــو  150مشجعا ســويــديــا مــن حـضــور الـمـبــاراة
المقررة اليوم بين منتخبهم والمنتخب الكوري الجنوبي
عـلــى مـلـعــب نيجني نــوف ـجــورود فــي الـجــولــة األولـ ــى من
مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018
لكرة القدم المقامة بروسيا .وأوضحت صحيفة أفتونبالدت

السويدية ،أن الطائرة المستأجرة ،التي كانت من المفترض
أن تقل المشجعين من العاصمة السويدية (ستوكهولم) إلى
نيجني نوفجورود الروسية ،ألغيت رحلتها.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشجعين ،بعد إلغاء رحلة
الطائرة ،التي كان من المقرر أن تقلع الساعة  5:30بتوقيت
غرينيتش ،قوله" :الناس منخرطة في البكاء".

وأفاد متحدث باسم شركة سويدافيا ،المشغلة للمطار،
بأن مشكلة تتعلق بطاقم العمل تسببت في إلغاء الرحلة.
ومن المقرر أن يستعيد المشجعون األموال المدفوعة
لرحلة اليوم الواحد ،التي تبلغ تكلفتها نحو  15ألف كرونة
سويدية ( 1700دوالر) ،وفق ما ذكرت الصحيفة.
(د ب أ)

