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EXTRA

ورثة برينس يتفقون مع «سوني ً
ميوزيك» إلعادة إصدار  35ألبوما
ص 11

الملفات
بفقد
«العدل»
تدين
«االستئناف»
ً
• في حكم أثبت مسؤولية الوزارة عن اإلهمال • ضياع الملف تسبب في حرمان مواطن حكما بترقيته
«التمييز» تبطل تعيين اثنين من محامي «الفتوى»
حسين العبدالله

ضـمــن مسلسل فـقــد الملفات
الـقـضــائـيــة فــي الـمـحــاكــم نتيجة
ل ـل ـع ـب ــث بـ ـه ــا أو فـ ـق ــده ــا ل ـس ــوء
ً
ح ـف ـظ ـه ــا ،م ـم ــا ي ـس ـب ــب أضـ ـ ـ ــرارا
ل ـل ـم ـت ـقــاض ـيــن ،ألـ ــزمـ ــت مـحـكـمــة
االستئناف المدنية وزارة العدل
ت ـعــويــض م ــواط ــن  5001دي ـنــار
ً
مــؤ قـتــا ،بعدما دانتها المحكمة
ف ــي واق ـع ــة ف ـقــد م ـلــف ال ـمــواطــن،
مما ترتب عليه ضياع حقه في
إحـ ــدى ال ــدع ــاوى ال ـتــي تنظرها
الـ ـمـ ـح ــاك ــم ،وهـ ـ ــو الـ ـحـ ـك ــم الـ ــذي
سـيـفـتــح لـلـمــواطــن ال ـب ــاب لطلب
تعويضات كبيرة.
وق ـ ــال ـ ــت «االسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف» ،فــي
حيثيات حكمها ال ــذي أصــدرتــه
بــرئــاســة الـمـسـتـشــار مـحـمــد طه
عـصــر ،إن فقد الملف يـعــود إلى
إه ـم ــال ال ـمــوظــف ال ـم ـس ــؤول عن
حفظ الملفات فــي وزارة الـعــدل،
وهــو مــا ينطوي على خطأ وقع
فيه أثناء تأديته وظيفته.

وأض ــاف ــت أنـ ــه «ل ـم ــا كـ ــان هــذا
الموظف ،أثناء تأديته وظيفته،
ً
تابعا لوكيل الــوزارة ،بما له من
سلطة اإلشراف عليه وتوجيهه،
فــإن مسؤولية األخـيــر تـقــوم عن
تعويض الضرر الذي تسبب فيه
ً
الموظف ،إعماال لحكم المادة 240
من القانون المدني».
وأوض ـ ـحـ ــت أن ف ــرص ــة كـســب
الـ ُمــواطــن للقضية ،الـتــي رفعها،
وفـ ـ ـ ـ ِق ـ ـ ــد مـ ـلـ ـفـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــر م ـح ـت ـم ــل،
وب ــال ـت ــال ــي ف ـقــد فـ ــوت ع ـل ـيــه هــذا
الفقد تلك الفرصة ،بما تنطوي
عليه مــن كـســب فــائــت ك ــان يأمل
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ب ـم ــا ل ــدي ــه مــن
أسباب معقولة قد تنتهي للقضاء
لمصلحته بأحكام فــروق مالية
لـتــرقـيـتــه ،م ــع مـبـلــغ لـتـعــويـضــه،
ً
ً
وهــو مــا ألـحــق بــه ض ــررا مــاديــا،
إلى جانب الضرر األدبي جراء ما
انتابه من شعور باألسى والحزن
للمساس باعتباره المالي.

«التربية» تعتمد ترقية  6مديرين
جدد لـ «الشؤون التعليمية»

●

حسين علي

في حين قضت محكمة التمييز اإلداريــة
ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي ب ـب ـطــان تـعـيـيــن اثـنـيــن
مــن مـحــامــي إدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع بعد
تـعـيـيـنـهـمــا ق ـبــل  4سـ ـن ــوات ب ـمــوجــب حكم
صـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،كـشـفــت
مصادر قانونية لـ «الـجــريــدة» ،أن هناك 10
محامين آخرين في «الفتوى» تم تعيينهم
ً
بذات الطريقة ،وقد تصدر «التمييز» أحكاما

ببطالن تعيينهم على غرار الحكم الصادر.
وق ــال رئـيــس «ال ـف ـتــوى» الـمـسـتـشــار صــاح
المسعد لـ «الجريدة» ،إن اإلدارة تنتظر طباعة
الحكم الـصــادر عن «التمييز» ببطالن تعيين
محامية وم ـحــام فــي «ال ـف ـتــوى» ،لـتـقــرر النظر
في تنفيذه ،ودراسة الوضع القانوني بشأنه.
وأض ـ ــاف الـمـسـتـشــار ال ـم ـس ـعــد ،أن اإلدارة
الـتــزمــت بتنفيذ حـكــم «االس ـت ـئ ـنــاف» الـصــادر
عام  2014بتعيين المحاميين في حينها ،ولم
تنتظر حـكــم «الـتـمـيـيــز» ،ألن هـنــاك مسؤولية

قانونية بشأن عدم تنفيذ األحكام الصادرة عن
«االستئناف» ،مادامت استنفدت طرق إيقافها
إلى حين الفصل بالطعن بـ»التمييز».
يذكر أن «الفتوى» قبلت قبل نحو  5أعــوام
أكثر من  200محام ،فطعن عدد من المرفوض
قبولهم أمام المحاكم اإلدارية ،وصدرت أحكام
بتعيين بعضهم ،ومازالت قضايا البعض اآلخر
متداولة ،لكن «الفتوى» التزمت بتنفيذ األحكام
الصادرة بخصوص تلك التعيينات رغم عدم
انتهاء «التمييز» من الفصل فيها.

تربوية ،أن وكيل الوزارة هيثم األثري
ع ــرض قـ ــرارات تــرقـيــة ال ـ ـ  6عـلــى وزيــر
التربية وزير التعليم العالي د .حامد
ً
العازمي أمس األول ،استنادا إلى كتاب
ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على
ترقيتهم ،بـعــد استيفائهم ا ل ـشــروط،
واجتيازهم المقابالت وفق اإلجراءات
الصحيحة.
وذكرت المصادر أن الوزير العازمي
أعـ ـط ــى ت ـع ـل ـي ـمــاتــه ب ـ ــإص ـ ــدار ق ـ ـ ــرارات
تــرقـيـتـهــم بـصـفــة ال ـن ــدب مــدة 02

رؤى عالمية

يستعجل تحقيق إنجازات خارجية وداخلية قبل االنتخابات النصفية

07-06
خطة أوكرانيا لمنع عدوان
روسي جديد

فيصل متعب

ً
تزامنا مــع األزم ــة التي شهدتها المملكة
األردن ـي ــة خ ــال اآلون ــة األخ ـيــرة بسبب غــاء
المعيشة ،قدم الملحق الثقافي الكويتي في
األردن د .ب ــدر الـمـطـيــري ،مــذكــرة إل ــى وزارة
التعليم العالي ،لزيادة المخصصات المالية
للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات
األردنية بنسبة .%20
وق ــال المطيري ل ـ «الـجــريــدة» ،إن المذكرة
ُر ِفعت إلى المسؤولين في الــوزارة للموافقة
ً
عـلـيـهــا ،اس ـت ـنــادا إل ــى الـمـســح الـشــامــل الــذي
ُيجرى كل خمس سنوات لتعديل مخصصات
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وفـ ـ ــق ب ـ ـ ــدالت ال ـم ـع ـي ـش ــة فـ ــي دول
االبتعاث.
٠٢

اقتصاد

تقلص الفجوة بين «برنت»
والخام األميركي على وقع
اتفاق «أوبك»

«ثقافي األردن» يقترح زيادة
مخصصات الطلبة %20
●

ً
األمير يتلقى اتصاال من
خادم الحرمين وبرقيات من
قادة «التعاون» تهنئ بنجاح
العملية الجراحية للنائب األول

١٠

ترامب على يقين بالتوصل إلى اتفاق
مع بوتين يخرج إيران من سورية

ً
«الخدمة المدنية» وافق عليهم ويباشرون أعمالهم غدا
اع ـت ـم ــدت وزارة ال ـتــرب ـيــة تــرق ـيــة 6
كــوادر تعليمية إلــى مديرين للشؤون
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـســت،
بـعــد مــوافـقــة ديـ ــوان الـخــدمــة المدنية
على الترقية ،لتكون شكرية السعيدي
لـمـنـطـقــة ال ـعــاص ـمــة ،ودالل الـنــاهــض
ل ـح ــول ــي ،وح ـم ــد ال ـس ـع ـيــد لــأح ـمــدي،
وندى المطيري لمبارك الكبير ،وفهد
الـعـجـمــي ل ـل ـج ـهــراء ،وح ـم ــود الـعـنــزي
للفروانية.
وع ـل ـم ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،م ــن م ـص ــادر

•  10آخرون مرشحون للبطالن للسبب ذاته
• المسعد لـ ةديرجلا :.ننتظر طباعة الحكم لدراسة الموقف القانوني

الثانية

ترامب يشارك في وضع حجر األساس لمنشأة تابعة
لشركة فوكسكون في ويسكونسون أمس األول (أ ف ب)

●

واشنطن – جاد يوسف

نقلت شبكة «سي أن أن» األميركية
اإلخ ـبــاريــة ،عــن م ـصــادر ،أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب أبلغ العاهل
األردن ـ ـ ــي ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه ال ـث ــان ــي بن
الحسين ،خالل لقائهما قبل أيام في
واشنطن ،أنه متيقن بإمكانية التفاهم
مع روسيا ،إلبرام اتفاق يسمح للنظام
ال ـ ـسـ ــوري ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـنــاطــق
الفصائل المعارضة في جنوب البالد

المتاخم للمملكة وإسرائيل ،شريطة
طرد الميليشيات والعناصر الموالية
إليران.
وذكرت «سي أن أن» ،أن ترامب أوضح
للعاهل األردني أن التوصل إلى االتفاق
سـيـتـيــح ال ـفــرصــة الن ـس ـحــاب أمـيــركــي
بأقرب فرصة من سورية ،الفتة إلى أن
ترامب في المقابل يتوقع من الــروس
تأسيس منطقة عازلة في جنوب غرب
سورية ،ومنع القوات اإليرانية الداعمة
لألسد من الوصول إليها.

«الكهرباء» :دراسة الستهالك قطاعات
الدولة للوقود حتى ٢٠٥٨
٠٣

وش ــددت على أن طــرد إي ــران يمثل
ص ـلــب خ ـطــة ت ــرام ــب لــان ـس ـحــاب من
سورية ،مع ضمان عدم مالحقة النظام
ألفراد الجماعات المتمركزة بالجنوب.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
الــروس ـيــة دمـيـتــري بـيـسـكــوف ،أمــس،
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
وتـ ـ ــرامـ ـ ــب س ـي ـب ـح ـث ــان ف ـ ــي ق ـم ـت ـه ـمــا
المرتقبة ،في هلسنكي ،الملف السوري
بشكل شامل ومفصل.
وت ـق ــول أوس ـ ــاط ف ــي واش ـن ـط ــن ،إن

ترامب يحاول التوصل إلــى اتفاقات
وت ـف ــاه ـم ــات س ـيــاس ـيــة م ــع الــرئ ـيــس
الروسي ،في ملفين رئيسيين ،سورية
وأوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،وعـ ـل ــى خ ــري ـط ــة طــريــق
لمستقبل العالقة مع إيران ،بالتوازي
مع استعدادات إدارته إلعالن «صفقة
الـ ـق ــرن» ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـلــف الـ ـس ــام في
الشرق األوسط.
وتـكـشــف تـلــك األوسـ ـ ــاط ،أن زي ــارة
الـمـلــك عـبــدالـلــه الـمـطــولــة لــواشـنـطــن،
قــد تـكــون نجحت فــي تذليل 02

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي :مكاسب متفاوتة
لمعظم المؤشرات وخسارة كبيرة في «دبي»
08

أوروبا تنقذ اتحادها بإغالق األبواب أمام المهاجرين األمم المتحدة :مفاوضات بين فرقاء
ً
ً
اليمن تنطلق خالل أسابيع
«قمة بروكسل» تلد اتفاقا غامضا يبقي على التناقضات

الحوثيون يقتحمون سجن الحديدة وينشرون أسلحة ثقيلة
عـ ـ ـل ـ ــى وقـ ـ ـ ـ ــع ضـ ـ ـغ ـ ــط ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ــذي
تقوده السعودية على المتمردين
ال ـح ــوث ـي ـي ــن عـ ـل ــى عـ ـ ــدة ج ـب ـهــات
ً
ب ــال ـي ـم ــن ،خ ـص ــوص ــا ف ــي مــديـنــة
الـ ـح ــدي ــدة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة عـلــى
ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،ت ــوق ــع م ـب ـعــوث

األم ــم الـمـتـحــدة ،مــارتــن غريفيث،
ع ــودة طــرفــي ال ـصــراع إلــى طاولة
ً
المفاوضات قريبا ،للمرة األولى
منذ سنوات.
وقـ ـ ـ ــال غ ــريـ ـفـ ـي ــث ،إن ح ـكــومــة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس عـ ـ ـب ـ ــدرب ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور
ه ـ ــادي وجـ ـم ــاع ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»

أكــدتــا رغـبـتـهـمــا فــي ال ـع ــودة إلــى
المفاوضات ،التي ترمي إلى إيجاد
حل سياسي إلنهاء الحرب الدائرة
منذ  26مارس .2015
وأوضح غريفيث ،في مقابلة مع
إذاعــة األمم المتحدة ،مساء أمس
األول« :أود جمع الطرفين 02

األرجنتين تصطدم بفرنسا ...ومواجهة
صعبة بين البرتغال واألوروغواي
مهاجرون يصلون إلى طرابلس أمس (رويترز)
بعد أن كان االتحاد األوروبي على وشك االنهيار،
تحت وطأة أزمة الهجرة التي عادت لتفرض نفسها
على رأس جدول أعمال القارة العجوز ،تمكن القادة
األوروبيون ،بعد اجتماع عاصف استمر  9ساعات،
م ــن ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق يـشــوبــه ال ـغ ـمــوض ،حــول
الـهـجــرة يغلق األبـ ــواب أم ــام الـمـهــاجــريــن ،ويــؤجــل
ً
ً
ً
انفجارا أوروبيا وشيكا.

وي ـن ــص االتـ ـف ــاق ع ـلــى إن ـش ــاء م ـن ـصــات «إنـ ــزال
إقليمية» إلي ــواء الالجئين الــذيــن يتم إنـقــاذهــم من
البحر المتوسط ،لمنعهم من الوصول إلى أوروبا،
ودراسـ ــة مـلـفــاتـهــم ،وإعـ ــادة غـيــر المستحقين إلــى
بلدانهم ،إضافة إلى إنشاء «مراكز مراقبة» داخل دول
االتحاد يوضع فيها الالجئون الذين قد يصلون إلى
أوروب ــا ،لفرزهم وترحيلهم ،أو توزيعهم 02

في افتتاح منافسات دور الـ 16
●

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات دور ال ـ  16لبطولة كــأس العالم
الحالية التي تستضيفها روسيا ،حيث يلتقي المنتخب
األرجنتيني نظيره الفرنسي ،بينما تخوض األوروغواي
مباراة قوية أمام البرتغال ،بطلة أوروبا.
02

بيئة

١٥
مشرف فريق «صحارينا»
إبراهيم العامرّ :
التنوع
البيولوجي يضمن أمننا
الغذائي والصحي والبيئي

دوليات

٢٠
أميركي «أبيض» يقتل
 4صحافيين وموظفة
بصحيفة في أنابوليس

رياضة

27

مباراتا اليوم
 5.00م
 9.00م

األرجنتين
x
فرنسا
البرتغال
x
األورغواي

فيدرر يواجه الصربي
اليوفيتش في الدور األول
لـ «ويمبلدون»

ةديرجلا

•
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ً
األمير يتلقى اتصاال من خادم الحرمين وبرقيات من قادة
«التعاون» تهنئ بنجاح العملية الجراحية للنائب األول
شكر سمو األمير قادة دول
التعاون على اتصاالتهم
وبرقياتهم للتهنئة بنجاح
العملية الجراحية للنائب األول،
والتي تمنوا فيها له الشفاء
العاجل وموفور الصحة.

ناصر الصباح
تلقى اتصالين
من خادم الحرمين
وأمير قطر

ت ـل ـق ــى صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد عددا
مــن االت ـصــاالت وبــرقـيــات التهنئة
بـنـجــاح الـعـمـلـيــة الـجــراحـيــة التي
اج ـ ــراه ـ ــا الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ناصر الصباح.
وفــي هــذا السياق ،تلقى سموه
اتصاال هاتفيا من خادم الحرمين
الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز ملك المملكة العربية
السعودية الشقيقة وبرقية اطمأن
خاللهما على صحة النائب األول
وهنأ سموه بنجاح العملية التي
أجراها الشيخ ناصر والتي تكللت
بفضل الله تعالى بالتوفيق سائال
المولى تعالى أن يمن على النائب
االول بــالـشـفــاء ال ـعــاجــل ومــوفــور
العافية.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو عــن
خ ــال ــص شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره ألخ ـيــه
خادم الحرمين الشريفين على ما
أب ــداه مــن طيب المشاعر وصــادق
الدعاء وعلى هذه المبادرة الكريمة
الـ ـمـ ـجـ ـس ــدة ألواص ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـع ــاق ــات

التاريخية األخوية الراسخة بين
البلدين والشعبين الشقيقين راجيا
ل ـخــادم الـحــرمـيــن الشريفين دوام
الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو ببرقية
شكر جوابية إلــى خــادم الحرمين
الشريفين متمنيا له دوام الصحة
وموفور العافية وللمملكة العربية
السعودية الشقيقة وشعبها الكريم
كل التقدم واالزدهار في ظل قيادته
الحكيمة.
وتـلـقــى صــاحــب الـسـمــو برقية
تـهـنـئــة مــن رئ ـيــس دول ــة اإلمـ ــارات
العربية المتحدة الشقيقة الشيخ
خليفة بــن زاي ــد اطـمــأن فيها على
صحة النائب االول سائال المولى
ت ـع ــال ــى ان ي ـم ــن ع ـل ـي ــه بــال ـش ـفــاء
العاجل وموفور العافية.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
ش ـك ــر ج ــوابـ ـي ــة ض ـم ـن ـهــا خــالــص
شـكــره وتـقــديــره على مــا عبر عنه
الشيخ خليفة مــن طيب المشاعر
وصادق الدعاء مثمنا سموه هذه
المبادرة الكريمة المجسدة لعمق
اواص ــر العالقات االخــويــة الطيبة

التي تجمع االسرتين الكريمتين
وال ـب ـلــديــن والـشـعـبـيــن الشقيقين
م ـت ـم ـن ـيــا لـ ـسـ ـم ــوه دوام ال ـص ـحــة
وموفور العافية.
كما تلقى صاحب السمو برقية
تهنئة مــن ملك البحرين الشقيقة
حمد بن عيسى اطمأن فيها على
صـحــة الـنــائــب االول وهـنــأ سموه
بنجاح العملية التي أجراها الشيخ
ناصر سائال المولى تعالى أن يمن
عـلـيــه بــال ـش ـفــاء ال ـعــاجــل ومــوفــور
العافية.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
شكر جوابية ضمنها خالص شكره
وتـقــديــره عـلــى مــا عـبــر عـنــه الملك
حمد مــن طيب المشاعر وصــادق
الدعاء مثمنا سموه هذه المبادرة
الكريمة ومتمنيا لملك البحرين
دوام الصحة وموفور العافية.
وتـلـقــى صــاحــب الـسـمــو برقية
تهنئة من ولي العهد نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع في
المملكة العربية السعودية الشقيقة
األمـيــر محمد بــن سلمان ضمنها
خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه ل ـس ـمــوه بـنـجــاح

ً
«التخطيط» :الكويت تسجل تقدما
في المؤشرات التنافسية

ً
تراجعت في مجال االبتكار  15مركزا بين عامي  2013و2017

●

محمد الجاسم

نشرت األمانة العامة للتخطيط للمجلس
ً
األ عـلــى للتخطيط والتنمية تقريرا لمراكز
دولــة الكويت في المؤشرات التنافسية في
 12مجاال خالل السنوات الخمس الماضية
مــن  2014/ 2013حتى  ،2018/2017وشهد
ً
تقدما في المراكز على مستويات المؤشرات
التنافسية الفرعية ،إذ يشمل  138دولة.
ً
وأظهرت الكويت تحسنا في المؤشرات
التنافسية ،السيما في مجال كفاء ة سوق
الـعـمــل ،حيث تقدمت مــن الـمــركــز  119إلى
 ،105وف ــي م ـج ــال بـيـئــة االق ـت ـص ــاد الـكـلــي
تقدمت من المركز  30الى الثالث ،وحافظت

عليه طوال السنوات الثالث الماضية.
ً
أم ــا ف ــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فـسـجـلــت تـقــدمــا
بمركز واحد من المركز  64إلى  ،63كما شهدت
فــي مـجــال الجاهزية التكنولوجية تحسنا،
فبعدما كــانــت فــي ع ــام  2013فــي الـمــركــز 68
ً
وسجلت تــراجـعــا فــي عــام  2016إلــى المركز
 74عــادت خالل  2017إلى المركز  ،69وكذلك
الوضع بالنسبة إلى مجال تطور سوق المال
تــراجـعــت مــن الـمــركــز  62ال ــى  77بـيــن عامي
 2013و ،2016لتتقدم مــرة اخــرى إلــى المركز
 69في العام الماضي ،أما فيما يخص التميز
المؤسسي فسجلت الكويت تقدما من المركز
 57إلى الـ.49
ً
وسـجـلــت الـكــويــت تــراج ـعــا بـمـجــال كـفــاءة

الـعـمـلـيــة الـجــراحـيــة ال ـتــي أجــريــت
لـلـنــائــب األول متمنيا لــه الـشـفــاء
العاجل وموفور الصحة والعافية.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـلـ ـق ــى ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
بــرقـيــات تهنئة مـمــاثـلــة مــن نائب
رئـ ـي ــس دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
المتحدة الشقيقة ر ئـيــس مجلس
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن
راشد ومن ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الــوزراء بمملكة البحرين الشقيقة
األمـيــر سلمان بــن حمد ومــن ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة بــدولــة االم ــارات
العربية المتحدة الشقيقة الشيخ
محمد بــن زايــد ضمنوها خالص
تهانيهم لسموه بنجاح العملية
ال ـجــراح ـيــة ال ـت ــي اج ــري ــت لـلـنــائــب
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع متمنين له الشفاء العاجل
وموفور الصحة والعافية.
وب ـع ــث س ـم ــوه ب ـبــرق ـيــات شكر
ج ــواب ـي ــة اع ـ ــرب ف ـي ـهــا س ـم ــوه عــن
خــالــص ش ـكــره وت ـقــدي ــره ع ـلــى ما
ابــدوه من طيب المشاعر وصادق

الــدعــوات راجيا لهم دوام الصحة
والعافية.
وت ـل ـقــى ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع ،أمس،
اتصاال هاتفيا من خادم الحرمين
ال ـش ــري ـف ـي ــن ،اطـ ـم ــأن خ ــال ــه عـلــى
صحته ،ومهنئا بنجاح العملية
الجراحية التي أجريت لــه ،سائال
المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء
العاجل.
كما تلقى النائب األول اتصاال
هاتفيا من أمير دولة قطر الشقيقة
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل
ثــانــي ،اطـمــأن خالله على صحته،
وهنأه بنجاح العملية الجراحية
التي أجريت له.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـت ــوج ـي ــه
الـ ـمـ ـعـ ـن ــوي وال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـع ــام ــة
بــوزارة الدفاع ،في بيان صحافي،
أن الشيخ ناصر أعــرب عــن شكره
وتقديره لـخــادم الحرمين وألمير
قطر على تهنئتهما ومشاعرهما
األخوية ،متمنيا لهما دوام الصحة
وموفور العافية.

العثمان« :ناتو» اإلقليمي ترجمة لحرص
الكويت على دعم االستقرار الدولي
أك ــد مــديــر إدارة الـمــركــز اإلقـلـيـمــي لحلف شمال
األط ـل ـس ــي (ن ــات ــو) وم ـ ـبـ ــادرة إس ـط ـن ـبــول لـلـتـعــاون
ف ــواز الـعـثـمــان ،أن "الـمــركــز يـهــدف إل ــى بـنــاء عالقة
استراتيجية قوية وفعالة بين الدول المنضمة إليه،
وتــرسـيــخ قــواعــد األم ــن واالس ـت ـقــرار والـقـضــاء على
اإلرهاب في المنطقة".
وق ــال العثمان فــي تصريح لــ"كــونــا" ،إن "المركز
الذي افتتح في الكويت  23يناير 2017يؤكد حرص
الكويت على تعزيز آفــاق التعاون ودعــم االستقرار
اإلقليمي والعالمي" ،مضيفا ان "المركز يعد األول
من نوعه في منطقة الخليج العربي ،ومقرا تدريبيا
يقوم من خالله ممثلو أعضاء حلف (ناتو) بمهام
تدريبية واستشارية تخصصية في كل المجاالت
الفنية للجهات الحكومية في الكويت ودول الخليج
األعضاء في (مبادرة إسطنبول للتعاون)".
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـم ــرك ــز ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ب ـ ـنـ ــاء ع ــاق ــات
استراتيجية وشراكة فعالة مع حلف (ناتو) والدول
األع ـضــاء فـيــه ،واالس ـت ـفــادة مــن خـبــرات الحلف في

ســوق الـسـلــع ،حيث تــراجـعــت مــن الـمــركــز 89
إلى  ،106وفي مجال التعليم العالي والتدريب
تقدمت الكويت بين عامي  2013و 2015من
المركز  95إلى  ،49ولكن عادت في  2017إلى
الـمــركــز  ،84أم ــا فيما يـخــص مـجــال الصحة
والتعليم األساسي فتقدمت الكويت من المركز
 83إلى المركز  77بين عامي  2013و.2017
وفــي مجال االبتكار حلت في المركز 118
متراجعة  15مركزا ،بعدما كانت في  2013في
الــ ،103وأما فيما يخص تطور بيئة األعمال
فـتــراجـعــت الـكــويــت  7مــراكــز مــن  70إل ــى ،77
وكــذلــك الـحــال فــي مجال حجم الـســوق ،حيث
ً
تراجعت  16مركزا ،عندما كانت في  2013في
المركز  ،50بينما في العام الحالي .66

المجاالت التدريبية والتعليمية والفنية المختلفة،
وتسهيل عملية تطبيق برنامج الشركاء للتعاون
الفردي الخاص بالكويت.
وأوضح العثمان أن جهاز األمن الوطني هو من
يـتــولــى إدارة الـمــركــز ،إذ يتمتع بـكــل الصالحيات
والمسؤوليات اإلدارية بالتعاون مع هيئة استشارية
تدريبية من حلف الناتو ،وفق اللوائح المنظمة لذلك،
والمذكورة في االتفاقية إنشاء المركز.
وأش ــار إل ــى أن الـمــركــز اإلقـلـيـمــي لمنظمة حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي وم ـ ـبـ ــادرة إس ـط ـن ـب ــول ل ـل ـت ـعــاون
استضاف ،في موسمه التدريبي األول ،2018/2017
ثمانية برامج تدريب ،و 4فعاليات حضرها أكثر من
 400مشارك من أكثر من  24جهة كويتية وخليجية.
وقــال العثمان إن "مجاالت التدريب التي قدمها
المركز خالل المرحلة األولى هي األمن السيبراني،
وإدارة األزمات ،وأمن الطاقة والحوادث ،والطوارئ
الكيماوية ،والبيولوجية ،واإلشعاعية ،والنووية،
والتخطيط للطوارئ المدنية.

ثقافي األردن لـ ةديرجلا  :مذكرة لزيادة مخصصات الطلبة بحدود %20
•

«التجمع المستقل» :قدمنا دراسة عن الغالء المعيشي تشمل الطلبة المبتعثين والدارسين على نفقتهم الخاصة
●

فيصل متعب

أعلن الملحق الثقافي الكويتي
في المملكة األردنـيــة الهاشمية
د .ب ــدر الـمـطـيــري ،إع ــداد مــذكــرة
ورف ـع ـه ــا إلـ ــى ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فــي
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي تـعـنــى
بالنظر والمسح الكامل للمعيشة
ً
ف ــي األردن ح ــالـ ـي ــا ،م ــع وج ــود
الغالء المعيشي ،واستطالع آراء
ً
الـطـلـبــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـ ــوزارة،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـمــال ـيــة،
ً
ً
تعمل مسحا كامال على المعيشة
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول كـ ــل خ ـم ــس س ـن ــوات
فيما يخص الطلبة المبتعثين
ورواتبهم.
وقال د .المطيري لـ "الجريدة"،
إن الــزيــادة الـتــي تــم إرفــاقـهــا مع
المذكرة تكون بحدود  10إلى 20
في المئة للمخصصات المالية
الـخــاصــة بــالـطـلـبــة ،حـتــى تكون

مجزية وســط الـغــاء المعيشي
ً
الذي يشهده األردن حاليا.
وأضاف أن تحديد أعداد الطلبة
للدراسة في األردن يتم وفق قانون
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الكويتية
من خالل أعداد الطلبة الكويتيين
المنتسبين إلى الجامعات األردنية،
ب ـح ـيــث ال ت ـت ـعــدى أعـ ـ ــداد الـطـلـبــة
في الكلية الــواحــدة وبالتخصص
ً
ً
ال ـع ـل ـمــي  50ط ــال ـب ــا ف ـق ــط م ـش ـيــرا
إل ــى أن الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
يــدرســون دراس ــات عليا ال يأتون
إل ــى األردن ب ــأع ــداد ك ـب ـيــرة ،وهــم
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزع ـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ألن ـه ــا تـعـطــي بــرامــج
ف ــي الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا ،ف ــي حين
الجامعات الخاصة ال تشمل الطلبة
الكويتيين في الدراسات العليا.
وذكر أنه من خالل قرار االعتماد
األكاديمي األخير ،ال يوجد هناك
س ـح ــب اع ـ ـتـ ــرافـ ــات مـ ــن ج ــام ـع ــات

«التربية» تعتمد ترقية  6مديرين...
عام ،بحسب اإلجراءات المتبعة ،مما يؤدي إلى شغل هذه المناصب
ً
التي تجاوز شغور بعضها عاما ونصف العام ،مبينة أن تلك القرارات
ً
صدرت بالفعل ،وسيتم تعميمها غدا ،لبدء مباشرة المديرين الجدد
أعمالهم في مناصبهم الجديدة.

ترامب على يقين بالتوصل إلى...
العديد من الصعوبات إلعالن صفقة القرن ،بعدما جرى التفاهم مع
المملكة على العديد من القضايا ،بما يضمن مستقبلها واستقرارها،
والقبول بصفقة جنوب سورية.
ويشير مراقبون ومعلقون أميركيون إلى أن استعجال ترامب
لتحقيق تغييرات صادمة في ملفات السياسة الخارجية والداخلية،
ي ـس ـت ـهــدف ،ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ن ـشــر شـبـكــة أمـ ــان سـيــاسـيــة قبيل
ُ
االنتخابات النصفية العامة التي ستجرى خريف هذا العام.
وي ـق ــول ه ـ ــؤالء ،إن ت ــرام ــب يـسـتـشـعــر إم ـكــان ـيــة هــزي ـمــة ال ـحــزب
الـجـمـهــوري فــور إغ ــاق صـنــاديــق االق ـت ــراع ،وإن ـهــاء هيمنته على
مجلسي الشيوخ والنواب ،لذلك عمد إلى عقد قمة سنغافورة مع
زعـيــم كــوريــا الشمالية كيم جــونــغ أون ،ويستعد لعقد القمة مع
بوتين ،ويستعجل الخطى لتحقيق تغييرات كبيرة في عالقات
بالده االقتصادية ،سواء مع حلفائه أو حتى خصومه.
وب ــإص ــراره الــدائــم عـلــى أن ــه ينفذ وع ــوده االنـتـخــابـيــة لقاعدته
الشعبية ،يحاول ترامب قدر المستطاع توسيع دائرة «إنجازاته»،

ً
أردنية حاليا ،بل هناك فقط إيقاف
م ـ ــازال يـشـمــل تـخـصــص ال ـقــانــون
من وزارة التعليم ونحن بانتظار
القرارات التي تصدر بشأن دراسة
القانون.
وأوض ـ ــح أن الـمـلـحـقـيــة أصـبــح
دورهـ ــا يـكـمــن فــي تــوجـيــه الطلبة
الكويتيين في التخصصات التي
يتطلبها س ــوق الـعـمــل الـكــويـتــي،
وهذا يعتبر من دور قسم اإلرشاد
األكاديمي في الملحقية الكويتية
ً
فــي األردن ،مبينا أنــه بعد إيقاف
دراس ــة الـقــانــون فــي األردن أصبح
اإلقـ ـب ــال ع ـل ــى ت ـخ ـصــص "ال ـع ـل ــوم
ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــا س ـ ـيـ ــة وإدارة اإل ع ـ ـ ـمـ ـ ــال
والمحاسبة ،وفيما يخص اإلناث
وج ـ ــدن ـ ــا ت ــوجـ ـهـ ـه ــن إل ـ ـ ــى دراس ـ ـ ــة
ال ـت ـخ ـص ـص ــات الـ ـت ــرب ــوي ــة ألن ـه ــا
مطلوبة في سوق العمل بالكويت.
وأش ـ ـ ـ ــار د .الـ ـمـ ـطـ ـي ــري إلـ ـ ــى أن
ً
هـ ـن ــاك ت ــوسـ ـع ــا مـ ــن ال ـم ـل ـح ــق مــع

بدر المطيري

راكان الجروان

ال ـجــام ـعــات األردنـ ـي ــة الـحـكــومـيــة،
لـفـتــح ت ـخ ـص ـصــات ج ــدي ــدة إذ إن
اعتماد التخصصات العلمية في
ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة أي ـســر من
الجامعات الخاصة ،بحيث تعتبر
دورت ـه ــا الـمـسـتـنــديــة غـيــر طويلة

وت ـك ــون الـ ـ ــردود ســري ـعــة ،وس ــوف
تكون الرؤية الخاصة للتخصصات
ال ـجــديــدة مـطـلــع أغـسـطــس ال ـقــادم
وسيتم اإلعالن عنها لدى اعتمادها
لدى الجامعات.
من جانبه ،قــال رئيس التجمع

بما يسمح له بالحد ،قدر اإلمكان ،من الخسائر المتوقعة الخريف
المقبل.
١٩

أوروبا تنقذ اتحادها بإغالق األبواب...
على الدول األوروبية وفق حصص بشكل طوعي.
ً
وبذلك تخلى االتفاق نهائيا عن مبدأ الحصص اإلجبارية لتقاسم
الالجئين بين الدول األوروبية ،األمر الذي رحب به قادة دول «مجموعة
فيسغراد» ،أي بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا.
في المقابل ،رحبت إيطاليا ،بلد الوصول األول للمهاجرين في البحر
المتوسط ،مع اليونان ومالطا وإسبانيا ،بأن مسؤولية الالجئين لم
ً
تعد حكرا على الدولة األولى التي يرسون بها ،بل مسؤولية أوروبية
ُ
ِّ
عامة ،رغم أنه تم إرجاء تعديل اتفاق دبلن ،الذي يحمل بلدان الوصول
المسؤولية الرئيسية في درس طلبات اللجوء.
ويدعو االتفاق األعضاء إلى «اتخاذ كل اإلجراءات» الضرورية على
ً
المستوى الداخلي ،لتجنب انتقال المهاجرين بين دول االتحاد ،وغالبا
ً
مــا تتجه تلك «التحركات الثانوية» نحو ألمانيا ،التي تشهد جــدال
ً
سياسيا أضعف المستشارة أنجيال ميركل.
وكدليل على الشكوك التي تحيط باالتفاق ،وقد تؤدي إلى عدم رؤيته
ً
النور أبــدا ،رفضت فرنسا وبلجيكا والنمسا أمس استضافة «مراكز
مراقبة الالجئين» ،معتبرة أنها ليست دول وصول.
فــي الـمـقــابــل ،رفـضــت مـصــر والـمـغــرب وتــونــس وليبيا والـجــزائــر،
باإلضافة إلى ألبانيا ،استقبال «منصات اإلنــزال» التي ينص عليها
االتفاق.

الكويتي المستقل في األردن راكان
الجروان إن التجمع ينشئ بنهاية
كل فصل دراسي لجنة للمتعثرين
تستقبل الطلبات ،ونقوم بعرضها
على رئيس المكتب الثقافي ،الذي
بدوره يقوم بمخاطبة الجامعات،
كذلك نرسل نسخة إلى كل من وزير
التعليم الـعــالــي الـكــويـتــي ،ووزيــر
التعليم العالي األردني ،وكذلك الى
المستشار الثقافي األردني
د .ف ــادي ال ــروس ــان ،ال ــذي يبذل
ً
ً
جهدا كبيرا لحل مثل هذه المشاكل
ً
والـتـعـثــر لـيــس ثــاب ـتــا بـكــل فـصــل،
ففي الـعــام الماضي تلقت اللجنة
ً
 150طلبا وك ــان هـنــاك عــدد كبير
مــن المتعثرين ،وهــذا الـعــام تلقت
ً
الـلـجـنــة نـحــو  90طـلـبــا ،ون ــرى أن
األع ـ ــداد ت ـقــل ،وه ــذا ال ــذي نتمناه
ً
دائـمــا أن تـكــون أع ــداد المتعثرين
في انخفاض.
وأضـ ــاف ال ـج ــروان ل ــ"ال ـجــريــدة"

ووصفت منظمة «أطباء بال حدود» اإلنسانية اتفاق الهجرة األوروبي
بأنه اتفاق على «صد الناس على أبواب أوروبا».
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األمم المتحدة :مفاوضات بين فرقاء...
في غضون أسابيع على األكثر ،وأتمنى أن يجتمع مجلس األمن األسبوع
المقبل ،وأن نعرض عليه خطة بشأن كيفية استئناف المحادثات».
وكــان غريفيث زار ،قبل أي ــام ،صنعاء وع ــدن ،وأج ــرى مـحــادثــات مع
مسؤولين من سلطنة عمان التي زارها أمس األول.
وأكــدت الحكومة اليمنية الشرعية ،في تصريحات سابقة ،تمسكها
بانسحاب ميليشيات الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة كشرط التفاق
س ــام ،وذل ــك عـقــب لـقــاء ه ــادي ،الـمـبـعــوث األم ـمــي ،ال ــذي أبـلـغــه موافقة
الحوثيين على وضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي.
إلى ذلك ،حاولت الميليشيات الحوثية ،مساء أمس األول ،نقل أعداد
مــن مساجين السجن الـمــركــزي بمدينة الـحــديــدة إلــى محافظة حجة،
وصنعاء ،مما أسفر عن مقتل سجين ،وإصابة  20بعد اندالع احتجاجات
الميليشيات أسلحة ثقيلة داخل األحياء
داخل السجن .ونشرت عناصر ُ
ُ
السكنية بمدينة الحديدة ،في حين قتل وأسر عدد من مسلحي المتمردين
في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة ،بدعم التحالف ،في
مدينة زبيد التاريخية المجاورة التي وصلت القوات اليمنية المشتركة
إلى مشارفها أمس.
وواصلت أمس ،لليوم الثالث على التوالي ،القوات المشتركة ،وعلى
رأسها ألوية العمالقة ،بدعم التحالف ،عملية تمشيط وتطهير جيوب
ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق كـ ــانـ ــت وزارة
التعليم ا لـعــا لــي تـصــرف لطلبتنا
المبتعثين رواتب بقدر  800دينار
ً
أردني ،وتقدمنا سابقا بالكثير من
المطالبات والمقترحات لزيادتها،
ً
فـهــي ال تـســد االحـتـيــاجــات وفـعــا
تـ ـم ــت ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ب ـف ـض ــل م ـ ــن ال ـل ــه
واألخوة واألخوات رئيس وأعضاء
الهيئة اإلدارية السابقة الذين كان
لهم دور بــارز وتحركات لــزيــادات
حصلنا عليها ،وهــي اآلن رواتــب
شهرية  500دينار كويتي وإقــرار
ال ـ ـبـ ــدل االك ـل ـي ـن ـك ــي ل ـط ـل ـبــة ال ـطــب
البشري  200ديـنــار وزي ــادة باقي
البدالت بنسبة  10في المئة ،واآلن
نحن بصدد تقديم دراســة جديدة
لطلب الزيادة ،فاألردن معروف بأنه
من الدول العشر التي تعاني الغالء
الـمـعـيـشــي وال ــزي ــادة ال ـتــي سيتم
تقديمها رواتب شهرية ما بين 600
و  700د يـنــار للطلبة المبتعثين،

وزيـ ــادة اإلعــانــة  500-400ديـنــار
للطلبة الــدارس ـيــن عـلــى حسابهم
الخاص ،وطلب بدل سكن فهي غير
مشمولة لطلبتنا باألردن ومتاحه
لباقي دول االبتعاث.
وط ــال ــب ب ــإن ـش ــاء تـطـبـيــق على
الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ل ـي ـس ـهــل عـلــى
ال ـط ـل ـبــة الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـب ــاش ــر مــع
ال ـم ــرش ــدي ــن بــال ـم ـكــاتــب الـثـقــافـيــة
فــي ال ــدول األخ ــرى ،وقــامــت بعض
ال ـم ـل ـح ـق ـي ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة فـ ــي دول
ً
االبـتـعــاث أخـيــرا بتدشين تطبيق
خاص بها يمكن الطلبة من إنهاء
م ـع ــام ــات ـه ــم مـ ــن خـ ــالـ ــه ،ون ـح ــن
على أمــل تدشينه ،وســوف نتقدم
بهذا المقترح إلى رئيس الملحق
ً
الثقافي ،الذي نرى أنه يهتم كثيرا
بمثل هذا األمور التي تسهل على
الطلبة الوقت والجهد.

األرجنتين تصطدم بفرنسا...
وفي أولى مباريات الدور ثمن النهائي ،يتعين على األرجنتيني ليونيل
ً
ميسي ورفاقه إيجاد حل سريع إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المونديال،
عندما يواجهون منتخب «الديوك» المدجج بالنجوم على ملعب فيشت
األولمبي بسوتشي.
وتعد هذه المباراة بتنافس مرتقب بين قطبين كرويين خيبا اآلمال
ِ
في الــدور األول ،رغــم أنهما حظيا بمسارين مختلفين ،حيث كشف هذا
الدور عيوب منتخب «التانغو» ،مع عدم ظهور المنتخب الفرنسي بالشكل
المطلوب.
أما مواجهة البرتغال واألوروغــواي ،فيعول فيها المنتخب األميركي
الجنوبي على مدافع أتلتيكو مدريد دييغو غودين ،لوقف نجم أبطال
مدريد.
أوروبا كريستيانو رونالدو العب ريال ً
وتأهلت البرتغال لثمن النهائي وصيفة في المجموعة الثانية خلف
إسبانيا ،بينما تصدرت األوروغواي األولى بفوزها على مصر والسعودية
بالنتيجة نفسها ( -1صفر) ،ثم بتخطيها روسيا المضيفة ( -3صفر).
وحافظت األوروغواي على نظافها شباكها في المباريات الثالث للدور
األول ،وفي  6مباريات هذا العام ،إذ لم يتلق مرماها أي هدف ،في حين
ً
يعتبر المنتخب البرتغالي من أفضل الفرق هجوميا ،السيما بامتالكه
كريستيانو رونالدو ،حيث سيكون الدفاع األوروغوياني على موعد مع
اختبار جدي في هذه المباراة.
٢٦-٢٢
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محليات
«الكهرباء»ُ :دراسة الستهالك قطاعات الدولة للوقود حتى ٢٠٥٨

الطيار لـ ةديرجلا• :تحدد بياناتها من خالل أرقام استهالك الطاقة والماء
تدشين حملة جديدة بالتعاون مع الدفاع المدني بالمطار للتوعية بأهمية «الترشيد»
سيد القصاص

كشفت مــديــرة إدارة المراقبة
الفنية في وزارة الكهرباء والماء
المهندسة إقبال الطيار عن إجراء
ً
الــوزارة حاليا دراســة الستهالك
ً
الــوقــود األحـفــوري مــدة  40عاما
مستقبلية ولـغــايــة ال ـعــام ٢٠٥٨
ً
تقريبا  ،يتم مــن خاللها تحديد
احتياجات كل قطاع من قطاعات
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة (الـ ـ ــزراعـ ـ ــي،
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري،
والتجاري ،والحكومي ،والسكني"
من الوقود عبر تحديد االستهالك
الفعلي لتلك القطاعات من الطاقة
والمياه.
وق ــال ــت ال ـط ـي ــار ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،

الفرد
متوسط استهالك ً
من المياه األعلى عالميا
أك ــدت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء أن الـتـطــور الكمي الـهــائــل الــذي
ضاعف سعة انـتــاج الـمـيــاه ،خــال العقود األربـعــة الماضية من
 62إلى  624.3مليون غالون إمبراطوري ،ما كان ليأتي إال لتلبية
حاجات الطلب المتزايد على المياه العذبة ،مشيرة إلى أن توفير
المياه ،إضــافــة إلــى الكهرباء ،يشكل المحرك الرئيسي للتنمية
العمرانية في البالد التي نراها اآلن في الكويت.
وأشارت الوزارة ،وفق آخر إحصائياتها ،إلى أن المتتبع ألرقام
االسـتـهــاك سيجد أن مـتــوســط اسـتـهــاك ال ـفــرد للمياه قـفــز من
 9252في سنة  1970إلى  16734في سنة  ،1980وإلى  29583في
ً
سنة  2000إلــى أن وصــل أخـيــرا إلــى  35744غالونا إمبراطوريا
سنة  ،2016وهذا المتوسط يعتبر من أعلى المعدالت المعروفة
في العالم.

إن "ال ـم ـشــروع ّ الــوطـنــي لترشيد
ً
االس ـت ـه ــاك وف ـ ــر أرق ــام ــا دقـيـقــة
م ــن خـ ــال الـ ـ ـق ـ ــراءات الـمـخـتـلـفــة
السـتـهــاك الـطــاقــة وال ـم ـيــاه لكل
ق ـطــاع ،ويـتــم حــالـيــا تحليل تلك
ال ـقــراءات واألرق ــام ،ومــن خاللها
سـتــوضــع ال ــدراس ــة المستقبلية
لحاجة كل قطاع من الوقود على
ً
مدار الـ 40عاما القادمة".
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ف ــري ــق ك ـفــاء ة
ال ـط ــاق ــة وال ـت ــرش ـي ــد ي ـع ـمــل على
جمع بيانات استهالك كل قطاع
منذ عــام  ،2007ومــن خــال تلك
ال ـب ـي ــان ــات اس ـت ـط ــاع ــت الـ ـ ـ ــوزارة
تــوجـيــه ال ـق ـطــاعــات إل ــى ترشيد
االستهالك عبر استخدام أحدث
تـكـنــولــوجـيــا ال ـتــرش ـيــد ،لتوفير
أرق ـ ـ ــام األح ـ ـمـ ــال ف ــي ال ـق ـطــاعــات
المختلفة ،ومن ثم التخفيف من
ذروتها خالل موسم الصيف من
كل عام.
وأشارت إلى أن تعرفة الكهرباء
والـمــاء الجديدة ساهمت بشكل
كبير فــي حــرص تلك القطاعات
على الترشيد بعد رفع أسعارها،
حيث تعمل القطاعات المختلفة
على توفير االستهالك من خالل
التعاون مع حمالت الترشيد التي
تقودها الوزارة.
وبينت أن الدراسة ،التي تقوم
ً
الـ ـ ـ ــوزارة ح ــال ـي ــا ع ـلــى وض ـع ـهــا،
ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى ب ـ ـيـ ــان ال ـ ــزي ـ ــادة
الـسـنــويــة لـكــل ق ـطــاع ،والكميات
التي يحتاج إليها من طاقة ومياه
مــن خــال الـتــوسـعــات المختلفة

إحدى حمالت الترشيد بالمطار لتوعية المسافرين (أرشيف)
ل ـك ــل قـ ـط ــاع ،الف ـت ــة إلـ ــى أن مـثــل
هــذه الــدراســات تضع معلومات
دقيقة أمام أصحاب القرار حول
االحتياجات الفعلية من الوقود
مستقبال.