الفريق
المكسيك
السويد

لعب فوز
١
1
١
1
٠
١
٠
١

تعادل هزيمة له
1
٠
0
1
٠
0
٠
١
٠
٠
١
٠

عليه
٠
٠
١
١

e

g

النقاط
3
1
1
0

مجموعة

النقاط
٣
1
1
٠

مجموعة
الفريق
بلجيكيا
بنما
تونس
إنكلترا

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
ايسلندا
نيجيريا

لعب فوز
1
1
0
1
0
1
0
1

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

عليه
0
1
1
2

d

مجموعة

النقاط
3
٣
٠
0

مجموعة

لعب فوز تعادل هزيمة له
٣
٠
٠
١
١
٠
١
٠
٠
١

مجموعة
الفريق
ايران
إسبانيا
البرتغال
المغرب

لعب فوز
1
1
٠
١
٠
١
0
1

تعادل هزيمة له
1
0
0
٣
٠
١
٣
٠
١
0
1
0

عليه
0
٣
٣
1

النقاط
3
3
0
0

c

b

النقاط
3
١
١
0

ألمانيا

كوريا الجنوبية

h

مجموعة
الفريق
بولندا
السنغال
كولومبيا
اليابان

عليه النقاط
٣
٠
٠
٣

لعب فوز تعادل هزيمة له

f

النقاط
٣
٣
٠
٠

عليه النقاط

الدور األول
مباراة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

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

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

0
1
1
3
1
1
1
٠
1
1
1
0
0

5
0
0
3
2
1
0
٢
0
0
1
1
٣

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

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

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

الدور 16
الوقت

التاريخ

49

A1

B2

 5.00م

 30يونيو

مباراة

الفريق املتأهل

الفريق املتأهل

نتيجة املباراة

50

C1

D2

 9.00م

 30يونيو

51

B1

A2

 5.00م

 1يوليو

52

D1

C2

 9.00م

 1يوليو

53

E1

F2

 5.00م

 ٢يوليو

54

G1

H2

 9.00م

 ٢يوليو

55

F1

E2

 5.00م

 ٣يوليو

56

H1

G2

 9.00م

 ٣يوليو

الدور ربع النهائي
57

W53

W54

 5.00م

 ٦يوليو

58

W49

W50

 9.00م

 ٦يوليو

59

W55

W56

 5.00م

 ٧يوليو

60

W51

W52

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
61

W57

W58

 9.00م

 10يوليو

62

W59

W60

 9.00م

 11يوليو

63

L61

64

W61

مباراة المركز الثالث
L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

وزير الداخلية :سرقوا نقالي!
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
الـبــريـطــانــي ،ســاجــد جــويــد ،أنــه
ك ــان ضحية لـســرقــة عـلــى أيــدي
لصوص يستقلون دراجة نارية
في العاصمة لندن.
وق ــال ال ــوزي ــر فــي مقابلة مع
صـحـيـفــة ذا ص ــن أون ص ـنــداي
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،نـقـلـتـهــا "بـ ــي بي
سي" على موقعها اإللكتروني،
إن ــه ك ــان يـتـصــل ب ـس ـيــارة أج ــرة
خـ ــارج مـحـطــة يــوس ـتــن ،عندما
لحق به اللصوص على الرصيف
وخطفوا هاتفه وهربوا بسرعة،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ــه شـ ـع ــر "ب ـغ ـض ــب
وضيق" بعد تعرضه للسرقة في
واقعة قبل أعوام ،لذلك فهو يعمل
ً
حاليا على مراجعة اإلج ــراءات،
لـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
الصالحيات لمالحقة لصوص
الدراجات النارية.
وتــابــع وزي ــر الــداخـلـيــة ،الــذي
تــولــى م ـهــام منصبه فــي أبــريــل
الماضي" :قبل أن أدرك ما حدث،
كان الهاتف قد اختفى".
اعترافات الــوزيــر جــاءت بعد
أيام من تعرض الممثل الكوميدي

مايكل ماكلينتاير للسرقة على
ي ــد ل ـصــوص يـسـتـقـلــون دراج ــة
نارية شمال غربي لندن.
وأعلنت وزارة الداخلية ،الشهر
الماضي ،مقترحات تهدف إلى
مـنــح عـنــاصــر دوريـ ــات الشرطة
المزيد مــن الحماية القانونية،
وتحطيم "أس ـط ــورة" أن ضباط
الشرطة ال يستطيعون مالحقة
س ــائـ ـق ــي ال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات ال ـ ــذي ـ ــن ال
ً
يرتدون خوذات رأس ،خوفا من
تعرضهم للخطر.

نيوزيلندي يسرق أصابع الموتى
ً ُ
ً
أف ــادت تقارير إعالمية بــأن رجــا نيوزيلنديا اتـهــم بجريمة
مروعة ،تتمثل في سرقته قطعتين ألصابع قدم بشرية ،من معرض
مخصص لعرض "أجساد بشرية حقيقية" في مدينة أوكالند.
وذكرت صحيفة "نيوزيالند هيرالد" ،أن الرجل البالغ من العمر
ً
 28عاما مثل أمام محكمة أوكالند الجزئية أمس ،بتهمة التدخل
بشكل غير الئق في شأن جثة شخص مجهول.
ويشار إلى أن قيمة أصابع القدم ،التي يتم الحفاظ عليها عن
طريق تقنية التلدين والتي حاول الرجل أخذها معه إلى منزله من
معرض "جونتر فون هاجينس" لألجساد البشرية 5500 ،دوالر
نيوزيلندي ( 3808دوالرات) لكل منها.
وأنشأت أنجلينا والي وزوجها الطبيب وعالم التشريح جونتر
فون هاغينز ،المعرض المتنقل.
وكان هاغينز طور عملية لحفظ األجساد معروفة باسم عملية
التلدين أو التطرية في سبعينيات القرن الماضي ،بينما كان
يعمل في جامعة هايدلبرغ لتعليم الطالب علم التشريح.
ومنذ عام  ،1995قام أكثر من  45مليون شخص من أكثر 121
مدينة فــي أميركا وأوروب ــا وآسـيــا وإفريقيا ،بــزيــارة المعرض
المتنقل الذي يضم أكثر من  150عينة تشريحية ألجسام بشرية
حقيقية.

عن معركة
اآليلتس

ً
«مكسيكوسيتي» تتأرجح طربا بأقدام سكانها
كشف معهد لرصد ال ــزالزل في المكسيك أن
هــدف المنتخب المكسيكي في شباك ألمانيا،
أم ــس األول ،فــي أول ــى م ـبــاريــات الـفــريـقـيــن في
ً
بطولة كأس العالم  2018بروسيا أحدث زلزاال
ً
ً
اصطناعيا صغيرا في العاصمة مكسيكو سيتي.
ً
وطـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـمـ ــا أف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــه مـ ـعـ ـه ــد األب ـ ـح ـ ــاث
الجيولوجية والجوية في المكسيك ،حدثت الهزة
بسبب القفزات الكبيرة التي قامت بها الجماهير
بعد الـهــدف ال ــذي سجله هيرفينغ لــوزانــو في
مرمى ألمانيا.
وق ـ ــال ال ـم ـع ـهــد ال ـم ــذك ــور م ــن خـ ــال حـســابــه
الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "تويتر":
"على أقل تقدير استشعر جهازا رصد وجود هزة
في المدينة في الساعة  32:16( 32 : 11بتوقيت
غرينيتش)".
وفــازت المكسيك على ألمانيا ،بطلة العالم
 / 1ص ـفــر ،فــي ال ـم ـبــاراة ال ـتــي جـمـعــت بينهما،
أ مــس األول ،على ملعب لوجنيكي بالعاصمة
الروسية موسكو.
وأق ــام ــت الـجـمــاهـيــر الـمـكـسـيـكـيــة احـتـفــاالت
صاخبة في مكسيكو سيتي وموسكو على حد
ً
سواء ابتهاجا بهذا االنتصار التاريخي.
(د ب ا)

مقطوعة موزارت في شبابه بنصف مليون يورو
ً
تطرح للبيع في مــزاد غــدا في
ب ــاري ــس ال ـن ـس ـخــة األول ـ ــى لـنـغــم
معروف في أوبرا "زواج فيغارو"
ل ـ ـمـ ــوزارت ي ـق ــدر س ـع ــره بنصف
ً
مليون يورو ،فضال عن مقطوعة
ألفها في شبابه.
وهـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ـ ـتـ ــان
الموسيقيتان هما من بين آالف
القطع ،التي ضبطت لدى شركة
"أريستوفيل" الفرنسية الضالعة

فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال واس ـ ـعـ ــة
ضحيتها مودعون صغار.
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ـ ــة
"االس ـت ـث ـنــائ ـيــة" ال ـم ـقــدر سعرها
بين  400و 500ألف يورو النسخة
األولى من مشهد في الفصل األول
ألوبـ ــرا "زواج ف ـي ـغــارو" (.)1786
وت ـطــرح ـهــا لـلـبـيــع ف ــي مـ ــزاد دار
ً
"ادير نوردمان" غدا.
وقـ ــال الـخـبـيــر ت ـي ـيــري ب ــودان

ل ــوك ــال ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
أمــس ،إن هــذه الصفحات األربــع
الـمـعـنــونــة "سـيـنــا ك ــون رون ــدو"،
ً
"مهمة جدا ألنها تظهر موزارت
خ ــال عمله وه ــو يفكر وي ــدرس
مسار مشهد في الفصل األخير
من األوبرا".

تـ ـق ــابـ ـل ــت ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــاح واصـ ـطـ ـك ــت
السيوف وتطايرت السهام في غابة
تشيكية مطلع األس ـبــوع ،مــع قيام
المئات من عشاق سلسلة أفالم "ذا
هوبيت" للمؤلف جيه.آر.آر تولكين
بمحاكاة معركة كبرى من معارك
السلسلة.
وقال المنظمون للحدث السنوي
أمـ ـ ــس ،إن أكـ ـث ــر م ــن أل ـ ــف شـخــص
ارت ـ ـ ـ ـ ــدوا أزيـ ـ ـ ـ ــاء ك ــالـ ـت ــي ت ــرت ــدي ـه ــا

يومية سياسية مستقلة

الشخصيات فــي رواي ــات تولكين،
وخاضوا معركة الجيوش الخمسة
فـ ـ ــي غ ـ ــاب ـ ــة قـ ـ ـ ــرب بـ ـ ـل ـ ــدة دوك ـ ـسـ ــي
ً
التشيكية على بعد  80كيلومترا من
العاصمة براج .واشتبكوا بأسلحة
خـشـبـيــة وب ـ ـ ـ ــأدوات ح ـ ــادة مـغـطــاة
بالبالستيك لتفادي اإلصابة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـم ـع ــارك
مستوحاة مــن قصص مــن األرض
الوسطى التي تــدور فيها روايــات

تــولـكـيــن ،ف ــإن نـتــائــج ال ـم ـعــارك في
ً
الـغــابــة غـيــر مـعــروفــة ســابـقــا .وفــي
مناسبات عديدة فاز جانب الشر.
وقالت لوسي زافاديلوفا ،التي
شاركت في المعركة للمرة السادسة:
"أتينا إلــى هنا لنستمتع بمعركة
رائـ ـع ــة ...ب ــأج ــواء رائ ـعــة ونـخــوض
ً
المعركة ونلتقي أشخاصا ال نراهم
إال مرة في العام".
(رويترز)

وفيات
شايعة ًأمان مبارك

 96عاما ،شيعت ،رجال :الزهراء ،ق ،3ش ،313م ،7نساء :العدان،
ق ،1ش ،41م ،37ت99687307 ،69939613 :