حملة جديدة
وأوضـحــت الطيار أن ال ــوزارة
تـ ـ ــدشـ ـ ــن حـ ــال ـ ـيـ ــا ح ـ ـتـ ــى نـ ـه ــاي ــة
أغسطس المقبل حملة لترشيد
االستهالك ،بالتعاون مع الدفاع

ال ـ ـمـ ــدنـ ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـط ـ ــار الـ ـك ــوي ــت،
والموالت والمجمعات المختلفة،
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة بـ ــأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ــرشـ ـي ــد
االسـتـهــاك ،وكيفية الوقاية من
نـشــوب ال ـحــرائــق بسبب ارتـفــاع
األحمال خالل موسم الصيف.
وأشارت إلى أنه من المالحظ
أن أغ ـلــب ال ـحــرائــق ال ـتــي تـحــدث
في الصيف تكون بسبب "تماس
كـ ـه ــرب ــائ ــي" ،ويـ ــرجـ ــع ذلـ ـ ــك إل ــى
ال ـت ـح ـم ـيــل ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـك ــاب ــات
بأكثر مــن جهاز كهربائي األمــر

ال ــذي ي ــؤدي إلــى اشتعال حريق
داخل الشقة أو العقار ،مبينة أن
"الكهرباء والـمــاء" حريصة على
الوقاية من تلك الحرائق من خالل
التوعية المستمرة للمستهلكين
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ــدفـ ــاع ال ـمــدنــي
بأهمية اتخاذ إجراء ات السالمة
داخ ــل ال ـم ـنــزل ،خـصــوصــا أثـنــاء
السفر.
وقــالــت "الـكـثـيــر مــن الـعــائــات
بــدأت السفر خالل األيــام القليلة
ال ـمــاض ـي ــة ،وق ــام ــت الـ ـ ـ ــوزارة من

اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لجائزة الكويت لمكافحة «األمراض»
•

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة أن افتتاح
عيادات لتأهيل القلب بمستشفى
الفروانية سيكون مطلع سبتمبر
المقبل ،موضحة أن هذه العيادات
تـهــدف إلــى تحسين أداء عضلة
القلب من خالل ممارسة الرياضة،
سواء الرياضة الحرة ،أو بواسطة
األجهزة الرياضية تحت إشراف
طبي.
وق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان لها
أمس ،إن افتتاح هذه العيادات يأتي
في إطــار خطة طموحة تهدف إلى
ال ـت ـصــدي وال ــوق ــاي ــة م ــن األم ــراض
المزمنة غير المعدية ،وفي مقدمتها
أم ــراض القلب الـتــي تعد المسبب
األول للوفيات ،ســواء في الكويت،
أو حتى على مستوى العالم.
وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن ك ــل الـت ـقــاريــر
والــدراســات العلمية تشير إلــى أن
ارتـ ـف ــاع م ـع ــدالت ان ـت ـشــار أم ــراض
ال ـق ـلــب واألم ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة يكبد
اقـتـصــادات العالم خسائر كبيرة،
ويـمـكــن تــافـيـهــا مــن خ ــال تنفيذ
الخطط واالستراتيجيات الوقائية
لنشر الرسائل الصحية لتشجيع
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ب ــانـ ـتـ ـظ ــام،
وخـفــض الملح والـسـكــر والــدهــون

اعتماد قسم العالج الكيماوي من «األورام األوروبية»
أعلنت وزارة الصحة اعتماد قسم العالج
الكيماوي في مركز الشيخة بدرية األحمد
ال ـص ـبــاح ال ـتــابــع لـمــركــز ال ـكــويــت لمكافحة
ال ـس ــرط ــان ب ــواس ـط ــة ال ـج ـم ـع ـيــة األوروبـ ـي ــة
لعالج األورام ،للفترة من عــام  2019وحتى
عام .2021
وتقدمت مــديــرة مــركــز الكويت لمكافحة
الـســرطــان د .خـلــود الـعـلــي بالشكر للفريق
الذي اجتهد لتحقيق المواصفات المطلوبة
للحصول على هذا االعتماد.
وعن اآلثار ،التي يعنيها هذا االعتماد ،أكد
رئيس قسم العالج الكيماوي
د .جاسم البراك ،أن هذا االعتماد يعني أنه
تم االعتراف بالمستشفى كمركز متخصص
يـقــدم خــدمــات ع ــاج األورام المتكاملة مع
ً
خــدمــات الـطــب التلطيفي وفـقــا للتوصيات
الـمـعـتـمــدة م ــن الـجـمـعـيــة األوروبـ ـي ــة لـعــاج
األورام ،ك ـمــا أن ال ـمــركــز يـمـكـنــه اس ـت ـخــدام
ال ـش ـع ــار الـ ـخ ــاص بــالـجـمـعـيــة ل ــإع ــان عن
المركز والخدمات التي يقدمها ،إلى جانب
استخدام العنوان "مركز متخصص معتمد
من الجمعية األوروبية لعالج األورام لتقديم
خدمات عالج األورام المتكاملة مع خدمات
الطب التلطيفي".

وأضــاف أن فترة االعتماد ستكون لمدة
 3سنوات ويتم إعــادة التجديد ،مما يمكن
المستشفى من تطوير خدماتها التي تقدمها
للمرضى بالتعاون مع الجمعية األوروبية
ً
ل ـع ــاج األورام وفـ ـق ــا ألح ـ ــدث ال ـتــوص ـيــات
العالمية.
وأشار إلى أنه سيتم اإلعالن الرسمي خالل
مــؤتـمــر الجمعية األوروب ـي ــة لـعــاج األورام
والذي يقام في ميونيخ  -ألمانيا خالل شهر
أكتوبر المقبل.
من جانب آخر ،أعلنت وزارة الصحة شغل
بعض الــوظــائــف اإلشــرافـيــة لوظيفة رئيس
قسم الصيدلية في المستشفى األميري.
وج ـ ــاء ف ــي تـعـمـيــم إداري أص ـ ــدره وكـيــل
ً
ال ـ ـ ــوزارة د .مـصـطـفــى رضـ ــا ،إن ه ـنــاك ع ــددا
من الـشــروط يجب توافرها فيمن يرغب في
شغل هــذه الوظيفة وه ــي ،أن يـكــون كويتي
ً
ال ـج ـن ـس ـيــة وحـ ــاصـ ــا ع ـلــى م ــؤه ــل جــامـعــي
تخصص صيدلة ،وأن يكون بمستوى وظيفي
اخـتـصــاصــي صـيــدلــة فـمــا فـ ــوق ،وأن يـكــون
ً
حاصال على تقييم ممتاز لعامي  2016و،2017
وأن يكون قد اجتاز المقابلة الشخصية مع
اللجنة المختصة ،على أن يكون للمرشح دورة
تدريبية أو أكثر في مجال اإلدارة.

 7فرق تسيطر على حريق مصنع للمرطبات في صبحان
•

محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة لالطفاء أن  7فرق تابعة
لها تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع
في مصنع للمرطبات بمنطقة صبحان ،مساء
أمس األول.
وذك ـ ـ ــرت إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ــام
ب ــ"اإلط ـف ــاء" ،فــي ب ـيــان ل ـهــا ،ان "بــاغــا ورد إلــى
مركز العمليات الساعة  7:26مساء يفيد باندالع
حريق هائل في المصنع ،وتوجهت فرق اإلطفاء
من مراكز صبحان ،والفروانية ،ومبارك الكبير،
والـســالـمـيــة ،والـمـنـقــف ،والـعـمـلـيــات واالس ـنــاد،
والصليبيخات والهاللي ،بقيادة المدير العام
ل ــإدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد المكراد،
ونــائــب الـمــديــر الـعــام لـشــؤون قـطــاع المكافحة
اللواء جمال البليهيص".
وأضافت ان فرق اإلطفاء ،التي وصلت خالل
 5د قــا ئــق ،عملت على ا حـتــواء ا لـحــر يــق ،حيث
تــوجــد خــزانــات لـلــوقــود ،بــاإلضــافــة الــى مــواد
تستخدم لتغليف ا لـمـنـتـجــات ,و تـمـكــن ر جــال
اإلطفاء من قطع النيران عنها ،والسيطرة على
ال ـحــادث ،بـعــد جـهــود مـكـثـفــة ،بـمـشــاركــة أكثر
مــن  130ر جــل إ طـفــاء ،فــي حين بلغت مساحة
الحريق ما يقارب  4آالف متر مربع.
وتابع الحادث نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أن ــس
الصالح ,بينما حضر إلى الموقع عدد من كبار
المسؤولين في "الداخلية" و"اإلطفاء".

عنصرا إطفاء خالل إخماد الحريق

إنقاذ  3أشخاص من حريق منزل بالظهر
أنقذت العناية اإللهية ،وسرعة وصــول رجال
اإلطفاء  3أشخاص احتجزتهم النيران في منزل
بمنطقة الظهر صباح أمس.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،تلقى مــركــز عمليات اإلدارة
ً
ً
العامة لإلطفاء بــاغــا فــي الساعة  6:30صباحا
يفيد باندالع حريق منزل ،وعلى اثره توجهت فرق

بلدية حولي تصدر 179
معاملة هندسية

أصدرت إدارة التدقيق
واملتابعة الهندسية بفرع
بلدية محافظة حولي خالل
مايو املاضي  179معاملة.
وأوضح مدير اإلدارة مبارك
العجمي ،أنه تم إصدار 81
معاملة شهادة أوصاف
إلكترونية ،و 38معاملة إنهاء
إشراف إلكتروني ،و 43معاملة
إيصال تيار كهربائي ،و4
معامالت استالم حدود ،و4
معامالت شهادة ملن يهمه
األمر ،و 9معامالت تقوية تيار
كهربائي.

«الصحة» :افتتاح عيادات القلب بالفروانية في سبتمبر
في الوجبات الغذائية ،واإلكثار من
ً
تناول الخضراوات والفواكه يوميا.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى دع ــم
ال ـب ـح ــوث وال ـ ــدراس ـ ــات وتـشـجـيــع
الـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال أمـ ـ ــراض
القلب واألوعية الدموية والسكتة
ال ــدم ــاغ ـي ــة ،ل ـت ـحــديــث ال ـم ــؤش ــرات
الصحية المتعلقة بمعدالت انتشار
تلك األمراض بين الفئات السكانية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،وع ــوام ــل
الخطورة ذات العالقة بها.
ف ــي م ــوض ــوع مـنـفـصــل ،أعـلـنــت
منظمة الـصـحــة العالمية شــروط
ال ـت ــرش ــح ل ـج ــائ ــزة دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـس ــرط ــان واألمـ ـ ــراض
الـقـلـبـيــة الــوعــائ ـيــة وال ـس ـك ــري في
إقليم شرق المتوسط ،مؤكدة أن 30
يونيو (اليوم) هو آخر موعد لتقديم
طلبات الترشح للجائزة.
وقــالــت المنظمة ،فــي بـيــان لها
ع ـل ــى ش ـب ـك ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،إن ه ــذه
ال ـج ــائ ــزة ه ــي واح ـ ــدة م ــن الـعــديــد
من جوائز المؤسسة التي تديرها
منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،والـتــي
ً
تـمـنــح ج ــوائ ــزه ــا ت ـق ــدي ــرا لـجـهــود
العلماء والباحثين المعروفين أو
األشخاص المخلصين الذين قدموا
إس ـه ــام ــات ك ـب ـيــرة م ــن أجـ ــل تـقــدم
الصحة العامة.

سلة أخبار

اإلطفاء من مراكز مبارك الكبير والقرين ليتبين
وجود  3أشخاص محتجزين تم انقاذهم ،بينما
تمكن اإلطفائيون من مكافحة الحريق وإخماده
من دون وقوع أي إصابات.
وحضر إلى موقع الحادث رجال وزارة الداخلية،
والطوارئ الطبية.

خلود العلي

خ ــال حملة تــر شـيــد بالتنسيق
مـ ــع الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي لـتــوعـيــة
المسافرين والقادمين إلى البالد
بــأه ـم ـيــة ال ـتــرش ـيــد ،واس ـت ـخ ــدام
األجهزة الحديثة من خالل وجود
فــريــق ال ـتــرش ـيــد وف ــري ــق الــدفــاع
الـ ـم ــدن ــي فـ ــي ال ـ ـم ـ ـطـ ــار ،وعـ ــرض
ً
صورا للحوادث التي تقع بسبب
اإلهمال والتحميل على كابالت
بــأك ـثــر م ــن ج ـهــاز ح ـ ــراري داخ ــل
المنزل.

ً
 1950طالبا نجحوا في
الدور الثاني للثانوية
 ٪7.19نسبة نجاح طلبة المنازل
• فهد رمضان
أ ع ـل ـن ــت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ،أ مـ ــس،
ن ـت ــائ ــج ام ـت ـح ــان ــات الـ ـ ــدور ال ـثــانــي
ل ـل ـش ـهــادة ال ـث ــان ــوي ــة ،والـ ـت ــي نـجــح
فـيـهــا  1950طــا لـبــا ،بـنـسـبــة 44.17
في المئة.
ووفـ ــق ب ـيــانــات "ال ـت ــرب ـي ــة" ،الـتــي
أعلنت أمس ،فقد تقدم  2633طالبا
في التعليم الحكومي لالختبارات،
حـضــر مـنـهــم  2301ط ــا ل ــب ،و نـجــح
 1345ط ــا ل ـب ــا ،ب ـن ـس ـبــة  51.08فــي
المئة.
وفي التعليم الخاص ،تقدم 857
ط ــا ل ـب ــا ،ح ـضــر م ـن ـهــم  775طــا ل ـبــا،
و نـجــح  420طــا لـبــا ،بنسبة 49.01
في المئة.
أم ـ ــا ط ـل ـب ــة الـ ـم ــراك ــز ،ف ـب ـل ــغ ع ــدد
المتقدمين  786طالبا ،حضر منهم
 457ط ــا لـ ـب ــا ،و نـ ـج ــح  175طــا ل ـبــا،
بنسبة  22.26في المئة.
وبــالـنـسـبــة لـطـلـبــة ال ـم ـنــازل ،بلغ
عدد المتقدمين  139طالبا ،حضر
مـنـهــم  34طــالـبــا ،ونـجــح  10طــاب
فقط ،بنسبة  7.19في المئة.

«الداخلية» :تعميم الصلح بالحوادث
البسيطة ً
ابتداء من الغد
ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمـنــي ب ــوزارة الــداخـلـيــة ،أنــه تيسيرا على
المواطنين والوافدين في جميع الخدمات
التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات
العمل المتبعة مع الحوادث المرورية سيتم
تطبيق المادة  ٤١/٥- ٤١/٢من قانون المرور،
والخاصة بقبول أمــر الصلح في الحوادث
ال ـم ــروري ــة الـبـسـيـطــة بـجـمـيــع الـمـحــافـظــات
اع ـت ـبــارا م ــن ي ــوم غ ـ ٍـد ،بــالـتـعــاون م ــع قـطــاع
األمن العام.
وأشـ ـ ــارت اإلدارة إل ــى أن الـمـتـسـبــب في
الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية وقدرها
 20دينارا داخل المخفر ،مع إقراره بالخطأ،
وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة
المتضرر ،ليتسلم التعويض ،دون الحاجة
إلى إرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
ونوهت اإلدارة بأنه في حال وقوع حادث
ـراض بـيــن األط ــراف
بـسـيــط وع ــدم وج ــود تـ ـ
ٍ
على الصلح ،ففي هذه الحالة يجب عليهم
أن يقوموا بتحريك المركبات ،وإبعادها عن
الـطــريــق إلــى كتف الـطــريــق األيـمــن أو أقــرب
م ـكــان آم ــن ،ل ـعــدم تعطيل الـحــركــة الـمــرويــة
واالن ـت ـظ ــار لـحـيــن وصـ ــول دوري ـ ــة الـشــرطــة
لموقع الحادث.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه فــي ح ــال وق ــوع الـحــادث
البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود

تراض بين األطراف على الصلح يجب عليهم
ٍ
أن يتوجهوا إلــى المخفر المختص إلنهاء
إجراءات الصلح.
وقالت اإلدارة إن ضابط المخفر المختص
في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر
م ـخ ــال ـف ــة مـ ــروريـ ــة ل ـل ـط ــرف ال ـم ـت ـس ـبــب فــي
الـ ـح ــادث ،ث ــم يـسـتـكـمــل الـمـحـضــر وتـسـلـيــم
المتضررين األوراق الخاصة بالتأمين.
وأكدت اإلدارة أنه في حال عدم قيام أطراف
الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات
وإب ـع ــاده ــا إل ــى ك ـتــف ال ـطــريــق األي ـم ــن يتم
تحرير مخالفة مــرور يــة فــي حقهم لعرقلة
حركة السير.
وأوض ـحــت أن "الــداخـلـيــة" حــريـصــة على
سرعة اإلنجاز في جميع المعامالت ،حيث
إن تفعيل قــانــون أمــر الصلح فــي الـحــوادث
البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على
الوضع المروري ،ما من شأنه تقليل الوقت
والـجـهــد ،ورف ــع األعـبــاء عــن رج ــال الشرطة،
وك ــذل ــك ت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـل ــى أط ـ ــراف
الحادث.

 673معاملة إلدارة
المتابعة في بلدية مبارك
أنجزت إدارة التدقيق واملتابعة
الهندسية بفرع بلدية محافظة
مبارك الكبير خالل مايو
املاضي  673معاملة.
وفي هذا السياق ،أوضح
مدير اإلدارة ثامر املطيري،
أن املعامالت اشتملت على
 420شهادة أوصاف ،و19
استفسارا عن محل ،و 42إنهاء
مبان ،و 68إيصال
إشراف
ٍ
تيار كهربائي ،و 9تقوية تيار
كهربائي ،و 12شكوى ،و20
إنذارا ،وتثبيت حدود واحد،
واستالم حدود واحد ،و 5بيان
عدم تجاوز ،و 72كتابا لوزارة
األشغال ،وتعهد إشراف
هندسي واحد ،و 3مخالفات.

افتتاح طريق الجهراء
الخدمي بـ «الشويخ اإلدارية»
أعلنت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،بالتنسيق مع
اإلدارة العامة للمرور ،افتتاح
طريق الجهراء الخدمي
بمنطقة الشويخ اإلدارية فجر
اليوم السبت ،ابتداء من دوار
الدائري الثاني حتى شارع
عبدالرحمن البدر باتجاه
مدينة الجهراء .كما أعلنت
الهيئة ،في بيان لها ،افتتاح
طريق الجهراء الرئيسي للجزء
الواقع من نهاية النفق بعد
تقاطع الدائري الثاني حتى
بداية جسر الجهراء باتجاه
مدينة الجهراء ،ضمن األعمال
الجارية بمشروع تطوير
طريق الجهراء.

«السالم» تدشن حملتين
لمساعدة درعا والحديدة
أعلن املدير العام لجمعية
السالم لألعمال اإلنسانية
والخيرية وعضو مجلس
اإلدارة ،د .نبيل العون ،تدشني
عدة مشاريع خيرية لخدمة
الفقراء واملحتاجني في أنحاء
متفرقة من مناطق عمل
الجمعية.
وعن املشاريع التي بدأت
الجمعية باستقبال التبرعات
لها ،قال العون في تصريح له،
إن الجمعية جهزت مشاريع
خيرية مهمة وأساسية
للمسلمني في قرى وبلدات
درعا بالجنوب السوري ،الذين
يتعرضون للقصف العشوائي
والهمجي ،إضافة إلى تنفيذ
حملة فورية ومستعجلة
إلغاثة املحتاجني والفقراء
النازحني من مدينة الحديدة
باليمن.

«الموانئ» تستأنف الحركة
بعد تحسن الطقس
أعلنت مؤسسة املوانئ
الكويتية استئناف حركة
املالحة البحرية في موانئ
البالد الساعة الثامنة مساء
امس األول ،بعد تحسن
مستوى الرؤية وحالة الطقس
بالبالد.
وأوضحت "املؤسسة" في بيان
لها ،إن "حركة املالحة البحرية
في املوانئ الثالثة :الشويخ،
والشعيبة ،والدوحة استؤنفت
بناء على اإلفادات امليدانية
من مديري العمليات البحرية
بتحسن حالة الطقس والرؤية
األفقية".

4
برلمانيات
الرومي :المنطقة «الحضرية» تخطت طاقتها االستيعابية
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 3822السبت  30يونيو 2018م  16 /شوال 1439هـ

majles@aljarida●com

أكد ردا على سؤال برلماني أن «البلدية» مستمرة في طرح مزايدات «مواقع اإلعالنات» لحين نقلها إلى «التجارة»
علي الصنيدح

ّبين الوزير الرومي أن أي
مشاريع إسكانية جديدة داخل
المنطقة الحضرية ستؤدي إلى
زيادة السكان داخلها ،علما
بأن المنطقة تخطت بالفعل
طاقتها االستيعابية.

المنطقة
ال تستوعب
مشاريع
إسكانية
جديدة

أكد وزير االشغال العامة وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة حـســام
الرومي أن المنطقة «الحضرية»
ل ــم ت ـعــد تـسـتــوعــب أي مـشــاريــع
إسكانية في داخلها ،بل تخطت
طاقتها االستيعابية.
جــاء ذلــك فــي رد الــرومــي على
س ــؤال للنائب عمر الطبطبائي
حصلت «الـجــريــدة» على نسخه
مـنــه ،بـشــأن األراضـ ــي المملوكة
للدولة داخ ــل النطاق الحضري
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـص ـل ــح الس ـت ـخ ــدام ـه ــا
ضمن توزيعات المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ألغراض السكن
الخاص.
وأوضح الرومي أن أي مشاريع
إسكانية داخل المنطقة الحضرية
ستؤدي إلــى رفــع معدل التزاحم
وزيادة السكان داخلها ،باإلضافة
إلى زيــادة الضغط على المرافق
والخدمات والتي تخطت بالفعل
طاقتها االستيعابية.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،كشف
الوزير الرومي ان بلدية الكويت
م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي اخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــا
ترخيص واالشراف على ومراقبة
االعـ ــانـ ــات ف ــي االم ــاك ــن ال ـعــامــة
لـحـيــن صـ ــدور قـ ــرار م ــن مجلس
الوزراء بنقل وحدات االختصاص
إلى «التجارة».
جاء ذلك في رد الوزير الرومي
على سؤال النائب د .عبدالكريم
الكندري بشأن استمرار البلدية
في طرح مزايدة استغالل مواقع
االماكن العامة.
وقـ ــال ال ــروم ــي :ق ــرر الـمـشــرع
في نص المادة  48من القانون
ر ق ـ ـ ــم  33لـ ـسـ ـن ــة  2016ب ـش ــأن
بلدية ا لـكــو يــت نقل اختصاص
الترخيص واالشراف والمراقبة

حسام الرومي

عـ ـل ــى االعـ ـ ــانـ ـ ــات فـ ــي االمـ ــاكـ ــن
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة م ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدا االع ـ ـ ــان ـ ـ ــات
االستداللية مــن بلدية الكويت
الــى وزارة الـتـجــارة والصناعة
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـنـ ـ ــص عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
الـ ــوحـ ــدات االداريـ ـ ـ ــة والــرقــاب ـيــة
والفنية بالبلدية ا لـتــي تتولى
حاليا االختصاصات المنقولة
في مزاولة المهام المناطة بها
ت ـح ــت اش ـ ـ ــراف ال ـب ـل ــدي ــة لـحـيــن
صدور قرار من مجلس الــوزراء
بنقل تلك الوحدات الى الوزارات
والهيئات التابعة لها.

نقل االختصاص
وت ــاب ــع :واذ انـ ــه ل ــم ي ـتــم نقل
اختصاص الترخيص واالشراف
وال ـم ــراق ـب ــة ع ـلــى االعـ ــانـ ــات في
االماكن العامة فعليا الــى وزارة
الـتـجــارة والصناعة تظل بلدية
الكويت الجهة المسؤولة عن تلك
االختصاصات لحين صدور قرار
مــن مجلس ال ــوزراء بـهــذا الشأن
بما في ذلك اختصاصها بطرح

عاشور :ال أتفق مع الصبيح بشأن
حل جمعية الحرية
أبدى النائب صالح عاشور رفضه لحل أي جمعية أهلية ،مؤكدا
أن هذا الحق هو لمؤسسي الجمعية وللجمعية العمومية.
وق ـ ــال ع ــاش ــور ف ــي ت ـصــريــح لـ ــه :ال أت ـف ــق م ــع وزيـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل وزيـ ــرة الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة هند
الصبيح بشأن حل جمعية الحرية وأي جمعية أهلية أخرى ،ألنه
ببساطة من يمتلك هذا الحق هم المؤسسون فقط والجمعيات
العمومية لها».
حل جمعيات أهلية
تم
حين
الوطنية
القوى
أين
عاشور:
وتساءل
ُ
اخرى؟ ،مستدركا بالقول :لم نسمع لكم صوتا ،وأكلت يوم أكل فيه
الثور األبيض وعلينا ان نستوعب الدرس جيدا.
بــدوره ،أعــرب النائب د .عــادل الدمخي عن اسفه حيال القوى
المدنية بقوله :لألسف ،القوى المدنية تعتقد ان الحرية مجزأة
على ناس دون ناس ،أو تتحرك لمن يوافقها في الرأي.
وتساءل في تصريح :أين كانت هذه القوى المدنية عندما حلت
الوزيرة الصبيح مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق اإلنسان في
عــام 2014؟ وفــي ظل قمع الحريات ،كانوا ال يــرون وال يسمعون
وال ينطقون.

صالح عاشور

ال ـم ــزاي ــدات الـخــاصــة باستثمار
وتـ ــرخ ـ ـيـ ــص اس ـ ـت ـ ـغـ ــال م ــواق ــع
ال ـ ـلـ ــوحـ ــات االعـ ــان ـ ـيـ ــة ب ــال ــدول ــة
حفاظا على اسـتـمــرار االي ــرادات
ال ـعــامــة ال ـت ــي ت ـع ــود ل ـلــدولــة من
استثمار تلك المواقع وفي حال
نقل االختصاص لوزارة التجارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ف ــإن ـه ــا ت ـح ــل مـحــل
بلدية الكويت في االشــراف على
تلك العقود.

وأوضــح انه ال مجال لتطبيق
حكم الـمــادة  49من القانون رقم
 33لسنة  2016بالنسبة للعقود
المبرمة بـشــأن اسـتـغــال مواقع
اللوحات االعالنية واستثمارها
الختصاص البلدية على النحو
السالف بيانه.
وبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــي انـ ـ ـ ــه صـ ــدر
الـمــرســوم رقــم  254لسنة 2017
ب ـت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة

ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  2017 /12 /11وأدت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـقـ ـس ــم امـ ـ ـ ــام س ـمــو
اال م ـ ـيـ ــر بـ ـت ــار ي ــخ 2017/12/12
وامام مجلس الــوزراء عن تنفيذ
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء كـ ـ ــل فـ ـيـ ـم ــا ي ـخ ـصــه
ع ــن اعـ ـم ــال وزارتـ ـ ـ ــه م ــن ت ــاري ــخ
 ،2017/12/19و تـ ـم ــت مـتــا بـعــة
اج ـ ـ ـ ـ ــراءات ودراسـ ـ ـ ـ ــة وم ــراجـ ـع ــة
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة

للقانون  33لسنة  2016ومتابعة
مالحظات مجلس الوزراء الموقر
فــي شــأن المراجعات التي تمت
عليها من قبل الجهات الحكومية
المعنية فــي الـ ـ ــوزارات السابقة
ب ـع ــد صـ ـ ــدور الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم 33
لسنة  2016بشأن بلدية الكويت
(ووزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
ووزارة العدل وغيرهما).
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـ ــروم ـ ــي ان ـ ــه تـمــت

احالة مشروع الالئحة التنفيذية
الدارة الفتوى والتشريع الجراء
المراجعة والصياغة القانونية
عمال باحكام المرسوم االميري
ر ق ـ ــم  12ل ـس ـن ــة  1960ب ـق ــا ن ــون
تنظيم ادارة الفتوى والتشريع
ت ـم ـه ـيــدا ل ـع ــرض ــه ع ـل ــى مـجـلــس
ال ــوزراء الموقر التـخــاذ مــا يلزم
ب ـشــانــه ول ــم نـ ــواف ب ــال ــرد حتى
تاريخه.

المويزري :ال سلطة للرئيس المرداس يسأل عن تطبيق تعديالت
أو مكتب المجلس على النائب «األهلي» على المنتقلين من «أوسكو»

أع ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ش ـع ـي ــب
الـمــويــزري عــن رفضه لآللية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي اع ـت ـم ــده ــا
مكتب المجلس فــي اجتماع
ام ــس االول ،ب ـشــأن األسـئـلــة
البرلمانية «بعرض األسئلة
م ـح ــل ال ـ ـخـ ــاف ال ــدسـ ـت ــوري
أو الــائ ـحــي ع ـلــى الـمـجـلــس
ل ـل ـت ـصــويــت ع ـل ـي ـه ــا» ،فـضــا
عن أحقية النائب «طلب عدم
سـ ــريـ ــة األسـ ـئـ ـل ــة وع ــرض ـه ــا
على المجلس ليقرر انطباق
السرية عليها من عدمه».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــزري ف ــي
تصريح إنه «ال سلطة لرئيس
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة وال لـمـكـتــب
الـمـجـلــس عـلــى رأي أو ق ــرار

شعيب المويزري

ع ـض ــو م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،وك ــل
م ــا يـخــالــف ذل ــك ع ـبــث ،وهــو
والعدم سواء».

وج ــه الـنــائــب نــايــف ال ـمــرداس
ً
س ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزي ــر
الكهرباء والماء بخيت الرشيدي،
ج ــاء فــي مـقــدمـتــه ،أن ــه بـنــاء على
القانون رقم  85لسنة  2017الذي
بموجبه تم تعديل المادة  51من
ال ـقــانــون رق ــم  6لـسـنــة  2010في
ش ــأن الـعـمــل فــي ال ـق ـطــاع األهـلــي
وبناء على القانون رقم  17لسنة
 2018ال ــذي جــاء لحماية حقوق
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع األه ـل ــي،
مـ ــن خ ـ ــال مـ ــد الـ ـنـ ـط ــاق الــزم ـنــي
ل ـســريــان ال ـقــانــون رق ــم  85لسنة
 2017ليصبح مــن تــاريــخ العمل
ب ــالـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  6ل ـس ـن ــة 2010
ليشمل جـمـيــع الـعــامـلـيــن وبــأثــر
رجعي.

نايف المرداس

وتساء ل الـمــرداس في سؤاله:
هــل تــم الـعـمــل بــالـقــانــون رق ــم 85
لسنة  2017فــي شــأن الموظفين

المنتقلين بعد تاريخ إقــراره من
جميع الشركات النفطية لشركة
البترول المتكاملة «كيبيك»؟ إذا
كانت اإلجابة بالنفي فما أسباب
عدم العمل به؟ وإذا كانت اإلجابة
باإليجاب فما أسباب عدم تطبيقه
عـلــى الـمــوظـفـيــن الـمـنـتـقـلـيــن في
سـنــة  2013مــن شــركــة الـخــدمــات
البترولية «أوسكو» إلى الشركات
الزميلة والمنضوية تحت مظلة
مؤسسة البترول الوطنية؟ ،وهل
أحيل هذا الموضوع إلى الفتوى
والتشريع ألخــذ الــرأي القانوني
فيه؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب
يـ ــرجـ ــى تـ ـ ــزويـ ـ ــدي ب ـن ـس ـخ ــة مــن
كتاب اإلحالة وكذلك برد الفتوى
والتشريع إن وجد.
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«الجمع بين
رأيي الحكيمين»

يتبوأ أبو نصر الفارابي منزلة سامقة في تاريخ الفلسفة
اإلسالمية ،والرجل الــذي تقسمت سنو عمره الثمانون على
السواء بين القرنين الثالث والرابع الهجري ،قضاها في مركز
العالم اإلسالمي بين داري الخالفة الغابرتين ،بغداد وأخيرا
ً
دمشق ،يمثل حاال استثنائية من شغف بحكمة اإلغريق .أبلى
أبو نصر في سبيل تحصيل فلسفة اليونان مما تحصل عليه
من نصوص مترجمة ،ثم تجشم مجهود استيعابها ومشقة
شرحها ،مما يسر استيعابها وانتشارها في عالم اإلسالم.
وضع الفارابي ،الذي برع في علوم ومواهب عدة ،عددا من
رسائل ،تطول أو تقصر ،كانت مرآة لهذه األحــوال ،ومن بين
تلك الرسائل ما ال يزال ينشر الحيرة بين المهتمين بالفلسفة
اإلســام ـيــة ،تـلــك هــي رســالــة «الـجـمــع بـيــن رأي ــي الحكيمين»،
والحكيمان ليسا إال قطبي الفلسفة اليونانية فــي القرنين
الخامس والرابع قبل الميالد ،أفالطون وتلميذه أرسطو.
ويكمن مبعث الحيرة ،في نظر كل من بعض اإلطالق على
تركة اإلغريق ،في أن الجمع بين فكر كال الرجلين ،وإن اختلف
ً
األخير تلميذا في أكاديمية األول ،كما الجمع بين محلق في
الفضاء وآخر جاثم قريب األرض ،مثلما يصور ذلك رافائيل
في إحــدى روائـعــه .ولعل رأي الجمهور من مؤرخي الفلسفة
اإلسالمية يعيد مبعث وضع تلك الرسالة إلى انطالء ما نسب
بــاطــا فــي ق ــرون مـتــأخــرة إل ــى أرس ـطــو مــن آث ــار األفــاطــونـيــة
المحدثة .إال أن بونا شاسعا مــن الـخــاف بين الرجلين في
مباحث مهمة ،ســواء في نظرية المعرفة أو الــوجــود ،النفس
أو اإللهيات ،ذلك كله لم يكن لينطلي على عقل متقد كما ألبي
نصر.
ً
إذا ما الذي يمكن أن يدفع الفارابي إلى ذلك البالء في جمع
ما ال يجتمع إال قسرا ،وهو عين ما حدث؟
أتكون نزعة جدلية تسكن األفكار الكبرى ،األديان التبشيرية
ً
كــالـفـكــر اإلس ــام ــي م ـثــا ،تـتــوســل ت ـجــاوز ال ـف ــروق فــي سبيل
اسـتـيـعــاب اآلخـ ــر؟ أل ــم يــوظــف الـمـعـتــزلــة قـبــل مــولــد الـفــارابــي
بنحو قرنين آلة المنطق لتقديم اإلسالم للغير؟ ثم ألم ينقلب
هــؤالء بعد ذلك يؤولون أصــول الدين بما يتوافق مع قواعد
اآللة ذاتها؟ أولم يعاود القطب اآلخر للفلسفة اإلسالمية في
النصف اآلخر من العالم اإلسالمي ،أي ابن رشد ،بعد الفارابي
بقرنين من الزمان ،الجمع بين الفلسفة والشريعة كما يجمع
بين أختين رضيعتين ،على حد وصفه؟ ثم ألــم يشهد الفقه
اإلســامــي عـلــى مــر تــاريـخــه مـنــذئــذ ،م ــرورا بـمــراحــل اتصاله
بالفكر الغربي في العصور الحديثة وحتى يومنا هذا ،رحلة
في التوفيق بين مؤثرات أجنبية وأركــان دينية؟ وهل يعني
التوفيق هنا سوى إبطال الفروق أو هضمها الستيعاب ما
يستوعب من عناصر غريبة.
ً
ال مراء إذا في أن جمع الفارابي بين رأيي الحكيمين ،وإن لم
ُيتفق معه في فالح ما ذهب إليه ،يعكس سجية طالما زودت
الفكر اإلســامــي بقوة استيعاب اآلخــر وتمثل ما يحمله من
بضاعة فكرية .خطوة يقدم عليها المتكلمون والفالسفة لجرأة
استمدوها من نزوعهم نحو تمكين العقل من أن يعمل حرا،
وعلى مضض يتبعهم الفقهاء والقيمون على العلم الشرعي
اللتزامهم المحافظ ولحرصهم على استقرار دعائم الدين ودرء
الفتن .لكن األمر برمته يمثل في المحصلة مكمن مرونة هذا
الدين وســر حيويته منذ نحو خمسة عشر قرنا ونيف ،في
رقعة من العالم ال تغيب عنها الشمس.

شوشرة :العدل ...عدل
تكنولوجيا مـتـطــورة وق ـفــزات تتجاوز
ب ـمــراحــل واقـ ــع بــاقــي األج ـه ــزة الـحـكــومـيــة
التي ال تزال تئن من أوجاع التخلف وعدم
التطور ،وحكومة متكاملة في وزارة واحدة،
وســرعــة فــي إن ـجــاز مـعــامــات المراجعين
ومحاسبة فاعلة للموظفين المتقاعسين...
إن ـه ــا وزارة كــوي ـت ـيــة ت ـس ـمــى الـ ـع ــدل الـتــي
نجحت بعدلها في تحقيق معايير الجودة
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن مــن
خدماتها.
يأت من فراغ وإنما
ولعل هذا التميز لم ِ
ب ـج ـهــد ص ــاح ــب ال ـع ـق ـل ـيــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
ال ــذي قـفــز ب ـ ــوزارة التخطيط ســابـقــا نحو
التطور والحداثة ،إال أنها عادت إلى عصر
الـجــاهـلـيــة بـعــد أن غ ــادره ــا مـتــوجـهــا إلــى
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
الــذي شهد نقلة نوعية في خدماته وعمل
ً
على قدم وساق إلنجاحه ،ثم أصبح وكيال
لوزارة العدل ،وهو عبداللطيف السريع الذي
قلما نجد من يواكب تطوره التكنولوجي
م ــن ب ـعــض ال ـق ـيــادي ـيــن اآلخ ــري ــن أو حتى
بـعــض ال ـ ـ ــوزراء ،ألن ــه رف ــع ب ـيــرق الـتـطــويــر
والقفز بخدمات الــوزارة نحو تكنولوجيا
المعلوماتية لمواكبة الجيل القادم لعالم
الحداثة اإللكترونية والتخفيف من معاناة
الـمــراجـعـيــن ،حـيــث نـجــح الــوك ـيــل الـســريــع
والعاملون معه ،الذين ال نبخسهم حقهم،
ف ــي ت ـف ـع ـيــل نـ ـظ ــام اإلع ـ ــان ـ ــات ال ـق ـضــائ ـيــة

إلكترونيا مع عدد من الجهات الحكومية
كمرحلة أولــى ،والخدمة الذاتية من خالل
أجهزة  ،kioskوتسيير التعامالت العقارية
ً
إلكترونيا ،فضال عن آلية السداد للمبالغ
ً
المستحقة عـلــى ال ـمــواطــن والـمـقـيــم ،آلـيــا،
وتدشين عدة مشاريع في الوزارة ،يستفيد
م ـن ـهــا ال ـم ــراج ــع والـ ـم ــوظ ــف ،وغ ـي ــره ــا من
اإلنجازات الكثيرة.
ً
وع ـلــى الـعـكــس م ــن ذل ــك ت ـمــامــا نـجــد أن
بـعــض األج ـه ــزة الـحـكــومـيــة ال تـ ــزال «عـلــى
طمام المرحوم» ،ال إنجازات تذكر ،وال حتى
خدمات متميزة ،سوى أنها تقع ضمن دائرة
الـبـيــروقــراطـيــة الـحـكــومـيــة وال ــدائ ــرة التي
ال تتوقف أ م ــام حجم المعامالت اليومية
لـلـمــراجــع ال ــذي يـئــن دون أن يستمع أحــد
لشكواه ّ
وهمه.
ً
فكثيرا ما سمعنا عن الموظف الشامل في
بعض األجهزة التي تحمل شعار «مكانك
ً
راوح» ،وال تطبيق على أرض الواقع ،فضال
عــن ب ــطء اإلجـ ـ ــراء ات وال ـ ــدورة المستندية
والبيروقراطية ،وهو ما «يطفش» صاحب
المعاملة من األمــر برمته ،ويندم على كل
لحظة راجع فيها.
األده ــى مــن ذل ــك أن الكثير مــن موظفي
األجهزة الحكومية افتقدوا ثقافة االبتسامة
فــي وج ــه الـمــراجــع والـتـعــامــل مـعــه بلطف،
فـهـنــاك مــن يـعــامــل الـمــراجـعـيــن ب ـصــورة ال
يقبلها أحــد ،وعندما يسعى المراجع إلى

الشكوى ال يجد من يستمع إليه أو ّ
يفعل
ش ـك ــواه ب ــإح ــال ــة ال ـم ــوظ ــف ال ـم ـخ ـتــص إلــى
التحقيق ،فيجب على األجهزة الحكومية
فـ ــرض دورات تــدري ـب ـيــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن قبل
تــولـيـهــم م ـهــام عـمـلـهــم الـمــرتـبـطــة بـصــورة
م ـب ــاش ــرة م ــع ال ـم ــراج ـع ـي ــن حـ ــول م ـه ــارات
التعامل مع اآلخرين.
إننا اليوم أحوج إلى االرتقاء بمستوى
تطوير الـخــدمــات فــي العديد مــن األجـهــزة
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــاك م ـكــاتــب
مـحــدثــة إلـكـتــرونـيــا ،ولكنها فــارغــة إداري ــا
مــن استخدام هــذه التكنولوجيا لتبسيط
اإلجراءات ،وقد أصبح الموظف ،مع األسف
الشديد ،ضحية التخبط في التنسيق بين
بعض األجهزة الحكومية التي ال تزال تدور
فــي ص ــراع مستمر وتـنــاحــر وع ــدم تـعــاون
ً
بعضها مع بعض ألسباب مجهولة ،فضال
عن بعض المشاريع التي ال تزال معلقة رغم
أنها حملت شعار التنمية.
آخر الكالم:
نتمنى أن تحقق األجهزة الحكومية طفرة
فــي دع ــم الـعـنــاصــر الــوطـنـيــة مــن أصـحــاب
ال ـك ـفــاء ات حـتــى يصبحوا ق ــدوة لآلخرين
ً
ويكونوا حافزا لهم ليسيروا على خطاهم...
أكرموا الموظفين المتميزين وشجعوهم
وال تقتلوا طموحهم.

« :»High Lightإردوغان ...المعادلة الصعبة
لماذا كانت االنتخابات التركية محط
أنـظــار الـعــالــم؟ ول ـمــاذا هــذا االهـتـمــام من
الخصوم قبل األنصار؟
اإلج ـ ــاب ـ ــة ب ــاخ ـت ـص ــار ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
إردوغـ ـ ـ ـ ــان ومـ ـنـ ـج ــزات ــه غ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة
ً
ً
ً
ً
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،فضال
ع ــن بـ ـن ــاء ال ـم ــؤس ـس ــات وت ـط ـه ـيــرهــا مــن
الفساد وأهله ،وسر النجاح هو في بناء
ً
اإلنـ ـس ــان ال ـتــركــي ق ـي ـم ـيــا ،والس ـي ـمــا قيم
ً
العمل ،فأصبح المواطن التركي منجزا
ً
مبدعا بفضل خلق فرص مناسبة أمامه
في إطــار العدل والـمـســاواة ،فالجميع له
نصيب عــادل مــن الـثــروة والمشاركة في
الحكم.
ه ــذا ال ـم ـنــاخ الـسـيــاســي الــرحــب أســس
لـمــرتـكــزات اقـتـصــاد تــركــي ق ــوي ،قـفــز في

الميزان االقتصادي من المرتبة  111إلى
ً
ال ــ ،17ومنها إلــى  13عالميا ،والخامس
على المستوى األوروبـ ــي ،حسب تقرير
صندوق النقد الدولي ،والحكومة التركية
تسعى إل ــى دف ــع االقـتـصــاد إل ــى المرتبة
ً
العاشرة عالميا ،والثالث على المستوى
األوروبي ،بحلول .2023
ً
وبعيدا عن الخلفيات الفكرية للحزب
الحاكم ،سواء اختلفنا أو اتفقنا معها ،فإن
الشعب التركي قال كلمته في انتخابات
حرة ونزيهة ،وانحاز إلى من جعل تركيا
ً
ً
غــوال اقتصاديا يسعى بقوة إلــى دخول
ً
نـ ــادي أقـ ــوى ع ـشــر دول اق ـت ـص ــادي ــا ،وال
أستبعد خالل السنوات الخمس القادمة
منافسة االقتصاد الصيني ،بفضل النظام
الديمقراطي و مــا تمخض عنه مــن حكم

تأثير «الفارسية» على «العربية»
أداة التدخين اللعينة «شيشة» التي تعني
بالفارسية العبوة الزجاجية.
أما أسماء النساء الفارسيات فلن تسعها
المقالة ،ففي مصر «شيرين» تعني الملمس
الحريري ،وفــي الـعــراق «جلنارة» مؤلفة من
مـقـطـعـيــن فــارس ـي ـيــن «گـ ــل» ال ــزه ــرة و»أن ـ ــار»
الــرمــانــة ،وعـنــدنــا فــي بــاديــة الخليج يطلق
للبنت اسم «شاهة» وهو تأنيث كلمة «شاه»
التي تعني َ
الملك بالفارسية؛ وهي من ظواهر
التهجين اللغوي ،فالفرس ليس عندهم أداة
تأنيث ،كما أننا نقول قبل االنتصار في لعبة
الشطرنج «شاه مات» أي مات الملك.
وحينما نحار بين أمرين نقول بالفصحى
ً
م ـ ـثـ ــا« :هـ ـ ــل ت ــري ــد أن ت ــرك ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة أم
الـ ـطـ ـي ــارة؟» ،لـكـنـنــا ن ـجــد أنـفـسـنــا ن ـق ــول :يا
السيارة يا الطيارة؟» ،رغم أن العرب لديهم
ياء النداء فحسب ،والسبب يعود الستخدام
الفرس «يا» بمعنى «أو» ،ولعل أشهر وأحب
شخصية من الفرس لدينا هو سيدنا سلمان
الفارسي ،رضي الله عنه ،الذي علمنا «کندک»
ً
التي تعربت الحقا «خندق» ،ولكن هل العرب
التجار أو الفاتحون أثروا في الفارسية؟ أال
يكفي رسم كل حروفهم بالرسم العربي؟
سـ ــأطـ ــرح ق ـص ـي ــدة ل ـل ـش ــاع ــرة اإلي ــرانـ ـي ــة

المتألقة «فروغ فرخزاد» ألوضح مدى عمق
تأثير لغتنا العربية على الفارسية ،بكلمات
ذات مـعـنــى دق ـيــق ج ــدا ،قـصـيــدتـهــا ُيـتــرجــم
عنوانها «أحب صحبتك».
م ـث ــل دانـ ـ ــه اي کـ ــه ن ـ ــور را
مـ ـث ــل م ـ ــزرع ـ ــي ک ـ ــه ب ـ ــاد را
م ـث ــل زورقـ ـ ـ ــي کـ ــه م ـ ــوج را
یـ ــا پـ ــر نـ ــده اي کـ ــه اوج را
فكل أداة تشبيه في البداية عربية بحتة،
فـ ـ ـ ــأرادت الـ ـش ــاع ــرة أن ت ـص ــف ح ــب صـحـبــة
م ـع ـشــوق ـهــا ب ـت ـع ـلــق األش ـ ـيـ ــاء ف ــي الـطـ ًبـيـعــة
ببعض؛ فشبهت حبها لصاحبها قائلة:
مثل «الدانة /دانة» تحب «النور /نور»،
مثل «الزرع /مزرعي» يحب «الرياح /باد»،
مثل «الزورق /زورقي» يحب «الموج /موج»،
«أو كالطائر /يا پرند» يحب «أوج السماء/
أوج».
ُ
سأختم مقالتي بقبلةٍ لغوية بأنه عندما
ّ
يقبل أي شخص في الوطن العربي نقول عنه
ضاحكين «عطى بوسه» أليس كذلك؟ سأترك
تمييز الكلمة العربية مــن ا لـفــار سـيــة بهذه
الجملة للقارئ الفطن.

محمد واني *

برزاني ومشروع السالم الذي رفضه المجتمع الدولي
ظــل الــزعـيـمــان ال ـكــرديــان ج ــال طالباني
ومسعود برزاني يحلمان بتحقيق األهداف
القومية من خالل الدستور والقوانين ،وبناء
دولة عراقية اتحادية ديمقراطية في منطقة
غير ديمقراطية ،تعج باألنظمة الدكتاتورية،
وضحيا بإقليمهما المستقل إداريا عن بغداد
فــي سبيل هــذا الـغــرض ،وأبــديــا ثقة واسعة
وحسن نية باألحزاب الشيعية «المتحالفة!»
التي سعت إلى إعداد القوة وتهيئة أسبابها
خالفا للتوجهات الكردية السلمية.
يبدو أن أبرز سياسيين كرديين لم يقرآ
وا ق ــع المنطقة على حقيقته ا لـ ُـمــرة القائمة
على القوة ،فضيعا على األمة الكردية سنوات
طــويـلــة مــن عـمــرهــا فــي ال ـجــري وراء ســراب
الديمقراطية وو ع ــود الشيعة المتحالفين
ال ــذي ــن ف ـه ـم ــوا ال ـل ـع ـبــة جـ ـي ــدا ،وأدرك ـ ـ ـ ــوا أن
ال ـقــوة وحــدهــا هــي ال ـتــي تـحـكــم وتــديــر دفــة
السياسة في المنطقة ،فهيمنوا على مفاصل
الدولة وأحــاطــوا أنفسهم بقوات أمــن رادعــة
وميليشيات عقائدية قوية جاهزة ألي حالة
طارئة.
ولـ ــم ي ـ ــدرك هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة غ ـيــر مـسـعــود
بــرزانــي مـتــأخــرا ،عندما غــاب طالباني عن
ال ـم ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي ب ـس ـب ــب م ــرض ــه وم ــن
ث ــم م ــوت ــه ،وإدراكـ ـ ـ ــه أن ال ـح ــرب م ــع ال ـق ــوات

محمد الرويحل

د .حمود حطاب العنزي

جري سالم الجري

في أحد المشاهد لخالد النفيسي يرفس
أحد الممثلين ويقول« :قــم!! حمار الكاركة!»،
تكلم الفارسية والعربية وهو ال يعلم ،فحمار
«الكاركة» هو للشغل ،وكلمة «كار» بالفارسية
تعني الـعـمــل ،وأم ــا فــي دمـشــق ف ــإن الممثل
ً
ً
ياسر العظمة صاح «چیه؟!» موجها سؤاال
استنكاريا فــي مشهد مـحـتــدم ،فـكــان يقول
«كـيــف» ولكن بالفارسية ،كما هــو دارج في
لسان العامة ،وفي هذه المقالة سأقول «چيه»
هو حجم التأثير الفارسي في لهجتنا!
ال ـفــارس ـيــة أثـ ــرت ف ــي لـهـجــاتـنــا الـعــربـيــة
بــاتـســاع ،فـفــي مـصــر «آكــزاخــانــة» تعني دار
العالج ،فكل ما يعقب كلمة «خانة» بالفارسية
تـعـنــي ال ـ ــدار ،كـقــولـهــم «كـتــابـخــانــة» بمعنى
المكتبة ،ومثل كلمة «باالخانة» التي انتقلت
للعالم الـغــربــي والـعــربــي «بـلـكــونــة» بمعنى
الشرفة ،وهي المكان الذي يكون «بال-خانة».
وهناك مالحظة مهمة في اللفظ الفارسي
ل ــ»خــانــة» هــو «خ ــون ــة» ،ومـنـهــا ص ــار مقطع
ُ
الطشت (اللكن)
«كــونــه» ،وفــي لبنان يسمى ِ
وهــي كلمة عامية أصلها (لـگــن) الفارسية،
مــاح ـظــة أخـ ــرى ح ــرف «گ» يـنـطــق م ـثــل الـ ـ
 Gاإلنكليزية ،وفــي الكويت نسمي الزجاج
(ج ــام) بــل فــي الــوطــن الـعــربــي أجـمــع نسمي

بالعربي المشرمح :تركيا
والعرب!