حمزة عباس عبدالله

 78عــامــا ،شيع ،مـبــارك الكبير ،مسجد الـقــدس ،ت،96926410 :
99566406

سكينة سيد إبراهيم سيد هاشم الموسوي

أرملة حسن عباس محمد بوعباس
 83عاما ،شيعت ،رجال :الدعية ،حسينية بوحمد ،بجانب مركز
االحقاقي الصحي ،نـســاء :الجابرية ،الحسينية الزينبية ،ق،6
ش ،10م ،11ت99066016 ،95573700 :

هنية أحمد محمد المؤمن

 67عــامــا ،تشيع الـتــاسـعــة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،رج ــال :الرميثية،
حسينية عقيلة الطالبين ،مقابل حسينية سيد محمد ،نساء:
السرة ،ق ،3ش ،5م ،19ت99610492 ،99463699 :

مواعيد الصالة

وعشرة أشهر بتهمة اختالس مع شريك
له ماليين اليوروهات من اإلعانات ،التي
قدمت إلى "نوس" المؤسسة غير الربحية
التي كان يرأسها.
ومع بدء التحقيق في سنوات ،2010

ظهرت فضائح أخرى منها سفر الملك
خوان كارلوس إلى بوتسوانا في رحلة
لصيد الفيلة في  2012أو عالقته بسيدة
أرس ـت ـق ــراط ـي ــة أل ـم ــان ـي ــة ،م ـمــا أدى إلــى
تشويه كبير لـصــورة األس ــرة الملكية،

ً
وسرعت أيضا تخلي الملك عن العرش
البنه فيليبي في يونيو .2014
وإث ــر ب ــدء الـمـتــاعــب الـقـضــائـيــة ،أبعد
ال ـم ـل ــك ال ـج ــدي ــد ش ـق ـي ـق ـتــه وزوج ـ ـهـ ــا مــن
االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاالت الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وس ـ ـحـ ــب مــن

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ال ـمــوازنــة بـيــن اع ـت ـبــارات المصلحة الـعــامــة واع ـت ـبــارات
ال ـعــدالــة هــو مــا يـفـتــرض الـنـظــر إلـيــه كــي يـتــم تقييم شــرط
اختبار "االيلتس" لقبول االبتعاث للخارج ،وهو االشتراط
الذي وضعته الوزارة في فبراير الماضي ،والذي أثار الضجة
السياسية بعد مطالبة النائبين جمعان الحربش ود .عادل
الدمخي من الوزير بإلغاء االختبار.
افـتـتــاحـيــة "ال ـجــريــدة" أم ــس األول ت ــرى أن الـمـطــالـبــة من
النائبين أملتها االعتبارات السياسية بتغليبهما المصالح
االنتخابية على اال عـتـبــارات العلمية ،و هــي حسب وصف
الـجــريــدة "تــدخــات نفعية غـيــر م ــدروس ــة" ،ويـمـكــن تصور
أن هذا تدخل من جانب النائبين في عمل يعد من صميم
االختصاص التنفيذي ،وبالتالي فهو تجاوز لنطاق أعمال
المراقبة التشريعية.
في رد النائب جمعان على "الجريدة" يقرر " ...ان مخرجات
ً
التعليم الحكومي طوال  12عاما من مراحل التدريس للغة
اإلنكليزية ال تؤهل الطالب لنيل أقل درجات اختبار اآليلتس
الستكمال تعليمهم" ،وهذا الخطأ يجب أن تتحمله الوزارة
والحكومة ،وليس من "العدل" أن يتحمله الطلبة وحدهم.
واقع رداء ة التعليم بصفة عامة هو نتيجة خمال حكومي
ممعن فــي فـســاده ،و جــاء فــي تقرير منظمة اليونسكو عن
الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـكــويــت بــأنــه "األس ـ ــوأ ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج"،
وف ــي م ـلــف كـبـيــر ل ـجــريــدة ال ـق ـبــس ن ـشــر ق ـبــل أرب ـع ــة أع ــوام
"جاء ت الكويت في مؤخرة الدول في االختبارات العالمية
لقياس التحصيل العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة
اإلنجليزية قراء ة وكتابة" ،وجاء ت الكويت في المرتبة 33
من أصــل  35دولــة شاركت في اختبارات الـقــراء ة والكتابة
باإلنجليزية عام  ،2007وال نتصور أن مثل هذه النتيجة
ً
تغيرت بصورة كبيرة بعد  11عاما من نشرها ،فالجماعة
هم الجماعة واإلدارة هي اإلدارة.
إذا اعـتـقــدنــا أن اعـتـبــار المصلحة الـعــامــة يـفــرض شــرط
اختبار "اآليلتس" ،إذ ال يمكن تخيل ابتعاث طلبة لجامعات
أجنبية يـعـجــزون آخــر األم ــر عــن فـهــم لـغــة مـكــان االبـتـعــاث
والتعبير بها ،وهذا صحيح ،ولكن إذا كان األمر كذلك فلماذا
ترضى ا ل ــوزارة بمدة سنة اللغة طالما أن ا لــذ يــن ا جـتــازوا
"اآليلتس" يفترض أنهم ليسوا بحاجة لسنة اللغة هــذه؟!
وإذا كانت الوزارة ترى ضرورة سنة اللغة حتى للناجحين
باختبار "اآليلتس" فلماذا يتم قصر هذا "السماح" عليهم
دون غيرهم؟ ولماذا ال يعطى الطلبة المعارضون الختبار
"اآليلتس" فرصة مساوية الجتياز "االمتحان" بعد سنة اللغة
هذه ،بافتراض أن الجامعة األجنبية تتطلب هذا االختبار؟!
أليس هذا أقرب لمفهوم العدالة والمساواة؟
تبقى القضية األ ســا سـيــة هنا أ نــه بعد أ كـثــر مــن عقدين
إل ق ــرار تــدر يــس اللغة اإلنجليزية بــدا يــة لطلبة اال بـتــدا ئــي،
وال ــذي عمل مــن أجـلــه الـمــرحــوم أحـمــد الــربـعــي ،نجد واقــع
ً
التعليم ،وتحديدا باللغة اإلنجليزية ،بهذه ا ل ــرداء ة ،فأي
اس ـت ـث ـمــار حـقـيـقــي ،وه ــو االس ـت ـث ـمــار ب ــاإلن ـس ــان ،يـمـكــن أن
نتحدث عنه...؟! الشق عود.