مبارك العبد الهادي

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي
waethlane@gmail.com

الشيعية آتـيــة ال مـحــالــة ،ولــن يـحــول بينها
وبين اندالعها أي عائق ،هكذا فهم برزاني
من التصريحات النارية اليومية التي كان
يطلقها السياسيون وز عـمــاء الميليشيات
الـشـيـعـيــة ض ــده وض ــد ال ـك ــرد وتـهــديــداتـهــم
الـمـسـتـمــرة ب ـشــن ح ــرب إب ـ ــادة شــام ـلــة على
الكرد ،كما فعل زعيم عصائب أهل الحق قيس
الخزعلي ،واتبعه الشيخ جالل الدين الصغير
القيادي في المجلس األعلى اإلسالمي وإمام
وخ ـط ـيــب جــامــع «ب ــراث ــا» الـشـيـعــي الشهير
الذي هدد الكرد في العراق باإلمام المهدي،
ح ـيــث وص ـف ـهــم بــال ـمــارقــة ،وقـ ــال «إن ال ـكــرد
هــم ال ـمــارقــة ال ـم ــذك ــورون فــي كـتــب الـمــاحــم
والفتن الذين سينتقم منهم اإلمــام المهدي
ح ــال ظ ـه ــوره» .وأع ـقــب قــائــا «إن أول حــرب
سيخوضها المهدي ستكون مع األكراد ،وإنه
لن يقاتل أكراد سورية أو أكراد إيران وتركيا
ً
بــل سيقاتل أك ــراد ال ـعــراق ح ـص ــرا» .وكــانــت
هــذه التهديدات الشديدة كافية لبث الذعر
فــي قـلــوب األكـ ــراد ليبحثوا عــن حــل جــذري
للتخلص من الكابوس العراقي!
وقـ ــد أي ـق ــن ب ــرزان ــي ت ـمــامــا أن ـه ــم بـصــدد
هجوم كاسح على إقليم كردستان من قبل
الشيعة وأنهم مصممون على خوضه بعد
أن يـصـفــو لـهــم ال ـجــو ويـنـتـهــوا م ــن تنظيم

«داعش» في آخر معاقله في مدينة الموصل
بأي ثمن ،وقد شعر بتلك المخاوف وأعلنها
م ـ ــرارا وف ــي م ـنــاس ـبــات ع ــدي ــدة ،ون ـق ــل هــذه
الـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـ ــى عـ ــواصـ ــم الـ ـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة
والعربية واألمم المتحدة وحذرها من خطر
مــاحــق يـطــول شعبه عــن قــريــب ،ولـكـنـهــا لم
تـحــرك ساكنا ،وبـعــد أن فشلت كــل الجهود
الخارجية والــداخـلـيــة لثني رئـيــس ال ــوزراء
السابق نــوري المالكي عن عــدوانــه المبيت
ضــد اإلقليم ،وإنـهــاء الحصار الجائر الــذي
دام أربــع سنوات عجاف ،قرر اللجوء أخيرا
إل ــى ق ــوة «ال ـج ـمــاه ـيــر» وإج ـ ــراء االسـتـفـتــاء
لالنفصال نهائيا عن العراق قبل استفحال
األمر ووصوله إلى مواجهة مسلحة شاملة
وحرب قومية عربية كردية ال تبقي وال تذر،
ولوضع حد للعالقة المتدهورة الدائمة بين
بغداد وأربيل وبدء عالقة جديدة قائمة على
الجيرة الطيبة واألخ ــوة اإلسالمية ووضع
نهاية للصراع التاريخي الطويل الدامي بين
الشعبين واالمتين! ولكن يبدو أن المجتمع
ّ
مصر على إبقاء العراق والمنطقة على
الدولي
حافة النار ،ويظل الكرد دائما ورقة جاهزة
بيده الستعماله متى شاء ضد من يشاء!
* كاتب عراقي
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إضافات

رشيد وقيادة حكيمة حققت في سنوات
قليلة معجزة اقتصادية تحولت بها تركيا
ً
من دولة فقيرة إلى دولة غنية جدا.
ً
ختاما:
عندما سئل رجب طيب إردوغان :كيف
نجحتم في إدارة بلدية إسطنبول؟ قال:
«لم نسرق» ...جملة تختصر قصة نجاح
تشكل خطوة بخطوة إلى أن وصلت الحال
ً
إلى ما هي عليه اآلن ،دولة قوية سياسيا
ً
ً
واقتصاديا وعسكريا ،فرضت احترامها
ً
وهيبتها على الجميع ،فضال عن إعطاء
نموذج حكم يحتذى به ،وحري بنا نحن
العرب االقتداء به.
ودمتم بخير.

الكم المخيف من التغريدات العربية التي تطعن في
االنتخابات التركية يدل على عدم إيماننا بالديمقراطية ،فمنا
من اتهم إردوغان وحزبه بالتزوير ،ومنا من قال عنه إنه
دكتاتور متسلط ،ومنا من اتهمه بالتفرد بالسلطة وتدمير
تركيا ،دون حتى احترام لعقولنا وللحقائق ،ودون احترام
إلرادة الشعب التركي.
محرم إنجيه زعيم الحزب الجمهوري المعارض الذي
نافس إردوغان على الرئاسة قال بعد خسارته ،في ٍّ
رد له
على من أراده أن يطعن في االنتخابات« :إن الطعن يعني
عدم احترام الديمقراطية ،والطعن في إرادة األمة ،وإن لم
نهنئ الفائز فعلينا عدم المشاركة ،وعلى الــدول التي ال
تزيد المشاركة في انتخاباتها على  ٣٠في المئة أال تعطينا
ً
دروســا في الديمقراطية ،وأن تتعلم منا ،وال تتدخل في
شؤوننا ،فنحن من يقرر مستقبلنا».
بـهــذه ال ـع ـبــارات أثـبــت الشعب الـتــركــي إيـمــانــه الــراســخ
بالديمقراطية الحقيقية ،وأثبت رئيس الحزب الجمهوري
أن تركيا فوق أي اعتبار ،ومصلحتها العليا نصب أعين
الشعب التركي الذي اختار إدارة بالده وشؤونها بمحض
إرادته ،األمر الذي يجعلنا نتساءل :لماذا الغضب العربي
على إردوغــان طالما أن الشعب التركي قد اختاره وبارك
له ألد خصومه؟
ً
وبعيدا عن نتائج االنتخابات واختالفنا حول إردوغان
وحـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ،ل ـقــد قــدمــت ل ـنــا االن ـت ـخــابــات
ً
ً
التركية درســا جميال من دروس الديمقراطية ،واحترام
إرادة الشعوب وقبول اآلخر ،وهو ما نفتقده في أوطاننا
العربية ،بل نريد ترسيخ تخلفنا وأحقادنا على اآلخرين،
وندعوهم ليكونوا كما نحن ال حول لنا وال قوة ،مسلوبي
اإلرادة حتى في حريتنا واختياراتنا ،فالكم المخيف من
التغريدات العربية يدل على عدم إيماننا بالديمقراطية،
فمنا من اتهم إردوغان وحزبه بالتزوير ،ومنا من قال عنه
دكتاتور متسلط ،ومنا من اتهمه بالتفرد بالسلطة وتدمير
تركيا دون حتى احترام لعقولنا وللحقائق ،ودون احترام
إلرادة الشعب الـتــركــي ،فـجــاء رد مـحــرم إنجيه المنافس
إلردوغان ليلجم األصوات العربية النشاز ويعطي العرب
ً
وحلفاءهم من الغرب درسا في الديمقراطية الحقيقية.
يعني بالعربي المشرمح:
«فـ ــاقـ ــد ال ـ ـشـ ــيء ال يـ ـعـ ـطـ ـي ــه» ،ونـ ـح ــن ال ـ ـعـ ــرب ف ــاق ــدون
للديمقراطية والحرية ،بل نفتقد أبسط معاني االختالف
والتعبير ،فكيف سيسمعنا شعب كاألتراك عانوا ما نعانيه
سنوات عدة ،وحين خرجوا من تخلفهم نريد منهم العودة
ً
إليه بدال من أن نصفق لهم ونحترم إرادتهم التي أخرجتهم
من الظلمات إلى النور.

ةديرجلا
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خطة أوكرانيا لمنع عدوان روسي جديد
آرييل كوهن –
مجلة فوربس

الطاقة
واجه قطاع ً
األوكراني رياحا معاكسة،
وكان خفض قيمة العملة
والفساد والزيادة المفرطة في
التنظيم والتعرفات المتعلقة
باستكشاف النفط والغاز
ونقص قوة العمل المؤهلة
والهبوط الكبير في أسعار
الغاز الطبيعي ضمن العقبات
الرئيسة التي يتعين على كييف
معالجتها والتغلب عليها.

تعتبر أوكــران ـيــا مـمــر روسـيــا
الى أسواق الغاز األوروبية ،ومن
بين ال ــ 193مليار متر مكعب من
الغاز الذي ضخته شركة غازبروم
الــروس ـيــة الـمـمـلــوكــة ل ـلــدولــة الــى
الغرب في سنة  –2017نحو  40في
المئة من إجمالي إمــداد أوروبــا–
تــم نقل  93مليار متر مكعب عن
طــريــق أوكــران ـيــا ،وعـلــى أي حــال
يبدو أن روسيا تريد تغيير هذا
الــوضــع وتقليص دور أوكــرانـيــا
فيه ،ومن جهة أخرى تأمل كييف
أن تحافظ على الترتيبات الحالية
ألن عوائد نقل الغاز تسهم بنحو
ً
 3-2م ـل ـيــارات دوالر س ـنــويــا في
االقـتـصــاد األوك ــران ــي (م ــا يـقــارب
 3فــي المئة مــن الـنــاتــج المحلي
اإلج ـمــالــي) ،كـمــا أن تـلــك الـعــوائــد
تعمل على شكل عائق أمام عدوان
روسي آخر.
وف ــي ق ـطــاع ال ـطــاقــة الضعيف
فــي أوكــران ـيــا ال ــذي ابـتـلــي ببنية
تـحـتـيــة ه ــرم ــة وإف ـ ـ ــراط حـكــومــي
فــي التنظيم وتسعير بعيد عن
الـمـنــافـســة ،وتـنــويــع م ـحــدود في
اإلمداد كان ذلك كله يعني اعتماد
البالد من الوجهتين االقتصادية
واالسـتــراتـيـجـيــة عـلــى نـقــل الـغــاز
الروسي ،وشراء الفحم والغاز من
ذلــك البلد على الــرغــم مــن وجــود
حالة حرب بين موسكو وكييف.

النفوذ الجيوسياسي

بغية حماية نفسها
تحتاج أوكرانيا إلى
تحسين جهودها
لخلق أسواق غاز
تتسم بالشفافية
والمنافسة بحيث
ً
تكون أقل اعتمادا
على روسيا مع
ضمان أمن الطاقة
في دول االتحاد
األوروبي

وع ـلــى أي ح ــال ك ــان االعـتـمــاد
ً
عـلــى ال ـغــاز ســاحــا ذا حــديــن ،إذ
أعـطــت شبكة األنــابـيــب الواسعة
ال ـتــي تـعـبــر أوكــران ـيــا ال ــى كييف
درجــة من النفوذ الجيوسياسي
في نزاعها الحالي مع روسيا التي
هي في حاجة الى تدفقات مالية
منتظمة تــو فــر هــا مبيعات الغاز
الــى أوروبـ ــا ،لكن نـفــوذ أوكــرانـيــا
بدأ يتقلص بسرعة نتيجة انتهاء
ترتيبات نقل الغاز بحلول األول
من شهر يناير سنة .2020
وع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـس ـي ــاس ــي
تـقــوم حكومة موسكو بمحاولة
تقليل اعـتـمــادهــا عـلــى أوكــرانـيــا
م ــن خـ ــال ال ـت ــوس ــع ف ــي م ـشــروع
السيل الشمالي  2والذي سيسمح
لشركة غــازبــروم بــزيــادة امدادها
الـمـبــاشــر ال ــى ألـمــانـيــا عــن طريق
بحر البلطيق.
وس ـيــوفــر ه ــذا ال ـم ـش ــروع نقل
كمية اضافية من الغاز تصل الى
 55مليار متر مكعب ويسهم في
تـعــزيــز قـبـضــة روس ـي ــا عـلــى أمــن
الـطــاقــة فــي أوروبـ ــا كـمــا يضعف
األم ــن االق ـت ـص ــادي والـ ـم ــادي في
وسط وشرق أوروبــا وخصوصا
أوكرانيا.

احتجاجات أميركية وأوروبية
وعلى الرغم من االحتجاجات

مصادر الطاقة في أوكرانيا
األميركية واألوروبية فإن الزخم
السياسي واالقتصادي الناجم
عــن مـشــروع السيل الشمالي 2
يصعب تجاهله.
ويصر قادة أوروبا على رسم
صورة للمشروع ضمن منظور
اقتصادي يقضي بتقوية وضع
ال ـطــاقــة ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
عن طريق زيادة اإلمداد ،ويؤكد
أنصار هذه الفكرة أن المزيد من
ال ـغــاز الــرخـيــص ي ـعــادل المزيد
مــن األم ــن ،وه ــذا خطأ والسبب
هو أنه عندما تأتي تلك الكمية
اإلضافية مــن الـغــاز مــن روسيا
ً
ً
التي استخدمت م ــرارا وتـكــرارا
إمدادات الطاقة على شكل ورقة
ن ـف ــوذ ف ــإن ذل ــك ال ـغ ــاز ال يمكن
التعويل عليه وهــو فــي حقيقة
األمر مجرد أعباء محتملة.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـسـ ــويـ ــد وفـ ـنـ ـلـ ـن ــدا وألـ ـم ــانـ ـي ــا
منحت في وقت سابق تراخيص
بناء لمشروع السيل الشمالي
 ،2وذل ـ ــك ع ــن ط ــري ــق مـنــاطـقـهــا
االقـتـصــاديــة الحصرية ،وربما
تـ ـنـ ـض ــم الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــارك الـ ـ ـ ــى هـ ــذه
المجموعة في وقت قريب ،وقد
يتمثل األم ــل األخـيــر ألوكــرانـيــا
فــي الـحـفــاظ على دوره ــا كممر
لنقل الغاز في مستشارة ألمانيا

أنجيال ميركل

فالديمير بوتين

أنجيال ميركل التي تجد نفسها
في خضم أزمة دستورية تتعلق
بالهجرة.

ع ــن قـلـقـهــم م ــن ال ـم ـش ــروع على
أس ــس بيئية وأمـنـيــة .وع ــارض
آخ ـ ـ ـ ـ ــرون مـ ـ ــن أم ـ ـ ـثـ ـ ــال االتـ ـ ـح ـ ــاد
االجـتـمــاعــي الـمـسـيـحــي وحتى
بعض أعضاء االتحاد المسيحي
االشتراكي إقامة عالقات خاصة
مع روسيا ،وهكذا أبلغت ميركل
الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن في
مكالمة هاتفية في شهر أبريل
الماضي أن المشروع ال يمكن أن
يستمر من دون ضمانات عبور
الى أوكرانيا.
فــي غـضــون ذلــك واج ــه قطاع
ً
الـ ـط ــاق ــة األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـ ـ ــددا مــن
الرياح المعاكسة ،وكان خفض

تغير موقف ميركل
ويذكر أن ميركل التي كانت
م ـ ــن أن ـ ـص ـ ــار م ـ ـش ـ ــروع ال ـس ـي ــل
الشمالي وأسعار الغاز المتدنية
الـتــي سيجلبها ال ــى االقـتـصــاد
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد عـلــى
التصدير قد تراجعت في وقت
الحق عن موقفها ،كما أن أعضاء
ائتالفها بمن فيهم حزب االتحاد
المسيحي الديمقراطي أعربوا

قيمة العملة والفساد والزيادة
المفرطة في التنظيم والتعرفات
الـمـتـعـلـقــة بــاس ـت ـك ـشــاف الـنـفــط
وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ون ـ ـقـ ــص ق ـ ـ ــوة ال ـع ـم ــل
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة والـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــوط ال ـك ـب ـي ــر
ف ـ ــي أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي
ضـمــن الـعـقـبــات الــرئـيـســة التي
يتعين عـلــى كييف معالجتها
والـتـغـلــب عـلـيـهــا .وإض ــاف ــة إلــى
ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
الضعيف و غـيــر المستقر يحد
مــن تــوافــر الـمــال ال ــازم لتمويل
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوردات أو ال ـم ـش ــاري ــع
الـمـحـلـيــة ال ـجــديــدة ال ـضــروريــة
للتحديث.
ولكن كييف شرعت في عملية
تحرير غير مسبوقة وتحولت
م ــن أسـ ـ ــواق غـ ــاز ك ــان ــت تعتمد
ب ـص ــورة ت ــام ــة ع ـلــى اإلم ـ ـ ــدادات
المباشرة من روسيا الى سوق
يـعـمــل فـيــه ال ـع ـشــرات مــن تجار
الـ ـغ ــاز ،ك ـمــا أن أوك ــران ـي ــا ب ــدأت
باستيراد الغاز من عدة دول في
االتحاد األوروبــي .وإضافة إلى
ذلك فقد تراجع استهالك الغاز
فيها بصورة دراماتيكية فيما
ازداد إنتاجها المحلي منه الى
أع ـل ــى م ـس ـتــوى ف ــي ع ـقــديــن من
ال ــزم ــن ،وعـلــى أي ح ــال ،استمر
تأجيل اإلصــاحــات األساسية

في ذلك البلد من قبل الحكومة.
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ح ـق ـق ــت
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا خ ـ ـطـ ــوة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
خالل التقدم في مجال الطاقات
ال ـم ـت ـج ــددة والـ ـن ــووي ــة .وفـيـمــا
يتم إمداد أكثر من خمسين في
المئة من الطاقة في أوكرانيا عن
طريق الطاقة النووية– الثانية
ب ـعــد فــرن ـســا ف ـقــط ف ــي ال ـعــالــم–
قـ ــامـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة
بخطوات كبيرة في بناء وتعزيز
قدراتها في قطاع طاقة الشمس
والرياح ،ونتيجة لقانون صدر
في سنة  2017تشهد أوكرانيا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــن أفـ ـض ــل
األوضــاع جاذبية في التعرفات
في أوروبــا بالنسبة الى الطاقة
ال ـم ـت ـجــددة ،وه ــي ت ـعــرض على
ً
ال ـم ــزودي ــن نـسـبــة ت ـفــوق كـثـيــرا
المتوسط األوروبي ،ولكن على
الرغم من ذلــك ال تــزال أوكرانيا
ً
بعيدة جــدا عن اقامة منشآتها
الخاصة من الطاقة المتجددة.

المؤشرات السياسية
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى أن
مصير السيل الشمالي  2يظل
غـيــر واضـ ــح ،ول ـكــن ال ـمــؤشــرات
السياسية واالقتصادية تشير

الــى أن هــذا المشروع سيصبح
عما قــريــب حقيقة واق ـعــة ،وفي
حـ ــال اك ـت ـم ــال ــه س ـي ـم ـثــل ضــربــة
قــويــة لـلـعــاقــات عـبــر األطـلـســي
وألم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي ،وقــد أثبت الكرملين
في أكثر من مــرة أن الغاز ليس
سلعة بل سالح يوجه الى الدول
الـمـجــاورة ،وببساطة ال توجد
ط ــريـ ـق ــة لـ ــوجـ ــود قـ ـ ــوة ســوق ـيــة
تضاهي تــوافــر مزيد مــن األمــن
ألوروبا.
ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ت ـح ـتــاج
أوكرانيا الى بناء قطاع الطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة ،وت ـن ــوي ــع وتـنـظـيــم
إمـ ــدادات الـفـحــم والـحـفــاظ على
سالمة البنية التحتية للطاقة
النووية.
ً
وأخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا وب ـ ـغ ـ ـيـ ــة ح ـم ــاي ــة
نفسها فإن أوكرانيا في حاجة
الــى تحسين وتـســريــع الجهود
الالزمة من أجل خلق أسواق غاز
تتسم بالشفافية وا لـمـنــا فـســة،
ً
تكون أقــل اعتمادا على روسيا
وت ـس ـهــم ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه في
ضـ ـم ــان أمـ ـ ــن الـ ـط ــاق ــة فـ ــي دول
االتحاد األوروبي.

ترامب يغير أهداف أميركا بعد الحرب العالمية الثانية
اختارت الواليات المتحدة
بعد الحرب العالمية الثانية
نظرة متنورة إزاء مصالحها،
فدافعت عن نظام عالمي
يعتمد على الفكرة القائلة
إن الشعب ًاألميركي يمكن
أن يصبح آمنا اذا كانت
الديمقراطية والقيم الليبرالية
آمنة ،واعتبرت مصالحها
مرتبطة ببعضها وأن
تحالفاتها الديمقراطية
دائمة.

الرؤساء السابقون
ألميركا كانوا
يعتقدون أن
للواليات المتحدة
مصلحة في
الحفاظ على النظام
الليبرالي العالمي

●

روبرت كاغان – واشنطن بوست

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
كـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ـب ــع ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة أح ــد مسارين
هـمــا :إم ــا أن تستمر فــي دور مــدافــع
رئـ ـي ــس عـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ــدول ـ ــي الـ ــذي
أوجدته بعد الحرب العالمية الثانية،
وإم ــا أن تـتــراجــع عــن التزاماتها في
ا ل ـخــارج وتتخلى عــن مسؤولياتها
العالمية وتلتف إلــى الــداخــل ،وتبدأ
مــرحـلــة االن ـت ـقــال نـحــو عــالــم مــا بعد
أميركا ،وكان األسلوب الثاني هو ما
ظهر أن السياسة الخارجية األميركية
قد اختارته في عهد الرئيس السابق
باراك أوباما ،واعتبر معظم المراقبين
أن انتخاب دونالد ترامب كان خطوة
أخرى نحو االنسحاب وتغيير مسار
سياسة واشنطن.
ثم تبين وجود خيار ثالث يتمثل
بوجود الــواليــات المتحدة مثل قوة
عـظـمــى م ــارق ــة لـيـســت ان ـعــزال ـيــة وال
أممية ،وليست منسحبة وال في حالة
هبوط بل دولة نشطة وقوية وتعمل،
وفي األشهر القليلة الماضية– وفيما
يـتـعـلــق ب ــال ـت ـج ــارة– أظ ـه ــر الــرئ ـيــس
ترامب نظرته إزاء إيران وإنفاق حلف
شمال األطلسي وربـمــا حتى كوريا
الـشـمــالـيــة أن الــرئ ـيــس الـ ــذي يــرغــب
ف ــي ال ـت ـخـلــي ع ــن ال ـق ـيــود الـمـعـنــويــة
وال ـع ـقــائــديــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
كــانــت تـحــد مــن ق ــدرة عـمــل الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي الـ ـم ــاض ــي يـسـتـطـيــع
تحويل هذا العالم للخضوع لرغبته
وإرادت ــه وذلــك لفترة مــن الــزمــن على
األقل.
ولـ ـ ــم ي ـع ـم ــل تـ ــرامـ ــب ع ـل ــى إه ـم ــال
النظام الليبرالي العالمي فقط ،بل بدأ
باستغالله من أجل تحقيق مكاسب

دونالد ترامب

باراك أوباما

جورج دبليو بوش

ضيقة ،وكان أن دمر الثقة واإلحساس
بالهدف المشترك الذي ربط بينهما،
والـ ـ ـ ــذي حـ ـ ــال دون ح ـ ـ ــدوث فــوضــى
دولية طــوال سبعة عقود من الزمن،
وهذه النجاحات التي حققها ترامب
ستعتبر نـجــا حــات تنبع مــن رغبته
في عمل األشياء التي رفض الرؤساء
السابقون القيام بها ،وهي استخدام
واستغالل التباين الكبير في القوة
التي نشأت في نظام ما بعد الحرب
وذل ــك عـلــى ح ـســاب حـلـفــاء وشــركــاء
الواليات المتحدة.

أوروبــي كما وفــرت حماية سياسية
واق ـت ـصــاديــة ونـفـســانـيــة ض ــد ع ــودة
القارة الى الماضي المدمر ،وفي شرق
آسيا أنهت الضمانة األميركية دورة
ال ـنــزاع ال ــذي شمل الـيــابــان والصين
وجيرانهما في حــرب شبه مستمرة
منذ أواخر القرن التاسع عشر.
وكـ ـ ـ ــان ل ـص ـف ـق ــة األمـ ـ ـ ــن أبـ ـع ــاده ــا
ً
االقتصادية أيضا ،فقد كان في وسع
الـحـلـفــاء إن ـفــاق كـمـيــة أق ــل مــن الـمــال
على الدفاع وتخصيص مبالغ أكبر
مــن أ جــل تقوية اقتصادهم وأنظمة
ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي بـلــدانـهــم،
ً
وكان ذلك يتماشى أيضا مع أهداف
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ــي أرادت أن
ً
ي ـك ــون اق ـت ـص ــاد ال ـح ـل ـف ــاء ق ــوي ــا مــن
أج ــل مــواجـهــة الـتـطــرف فــي جناحي
ال ـي ـم ـيــن وال ـي ـس ــار وم ـن ــع الـمـنــافـســة
الجيوسياسية وسباق التسلح الذي
أفضى الى حروب الماضي.
ولن تصر الواليات المتحدة على
كسب كل منافسة اقتصادية أو اتفاق
تجاري ،وكانت فكرة القوى األخرى
بأن لديها فرصة معقولة للنجاح على

الصعيد االقتصادي ،وحتى لتجاوز
الواليات المتحدة -كما فعلت ألمانيا
والـ ـي ــاب ــان ودول اخـ ـ ــرى ف ــي أوقـ ــات
مختلفة -كانت العنصر ا لــذي جمع
بين مقومات النظام العالمي.
وكـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة الـ ـق ــاع ــدة
ال ـت ــي قـ ــام ع ـل ـي ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي
ال ـل ـي ـبــرالــي الـ ــذي اس ـت ـف ــادت م ـنــه كل
الــدول المشاركة ،بما فيها الواليات
المتحدة ،ولكنه تــرك حلفاء أميركا
ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـطــر وهـ ــم ع ــرض ــة حـتــى
اليوم ،ألنهم يعتمدون على ضمانات
األمن األميركية وعلى قدرة الوصول
الــى األس ــواق الــواسـعــة فــي الــواليــات
المتحدة ومؤسساتها المالية ورواد
األعمال المبدعين فيها.

الصفقة الكبرى
في صلب ذلك النظام كانت هناك
ص ـف ـق ــة ك ـ ـبـ ــرى ت ـ ـهـ ــدف الـ ـ ــى ض ـم ــان
السالم العالمي الذي سعت الواليات
المتحدة الى تحقيقه بعد أن دفعت
ال ــى حــرب ـيــن عــالـمـيـتـيــن ،وأصـبـحــت
بــالـتــالــي ال ـمــزود الــرئـيــس لــأمــن في
الـقــارة األوروب ـيــة وشــرق آسـيــا .وفي
أوروبـ ــا جعلت الـضـمــانــة األميركية
ل ــأم ــن م ــن ال ـم ـم ـكــن تـحـقـيــق تـكــامــل

موقف رؤساء الماضي
لـ ـ ــم ي ـ ــرغ ـ ــب رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء أم ـ ـيـ ــركـ ــا فــي
استخدام هذا النفوذ والتأثير ،وكانوا
ي ـع ـت ـق ــدون أن لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
مـصـلـحــة ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـنـظــام
الليبرالي العالمي ،وأن البديل هو

العودة الى صدامات القوى العظمى
التي وقعت في الماضي التي ال أمل
لواشنطن في البقاء في منأى عنها،
ومـ ــن أجـ ــل تـ ـف ــادي وج ـ ــود ع ــال ــم من
ال ـحــروب والـفــوضــى كــانــت الــواليــات
المتحدة راغبة ،الى حد ما ،في القيام
ب ــدور الــرابــط بـيــن أط ــراف المجتمع
الدولي.
وق ــد اعـتـبــر األوروبـ ـي ــون وغيرهم
أن أميركا أنانية وتــواقــة بشدة الى
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة م ــن أج ـ ــل تـحـقـيــق
أهدافها بصورة أحادية ،ولكن حتى
الــرئ ـيــس جـ ــورج دبـلـيــو ب ــوش اهـتــم
بتلك األه ــداف ألن الشعب األميركي
تعلم مــن خــال تجربة مؤلمة أنــه ال
يملك ثمة خيار غير ذلك.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى يـ ــوشـ ــك ح ـل ـفــاء
الواليات المتحدة أن يكتشفوا ماذا
تعني المواقف األحادية ألن أميركا
في عهد الرئيس ترامب ليست مهتمة،
وهي ال تعترف بأي التزامات أخالقية
أو سياسية أو استراتيجية ،كما أنها
تشعر بحرية متابعة أهدافها من دون
اعتبار لتأثير ذلك على الحلفاء وعلى
ً
العالم أيضا ،وال تشعر واشنطن بأي
مسؤولية إزاء أي شيء سوى نفسها.
هل هذا ما يريده الشعب األميركي؟
ربما .وتدعو جهات كثيرة اليوم الى
درجــة أكبر من الواقعية ودرجــة أقل
من المثالية في السياسة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ،وت ـم ـثــل س ـيــاســة تــرامــب
واقعية مجردة خالية من المثاليات
والـ ـ ـع ـ ــواط ـ ــف م ـ ــع اتـ ـ ـب ـ ــاع «م ـص ـل ـحــة
وطنية» ضيقة تحدد فقط من خالل
الدوالر والدفاع ضد هجوم خارجي،
ويتمثل عالم ترامب في نضال ضد
الكل وال توجد عالقة تقوم على القيم
المشتركة ،بل مجرد عمليات تقررها
القوة ،إنه العالم الذي دفعنا قبل قرن

من الزمن الى حربين عالميتين.
ً
وسيحسن خصوم أميركا عمال في
هذا العالم ،ألن أميركا ترامب ال تريد
ال ـح ــرب ،وسـتـسـتــوعــب ال ـق ــوى الـتــي
تستطيع إلحاق الضرر بها ،وستدفع
الـ ـ ــى ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــوى مـ ــن أجـ ـ ــل احـ ـت ــرام
ال ـم ـطــالــب وتـمـنـحـهــا الـ ـم ــدى الـ ــازم
لـتـحـقـيــق مـصــالـحـهــا ،وف ــي غـضــون
ذلــك فــإن األط ــراف الـتــي تعتمد على
الواليات المتحدة ستعامل بــازدراء
وع ـ ـلـ ــى شـ ـك ــل بـ ـ ـي ـ ــادق ،وفـ ـ ــي بـعــض
األوقــات ستعامل تلك األطــراف على
شكل رهائن من أجل تحقيق مكاسب
أميركية ،وكــانــت الــواليــات المتحدة
وال ـن ـظــام الـلـيـبــرالــي بـعــد ال ـحــرب قد
أسهما في حمايتهم وساعداهم على
االزده ـ ــار ،ولكنهما تــركــاهــم عرضة
لـتـصــرف أي رئ ـيــس أم ـيــركــي يــرغــب
في تقديمهم فداء إلرضاء المعتدين،
ً
وتلك واقعية أيضا.
وكـ ــانـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة قــد
رفضت هذا األسلوب بعد سنة 1945
ً
واخـتــارت بــدال من ذلــك اتخاذ نظرة
متنورة إزاء مصالحها ،كما دافعت
عن نظام عالمي يعتمد على الفكرة
القائلة إن الشعب األميركي يمكن أن
ً
يصبح آمـنــا اذا كــانــت الديمقراطية
والقيم الليبرالية آمنة فقط ،واعتبرت
مصالحها ومثلها مرتبطة ببعضها
وأن تحالفاتها الديمقراطية دائمة.
ً
ولـكــن ذل ــك ك ــان خ ـي ــارا ،كـمــا ك ــان في
وس ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــع كــل ما
تـمـلـكــه م ــن ق ــوة عـظـمــى الـمـضــي في
اتـ ـج ــاه م ـخ ـت ـلــف .ويـ ـب ــدو اآلن أن ـهــا
فعلت ذلك.
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رؤى عالمية
أوهام غاريد كوشنر
عن الشرق األوسط

جانب من مظاهرات العودة

فيليب كومار -أتالنتيك

التصويت غير
المتوازن في األمم
المتحدة ضد قرار
ترامب نقل السفارة
إلى القدس يظهر
أن األميركيين ال
الفلسطينيين
هم المعزولون

ذكر صهر الرئيس األميركي
ومبعوثه الخاص للسالم إلى
ال ـشــرق األوس ــط مـنــذ أي ــام ،في
أول م ـق ــاب ـل ــة لـ ــه مـ ــع صـحـيـفــة
فلسطينية ،أن «فرص التوصل
ً
إلى السالم عالية جــدا» ،مع أن
الظاهر يشير إلى العكس .كذلك
ّ
أكـ ــد أن اإلدارة تـسـتـعــد لنشر
خـطـتـهــا لـلـســام اإلســرائ ـي ـلــي-
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي طـ ـ ــال
ان ـت ـظــارهــا .وع ـنــد س ــؤال ــه عما
إذا كانت هــذه الخطة تختلف
عــن الـجـهــود الـســابـقــة ،أوضــح
ً
كوشنر أنه «أصغى كثيرا» ،وأنه
مقتنع بأن الشعب الفلسطيني
ً
«لـ ـي ــس م ـه ـت ـم ــا ب ـن ـق ــاط حـ ــوار
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن» ب ـق ــدر اهـتـمــامــه
بمعرفة كيف ستساهم الصفقة
في تحسين فرصه في العيش
حياة أفضل.
ً
نظرا إلى الخطر الكبير الذي
يهدد بتصاعد أعـمــال العنف،
ويتمثل في األحوال اإلنسانية
ال ـ ـمـ ــزريـ ــة ف ـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،وال ـك ـل ـف ــة
الكبيرة المتواصلة التي تترتب
على الوضع القائم ،تبدو رغبة
ً
كوشنر في المضي قدما رغم
كل الظروف المعاكسة مبررة،
لكن المؤسف أن مقابلته كشفت
ً
أيـضــا أنــه يعيش فــي عالم من

األوه ـ ــام وأن ــه يـعــد م ـقــاربــة قد
تـضــاعــف الـمـشــاكــل الــراه ـنــة ال
تحلها.
يتمحور وهم كوشنر اآلخر
حول اعتقاده هو وإدارته أنهما
أكثر قدرة على النجاح من كل
ً
َمن أخفقوا قبلهما ،علما أن هذا
يبدو أكثر أهمية بالنسبة إلى
تــرامــب مــن تحقيق الـســام في
الشرق األوسط بحد ذاته.
لكن تــرامــب تخلى عــن أدنــى
درج ـ ـ ـ ــات الـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة ،فـقــد
عـ ـم ــد وحـ ـ ـ ــده قـ ـب ــل شـ ـه ــر إل ــى
مـ ـن ــح إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إحـ ـ ـ ــدى أب ـ ــرز
الجوائز التي تسعى إليها في
المفاوضات :االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،من دون أن
يحصل على أي مقابل .وبينما
ك ـ ــان ع ـ ـشـ ــرات الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
فــي غــزة ُيقتلون فــي صــدامــات
مــع قــوات الــدفــاع اإلسرائيلية،
قـ ــررت إدارة ت ــرام ــب أال تـعــرب
عن تعاطفها مع الفلسطينيين
ا لـ ـ ــذ يـ ـ ــن ُي ـ ـق ـ ـت ـ ـلـ ــون وأال ت ـضــم
صوتها إلى األصــوات الدولية
التي تدعو إسرائيل إلى ضبط
النفس.
ي ـع ـت ـقــد ك ــوش ـن ــر ف ــي وه ـمــه
الثالث أن دول الخليج العربي،
ومصر ،واألردن ستساعده في

تخطي هذه التحديات الكبيرة.
ال شـ ــك فـ ــي أن ك ــوش ـن ــر سـمــع
الكثير من الكالم اإليجابي من
أص ــدق ــائ ــه ال ـع ــرب ف ــي ل ـقــاءاتــه
الخاصة خالل زيارته األخيرة
إلــى األردن ،والمملكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وم ـ ـصـ ــر ،وق ـط ــر،
ال ـت ــي دام ـ ــت أربـ ـع ــة أيـ ـ ــام ،قبل
تــوج ـهــه إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل .ولـكــن
يجب أال يترقب أن يتبنى هؤالء
الـ ـق ــادة عــان ـيــة م ــواق ــف بـشــأن
السالم يرفضها الفلسطينيون
واألك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة م ــن
شعوبهم.

شراء الفلسطينيين
أم ــا الــوهــم ال ــراب ــع ،فـهــو أنــه
من الممكن شراء الفلسطينيين
ب ــالـ ـمـ ـس ــاع ــدات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
بغية التعويض عن خسائرهم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ل ـن ـت ـجــاهــل واقـ ــع
أن إدارة تـ ـ ــرا مـ ـ ــب لـ ـ ــم ت ـ ـقـ ـ ّـد م
استثمارات كبيرة أو تنجح في
استقطاب استثمارات مماثلة
ل ـل ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة،
فـ ـك ــم بـ ـ ــاألحـ ـ ــرى ي ـن ـط ـب ــق ذل ــك
ع ـلــى ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـطــاع
ُ
غزة؟ اختبر هذا التشديد على
ال ـم ـســائــل االق ـت ـص ــادي ــة م ــرات

كثيرة في الماضي وأخفق.
ً
أخـيــرا ،نصل إلــى مشكلة أن
اإلســرائـيـلـيـيــن ب ـق ـيــادة رئـيــس
ال ــوزراء بنيامين نتنياهو لن
يرضوا بالتأكيد بصفقة تجعل
القبول بالفلسطينيين أو العرب
ً
ً
ً
احتماال واردا ولو بعيدا ،ففي
ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة،
توقف نتنياهو عن التعبير عن
دعم حل إقامة دولتين ،بعدما
كان قد قبله بحذر شديد خالل
خطاب أدلــى بــه عــام  2009في
جامعة بار إيالن.
ال ش ــك ف ــي أن كــوش ـنــر بــات
ً
يعي كل ذلك بعد  18شهرا من
المحادثات بمساعدة جيسون
غرينبالت الواسع الخبرة ،الذي
اسـتـشــار مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
الـخـبــراء والـمـســؤولـيــن مــن كل
ً
الــدول .إذا ،هل كوشنر ساذج؟
ً
َ
ولم يمضي قدما بخطةٍ فرص
ً
نجاحها ضئيلة جدا؟
ربما يستند إلى مفهوم أنه
من األفضل أن نحاول ونفشل
على أال نحاول البتة ،لكن هذه
ً
أيضا خطوة غير مــدروســة .ال
يحقق طرح خطة سالم أخرى
وإعـ ــان وفــات ـهــا ف ــور والدت ـهــا
أي هـ ــدف غ ـيــر ت ـعــزيــز مــوقــف
م ـع ــارض ــي ال ـت ـســويــة أو حتى

مؤيدي العنف من كال الطرفين.
تشمل األه ــداف األخ ــرى من
ً
المضي قــدمــا فــي هــذه الخطة
ت ـح ـم ـي ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ،ال
اإلطــار العام المعقد أو أخطاء
ت ـ ــرام ـ ــب ،م ـس ــؤول ـي ــة اإلخـ ـف ــاق
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى «صـ ـفـ ـق ــة
كـبــرى» .إذا استخلصنا العبر
مــن الـمــاضــي ،نـتــوقــع أن يقول
الـ ـج ــان ــب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي «ن ـع ــم،
ولكن» (وهي تعني هنا المحال)
وأن ي ـق ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون فــي
شــرك رفــض الخطة األميركية
ً
أو عدم المشاركة فيها مطلقا.
ال شك في أن هذا يرضي شرائح
مـ ــن قـ ــاعـ ــدة تـ ــرامـ ــب الـشـعـبـيــة
ويــرفــع الـلــوم عــن اإلدارة ألنها
ً
ّ
سيعمق أيضا
حاولت ،إال أنه
الـ ـشـ ـق ــاق ب ـي ــن اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن
والفلسطينيين ،مضاعفا في
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه الـ ـخ ــاف ــات بـيــن
ال ـحــزب ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن بـشــأن
إسرائيل.

مصداقية ترامب
قــد يظن كوشنر أن الرفض
الفلسطيني يخفف دعم جهود
ً
مقاطعة إســرائـيــل دول ـيــا ،لكن
ً
هــذه الفكرة خاطئة أيـضــا .وال

ش ــك ف ــي أن غـ ـي ــاب م ـصــداق ـيــة
تـ ـ ــرامـ ـ ــب فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــأل ــة،
ً
وخصوصا بعد قراراته بشأن
ال ـ ـقـ ــدس واألونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،س ـيــدفــع
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
والدول األخرى إلى االستنتاج
أن ا ل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ر ف ـ ـضـ ــوا
الخطة ألنها مجحفة ال ألنهم
يـ ـع ــارض ــون ال ـ ـسـ ــامُ .
وي ـظ ـهــر
الـتـصــويــت غـيــر ال ـم ـت ــوازن في
األمم المتحدة ضد قرار ترامب
ن ـقــل ال ـس ـف ــارة إلـ ــى الـ ـق ــدس أن
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ه ــم ال ـم ـع ــزول ــون
ال ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون .ع ـ ـ ــاوة
ّ
عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــد يـ ـش ــك ــل إلـ ـغ ــاء
م ـبــاراة ك ــرة ال ـقــدم ،الـتــي كانت
ُ
ً
ســتـجــرى أخ ـيــرا بين إسرائيل
واألرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن ،ألسـ ـب ــاب شـتــى
منها إصــرار حكومة نتنياهو
على الرمزية السياسية لعقدها
ً
فــي الـقــدس إش ــارة إلــى تسارع
حـمـلــة الـمـقــاطـعــة ،والـتـجــريــد،
ُ
والـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـت ــي تـ ـش ــن ضــد
إسرائيل .قد يقول مؤيدو هذه
ال ـح ـم ـل ــة :إذا ك ــان ــت ال ــوالي ــات
ً
ً
الـمـتـحــدة تــدعــم جــانـبــا واح ــدا
فقط من الصراع ،فماذا يتبقى؟
ومن المؤكد أن ترسيخ وجهة
النظر هــذه بـطــرح خطة سالم
تــولــد ميتة لــن يـعــود بالفائدة

على إسرائيل أو أي طرف آخر.
خصصنا سنوات عدة للعمل
ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـســألــة ،شــاهــدنــا
وشاركنا في حصة كبيرة من
جهود السالم الفاشلة أو غير
المدروسة .ويثبت الواقع القائم
أن ــه ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف الــراه ـنــة
و م ــع ا لـحـكــو مـتـيــن الحاليتين
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة والـفـلـسـطـيـنـيــة،
يـكــون حــل إقــامــة دولتين بحد
ً
ذات ــه وه ـمــا فــي ه ــذه المرحلة.
فال يبدو الشعبان اإلسرائيلي
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي أو ق ــادت ـه ـم ــا
ً
مـسـتـعــديــن راه ـن ــا للتسويات
الضرورية للتوصل إلى صفقة.
وال شك في أن تسليط الضوء
على هذا الواقع سيزيد الطين
بلة .في الدبلوماسية كما الطب،
ُيعتبر قـســم أب ـقــراط عــن «عــدم
ً
ال ـت ـس ـبــب بـ ـ ــأذى» م ـب ــدأ م ـه ـمــا،
وح ــري بـكــوشـنــر أن يتقيد به
اليوم!

الثورات في إيران تبدأ من البازار
ً
ّ
ال يشكل بازار طهران سوقا
تقليدية عادية في مدينة
المراكز
يزداد فيها انتشار ً
التجارية ،وال ُيعتبر معلما
ً
سياحيا ،بل وصفه رئيس
مجلس الشورى السابق علي
أكبر ناطق نوري ذات مرة
بأنه يمثل في إيران محور
النشاطات االقتصادية
واالجتماعية ،والثقافية ،كما
أن له في طهران خاصة
أهمية تاريخية ،بصفته
النقطة التي تنطلق منها
الثورات.

الخميني

●

مايكل روبن  -واشنطن إكزامينر

ً
لــم تـخـ ُـب تـمــامــا الـتـظــاهــرات التي
بـ ـ ــدأت ف ــي إي ـ ـ ــران يـ ــوم  28ديـسـمـبــر
ع ــام  ،2017فـكــل بضعة أي ــام ،يسير
المتظاهرون بشكل عـفــوي ،على ما
يبدو ،في شوارع مدينة أو محافظة
ً
مختلفة ،عـلـمــا أن دا فـعـهــم الرئيس
ليس السياسات العليا بقدر ما هو
االستياء المتراكم على مدى أربعين
ً
عــامــا مــن الفساد ،والقمع ،والــوعــود
االقتصادية الفاشلة.
ل ـك ــن االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ال ـب ـط ـي ـئــة فــي
الجمهورية اإلسالمية اتخذت اليوم
ً
منحى جديدا ،حيث سارت الحشود
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع وه ـ ــي ت ـن ـشــد بــالـلـغــة
ً
الفارسية «الموت لفلسطين!» ،معبرة
ب ــذل ــك ع ــن اس ـت ـيــائ ـهــا م ــن أول ــوي ّــات
ا لـقـيــادة غير المنتخبة التي تفضل
تحويل مليارات الدوالرات إلى صراع
ال تملك فيه إيران أي مصلحة طبيعية
بينما يجوع إيرانيون كثر.
لـكــن األه ــم مــن ذل ــك ك ــان اإلض ــراب
ال ـعــام ال ــذي أدى إل ــى إق ـفــال ال ـب ــازار.

علي خامنئي

ً
ّ
ال ي ـ ـشـ ــكـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ــازار ط ـ ـ ـهـ ـ ــران سـ ــوقـ ــا
ت ـق ـل ـيــديــة ع ــادي ــة ف ــي م ــدي ـن ــة ي ـ ــزداد
فيها انـتـشــار الـمــراكــز الـتـجــاريــة وال
ً
ً
ُي ـع ـت ـبــر م ـع ـل ـمــا س ـي ــاح ـي ــا ،ب ــل عـلــى
الـعـكــس ،فـقــد وصـفــه رئـيــس مجلس
الـ ـش ــورى ال ـســابــق ع ـلــي أك ـب ــر نــاطــق
ُ
ً
نوري ذات مرة ،قائال« :لطالما اعتبر
البازار في الثقافة اإلسالمية محور
النشاطات االقتصادية ،واالجتماعية،
ً
والثقافية» .وفــي طـهــران خصوصا،
لـ ـلـ ـب ــازار أه ـم ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة بـصـفـتــه
النقطة التي تنطلق منها الثورات.
لنتأمل ما ذكره إدوارد برون ،وهو
ب ــاح ــث وم ـس ـت ـش ــرق ب ــري ـط ــان ــي ق ـ ّـدم
إحــدى أفضل الـشـهــادات الشخصية
عن إيران خالل العقد األول من القرن
الـعـشــريــن .فــي عــام  ،1905فيما كان
الـ ـش ــاه ي ـ ــزور روس ـ ـيـ ــا ،أش ـ ــار بـ ــرون:
ّ
ً
ً
«ولدت زيارة الشاه انطباعا سيئا في
العاصمة وأقفلت ال ـبــازارت أبوابها
طـ ــوال خـمـســة أيـ ـ ــام» .وي ـع ـيــد معظم
ال ـبــاح ـث ـيــن ت ــاري ــخ انـ ـط ــاق الـ ـث ــورة
الدستورية في إيــران في تلك السنة
عينها إلى اإلضراب العام في البازار

مشهد من االحتجاجات الشعبية األخيرة ضد النظام اإليراني
الذي تال ضرب الشرطة بعض التجار
في خالف على أسعار السكر.

سقوط مصدق
عالوة على ذلك ،كانت خسارة دعم
الـبــازار السبب الرئيس وراء سقوط
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـع ـب ــوي مـحـمــد
م ـصــدق ،وف ــي نـجــاح لــانـقــاب الــذي
مولته وكالة االستخبارات المركزية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ك ـت ــب الـ ـب ــاح ــث ال ــراح ــل
المتخصص فــي ال ـش ــؤون اإليــرانـيــة
ج ـي ـمــس بـ ـي ــل« :ع ـن ــدم ــا ب ـ ــدأ م ـصــدق
ي ـس ـعــى الك ـت ـس ــاب س ـل ـطــة سـيــاسـيــة
اسـتـثـنــائـيــة ،انـسـحــب ال ـعــام ـلــون في

البازار والمجموعات الدينية بغضب
ّ
من االئتالف ،فشكلت خسارة الطبقة
ال ــوسـ ـط ــى ال ـت ـق ـل ـيــديــة ض ــرب ــة قــويــة
ً
لمصدق ،فقد قطعت فعليا كل اتصال
له بالطبقة الوسطى الدنيا والحشود
اإليرانية» .كذلك يقر الشاه في مذكراته
ما بعد الـثــورة Answer to History
(جواب للتاريخ) بأن غضب العاملين
ف ــي الـ ـب ــازار ســاهــم ف ــي دع ــم ال ـث ــورة،
م ــع أنـ ــه ي ــؤك ــد أن جـ ـه ــوده لـتـحــديــث
المؤسسة الحاكمة كانت ضرورية.
ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال ،م ــن الـصـعــب
أن نتخيل أن الـعــامـلـيــن فــي ال ـبــازار
ال يعتقدون أنهم كانوا المنتصرين
عندما أدى تبديلهم مسارهم وتبنيهم

الثورة اإلسالمية إلــى سقوط ملكية
عمرها ألفا سنة .أما قائد الثورة آية
ً
الله روح الله الخميني ،فقد فهم أيضا
أهمية بــازار طهران .ففي خطابه في
 19ف ـبــرايــر ع ــام  ،1978ع ــرض كيف
ب ــره ــن ال ـ ـبـ ــازار ع ــن دع ـم ــه الـشـعـبــي،
ً
مضيفا« :حتى طهران أقفلت بنسبة
 90ف ــي ال ـم ـئــة .وإق ـف ــال ط ـه ــران ليس
باألمر سهل .مع هذا النوع من الجلبة،
يحاولون االدعاء أنهم يتمتعون بدعم
ّ
الـشـعــب ،لـكــن اإلضـ ــراب ال ـعــام يشكل
ً
بحد ذاته ردا عليهم».
ول ـكــن أي ـهــا الـخـمـيـنــي ،مــع تنديد
العاملين في البازار بشرعية خلفك،
َمن يحظى اليوم بدعم الشعب؟

ً
ّ
شــكـلــت ال ـث ــورة اإلســام ـيــة حــدثــا
ً
طــارئــا فــي التاريخ ال ذروة طبيعية
في التطور السياسي اإليراني ،وعلى
غرار االتحاد السوفياتي وكل األنظمة
ً
األخرى التي تعتمد على القمع بدال
من رضــا الشعب ،سيكون مصيرها
ً
الفشل ،ولم تكن المسألة يوما مسألة
«إذا» بل «متى».
وم ـ ــع إرس ـ ـ ــال م ـس ــؤول ــي ال ـن ـظــام
عشرات مليارات الدوالرات إلى خارج
ال ـب ـل ــد ،ذيـ ـب ــدو أن الـ ـج ــواب ع ــن هــذا
ً
ً
السؤال صار قريبا جدا.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.890

٤.904

٤.863

2.510 2.831 3.298

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب متفاوتة لمعظم المؤشرات وخسارة كبيرة في «دبي»
مؤشر بورصة الكويت العام األفضل أداء ...وإيجابية ومكاسب مقاربة لسوقي قطر والسعودية
علي العنزي

ارتفعت حركة تداوالت
السوق الكويتي بمتغيراته
الثالثة ،وارتفع النشاط بنسبة
 %30كمعدل أسبوعي إذ
تزيد جلسات هذا األسبوع
على سابقه بجلستين،
كذلك ارتفع معدل السيولة
بنسبة  %17.6وزاد معدل
الصفقات بنسبة قاربت
.%15

ب ــزي ــادة اإلن ـت ــاج بـحــوالــي مليون
دوالر ل ـت ـع ــو ي ــض أي ن ـق ــص فــي
العرض والمحافظة على استقرار
األسـ ـع ــار ،ول ــم ي ـت ـجــاوب ال ـســوق
السعودي مع ترقية السوق دون
إيجابية أل سـعــار النفط ليسجل
م ـك ــاس ــب ب ـن ـس ـبــة  1.3ف ــي الـمـئــة
تعادل  107.79نقاط ويتجاوز مرة
أخرى مستوى  8300نقطة ويقفل
ً
ت ـحــديــدا عـلــى مـسـتــوى 9314.19
نقطة.
وع ــاد كــذلــك مــؤشــر س ــوق قطر
ف ــوق مـسـتــوى  9آالف نـقـطــة وهــو
المستوى النفسي المهم بعد أن
رب ــح  101.51نـقـطــة ت ـعــادل نسبة
 1.1ف ــي ال ـم ـئــة ب ـن ـهــايــة األس ـب ــوع
وبــدعــم مــن أسـعــار النفط وبعض
االس ـت ـق ــرار ف ــي األس ـ ــواق الـمــالـيــة
ً
ً
العالمية التي واجهت ضغطا كبيرا
خالل بداية الشهر بعد زيادة حدت
التصريحات بين قطبي االقتصاد
العالمي الصين والواليات المتحدة
وفــرض إج ــراء ات حمائية جديدة
حـ ـ ـي ـ ــال مـ ـ ــا يـ ـعـ ـص ــف ب ـم ـن ـظ ــوم ــة
االقتصاد العالمي الحديثة.

م ــال ــت أداء مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ــواق
ال ـم ــال ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي خ ــال األسـ ـب ــوع األول
المكتمل خــال فـتــرة الصيف إلى
اإلي ـجــاب ـيــة وس ـج ـلــت  5م ــؤش ــرات
مكاسب أسبوعية متفاوتة وتراجع
م ــؤش ــران أحــدهـمــا سـجــل خـســارة
كبيرة وهو مؤشر دبي بنسبة 3.7
في المئة ،وهي من أكبر الخسائر
األسبوعية له هذا العام ،كما رافقه
مؤشر سوق مسقط بفقده  0.8في
الـمـئــة ،وك ــان على رأس الرابحين
مؤشر بورصة الكويت العام ،الذي
حقق نسبة  1.4في المئة ،وهي أكبر
مكاسبه األسـبــوعـيــة مـنــذ إطــاقــه
خــال شهر أبــريــل تــاه السعودي
ً
العام «تاسي» مسجال  1.3في المئة
ثم مؤشر قطر بمكاسب بلغت 1.1
فــي الـمـئــة بـيـنـمــا اكـتـفــى أبــوظـبــي
بـنـصــف نـقـطــة م ـئــويــة ول ــم يـتــأثــر
بأداء دبي واستقر البحريني على
ً
مكاسب محدودة جــدا لم تتجاوز
ُعشر نقطة مئوية.

«الكويتي» وأداء مثالي

تراجعات كبيرة
لمؤشر سوق دبي
بعد أزمة «أبراج
كابيتال»

ليست المرة األولــى التي يحقق
بها مؤشر بورصة الكويت مثل هذا
االرت ـفــاع ،لكنها كانت األفـضــل من
حيث نوعية السيولة واألسهم التي
اس ـت ـحــوذت عـلــى نـسـبــة تـصــل إلــى
 90في المئة منها إذ كانت األسهم
التشغيلية ســواء في السوق األول
أو الرئيسي وتــراجــع دور األسهم
ً
التي أثقلت كاهل السوق عقدا من
الزمن ومنذ األزمة المالية العالمية
ً
إذ إنها لم تستطع االستقرار ماليا
ً
وتشغيليا وبقيت في تذبذب حاد
فـ ــي األداء وضـ ـع ــف فـ ــي ال ـه ـي ـك ـلــة
الـتـشـغـيـلـيــة ،ول ــم تـسـتـطــع تغيير

ال ـف ـكــرة ال ـتــي الزم ـت ـهــا مـنــذ األزم ــة
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،وال ـتــي أخــرجــت
شركات مشابهة لها ،لكنها صمدت
ً
ً
دون أن تحقق تغييرا جوهريا في
األداء ،وبعد عشرة أعوام جاء الوقت
ليلفظها الزمن وتتغير اإلجــراء ات
والمعايير لــدى الـجـهــات الرقابية
ولدى المتداول على حد سواء ليركز
ً
وف ـقــا لـمـعــايـيــر دول ـيــة لالستثمار
وعلى األسهم التشغيلية ويقلص
تعامالت األسهم الصغيرة المتعثرة
إلى أدنى مستوياتها ،ووسط هذا
الـتـغـيــر رب ــح مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
نسبة  1.4فــي المئة تـعــادل 67.45

نقطة ليقفل على مستوى 4890.44
نقطة ،وكانت المكاسب األكبر من
نصيب السوق األول وبنسبة  2.1في
المئة وبعد قفزة واضحة لألسهم
القيادية ســواء قطاع البنوك وهو
أب ــرز الـقـطــاعــات أو أسـهــم متنوعة
م ـث ــل زي ـ ــن وأج ـي ـل ـي ـت ــي وب ــوب ـي ــان
بتروكيماويات وربح المؤشر األول
 101.3نـقـطــة لـيـصــل إل ــى مستوى
ً
 4904.82ن ـقــاط مـخـتــرقــا مستوى
 4900نقطة لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أن
ت ــرك ــه فـ ــي م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر أب ــري ــل
الماضي ،وكانت مكاسب الرئيسي
ً
م ـح ــدودة ج ــدا ل ــم ت ــزد عـلــى نسبة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2018/06/28

 0.13في المئة تعادل  6نقاط ليقفل
على مستوى  4863.51نقطة.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت حـ ـ ــركـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت
ب ــال ـم ـت ـغ ـي ــرات الـ ـث ــاث ــة إذ ارت ـف ــع
النشاط بنسبة  30في المئة كمعدل
أس ـب ــوع ــي إذ ت ــزي ــد ج ـل ـس ــات ه ــذا
األس ـب ــوع عـلــى ســابـقــه بجلستين
كذلك ارتفع معدل السيولة بنسبة
 17.6في المئة وزاد معدل الصفقات
بنسبة قاربت  15في المئة.

مكاسب النفط والسعودية وقطر
سجل مؤشرا سوق السعودية

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2018/06/21
2018/06/28
الفرق
التغير ()%

4.822.99
4.890.44
67.45
%1.4

8.206.40
8.314.19
107.79
%1.3

8.922.52
9.024.03
101.51
%1.1

4.609.87
4.571.75
 38.12%0.8 -

1.309.49
1.310.99
1.50
%0.1

4.535.26
4.560.03
24.77
%0.5

2.928.17
2.821.00
 107.17%3.7 -

2018/06/21
2018/06/28
2018/06/28
الفرق
التغير ()%

الصين ترفع بعض القيود عن االستثمارات األجنبية
ارتفعت مؤشرات األسهم األميركية خالل تداوالت،
أمس األول ،بعد استقرارها في بداية الجلسة – إذ
ً
تلقت دعما من قطاعي التكنولوجيا واالتصاالت،
ً
إضافة إلى األداء اإليجابي لقطاع الطاقة تزامنا مع
ارتفاع أسعار النفط.
وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة  0.4في المئة
أو  98نقطة إلى  24216نقطة ،كما ارتفع «ناسداك»
بنسبة  0.8في المئة أو  58نقطة إلى  7503نقاط،
ً
بينما ارتفع « »S&P 500األوســع نطاقا بنسبة 0.6
في المئة أو  16نقطة إلى  2716نقطة.
وفـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،انـ ـخـ ـف ــض م ــؤش ــر
«ستوكس يوروب  »600بنحو  0.82في المئة أو ثالث
نقاط إلى  377نقطة.
وتراجع مؤشر «فوتسي  »100البريطاني ()6 -
نقاط إلى  7615نقطة ،وهبط مؤشر «داكس» األلماني
( )171 -نقطة إلى  12177نقطة ،وانخفض المؤشر
الفرنسي «كاك» ( )51 -نقطة إلى  5275نقطة.
ً
وفــي آسـيــا ،ارتفعت األسـهــم اليابانية هامشيا
بنهاية تعامالت أمــس ،في ظل ضعف الين مقابل
الــدوالر ومع صــدور بيانات اقتصادية ،واستمرار
التوترات التجارية.
وارتفع مؤشر نيكي  0.15في المئة إلى 22304
نقاط ،وصعد مؤشر توبكس  0.2في المئة عند 1730
نقطة ،بينما سجل كال المؤشرين خسائر أسبوعية
بأكثر من  1في المئة.
ً
وارتفع الدوالر مقابل العملة اليابانية هامشيا
إلى مستوى  110.6ينات.
وك ـش ـفــت ب ـيــانــات صـ ــدرت أمـ ــس ،ت ــراج ــع مـعــدل
البطالة الياباني إلى  2.2في المئة الشهر الماضي،
وهو المستوى األدنى منذ أكتوبر .1992
وتراجع الناتج الصناعي في اليابان خالل مايو
عـلــى أس ــاس مــوسـمــي مـعــدل  0.2فــي الـمـئــة ،ورغــم
ارتفاعه  0.5في المئة خالل أبريل وهو أول تراجع
ً
خــال أربعة أشهر ،وفقا لبيانات أولية من وزارة
االقتصاد والتجارة والصناعة الجمعة.
وال تزال التوترات التجارية مستمرة بين كبرى
دول العالم ،بينما قللت الصين أمس ،القيود على
االستثمار األجنبي في قطاعات البنوك والسيارات
والصناعات الثقيلة ،والزراعة ،وأوضحت التزامها
بإزالة الحدود على الملكية في التأمين والسيارات
خالل ثالث إلى خمس سنوات.
ً
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية خالل تعامالت

أمس ،بعد انخفاضها أربع جلسات متتالية ،عقب
إعالن الحكومة الصينية عن تخفيض القيود على
االستثمار األجنبي.
وصعد مؤشر شنغهاي المركب  2.17في المئة
إلــى  2847نقطة ،وارتـفــع تشنزن المركب  3.26في
المئة عند  1607نقاط.
وانخفض الدوالر مقابل العملة الصينية  0.15في
المئة إلى مستوى  6.6168يوان.
ويــأتــي ه ــذا االرت ـف ــاع بـعــدمــا ات ـخــذت الحكومة
الـصـيـنـيــة إج ـ ـ ــراءات م ــن أج ــل تـقـلـيــل ال ـق ـيــود على
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األج ـن ـب ـي ــة فـ ــي قـ ـط ــاع ــات ال ـب ـن ــوك
والسيارات والصناعات الثقيلة ،وعبرت عن التزامها
بإزالة القيود على الملكية في شركات التأمين خالل
ثالث إلى خمس سنوات.
وأع ـل ـنــت ال ـص ـيــن رف ــع ق ـي ــود ع ــن االس ـت ـث ـمــارات
األجنبية فــي بعض القطاعات فــي مـبــادرة انفتاح
جديدة تتزامن مع استعداد العمالق اآلسيوي لحرب
تجارية محتملة مع الواليات المتحدة.
وأف ــادت وكــالــة التخطيط االقـتـصــادي الصيني
الخميس بأن اإلجــراء ات ستدخل حيز التنفيذ في
ً
 28يــولـيــو الـمـقـبــل ،وسـتـشـمــل خـصــوصــا صناعة
السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم.
ونشرت الوكالة «الئحة سلبية» تحصي القطاعات
التي ال يحق للمستثمرين األجانب الوصول إليها
بحرية وسيتراجع عددها من  63إلى  48كما ستظل
بـعــض الـقـطــاعــات الـحـســاســة مـثــل الـثـقــافــة واألم ــن
القومي موضع حماية.
ويأتي اإلعــان في أعقاب عدة إجــراء ات تسهيل
مـنــذ مطلع  2018اعـتـبــرت م ـبــادرة حـســن نـيــة إزاء
الواليات المتحدة وغيرها من الدول الغربية ،التي
تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصــول شركاتها إلى
السوق الصينية.
فقد أعلنت الصين في أبريل الماضي أن الشركات
االجنبية بــات بوسعها امتالك حتى  51في المئة
من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة
وإدارة األصــول والتفاوض حول العقود اآلجلة أو
عقود التأمين على الحياة وتعهدت الغاء هذا السقف
«في غضون ثالث سنوات».
(أرقام)

س ـ ـ ـجـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرا أب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي
والـ ـبـ ـح ــري ــن م ـك ــاس ــب مـ ـح ــدودة
بنهاية األسبوع الصيفي األول،
إذ نجا مؤشر أبوظبي من تأثير
تراجعات سوق دبي ،وكان دعمه
بأسعار النفط أكثر من ارتباطه
بخسارة مؤشر دبي هذه النسبة
الكبيرة ،وحقق بنهاية األسبوع
ن ـ ـصـ ــف نـ ـقـ ـط ــة م ـ ـئـ ــويـ ــة ت ـ ـعـ ــادل
 24.77نقطة ليقفل على مستوى
 4560.03نقطة.

خسارة ثقيلة لدبي
ت ـح ـمــل م ــؤش ــر سـ ــوق دب ــي
الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة االك ـ ـبـ ــر
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع
الماضي ومــن األكبر له خالل
هــذا الـعــام إذ خسر نسبة 3.7
ف ــي ال ـم ـئ ــة وع ـل ــى وقـ ــع تـعـثــر
أب ـ ـ ــراج ك ــاب ـي ـت ــال وارت ـب ــاط ـه ــا
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـ ــن ش ــرك ــات
إماراتية ومواجهة مؤسسها
ألحكام قد تصل إلى السجن،
وخسر مؤشر دبي نسبة 3.7
في المئة تساوي  107.17نقاط
ً
ليبتعد ن ــزوال عــن مستوى 3
آالف نقطة والذي تراقص عليه
خالل شهرين ماضيين وأقفل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  2821نـقـطــة
بنهاية األسبوع.
ورافـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ــؤش ـ ــر دبـ ـ ـ ــي فــي
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء م ــؤش ــر
س ــوق مسقط إذ خـســر نسبة
واض ـحــة كــانــت  0.8فــي المئة
تـ ـع ــادل  38.12ن ـق ـطــة لـيـبـقــى
مــؤ شــر السلطنة فــي سلبيته
ويتراجع إلى مستويات 4500
ً
نقطة وتحديدا على مستوى
 4571.75نقطة.

ملخص تداوالت السوق العام خالل األسبوع المنتهي في 2018/06/28
األسبوع

«التكنولوجيا» و«االتصاالت» يقودان
األسهم األميركية لالرتفاع

وقـ ـط ــر م ـك ــاس ــب م ـت ـق ــارب ــة كــانــت
ل ـ ـ ـ ــأول ب ـن ـس ـب ــة  1.3ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
بـعــد أن ت ـجــاوب «تــاســي» ألخـبــار
ت ــرقـ ـيـ ـت ــه إل ـ ـ ــى مـ ــؤشـ ــر األس ـ ـ ـ ــواق
الناشئة مــورغــان ستانلي MSCI
الـتــي ج ــاء ت بمنتصف األسـبــوع
الماضي لكن رافقها تراجع كبير
ألسعار النفط لم ير االنفراجة إال
بداية األسبوع الماضي إذ عادت
ً
األسعار سريعا إلى مستويات 78
ً
دوالرا للبرميل على مستوى مزيج
ب ــرن ــت ال ـق ـيــاســي وب ـع ــد ت ـط ــورات
دراماتيكية في المعروض النفطي
وب ــال ــرغ ــم م ــن إش ـ ــارة م ــن «أوبـ ــك»

مكاسب محدودة
في أبوظبي والبحرين

كــذلــك اسـتـقــر مــؤشــر ســوق
ال ـب ـحــريــن ال ـم ـح ــدود لـنــاحـيــة
السيولة نسبة إلى أسواق بقية
دول مجلس التعاون الخليجي
ولــم يتأثر بـهــزة تــراجــع سعر
صـ ـ ــرف الـ ــدي ـ ـنـ ــار ال ـب ـحــري ـنــي
ب ـم ـن ـت ـصــف األسـ ـ ـب ـ ــوع وب ـق ــي
ً
مـسـتـقــرا ليقفل عـلــى مكاسب
ُ
مـحــدودة بعشر نقطة مئوية
فقط تـعــادل  1.5نقطة ليبقى
على مستوى  1310.99نقاط.

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)
46.032.801
192.221.041
90.219.149
416.572.863
54.131.489
249.943.718
8.098.688
57.722.677
%17.6
%30.0

«المركزي» المصري يثبت
أسعار الفائدة
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون
تغيير .وقال البنك المركزي ،في بيان ،إن لجنة السياسة النقدية قررت
في اجتماعها أمس« ،اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة
واحــدة دون تغيير عند مستوى  16.75في المئة و 17.75في المئة
على الترتيب».
وكان استطالع أجرته «رويترز» أظهر أن البنك المركزي المصري
سيبقي على األرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في االجتماع،
عقب زيادات حادة في أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تؤدي
إلى ارتفاع التضخم.
وفي مواجهة تضخم جامح ،رفع البنك المركزي معدالت الفائدة
سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر .2016
لكنه عــاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ م ــارس بعد أن
انحسرت حدة التضخم.
ونوهت لجنة السياسات النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل
السنوي للتضخم العام واألساسي في شهر مايو الماضي ،عند 11.4
و 11.1في المئة على الترتيب ،ليسجل أدنى مستوى منذ شهر أبريل
ً
 ،2016فضال عن تراجع معدل البطالة خالل الربع األول من  2018لـ
 10.6في المئة ،عند أدنى مستوى منذ ديسمبر .2010
وأكد المركزي المصري ،أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
استمر بالنمو منذ الربع األخير من عام  ،2016ليحقق زيادة  5.4في
المئة خالل الربع األول من عام  ،2018بدعم تحسن قطاعي الصادرات
واالستثمار.
«العربية نت»

عدد
الصفقات
9.129
17.467
10.480
1.351
%14.8

إقفال المؤشر
العام
4.822.99
4.890.44
4.890.44
67.45
%1.4

إقفال المؤشر
األول
4.803.52
4.904.82
4.904.82
101.3
%2.1

إقفال المؤشر
الرئيسي
4.857.19
4.863.51
4.863.51
6.32
%0.1

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

 ...والبورصة تربح  85مليار
جنيه بالنصف األول
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خالل النصف األول من
 ،2018ففيما صعد المؤشر الرئيسي والمؤشر المئوي ،هوى
المؤشر السبعيني بضغوط بيعية قوية من قبل المستثمرين
األفراد والصناديق والمؤسسات.
وجـ ــاءت الـمـكــاســب وس ــط تــرقــب الـمـسـتـثـمــريــن ب ــدء بــرنــامــج
ال ـط ــروح ــات الـحـكــومـيــة الـ ــذي أع ـل ـنــت ع ـنــه ال ـح ـكــومــة الـســابـقــة
والمقرر أن يبدأ تنفيذه في شهري يوليو وأغسطس المقبلين
ً
ً
وفقا لتصريحات وزير قطاع األعمال المصري .ووفقا لبيانات
البورصة المصرية وخالل النصف األول من العام الجاري ،ربحت
األسهم المدرجة نحو  85.9مليار جنيه بعدما صعد رأس المال
السوقي ألسهم الشركات المدرجة من مستوى  824.9مليار جنيه
بنهاية جلسات ديسمبر الماضي ليسجل نحو  910.8مليار جنيه
بإغالق جلسة الخميس ونهاية النصف األول بنسبة ارتفاع تقدر
بنحو  10.41في المئة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

عدد جلسات
التداول
3
5
معدل 3
-
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ماذا وراء ارتفاع أسعار النفط  %13خالل أسبوع؟
ً
أخيرا وافق المنتجون
الرئيسيون بقيادة السعودية
وروسيا على تعزيز إنتاج النفط،
مما دفع المستثمرين للرهان
على أن «أوبك» ستمتلك قدرة
إنتاجية احتياطية محدودة
لالستجابة ألي أزمة مستقبلية،
بحسب تقرير لـ «سي إن إن
موني».

استفاق سوق النفط مرة أخرى،
وسـجــل خــام «نــايـمـكــس» األميركي
أمس ،أعلى سعر له منذ أواخر عام
ً
 ،2014وع ـمــومــا ارتـفـعــت األس ـعــار
بنسبة  13في المئة منذ  21يونيو
الـ ـج ــاري ،مــدفــوعــة بـمـجـمــوعــة من
الـعــوامــل الـصـعــوديــة الـتــي ستؤلم
الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ال ـس ــائ ـق ـي ــن
ً
األميركيين تزامنا مع موسم القيادة.
ً
وأخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،وافـ ـ ـ ـ ــق ال ـم ـن ـت ـج ــون
ال ــرئ ـي ـس ـي ــون بـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـع ــوديــة
وروسـيــا على تعزيز إنتاج النفط،
مــا دفــع المستثمرين للرهان على
أن «أوب ــك» ستمتلك ق ــدرة إنتاجية
احتياطية محدودة لالستجابة ألي
أزمة مستقبلية ،بحسب تقرير لـ»سي
إن إن موني».
وتــزامــن هــذا اإلع ــان مــع أعطال
ن ــال ــت مـ ــن م ـن ـش ــأة إن ـ ـتـ ــاج نـفـطـيــة
رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي ك ـ ـنـ ــدا ،ت ـس ـب ـبــت فــي
إضـطــراب اإلمـ ــدادات الموجهة إلى
الــواليــات المتحدة ،وذلــك فــي حين
صـعــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب م ــن حـمـلـتــه ض ــد إيـ ـ ــران ،إذ
تضغط إداراتــه على الــدول األخرى
لوقف استيراد النفط اإليــرانــي ،أو
التعرض لعقوبات من واشنطن.
ً
وك ــان االرت ـف ــاع األخ ـيــر ام ـت ــدادا
للموجة الصعودية هــذا ال ـعــام ،إذ
قفزت أسعار النفط بشكل كبير خالل
الربيع مع انهيار اإلنتاج الفنزويلي
وس ـ ــط مـ ـع ــان ــاة ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن أزمـ ــة
اقتصادية طاحنة ،بجانب توقعات
انسحاب أميركا من االتفاق النووي،
لكن هذه الموجة انحسرت في مايو
بعد تعهد السعودية وروسيا بضخ
المزيد من الخام.

السعودية تتدخل لضبط السوق
 -تـ ــوص ـ ـلـ ــت م ـن ـظ ـم ــة «أوبـ ـ ـ ـ ــك»

تسرب نفطي طفيف
في الروضتين
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» مــن م ـصــدر نـفـطــي أن أح ــد خ ــزان ــات مركز
التجميع  15في منطقة الروضتين التابع لشركة نفط الكويت
ً
ـار حاليا
تعرض لتسرب نفطي طفيف ،مساء أمــس األول ،وج ـ ٍ
تصليح الخزان.
ونفى المصدر أن يكون قد نتج عن التسرب خسائر كما أشيع
بحوالي  200ألف برميل من اإلنتاج اليومي.

البرميل الكويتي يرتفع ً66
ً
سنتا ليبلغ  73.80دوالرا
وروسيا إلى اتفاق معقد في فيينا،
يـقـضــي ب ــزي ــادة إمـ ـ ـ ــدادات الـنـفــط،
لكن يبدو أن الزيادة المعلن عنها
ً
والبالغة مليون برميل يوميا لم
ترتق لتطلعات الـســوق ،وارتفعت
األس ـع ــار بـعــد اإلعـ ــان عــن الخطة
الجديدة.
 سعت السعودية وروسيا بعدذلك لطمأنة المستهلكين بالقول،
إنـ ـهـ ـم ــا س ـت ـت ـك ـف ــان ب ـت ــوف ـي ــر أي
احتياجات جديدة للسوق ،وأشارت
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة إل ــى أن المملكة
تعتزم رفع إنتاجها من الخام إلى
متسوى قياسي يبلغ  11مليون
ً
برميل يوميا خالل يوليو.
 مثل هــذه التعهدات الجريئةمن شأنها عادة اإلضرار باألسعار،
لكن المراهنين على األسعار رأوا
ً
األمور من زاوية أخرى أكثر إشراقا،
إذ ي ـع ـت ـقــدون ب ــأن زي ـ ــادة اإلن ـت ــاج
السعودي تحد من القدرة اإلنتاجية
االح ـت ـيــاط ـيــة ل ـ ــ«أوبـ ــك» ،وه ــو أمــر
يــزيــد ال ـض ـغــوط ع ـلــى ال ـس ــوق في

األوقــات ،التي تشهد فيها توترات
جيوسياسية عالية.
 م ــع ال ـع ـل ــم أن ك ــل ذل ـ ــك ح ــدثب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ــواص ــل ان ـخ ـفــاض
اإلنتاج الفنزويلي والليبي.

اختناق اإلمدادات في أميركا الشمالية
 تنتج الواليات المتحدة كمياتقياسية من النفط بالفعل ،بفضل
ازدهـ ـ ــار أع ـم ــال ال ـح ــوض الـبــرمــي
غــربــي واليـ ــة ت ـك ـســاس ،وم ــع ذلــك
ف ــإن ه ــذا ال ـن ـمــو ل ــه ح ـ ــدود ،واآلن
باتت تعاني المنطقة األهم إلنتاج
ال ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري م ــن عـ ــدم ق ــدرة
خـطــوط األنــابـيــب على استيعاب
ً
اإلنتاج كامال باإلضافة إلى نقص
المواهب.
 قالت وزارة الطاقة األميركية،أمس األول ،إن الطلب القوي وراء
انخفاض مخزونات الخام بمقدار
 9.9ماليين برميل خالل األسبوع
المنتهي فــي  22يونيو الـجــاري،

أي أربع مرات الحجم الذي توقعه
المحللون.
 ك ـنــدا ه ــي ق ــوة نفطية أخ ــرىتصارع مشاكلها الخاصة ،وتسببت
األضرار التي لحقت بنظام الكهرباء
األسبوع الماضي في إغالق منشأة
«سينكرود» في ألبرتا ،مما أدى إلى
تعطل إم ــدادات يومية تقدر بــ360
ً
ألف برميل يوميا.
 تتوقع «سونكور إنرجي» التيتــديــر الـمـنـشــأة ،أن يستمر تعطل
اإلنـ ـت ــاج خـ ــال ش ـهــر يــول ـيــو على
األقل ،إلى حين االنتهاء من عملية
الـتـقـيـيــم ال ـشــامــل وت ـحــديــد مــوعــد
استئناف العمل.

التوتر اإليراني يتزايد
 فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أث ــارت إدارة«ترامب» مخاوف سوق النفط بسبب
موقفها العدواني من إيران ،وقالت
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة يــوم
الـثــاثــاء الـمــاضــي إنـهــا تتوقع من

االتحاد األوروبي يمدد عقوباته االقتصادية على روسيا
اتفق قادة الدول الـ 28األعضاء في االتحاد األوروبي
ً
رسميا ،أمس ،على تمديد العقوبات االقتصادية على
ّ
روس ـيــا ،وســط عــدم إح ــراز ت ـقــدم على صعيد تطبيق
موسكو التفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا.
وأع ـلــن المجلس األوروب ـ ــي عـلــى «تــوي ـتــر» ،أن قــادة
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ات ـف ـق ــوا ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ال ـع ـقــوبــات
االقتصادية على روسيا ستة أشهر.
وج ـ ـ ــرى الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول ات ـ ـفـ ــاقـ ــات «مـ ـيـ ـنـ ـس ــك» بـعــد
المحادثات الماراتونية المتعلقة بأزمة الهجرة في ختام
ً
اليوم األول من قمة للتكتل في بروكسل ،وفقا لوكالة
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اقتصاد

«فــرانــس ب ــرس» .وكــان االتـحــاد األوروب ــي قــرر الثالثاء
الـمــاضــي فــرض عـقــوبــات على الـعــديــد مــن األشـخــاص
المتهمين بانتهاك سيادة أوكرانيا عبر أنشطتهم في
شبه جــزيــرة الـقــرم ،بعد أن فــرض عقوبات فــي يوليو
 2014في خضم األزمــة األوكرانية وبعد بضعة أشهر
على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وهجوم لمتمردين
مؤيدين للكرملين في شرق أوكرانيا.
وتتهم كييف والـغــرب روسـيــا بدعم االنفصاليين،
ً
خصوصا من خالل تزويدهم بالسالح ،وهو ما تنفيه
روسيا بشكل قاطع.

كما يـفــرض االت ـحــاد األوروبـ ــي عـقــوبــات على نحو
 150شخصية ،من بينهم مقربون من الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،مدرجون على «الئحة س ــوداء» .وتم
بعدها تجميد أصولهم في المصارف األوروبـيــة كما
ال يسمح لـهــم بــالـحـصــول عـلــى تــأش ـيــرات دخ ــول إلــى
االتحاد األوروبي.
وح ـ ــث االت ـ ـحـ ــاد روس ـ ـيـ ــا مـ ــن ج ــدي ــد ع ـل ــى ُ«اإلق ـ ـ ــرار
بمسؤوليتها» في كارثة الرحلة إم إتش  17التي أسقطت
بصاروخ فوق أوكرانيا في .2014

 ...وموسكو تقدم شكوى لمنظمة التجارة ضد الرسوم
ق ــال وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد ال ــروس ــي ،مــاكـسـيــم
أورشـكـيــن ،فــي بـيــان ،إن روسـيــا قدمت طلبا
إلــى منظمة الـتـجــارة العالمية ضــد الــرســوم
الجمركية التي فرضتها الــواليــات المتحدة
على واردات األلمنيوم والصلب.
وفرض الرئيس األميركي دونالد ترامب

رســومــا جـمــركـيــة فــي م ــارس بـلـغــت  25في
المئة على واردات الصلب ،و 10فــي المئة
على واردات األلمنيوم ،وقال إن «ما يبررها
هي مخاوف تتعلق باألمن القومي ،وانها
مــن ثــم خ ــارج اخـتـصــاص منظمة الـتـجــارة
العالمية».

وق ــال أورش ـك ـيــن ،أم ــس ،إن روس ـيــا قدمت
طلبا إلجراء مشاورات مع الواليات المتحدة،
في خطوة أولى تلزم لحل القضايا المتعلقة
بــال ـنــزاعــات ال ـت ـجــاريــة الــدول ـيــة بـيــن أعـضــاء
المنظمة.
(رويترز)

ارتفاع اليورو مقابل
الدوالرمع اتجاهه
لتسجيل خسائر
أسبوعية وفصلية
ارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو م ـق ــاب ــل
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر خ ـ ـ ــال ت ـع ــام ــات
أمس ،مع اتجاهه لتسجيل
خـ ـس ــائ ــر أسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،بـعــد
اتفاق أوروبي حول الهجرة.
وصـ ـع ــد ال ـ ـيـ ــورو مـقــابــل
العملة األميركية  0.54في
المئة ،ووصــل إلــى 1.1631
دوالر ،كما ارتفعت العملة
األوروبـيــة الموحدة مقابل
االسترليني  0.23في المئة
ع ـ ـنـ ــد م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،0.8865
ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  10:40ص ـب ــا ح ــا
بتوقيت مكة المكرمة.
وتتجه العملة األوروبية
إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل خ ـ ـسـ ــائـ ــر
أس ـبــوع ـيــة بـنـسـبــة  0.3في
المئة ،وأخ ــرى خــال الربع
الـ ـث ــان ــي مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،الـ ــذي
يشرف على االنتهاء ،بنحو
 5.5في المئة.

الروبية الهندية
تنخفض إلى أدنى
مستوياتها مقابل
الدوالر
ان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت ال ـ ــروبـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أدنـ ـ ـ ـ ــى
مستوياتها على اإلطــاق
مـ ـق ــاب ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،بـسـبــب
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة
الناجمة عن ارتفاع أسعار
النفط.
وانخفض سعر الروبية،
أسـ ــوأ ال ـع ـمــات أداء وفــق
«بـ ـل ــومـ ـب ــرغ ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،إل ــى
 69.10روبية مقابل الدوالر
في التعامالت المبكرة ،قبل
أن ت ــرت ـف ــع ب ـش ـكــل طـفـيــف
إلــى  68.93روبية للدوالر
الحقا.

جميع الــدول التوقف عن استيراد
الـخــام اإلي ــران ــي ،معتبرة ذلــك أحد
أول ــوي ــات األم ــن الـقــومــي لـلــواليــات
المتحدة.
 وهـ ـ ــذا ي ـش ـيــر إلـ ــى ت ـح ــول فيسياسات الــواليــات المتحدة التي
قدمت تنازالت لبعض الدول عندما
فرضت عقوبات على طهران خالل
حكم الرئيس السابق باراك أوباما،
لكن حتى اآلن من غير الواضح إذا
كان جميع عمالء إيران سيتوقفون
عن استيراد النفط منها.
 ق ــال وزيـ ــر ال ـن ـفــط ال ـه ـنــدي إنبالده قد تتجاهل الطلب األميركي
بعدم استيراد النفط من إيران ،وفي
الــوقــت نفسه قــد ال تــرغــب الصين
ً
أيضا في منح ترامب أي أفضلية في
خالفه مع طهران على خلفية النزاع
ال ـت ـج ــاري ب ـيــن بـكـيــن وواش ـن ـطــن،
وم ـ ــن جــان ـب ـهــا أكـ ـ ــدت ت ــرك ـي ــا ع ــدم
نيتها االستجابة لطلب الخارجية
األميركية.
(أرقام)

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  66سنتا ،في تداوالت أمس
األول ،ليبلغ  73.80دوالرا ،مقابل  73.14دوالرا للبرميل في تداوالت
األربعاء ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .وفي
األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط بدعم من مخاوف بشأن
المعروض ،جراء العقوبات األميركية ،التي قد تؤدي إلى تراجع
حاد في صادرات الخام من إيران.
وارت ـفــع سعر برميل نفط خــام الـقـيــاس العالمي مــزيــج برنت
 23سنتا ،ليصل عند التسوية إلى
مستوى  77.85دوالرا ،كما ارتفع
سعر برميل النفط الخام األميركي
غرب تكساس الوسيط  69سنتا،
ليصل إلى مستوى  73.45دوالرا.

 13.7مليار دوالر حجم مبيعات العمالت
الرقمية في  5أشهر
كـشــف تـقــريــر أص ــدرت ــه «سـتــراتـيـجــي آنـ ــد» ،قسم
االستراتيجية واالستشارات التابع لشركة بي.دبليو.
سي ،ورابطة كريبتو فالي التي مقرها سويسرا ،أن
مبيعات العمالت الرقمية قفزت إلى  13.7مليار دوالر
في األشهر الخمسة األولى من العام الحالي ،مقتربة
من مثلي إجمالي عام  2017بأكمله.
وجمعت شركات التكنولوجيا الناشئة العاملة
فــي مـجــال سلسلة الـكـتــل بــأنـحــاء الـعــالــم التمويل
عن طريق بيع وحــدات العمالت المشفرة مباشرة
إلى المستثمرين في عمليات طرح أولي ،متجاوزة
البنوك وشركات رأس المال المغامر كوسطاء.
وسلسلة الكتل ،التكنولوجيا المستخدمة في
بتكوين وعمالت رقمية أخرى ،هي سجل رقمي يوفر
سبيال آمنا لتنفيذ المعامالت وتسجيلها.
وقــال التقرير إن مبيعات العام الحالي من 537
عملية طرح عمالت رقمية تجاوزت إجمالي العام
الماضي ،البالغ  7مليارات دوالر ،وشملت طروحات
عمالقة مــن تليغرام ،خدمة التراسل التي أسسها
رج ــل األع ـم ــال ال ــروس ــي ال ـمــولــد بــافـيــل ونـيـكــوالي
دوروف في  ،2013وعملة إي.أو.اس التي طورتها
شركة بلوك.وان.

وجـمـعــت تـلـيـغــرام  1.7مـلـيــار دوالر دون طــرح
وحدات عملتها لالكتتاب العام .وجمعت إي.أو.اس،
وهي مشروع بنية تحتية للتطبيقات الالمركزية،
أكثر من أربعة مليارات دوالر من طرح وحدات على
مدار عام بدأ منتصف العام الماضي.
وأضاف التقرير أن من بين  3470طرحا أوليا منذ
أول عمليات بيع وح ــدات ُعملة بهذه الطريقة في
 ،2013فإن  30في المئة فقط أغلقت بنجاح ،في حين
تأجل العديد أو فقد قوة الدفع أثناء العملية نفسها.
ومـ ـ ــازالـ ـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وجـ ـه ــة رائـ ـ ــدة
السـتـضــافــة عمليات ط ــرح الـعـمــات األولـ ــي ،حيث
شهدت تسجيل  56عملية بيع بلغت حصيلتها 1.1
مليار دوالر في األشهر الخمسة األولــى من ،2018
مدعومة بما قال التقرير إنها «متطلبات تنظيمية
واضحة وصارمة».
وفـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ت ـع ــد س ــوي ـس ــرا ع ــاص ـم ــة ط ــروح
الـعـمــات األول ـيــة ،لكن فــي  2018حققت بريطانيا
ت ـق ــدم ــا ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـح ـج ــم واألرقـ ـ ـ ـ ــام .وش ـه ــدت
بريطانيا تسجيل  48عملية منذ بداية السنة بلغت
حصيلتها  507ماليين دوالر.
(العربية نت)
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تقلص الفجوة بين «برنت» والخام األميركي على وقع اتفاق «أوبك»
نيك كنينغهام*

تعرض خام القياس
األميركي ،أي نفط غرب
تكساس الوسيط ،خالل
األشهر القليلة الماضية
النخفاض حاد مقارنة مع
«برنت» ،في انعكاس لسلسلة
من العوامل أفضت إلى
ارتفاع فائض إمدادات النفط
في أميركا الشمالية مقابل
تقلص كبير في اإلمدادات
من بقية أرجاء العالم.

تقلص الفارق بين سعر خام
غــرب تكساس الــوسـيــط ومزيج
خام برنت بصورة كبيرة خالل
األيام القليلة الماضية مع تراجع
ق ــوة ال ـعــوامــل ال ـتــي تـبــاعــد بين
مـســار السعرين لمسارها على
ما يبدو.
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض خـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس
األميركي ،أي نفط غرب تكساس
الــوسـيــط خ ــال األش ـهــر القليلة
الماضية النخفاض حاد مقارنة
مع برنت ،في انعكاس لسلسلة
م ــن ال ـع ــوام ــل ،ال ـتــي أف ـضــت إلــى
ارتفاع فائض امدادات النفط في
أميركا الشمالية مقابل تقلص
ك ـب ـيــر ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات م ــن بـقـيــة
أرجاء العالم.
وارتفع إنتاج الزيت الصخري
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة خ ــال
السنوات القليلة الماضية ،لكنه
ً
ت ـســارع حـقــا بــوتـيــرة كـبـيــرة في
هذه السنة.
وك ـ ــان ـ ــت أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
ت ـف ـي ــض ب ــال ـن ـف ــط وال ـك ـث ـي ــر مــن
اإلمداد اإلضافي مر عبر محطات
ال ـت ـصــديــر ف ــي س ــاحــل الـخـلـيــج،
إذ تمكن المنتجون مــن إ خــراج
نفطهم إلى خارج غرب تكساس.
وف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أثـ ـ ــرت
تـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــات م ـن ـظ ـم ــة «أوب ـ ـ ـ ــك»
لإلنتاج بشدة في النصف الثاني
مــن الـعــام الـمــاضــي ،وخ ــال أول
ستة أشهر من هذه السنة .وكانت

ً
النتيجة نوعا من ســوق نفطية
ثنائية السرعة – إمدادات وافرة
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وس ــوق
ضيق بازدياد في كل مكان آخر،
وات ـســع الـحـســم إل ــى حــوالــي 10
دوالرات للبرميل في شهر يونيو
الحالي.
ول ـ ـكـ ــن فـ ــي ت ـ ـحـ ــول م ـف ــاج ــىء
لــأحــداث التقى سـعــرا األســاس
بصورة بارزة خالل األيام القليلة
الـمــاضـيــة .وق ـبــل أس ـبــوع وصــل
ف ـ ـ ــارق ال ـس ـع ــر إل ـ ــى  9دوالرات
للبرميل ،لكن ا لـفـجــوة تقلصت
ً
إلى ستة دوالرات اعتبارا من يوم
االثنين الماضي.
األسـ ـب ــاب ال ـكــام ـنــة وراء هــذا
التطور مـتـعــددة ،لكنها تنتهي
إلى حد كبير إلى حدوث هبوط
مـفــاجــئ فــي قـيــم الـسـعــريــن .فقد
ق ــررت منظمة «أوبـ ــك» األسـبــوع
الماضي إضافة مزيد من النفط
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق – مـ ـلـ ـي ــون بــرم ـيــل
ً
يوميا – وهو المعلن  -لكنه في
الواقع أقرب إلى  600ألف برميل،
وخ ـ ـفـ ــض ذل ـ ـ ــك م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاوف
المتعلقة بحدوث أزمة إمدادات.
وفـ ـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـب ــدو
الـ ـت ــوازن ب ـيــن ال ـع ــرض والـطـلــب
في أميركا الشمالية فجأة أكثر
ح ـ ــدة م ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه ف ــي وق ــت
مبكر من هــذا الشهر .وقــد بدأت
قيود خط األنابيب في بيرميان
فــي التأثير كما توجد توقعات

م ـتــزايــدة عـلــى أن ش ــرك ــات حفر
الــزيــت الـصـخــري ســوف تضطر
إلى خفض نمو اإلنتاج ألن سعة
النقل المتوافرة قد تبددت .وقد
يتعين القيام بمراجعة هبوطية
للقائمة الطويلة مــن التوقعات
المتعلقة بنمو الزيت الصخري.

هبوط الحصص
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون ف ــي
ً
الهبوط أيضا .وشهد األسبوع
ً
ً
ال ـمــاضــي تــراج ـعــا ك ـب ـيــرا وصــل

جديد الجمهوريين« :ضريبة كربون مستنيرة»
●

ليويلين كنغ*

يمكن أن ندعوها «ضريبة بال تداعيات مؤلمة» .إنه
االقتراح الذي يستهدف معالجة انبعاثات الكربون
عبر استبدال مجموعة كبيرة من اإلعفاءات الضريبية
والمتطلبات التنظيمية بضريبة كربون.
وال ـم ـف ــاج ــأة ه ــي أن م ــن ي ـط ــرح االقـ ـت ــراح ه ــم من
الجمهوريين .بل ومن قادة الحزب الجمهوري ،ولدى
كــل واح ــد منهم مهنة ب ــارزة فــي الـمـيــاديــن المالية
والصناعية واألكاديمية ،وهم من الرجال والنساء
ال ــذي ــن يـسـهـمــون بــدعــم الـمــرشـحـيــن الـجـمـهــوريـيــن
بصورة منتظمة – والبعض منهم بسخاء الفت.
وشكلت هذه المجموعة من الجمهوريين الكبار
وم ـمــولــي ال ـح ــزب م ــا ي ـعــرف بــاســم «ت ـحــالــف حـلــول
ال ـســوق» ال ــذي يـهــدف إلــى تعريف صـنــاع السياسة
المحافظين بفوائد حلول مشكلة التغير المناخي
عبر استخدام آلية السوق.
ويـ ـق ــول أل ـي ـكــس ف ـل ـنــت وهـ ــو ال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ً
للتحالف ،إن «ضريبة كربون ،بدال من الدعم واألنظمة،
التي ال تحصى التي يستخدمها صناع السياسة
اآلن للتأثير على األس ــواق ســوف تفضي إلــى نمو
اقتصادي وإلى خفض كبير في تلوث الكربون».
وفلنت المعروف في أوســاط الجمهوريين خدم
ً
م ــدي ــرا لـلـجـنــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ لـلـطــاقــة والـ ـم ــوارد
الطبيعية ونائب رئيس الشؤون الحكومية في معهد
الطاقة النووية.
ويشمل المجلس االستشاري للتحالف المكون
من عشرة أعضاء جون راو وهو رئيس سابق ومدير
تـنـفـيــذي لـشــركــة اكـسـلــون كــوربــوري ـشــن وه ــي أكبر
منشأة متنوعة في الواليات المتحدة ،ومارفن اودم
وهو رئيس سابق لشركة شل النفطية وعضو مجلس
ادارة معهد البترول األميركي.
ويـقــول راو «إن مــا نحن فــي حــاجــة الـيــه اآلن هي
«م ـقــاربــة جــديــدة لـضــريـبــة الـطــاقــة وتـنـظـيــم يحسن
أهدافنا في السياسة االستراتيجية ،ويدرك أن فترة
الندرة التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي قد
انتهت .ونحن لم نعد في حاجة الى دعم انتاج الطاقة،
ً
وب ــدال مــن ذل ــك ،نحن بحاجة الــى سـيــاســات تعالج
التحدي الكبير التالي المتمثل في تلوث الكربون».
ويعتقد راو وحلفاء تحالف حلول السوق أن الجمع
بين «ضريبة كربون حيادية الدخل» وتراجع تنظيمي
سوف يشكل سياسة مناخ جيدة.
ويوضح فلنت أن «ضريبة كربون سوف تفرض
بشكل مثالي إذ يدخل الكربون في االقتصاد ،وعندئذ
سوف تنتقل التكلفة الى سلسلة االستهالك عن طريق

األسعار ،التي سوف تؤثر على اتخاذ القرار والدفع
نحو استخدام وقــود أكثر نظافة وتقنيات جديدة
في االقتصاد».
وتشير تقديرات دراس ــات أجــراهــا تحالف حلول
الـســوق الــى أن ضريبة الـكــربــون ســوف تحقق أكثر
من تريليون دوالر على شكل عوائد إضافية خالل
الـعـقــد الـمـقـبــل ويـمـكــن لـلـمـشــرعـيــن اس ـت ـخــدام هــذه
المبالغ ممن أجــل خفض الـضــرائــب األخ ــرى األكثر
ً
تشويها ،أو القيام بأشياء أخرى مثل جعل اإلصالح
ً
الضريبي لعام  2017دائما أو حتى خفض المزيد
من ضرائب الدخل.