سيوف المعركة خشب ورماحها بالستيك

صهر الملك...
«باق» فسجنوه
دخـ ــل إي ـن ــاك ــي أوردان ـ ـغـ ــاريـ ــن صـهــر
ال ـ ـعـ ــاهـ ــل اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ـسـ ـج ــن ص ـب ــاح
أم ــس ،بـعــدمــا ُحـكــم عليه باالستئناف
بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر
بتهمة اختالس أموال ،كما أفادت إدارة
السجون.
وقال متحدث باسم إدارة السجون ،إن
زوج األميرة كريستينا شقيقة العاهل
اإلسباني الملك فيليبي السادس ،دخل
سجن برييفا ،البلدة الواقعة على بعد
 108ك ـلــم ش ـم ــال م ــدري ــد ع ـنــد ال ـســاعــة
الثامنة صباح أمس.
وكـ ــان الـمـسـلـســل ال ـق ـضــائــي ب ــدأ في
بــدايــة ع ــام  2010حـيــن كــانــت إسبانيا
غارقة في األزمة االقتصادية ،ومس ذلك
بصورة العائلة الملكية.
ويأتي سجنه في حين يقوم العاهل
اإلسباني حاليا بزيارة رسمية للواليات
المتحدة حيث يلتقي الرئيس األميركي
دونالد ترامب اليوم.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي أمـ ـه ــل
اوردانـ ـغ ــاري ــن الع ــب ك ــرة ال ـيــد الـســابــق
ال ـح ــائ ــز م ـيــدال ـي ـت ـيــن بــرونــزي ـت ـيــن في
األلـعــاب األولمبية ،حتى منتصف ليل
أمس كي يتوجه إلى السجن.
وحكمت المحكمة العليا في مدريد في
االستئناف الثالثاء الماضي على صهر
الملك فيليبي بالسجن خمس سنوات

حسن العيسى

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

اوردانغارين لقب الدوق ،الذي كان منح له.
وكان الزوجان يقيمان منذ ذلك الحين
ً
ب ـع ـي ــدا م ــن ال ـم ـص ــوري ــن م ــع أبـنــائـهـمــا
األربعة في سويسرا.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى

43

الشروق

04:49

الصغرى

27

الظهر

11:49

أعلى مد

ً
 04:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 03:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:50

ً
أدنى جزر  09:55صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:22

 10:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