مكاسب اإلصالح الضريبي
ً
وبدال من القيام بحملة واسعة للضغوط العامة
ً
أبلغني فلنت أن أعضاء التحالف – الذي يشمل أيضا
وليم سترونغ وهو رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب إلدارة لونغفورد كابيتال وكريس دو ميوث
وهو زميل بارز في معهد هدسون – أجريا اجتماعات
هادئة مع جمهوريين نافذين في مجموعات صغيرة
للتحدث حــول المكاسب التي يمكن أن تتحقق من
اإلصالح الضريبي والتشديد على أن ضريبة الكربون
يجب أال تـكــون مــن حجم واحــد يــائــم كــل حــل ،على
الرغم من أنها حل بسيط لمشكلة ضاغطة.
وكان التركيز على الجمهوريين الذين لديهم قوة
وراء الستار وكـتــاب الضريبة فــي مجلسي الـنــواب
والشيوخ .وقــد بلغني أن اإلصالحيين تمكنوا من
ً
طرح وجهة نظرهم .وسبق للتحالف أن حاول جاهدا
طرح الحقائق والتحليالت المفصلة قبيل المناقشة
ال ـعــامــة .وق ــد ق ــام بــذلــك ف ــي ك ـتــاب جــديــد ب ـع ـنــوان «
سياسة ضريبة الكربون :حوارمحافظ حول فرص
مؤيدة للنمو» أعده أليكس بيل من معهد انتربرايز
األميركي .ويمثل الكتاب عقيدة تحالف حلول السوق
ويـهــدف إلــى توجيه مــن جــانــب المحافظين ،الذين
يريدون الحد من تدخل الحكومة في السوق وتحقيق
سياسة سليمة عن طريق ضريبة مستنيرة.
* (أويل برايس)

إل ـ ــى  5.9م ــاي ـي ــن ب ــرمـ ـي ــل .كـمــا
أن الـحـصــص فــي مــوقــع تسليم
الشحنات «كشنغ» وصلت ألدنى
مستوياتها خالل سنوات .وأبلغ
هونغ سنغكي وهو متداول سلع
لــدى شــركــة إن اتــش لالستثمار
وال ـح ـص ــص وك ــال ــة بـلــومـبـيــرغ
أن «الـ ـه ــام ــش ب ـي ــن م ــزي ــج خ ــام
ب ـ ــرن ـ ــت وخـ ـ ـ ـ ــام غـ ـ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس
الوسيط بــدأ يتقلص مــع تأثير
زي ــادة انـتــاج منظمة أوب ــك على
خ ــام بــرنــت ب ـقــدر أك ـبــر م ــن خــام
غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوسـ ـي ــط .وأن

المخزون االحتياطي في كشنغ
بدأ يتناقص بسرعة مع اقتراب
موسم قيادة السيارات في فصل
الصيف فــي الــواليــات المتحدة
مما يؤدي لزيادة طلب المصافي
على الخام ما يدعم أسعار خام
غرب تكساس الوسيط».
وال ـجــانــب األك ـثــر أه ـم ـيــة ،في
األجـ ــل ال ـقــريــب عـلــى األق ـ ــل ،كــان
التوقف غير المتوقع في مشروع
زيت الرمال في كندا .لقد شهدت
ً
سينكرود كندا خلال في المعدات
يمكن أن يخفض الـتــدفـقــات من

ً
كندا بـ  360ألف برميل يوميا في
شهر يوليو.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ــذك ـ ــرة م ـ ــن ب ـنــك
غـ ــولـ ــدمـ ــان س ـ ــاك ـ ــس ،ف ـ ـ ــإن ذل ــك
«ق ـ ــد ي ـض ــع ك ـش ـنــغ ع ـل ــى طــريــق
ن ـفــاذ ال ـم ـخــزون ،وم ــع التسعير
ال ـعــال ـمــي ل ـ ـصـ ــادرات ال ـخ ــام من
الــواليــات المتحدة ،فــإن الــزيــادة
فــي انـتــاج منظمة أوب ــك تصبح
مطلوبة بقدر أكبر ،وربما تترجم
الـخـســارة المتوقعة إلــى خفض
فــي الـمـخــزون يصل إلــى حوالي
 14مليون برميل».
وأفضى التوقف في كندا إلى
«تـسـعـيــر ح ــاد لـلـخــام األمـيــركــي
مع فارق زمني أقوى لخام غرب
تـ ـكـ ـس ــاس الـ ــوس ـ ـيـ ــط « ب ـح ـســب
غولدمان ساكس .وارتفع الفارق
بين النقدي والبيع اآلجل لشهر
بالنسبة إلى خام غرب تكساس
الوسيط من الصفر إلى حوالي
 3دوالرات للبرميل مباشرة بعد
إعالن سينكرود كندا .وبكلمات
أخــرى شعر المستثمرون بقلق
إزاء التوافر الفوري لإلمدادات.
ويمكن أن يزيل تقلص هامش
خام غرب تكساس الوسيط الى
خــام برنت حوافز المستثمرين
لشحن النفط بالسكك الحديدية
مــن ال ـغــرب األوسـ ــط ال ــى ساحل
الخليج نتيجة زوال فرصة فارق
السعر .وخلص غولدمان ساكس
إل ــى أن «م ـثــل ه ــذه الـ ـف ــوارق ،إذا

هل تجبر الصين الكازينوهات األميركية
على دفع فاتورة الحرب التجارية؟

إذا أحبتك حكومة بكين أسعدتك وإن لم تحبك صبت جام غضبها عليك
●

محمد كوهين*

قــد تتكبد الـكــازيـنــوهــات األمـيــركـيــة فــي شتى أنحاء
العالم الخسائر الناجمة عن الحرب التجارية الشاملة
بين الواليات المتحدة والصين.
فـمـنــذ س ـنــة  2012ك ــان ال ـب ــر الـصـيـنــي أك ـب ــر مـصــدر
الج ـت ــذاب ال ــرح ــات الـسـيــاحـيــة الــدول ـيــة واالن ـف ــاق على
السفر ،وأصبحت بكين بازدياد بارعة في تسخير السياح
كشكل من أشكال الدبلوماسية االقتصادية التي تكافىء
األصدقاء وتعاقب األعداء.
وتدنو هذه الحرب مع اقتراب موعد انتهاء امتيازات
الكازينوهات في ماكاو حيث تسيطر شركات أميركية
على ثالثة منها.
ويقول العضو المنتدب لشركة بحوث السوق الصينية
ً
شون رين «إذا أحبتك حكومة الصين سياسيا فسوف
تشجع الصينيين على زيارتك».
ويـسـتـعــرض كـتــابــه األخ ـيــر ب ـع ـنــوان « ال ـحــرب ألجــل
مـحـفـظــة ال ـص ـيــن» كـيــف تـنـســق بـكـيــن األدوات الـمــالـيــة
واإلعالمية والتجارية إضافة إلى إنفاق المستهلكين من
أجل مكافأة األصدقاء ومعاقبة األعداء .ويشرح الكتاب
نظرة الصين الدولية للشركاء من الفئتين الذين يتلقون
حـصــة مـتـنــاسـبــة م ــن محفظتها الـمـتـنــامـيــة .وبـخــاف
تحالفات المعاهدات فإن هذه العالقات سائلة وتتحول
مع تغير السياسة والقيادة.
ً
ً
وتــوفــر الفلبين مـثــا بـ ــارزا .فعندما أجـبــرت رئيسة
الفلبين بنينو أكينو الصين على الــذهــاب إلــى تحكيم
دول ــي حــول ال ـنــزاع فــي بحر الصين الـجـنــوبــي ،حظرت
بكين المانغو الفلبينية وأعاقت السفر إلى ذلك البلد.
وعندما خلف رودري ـغــو دوتـيــرتــي الرئيسة أكينو في
شهر يونيو من عــام  2016وقــال إنــه ســوف يسعى إلى
تعاون مع الصين حول المطالب البحرية وإبعاد الفلبين
عما يدعوه رين
«هـيـمـنــة أم ـيــرك ـيــة» ف ــي الـمـنـطـقــة أص ـب ـحــت الفلبين
ً
ً
شريكا مقربا.

النتائج المذهلة
كانت النتائج مذهلة .وبلغ عــدد زوار الفلبين ستة
مــايـيــن ألول م ــرة فــي سـنــة  2017وارت ـفــع بنسبة أحــد
عشر في المئة الى  6.6ماليين ،كما ارتفع عدد السياح

الـصـيـنـيـيــن  43ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  968447وت ـمــت إزاح ــة
الواليات المتحدة كثاني مصدر للسياح في الفلبين بعد
كوريا االجنوبية .وفــي الربع األول من هــذه السنة قفز
إجمالي الزوار  15في المئة وارتفع عدد الزوار الصينيين
 55في المئة.
وفي غضون ذلك ،ارتفعت عوائد المقامرة في الفلبين
 14في المئة إلى مستوى قياسي بلغ  3.28مليارات دوالر
في عام  2017ويرتفع ثانية في هذه السنة.
من جهة أخــرى ،تراجع عــدد سياح كوريا الجنوبية
وعــوائــد المقامرة فيها نتيجة معارضة الصين لنشر
نظام صواريخ ثاد األميركية في  2017في أعقاب االختبار
الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية ،كما هبط عدد
السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية بنسبة  48في
المئة ومثل خسارة نحو  4ماليين زائــر وهبط بنسبة
 10في المئة أخرى في هذه السنة.
ً
ً
وعلى العكس ،فقد أصبحت كمبوديا شريكا مقربا
ودافعت عن موقف الصين البحري داخل مجموعة آسيان
ً
وشهدت ارتفاعا في عدد السياح الصينيين بحوالي 50
في المئة في السنة الماضية الى  1.2مليون شخص.
وازدادت عوائد المقامرة  85في المئة إلى  926مليار
دوالر في كازينو نــاغــاوورلــد في العاصمة الكمبودية
بنوم بنه الذي يسيطر عليه الملياردير الماليزي تشن

ليب كيونغ .ولهذا الكازينو شركة طيران تعمل مع وكالة
سفريات رسمية لجلب مجموعات سياحية من الصين.
وت ـم ـثــل ال ـص ـيــن خ ــام ــس أك ـب ــر م ـص ــدر ل ـلـس ـيــاح إلــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .وإل ــى جــانــب الـمـصــدريــن تتعرض
ال ـش ــرك ــات االس ـت ـهــاك ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـص ـيــن وفــي
شـتــى أن ـحــاء الـعــالــم إل ــى الـخـطــر فــي أي ح ــرب تـجــاريــة.
والكازينوهات األميركية في ماكاو ووجهات أخرى والتي
تتمتع بشعبية لدى السياح الصينيين أصبحت معرضة
بصورة خاصة لعواقب دبلوماسية محفظة بكين.
ويشكل البر الصيني حوالي ثلثي عــدد زوار ماكاو
و 90في المئة من عوائد أندية القمار.
ومــن خــال فــروع مدرجة في هونغ كونغ تملك الس
فيغاس ســانــدز و واي ــن ريــزورتــز و ام جــي ام ريــزورتــز
انـتــرنــاشـيــونــال ام ـت ـيــازات مـقــامــرة فــي مــاكــاو عاصمة
الكازينوهات في العالم حيث تبلغ عوائد المقامرة خمسة
أمثال عوائد الس فيغاس.
وينتهي امتياز ام جي ام في شهر مارس  2020فيما
يمتد امتياز الشركات األميركية األخرى إلى  2022وقد
ً
افتتحت منتجعا بقيمة أربعة مليارات دوالر في وجهة
األلعاب في كوتي.
* (مجلة فوربس)

«فورد» تحسن مركزها االبتكاري وتعيد إحياء ديترويت
●

روث ريدر*

تواجه شركة فورد مشكلة إذ تشتهر
ه ــذه الـشــركــة ال ـتــي يـبـلــغ عـمــرهــا 110
سنوات بتباطؤ في االبتكار ،وال يؤثر
ً
ذلك سلبا على سعر سهمها فقط بل انه
يمنعها من اجتذاب المواهب البارزة.
وب ـغ ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى تـحـسـيــن
مركزها االبـتـكــاري فــي الـقــرن الحادي
وال ـع ـشــريــن ،ع ـمــدت شــركــة فـ ــورد إلــى
شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.2
مليون قدم مربعة في أحد أحياء مدينة
ديترويت ويدعى حي كوركتاون ،وهو
مقاطعة تاريخية عند حــدود الجانب
ال ـغ ــرب ــي ال ـص ـنــاعــي لـلـمــديـنــة وكـلـفــت
شركة هندسية تدعى سنوهيتا للقيام
بأعمال التصميم.
ويـقــول الرئيس التنفيذي لــ"فــورد"
بيل فورد ،إنه يريد إقامة مركز تجاري
مـتـمـيــز ي ـهــدف إل ــى إح ـي ــاء االق ـت ـصــاد
المحلي للحي ،واجتذاب مواهب أفضل
إلى الشركة.
ً
ً
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـت ــوقـ ـي ــت م ـ ـب ـ ـشـ ــرا تـ ـم ــام ــا
ب ــال ـن ـج ــاح ،إذ أب ـل ـغــت ك ـب ــرى شــركــات
التقنية مثل أ بــر و غــو غــل األميركيين
أن الـ ـسـ ـي ــارات ذاتـ ـي ــة الـ ـقـ ـي ــادة س ــوف
تنقلهم في المستقبل القريب بمجرد
لـمـســة زر .وم ــا م ــن أح ــد س ــوف يملك

ً
سيارته وســوف نتشاطر أسطوال من
ال ـمــرك ـبــات ال ـم ـت ـعــددة األغ ـ ــراض .وقــد
ارتفعت مبيعات السيارات في الواليات
المتحدة بصورة بارزة منذ سنة ،2009
ولـكــن الـمـعــدالت اتجهت نحو الــركــود
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـثـ ــاث ال ـم ــاض ـي ــة،
بحسب مكتب التحليل االقتصادي.
وكانت شركة فورد تستثمر بصورة
ثــاب ـتــة ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات ذاتـ ـي ــة ال ـق ـيــادة
والكهربائية وقــد أثبتت قدرتها على
خفض التكلفة وزيادة العوائد وتحقيق
المكاسب.
ل ـك ــن ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،كــانــت
أسعار أسهمها تميل نحو االنخفاض
ب ـش ـكــل ث ــاب ــت م ـنــذ عـ ــام  .2013وك ــان
لـ ـ ــدى ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن أسـ ـئـ ـل ــة تـتـعـلــق
بوضع شركة فورد في مستقبل النقل
والمواصالت.
ً
ويشكل مشروع كوركتاون مظهرا
ً
ً
رم ــزي ــا وواق ـع ـي ــا لـسـعــي شــركــة ف ــورد
إلى إعادة اكتشاف نفسها .وبالنسبة
الــى مدينة ديـتــرويــت يمثل المشروع
ً
ً
استثمارا رئيسيا من مؤسسة كبرى
في مدينة شهدت نصيبها من جهود
التجديد.
وال ـ ـسـ ــؤال ه ــو م ــا إذا ك ــان ــت ف ــورد
تـسـتـطـيــع تـحـقـيــق ت ـ ــوازن ب ـيــن إع ــادة
إح ـي ــاء ال ـمــدي ـنــة ب ـمــا يـكـفــي الج ـت ــذاب

اس ـت ــدام ــت ،س ــوف تـســاعــد على
الحد من الحجم األشــد للسحب
فــي كشنغ ولــو بخفض اإلم ــداد
إل ــى ســاحــل الخليج فــي أميركا
واألسواق العالمية».
وبـ ـشـ ـك ــل أسـ ــاسـ ــي ي ـم ـك ــن أن
ي ــؤدي تقلص ف ــارق السعر بين
خـ ـ ـ ــام ب ـ ــرن ـ ــت وغـ ـ ـ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس
الوسيط إلى بقاء مزيد من النفط
في الواليات المتحدة وتعويض
االن ـق ـط ــاع م ــن ك ـنــدا إل ــى ال ـغــرب
األوسط األميركي.
وذل ـ ــك ي ـع ـنــي ح ـ ــدوث تـبــاطــؤ
محتمل في نمو صادرات الخام
األميركي التي ارتفعت في هذه
ً
ال ـس ـن ــة وخـ ـص ــوص ــا إل ـ ــى آس ـيــا
ً
نظرا إلى أن المصافي اآلسيوية
يمكن أن توفر من خالل اختيار
نفط ساحل الخليج في الواليات
ً
المتحدة بدال من الشرق األوسط،
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،حـتــى بعد
احتساب تكلفة النقل األعلى.
ويمكن أن يقل الضغط على
خـ ـ ــام غـ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
إذا ل ــم ي ـك ــن ال ـت ــوق ــف ف ــي ك ـنــدا
بالسوء المرتقب ،أو اذا استمر
نمو الــزيــت الصخري األميركي
بــوتـيــرة أسـ ــرع .ولـكــن ألول مــرة
خالل أشهر تقلصت الفجوة ما
بين خام غرب تكساس الوسيط
ومزيج خام برنت.
* (أويل برايس)

عمال موهوبين – من دون جعلها غير
محتملة لكل شخص آخر.
وكـ ــان آخ ــر م ـش ــروع ح ـضــري كبير
ل ـل ـت ـجــديــد ق ــام ــت ب ــه ف ـ ــورد ه ــو ف ــورد
ف ـي ـلــد وهـ ــو س ـت ــاد ل ـي ــون ل ـك ــرة ال ـق ــدم
ا ل ـ ـ ــذي ا ف ـت ـت ــح فـ ــي ع ـ ــام  .2002وأراد
بيل ف ــورد ووال ــده اسـتـعــادة مشجعي
الرياضة مــن الضواحي إلــى المدينة.
ول ـكــن كـمــا ه ــو ال ـح ــال م ــع الـكـثـيــر من
ً
المجمعات الرياضية ليس واضحا كم
ً
أسهم االستاد الجديد فعال في النمو
االقتصادي للمدينة.
ولمشروع كوركتاون غايات أخرى.
وعلى شكل جــزء من المجمع الجديد

تقوم فورد بإصالح محطة ميشيغان
المركزية ذات األعمدة الرخامية وهي
محطة قطارات للفنون الجميلة وبرج
مكاتب بحاجة إلــى ترميم خــال أكثر
من ثالثين سنة من هجرها.
وإض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى م ـح ـط ــة الـ ـقـ ـط ــارات
ً
ً
اشـتــرت فــورد معمال قديما للنحاس
ً
ً
وم ـس ـتــودعــا ســاب ـقــا لـكـتــب ال ـم ــدارس
العامة وقطعة أرض بمساحة أكرين.
ً
وتـتـحــرك ف ــورد بسرعة أي ـضــا .وعلى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع لـ ـي ــس مــن
المتوقع أن يكتمل حتى عام  2022فقد
بدأت الشركة بنقل العمال إلى المعمل
المحدث.

وعندما تحدثت مع بيل فورد حول
محطة ميشيغان المركزية فــي شهر
مايو الماضي قــال إن الخطة تقضي
بتحويل محطة القطارات القديمة الى
مـســاحــة الس ـت ـخــدام مختلط تحتوي
على متاجر ومطاعم وساحات عامة
ومكاتب لفورد ومجموعة مختارة من
الشركات الناشئة.
وك ــان ــت فـ ــورد عـمـلــت ف ــي الـمــاضــي
مــع شــركــة تــرويــج الـشــركــات الناشئة
ت ـك ـس ـتــارز واس ـت ـث ـم ــرت ف ــي وحــدت ـهــا
المتنقلة .وتأمل الشركة في أن تفضي
إق ــام ــة م ـســاحــة ال ـه ــام ل ـ ــرواد األع ـمــال
ال ـش ـبــاب لـلـتـحــاور مــع مــوظـفــي فــورد
العاملين في البعض من أكثر مشاريع
ً
الـشــركــة تـقــدمــا إل ــى إغ ــراء مهندسين
وخريجي األعمال للتوجه إلى المدن
الساحلية التقليدية.
ه ـ ـ ــل ي ـ ـف ـ ـضـ ــي ض ـ ـ ــخ األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ف ــي
كوركتاون إلى تهجير السكان القدماء؟
لقد حدث ذلك بالتأكيد في مدن أخرى
عـنــدمــا انـتـقـلــت شــركــات غـنـيــة إلـيـهــا.
ومنذ سنة  1998تضاعف سعر المنازل
المتوسطة بشكل تقريبي إ لــى ثالثة
أمثاله في أنحاء من وادي السليكون.
وفــي غضون ذلــك ،تحسنت منطقة
بي بصورة دراماتيكية بحيث لم يطرد
السكان القدماء فقط بل حتى العمال

الفنيين من ذوي األجور العالية الذين
لم يتحملوا العيش هناك.
ويـ ـق ــول روب ـ ـ ــرت س ـي ـل ـف ــرم ــان وه ــو
بـ ـ ــروف ـ ـ ـسـ ـ ــور الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط الـ ـحـ ـض ــري
واإلق ـل ـي ـمــي ف ــي جــامـعــة بــافــالــو كــانــت
ً
ه ـنــاك دائـ ـم ــا م ـخ ــاوف م ــن أن يفضي
تــدفــق األم ـ ــوال إل ــى خـلــق طـبـقــة راقـيــة
ً
بسرعة ولكن نظرا ألن محطة القطارات
ً
ه ـجــرت ألك ـثــر م ــن ثــاث ـيــن ع ــام ــا فهو
ً
يعتقد أن هناك احتماال أقل في خروج
السكان المحليين بسرعة.
ويـقــول "كــانــت المنطقة ت ــراوح بين
ً
إعادة اإلحياء واإلهمال وتوجد قطعا
أمكنة سوف تتطور ببطء حول المحطة
ال ـقــدي ـمــة ول ــذل ــك رب ـم ــا ت ـظــل مـســاحــة
ألش ـي ــاء م ـثــل س ـكــن مـحـتـمــل وتـطــويــر
أع ـم ــال ل ــوج ــود آب ـ ــاء وأمـ ـه ــات صـغــار
وشركات فيها".
وت ـ ـ ــرى ش ــرك ــة ف ـ ـ ــورد فـ ــي مـ ـش ــروع
ً
ً
كوركتاون جهدا متجددا إلعادة الثروة
إلــى الكل ويبدو أن سيلفرمان يعتقد
باستمرار هــذا الـحــال ويـقــول "عندما
يتحسن أداء فورد سوف يتحسن وضع
ً
الناس في منطقة المتروبوليتان أيضا.
ً
وينتشر هذا حقا بشكل أوسع مما قد
يظن الناس".
* (فاست كومباني)

ثقافة
اقتصادية

شركة
افتراضية
ه ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة أع ـ ـمـ ــال
دون مقر دائــم ،أي ليس
لـ ـه ــا أص ـ ـ ـ ــول م ـل ـم ــوس ــة
فـ ـ ــي أمـ ـ ــاكـ ـ ــن ج ـغ ــراف ـي ــة
مـ ـ ـح ـ ــددة ،وتـ ـتـ ـك ــون مــن
إدارة وموظفين ،لكن كل
ف ــي مــوقـعــه الـجـغــرافــي،
وال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى جـمــع
م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي مـ ـك ــان
مـحــدد وتـكــون متحررة
مـ ــن ال ـه ــرم ـي ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
والقيود التقليدية.
وي ـتــم ال ـتــواصــل بين
إدارتها والموظفين عبر
ش ـبـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ،ومــن
خالل البريد اإللكتروني
و أ د و ا ت ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــو ا صـ ـ ــل
ال ــرق ـم ـي ــة .وهـ ــي تـتـمـيــز
بانخفاض المصروفات
بالمقارنة مع الشركات
التقليدية.

حبر وورق
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كيم كارداشيان

نيكوالس كيج

كيم كارداشيان هنأت
شقيقتها كلوي بعيد ميالدها

طرح التريلر األول لفيلم
المغامرات «»Mandy

هنأت نجمة تلفزيون الواقع األميركي
الشهيرة كيم كارداشيان شقيقتها كلوي بعيد
ميالدها.
ً
ونشرت صورة لهما معا عبر حسابها
على موقع الصور والفيديوهات الشهير
"إنستغرام" ،علقت عليها قائلة "عيد ميالد
سعيد لواحدة من األرواح المفضلة بالنسبة
لي على الكوكب كله ،هذا العام أظهرت قوة
يظهرها أحد غيرك ،أتمنى أن تتبعي قلبك
لم ً
للنهاية".
أحبك
وأمي
أنت
أراك
أن
أحب
،
دائما
ً
ومن المعروف أن كلوي ُرزقت فتاة أخيرا من
حبيبها العب كرة السلة تريستان تومبسون،
وتعرضت للخيانة منه قبل والدتها طفلتها
ترو.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "،"Mandy
المقرر إطالقه  14سبتمبر المقبل في الواليات
المتحدة األميركية ،التريلر األول للعمل،
والفيلم من بطولة نيكوالس كيج ،وأندريا
ريسبوروغ ،ولينوس روتش ،وبيل ديوك،
وريتشارد براك ،ومن إخراج وتأليف بانوس
كوزماتوس.
تدور قصة الفيلم عام  ،1983حول الحطاب ريد
الذي يعيش في كابينة منعزلة في الغابة ،مع
صديقته الفنانة ماندي التي تقضي أيامها
في قراءة الكتب الورقية الخيالية ،وفي يوم
من األيام ،تتعامل مع زعيم مخبول الذي
يستحضر مجموعة من شياطين الدراجات
النارية لخطفها ،ولذلك يحاول ريد استعادتها.

«قصر الدم وقضايا
أخرى» لفراس عوض
الله و{سلطانة القاهرة»
لديما دروبي ...روايتان
للقراءة.
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مسك وعنبر
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كانت ليلة الفنان األردني
اكتشف الباحثون 63
{المهرجان اللبناني
ً
ً
ً
مؤشرا جينيا جديدا تسهم د .أيمن تيسير مسك ختام
للسينما والتلفزيون}...
فعاليات مهرجان الموسيقى
في اإلشارة إلى سرطان
تكريم فنانين ومشاركة
ً
الدولي بدورته الـ.21
 80فيلما ومعرض لوسائل البروستات.
اإلنتاج واإلعالم.

هيدي كرم

ويل سميث

ث يشتري شركة
ويل سمي 
«تيليبول» األلمانية
ً
اشترى الممثل األميركيويل سميث " 49عاما"
والمخرج األلماني السويسريمارك فورستر "48
ً
عاما" ،شركة "تيليبول" األلمانية التي تتخذ من
ً
ميونيخ مقرا لها .وقال سميث وفورستر ،إنهما
سيستخدمان شركة "تيليبول" ،التي تمتلك إذاعة
ً
"بافاريا" وإذاعة وسط ألمانيا حصصا فيها ،في
تطوير أعمالهما وتمويلها وتسويقها.
وحصل سميث على حصته في الشركة عبر شركة
"أوفيس سيركل" التابعة لعائلة سميث ،في حين
حصل فورستر على نصيبه عبر شركة "اليسيان
فايلدس" التي شارك في تأسيسها.
وتشتهر "تيليبول" في قطاع اإلعالم كشركة
ً
تسويق تتاجر دوليا في المواد السينمائية
والتلفزيونية.

هيدي كرم تستعد لتصوير «سابع جار »2
ً
كشفت هيدي كرم عن استعدادها حاليا ،هي وبقية أســرة مسلسل "سابع جار"،
ً
ً
ال ــذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه نيتهم بداية تصوير جــزء جديد من العمل
ً
قريبا ،مضيفة أن نجاح المسلسل في تحقيق أصداء واسعة جعل صناع المسلسل
يفكرون قبل شهر رمضان في تصوير جزء جديد من العمل ،وهو األمر الذي تنتظر
ً
بدأه حاليا.
ً
هيدي أكدت أيضا أن أكثر شيء شغلها طوال الفترة الماضية هو انتهاؤها من
"كراكيب" اس ــم برنامجها الــذي أطلقته عبر قناتها على "يوتيوب" ،كما كشفت أن
"س ــاب ــع ج ـ ـار" وحشها .يذكر أن مسلسل "ســابــع جــار" بطولة دالل عبدالعزيز ،كما
شاركت فيه كل من شيرين ،وهيدي كــرم ،ومحمود الـبــزاوي ،وأحمد داش ،وصفاء
جالل ،وأسامة عباس ،وسارة عبدالرحمن ،ونيكوال معوض ،ورحمة حسن ،وأحمد
أزعر ،ونسرين طلعت ،وهديل حسن ،وتأليف هبة يسري ،التي شاركت في اإلخراج
مع نادين خان وآيتن أمين.

ً
ورثة أسطورة البوب برينس يبرمون اتفاقا
ً
مع «سوني ميوزيك» إلعادة إصدار  35ألبوما
توصلت مجموعة "سوني ميوزيك" لإلنتاج الموسيقي
إلى اتفاق مع ورثة برينس إلعادة إصدار السواد األعظم من
أعماله الموسيقية ،في أحدث محاولة إلنعاش إرث أسطورة
البوب األميركية.
منذ الوفاة المباغتة للمغني في أبريل ّ ،2016
توصل ورثته
إلى اتفاقات مع أكبر ثالث مجموعات موسيقية في العالم
ّ
هي "سوني" و"يونيفرسال" و"وورنــر" ،حتى لو كان الفنان
ً
قد انتقد كثيرا قطاع الصناعة الموسيقية خالل مسيرته.
ً
ويشمل "عـقــد ال ـتــوزيــع" هــذا " 35ألـبــومــا لبرينس صدر
فــي الـســابــق" ،وفــق مــا أف ــادت شــركــة "ســونــي" على موقعها
اإللكتروني.
وقــال رئيس المجموعة ريتشارد سـتــوري ،في بيان ،إن
ً
"سوني ميوزيك تفتخر كثيرا بالدور ،الذي تؤديه للحفاظ
على موسيقى برينس وإتاحتها لألجيال القادمة".
ً
كان برنس مناوئا بشدة ألوساط اإلنتاج الموسيقي .وفي
منتصف التسعينيات ،كان يظهر مع كلمة "سليف" (عبد)
مكتوبة على وجنته.
وفــي نهاية عمره ،تصالح النجم األميركي مع "وورن ــر".
ومن المقرر أن تصدر شركة اإلنتاج هذه نسخة جديدة من
ً
ً
ألبومه "بيربل ريــن" الــذي حقق نجاحا كبيرا بعد صدوره
ً
سنة  ،1984مع تسجيالت غير منشورة سابقا.
ً
ً
وتوفي برينس وهو من أكثر الفنانين نفوذا وبروزا في
ً
الثمانينيات مع أغنيته الناجحة جدا "بيربل رين" (Purple
ً
 ،)Rainفي  21أبريل عن  57عاما في مقر إقامته في بايزلي
ب ــارك فــي والي ــة مينيسوتا مــن جــرعــة زائ ــدة مــن مسكنات
األوجــاع ،وكان برينس الذي أضفى شعبية على موسيقى
ً
الفانك ،غزير اإلنتاج في عمله وكتوما في حياته الشخصية.
أظـهــرت وثــائــق محكمة أن ورثــة المغني الــراحــل برينس

أسطورة البوب برينس في إحدى حفالته

أق ــام ــوا دعـ ــوى قـضــائـيــة ض ــد مـسـتـشـفــى ب ــوالي ــة إيـلـيـنــوي
وسـلـسـلــة صـيــدلـيــات وول ـغــري ـنــز ،قــائـلـيــن إن ــه ك ــان بّــوســع
المستشفى والصيدليات إنقاذه في  2016إذا كانوا شخصوا
حالته بشكل صحيح وعالجوه من الجرعة الــزائــدة ،التي
تعاطاها قبل وفاته بأيام.
تتهم الدعوى التي أقيمت أمام محكمة دائرة مقاطعة كوك
ً
فــي شيكاغو طبيبا وصيدلية فــي مــر كــز ترينيتي الطبي
بمنطقة روك أيالند في والية إيلينوي بالتقاعس عن البحث
في أمر الجرعة الزائدة بشكل مناسب لمعرفة إن كان نجم
البوب الراحل تلقى االستشارة المناسبة.
وكـ ـ ــان ال ـس ـب ــب ال ــرس ـم ــي ل ـل ــوف ــاة ج ــرع ــة زائـ ــدة
تعاطاها برينس من مسكن اآلالم فنتانيل وهو
أقوى خمسين مرة من الهيروين.
يذكر أن المغني األميركي برينس ،اسمه الكامل
برينس روجرز نيلسونُ ،عرف بمواهبه المتعددة،
ً
ً
ً
ً
إذ كان مغنيا ومؤلفا غنائيا وممثال ،إلى جانب
مهارته في لعب عدد من األدوات الموسيقية.
وأثبت برينس نفسه كشخصية معروفة في
عالم موسيقى البوب على مدار أكثر من ثالثة
عقود .حــاز جوائز غرامي وأوسـكــار وغولدن
ً
غلوب وكان بين المغنين األكثر نجاحا.
ً
وأصدر برينس  39ألبوما موسيقيا خالل
حـيــاتــه الـفـنـيــة وأدرج اس ـمــه فــي "الـصــالــة
الفخرية للروك آند رول" األميركية.

كيدمان مع زوجها أوربان

نيكول كيدمان تكشف سر نجاح زواجها
كـشـفــت الـنـجـمــة األس ـتــرال ـيــة نـيـكــول كـيــدمــان ال ـســر الـغــريــب وراء
زواج ـه ــا ال ـطــويــل م ــن زوج ـه ــا الـمـغـنــي األس ـت ــرالــي كـيــث أورب ـ ــن ،إذ
يحتفل الثنائي بعيد زواجهما للسنة الثانية عشرة.
ً
وقالت الفائزة بجائزة أوسكار البالغة من العمر  51عاما أن الزوجين
اللذين يعيشان حياة مليئة بالعمل في مجال الترفيه ويربيان طفلين يسيران
على قاعدتين أساسيتين ،أحدهما تقوم على أساس إخبار كل منهما اآلخر بكل
شيء يجري في يومهما ،والقاعدة الثانية المثيرة لالهتمام أنهما ال يتراسالن
ً
نصيا.
ً
وصرحت كيدمان لموقع " ،"Paradeقائلة" :لــم نرسل رسالة نصية قــط ،هذه
كذلك؟"
ليست عالقتنا ،وهو أمر مثير لالهتمام ،أليس
ً
وأضافت أنهما يتهاتفان منذ بداية عالقتهما معللة السبب إلى عدم معرفتها
بطريقة إرسال الرسائل النصية ،تقول" :والسبب يعود إلى بداية عالقتنا كوني
لم أع ــرف طريقة إرســال الرسائل النصية ،ومنذ ذلــك الحين لم نقم بذلك ،نحن
ً
ً
نتواصل صوتيا أو مرئيا".

ً
ً
نجل جوني ديب يعاني مرضا خطيرا

يبدو أن المشاكل ما زالت
ت ــاح ــق ال ـم ـم ـثــل الـعــالـمـ 
ـي
ً
ج ــون ــي دي ـ ـب ( 55ع ــام ــا)
ً
لتصل أخيرا إلــى صحة
نجله جاك.
وب ـ ـس ـ ـب ـ ــب وض ـ ـعـ ــه
الـصـحــي الـخـطـيــرّ ،
تغيبت
وال ــدت ــه الـفـنــانــة الفرنسية
ً
فانيسا ب ــارادي ( 45عاما)
عــن الـعــرض األول لفيلمها
الـجــديــد "A Knife in the
 "Heartلتبقى إ ل ــى جانب
ابنها ورعايته.
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
" "Publicا ل ـف ــر ن ـس ـي ــة ق ــال
مخرج الفيلم يان جونزاليز،
"لألسف ،لم تستطع فانيسا
بارادي ،الحضور معنا هذه
ا لـلـيـلــة ،ألن نجلها يعاني
ً
ً
مرضا خطيرا".
ويشار إلى أن ديب يواجه
م ـ ـشـ ــاكـ ــل مـ ــال ـ ـيـ ــة الس ـي ـم ــا
ال ــدع ــوى ال ـتــي رفـعـهــا ضد
إدارة أ ع ـ ـمـ ــا لـ ــه ا ل ـس ــا ب ـق ــة
حيث اتهمها بسوء اإلدارة
وتسببت له بمشاكل ّ
مالية
ً
كبيرة ،مطالبا بمبلغ قدره
 25مليون دوالر.
برينس

جوني ديب
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قصر الدم وقضايا أخرى
الفصل األول
االث �ن �ي��ن  1999 -3 -28ال �م �ك��ان قصر
نورمان الجبلي ،الوقت مساء ،الجو ممطر
عاصف...
ك ��ان ن��ورم��ان ق��د اج�ت�م��ع م��ع ع ��دد من
أص ��دق ��ائ ��ه وال �م �س��ؤول �ي��ن ال� �ب ��ارزي ��ن م��ع
زوجاتهم ،وكانت زوجة نورمان موجودة
هناك ،كان هناك من الخدم حوالى عشرة...
وقد كانت أشبه بسهرة من النوع الفاخر...
ك ��ان ��ت ال �ض �ح �ك��ات وال �ق �ه �ق �ه��ات ت �ج��وب
المكان ...بدأت السهرة عند السادسة مساء
وكانت تسير على ما ي��رام ...إلى الساعة
العاشرة حيث حصل ما ّ
غير األجواء وقلب
ً
األمور رأسا على عقب ...طرق باب القصر
عند ال �ع��اش��رة ...فتح كبير ال�خ��دم الباب
فوجد رجلين مبللين بالكامل يرتديان
معطفين أس��ودي��ن ويعتمران قبعتين ال
يظهر من وجهيهما شيء ،يحمالن حقيبة
تشبه حقائب تسلق الجبال...
{ماذا تريدان؟} .سألهما كبير الخدم.
{نحن تائهان ...والمطر وعصف الرياح
ً
زادا األم��ر س ��وء ا ...ه��ل نستطيع المبيت
الليلة هنا؟} .سأل أحدهما والذي كان يقف
إلى يمين كبير الخدم.
{آه ،لكن.}...
{أرج� � ��وك ...ن��ري��د ال�ح�م��اي��ة وال �ل �ج��وء...
ليلة ..ليلة واحدة}...
ً
{انتظرا قليال هنا}...
عاد كبير الخدم إلى حيث كان السيد
نورمان مع ضيوفه وهمس في أذنه ،فقال
السيد نورمان ...دعهما يدخالن ،ال بأس...
ع��اد كبير ال�خ��دم إل��ى الرجلين وطلب
منهما الدخول ...توجها إلى الغرفة التي
ك� ��ان ف �ي �ه��ا ال �ج �م �ي��ع ج��ال �س �ي��ن ...وض�ع��ا
ع�ل��ى ال �ط��اول��ة أم��ام�ه��م م�ج�م��وع��ة أك�ي��اس
وفتحاها ...وسرعان ما انتشر دخان في
الجو ..وبدأ الجميع يفقدون عقولهم.
وقف رجل ورفع كرسيه وضرب به رأس
ال��ذي بجانبه ...ص��رخ آخ��ر فنظر الجميع
إليه ف��إذا به يغرس الشوكة في يده والدم
يسيل ...وقفت امرأة وبدأت بسكب الشراب
ً
على جسدها ..رج��ل أمسك سكينا وهجم
ً
بها ط��اع�ن��ا ث�لاث��ة ..انتشر األم� ��ر ...استمر
لساعات ..كبير الخدم والخادمتان ينظرون
من المطبخ مصدومين ..أين الرجلين اللذين
دخال؟ ...كانا قد حمال أكياسهما وغادرا...
ح��اول كبير الخدم التحرك ...فاقترب أحد
ً
ال��رج��ال منه ،ممسكا بسكين قطع رسغه

أم��ام كبير الخدم وأمسكه باليد الثانية...
تراجع كبير الخدم ...صرخت الخادمتان...
هربتا إلى الداخل ...لحق بهما كبير الخدم...
خرجوا من القصر ...وأوص��ل كبير الخدم
ً
الخادمتين إل��ى منزله م��ؤق �ت��ا ...وه�م��ا لم
ً
ّ
تعودا كما كانتا س��اب�ق��ا ...وك��أن عقليهما
طارا مما حصل...
ّ
{هل يعقل؟! ماريجوانا؟} .فكر هيرشار
في نفسه.
بعدها ع��اد كبير الخدم إل��ى القصر...
فتح الباب الخلفي الذي غادر منه بحذر...
تقدم إلى الغرفة التي كانوا فيها ..صرخ!!!...
ً
رأى ج�م�ي��ع م��ن ك��ان��وا ف��ي ال�ح�ف��ل ج�ث�ث��ا
م �ت��راك �م��ة ف ��وق ب �ع �ض �ه��ا ...ام �ت�ل�أ ال�ق�ص��ر
ً
بالدماء ..فبات فعال ..قصر الدم.
{هذا ما سمعته من كبير الخدم الذي ال
ً
أدري كيف بقي عقله صامدا ..وإن كان قد
ظهر ّعليه عالمات }...قالت سالي...
ً
{حقا! ...إنه أمر مفزع ،عالمات؟}.
{آه ،لقد سافرت مرة خارج البالد ،طلبت
منه المجيء معي ...لكنه رف��ض ..حاولت
ً
معه قليال ،لكنه استمر على رأيه ...مع أنه
ً
سيكون سعيدا}.
{آه ،ا ل� � �م� � �س� � �ك� � �ي � ��ن ...و م � � � � � ��اذا ح �ص��ل
للخادمتين؟}.
{كما قلت لك ...إحداهما دخلت مصحة
لألمراض العقلية واألخرى انتحرت}.
ً
{ومن أعلمك بهذا أيضا؟}.
{كبير الخدم ،تسوجي}.
{تسوجي؟}.
{آه ،نسيت ،هذا اسمه}.
ً
{اممم ،فعال إنها تجربة مفزعة ..لكنني
َ
أنت هنا؟ ...وما المطلوب
لم أفهم بعدِ ...لم ِ
مني؟ وهل لهذا عالقة بهذه القصة؟}.
{لقد مات والداي في تلك الحادثة ..أريد
معرفة من كان الرجالن}.
{ه ��ل ت �م��زح �ي��ن؟ ...خ�م��س ع �ش��رة سنة
ّ
م �ض��ت ...كما أن ه��ذي��ن الرجلين ي�ب��دوان
سارقين أو تاجري مخدرات}.
{ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة ...ل �ق��د ك �ن��ت أب �ح��ث في
منزلنا وهو المنزل الذي كنا نعيش فيه،
أما القصر فكان للمناسبات ...كنت أبحث
في متعلقات والدي وعثرت على ورقة}.
{ورقة؟}
{آه ،تبدو ك �ـ ...الطريق الواجب اتباعه
للحصول على الكنز}.
{هاه؟!}.
ًّ
{حقا هي كذلك! ..لقد ك ��ان ��ت م �ع�ن��ون��ة
هكذا}.
{وأي� � � � � � � � � � � � � ��ن
الورقة؟}.
{ه � ��ا ه� ��ي}.
وأع� � � � � � � � � �ط � � � � � � � � ��ت
ه�ي��رش��ار ال��ورق��ة
ال�ت��ي ك��ان��ت داخ��ل
م� � � �غ� � � �ل � � ��ف ..ف � �ت � �ح� ��ه،
أخ��رج�ه��ا ،ك��ان��ت ورق��ة قديمة
ً
جدا يعلوها غبار ومكتوبة بخط
رديء ،ق��رأ ب�ص��وت ع ��ال{ ...س��ري��ع
ك��ال��ري��ح ،ه� ��ادئ ك��ال �غ��اب��ة ،عنيف
كالنار ،ثابت كالجبل ...اتبع هذه
المبادئ واستمع إلى قلبك ..تصل
إلى الكنز المدفون}.
وك� � ��ان� � ��ت م� ��وق � �ع� ��ة ب � � �ـ {ت� ��اردي � �ل � �ل� ��ي
نورمان؟!}.
ّ
{آه ،إنه جدي}.
ً
{إذا ج��دك كتب ه��ذه ال��رس��ال��ة ع��ن كنز
مدفون؟}.
{ي �ب��دو األم ��ر ك ��ذل ��ك ...ل�ق��د ك ��ان ع�م��ري

سلطانة القاهرة
من أبريل  ،1257كان
يوم الثالثاء في العاشر ّ
الصباح الصافي وال��داف��ئ يبشر بنهار رائ��ع في
بالد النيل .وفي سماء شديدة الزرقة لم تجرؤ على
تعكير صفوها غيمة واحدة ،كانت الشمس تغمر
مدينة القاهرة بالنور وشذرات الذهب الملتمعة
ّ
الفيروزية.
بين أوراق الشجر وف��وق مياه النهر
جلست السلطانة شجرة ّ
الدر في جناحها الفخم
بقصر قلعة القاهرة ،يعتصرها الحزن والمرارة،
ً
ّ
وهي تقول في ّ
سرها إن نهارا كهذا خلق للحب
ّ
وال�س�ع��ادة ،ال للموت وال �ي��أس ال�ل��ذي��ن يستبدان
بأفكارها.
كانت السلطانة مسترخية في سريرها السابح
ّ
بضوء شمس ذل��ك الربيع ،متكئة إل��ى كومة من
ّ
ال��وس��ائ��د الناعمة ،وال�م�ك�س� ّ�وة بأغطية حريرية
ت��زه��و ب �ت �م� ّ�وج��ات ال �ل��ون �ي��نّ األخ� �ض ��ر واألزرق،
ّ
ّ
ذهبية وفضية ،تتداخل لتنفح
والمطرزة بخيوط
ً
ّ
الحياة في عصافير خالبة وأزهارا نضرة ونباتات
ً
عجيبة .ك��ان م��زاج السلطانة الجميلة بعيدا كل
البعد عن السعادة والصفاء .لم يغمض لها جفن
ق�ب��ل ال �ف �ج��ر ،ح�ي��ن اس�ت�س�ل�م��ت ّ ،ب�ع��دم��ا أنهكتها
ّ
تنفك تقض مضجعها بال
األفكار السوداء التي ال
النوم.
من
معدودة
هوادة ،لساعات
ّ
المفضالن
هما
واألزرق
األخضر
كان اللونان
ّ
ل ��دى ال�س�ل�ط��ان��ة ،ال �ت��ي ت �ص� ّ�ر ع�ل��ى ال �ق��ول إن�ه�م��ا
يسمحان بصفاء الذهان والتفكير العميق والنوم
ال� � � � � �ه � � � � ��ان � � � � ��ئ ،وي�س�ت�ح�ض��ران أس �ع��د األح�ل��ام .
ّأما الغرفة ،الشبيهة بعلبة
ثمينة للدرر،

خ�م��س س �ن��وات وق ��ت ال �ح��ادث��ة ال�م��روع��ة
ّ
وأذك��ر أن وال��دي تحدث م��رة ع��ن كنز في
ذاك القصر ..يعتبر التركة الكبرى ألفراد
العائلة}.
{ذاك القصر؟! أهو؟}.
{نعم ،قصر الدم!} .أجفل هيرشار ،صمت
ً
قليال ،ثم قال:
{هناك صورة داخل المغلف}.
{آه ،إنها ص��ورة لنا نحن العائلة قبل
ً
خمسة عشر عاما}.
ً
نظر هيرشار إل��ى ال�ص��ورة متأمال ثم
ً
قال{ :إذا؟ ...ما المطلوب مني؟}.
{ل � ّ
�دي ف�ض��ول ح��ول األم ��ر ،وأري ��د منك
اكتشافه}.
{اكتشافه؟!}.
ّ
واحمر وجهها وأخفضت رأسها
{نعم}.
قائلة{ ...ال تعتقد أنني سأذهب إلى ذلك
ً
القصر أبدا ...أليس كذلك؟}.
{آ ...آه ،أعتقد هذا}.
{لذا}.
ّ
{ت��ري��دي��ن م �ن��ي ال ��ذه ��اب ،وح� ��ل ال�ل�غ��ز
الموجود في هذه الورقة؟}.
{بالضبط!} .وابتسمت متحمسة.
{لكن} .تردد هيرشار.
{هل أنت خائف؟}.
{إ ...إيه ،ال بالطبع ...فقط أتساءل}.
{ال ت� �ت� �س ��اءل ...س��أج �ع��ل ك�ب�ي��ر ال �خ��دم
ينتظرك ه�ن��اك ،لقد أخبرته أن��ك ستأتيه
وس �ي �س��اع��دك ،إن ��ه ع��اي��ش وال� ��دي وج��دي
وربما يعلم ،بالتأكيد يعلم أكثر مني}.
{أخ�ب��رت��ه؟! أوي أوي ،لقد جعلت األم��ر
ّ
كأنني واف�ق��ت منذ أي ��ام} .تهكم هيرشار
في نفسه...
{ماذا قلت؟}.
ً
{آ ّ ...آه ،حسنا موافق!}.
ً
ً
ً
{حقا؟! شكرا لك ،إذا متى؟}.
{أين يقع هذا القصر؟}.
ً
{على تلة جبل دل��وم��ا ...إن��ه ب��ارز ج��دا
الصعب عدم مالحظته}.
ومن
ًّ
{هيه ،حقا؟!} سخر هيرشار.
ً
{إذا؟ سأتصل بتسوجي وأخ�ب��ره أنك
قادم اليوم}.
ً
{آ ...آه ،حسنا}.

الفصل الثاني
ق��اد ه�ي��رش��ار س�ي��ارت��ه وال�م�ط��ر ينهمر
ّ
ع�ل��ى ال��زج��اج ل��درج��ة أن ال�م� ّ�س��اح�ت�ي��ن لم
تكونا قادرتين على مواكبته ...بدأ يقترب
من العنوان ،البرق وصوت الرعد مع المطر
ً
المنهمر أضفت طعما آخ��ر على الرحلة،
ّ
هذا ما فكر فيه.
{ألم يكن من األفضل البقاء في المنزل
في جو كهذا؟}.
ثم تذكر أنه ال داعي لهذا الكالم اآلن بعد
أن رآه أمامه ...قصر نورمان ...قصر الدم!
ً
رك� ��ن ال� �س� �ي ��ارة ف ��ي م ��ا ب� ��دا ل ��ه م��وق �ف��ا
ل �ل �س �ي��ارات ...رأى س �ي��ارة م��رك��ون��ة {رب�م��ا
ه��ي لكبير ال�خ��دم} .ق��ال لنفسه ،هبط من
السيارة مع الحقيبة التي أحضرها معه،
وسقط منه ش��يء ل��م ينتبه إل�ي��ه ،وتوجه
نحو باب القصر.
ط��رق الباب ب��األداة ُ الحديدية المثبتة
عليه ،انتظر لحظات ،فتح ال�ب��اب ...وأطل
رجل بدا لهيرشار في السبعين من عمره،
ّ
أبيض البشرة ،كث الشعر ،أبيض الشعر
والحاجبين ،كان يرتدي بذلة سوداء اللون
ف��ي ح �ي��ن ارت � ��دى ه �ي��رش��ار ك �ن��زة س ��وداء
وفوقها معطف ّ
بني على بنطال جينز.
{هل أنت هيرشار؟} .سأل الرجل.

ّ
والمسماة {شجرة
تسكنها هذه المخلوقة الرائعة
ال� � � � ّ
�در} ،ف �ق��د ان �س��دل��ت ف� ��وق ج ��دران� �ه ��ا ،ال �ح��رائ��ر
ّ
وال� �س ��ج ��اد وال � �غ�ل��االت ي �ط �غ��ى ع �ل �ّي �ه��ا ال �ل��ون��ان
ّ
والمطعمة بالذهب والفضة ،والمزدانة
المذكوران،
هنا وهناك بلمسات فاقعة من األحمر أو األصفر،
ّ
ّ
البحرية ،التي صنعها
الدفء في تلك اللوحة
تبث ّ
أفضل فناني مصر.
ف��ي ال �م��اض��ي ،وج ��دت ال �ح� ّ
�وري��ة ال�ج�م�ي�ل��ة في
ذلك الملجأ صفاء الذهن والتوازن اللذين تحتاج
إليهما لتخوض معاركها .كما وضعت فيها أفضل
ً
ّ
الحربية ،وخاضت معاركها األعنف شبقا.
خططها
ّ
ّ
الحب واإلغراء،
فنون
صباها
سنوات
منذ
تلقنت
ّ
ً
ّ
الشرقية والمثيرة ،لتخرج منها مظفرة دا ئ�م��ا ،
ً
ً
بينما يخرج غريمها خاضعا ،لكن سعيدا.
ّ
يفعل فعله ف��ي تلك
غ�ي��ر أن س�ح��ر ا ّل�م�ك��ان ل��م ّ
الليلة .فشجرة ال��در كانت تتعذب ،وحين غلبها
ً
ً
ال� �ن ��وم ،ك ��ان م �س �ك��ون��ا ب��ال�ش�ي��اط�ي��ن وم�ض�ط��رب��ا
ب �ك��واب �ي��س م� � ّ
ّ
�روع� ��ة .ب� ��ات ال �ق �ل��ق رف �ي ��ق أي��ام �ه��ا
ً
ّ
وانغرست ج��ذور اإلحباط عميقا في فكرها .أما
ّ
الزمر ّ
ّ
ّ
دية،
الفيروزية والخضراء
التموجات الزرقاء
ّ
ألوان عينيها وحجارتها الكريمة جالبة الحظ ،فقد
ّ
المهدئة.
تالشت قدرتها
ّ
ك��ان��ت ال �س �ل �ط��ان��ة ت� �ح ��اول ي��ائ �س��ة أن ت�ت�ب��ي��ن
ب ��وض ��وح م ��ا ي �خ �ت �ل��ج ف ��ي أع� �م ��اق ذات � �ه� ��ا ،وف��ي
ّ
التصرفات
األحاسيس المشؤومة التي أيقظتها
ّ
األخيرة لزوجها الثاني حيالها ،السلطان المعز
ّ
ً
أيبك .حتى ولو كانت دائما امرأة العقل ،فإن قلبها
ّ
ً ّ
لم يكن بعيدا قط حين يتعلق األمر برجال حياتها.
ّ
وها الشغف اليوم يتغلب على المنطق .وجودها
ً
ّ
مهدد والسلطة تكاد تفلت من بين يديها نهائيا.
ّ
ّ
وزوجها يخطط لزواجه الثاني من أميرة شابة.
ّ
تأرجح قلبها بين السخط والخوف ،غير أن
االن�ت�ق��ام ال��ذي ي�ن��ادي ب��ه كبرياؤها الجريح
هو ّالذي سيطر على تفكيرها .كان االنتقام
يحثها على تصفية حسابها مع الجاحد
ّ
ال��ذي ي��دي��ن لها ب�ك��ل ش��يء ،وم��ع ذل��ك قد
ّ
زيـن له غروره إهانتها .كان أيبك الرجل
ّ
ّ
الوحيد الـذي أحبته بشغف .صحيح أن
ذلك الشغف لم يدم سوى سنوات قليلة،
أي الوقت الكافي لتعرفه على نحو أفضل،
ّ
لكن الشغف ال�ج��ارف عينه ه��و م��ا سمح
له بالوصول إلى حيث هو اليوم ،على رأس
ّ
أمبراطورية مصر وسوريا.
بعد موت زوجها ّ
األول ،السلطان األيوبيّ
الصالح ،رغب كثير من األم��راء المماليك في
الزواج من األرملة الجميلة .أولئك األمراء كانوا
ّ
ّ
لألمبراطورية ،وق��د منحوا
الحقيقية
ال�ق� ّ�وة

{آ ...آه ن�ع��م ،سيد تسوجي إن ل��م أكن
ً
مخطئا ...كيف حالك؟}.
{صحيح ...بخير ،تفضل بالدخول}.
دخ��ل ه�ي��رش��ار ،نظر إل��ى كبير الخدم
وهو يغلق الباب.
ً
ً
سأل هيرشار خائفا{ ...عـ ...عفوا ،هل
هذه التي على الباب؟}.
ّ
{دماء} .أجابه ببرود وأضاف {أظن أنك
تعلم بالحكاية}.
{آ ...آه ن �ـ ...ن�ع��م} .أج��اب ه�ي��رش��ار ثم
تحدث لنفسه{ ...يبدو أنها ستكون ليلة
ً
ً
ممتعة جدا!} ساخرا قالها.
تقدم مع كبير الخدم إلى القاعة التي
ش�ه��دت ال �ح��ادث��ة ،دخ�ل�ا إل�ي�ه��ا ،كانت
ّ
ً
ب��ال�ف�ع��ل إث �ب��ات��ا ...ل��م ي��رت��ب ش ��يء في
القصر بعد الحادثة وت��رك كما هو...
ال�ص��ال��ة ب��دت كساحة ق�ت��ال ،ال شيء
أوان ،ل��وح��ات ،ك��ل شيء
ف��ي ّ م�ك��ان��هٍ ...
مكسر على األرض ،وال يخلو شبر
ف��ي ال�غ��رف��ة م��ن بقع دم ��اء ،ك��ل شيء
ُبقي كما هو ،فيما عدا الجثث التي
خرجت من القصر إلى قبورها.
أ
ُ
ً
ًّ
{ح��ق��ا ،لقد كانت ليلة ال تنسى أب��دا}.
قال كبير الخدم.
وض��ع هيرشار حقيبته على كرسي...
وف ��ي أث �ن��اء ذل ��ك س�ق�ط��ت م�ن�ه��ا محفظته
وجواز سفره ،نزل كبير الخدم والتقطهما
له وسأله{ :لماذا تحمل جواز سفرك معك؟}.
{آ ...آه} .تردد هيرشار.
{يبدو أنني وضعته بالخطأ} .ثم قال
لنفسه:
ّ
{من رتب الحقيبة هي آيرين هل اعتقدت
أنني مهاجر لتضع الجواز؟}.
{أخ� �ب ��رن ��ي} .ق� ��ال ه �ي��رش��ار ب �ع��د ت��أم��ل
للغرفة{ ...أنت من فتح للرجلين ،ألم تلحظ
ً
ً
معهما شيئا غريبا حينها؟}.
{ال ،ل� � �ق � ��د أخ� � � ��رج� � � ��ا األك� � � � �ي � � � ��اس م ��ن
حقيبتيهما}.
{فهمت}.
{واآلن ،ما الذي ستفعله أيها الفتى؟}.
{أفعله؟! }...وأكمل لنفسه{ ...ربما أوجه
أنا لنفسي هذا السؤال ،ماذا سأفعل؟}.
{ع� �ل ��ى ك � ��ل ،س� ��أك� ��ون ف� ��ي ال �م �ط �ب��خ إن
احتجت ّ
إلي}.
ً
{آ ...آه حسنا}.
ت ��وج ��ه ك �ب �ي��ر ال � �خ� ��دم ت �س ��وج ��ي ن�ح��و
المطبخ وتبعه هيرشار بعينيه حتى دخل،
نظر هيرشار حوله في الغرفة ،وبسرعة
الحظ نقطة البداية كما اعتقد.
وفي الخارج ،التقط شخص ما أسقطه
هيرشار وابتسامة عريضة على وجهه.
.Interesting
قالها هيرشار بعدما الح��ظ ما جعله
يعتقد أن �ه��ا ن�ق�ط��ة ال �ب ��داي ��ة ...ن�ظ��ر إليها
ّ ً
مجددا ...كانت ساعة حائط مقابله متوقفة
عند الساعة السادسة والنصف لكن }...ال
ينطبق ال�ع�ق��رب��ان الصغير والكبير عند
السادسة والنصف ،ال يوجد أسفل الساعة
ً
م��ا ي��دل على ش� ��يء ...إذا }...ق��ال هيرشار
وتابع لنفسه{ :خدعة البيوت القديمة؟}.
ً
ت� �ق ��دم م ��ن ال� �س ��اع ��ة وأح � �ض ��ر ك��رس �ي��ا
يحركهما...
بمواجهتها ثم عبث بالعقربين
ّ
استمر في األمر لدقيقة قبل أن يسمع طقة،
{واآلن؟} فكر ،وقبل أن يجد اإلج��اب��ة ،كان
ً
ال�ب��اب المخفي ق��د انفتح داف�ع��ا هيرشار
إلى مكان معتم.
سقط هيرشار بسبب ه��ذا وب��دأ يتألم
جراء ذلك{ ،بدأنا؟} .تساءل ،كان الباب الذي
فتح قد دفعه إلى الداخل ...إلى مكان معتم...
نظر ح��ول��ه ...م��رت لحظات قبل أن تعتاد

ثقتهم للمرأة الكفوء ة والحكيمة ،أرملة ّ
سيدهم
ً
جميعا ،الراحل الصالح ّأي��وب .كانت ق��ادرة على
حياة زوجها.
حكم البالد ،كما دأبت أن تفعل
خالل ّ
كان الجميع يعرفون ّأن شجرة ال ّ
ـدر تمثل أثمن ما
لدى الصالح :هي زوجته ،والمؤتمنة على أسراره،
ّ
السياسية األولى ،واألغلى على قلبه،
ومستشارته
حتى من أوالده .وفي أثناء غيابه ،كانت هي من
تدير شؤون الدولة.
ّ
خضم
عند وفاة السلطان الصالح ّأيوب ،وفي
الحرب ّ
ّ
الفرنسي لويس التاسع،
ضد جيش الملك
ّ
ع��رف��ت ش�ج��رة ال �ـ��در ك�ي��ف ت��دي��ر األزم ��ة ببراعة
وحذاقة وشجاعة تليق بأعظم السالطين .لقد
نجحت في المحافظة على وحدة البالد وقهر
ج�ي��ش ال�ص�ل�ي�ب� ّ�ي�ي��ن ،ف �ت �ج� ّ�رأ أم� ��راء ال�م�م��ال�ي��ك
ّ
التابعين للصالح ّأيوب على اتخاذ ذلك القرار
ّ
اإلسالمي:
الذي ال سابقة له في تاريخ العالم
انتخبوا على رأس ال��دول��ة ام��رأة ،ومنحوها
ّ
شجرة
الرسمية كاملة .قبضت
مقاليد السلطة
ّ
ّ
الدر بيديها الناعمتين والحازمتين على أعنة
ً
ّ
الدولة مدة ثمانين يوما مجيدة .كان لقبها
{ملكة المسلمين}.
ً
ل�ك��ن أص �ـ��وات��ا ب ��دأت ت�ع�ل��و ض� ّ�د اس �ت�لام ام��رأة
الحكم ،وقد كان ألحدها ،أكثر من غيره ،القدرة على
بغداد ،الزعيم
جعلها تذعن؛ صوت الخليفة في
ً
ّ
الروحي للعالم اإلسالمي قاطبة .رغبة منها في
ّ
اإلمبراطورية وسالمها ،كان
المحافظة على وحدة
على شجرة ّ
الدر أن تبحث بسرعة عن زوج تجعل
ً
ً
منه سلطانا شريكا .تنازلت عن العرش بدون أن
ّ
تتخلى عن السلطة.
إخ � �ت ��ارت أي� �ب ��ك .وأرادت� � � ��ه ل �ت �ق��اس �م��ه ال �س��ري��ر
ّ
والعسكري الذي
والعرش .أيبك ،ذاك العبد القديم،
ارت�ق��ى ال�م�ن��اص��ب ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ليصبح أت��اب��ك ،قد
ّ
ً ّ
جعلت منه شجرة ّ
الدر سلطانا ،فاتخذ اسم المعز
أيبكّ ،
ثم أحكم سيطرته على الدولة.
ّ
كان لشجرة الدر ما يكفي من الفطنة والدهاء
ّ
لتفهم أن أيبك استطاب طعم السلطة ،وأن العبد
ً
ال � ��ذي ب ��ات م �ل �ك��ا ،ي��ري��د ال �ت �ح� ّ�رر م� ّ�م��ن أح�س�ن��ت
إل �ي��ه ،وم ��ن ال �ت��ي ي��دي��ن ل�ه��ا ب �ص �ع��وده ال�ص��اع��ق.
ّ
الخاصة م��ن المماليك
لقد ب��ات لديه مجموعته
وال�م�س�ت�ش��اري��ن ،ال��ذي��ن راح ��وا ي�ح��ارب��ون أن�ص��ار
ً
النظام السابق المخلصين ،وخصوصا السلطانة.
ً
ف��ي ال ��واق ��ع ،ض ��اق ه ��ؤالء ال�ح�ل�ف� ّ�اء ال �ج��دد ذرع ��ا
بسطوة شجرة ّ
الدر على أيبك ،وتدخلها في شؤون
ّ
ً
البالد ،فلم يوفروا جهدا لتحريره من نفوذها.
تغيير م�ق� ّ�ره:
وه �ك��ذا ن�ج�ح��وا ف��ي
حمله ّ ع�ل��ى ّ
ّ ً
تنبأ له بأنه سيموت
منجما
بعدما التقى أيبك
على يدي زوجته ،اختار اإلقامة في مسكنه ،في

عيناه الظالم ...لكنه لم َير الكثير ...أخرج
هاتفه الخلوي ،أشعل الضوء فيه ...وقرر
ً
المضي قدما ،توقف.
{أووه! ...ما كل ه��ذه ال��درج��ات؟!} .قالها
ً
متفاجئا{ .إنها حوالي عشرين درجة ،هذا
ً ً
ً
يعني طابقا كامال! إذا ،سأنزل إلى القبو؟!}
أخذ يفكر...
وج� ��ه ض� ��وء ه��ات �ف��ه إل� ��ى أس �ف��ل لينير
طريقه ،وبدأ بالنزول ،درجة ...درجة{ .إلى
أين يأخذني هذا ال��درج؟} .فكر ،ثم فجأة
ً
ازداد حماسا ،وعاد إليه حبه للمغامرة،
ً
استمر ف��ي ال�ن��زول موجها ال�ض��وء إلى
األسفل ،وحين اقترب من نهاية الدرجات...
ً ّ ً
ممددا على األرض،
أب��رز الضوء له شيئا
ّ
وجه الضوء إليه أكثرّ ...
تبين له أنه جسد...
ً
ً
اندفع راكضا باتجاهه نزوال ،وحين أصبح
بجانبه ...أدرك صاحبه.
{آنسة سالي؟!}.
حملها ب�ي��ن ي ��دي ��ه ...رب ��ت ع�ل��ى خدها
ً
قليال ...حتى بدأت تفتح عينيها ،قال لها:
{ما الذي تفعلينه هنا؟!} بنبرة شخص
مصدوم.
{آ ...آه ،أين نحن؟!} وبدأت تلتفت حولها.
ً
{ال أعلم!} قالها صادقا.
{ما الذي حصل؟!} .سألها بعد أن انتبه
لوجود كدمة على رأسها.
{لست متأكدة}.
َ
�ت إل��ى ه�ن��ا؟ أل��م ت�ق��ول��ي إن��ك ال
ِ{ل ��م أت �ي� ِ
يمكنك دخول هذا القصر؟!}.
{آ ...آه ،أتيت ألطمئن على كل شيء قبل
قدومك ،فتسوجي ،تسوجي لم يكن يجيب
على الهاتف بعد أن أخبرته بقدومك ،قلقت
فأتيت}.
ً
{إذا ال � �س � �ي� ��ارة ال � �ت ��ي ف� ��ي ال � � �خ� � ��ارج...
سيارتك؟}.
{آ ...آه}.
{وبعد ذلك؟ ماذا حصل؟}.
{ك �ن��ت ،كنت أت �ح��دث م��ع ت�س��وج��ي ،ثم،
ضباب ،ال نجوم ،فقدت وعيي ،لم أفق إال
اآلن ...أين أنا؟}.
{ليتني أعلم أين نحن بالضبط!} قالها،
ثم فكر{ ...هل يعقل؟! هو من ضربها؟ لماذا؟
ولماذا وضعها هنا؟!}.
{م � � ��ا ...م � ��اذا س �ن �ف �ع��ل؟} .س��أل �ت��ه وه��ي
ترتجف.
{ه ��ل ت�ش�ع��ري��ن ب��ال �ب��رد؟ ال �ج��و ممطر
وعاصف وأنت ترتدين مالبس خفيفة}.
ثم خلع معطفه ،ساعدها على الوقوف
وألبسها إياه...

ً
ب��اب ال�ل��وق ،ت��ارك��ا قصر قلعة الجبل ،حيث تقيم
شجرة ّ
الدر ،حاكمة مطلقة بدون منازع .كان صالح
ّ
ّ
ّ
ال��دي��ن ،ال�ج��د الشهير للصالح أي ��وب ،وم��ؤس��س
ّ
األيوبيين ،قد شرع في بناء تلك القلعة العام
ساللة
ّ
ّ
 1176فوق مرتفع متصل بجبل المقطم المشرف
على مدينة القاهرة.
ّ
�رؤي��ة زوج�ت��ه ف��ي مسكنها
�
ل
�ر
ّ ل��م يعد أي�ب��ك ي�م� ّ
ً
إال ف��ي م��ا ن��در ،كما ت��وق��ف ع��ن استدعائها طلبا
الحكومة ،وباتت القطيعة
لمشورتها في شؤون
ّ
ّ
نهائية .شعرت السلطانة بأنها وحيدة وضجرة
ّ
ّ
متعبة ،أم��ام ال �ش��دة ال�ت��ي ح��ل��ت ب�ه��ا ،ل�ك��ن ،وبعد
ّ
سنوات كثيرة طبعتها ّالمعارك وكللها المجد،
ً
أدركت ّ
السيدة العظيمة أنها لم تعد تملك خيارا.
ّ
ّ
عليها أن تتسلح بالشجاعة وتتصرف.
ّ
راحت معدتها تنقبض كلما م ّـرت ببالها فكرة
ّ
ّ
ّ
واستبد بها شعور مروع بأن
خيانة أيبك وغدره.
ّ
يد جن عمالقة تلوي أحشاءها بال هوادة ،لتصعد
ً
ً
منها حموضة تشعل في حلقها حريقا مرعبا ،
تضغط على صدرها ،فتعتصر
فيما يده األخرى ّ
ً
تنفسها لهاثا .كان وضعها يزداد
رئتيها،
ويصبح ّ
ً
ّ
سوءا حين تفكر بأنها ،وبعد زواج أيبك بخطيبته
ّ
الشابة ،وهي ابنة أتابك الموصل ،بدر الدين لؤلؤ،
ّ
ً
ً
ّ
ستتعرض للقتل عاجال أم أج�لا ،أو حتى أسوأ،
سترسل إلى غياهب نسيان الحريم.
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ً
ّ
«المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون» يكرم فنانين عربا
ً
• مشاركة  80فيلما ومعرض لوسائل اإلنتاج واإلعالم

ّ
كرم «المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون» في دورته التاسعة ،فنانين من لبنان والعالم العربي ،برعاية
ً
وزير الثقافة في حكومة تصريف األعمال غطاس خوري ممثال بمستشاره المحامي عيسى زيدان وحضور
نقيب السينمائيين ورئيس «المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون» المخرج صبحي سيف الدين ،ونخبة من
نجوم السينما والتلفزيون في لبنان والعالم العربي .تخلل الحفلة توزيع جوائز للفنانين المكرمين ودروع
لألفالم الفائزة.
بيروت -ةديرجلا

•

تمنى صبحي
سيف الدين أن
يكون المهرجان
في العام المقبل
أكثر من ثالثة أيام
ً
ّ
يضم أفالما
وأن
أوروبية

في كلمة ترحيبية في الدورة التاسعة
م� ��ن {ال� �م� �ه ��رج ��ان ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل�س�ي�ن�م��ا
والتلفزيون} ،اعتبرت اإلعالمية فرح عامر
أن الفن وأهله نجحوا وحدهم في إبقاء
م�س��اح��ة م�ل��ون��ة م��ن ب�لادن��ا ،ع�ب��ر تقديم
لوحة عطاء من مخيلة والدة تسهم في
إب��داع سيناريو وح��وار من فرح وعطاء
وأوج ��اع وري�ش��ة مخرج يجمح بإقناع،
وت�ن�ف�ي��ذ ف�ن��ان�ي��ن ل �ل��رق��ي خ �ي��ر ص �ن��اع}،
م ��ؤك ��دة أن ل �ب �ن��ان ب �ل��د ال� �ح ��رف وال �ف��ن
واإلي� �م ��ان ،ث��م ك ��ان ع ��رض ف �ن��ي ل �ـ{ف��رق��ة
البيارق اللبنانية} لصاحبها ن��زار أبو
دياب.

نضال واستمرارية
أع ��رب ال�ن�ق�ي��ب ص�ب�ح��ي س�ي��ف ال��دي��ن عن
س � � ��روره ل� ��وج� ��ود ال �ف �ن��ان �ي��ن ال � �ع� ��رب ف��ي
ً
رب� � ��وع ل� �ب� �ن ��ان ،ش� ��اك� ��را وس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
ودوره� � � ��ا ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال� �ن� �ج ��اح ،وأش� ��ار
ف��ي كلمته التي ألقاها ف��ي االحتفال إلى
أن {ش �ع��ارن��ا ه��و إذا اب�ت�س��م ال�ف��ن ابتسم
ال��وط��ن ،وأي فنان ف��ي العالم العربي إذا
ً
ابتسم يبتسم و ط �ن��ه} ،متمنيا أن يكون
لهذا الشعار دور كبير في العالم العربي.
وق� ��ال{ :م �ن��ذ ت�س��ع س �ن��وات ونحن
ن � � �ن � ��اض � ��ل ك� � � ��ي ي� � �ب� � �ق � ��ى ه � ��ذا
ال �م �ه��رج��ان وي�س�ت�م��ر ،وه��و
ً
ي � �ش � �م� ��ل أف � �ل ��ام� � � ��ا ط ��وي� �ل ��ة
ً
وقصيرة وأف�لام��ا وثائقية
وم � �س � �ل � �س �ل�ات ،وق ��د
اخ �ت��رن��ا ض �م��ن ه��ذا
ً
المهرجان معرضا
ل ��وس ��ائ ��ل اإلن � �ت ��اج
واإلعالم والوسائل
ً
ال�ف�ن�ي��ة ،م��راف �ق��ا له
ل �م��دة ث�لاث��ة أي ��ام}.
وت � �م � �ن� ��ى أن يكون المهرجان
ف��ي ال �ع��ام المقبل أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أي��ام
ً
ً
أيضاّ ،
ّ
ورحب
يضم أفالما أوروبية
وأن
ً
بالفنانين مؤكدا أنهم {مبدعون على
ً
أرض لبنان} ،ومشددا على أهمية
تكريمهم.

تعاون عربي
ّ
ب � � �ع� � ��د ت � �س� ��ل � �م� ��ه
ً
درع � � � ��ا ت �ق��دي��ري��ة
م � � � � � � ��ن رئ � � � �ي � � ��س
ال � �م � �ه � ��رج � ��ان
ألقى ممثل

وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة ال�م�ح��ام��ي ع�ي�س��ى زي��دان
ك�ل�م��ة أث �ن��ى ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ج �ه��ود جمعية
المهرجان الثقافي السينمائي ممثلة
بشخص رئيسها المخرج صبحي سيف
الدين لنشاطه وحركته الدائمة لمواكبة
األع� �م ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة وال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة
الفنية ،و{اال ل�ت�ف��ا ت��ة الخاصة م��ن لجنة
المهرجان لتكريم المبدعين والمميزين
ف ��ي م �ج ��ال ال �س �ي �ن �م��ا وال �ت �ل �ف��زي��ون م��ن
ممثلين ومخرجين ومنتجين وكتاب
وش � � �ع� � ��راء وس� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي� �ي ��ن وف� �ن ��ان� �ي ��ن
ل �ب �ن��ان �ي �ي��ن وع � � ��رب ،ك ��ان ��ت ل �ه��م أع �م��ال
ناجحة ،بل الفتة ونالت أصداء إيجابية
وم �ح �ب �ب��ة ل ��دى ال �ج �م �ه��وري��ن ال�ل�ب�ن��ان��ي
والعربي}.
أض � � � ��اف{ :ش� ��اه� ��دن� ��ا ف � ��ي ال� �س� �ن ��وات
ً
ً
األخ� � �ي � ��رة ت� � �ط � ��ورا الف � �ت� ��ا ف� ��ي ال �م �ج ��ال
ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي وال �س �ي �ن �م��ائ��ي ،م��ن حيث
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ح��دي �ث��ة ال �م �س �ت �ع �م �ل��ة ف��ي
الصوت والصورة والمؤثرات الخاصة
وال �م ��واض �ي ��ع ال �م �ط��روح��ة ال �ت ��ي ك��ان��ت
محرمة أو شبه م�ح��ر م��ة ،و ل�ع��ل السبب
األول والمباشر لهذه النقلة اإليجابية
والنوعية في عالم السينما والتلفزيون
ه��ي ف��ي ال�ت�ع��اون ال�ق��ائ��م ب�ي��ن إن�ت��اج��ات
ع��رب �ي��ة م �ت �ن��وع��ة م �ش �ت��رك��ة ب �ي��ن ب �ل��دان
عربية تجمع بينها حضارات وثقافات
ولغة وتقاليد مشتركة} .وأبدى استعداد
وزارة الثقافة للمساعدة قدر اإلمكان في
هذه المجاالت.
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أخبار النجوم

حسين الجسمي :ال طعم للحياة
بال أصدقاء

حسين الجسمي
ش��ارك النجم حسين الجسمي جمهوره ومحبيه ،عبر
حسابه على {إنستغرام} صورة له مع عدد من أصدقائه،
وك�ش��ف م��ن خاللها أن��ه يفتقد طعم الحياة إذا غ��اب عنه
ً
أص��دق��اؤه ،ق��ائ�لا{ :ال طعم للحياه ب�لا أص��دق��اء} .وتفاعل
معه كثيرون من معجبيه الذين أكدوا أن مقولته حقيقية
مئة بالمئة.
ُيذكر أن الجسمي ّ
قدم حفالت غنائية عدة خالل الفترات
ً
ً
الماضية ،ويسمع راهنا عددا من األلحان والكلمات للبدء
في تسجيلها خالل الصيف.

عيضة المنهالي أطلق «حن حن»

عيضة المنهالي
ّ
ً
صبحي سيف الدين يسلم درعا تقديرية للفنانة سلمى المصري

جوائز
شارك في {المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون} في
ً
دورته التاسعة  80فيلما من  12دولة عربية فاز منها 20
ً
فيلما من لبنان وسورية ومصر وتونس والمغرب واألردن،
من بينها{ :الحياة لك ،غربة وطن ،معك ،زهرة حلب ،ما ورد،
لقطة حلم ،على سطح دمشق ،صديق الله ،جذور الحرب،
لقمة عيش ،معك ،سرير الموت والحياة لك ولغيرك}...
توزعت الجوائز في المهرجان على النحو التالي :نال
الفيلمان المصريان القصيران {المحطة األخيرة} للمخرج
م�ح��ب ودي ��ع و{ال �ب �ح��ث ع��ن أب ��و ال �ع��رب��ي} ل�ل�م�خ��رج أك��رم
البزاوي جائزتين :األول الجائزة الذهبية والثاني جائزة
لجنة التحكيم الخاصة .تسلم المخرج عمر عبدالعزيز
والناقدة ميرفت عمر الجائزتين عن المخرجين.
ن ��ال ال�ف�ي�ل��م ال�ل�ب�ن��ان��ي { 12س��اع��ة} ل�ل�م�خ��رج��ة غ��ري��س
م�ج��دالن��ي ال �ج��ائ��زة ال��ذه�ب�ي��ة للفيلم ال��وث��ائ�ق��ي ،والفيلم

السوري {األب} للمخرج باسل الخطيب الجائزة الذهبية
للفيلم الطويل.
ً
ق��دم��ت إدارة ال�م�ه��رج��ان دروع ��ا تكريمية إل��ى :محمد
يوسف الشريف ،أمين عام مهرجان اإلسكندرية السينمائي
لدول البحر المتوسط ،والناقدة ناهد صالح المدير المالي
لمهرجان اإلسكندرية ،المخرج مسعد فودة نقيب المهن
السينمائية في مصر ،المخرج عمر عبد العزيز رئيس
ات �ح��اد ال�ن�ق��اب��ات ف��ي م�ص��ر ،ال�ن��اق��د األم �ي��ر أب��اظ��ة رئيس
اتحاد الجمعيات السينمائية العربية ،زهير رمضان نقيب
الممثلين في سورية ،الفنانة سلمى المصري ،مراد شاهين
رئيس مؤسسة السينما في سورية ،فريد بوسعيد نقيب
الموسيقيين في لبنان ،حسين الخطيب نقيب الفنانين
األردنيين.

طرح الفنان اإلماراتيعيضة المنهالي أغنية «حن حن»
الشبابية عبر حساباته اإللكترونية على مواقع التواصل
االجتماعي ،وعبر بعض المحطات واإلذاعات العربية.
«ح��ن ح��ن} م��ن كلمات ال�ش��اع��ر اإلم��ارات��ي أح�م��د ال�م��ري،
وألحان غيث محمد ،وتوزيع مهند خضر ،وهندسة صوت
ماجد صالح.
ي�ت��وق��ع ال�م�ن�ه��ال��ي أن ت�ح�ص��د األغ �ن �ي��ة ن�س�ب��ة اس�ت�م��اع
ً
ً
عالية ،خصوصا أنها تأتي استكماال ألعمال ناجحة مثل
{يا بوي} و{أزعل عليك} وغيرهما من أعمال مميزة قدمها
ً
منذ سنة تقريبا.

ً
دموع تحسي ن تكشف سرا

رمضان وهيفاء وزينة األكثر خسارة في السباق الرمضاني
دموع تحسين

أخفق عدد من الفنانين في استغالل الفرص الدرامية التي أتيحت لهم في السباق الرمضاني
الماضي ،فلم يحققوا أي نجاح رغم تجسيدهم األدوار الرئيسة وحصول أعمالهم على التسويق
الجيد قبل الشهر الفضيل ،سواء من المنتجين أو من المحطات الفضائية المختلفة التي باشرت
دعاية مكثفة لمختلف المسلسالت قبل انطالق عرضها.
القاهرة – هيثم عسران

حمادة هالل
حافظ على
المنطقة
الرمادية
التي يقدم
فيها تجاربه
الدرامية
ً
سنويا

خ ��اض ال �ف �ن��ان ال �ك��وم �ي��دي علي
ً
رب �ي��ع ت�ج��رب��ة ال�ب�ط��ول��ة م �ج��ددا من
خالل مسلسله الكوميدي «سك على
اخواتك» ،ولكن رغم الدعاية الجيدة
التي صاحبت العمل فإنه لم يحظ
بنسبة مشاهدة أو تفاعل كبير من
الجمهور ،بل ّ
تعرض النتقادات من
ً
النقاد بسبب ضعف مستواه فنيا
واع �ت �م��اد رب �ي��ع ع�ل��ى ط��ري�ق��ة أدائ ��ه
نفسها في ع��روض «مسرح مصر»،
من دون أن ِّ
يقدم أي جديد أو يخرج
م��ن إط��ار شخصية ال�ش��اب ال��ذي ال
يجيد فهم المحيطين به وأسلوب
حياتهم.
ال�لاف��ت أن��ه رغ��م ك��ون علي ربيع
بطل العمل فإن أداءه جاء األضعف
بين زمالئه الذين شاركوه البطولة،
وف ��ي م�ق��دم�ه��م ص �ب��ري ف� ��واز وه�ن��ا
ً
ش�ي�ح��ة ،ع�ل�م��ا ب��أن ق�ن��اة  mbcالتي
ً
ع��رض��ت ال�م�س�ل�س��ل ح �ص��ري��ا على
ش ��اش �ت �ه ��ا رص � � ��دت ت� ��راج� ��ع ن�س��ب
م �ش ��اه ��دت ��ه اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة م �ق��ارن��ة

بمسلسالت ك��وم�ي��دي��ة ع��رض��ت في
الموسم نفسه عبر موقعها {شاهد
دوت نت}.

الرداد وإيمي
وعلى عكس المعتاد م��ن نجاح
ً
ال�ث�ن��ائ�ي��ات ال��زوج �ي��ة ف �ن �ي��ا ،ج��اءت
تجربة حسن ال��رداد وإي�م��ي سمير
غ� ��ان� ��م أق � � ��ل ب �ك �ث �ي��ر م � ��ن ال �م �ت��وق��ع
ً
جماهيريا  ،فلم يحقق مسلسلهما
{ع��زم��ي وأش �ج��ان} نسبة مشاهدة
ً
واس �ع��ة س� ��واء إل �ك �ت��رون �ي��ا أو على
ً
ال� �ش ��اش ��ات ،خ �ص��وص��ا م ��ع ت�ح��ول
ً
المسلسل ليكون تجميعا لمجموعة
م � � ��ن اإلي� � �ف� � �ي� � �ه � ��ات وال � �ك ��وم � �ي � �ك ��س
ال �م��وج��ودة ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ،م ��ن دون ت ��واف ��ر أي��ة
مساحة للكوميديا الحقيقية خالل
األحداث.
وأخ� � �ف � ��ق ال� � � � � ��رداد ف � ��ي ت �ج��رب �ت��ه
ال��درام�ي��ة األخ �ي��رة رغ��م نجاحه في
تجربة {حق ميت} التي قدمها قبل
ثالثة أع ��وام ،فيما واص�ل��ت زوجته
ً
اإلخ� � �ف � ��اق درام � � �ي � ��ا ب �ع ��دم ��ا ف�ش�ل��ت
ف��ي ال �خ ��روج م��ن ع �ب��اء ة تجربتها
ال�ك��وم�ي��دي��ة ف��ي األج ��زاء األول ��ى من
مسلسل {هبة رج��ل ال �غ��راب} ،إذ لم
تنجح في الكوميديا العام الماضي
ب�م�س�ل�س��ل {ف ��ي ال �ل�ا ال الن� ��د} ال ��ذي
ش��ار ك��ت فيه م��ع شقيقتها الكبرى
دنيا.

زينة وفهمي

{قانون عمر}

ً
ك�ش�ف��ت ال �ف �ن��ان��ة ال �ع��راق �ي��ةدم� ��وع ت�ح�س�ي�ن س� ��را عنها
لجمهورها ،وه��و أن�ه��ا تقدمت لبرنامج ال�م��واه��ب «أراب
ً
آي � ��دول» س��اب �ق��ا .وق��ال��ت ف��ي م�ق��اب�ل��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة إن لجنة
التحكيم رفضتها ف��ي المرحلة األول��ى م��ن البرنامج ،لذا
ّ
ل��م تظهر على ال�ش��اش��ة .وأك ��دت أن�ه��ا ل��م ت�ي��أس م��ن األم��ر،
ّ
ف��اج�ت�ه��دت وث��اب��رت ،وب�ص�ي��ص األم ��ل يسكنها ،فتقدمت
بعدها إلى {ذا فويس».
ُي��ذك��ر أن دم��وع ن��ال��ت أع�ل��ى نسبة تصويت ف��ي الحلقة
األخيرة من الموسم الماضي لبرنامج «ذا فويس» وتوجت
بلقب «أحلى صوت».

وبعد نجاح زينة العام الماضي
في مسلسل {ألعلى سعر} مع نيللي
ك��ري��م ،ل��م يحقق {م�م�ن��وع االق �ت��راب
أو ال�ت�ص��وي��ر} ف��ي رم �ض��ان الفائت
أي رد ف�ع��ل رغ ��م ال��دع��اي��ة المكثفة
التي رصدتها له قناة  mbcمصر،
باإلضافة إلى اإلعالنات المكثفة في
الفواصل اإلعالنية.

{ممنوع االقتراب أو التصوير}
وي � �ب� ��دو أن س � ��وء ال� �ح ��ظ ي�ل��ازم
زينة في بطوالتها الدرامية ،إذ من
ال �م�لاح��ظ أن �ه��ا ت�ن�ج��ح ف��ي ت�ج��ارب
ت �ك��ون ف�ي�ه��ا ش��ري �ك��ة ل�ل�ب�ط�ل��ة فيما
تخفق ف��ي البطولة المطلقة .حتى
أن مسلسلها األخ�ي��ر ل��م يحظ بأي
تفاعل عبر منصات مواقع التواصل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ال� �م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،وع �ل ��ى
صفحتها عبر {إنستغرام} لم تحصل
الفنانة المصرية على التفاعل نفسه
الذي حازه دورها العام الماضي.
كريم فهمي أحد الفنانين الذين
أهدروا فرص البطولة الدرامية ،فلم
يحظ مسلسله {أم��ر واق��ع} بتفاعل
ج�م��اه�ي��ري أو ن�س��ب م�ش��اه��دة رغ��م
ً
ت �س ��وي �ق ��ه ج � �ي� ��دا ع� �ب ��ر ال� �ش ��اش ��ات
المصرية المختلفة ،ليكون العمل
ً
ال� ��درام� ��ي األك� �ث ��ر ح� �ض ��ورا ع�ل�ي�ه��ا،
واختار الفنان المصري الذي نجح
ً
في البطولة السينمائية سابقا أن
يقدم نفسه بشكل تقليدي في عمل
درام��ي أقل من المتوسط وبأحداث
افتقدت التشويق واإلث��ارة الفعلية
على مدار الحلقات.

رمان وهالل
وي �ع �ت �ب��ر م �ح �م��د رم� �ض ��ان أك �ب��ر
خ ��اس ��ر ف� ��ي ال� �س� �ب ��اق ال��رم �ض��ان��ي
ً
ً
جماهيريا ونقديا ليس فقط بسبب
ض �ع��ف ال �س �ي �ن��اري��و وال �ق �ص��ة ال�ت��ي
قدمها في مسلسله {نسر الصعيد}،
ب��ل لكثرة األخ �ط��اء ال�ت��ي وق��ع فيها
م� �خ ��رج ال �ع �م ��ل ي ��اس ��ر س ��ام ��ي ف��ي

تجربته الدرامية األولى ،باإلضافة
إل� ��ى ض �ع��ف أداء ب �ق �ي��ة ال�م�م�ث�ل�ي��ن
ً
المشاركين في العمل ،خصوصا درة
وعائشة التونسية.
ً
م��ن ث��م ،خسر رم�ض��ان كثيرا من
ق��اع��دت��ه ال�ج�م��اه�ي��ري��ة ،م��ا انعكس
في تراجع نسب مشاهدة المسلسل
عبر {ي��وت�ي��وب} ،ال سيما الحلقات
األخ �ي ��رة ،ع�ل��ى ع�ك��س {األس �ط ��ورة}
ال�ت��ي ق��دم�ه��ا ق�ب��ل ع��ام�ي��ن .ك��ذل��ك لم
ينجح أي من المشاهد التي نشرها

عابد فه د يهوى كرة القدم

ع� �ب ��ر ص� �ف� �ح ��ات ��ه ع� �ل ��ى ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي في الوصول إل��ى نسب
المشاهدة التي حققها قبل عامين.
أم ��ا ح �م��ادة ه�ل�ال ف �ح��اف��ظ على
المنطقة ال��رم��ادي��ة التي يقدم فيها
ً
تجاربه الدرامية سنويا ،إذ لم يحقق
ً
مسلسله األخير {قانون عمر} نجاحا
ً
ك �ب �ي��را ،ك��ذل��ك ل��م ي�ف�ش��ل ع �ل��ى غ��رار
تجارب أخرى ،إذ نال نسبة مشاهدة
جيدة في بعض المناطق الشعبية.

هيفاء وهبي في {لعنة كارما}

أكبر خاسرة
تعتبر هيفاء وهبي أكبر خاسرة في البطوالت النسائية بمسلسلها
{ك��ارم��ا} ال��ذي لم ينجح في تحقيق نسبة مشاهدة جيدة س��واء عبر
الشاشات أو {يوتيوب} ،وتعرضت الفنانة اللبنانية النتقادات الذعة
بسبب دورها في المسلسل الذي أحدثت التعديالت على السيناريو
ً
ً
الخاص به خلال كبيرا في أحداثه ،باإلضافة إلى ضعف فريق العمل
الذي شاركها البطولة.

عابد فهد
كشف الممثل السوري عابد فهد هوايته المفضلة،
ون � �ش� ��ر ع� �ب ��ر ح� �س ��اب ��ه ع� �ل ��ى أح � � ��د م � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
ً
ًّ
زيا رياضيا برفقة
االجتماعي ،صورة له يرتدي فيها
أحد الشباب في ملعب لممارسة كرة القدم .وعلق على
الصورة{ :كرة القدم بالنسبة إلي هي المتعة رقم واحد
تنين تالتة}.
ً
ُيذكر أن عابد فهد شارك أخيرا في مسلسل {طريق}
حيث خاض البطولة مع الممثلة نادين نسيب نجيم.

Healthy
Living

14

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3822السبت  30يونيو  2018م 16 /شوال  1439هـ

ً
ً
ً
سرطان البروستات 63 ...مؤشرا جينيا جديدا
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َ
ً ً
التابعة لجامعة
كليفالند
في
الطب
كلية
�ة
�
�دراس
�
ال
�رت
�
أج
جينيا
نجح مشروع بحث دام ست سنوات في تحديد  63تبدال
ً
ُ
يسهم في اإلشارة إلى تفاقم خطر سرطان البروستات في كيس ويسترن ريسورف ،ونشرت نتائجها أخيرا في مجلة
.Nature Genetics
حالة بعض الرجال.

يرتفع مع
التقدم في السن
بنحو  6من كل
 10حاالت

ُ
ت � �ح� ��دد ال � �م� ��ؤش� ��رات ال �ج �ي �ن �ي��ة،
ُ
ال � �ت� ��ي ت � ��دع � ��ى {ت � � �ع � � ��ددات أش� �ك ��ال
النوكليوتيدات ال�م�ف��ردة} (،)SNPs
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ح �م��ض ال �ن ��ووي.
وال ت��رت�ب��ط ب�س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات
ً
ّ
ف �ح �س��ب ،ب��ل ت �ش��ك��ل أي �ض��ا إش ��ارة
ت �خ �ب��ر األط � �ب ��اء أن اإلن � �س ��ان أك�ث��ر
عرضة لعدد من األمراض المحددة.
ّ
تسهل هذه المؤشرات الجينية
ت �ح��دي��د م� ��دى ض� � ��رورة ال �خ �ض��وع
لفحوص سرطان بروستات دورية،
ً
فضال عن وتيرتها .لدراستها ،قاد
ال ��دك �ت ��ور ف ��ري ��دري ��ك ر .ش��وم��اخ��ر،
باحث متخصص في علم األوبئة
ً
ً
دوليا ّ
ضم أكثر
السرطانية ،فريقا
من مئة باحث.
ق � �ب� ��ل ه� � � ��ذه ال � � � ��دراس � � � ��ة ،ن �ج��ح
ً
ال �ب��اح �ث��ون ع �م��وم��ا ف ��ي ت�ح��دي��د
م � �ئ� ��ة م � � ��ن ت � � � �ع � � ��ددات أش � �ك� ��ال
ال �ن ��وك �ل �ي ��وت �ي ��دات ال �م �ف ��ردة
التي يمكن ربطها بارتفاع
س� � � ��رط� � � ��ان ال � � �ب� � ��روس � � �ت� � ��ات.
وت��زي��د ه��ذه
االكتشافات
األخ � � � � � � � � � �ي � � � � � � � � � ��رة
م � � ��ؤش � � ��رات س� ��رط� ��ان
البروستات المعروفة بأكثر
من .%50
ت �ف� ّ�ح��ص ال ��دك� �ت ��ور ف��ري��دري��ك
ر .ش��وم��اخ��ر وزم �ل�اؤه تسلسالت
ال�ح�م��ض ال �ن��ووي لنحو  140أل��ف

رج� ��ل م ��ن أص � ��ول أوروب � �ي� ��ة ،م�ن�ه��ا
بيانات من دراس��ات سابقة .عانى
ً
ً
 80أل�ف��ا تقريبا م��ن ه��ؤالء ال��رج��ال
س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات ،ف��ي ح�ي��ن لم
ً
تظهر على  60ألفا آخرين أية إشارة
إلى المرض.
م � � ��ع ه � � � ��ذه ال� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات ،ت �م �ك��ن
ً
ال�ب��اح�ث��ون م��ن ت�ح��دي��د  63م��ؤش��را
ً
ً
ج �ي �ن �ي��ا ج � ��دي � ��دا ل � ��دى َم � ��ن ع ��ان ��وا
ً
سرطان البروستات ،علما بأن هذه
ال� �م ��ؤش ��رات ل ��م ت �ظ �ه��ر ف ��ي حمض
الرجال األصحاء النووي.
ي� ��ذك� ��ر ش� ��وم� ��اخ� ��ر« :ت� �ت� �ي ��ح ل �ن��ا
اك �ت �ش ��اف ��ات �ن ��ا ت� �ح ��دي ��د َم� � ��ن ي�ج��ب
ً
أن ي �خ �ض �ع��وا م� �ب� �ك ��را وب��ان �ت �ظ��ام
لفحوص المستضد البروستاتي
النوعي .وق��د تتمكن ه��ذه النتائج
في المستقبل من توجيه القرارات
العالجية».
ً
ي �ض �ي ��ف م � �ش � �ي ��را إل� � ��ى أن ه ��ذا
ً
ّ
«االكتشاف الجيني» قد يشكل عامال
ً
مهما ي��أخ��ذه األط�ب��اء ف��ي االعتبار
ً
أي � �ض� ��ا ع �ن ��د ت �ف �ك �ي��ره��م ف� ��ي ع�ل�اج
سرطان البروستات.
ي ��وض ��ح ال� �ب ��اح� �ث ��ون أن ث �م��ة
 500إ ل� � ��ى أ ل� � ��ف م� ��ؤ ش� ��ر ج �ي �ن��ي
ي��رت �ب��ط ع �ل��ى األرج � ��ح ب �س��رط��ان
البروستات .لكن شوماخر يؤكد
أال داعي لوضع خريطة لها كلها.
يكفي أن ن�ع��رف  %10إل��ى %20
م�ن�ه��ا إلص � ��دار ت��وص �ي��ات ب�ش��أن

ت��و ج �ي �ه��ات ا ل �ف �ح��وص ،حسبما
يؤكد الباحث.

فحوص
س� � ��رط� � ��ان ال� � �ب � ��روس� � �ت � ��ات «ن� � ��وع
ً
السرطان األكثر شيوعا» بين الرجال.
تفيد جمعية السرطان األميركية أن
خطره يرتفع مع التقدم في السن بما
أن نحو  6من كل  10ح��االت «تظهر
لدى رجال مسنين تخطوا الخامسة
ُ
والستين من العمر» .كذلك تعتبر هذه
ً
الحالة أكثر شيوعا بين َمن يملكون
ً
ً
ت��اري �خ��ا ع��ائ �ل �ي��ا م ��ع ه ��ذا ال �م��رض،
ً
خصوصا إذا كان وال��د المريض أو
ً
أحد إخوته مصابا به.
ي� � �س� � �ه � ��م ف � � �ح� � ��ص ال � �م � �س � �ت � �ض ��د
ال �ب ��روس �ت ��ات ��ي ال� �ن ��وع ��ي ،ال�م�ص�م��م
لقياس م�ق��دار ه��ذا البروتين في
الدم ،في تحديد احتمال التعرض
ل� �س ��رط ��ان ال � �ب� ��روس � �ت� ��ات .ي �ك��ون
ً
ً
م�ع��دل��ه م��رت�ف�ع��ا غ��ال�ب��ا ف��ي حالة
َمن يعانون سرطان البروستات
وي��دف��ع الطبيب إل��ى إج��راء مزيد
م ��ن ال �ف �ح ��وص ورب� �م ��ا إخ �ض��اع
المريض للعالج إذا دعت الحاجة.
ت� � � �ق � � � ّ�دم ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �س � ��رط � ��ان
ً
األميركية راهنا توصيات مختلفة
بشأن فحص سرطان البروستات.
ً
أوال ،ت��وص��ي ال��رج��ل ب��ال�ت�ح��دث
إلى طبيبه بشأن مخاطر فحص

المستضد البروستاتي النوعي
وفوائده المحتملة.
في حالة َمن يقررون الخضوع
للفحص ويتبين أنهم ال يعانون
س� ��رط� ��ان ال � �ب� ��روس � �ت� ��ات ،ت�ع�ت�ب��ر
الجمعية أن ال داعي ألن يخضعوا
ً
مجددا له إال بعد سنتين إذا كان
م �ع��دل ال�م�س�ت�ض��د ال�ب��روس�ت��ات��ي
ال�ن��وع��ي ف��ي دم�ه��م أدن ��ى م��ن 2.5
ن��ان��وغ��رام ف��ي المليلتر .أم��ا َم��ن
يبلغ المعدل في دمه  2.5نانوغرام
في المليلتر أو أعلى ،فعليه تكرار
ً
الفحص سنويا.

خطوات تالية

ُ
ً
فضال عن التحقق من المتغيرات الجينية التي تعتبر أكثر قدرة على توقع ارتفاع الخطر
ً
ً
ّ
(العمل ال��ذي ي��رك��ز عليه شوماخر وزم�ل�اؤه راه �ن��ا) ،ي��درس الباحثون أي�ض��ا االختالفات
الجينية في حالة رجال من أع��راق عدة ،منهم األميركيون المتحدرون من أصول أفريقية
ومن أصول آسيوية.
صحيح أن أعمال الباحثين لم تنتهِ بعد ،إال أن النتائج التي توصلوا إليها واعدة ،بما أن
ً
تقييم خطر سرطان البروستات مهم لرجال كثر ،فضال عن أصدقائهم وعائالتهم.
ُ
تعتبر ه��ذه ال��دراس��ة م�ح��دودة ألنها ل��م تتناول س��وى رج��ال م��ن أص��ول أوروب �ي��ة .إال أن
ً
الباحثين يجرون اليوم المزيد من األبحاث تشمل رجاال من خلفيات أخرى.
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ّ
مشرف فريق «صحارينا» إبراهيم العامر :التنوع البيولوجي
يضمن أمننا الغذائي والصحي والبيئي
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أنشأ محمية خاصة
للحيوانات واألشجار
ّ
المهددة باالنقراض
إعداد :شبيب العجمي

الناشطين في مجال الحياة الفطرية،
ُأحد أوائل ً
ويعتبر مرجعا للمهتمين في هذا المجال،
مشرف فريق «صحارينا» الخليجي إبراهيم
العامر ِّ
يكرس وقته في متابعة األشجار البرية
والحيوانات بمسمياتها كافة وأماكن تكاثرها من
شمال البالد وجنوبهاّ .
تحدث إلى «الجريدة».

العامر يعرض إنتاج حمام الدحل النادر
يـ ـمـ ـل ــك إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـعـ ــامـ ــر م ــزرع ــة
ً
ّ
تتميز بتنوع
مصغرة منذ  20عــامــا،
بيئي فطري جميل يستحق الــزيــارة،
ً
خـصــوصــا أن ــه الــوحـيــد عـلــى مستوى
الخليج ممن حافظوا على حمام الدحل
ال ـنــادر ال ــذي تناقصت أع ــداده بسبب
الصيد الجائر وتدمير أماكن تكاثره،
إضافة إلى تهجينه مع حمام من أنواع
أخ ــرى ،وك ــان ُيـعــرف بكثرته فــي جال
الزور واآلبار القديمة.
أوضـ ـ ـ ــح الـ ـع ــام ــر فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء أج ــرت ــه
«ال ـج ــري ــدة» م ـعــه أن األعـ ـ ــوام األخ ـيــرة
شهدت عمليات صيد ألنواع حيوانات
عدة نــادرة مهددة باالنقراض ،ما زاد
مــن قلقه ح ــول مصيرها عـلــى الـمــدى
ال ـطــويــل ،ك ــاألران ــب ال ـبــريــة والـضـبــان
والـطـيــور البرية ومنها حـمــام الدحل
الذي اقتناه منذ  2004وأنشأ محمية
ّ
خاصة له ووزع إنتاجه على محميات
عدة ومهتمين.
وأض ــاف الـعــامــر أنــه فــي عــام 2007
ً
عمل على إنتاج األرانــب البرية أيضا
وأطلقها في محمية إذاعــة كبد ولواء
ال ـش ـه ـيــد وم ـح ـم ـيــة س ـم ــو األمـ ـي ــر فــي
الصبية ،إضافة إلى القنافذ والضبان
والزواحف والطيور البرية.

أهمية األشجار البرية

شجرة العوسج وتبدو بذورها

وبـ ـ َّـيـ ــن أن ـ ــه زرع األش ـ ـجـ ــار ال ـبــري ــة
ك ــال ـم ــرخ وال ـط ـل ــح ال ـن ـج ــدي وال ـط ـلــح
العراقي وطلح الكنهبل وشجرة العشر
واألراك والرمث والعرفج وطلح الفتنة
ً
والسدر البري والعوسج ،موضحا أن
هذه األشجار ال تستهلك المياه وهي
ق ــاع ــدة أســاس ـيــة لـلـتـنــوع ف ــي الـحـيــاة
الـفـطــريــة ،ف ــإن أوجـ ــدت الـشـجــرة فإنك
أوجدت الحياة بشكل متكامل.

شجرة رمان تتميز بإنتاجها الغزير طوال العام
ّ
كــذلــك أك ــد أن هــذة األش ـجــار البرية
ت ـس ـهــم ف ــي وقـ ــف زحـ ــف ال ــرم ــال بــأقــل
التكاليف و م ــن دون جـهــد أو اهتمام
ً
م ـس ـت ـمــر ،خ ـص ــوص ــا أن ـن ــا ن ـش ـهــد في
ه ــذا الــوقــت مــن الـسـنــة هـبــوب الــريــاح
الـشـمــالـيــة ال ـغــرب ـيــة ال ـم ـث ـيــرة لـلـغـبــار،
والـ ـت ــي تـسـبـبــت ف ــي إغ ـ ــاق ك ـث ـيــر من
ال ـطــرق الـســريـعــة وب ـح ــوادث مــروريــة،
والسبب الرئيس انعدام زراعة األشجار
بالقرب من هــذة الـطــرق .تابع« :تعمل
وزارة األشـغــال مجتهدة منذ سنوات
بفرقها كافة واإلط ـفــاء والبلدية على
إزال ـ ــة ال ــرم ــال ال ـم ـتــراك ـمــة وال ـم ـعــروفــة
بالسافي بشكل مستمر ،ولكن لألسف
المشكلة تتفاقم وال يمكن إيقافها إال
بــزراعــة األش ـجــار الـبــريــة الـتــي تعتبر
مـ ـ ـص ـ ــدات ط ـب ـي ـع ـي ــة ل ـ ـلـ ــريـ ــاح ك ــاألث ــل
واألراك وال ـغــاف والـحـمــض بــأنــواعــه.
ً
ويـمـكـنـنــا االس ـت ـفــادة مـنـهــا مستقبال
وخ ـ ـ ــال  3س ـ ـنـ ــوات إذا تـ ــم تـقـلـيـمـهــا
ُ
كأعالف حيوانية تقدم كدعم ألصحاب
المواشي ،ما ُيخفض من تكلفة ميزانية
األعالف المدعومة والمقدمة من الدولة
ألصحاب الحالل،
إضافة إلى استفادة النحالين منها
ً
فهي تشكل مــرعــى مـمـتــازا فــي موسم
ً
تفتح أزهارها للنحل ،ويستفاد أيضا
مــن أخـشــابـهــا للصناعة فــي الـنـجــارة
وفي استخراج بعض المنتجات الطبية
وال ـت ـج ـم ـي ـل ـيــة .إض ــاف ــة إل ـ ــى تـقـلـيــص
ميزانية رفــع الرمال المتراكمة والتي
ت ـطــرح لـهــا مـنــاقـصــات بـشـكــل سنوي
ومرتفع».
وتطرق العامر إلــى ضــرورة إطالق
ك ـث ـيــر م ــن ال ـط ـي ــور ال ـب ــري ــة كــالـحـجــل
والدجاج الحبشي واألرانب البرية في
المواقع المخصصة للتحريج ،وسن
قوانين ووضع عقوبات لمنع صيدها
والعمل على إكـثــارهــا ،مــا يشكل خط
إنتاج لألمن الغذائي كما هو معمول
في اإلمارات الشقيقة.

تنظيم الرعي

األشجار
البرية تسهم في
وقف زحف الرمال بأقل
التكاليف

وتمنى العامر أن تبادر هيئة الزراعة
ً
إلى تنظيم أماكن للرعي حفاظا على
الغطاء النباتي .على سبيل المثال ،من
خالل حماية منطقة بر الصبية ومنع
ّ
تتحول
الــرعــي فيها لـمــدة  5س ـنــوات
إل ــى مــوقــع ص ـح ــراوي طـبـيـعــي يمكن
االستفادة منه كمنتزه للمواطنين في
الربيع ،حتى تتساقط بذور األشجار
فـيــه وتـنـتـشــر ،م ــن ث ــم يـمـكــن الـسـمــاح
لـ ـم ــاك ال ـ ـحـ ــال ب ــال ــرع ــي ف ـي ــه ب ـف ـتــرة
مـ ـح ــددة .ك ــذل ــك ي ـم ـكــن لـ ـه ــواة الـصـيــد
بالصقور أن يـمــار ســوا هوايتهم فيه
ً
عـنــد بــدايــة الـمــوســم ونـهــايـتــه ،مــؤكــدا
أن كـثـيــريــن مــن م ــاك اإلب ــل أعجبتهم

هــذة الفكرة وتمنوا تطبيقها بعد ما
شــاهــدوه مــن انــدثــار للغطاء النباتي
نتيجة الرعي غير المنظم.

فرق تطوعية
التواصل مستمر مع فرق تطوعية
عــدة فــي الخليج ،كما أوضــح العامر،
ّ
يضم نخبة
كفريق «صحارينا» الــذي
من المهتمين المساهمين بخبراتهم
إلرجاع وتعزيز كثير من األشجار شبه
المنقرضة كاألرطى النقاوي الــذي لم
ُيشاهد منذ عـشــرات السنين ،إضافة
إل ــى الـعـجــرم والـعـلـنــدا والـضـعــا التي
أك ـثــرت ه ــذه ال ـفــرق منها ولـلــه الحمد
في الكويت والسعودية .وأضاف أنهم
أسهموا في تأسيس بنك بذور مصغر
من هذه األشجار األصيلة الموجودة
في شبه الجزيرة العربية.
ال ـعــامــر الـ ــذي يـ ــزور الـمـهـتـمـيــن في
السعودية واإلمارات لتبادل الخبرات،
أشـ ـ ــار ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـج ــال إل ـ ــى رح ــات
م ـخ ـص ـصــة إل ـ ــى م ــواق ــع ش ـج ــر ال ـل ــوز
ال ـع ــربــي ف ــي ج ـبــل ج ـيــس ب ــاإلم ــارات،
وج ـمــع ال ـب ــذور مـنـهــا بـكـمـيــات كبيرة
ً
وتوزيعها على المهتمين ،مبينا أن
الهدف من الزيارة كسب الخبرات من
إخواننا وإنشاء محميات طبيعية.
أمـ ــا إنـ ـش ــاء ال ـم ـح ـم ـيــات ،فـيـضـمــن،
بحسب العامري ،الحفاظ على التنوع
الـبـيــولــوجــي ال ــذي يمكننا مــن خالله
الحصول على الطعام والــدواء ومواد
ً
ال ـب ـن ــاء ك ــاألخـ ـش ــاب وغـ ـي ــره ــا ،ف ـضــا
ع ـ ــن اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس الـ ـعـ ـمـ ـي ــق بــال ـب ـه ـجــة
وال ـس ـع ــادة وال ـف ـخــر ال ــذي ي ــول ــده هــذا
ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع الـ ـبـ ـي ــول ــوج ــي ف ـ ــي بـ ــادنـ ــا،
فالكل سيستمتع بوجود المحميات
الطبيعية من صغار وكبار وستسهم
في وضع خط سياحي له مردود كبير
للدولة حتى إن كانت األسعار رمزية،
ً
مـبـيـنــا أن ثـمــة ط ــرائ ــق ووس ــائ ــل عــدة
للحفاظ عليها واسـتـمــرار تطويرها،
وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ال يـ ـت ــم إال ع ـ ــن ط ــري ــق
الـتـعــاون بين الحكومة والمؤسسات
غـ ـي ــر ال ــربـ ـحـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـح ـم ــاي ــة
ً
الحياة الفطرية ،خصوصا مع وجود
الناشطين من أبناء الكويت والعارفين
دون غيرهم بتضاريس البيئة الكويتية
وتنوعها.

أهمية المواطن األصلية
ّ
تطرق العامر إلى نقاط عدة إلنجاح
ً
هذا العمل ،متمنيا توافر مكان محدد
مـ ـث ــل م ـخ ـت ـب ــر ل ـج ـم ــع الـ ـجـ ـيـ ـن ــات مــن
الحيوانات والنباتات كافة الموجودة
في الكويت وغيرها من دول الخليج،
كذلك تخزين بعض العناصر الوراثية

العامر يشرح فائدة شجرة العشر كمرعى طيب للنحل واستخداماتها الطبية
للحفاظ عليها ومنع انقراضها .وقال:
ً
«نستفيد من هذه العينات مستقبال مع
ُ
وجود العلم الحديث ،فيمكن أن تجمد
فــي مـكــان مثل الـثــاجــات المخصصة
لذلك واستخدام األنسجة في ما بعد
ً
لمنح الحيوان المنقرض مثال فرصة
ً
التكاثر مجددا .كذلك يجب زيادة عدد
المحميات فــي الــدولــة بالتنسيق مع
الجهات الحكومية لحماية النباتات
كــافــة مــن االح ـت ـطــاب ال ـجــائــر والــرعــي
غير المنظم ،والحيوانات من أي صياد
أو قـ ـن ــاص أو ح ـت ــى ص ــاح ــب ه ــواي ــة
لجمعها».
ّ
وأكد ضرورة الحفاظ على المواطن

أهمية الحياة الفطرية

ّ
تمنى إبراهيم العامر من الجهات الحكومية أن توضح مدى أهمية
الـحـيــاة الـفـطــريــة عـلــى مختلف الـصـعــد ،س ــواء البيئية أو الجينية
أو االجتماعية أو العلمية أو التربوية أو الثقافية أو الترفيهية أو
الجمالية ،وأن تتضمن المناهج األساسية في المدارس والجامعات
م ــواد حــول الـتـنــوع الـفـطــري وأهميته فــي حياتنا ،مــع إل ــزام الطلبة
ً
مثال بنوع معين َّ
مهدد باالنقراض ،من ثم رصد
بالزراعة والعناية
الدرجات لهم إذا نجحوا في ذلك.

ضرورة
الحفاظ على المواطن
األصلية للحيوانات
والنباتات ومنع تدميرها

شجرة السرسيديوم من أجمل األشجار البرية وأقواها

العامر يحافظ على الدجاج العربي القديم منذ الثمانينيات

األصلية للحيوانات والنباتات ومنع
تدميرها ،فالسبب األســاســي في ذلك
اإلن ـس ــان ون ـشــاطــه الـمـسـتـمــر ضــدهــا،
إذ نشاهد الــزحــف الـعـمــرانــي وإنـشــاء
المشاريع المتنوعة التي تجزئ هذا
الموطن إلــى أجــزاء فتمنع أيــة وسيلة
تــوا صــل بين الحيوانات التي خلقها
ً
الله لتكمل بعضها بعضا  ،أي أن كل
تغير بسيط في بعض عناصر الطبيعة
وعواملها مثل نقصان تـعــداد جنس
معين من الحيوانات أو النباتات يؤثر
في السلسلة الحيوية في الطبيعة وقد
ينهيها بشكل كامل ،بعدها لن ينفع
اللوم إلرجاعها.

إنتاج شجرة الفتنة
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هاتف ذكي يتسبب في وفاة صاحبه بماليزيا

«سامسونغ» تحدد موعد الكشف عن «نوت »9

رغم التقدم التكنولوجي الذي تشهده الهواتف الذكية ،فإنها قد تتسبب
ً
فعليا فــي إنـهــاء حياة مستخدمها ،إمــا بسبب خطأ فني أو بسبب عدم
حفاظه على قواعد السالمة العامة ،وباألخص عند شحن الهاتف وقت النوم.
وفي حادثة من هذا النوع ،أعلنت الشرطة الماليزية أمس وفاة نازين
حسين ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كــرادل فند" التي تعمل في
مجال التكنولوجيا.
وذكر موقع " "themalaysianinsightأن نازين توفي بسبب انفجار أحد
هواتفه التي كانت في غرفة نومه أثناء شحنها ،وأغلب الظن أن الهاتف
تعرض لنوع من الحرارة بداخل الغرفة ،مما أدى إلى انفجاره واشتعاله،
وتسبب الدخان الكثير في إغماء نازين حسين ،ولكن هذا االغماء لم يدم
ً
ً
طويال ،إذ أعلنت الشرطة الماليزية وفاته ،ومازال التحقيق جاريا للوقوف
على مالبسات األمر ،والتأكد من سبب انفجار الهاتف.

أعلنت عمالقة التقنية الكورية "سامسونغ" ،موعد الكشف عن
هاتفها الرائد القادم (جاالكسي نوت  ،)9والــذي ينتظره متابعو
الهواتف الذكية بكل شغف ،بسبب التقنيات التي تعودت الشركة
على طرحها في هذه السلسلة من الهواتف.
وحــددت "سامسونغ"  9أغسطس المقبل موعدا للحدث المهم،
الذي ستكشف فيه عن هاتفها ،حيث كما جرت العادة ستقوم بعقد
مؤتمرها في الواليات المتحدة األميركية ،وبالتحديد في نيويورك.
ُيذكر أن اإلشاعات ذكرت أن الهاتف سيجلب معه حساس بصمة
مدمجا مع الشاشة ،كما سيحتوي على كاميرا مزدوجة أفضل من
السابق ،إضافة إلى أنه سيأتي بحجم كبير وحواف أكثر نحافة،
فيما ستكون هناك تحديثات خاصة أيضا بتقنية قلم سامسونغ،
الذي يأتي مع الهاتف.

مميزات «إنستغرام» تجعله المقصد األول للتواصل االجتماعي
يمكن لمستخدميه االتصال بأصدقائهم عبر الفيديو دون الحاجة الستخدام رقم الهاتف
قالت إنستغرام إن ميزة
موسيقى القصص الجديدة
تحتوي على آالف األغاني
إضافة
المتاحة كما تعمل ً
على ً
مسارات وفنانين جددا يوميا
ويمكن للمستخدم البحث عن
أغنية معينة أو حسب الحالة
الموسيقية أو النوع أو الشائع.

أعلنت «إنستغرام» أخيرا أن
لديها أكثر من مليار مستخدم
نشيط ،وتبعا لذلك فإن الخدمة
الـ ـت ــي ت ـم ـل ـك ـهــا «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ال
تخطط إلبطاء وتيرة إضافتها
ميزات جديدة.
وض ـم ــن أحـ ــدث مـحــاوالتـهــا
لـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة مـ ـنـ ـص ــات ت ــراس ــل
ال ـف ـيــديــو م ـثــل «سـ ـن ــاب ش ــات»
 Snapchatو» ف ـ ـ ـيـ ـ ــس تـ ــا يـ ــم»
 ،FaceTimeفـقــد ب ــدأت توفير
م ـ ـ ـيـ ـ ــزة مـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـم ـ ــات الـ ـفـ ـي ــدي ــو
الجماعية لمستخدميها ،وهي
ال ـم ـيــزة ال ـتــي أعـلـنـتـهــا رسميا
خ ــال مــؤتـمــر F8 Developer
لمطوري «فيسبوك».

Instagram Direct
ويـ ــأتـ ــي طـ ـ ــرح هـ ـ ــذه ال ـم ـي ــزة
ف ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب إطـ ــاق ـ ـهـ ــا خ ــدم ــة
تـلـفــزيــون «إنـسـتـغــرام» «»IGTV
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات
ال ـط ــوي ـل ــة ال ـم ـن ــاف ـس ــة لـمـنـصــة
«يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب» ،إذ تـ ـص ــل م ـي ــزة
المكالمات الفيديوية الجماعية
إ لــى جميع المستخدمين على
أن ـظ ـمــة االي ـ ـفـ ــون واألن ـ ــدروي ـ ــد،
مما يسمح لما يصل إلى أربعة
أ ص ــد ق ــاء بالتجمع مـعــا ضمن
مكالمة فيديو من خالل الضغط
على أيقونة الكاميرا الجديدة
لتطبيق  Instagram Directإلى
ُجانب إضافتها ميزات جديدة
أع ـل ـنــت ســابـقــا مـثــل التصميم

الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ل ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـتـ ـب ــوي ــب
«استكشاف» ومواضيع القناة
وتأثيرات الكاميرا الجديدة.
وتأمل المنصة ،بفضل هذه
الميزات أن تصبح مكانا شامال
لجميع االحتياجات االجتماعية
لمستخدميها ا لـبــا لــغ عــدد هــم
مليار شـخــص ،ويـبــدو أن هذا
التوسع الهائل في أداء المنصة
على مــدى العامين الماضيين
يؤتي ثماره ،إذ ارتفع متوسط
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ض ـمــن
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـ ــن 29
دق ـي ـقــة يــوم ـيــا خ ــال سبتمبر
ال ـمــاضــي إل ــى  55دق ـي ـقــة اآلن،
وتعني هذه الزيادة في الوقت
المنفق ضمن التطبيق ز يــادة
في عدد المشاهدات واإليرادات
المحتملة للخدمة ،والتي تبلغ
قيمتها بحسب تحليالت وكالة
ب ـلــوم ـبــرغ ح ــوال ــي  100مـلـيــار
دوالر ،وذلك بعد أن استحوذت
عليها «فيسبوك» بأقل من مليار
دوالر في عام .2012

المكالمات الجماعية
مـيــزة المكالمات الجماعية
على تطبيق «إنستغرام» حيث
سـيـتـمـكــن ال ـم ـس ـت ـخــدمــون مــن
الـ ــدردشـ ــة ال ـمــرئ ـيــة م ــع أرب ـعــة
أصدقاء في وقت واحد مباشرة
مــن  Directعــن طــريــق الضغط
على أيقونة الكاميرا الجديدة
في الزاوية اليمنى.

وسيتمكن المستخدمون من
تصغير حـجــم الـفـيــديــو اثـنــاء
الــدردشــة ليتمكنوا مــن القيام
بأشياء اخــرى داخــل التطبيق
اثـ ـن ــاء ال ـم ـح ــادث ــة ،ك ـمــا سيتم
تــوسـيــع مـســاحــة الـفـيــديــو مع
انضمام المزيد من األشخاص.
وإذا ك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك م ـ ـحـ ــاد ثـ ــة
نشيطة في إحدى المجموعات
فسيتحول لــون ر مــز الكاميرا

إ لـ ـ ــى األزرق إل عـ ــا مـ ــك ب ــذ ل ــك،
ويمكنك بعد ذلك االنضمام إذا
كنت ترغب .ومن الجدير بالذكر
انه ال توجد حدود للدردشات
المرئية كما يمكنك إشــراك أي
شخص فــي هــذه الـمـحــادثــات،
ول ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـم ـ ـكـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
المحظورون من الدردشة معك
عبر الفيديو ،ومن الممكن كتم
ب ـع ــض ال ـح ـس ــاب ــات ال ـم ـح ــددة
لعدم تلقي أي إشعارات منها.

صفحة استكشاف
Explore
تم تجديد قسم االستكشاف
بــاسـتـخــدام Topic Channels
ل ـك ــي ي ـح ـصــل ال ـم ـس ـت ـخــدمــون
ع ـل ــى ط ـ ــرق أفـ ـض ــل الك ـت ـشــاف
المشاركات حول األشياء التي
يـهـتـمــون ب ـهــا ،ك ـمــا سـتـعــرض
ال ـل ــوح ــة الـ ـم ــوج ــودة بــاألع ـلــى
ب ـعــض الـ ـقـ ـن ــوات الـمـخـصـصــة
عند فتح عالمة التبويب ،بما
فـ ــي ذ ل ـ ــك قـ ـن ــاة  For Youمــع
مزيج من المنشورات المصممة
خصوصا لتناسب اهتماماتك.
وتـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـفـ ـ ــن والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة
وال ـ ـج ـ ـمـ ــال واألزي ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إض ــاف ــة
إلــى قائمة من الهاشتاغ ،كما
ي ـم ـك ـنــك اسـ ـتـ ـع ــراض رغ ـبــاتــك
مــن خــال التمرير مــن الشبكة
إل ــى الـشـبـكــة أو االن ـت ـق ــال إلــى
رغـبــة م ـحــددة مــن خ ــال النقر
على القناة والتمرير لألعلى،

«فيسبوك» توقف مشروع طائرات
مسيرة لتوفير اإلنترنت

تسوية النزاع بين آبل وسامسونغ
توصلت شركتا «آبــل» و«سامسونغ» إلــى تسوية لنزاعهما بشأن
ً
بــراء ات االخـتــراع ،بعد أكثر من سبع سنوات ،وفقا لوثيقة قضائية
ذكرت أن الطرفين أخطرا المحكمة بأن هذه القضية تمت تسويتها،
دون الكشف عن بنود التسوية.
وتعني هــذه التسوية خــارج المحكمة أن «سامسونغ» قــررت عدم
الطعن على الحكم الصادر ضدها الشهر الماضي ،والذي منحت إحدى
هيئات التحكيم بموجبه شركة «آبل»  539مليون دوالر.
بدأ النزاع بين عمالقي التكنولوجيا عام  2011عندما اتهمت «آبل»
منافستها « ســا مـســو نــغ» بنسخ التصميم والتكنولوجيا الخاصة
بـجـهــازي آيـفــون وآي ـبــاد ،مما أث ــار حــرب ب ــراءات اخ ـتــراع امـتــدت إلى
حوالي  50دعوى في العديد من البلدان .ووصلت المعركة الطويلة في
نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في الواليات المتحدة ،التي ردت
حكما صدر عام  2016لمحكمة االستئناف ضد «سامسونغ» ،وأعادت
القضية إلى محكمة أقل درجة لتحديد العقوبة المالية ،فجاء الحكم
على الشركة الكورية بمبلغ الـ 539مليون دوالر.

تخطيط «سناب» إلضافة ألعاب
أعلنت فيسبوك وقف البرنامج الذي أطلقته سنة
 ،2014بهدف تصنيع أسطول من الطائرات المسيرة،
تتيح توفير اإلنترنت في المناطق المحرومة منه.
وأكدت المجموعة ،في البيان الذي أصدرته بهذا
ال ـشــأن ،نيتها مــواصـلــة تـطــويــر األج ـهــزة الـطــائــرة
لتوفير اإلنترنت في المناطق النائية ،لكن مع تركيز
جهودها مع شركائها على اإلنتاج الصناعي.
وت ـ ـع ـ ـتـ ــزم «ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» إغـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـك ــاتـ ـبـ ـه ــا فــي
بريدجووتر ،جنوب غرب إنكلترا ،حيث كان يطور
مـشــروع أكــويــا لطائرات بــا طيار تعمل بالطاقة
الشمسية.
وقــال مدير قسم الهندسة في «فيسبوك» يائيل

ماغواير« :عندما أطلقنا هــذا المشروع عــام 2014
كانت الشركات المهتمة بهذا المجال قليلة ،لكن
جهات متعددة للمالحة الجوية استثمرت في هذه
الـتـكـنــولــوجـيــا الح ـقــا ،مــا دف ــع فـيـسـبــوك إل ــى وقــف
مشروعها».
وأعلن ماغواير أن «فيسبوك» تتعاون خصوصا
مع «إيرباص» على تطوير طائرات شمسية بدون
طيار اسمها هابس.
من جهتها ،تعمل «غــوغــل» على مشروع «لــون»،
ال ـ ــذي ي ــوف ــر ال ـن ـف ــاذ إلـ ــى االنـ ـت ــرن ــت ف ــي ال ـم ـنــاطــق
المعزولة ،من خالل مناطيد هيليوم تحلق فوقها.

ال تــزال شركة سناب تصارع
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن أج ـ ــل ال ـ ـعـ ــودة ال ــى
أم ـج ــاده ــا م ــرة اخـ ــرى ف ــي عــالــم
شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ب ـي ــن ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن ،وخ ــاص ــة
بـ ـع ــد أن قـ ــامـ ــت «إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام»
بـ ـسـ ـح ــب الـ ـ ـبـ ـ ـس ـ ــاط م ـ ـ ــن ت ـح ــت
قــدمـيـهــا ،وإعــان ـهــا ال ـعــديــد من
المميزات الجديدة لمزايا قصص
انستغرام ،ووصولها الــى أكثر
من  300مليون مستخدم نشط
شهريا.
وأف ـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر ج ــدي ــد ص ــادر
ع ــن م ــو ق ــع The Information
بــأن «س ـنــاب» تعمل حاليا على

منصة مخصصة لأللعاب ،سيتم
إطالقها خالل خريف هذا العام،
وتعمل المنصة داخل التطبيق.
لكن آلية عملها غير معروفة
ح ـتــى اآلن ،ل ـكــن سـتـتــم إضــافــة
األلعاب المخصصة داخل متجر
غ ــوغ ــل ب ـ ــاي وآب س ـ ـتـ ــور ،مــع
اإلش ـ ــارة إل ــى أن عملية تطوير
األلعاب لن تكون متاحة لجميع
الـمـطــوريــن ،أي بمعنى آخ ــر لن
تكون مفتوحة المصدر ،وإنما
س ـت ـقــوم ال ـشــركــة بــال ـت ـعــاقــد مع
مـجـمــوعــة م ـح ــددة م ــن م ـطــوري
األلعاب في هذا المجال.

«إنستغرام» للهواتف المتوسطة
أطلقت «إنستغرام» بــدون أي إعــان رسمي
تطبيق  Instagram Liteالمصغر والمشابه
لتطبيقها الرئيسي ولكن بحجم أ قــل بكثير
منه ،وذلك إليصال خدمتها إلى أكبر عدد من
المستخدمين في جميع دول العالم مهما كان
نوع هواتفهم.
وي ـصــل حـجــم الـتـطـبـيــق ال ـجــديــد إل ــى 573
كيلوبايت أي ما يقارب نصف ميغا بالمقارنة
مــع حـجــم التطبيق األص ـلــي ال ــذي يـصــل إلــى
 88ميغا على أندرويد و 141ميغا على .iOS
وهـ ــو م ــا ي ـج ـعــل إم ـكــان ـيــة تـحـمـيــل الـتـطـبـيــق
ويـمـكـنــك كـتــم ص ــوت الـقـنــوات
في أي وقت.

تأثيرات الكاميرا
وي ـع ـمــد ال ـت ـط ـب ـيــق إلـ ــى طــرح
م ـ ــر شـ ـ ـح ـ ــات  ARا ل ـم ـخ ـص ـص ــة
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـصـ ــص والـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــة م ــن
جهات خارجية مثل المشاهير
والمؤثرين ،حيث يتيح ألول مرة
إمكانية إنشاء هذه المرشحات
م ــن ق ـبــل أطـ ـ ــراف ث ــال ـث ــة ،بحيث
تسمح ه ــذه الـمــرشـحــات بشكل
ي ـش ــاب ــه ع ــدس ــات س ـن ــاب ش ــات،
بتحويل الصور إلى صور غامرة
مع تأثيرات وكائنات افتراضية،
ك ـم ــا أضـ ــافـ ــت ال ـم ـن ـص ــة خ ـي ــارا
يـسـمــح لـلـمـسـتـخــدم بــالـحـصــول
عـلــى مــرشـحــات واق ــع افـتــراضــي

للمستخدمين في دول العالم الفقيرة ترتفع
ب ـش ـك ــل أكـ ـب ــر خ ــاص ــة ب ـس ـب ــب ض ـع ــف جـ ــودة
وإمكانيات الهواتف لدى غالبية المستخدمين
فيها .وبالطبع كما هو الحال مع ما قامت به
«فيسبوك» تجاه تطبيقاتها بــإ طــاق نسخة
 Liteم ـن ـهــا ،فــإن ـهــا س ـت ـقــوم بـنـفــس األمـ ــر مع
«إنستغرام» بجعل التطبيق يقدم أهم المزايا
دون غيرها وبدون الحاجة لحفظ الكثير من
البيانات على الهاتف.

م ـس ـت ـخ ــدم ــة ضـ ـم ــن صـ ـ ـ ــورة أو
مقطع فيديو منشور ضمن قصة
شخص آخر.

موسيقى للقصص
ً
وأي ـض ــا أعـلـنــت إضــافــة ميزة
ج ــدي ــدة لـقـصـصـهــا ت ـت ـم ـثــل فــي
م ـل ـص ـق ــات ال ـم ــوس ـي ـق ــى ،تـعـمــل
ب ـطــري ـقــة م ـمــاث ـلــة لـكـيـفـيــة عـمــل
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـص ـ ـقـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى داخ ـ ـ ــل
القصص ،إذ إن المستخدم اآلن
بـ ــإضـ ــافـ ــة م ـل ـص ــق إل ـ ـ ــى ص ـ ــورة
أو فـيــديــو ف ــي قـصـتــه يستطيع
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام خ ـ ـ ـيـ ـ ــار مـ ـلـ ـصـ ـق ــات
الموسيقى الجديدة.
وقــالــت إنـسـتـغــرام ،إن الميزة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى آالف
األغاني المتاحة ،كما تعمل على

ً
إضافة مـســارات وفنانين جــددا
ً
يوميا ،ويمكن للمستخدم البحث
عن أغنية معينة أو حسب الحالة
الموسيقية أو النوع أو الشائع،
كـمــا تتيح للمستخدم التقديم
السريع أو التراجع للعثور على
جزء معين من األغنية ،التي يريد
إضافتها ،كما تسمح للمستخدم
اختيار أغنية قبل تسجيل مقطع
فيديو لقصته ،من خالل تحديد
خيار "الموسيقى" الجديد عند
فتح الكاميرا داخل التطبيق ،ثم
يمكن للمستخدم اختيار األغنية
أو الـجــزء ال ــذي يــريــده ،وبعدها
يمكن تسجيل الفيديو وستتم
ً
إضافة الموسيقى تلقائيا.
وت ـع ـمــل هـ ــذه ال ـم ـي ــزة بـنـظــام
التشغيل  iOSفقط اآلن ،لكنها
ً
ستصل قريبا إلى نظام أندرويد.

قائمة المشاهير األكثر متابعة على «إنستغرام»
Selena
Gomez
ً

Kylie Jenner

Cristiano Ronaldo

Taylor Swift

Ariana
Grande
ً

Dwayne Johnson

ممثلة ومغنية  138 -مليونا

العب كرة قدم  131 -مليونا

ممثلة ومغنية  122 -مليونا

Beyoncé

ممثلة ومغنية  116 -مليونا

Kim Kardashian

ممثلة تلفزيون واقعي  113 -مليونا

ممثلة تلفزيون واقعي  110 -ماليين

ممثلة ومغنية  110 -ماليين

ممثل ومصارع  109 -ماليين

Justin Bieber
مغن  101 -مليون
ٍ

Neymar

العب كرة قدم  96 -مليونا
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خالفة
مركز
تسوق
عصر

2 7
5
4
2
5
4

1
9
5
9 6

زراعة
رغم

5

6
3
1
2 4
8

1

الحلول

1
2
3
4

 10د
9

ا

ى ت

 8س
7
6
5
4
3

ً
ّ
تصحح خطأ حصل فــي العمل ولــم تكن أنت
مهنيا:
ّ
سببه.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي شخصا من الطرف اآلخــر ويهتف له
قلبك.
ً
اجتماعيا :نظم برنامج عطلتك السنوية لالستفادة
منها.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنياّ :
أجل التوقيع على أي عقد فالوقت ليس
لصالحك.
ً
عــاطـفـيــا :حــب كبير تـجــاه الـشــريــك يـمــأ قلبك
وتتمنى أال تفارقه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اس ـتــرح أي ــام عطلتك وات ــرك العمل
ً
جانبا.
رقم الحظ.3 :

ع

ى

ا س ا
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ن

و
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ل

 1س ا
1

2
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ر
ب
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هـ
هـ
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ل ف

ا
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ت

10 9

6

7

8

كلمات متقاطعة
كلمة السر

– ذرية (م).
 -9خالف «مجبة» – اختبره
(م).

 -١٠تقدم الـمــواســاة – ثلثا
(كاب).

المنيا

10

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :تـتـسـ ّـهــل أمـ ــورك الـمــالـيــة واالسـتـثـمــاريــة بعد
تعقيدات.
ً
ً
عاطفيا :أخيرا تقرر االرتباط وتبحث عن نصفك اآلخر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـتــرجــع م ــا أض ـع ـتــه م ـنــذ زم ــن وت ـفــرح
بإيجاده.
رقم الحظ.12 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ ً
ً
ً
وتفهما وتكسب ثقة الزمالء.
مهنيا :تصادف تجاوبا
ً
عــاطـفـيــا :تجاهال إشــاعــات المغرضين فهم يبغون
إيذاءكما.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تعيد اللحمة مــع محيطك بـعــد انقطاع
طويل.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـصـ ّـرف بـطــريـقــة تـلـفــت األنـ ـظ ــار وتـثـيــر
حساسية الزمالء.
عــاط ـف ـيـ ًـا :تـتـمـ ّـتــع ب ـجــاذب ـيــة ُ
وي ـع ـجــب ب ــك ك ـثــر من
الطرف اآلخر.
ً
ً
ّ
المقربين من
اجتماعيا :تبذل جهودا إلنقاذ أحــد
وضع دقيق.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تطلب دعم أحد المسؤولين لتنفيذ مشروع
ضخم.
ً
ّ
وتعبر عن نفسك بأسلوب
عاطفيا :تمارس سحرك
الئق.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ضـيــق م ـ ّ
ـادي نتيجة ظ ــروف اقتصادية
طارئة.
رقم الحظ.13 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :ادرس التفاصيل جيدا قبل الموافقة على أي
مشروع.
ً
ّ
تحب.
واحم من
احم نفسك في هذه الفترة
ِ
عاطفياِ ً :
ً
اجـتـمــاعـيــا :ضــع ح ــدا لـصــديــق يـتــدخــل فــي شــؤونــك
ّ
الخاصة.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :شخص قـ ّ
ـوي يـحــاول السيطرة عليك لتنفيذ
ما يريده.
ً
عاطفيا :المشكلة التي تواجهها مع الحبيب ال تستأهل
التضخيم.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن النزاعات القانونية قدر اإلمكان.
رقم الحظ.15 :

2

ل

م

ت

ر

ل ب ك

9

و

8

د

7

د

ج

6

ل ب

5

 -7دار – نغمة موسيقية –
عندي (م).
 -8هــرب (م) – صــوت الرعد

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
و

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

ا

 -1مسلسل لجمال سليمان
وأحمد الفيشاوي.
 ( -2إدريس  )....ملك ليبي.
 -3عاصمتها أمـسـتــردام –
وحدة قياس كهربائية (م).
 -4دول (م) – نستوي.
 -5سكب – من المكاييل .
 -6إصرار – (ال )....الفرد.

ً
ً
مهنيا  :تعالج ملفات عالقة مستفيدا مــن التأثيرات
الفلكية.
ً
عاطفيا :يسود الحب في قلبك فتبحث عن االستقرار.
ً
ّ
اجتماعيا :ينصحك الفلك بعدم التصدي لالستفزازات.
رقم الحظ.7 :

sudoku

ً
عموديا:

2
9

3 6 9
8 5 7
1 2 4
9 1 2
7 8 6
5 4 3
4 7 8
6 9 1
2 3 5

 -1شارك – استقرت.
 -2يعاتب – منظمة األغذية
والزراعة.
 -3ما يحجز المياه (م) – يد
– للنفي.
 -4حروف متشابهة – ثلث
(صيد) – عسل التمر.
 -5أحب – مناص – ضعف.
 -6وكالة فضاء أميركية (م)
– نغمة موسيقية.
 -7من أجلي – شديد.
 -8وسيلة مواصالت – قيد
(م).
 -9ي ـت ـقــرب ب ـم ــودة – بطلة
مسلسل قضية رأي عام.
 -١٠من األلعاب الرياضية.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
ً
مهنيا :تالقي تقديرا تستحقه بعدما أعطيت الكثير
من وقتك.
ً
عاطفيا :تنظران إلى الحياة وتسعيان إلى تحسين
وضعكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـنـسـجــم أك ـث ــر م ــع ذات ـ ــك وت ـت ـخ ـلــى عن
هواجسك.
رقم الحظ.8 :

8

ل

محافظة
ذكر
توثيق
قارة

بحر
تاريخ
أصل
مسجد

شهرة
فيلم
تحقيق
والية

3

 21مارس  19 -أبريل
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sudoku

من  6أحرف وهي اسم إحدى محافظات مصر.

١٧

تسالي

فلك

8 2 5
1 9 4
7 3 6
5 4 8
9 1 3
6 7 2
3 6 9
2 5 7
4 8 1

كلمة السر:

العدد  / 3822السبت  30يونيو 2018م  16 /شوال 1439هـ

7 4 1
2 6 3
9 5 8
3 7 6
4 2 5
1 8 9
5 1 2
8 3 4
6 9 7

توابل ةديرجلا

•

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يشير الفلك إلى قدرتك على القيام بعمل خالق
فانطلق.
ً
عاطفيا :تفاهم مع الشريك فهو يكرس نفسه إلسعادك.
ً
ً
ّ
تصرف مع اآلخرين بلباقة ودع الهزء جانبا.
اجتماعيا:
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :اح ـت ـك ــاك ــات م ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ل ـي ـســت فــي
مصلحتك فاحذرها.
ً
عاطفيا :تنفعل بطريقة الإراديــة ما يــؤذي مشاعر
الشريك.
ً
اجتماعيا :تجري أمور المنزل بشكل طبيعي بعد
مشاحنات عائلية.
رقم الحظ.5 :

مسك
وعنبر

١٨

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3822السبت  30يونيو 2018م  16 /شوال 1439هـ
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أيمن تيسير غنى لعمالقة الطرب األصيل في «الموسيقى الدولي»
أهدى إلى الجمهور «تحيا الكويت» من ألحانه وكلمات توفيق الفارس
فادي عبدالله

كانت ليلة الفنان األردني
د .أيمن تيسير مسك ختام
فعاليات مهرجان الموسيقى
الدولي بدورته الـ.21

أسـ ـ ــدل الـ ـس ـت ــار ع ـل ــى الـ ـ ــدورة
الـ ـح ــادي ــة وال ـع ـش ــري ــن مـ ــن عـمــر
م ـه ــرج ــان ال ـمــوس ـي ـقــى ال ــدول ــي،
أمس األول ،بليلة الغناء الطربي
األصـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان األردنـ ـ ـ ــي
البروفيسور د .أيمن تيسير ،التي
أقيمت على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا ،الذي اكتظت مقاعده
بالجمهور المحب والمتعطش
ل ـ ـس ـ ـمـ ــاع األغ ـ ـن ـ ـي ـ ــات الـ ـط ــربـ ـي ــة
ً
الخالدة ،ليخرج متأبطا ذكرياته
ال ـج ـم ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـح ـض ــره ــا
الـفـنــان ،وتـقــدم الحضور األمين
ال ـع ــام الـمـســاعــد لـقـطــاع الـفـنــون
ب ــال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب د .بدر الدويش،
وعـمـيــد المعهد الـعــالــي للفنون
الموسيقية د .محمد ا لــد يـهــان،
وقــدمــت ف ـقــرات الـحـفــل المذيعة
نورة عبدالله.

برنامج الحفل

ّ
قدم  12أغنية
منها «يا هلي»
و«سواح» و«موعود»
لعبدالحليم

ّ
قدم د .أيمن تيسير  12أغنية،
بعناية ،واستطاع من
اختارها
ِّ
خاللها أن يشنف آذان الحضور،
ب ـص ــوت ــه ال ـش ـج ــي ال ــرخـ ـي ــم ذي
ال ـم ـســاحــات ال ـم ـت ـع ــددة ،بـعــزف
رائــع للفرقة الموسيقية بقيادة
المايسترو عبدالحليم الخطيب،
إذ افـ ـتـ ـت ــح وصـ ـلـ ـت ــه ال ـغ ـن ــائ ـي ــة
بأغنية "زي ا ل ـه ــوا" ،للعندليب
األسمر عبدالحليم حافظ وهي
من كلمات محمد حمزة ،ألحان
بليغ ح ـمــدي( ،ال ـم ـقــام :بـيــاتــي)،
ث ــم أتـبـعـهــا بــأغـنـيــة "م ـض ـنــاك"،
للموسيقار محمد عبدالوهاب
وه ــي م ــن أل ـحــانــه وم ــن كـلـمــات
أحـمــد شــوقــي( ،الـمـقــام :حـجــاز)،
م ــن ك ـل ـمــات ـهــا" :م ـض ـن ــاك ج ـفــاه
م ــرق ــده ...و ب ـكــاه ورحـ ــم ع ــوده/
ح ـيــران الـقـلــب م ـعــذبــه ...مـقــروح
الجفن مسهده /يستهوي الورق
تأوهه ...ويذيب الصخر تنهده/
وي ـ ـنـ ــاجـ ــي ال ـ ـن ـ ـجـ ــم وي ـ ـت ـ ـع ـ ـبـ ــه...
ويقيم الليل و يقعده  /الحسن
حلفت بيوسفه ...والـســورة أنك

أيمن تيسير أثناء وصلته الغنائية (تصوير جورج ريجي)
م ـف ــرده  /وت ـم ـنــت ك ــل مـقـطـعــة...
يدها لو تبعث تشهده".

الموسيقار عبدالوهاب
و ت ـ ـ ــا ب ـ ـ ــع تـ ـيـ ـسـ ـي ــر أداء ثـ ــاث
ً
أغنيات تباعا للموسيقار محمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب وه ـ ــي مـ ــن أل ـح ــان ــه،
"ك ــل ده ك ــان ل ـي ــه" ،كـلـمــات مــأمــون
الشناوي (المقام :بياتي)" ،عندما
يأتي المساء" ،كلمات محمود أبو
الوفا( ،المقام :راســت)" ،يا مسافر
وح ـ ـ ـ ــدك" ،ك ـل ـم ــات ح ـس ـيــن ال ـس ـيــد
(المقام :نهاوند) .كما أدى تيسير
من األعـمــال األردنـيــة الشهيرة "يا
ط ـيــر ي ــا ط ــاي ــر" ،ك ـل ـمــات وأل ـح ــان
جميل العاص( ،المقام :كرد).
وم ــن أع ـم ــال تـيـسـيــر ال ـخــاصــة،
غنى "هو الحب" ،كلمات المتصوف
العاشق ابن الفارض ،ألحان أيمن
ت ـي ـس ـيــر( ،الـ ـم ـق ــام :كـ ـ ــرد) ،نقتطف

منها" :هــو الـحــب فاسلم بالحشا
ما الهوى سهل /فما اختاره مضنى
به وله عقل".
وان ـت ـقــى تـيـسـيــر أرب ـع ــة أع ـمــال
أخ ــرى لـعـبــدالـحـلـيــم حــافــظ وهــي،
األغ ـن ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـش ـه ـيــرة "يــا
هلي" ،كلمات :وليد جعفر ،ألحان
عبدالحميد السيد( ،المقام :راست).
و"رســالــة مــن تحت ال ـمــاء" ،كلمات
نزار قباني ،ألحان محمد الموجي،
(الـمـقــام :عـجــم) ،و"سـ ــواح" ،كلمات
محمد حمزة ،ألحان بليغ حمدي،
(الـمـقــام :ك ــرد) ،و"مــوعــود" ،كلمات
محمد حمزة ،ألحان بليغ حمدي،
(ال ـم ـقــام :ن ـهــاونــد) ،وم ــن كلماتها
الجميلة اقتطفنا" :كــل مــرة ترجع
المشوار بجرح  /والنهارده جاي
تقول انــس اآلهــات  /جــاي تقوللي
يال بينا الحب فات  /وميل وحدف
مـنــديـلــه كــاتــب عـلــى طــرفــه أجـيـلــه/

وأم ــان ــة ي ــا دن ـي ــا أم ــان ــة تــاخــديـنــا
للفرحة أمانة  /وتخلي الحزن بعيد
عنا وتقول للحب استنا".
ً
وأخيرا ،في حب الكويت وتحية
ّ
للكويت وأهلها ،قدم أيمن تيسير
أغنية وطنية "تحيا الـكــويــت" من
أل ـحــانــه وك ـل ـمــات ال ـشــاعــر توفيق
الفارس.

سيرة د .تيسير

ُيذكر أن د .أيمن تيسير ،عميد
كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــون والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم فــي
الجامعة األردنية ( ،)2015حاصل
على شهادة الدكتوراه في العلوم
الموسيقية ،تخصص غناء عربي
– منحة الملكة را نـيــا مــن جامعة
ال ــروح ال ـقــدس فــي لـبـنــان (،)2005
عــن "ال ـمــوشــح وال ـم ــوال السباعي
في سورية ولبنان دراسة تحليلية
مقارنة".

أك ـمــل الـمــاجـسـتـيــر ف ــي الـعـلــوم
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـ ــروح
القدس في لبنان ( )1995ورسالته
كــانــت عــن "مـهــرجــان جــرش وأثــره
على الحياة الموسيقية في األردن"،
ون ــال الــدب ـلــوم الـعــالــي فــي الـغـنــاء
الـ ـش ــرق ــي مـ ــن ال ـج ــام ـع ــة ن ـف ـس ـهــا،
أم ـ ــا ش ـ ـهـ ــادة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس فــي
الموسيقى فقد نالها مــن جامعة
اليرموك (.)1988
فـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــان د .أيـ ـم ــن تـيـسـيــر
بجائزة فنان عام  - 2016مؤسسة
فلسطين الدولية ،وحصد الجائزة
الكبرى ألحسن عمل غنائي متكامل
مهرجان األغنية العربية ،جامعة
الـ ــدول الـعــربـيــة لـلـعـمــل "ال تـســيء
الظن بي" 2013 ،تونس.
حــاصــل عـلــى ال ـجــائــزة الـكـبــرى
ألحـســن عـمــل غـنــائــي مـتـكــامــل في
مهرجان بترا لألغنية األردنية عن

لحنه ألغنية "آن األوان" ،الذي أقيم
في ّ
عمان عام .2000
ً
ً
أص ــدر ألـبــومــا غـنــائـيــا بعنوان
"أعز األلحان" عام  2016تضمن11
أغنية من ألحانه .وأربع إسطوانات
(م ـخ ـتــارات طــرب ـيــة) ه ــي :ط ــرب ،1
طرب  ،2وهابيات ،جاز عبدالوهاب.
وش ــارك تيسير فــي الـعــديــد من
ا لـمـهــر جــا نــات الموسيقية ،بينها
مهرجان موازين  -المغرب (،)2015
ومهرجان ومؤتمر الموسيقى األول
 الكويت ( ،)2014مهرجان اإلنشاد(قـسـنـطـيـنــة) – ال ـج ــزائ ــر (،)2013
مـ ـه ــرج ــان وم ــؤتـ ـم ــر ال ـمــوس ـي ـقــى
ال ـع ــرب ـي ــة – دار األوبـ ـ ـ ــرا ال ـق ــاه ــرة
( ،)2013مـهــرجــان ج ــرش للثقافة
وال ـف ـنــون الـ ـ  – 28األردن (،)2013
مهرجان األغنية العربية التحاد
اإلذاع ــات العربية ال ـ  – 16تونس
(.)2013

«كفرناحوم» لنادين لبكي يفتتح «السينما العربية» في باريس

ً
يشارك في المسابقة الرسمية  12فيلما تمثل  9دول

المخرجة اللبنانية نادين لبكي

افتتح فيلم "كفرناحوم" ،للمخرجة اللبنانية نادين
لـبـكــي ،وال ـفــائــز بـجــائــزة لجنة التحكيم الـخــاصــة في
مهرجان كان ،مهرجان السينما العربية في باريس.
ويقام هذا المهرجان بتنظيم من معهد العالم العربي
فــي بــاريــس ،أحــد أكبر المؤسسات المعنية بالثقافة
العربية في فرنسا ،ويستمر حتى  7يوليو.
وتحاول هذه الدورة األولى من المهرجان استعادة
روح التظاهرة السينمائية التي كان ينظمها المعهد
بين عامي  1992و 2006لجذب األنـظــار إلــى السينما
العربية ،قبل أن تشيع مهرجانات هــذه السينما في
أوروبا اليوم.
وتقول ليان شواف ،رئيسة األنشطة السينمائية في

معهد العالم العربي ومديرة المهرجان ،إن هذه الدورة
األول ــى هــي "امـتــداد لبيانالي السينما بمعهد العالم
العربي" ،الذي توقف قبل  12عاما.
وتقول" :خالل هذه السنوات تغيرت السينما العربية
كثيرا مع تغير حال العالم العربي".
ُ
ويـ ـع ــرض ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ن ـحــو  80فـيـلـمــا روائ ـي ــا
ووثائقيا وقصيرا من معظم البلدان العربية.
وقــال جــاك النــغ ،رئيس معهد العالم العربي ،إنها
"دورة جديدة واعدة تزخر بالمواهب الشابة" .وعينت
الفلسطينية هيام عباس رئيسة
الممثلة والمخرجة
ُ
شــرف لـهــذه الـ ــدورة ،الـتــي شكلت لها لجنتا تحكيم؛
واحدة لألفالم الروائية ،برئاسة المخرج المغربي فوزي

عاصي الحالني
يؤكد أنه بخير

عاصي الحالني

أح ـ ـيـ ــا الـ ـفـ ـن ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي
ع ـ ـ ــاص ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي حـ ـف ــا
غ ـن ــائ ـي ــا ن ــاجـ ـح ــا ف ـ ــي قـصــر
ال ـمــؤت ـمــرات بــال ـقــاهــرة ،على
هامش احتفاالت ذكرى ثورة
 30يونيو.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل فـ ــاجـ ــأ
الحالني بــدعــوة ابنهالوليد
إلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،حـ ـي ــث غـنـيــا
ً
معا موال أبدعا فيه ،وتفاعل
معهما الجمهور ،الذي صفق
بحرارة لهما.
وش ـ ـ ــارك ال ـح ــان ــي مـقـطــع
فيديو عبر صفحته الخاصة
بـ ـ ــأحـ ـ ــد م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي يظهر فيه برفقة
اب ـن ــه وه ـم ــا ي ـغ ـن ـيــان ،وعـلــق
ع ـل ـي ــه بـ ــال ـ ـقـ ــول" :مـ ـ ــن أج ـم ــل
الـلـحـظــات وأح ـل ــى الـمـشــاعــر
مع الوليد".
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــان
الحالني قد تعرض إلى حادث
ن ـت ـي ـج ــة سـ ـق ــوط ــه ع ـ ــن ظ ـهــر
الحصان استدعى دخوله إلى
المستشفى ،وذلك قبل الحفل
ب ـس ــاع ــات ،ل ـك ـنــه س ــرع ــان ما
طمأن الجمهور على صحته
وس ــاف ــر إلـ ــى م ـص ــر ،إلح ـي ــاء
الحفل المذكور ،حيث قال عبر
"تويتر"" :أنا بألف خير ،وكل
شيء جيد".

بن سعيدي ،وأخرى للفيلم الوثائقي ،ويرأسها الناقد
الفرنسي سيرج ليبيرون.
وتحضر النساء بقوة في مسابقة األفالم الروائية بمعهد
العالم العربي .ففضال عن فيلم االفتتاح لنادين لبكي وفيلم
يشارك خارج المسابقة للمغربية مريم بن مبارك (صوفيا)،
ت ـش ــارك ف ــي الـمـســابـقــة الـمـخــرجــة ال ـســوريــة غــايــا جيجي،
والجزائرية ياسمين شويخ ،وكلتاهما بفيلم أول.
وتشارك خولة السباب من المغرب بفيلمها "أبيض معتم"،
فيما تشارك التونسية سارة عبيدي بفيلم "بنزين".
ويشارك في هذه المسابقة  12فيلما من فلسطين والعراق
وســوريــة والـمـغــرب وال ـجــزائــر وتــونــس واإلم ـ ــارات ولبنان
ومصر.

خبريات
خالد النبوي يستأنف
تصوير «منطقة محرمة»

يعود الفنان خالد النبوي
الستئناف تصوير مسلسله
(منطقة محرمة) في األسبوع
األول من يوليو املقبل ،بعدما
توقف املسلسل ،واستبعد من
العرض في رمضان املاضي،
بسبب املشكالت املالية التي
واجهت منتج العمل .ومن
املقرر أن ُيعرض املسلسل على
"صدى البلد" خالل الشهور
املقبلة ،وهي الفضائية التي
تعاقدت مع منتجه على عرضه
في السباق الرمضاني املاضي.
ُيذكر أن مسلسل "منطقة
محرمة" من بطولة خالد
النبوي ومحمود عبداملغني
وأمل بشوشة ومحمد كيالني
وسميرة مقرون وأميرة هاني
وثراء جبيل وشريف عمر
ويحيى أحمد وجميل برسوم
ومحسن منصور ،وتأليف
يوسف حسن يوسف ،وإخراج
محمد بكير ،وإنتاج شركة
فريم ميكرز ،وإشراف عام على
اإلنتاج أمل الحامولي ورشا
الحامولي.

يوسف الشريف يشارك في
الموسم الرمضاني 2019

قرر النجم يوسف الشريف
املشاركة في موسم دراما
رمضان املقبل ( )2019بمسلسل
جديد ،حيث يعكف على اختيار
السيناريو والقصة املناسبة
التي سيقدمها في هذا املوسم.
وأكدت إنجي عالء ،زوجة
الشريف ،في تصريح لها ،أن
الفنان سيعوض غيابه في
رمضان املاضي بمسلسل
جديد في رمضان ،2019
الفتة إلى أنه ينتظر طرح
فيلمه الجديد (بني آدم) ،الذي
من املحتمل أن يطرح بدور
العرض في عيد األضحى
املقبلُ .يذكر أن آخر األعمال
الدرامية التي قدمها الشريف
مسلسل "كفر دلهاب" ،الذي
ُعرض في رمضان قبل
املاضي ،وحقق من خالله
نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة
كبيرة على مواقع الفيديو.

ةديرجلا
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دوليات
ترامب :نتفاهم مع روسيا لطرد إيران من جنوب سورية
• األسد يسيطر على تل استراتيجي بدرعا وخيارات الفصائل تنحصر بـ «إدلب أو المصالحة»
• تركيا تحمل موسكو وواشنطن وطهران مسؤولية التصعيد ...وإسرائيل تمنع دخول الفارين
أبلغ الرئيس األميركي دونالد
ترامب العاهل األردني الملك
عبدالله أنه يثق بإمكانية
التفاهم مع روسيا إلبرام
اتفاق يسمح للنظام السوري
بالسيطرة على مناطق الفصائل
المعارضة في جنوب البالد
المتاخم للمملكة وإسرائيل
شريطة طرد الميليشيات
والعناصر الموالية إليران،
في حين نددت تركيا بهجوم
دمشق على مناطق درعا
الجنوبية.

األمور تطورت
في الجنوب
السوري
بصورة لم نكن
نرغب فيها

وزير خارجية
األردن

فــي حين تـحــرز ق ــوات النظام
ً
ً
السوري تقدما ميدانيا بحملتها
الستعادة السيطرة على مناطق
درع ــا مــن الـفـصــائــل الـمـعــارضــة،
ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة
م ـط ـل ـعــة أن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،أعـ ــرب لـلـعــاهــل
األردنـ ــي الـمـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي،
عـ ــن ث ـق ـت ــه ب ــإم ـك ــان ـي ــة ال ـت ــوص ــل
إلــى اتـفــاق مــع الرئيس الــروســي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن ،ي ـف ـضــي إلــى
إقــامــة «مـنـطـقــة عــازلــة تخلو من
أي وجود للميليشيات الموالية
إليران» بجنوب سورية المتاخم
لحدود المملكة وإسرائيل.
ً
وذكرت شبكة «سي إن إن» نقال
عن المصادر المطلعة أمــس ،أن
ترامب أوضح للعاهل األردني في
حوار خاص جمعه معه في البيت
األب ـي ــض األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،أن
التوصل لالتفاق سيتيح الفرصة
النسحاب أميركي بأقرب فرصة
من سورية.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى إن
خ ـطــة ت ــرام ــب سـتـسـمــح ل ـلــروس
بمساعدة الــرئـيــس بـشــار األســد
ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة أراض عـ ـل ــى ط ــول
الحدود الجنوبية مع األردن ،إذ
تشهد قوات التحالف الدولي ضد
«داعـ ــش» مـعــارضــة مستمرة من
«ق ــوات مـعــاديــة مـجـهــولــة» خــال
األيام القليلة الماضية رغم اتفاق
وقف إطالق النار هناك.
ولفتت إلى أن ترامب بالمقابل
يتوقع من الروس تأسيس منطقة
عازلة في الجنوب الغربي سورية
ومـنــع الـقــوات اإليــرانـيــة الداعمة
لألسد من الوصول إليها.
وش ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى أن
ط ـ ــرد إي ـ ـ ــران ي ـم ـثــل ص ـل ــب خـطــة
ترامب لالنسحاب من سورية مع
ضمان عدم مالحقة النظام ألفراد
الجماعات المتمركزة بالجنوب.

بحث شامل
ف ـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،أع ـ ـلـ ــن ال ـن ــاط ــق
باسم الرئاسة الروسية دميتري

ب ـي ـس ـكــوف أن ب ــوت ـي ــن وت ــرام ــب
سيبحثان في قمتهما المرتقبة
ف ــي هـلـسـنـكــي ال ـم ـل ــف ال ـس ــوري
بشكل شامل ومفصل.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث أعـ ـ ـ ـ ــرب عــن
دهـشـتــه مــن تـقــريــر «س ــي إن إن»
عن نية ترامب تقديم صفقة حول
سورية لبوتين.

شاحنة تنقل فارين من القصف الروسي والمعارك
إلى مخيم البريكة جنوب القنيطرة قرب هضبة
الجوالن المحتلة جنوب سورية أمس (أ ف ب)
اثر اشتباكات ضد الفصائل من
فصل الريف الشرقي إلى جزأين.
وقـ ـ ــرر األردن إبـ ـق ــاء ح ـ ــدوده
ً
مـغـلـقــة ت ـج ـن ـبــا ل ـتــدفــق مــوجــات
جديدة من الالجئين إلى أراضيه.
ويجمع خـبــراء على أن عـمــان ال
تمانع عودة النظام إلى المنطقة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ل ـ ـعـ ــودة االسـ ـتـ ـق ــرار
وإع ــادة فتح الـحــدود التي يترك
ً
ً
إغالقها تأثيرا سلبيا على وضعه
االقتصادي.
وي ـت ـب ـيــن م ــن إغ ـ ــاق ال ـح ــدود
وم ــوق ــف ت ــرام ــب أن «ال ـخ ـي ــارات
ضـ ـيـ ـق ــة» أمـ ـ ـ ــام الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـت ــي
ستضطر للتفاوض مــع الطرف
الـ ـ ــروسـ ـ ــي بـ ــواس ـ ـطـ ــة ع ـ ـمـ ــان أو
االستمرار بالمقاومة العسكرية
الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـن ـت ـه ــي ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض
تحت الضغط الميداني للقبول
بتهجير إلــى إدلــب شمال البالد
أو التصالح مــع النظام والعمل
كشرطة محلية.

الصفدي وأوغلو
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أكـ ــد وزي ــر

لبنان :لقاء مرتقب بين عون وجعجع لتذليل
العقبات الحكومية «وتصويب» اتفاق معراب
●

بيروت  -ةديرجلا

•

بعد أن عــادت «أسـهــم» تأليف
ال ـح ـكــومــة إل ــى ال ـل ــون األخ ـض ــر،
إث ــر اجـتـمــاع ُوص ــف بــاإليـجــابــي
بين رئيس الجمهورية اللبنانية
ميشال عــون ،والرئيس المكلف
تشكيل الحكومة سعد الحريري،
يفترض أن تنطلق قريبا ،حركة
اتـ ـص ــاالت ج ــدي ــدة ف ــي أك ـث ــر من
اتـ ـ ـج ـ ــاه ،وعـ ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن خ ــط،
لـمـحــاولــة تفكيك الـعـقـبــات التي
تعترض طريق الوالدة الحكومية.
ويقول مراقبون إن هذه ُ
العقد
بـ ــاتـ ــت مـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ،ويـ ـتـ ـح ــدث ــون
ع ــن ع ـق ــدة مـسـيـحـيــة ل ـهــا عــاقــة
بحصة حزب «القوات اللبنانية»،
وعقدة درزية لها عالقة بإصرار
«التيار الوطني الحر» على توزير
ال ـن ــائ ــب ط ــال أرس ـ ـ ــان ،ورف ــض
ال ــزع ـي ــم ال ـ ـ ــدرزي ول ـي ــد جـنـيــاط
ذلـ ـ ـ ــك ،وال ـ ـع ـ ـقـ ــدة ال ـ ُّـسـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
تتعلق بإصرار «المستقبل» على
ع ــدم تــوزيــر أي سـنــي مــن خــارج
صفوفه.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــؤالء إن الـ ـعـ ـق ــدة
المسيحية تحتل أكبر جــزء من
ال ـم ـش ـك ـل ــة ،وم ـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
تبحث بلقاء يجمع الرئيس عون
بزعيم «ال ـقــوات» سمير جعجع،

ً
الحريري مستقبال نائب الرئيس العراقي إياد عالوي في بيت الوسط أمس (داالتي ونهرا)
ويـ ـ ـص ـ ـ ّـوب مـ ـس ــار الـ ـع ــاق ــة بـيــن
الـطــرفـيــن ،بعدما «انـحــرفــت» عن
حدود اتفاق معراب.
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إلـ ــى أن «م ـفــاع ـيــل
ل ـقــاء ع ــون وجـعـجــع ل ــن تقتصر
على إع ــادة ترتيب الـعــاقــة بين
الـ ـح ــزبـ ـي ــن ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـجــديــد
ً
االلـتــزام باتفاق معراب ،انطالقا
من تأثيره اإليجابي ،خصوصا
داخـ ـ ــل ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ـس ـي ـح ـيــة ،بــل
سـتـتـعــداه إل ــى مـســألــة الحكومة

ً
 4أشهر سجنا لصحافي
تعرض لباسيل

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بعيدا ندين نجم ،أمس،
ً
حكما بحبس الصحافي فــداء عيتاني  4أشـهــر ،وإلــزامــه بدفع
مبلغ  10ماليين ليرة كعطل وضرر ،على خلفية ّ
تعرضه لرئيس
التيار الوطني الحر ،وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال
جـبــران باسيل بالقدح وال ــذم والتحقير على وســائــل التواصل
االجتماعي ،وذلك بناء على شكوى ّ
قدمها المحامي ماجد بويز
بوكالته عن باسيل.
وكان عيتاني نشر صورة الجئ سوري مطروح أرضا في مخيم
بعرسال بعد اقتحامه من الجيش اللبناني ،وقد علق على الحادثة
بعبارة «بلد بيسوى جبران باسيل انتو أكبر قدر».

والمفاوضات الجارية لتأليفها».
وأض ــاف ــت« :ال ـل ـق ــاء م ـهــم لتذليل
العقبات أمام الوالدة الحكومية،
م ـن ـهــا م ــا بـ ــات ُيـ ـع ــرف بــالـعـقـبــة
الـمـسـيـحـيــة ،الـمـتـمـثـلــة ف ــي جــزء
منها بالحصة القواتية».
وتوقعت المصادر أن «يعطي
الرئيس عــون (الـقــوات) وزارتين
وازنتين ،إضافة إلى حقيبة ثالثة،
ووزارة دولـ ــة ،فــي م ـحــاولــة منه
لتسريع التشكيل ،وبعدما حسم
مـســألــة نـيــابــة رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
لمصلحته».
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،أب ـلــغ رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
البريطانية والكومنولث أليستير
برت ،خالل استقباله ،أمس ،بأنه
«سيعمل مــع الحكومة الجديدة
على تنفيذ التعهدات بتحسين
االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي واسـتـكـمــال
اإلص ــاح ــات اإلداري ـ ــة ومـحــاربــة
الـ ـفـ ـس ــاد ،م ــا ي ـض ــع ل ـب ـن ــان عـلــى
سكة النهوض والنمو ،ويمكنه
م ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة الـ ـقـ ـص ــوى مــن
نتائج مؤتمر سـيــدر ،الــذي عقد
في باريس».
وفيما شكر عون الوزير برت
ع ـلــى ال ــدع ــم الـ ــذي ت ـقــدمــه ب ــاده
للجيش اللبناني ،السيما لجهة

بـ ـن ــاء أبـ ـ ـ ــراج ال ـم ــراق ـب ــة لـتــأمـيــن
الحدود اللبنانية  -السورية ،طلب
مساعدة المملكة المتحدة ،كي
توقف إسرائيل انتهاكها للسيادة
اللبنانية في البر والجو« ،علما
أن لبنان يلتزم الهدنة ،ويطبق
ق ــرار مجلس األم ــن الــرقــم ،1701
ً
لكنه سيكون ملزما بالدفاع عن
س ـي ــادت ــه وس ــام ــة أراض ـ ـيـ ــه إذا
بادرت إسرائيل باالعتداء علينا».
كما تطرق عون إلى «التداعيات
التي نتجت عن النزوح السوري
إلى لبنان على مختلف الصعد،
ً
وال ـتــي تـتــزايــد يــومــا بـعــد ي ــوم»،
ً
الفـتــا إلــى أن «لبنان مستمر في
تـقــديــم الــرعــايــة لـلـنــازحـيــن ،رغــم
ال ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة الصعبة
الـ ـت ــي ي ـم ــر بـ ـه ــا ،وهـ ـ ــو مـسـتـمــر
ف ـ ــي دعـ ـ ـ ــوة ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
إ ل ــى تسهيل عــود تـهــم تدريجيا
لـ ــأمـ ــاكـ ــن اآلمـ ـ ـن ـ ــة ف ـ ــي سـ ــوريـ ــة.
واع ـت ـب ــر أن «ال ـ ـعـ ــودة ال ـطــوع ـيــة
ل ـل ـســوري ـيــن ال ـت ــي ت ـتــم م ــن حين
إل ـ ــى آخـ ـ ــر ،ول ـ ــو بـ ــأعـ ــداد قـلـيـلــة،
تــؤكــد وج ــود رغـبــة ل ــدى غالبية
النازحين بالعودة إلــى بالدهم،
بعد التأكد من توافر الضمانات
الالزمة ألمنهم وسالمتهم ،نافيا
م ــا يـ ـش ــاع ع ــن م ـم ــارس ــة ضـغــط
«عليهم لـلـعــودة الـتــي تتم بملء
إرادتهم».

ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أيـ ـم ــن
الصفدي أمس ،استمرار الجهود
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـت ــي
ت ـس ـت ـه ــدف وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـن ــار
فــي الـجـنــوب ال ـس ــوري ،وتوفير
الحماية للشعب السوري وتأمين
المساعدات له على أرضه.
وش ــدد الصفدي خــال لقائه
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
أنـ ـ ـط ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو غ ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــري ـ ــس ،ف ــي
نـيــويــورك على أن األردن طرف
في اتفاقية خفض التصعيد في
ً
الجنوب السوري ،وبذل جهودا
مكثفة للحفاظ على وقف إطالق
الـنــار« ،لـكــن األم ــور تـطــورت في
صورة لم نكن نرغب بها ،ونحن
اآلن فــي وضــع ال نملك معه إال
أن نستمر فيه في العمل مع كل
األط ـ ــراف م ــن أج ــل وق ــف اط ــاق
النار ،وحماية المدنيين وتقديم
الــدعــم واالس ـنــاد للمدنيين في
بالدهم .هذه أولوية».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،حـ ـ ـ ــذر مـ ـف ــوض
األمــم المتحدة السامي لحقوق
اإلنسان زيد بن الحسين أمس،
من وقوع كارثة في درعا في ظل

ن ــزوح أكـثــر مــن  120ألــف مدني
جراء المعارك.

تنديد تركي
ون ـ ــددت ال ـخــارج ـيــة الـتــركـيــة
ب ــ«ال ـه ـج ـم ــات غ ـي ــر اإلن ـســان ـيــة
ل ـل ـن ـظــام» ع ـلــى م ـحــاف ـظــة درع ــا
وفصائل معارضة في الجنوب
ودع ــت حلفاء دمـشــق إلــى وقف
الهجمات التي «تقوض جهود
تسوية النزاع».
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة طـ ـه ــران
وم ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو إل ـ ـ ـ ــى وق ـ ـ ـ ــف تـ ـق ــدم
ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي درعـ ــا
وال ـق ـن ـي ـط ــرة ،وقـ ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث
بــاســم الـ ــوزارة حــامــي أقـصــوي،
ً
إن أنقرة قلقة جــدا بشأن مقتل
عشرات المدنيين هناك ،وتدين
ُ
الهجمات التي «تفشل الجهود
الـمـبــذولــة فــي أسـتــانــا وجنيف
الرامية للبحث عن حل سياسي
لألزمة السورية وخفض التوتر
في المنطقة».
وقال وزير الخارجية التركي
م ـ ــول ـ ــود ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،إن

روسيا وإيران وأميركا تتحمل
ً
جانبا من المسؤولية عن انتهاك
وقف إطالق النار في درعا ،لكنه
أشــار إلــى أن الخطة المشتركة
مع واشنطن بشأن مدينة منبج
الواقعة شمال سورية مستمرة
كما هو مخطط.
من جانب آخر ،أعلن الجيش
اإلسرائيلي ،أمس ،أنه لن يسمح
بـ ـم ــرور ال ــاج ـئ ـي ــن ال ـســوري ـيــن
الفارين من القتال في الجنوب
الـ ـس ــوري إل ــى داخـ ــل إســرائ ـيــل،
لكنه قــد يـقــدم الــدعــم اإلنساني
لـ ـلـ ـس ــوريـ ـي ــن الـ ـ ـف ـ ــاري ـ ــن داخـ ـ ــل
األراضي السورية.
ورف ـ ــع ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
حـ ــالـ ــة الـ ـت ــأه ــب عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
ال ـش ـمــال ـيــة غ ـ ــداة ت ــوج ــه رئـيــس
هيئة األرك ــان غ ــادي آيــزنـكــوت،
إلــى واشنطن لعقد لقاء سريع
م ــع ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي جــوزيــف
دان ـ ـ ـفـ ـ ــورد ،ل ـب ـح ــث م ـس ـت ـجــدات
ال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب س ــوري ــة
وجـ ـ ـه ـ ــود دول ـت ـي ـه ـم ــا ال ــرامـ ـي ــة
إل ــى ص ــد ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي في
المنطقة.

حفتر يعلن تحرير درنة بالكامل
طالب برفع حظر السالح عن الجيش
أعلن المشير خليفة حفتر ،أمس األول« ،تحرير مدينة
درنة من اإلرهابيين».
وقال حفتر في خطاب متلفز« :نعلن بكل فخر تحرير
مدينة درنة ،الغالية على نفوس كل الليبيين ،وعودتها
آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن ،لتعم الفرحة جميع
أرجاء ليبيا».
وأضـ ــاف الــرجــل ال ـقــوي فــي ش ــرق لـيـبـيــا« :م ــع هــذه
االنتصارات الساحقة والمتالحقة يتحتم على العالم
أن يتقدم لكم بالشكر ،ويعترف لكم بالفضل والجميل
في حمايته من اإلرهاب ،لكنه يفرض على جيشنا حظر
التسليح ،ويغض الطرف على ما يتلقاه اإلرهابيون
من دعم بالمال والسالح» .وأكد ناطق باسم «الجيش
الوطني الليبي» ،الذي يقوده حفتر ،أن قواته اقتحمت
آخر معقل لتنظيم القاعدة في وسط المدينة.
وأطلقت قــوات حفتر في  7مايو الماضي ،هجوما
لطرد مسلحين جهاديين من درنة ،المدينة الساحلية
التي تعد  150ألف نسمة ،وتقع على ُبعد ألف كلم شرق
طرابلس.
وكانت قوات الجيش الوطني الليبي ،بقيادة حفتر،

تحاصر المدينة منذ عامين ،ما زاد صعوبة وصول
المساعدات اإلنسانية للسكان في المدينة الواقعة تحت
سيطرة ميليشيات إسالمية وجهاديين قريبين من
«القاعدة» معادين لحفتر وتنظيم داعش ،على حد سواء.
وكــانــت الـمــديـنــة الــوح ـيــدة فــي ش ــرق ليبيا خــارج
سيطرة قوات المشير حفتر ،الذي يدعم حكومة موازية
تمارس السلطة في شرق ليبيا ،وتتحدى حكومة الوفاق
الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.
وأعلن الجيش الوطني الليبي في وقت سابق هذا
األسبوع ،أنه سيطر بالكامل على الهالل النفطي ،رئة
االقتصاد الليبي والواقع شمال شرق البالد ،بعد أيام
من انـتــزاع قواته ميناءي راس النــوف والـســدرة ،بعد
أسبوعين من المواجهات الدامية.
وأكــد حفتر أن جميع المنشآت التي تحت سيطرة
قواته سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة
ال ـشــرق ال ـم ــوازي ــة .ووف ــق ات ـفــاق بــاريــس يـجــب إج ــراء
انتخابات فــي ديسمبر المقبل ،إال أن عراقيل كثيرة
تحول دون تحقيق ذلك.
(بنغازي  -أ ف ب)

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش
اإلسرائيلي في غزة
أص ـ ـيـ ــب سـ ـبـ ـع ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن
ب ـج ــروح وح ـ ــاالت اخ ـت ـنــاق شــديــد،
أمـ ــس ،ف ــي م ــواج ـه ــات م ــع الجيش
اإلسرائيلي على أطراف شرق قطاع
غ ــزة ضـمــن اح ـت ـجــاجــات مـسـيــرات
العودة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية،
إن من بين المصابين ثالثة مسعفين
جرى استهدافهم بقنابل غاز خالل
مواجهات شرق مدينة غزة.
وبـ ــدأت ال ـمــواج ـهــات بـيــن مئات
الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي
م ــع س ــاع ــات ع ـص ــر أمـ ــس رقـ ــم 14
مــن احـتـجــاجــات مـسـيــرات ال ـعــودة
الشعبية.
وعـمــد شـبــان فلسطينيون إلــى
االقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاج ال ـف ــاص ــل
ومحاولة سحب السياج الحدودي
وإل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـجـ ــارة عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـت ـم ــرك ــزة خـلـفــه
ً
وبعضهم يحمل أعالما فلسطينية.
وأشعل آخــرون إطــارات سيارات
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ــى ق ـن ــاص ــة ال ـج ـيــش

يعدم
العراق ً
 13داعشيا

نفذت السلطات العراقية حكم
اإلعدام أمس األول ،بحق
 13إرهابيا مدانا ،بناء على
أوامر من رئيس الوزراء القائد
العام للقوات المسلحة حيدر
العبادي.
وجاءت تلك األحكام قطعية،
والتي رفض فيها االستئناف،
وصادقت عليها رئاسة
الجمهورية.
وقالت وزارة العدل في بيان،
إن «أحكام المنفذ بهم ضمن
قانون مكافحة اإلرهاب ،ما
بين االشتراك في العمليات
المسلحة مع المجاميع
اإلرهابية ،وعمليات الخطف
والتفجير وقتل المدنيين».

خيارات مرة
وجــاء ذلــك فــي وقــت ،سيطرت
قوات النظام المدعومة بعناصر
من «حزب الله» على تل الزميطية
ال ـم ـط ــل ع ـل ــى ال ـط ــري ــق ال ــواص ــل
بين شــرق وغــرب محافظة درعا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،أمـ ــس ،غـ ــداة غ ــارات
ً
ً
جــويــة أوق ـع ــت  25قـتـيــا مــدنـيــا
بينهم أطفال.
ويعني االستيالء على التل أن
مقاتلي المعارضة ربما لن يعود
ب ـم ـق ــدوره ــم اس ـت ـخ ــدام ال ـطــريــق
الحربي الواصل بين ريف درعا
الشرقي والشمالي الشرقي وريف
درعــا الغربي والشمالي الغربي
بأمان.
ويـمـتــد ال ـطــريــق إل ــى جنوبي
مــديـنــة درع ــا فــي منطقة تضيق
ف ـي ـهــا األراض ـ ـ ـ ــي ،الـ ـت ــي تـسـيـطــر
ع ـل ـي ـهــا ال ـم ـع ــارض ــة إل ـ ــى م ـجــرد
ش ــري ــط رف ـي ــع ع ـلــى الـ ـح ــدود مع
األردن.
وي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـح ـك ــوم ــي
المدعوم بغطاء جوي روسي على
حساب قوات المعارضة بعد نحو
أسبوعين من التصعيد العسكري
ف ــي م ـحــاف ـظــة درع ـ ــا ح ـيــث تجد
الـفـصــائــل نفسها أم ــام خ ـيــارات
«أحالها مر» ،بعد التخلي الظاهر
عنها من جانب عمان وواشنطن،
أبرز داعميها.
وبدأت قوات النظام في التاسع
ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر يــون ـيــو حملة
قصف كثيفة ضد الريف الشرقي
ل ـم ـح ــاف ـظ ــة درع ـ ـ ـ ــا ،ب ــال ــرغ ــم مــن
وقــف إطــاق نــار متفق عليه في
المنطقة منذ عام بموجب اتفاق
روســي أميركي أردنــي .وتمكنت

سلة أخبار

فلسطيني خالل مواجهات مع االسرائيليين في الضفة أمس (أ ف ب)
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـم ـت ـم ــرك ــزي ــن خـلــف
السياج ،كما أطلقوا طائرات ورقية
وبـ ــالـ ــونـ ــات حـ ــارقـ ــة إل ـ ــى ال ـج ــان ــب
اإلســرائـيـلــي مــن ال ـحــدود مــع قطاع
غزة.
وأعلنت هيئة مسيرات الـعــودة
وك ـس ــر ال ـح ـصــار إط ـ ــاق اس ــم (مــن
غزة إلى الضفة ...دم واحد ومصير
م ـش ـت ــرك) ع ــن اح ـت ـج ــاج ــات ال ـي ــوم

ودعــت إلــى أوســع مشاركة شعبية
في فعالياتها.
ً
و ل ـقــي  133فلسطينيا حتفهم
ً
وأصيب نحو  15ألفا آخرين بينهم
ح ـ ـ ــاالت اخـ ـتـ ـن ــاق م ـن ــذ  30مـ ــارس
الماضي في مواجهات شبه يومية
مـ ــع ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ضـمــن
احتجاجات مسيرات الـعــودة على
األطراف الحدودية للقطاع.

فوتيل :إيران تحاول
توسيع الصراع بالمنطقة

قال قائد القيادة المركزية
بالجيش األميركي الجنرال
جوزيف فوتيل في مؤتمر
صحافي أمس األول ،إن دعم
جماعات إرهابية مثل «حزب
الله» اللبناني ،الذي يشكل
تهديدا لآلخرين في المنطقة،
وقيام إيران بنقل مساعدات
قاتلة مثل الذخائر واألسلحة
إلى هذه الجماعات ،ونشرت
عدم االستقرار والعنف في
المنطقة ،هو محاولة من إيران
لتوسيع رقعة الصراع بدال من
محاولة حل النزاع».
وأضاف فوتيل« :نعتبر
أن إيران مسؤولة عن نقل
الصواريخ المتطورة إلى
مناطق مثل شمال غرب
اليمن ،حيث يستخدمها
الحوثيون لتهديد المملكة
العربية السعودية وبلدان
أخرى في شبه الجزيرة
العربية».

النساء يقدن الدبابات
في إسرائيل

ّ
تخرجت أربع نساء في الجيش
اإلسرائيلي أمس األول ،من
كلية قادة الدبابات في خطوة
هي األولى من نوعها باتجاه
تشكيل طواقم مدرعات من
النساء.
وأكملت ست نساء أخريات
التدريب للعمل كعناصر ،لكن
نشر أي من النساء سيعتمد
على نتيجة مراجعة يجريها
ضباط كبار .ويأتي تخريج
النساء األربع في إطار برنامج
تجريبي الختبار ما إذا كان
بإمكان المراة أن تصبح
جزءا من طواقم الدبابات
والمدرعات.

المغرب 3 :سنوات
ً
سجنا لصحافي «حراك الريف»

غداة حكم بالسجن لـ 20سنة
على زعيم «حراك الريف»
في المغرب ،حكمت محكمة
بالدار البيضاء ،مساء أمس
األول ،على الصحافي حميد
المهداوي ،بالسجن  3سنوات
بعد إدانته.
ووجهت للمهداوي اتهام
«عدم التبليغ عن جريمة تمس
أمن الدولة» ،ألنه لم يبلغ عن
مكالمة هاتفية تلقاها من
شخص يعيش في هولندا
يتحدث فيها عن إدخال أسلحة
إلى المغرب لمصلحة حركة
االحتجاج في منطقة الريف
شمال البالد.
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األوروبيون يتوصلون إلى اتفاق «غامض ومتشدد» بشأن الهجرة
• «منصات إنزال» خارج أوروبا لمنع اجتياز «المتوسط» ومراكز أوروبية لفرز الملفات
• يقيد حركة المهاجرين بين دول أوروبا ويوزع «المستحقين» وفق حصص بشكل طوعي
في مسعى للحيلولة دون انهيار
أوروبي شامل ،تمكن قادة
االتحاد األوروبي من التوصل
إلى اتفاق حول الهجرة ،لكن
يبدو أن الخالفات التي تم
تجنبها ،فرضت صياغة غامضة
على ًبنود االتفاق الذي تخلى
نهائيا عن مبدأ الحصص
اإلجبارية لتقاسم المهاجرين،
كما أنه قيد حركة المهاجرين
داخل دول االتحاد.

أعلن زعـمــاء االتـحــاد األوروب ــي
اتفاقا بشأن الهجرة توصلوا إليه
في الساعات األولى من يوم أمس،
بعد محادثات مكثفة ومطولة ،لكن
التعهدات بتعزيز الحدود شابها
ال ـغ ـم ــوض ،ول ــم ي ـتــم ح ــل إال جــزء
بسيط من الخالفات.

كونتي
وب ـعــد م ـحــادثــات عــاصـفــة على
م ــدى تـســع س ــاع ــات ،ات ـفــق زعـمــاء
االتحاد على المشاركة في استقبال
الـمـهــاجــريــن عـلــى أس ــاس طــوعــي،
وإنشاء مراكز داخل دوله للتعامل
مع طلبات اللجوء ومنصات انزال
خارج اوروبــا الستقبال الالجئين
ال ــذي ــن ي ـت ــم انـ ـق ــاذه ــم ف ــي ال ـب ـحــر
المتوسط لمنعهم من الوصول الى
القارة العجوز ،وهو مطلب أساسي
لرئيس ال ــوزراء اإليطالي الجديد
جوزيبي كونتي الذي قال" :لم تعد
إيطاليا بمفردها".
وفي وقت سابق رفض كونتي،
الــذي يــرأس حكومة ائتالفية بين
حركة  5نجوم المناهضة للهجرة
وح ــزب الــرابـطــة المنتمي لليمين
المتطرف ،الموافقة على نص للقمة
بشأن األمن والتجارة إلى أن يتعهد
بقية الزعماء بمساعدة إيطاليا في
التعامل مع المهاجرين الوافدين
عبر البحر.

ميركل
وع ـقــدت الـقـمــة فــي أج ــواء توتر
سياسي حيث تواجه المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل ضغوطا
شديدة في الداخل التخاذ موقف
أشد بشأن الهجرة.
وحــاولــت ميركل الـتــي تحدثت
للصحافيين في الخامسة صباحا
إضفاء طابع إيجابي على نتيجة
الـقـمــة ،وقــالــت إنـهــا "بـ ــادرة جيدة
تـظـهــر قـ ــدرة ال ـق ــادة ع ـلــى االت ـفــاق
بشأن نص مشترك يتعلق بقضية
ال ـه ـجــرة" ،لكنها أق ــرت أيـضــا بــأن
الـتـكـتــل م ـ ــازال أم ــام ــه "ع ـمــل كثير
لتجاوز الخالف في الرأي".

ماكرون
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي

سفينة أكواريوس التي أعادت أزمة الهجرة إلى األجندة األوروبية تصل إلى مرفأ مارسيي الفرنسي أمس (أ ف ب)
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،الـ ـ ــذي وج ــه
انتقادات حــادة إليطاليا لرفضها
ال ـس ـم ــاح ب ــدخ ــول س ـف ـي ـنــة إن ـق ــاذ
مهاجرين إلى موانئها ،إن "التعاون
االوروب ــي هــو المنتصر" ،مضيفا
"لقد اتخذنا قرارا بالتكافل الواجب
علينا إزاء دول الــوصــول" .ولكنه
شدد على أن فرنسا لن تفتح على
أراضيها مراكز إيواء للمهاجرين،
ألنها ليست بلد الــوصــول األولــي
لهؤالء المهاجرين.

تعبيرات غامضة
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ن ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ،مـ ـل ــيء
بتعبيرات غامضة تهدف إلرضاء
اآلراء المختلفة ،اتفق الزعماء على
تـقـيـيــد ح ــرك ــة ال ـم ـهــاجــريــن داخ ــل
االتـ ـح ــاد لـكـنـهــم أوضـ ـح ــوا أن كل
تعهداتهم سيجري تنفيذها على
"أس ــاس طــوعــي" مــن جــانــب الــدول
األعضاء.
واتـ ـفـ ـق ــوا أيـ ـض ــا ع ـل ــى ت ـشــديــد
مــراقـبــة ال ـحــدود وزيـ ــادة التمويل
الـمـقــدم لـتــركـيــا وال ـم ـغــرب وبـلــدان
أخ ـ ــرى ف ــي ش ـم ــال إفــري ـق ـيــا لمنع
الهجرة إلى أوروبا.

«منصات ومراكز»
وي ـق ــوم ال ـحــل ال ــوس ــط ال ــذي تم
الـتــوصــل إلـيــه عـلــى اعـتـمــاد "نهج
جديد" مع إنشاء "منصات إنــزال"

المهاجرين خ ــارج أوروب ــا بهدف
ردعهم عن اجتياز المتوسط.
وينص كذلك على إقامة "مراكز
خاضعة للمراقبة" في دول أوروبية
على أساس اختياري يوضع فيها
المهاجرون بعد وصولهم وتجري
فيها بـصــورة سريعة عملية فرز
المهاجرين غير الشرعيين الذين
ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين
ي ـحــق ل ـهــم ط ـلــب ال ـل ـج ــوء ويـمـكــن
توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية
أخ ــرى وذل ــك بــالـمـثــل عـلــى أســاس
"تـطــوعــي" .ويشكل هــذا استجابة
لــرغـبــة ايـطــالـيــا ب ــأن يـتــم "ت ـشــارك
المسؤولية" إزاء جميع المهاجرين
الواصلين إلى أوروبا.
وي ـ ـ ــدع ـ ـ ــو االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
كــذلــك إل ــى "ات ـخــاذ كــل اإلجـ ــراءات"
الضرورية على المستوى الداخلي
لـتـجـنــب ان ـت ـقــال الـمـهــاجــريــن بين
دول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ف ــي مــا
ً
يجري من "حركات داخلية" غالبا
ما تتجه نحو ألمانيا التي تشهد
جداال سياسيا أضعف المستشارة
االلمانية.
وم ــن أج ــل خ ـفــض ع ــدد الـسـفــن
ال ــواص ـل ــة ال ــى ال ـم ـيــاه األوروبـ ـي ــة،
وافـقــت ال ــدول األوروب ـي ــة الثماني
والعشرون على العمل على إنشاء
"منصات إنــزال" للمهاجرين ،مما
يـقـضــي ع ـلــى ال ـن ـم ــوذج ال ـت ـجــاري
المربح للمهربين.
وي ـج ـنــب إق ــام ــة م ــراك ــز تجميع

خــارج ـيــة األوروبـ ـيـ ـي ــن ال ـخــافــات
حول تحمل أعباء السفن .وإضافة
إلــى أن تفاصيل الـمـشــروع التــزال
غ ــام ـض ــة ،ف ــإن ــه ي ـث ـيــر ال ـع ــدي ــد من
االسئلة حول مدى مواءمته أحكام
القانون الدولي.

رافضون
ومـ ـن ــذ ال ـخ ـم ـي ــس ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
خــارجـيــة الـمـغــرب نــاصــر بوريطة
أن بــاده ترفض فكرة إقامة مراكز
استقبال خــارج االتحاد االوروبــي.
وعـبــر الــرئـيــس األلـبــانــي كــذلــك عن
معارضته الشديدة لهذا المقترح
وكذلك تونس .ويتخوف مراقبون
من ان تقام هــذه المراكز في ليبيا
حيث هناك فوضى سياسية وأمنية.

تأجيل دبلن
ودع ــا ق ــادة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
كذلك إلى التوصل إلى توافق بشأن
اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها
م ـنــذ عــام ـيــن م ــن دون أن يـتـفـقــوا
على جدول زمني ،في حين حددت
هذه القمة كمهلة نهائية لذلك قبل
بضعة أشهر.
وي ـح ـم ــل "نـ ـظ ــام دبـ ـل ــن" ب ـل ــدان
الوصول المسؤولية الرئيسية في
معالجة طلبات اللجوء ،وبالتالي
فــإنـهــا تحمل ه ــذه الـبـلــدان الـعــبء
األكبر بصورة غير متوازنة.

وتقترح المفوضية االوروبـيــة
أن يتم وقــف العمل بهذه القاعدة
بـ ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي ف ـت ــرات
االزمــات مع توزيع طالبي اللجوء
ً
انـطــاقــا مــن نقطة وصــولـهــم ،لكن
دوال مثل المجر وبــولـنــدا ترفض
ذلك بدعم من النمسا بينما تطالب
ايطاليا بنظام توزيع دائم والتخلي
بشكل نهائي عــن مسؤولية دول
الوصول.

تقبل مـهــاجــريــن تــم رفـضـهــم على
ال ـح ــدود األل ـمــان ـيــة وف ـقــا لـخـطــوة
هــدد بها وزيــر الداخلية األلماني
هورست سيهوفر.
وق ـ ـ ـ ــال كـ ـ ــورتـ ـ ــس" :إذا أغ ـل ـق ــت
ألمانيا حدودها أمام المهاجرين
ال ــذي ــن س ـج ـلــوا بــال ـف ـعــل ف ــي دول
أخــرى أعضاء باالتحاد األوروبــي
 ،فستتخذ النمسا بالطبع نفس
التدابير على حدودها".

ال حصص إجبارية

تنديد

وأشاد رئيس الوزراء البولندي
مــاتـيــوش مــورافـيـتـسـكــي ونـظـيــره
التشيكي أن ــدري بــابـيــس باتفاق
ال ـه ـج ــرة ،ألن ــه ي ـنــص ع ـلــى إع ــادة
توزيع لالجئين على أساس طوعي.
وقال مورافيتسكي على "تويتر":
"لن يكون هناك إعادة توزيع جبرية
لالجئين .لقد توصلنا إلــى اتفاق
جـيــد لـبــو لـنــدا ولبقية المجتمع".
وقــال بابيس على "تويتر" أيضا:
"لـقــد تــوصـلـنــا إل ــى نقطة حـيــث ال
ي ـعــود األش ـخ ــاص ي ـت ـحــدثــون عن
الحصص .فستكون إعادة التوزيع
والتوطين طوعية حتى ال يفرض
علينا أحد المهاجرين".

ونـ ـ ـ ـ ــددت م ـن ـظ ـم ــة "أطـ ـ ـبـ ـ ــاء بــا
ح ـ ــدود" االن ـســان ـيــة أم ــس بــاتـفــاق
ال ـه ـج ــرة األوروب ـ ـ ـ ــي م ـت ـه ـمــة دول
االتحاد األوروبي بأنها اتفقت على
"صد الناس على أبواب أوروبا".
وق ــال ــت م ـســؤولــة الـ ـط ــوارئ في
المنطقة كارلين كليير الن "األمــر
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ــذي يـ ـب ــدو ان الـ ـ ــدول
األوروبية اتفقت عليه هو من جهة
صد الناس على أبواب أوروبا أيا
كانت درجة ضعفهم والفظائع التي
يـهــربــون مـنـهــا ،وم ــن جـهــة ثانية،
التشنيع بعمليات البحث واالنقاذ
غير الحكومية".
وأبـ ـ ــدت ال ـم ـف ــوض ـي ــة ال ـســام ـيــة
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة ترحابا
حذرا باالتفاق.
(بروكسل  -أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)

الخالفات باقية
وق ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـن ـم ـســاوي
زبــاس ـت ـيــان ك ــورت ــس إن بـ ــاده لن

مصر في « 30يونيو» :استنفار أمني ...وغالء
●

القاهرة  -حسن حافظ

تحتفل مصر ،الـيــوم ،بالذكرى الخامسة لثورة
" 30يونيو  ،"2013التي أنهت حكم جماعة "اإلخوان"
وأطــاحــت الــرئـيــس األسـبــق محمد مــرســي ،وقــادت
البالد إلــى مرحلة جديدة من الـثــورة ،التي انتهت
بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم
في يونيو  ،2014إذ تنظم جهات رسمية وأحــزاب
سياسية ونقابات عمالية ومهنية احتفاالت بذكرى
على مدار اليوم.
وزارة الداخلية أعلنت االستنفار للحالة القصوى،
لتأمين المنشآت الحيوية والطرق االستراتيجية
خالل احتفاالت المصريين بذكرى الثورة ،وانتهت
أجهزة الوزارة من وضع خطتها للتأمين ،إذ التقى
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ،قيادات الوزارة
األربعاء الماضي ،وراجع معهم خطة التأمين ،فيما
تم إلغاء اإلجازات لجميع الضباط وضباط الصف
والمجندين ،وتشمل الخطة نشر األكمنة الثابتة
والمتحركة في مداخل القاهرة ومخارجها والمدن

الرئيسة بالمحافظات ،فضال عــن تكثيف وجــود
قوات أمام المنشآت الحيوية والسيادية والكنائس.
فــي الـسـيــاق ،أرس ــل وزي ــر الــدفــاع الـفــريــق محمد
زكي ،برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي ،بمناسبة
االحتفال بذكرى " 30يونيو" ،وصف فيها ثورة يونيو
بأنها "يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية" ،وهي
ذكرى ثورة الشعب "التي ساندتها القوات المسلحة
لتصحيح المسار ،وإعادة بناء الوطن ،والتأكيد أن
مصر لكل المصريين ،وليست حكرا لفئة أو طائفة
بعينها" ،مشددا على أن القوات المسلحة ستظل على
العهد بالدفع برجالها في مقدمة الصفوف ،لحماية
الوطن والدفاع عن مقدساته.
وتتزامن ذكرى الثورة هذا العام مع ارتفاع قياسي
في األسعار ،جراء قرارات الحكومة المصرية بزيادة
أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء والمياه ،والتي
كان آخرها قــرار حكومة مصطفى مدبولي بزيادة
أسعار المحروقات بنسب تدور حول  33في المئة ،في
 16الجاري ،ما أدى إلى زيادة جديدة في أسعار السلع
والمواصالت ،صاحبه غضب مكتوم من المصريين

مقر أميركي عسكري
جديد في كوريا الجنوبية

دشنت القوات األميركية ،أمس،
في كوريا الجنوبية مقرا
جديدا ُيعد أكبر قاعدة عسكرية
لواشنطن في الخارج ،وذلك بعد
أسابيع من قمة سنغافورة ،التي
أعلن خاللها الرئيس األميركي
دونالد ترامب أن الجنود
األميركيني سينسحبون في وقت
ما من الجنوب.
وتتخذ القوات األميركية في
كوريا من حي يونغسان وسط
سيول مقرا لها .واتفق البلدان
منذ عام  1990على نقل املقر إلى
قاعدة في بيونغ تايك على ُبعد
نحو  60كلم جنوب العاصمة،
أطلق عليه اسم «معسكر
هامفريز» ،لكن املشروع تأخر
لسنوات ،جراء اعتراضات من
السكان ومشاكل مالية وأعمال
بناء واسعة .وتم أمس نقل مقر
القوات األميركية في كوريا
وقيادة األمم املتحدة التي تقودها
واشنطن ،وانضوى فيها الحلفاء
خالل الحرب الكورية ،في حني
سيتم نقل وحدات أخرى الحقا.
ولدى الواليات املتحدة 28500
جندي في كوريا الجنوبية.

تركيا :اعتقال معارض
الذع ضد إردوغان

ذكرت وكالة أنباء األناضول
الرسمية التركية ،أنه تم اعتقال
إرين إرديم ،وهو سياسي تركي
معارض بارز ،أمس ،في أنقرة.
وإرديم نائب سابق من حزب
الشعب الجمهوري املعارض عن
مدينة إسطنبول ،وواحد من
أشد منتقدي الرئيس رجب طيب
إردوغان ،الذي فاز في االنتخابات
الرئاسية التي جرت في 24
يونيو .وقالت «األناضول» إن
املدعي العام في إسطنبول يحقق
مع إرديم ،بسبب دوره السابق
كرئيس لتحرير صحيفة كارسي،
التي تنتقد الحكومة ،وانه متهم
بـ»دعم منظمة إرهابية مسلحة»
بني اتهامات أخرى.

اجتماع مرتقب بين
زعيمي إريتريا وإثيوبيا

• توقيع عقد إلنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات بالشرق األوسط
• إحالة بالغ ضد مطرب أغنية «افرض ضريبة» ألمن الدولة العليا

لم يتحول إلى تظاهرات غاضبة في الشارع ،إال أن
مراقبين استبعدوا إمكانية استغالل ذكرى الثورة
لتدشين موجة من الحراك االجتماعي ،بسبب ضعف
الحياة السياسية.
وقــال المحامي أشــرف فــرحــات ،فــي تصريحات
صحافية ،أمــس ،إن النائب العام المستشار نبيل
َّ
المقدم منه ضد المطرب أحمد
صادق ،أحال البالغ
سعد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في البالغ،
يتهمه فيه بالتحريض على ث ــورة جـيــاع ،بعدما
بــث مقطع فيديو غنائي بعنوان "اف ــرض ضريبة"
يعترض فيه على قرارات زيادة أسعار المحروقات
وزيادة الضرائب ،وجاء في البالغ أن كلمات األغنية
مثيرة للفتن بين طبقات الشعب ،وتسعى إلى إثارة
الفوضى ،وخلق ثورة الجياع التي تدعو لها جماعة
"اإلخوان" اإلرهابية.
وبــالـتــوازي مع احتفاالت يونيو ،يشهد رئيس
الحكومة ،مصطفى مدبولي ،اليوم ،مراسم توقيع
عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق
األوس ــط ،والــذي يقام بالمنطقة االقتصادية لقناة

سلة أخبار

ً
السيسي مجتمعا بوزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان في القاهرة أمس األول
السويس ،باستثمارات تقدر بـ  10.9مليارات دوالر،
ويقام المشروع على مساحة خمسة ماليين متر
مربع ،ويوفر نحو  48ألــف فرصة عمل ،ويقام مع
شركة كاربون القابضة.
إلى ذلك ،رحب سفير مصر في طوكيو ،أيمن كامل،
أمس ،باستجابة الحكومة اليابانية لمساعي السفارة
بطلب إلغاء تحذيرات السفر إلى مصر ،حيث أعلنت
اليابان ،رسميا ،تعديل إرشادات السفر لمواطنيها
وتـخـفـيــض درج ــة الـتـحــذيــر إل ــى الـمـسـتــوى األول،
بــدال من المستوى الثاني ،بما يسمح للسائحين
الـيــابــانـيـيــن بــال ـتــوافــد إل ــى ال ـم ـقــاصــد الـسـيــاحـيــة
المصرية ،وغيرت طوكيو التحذير من مرتبة "إعادة
النظر في ضــرورة التوجه إلى مصر من األســاس"،
إلى "توخي الحذر أثناء التواجد بالبالد" ،ما يعد
دفعة قوية لقطاع السياحة المصرية ،إذ بلغ عدد

السائحين اليابانيين إلى  130ألف سائح سنويا
قبل عام .2011
في األثناء ،قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية،
نيلس آنن ،إن مباحثاته مع رئيس البرلمان المصري
علي عبدالعال خــال زي ــارة األخـيــرة لبرلين ،أمس
األول ،مـثـمــرة لـلـغــايــة ،وأش ـ ــاد بـمــا حـقـقــه الـنـظــام
المصري من استقرار ،مضيفا" :نعول على مصر
كثيرا في استقرار وتهدئة األوضاع في المنطقة ،ألن
استقرار مصر من استقرار المنطقة ،فمصر شريك
استراتيجي لنا" ،الفتا إلى العالقة القوية التي تربط
القاهرة وبرلين على الصعيد السياسي واالقتصادي
والعلمي والتنموي والثقافي ،وأثنى على الخطوات
المنجزة في برنامج اإلصالح االقتصادي ،مؤكدا أن
الحكومة األلمانية تتابع هذا األمر باهتمام بالغ.

قالت هيئة اإلذاعة الوطنية
(فانا) ،في إثيوبيا ،إن رئيس
الوزراء أبي أحمد سيجتمع مع
رئيس إريتريا اسياس أفورقي
قريبا ،فيما يسعى البلدان إلى
حل إحدى أصعب املواجهات
العسكرية في إفريقيا .وكان وفد
إريتري رفيع املستوى وصل إلى
العاصمة اإلثيوبية (أديس أبابا)
الثالثاء املاضي للمرة األولى
منذ حرب خاضتها الدولتان
بني عامي  1998و ،2000بسبب
نزاع حدودي ،ما أدى إلى مقتل
 80ألف شخص وقطع العالقات
الدبلوماسية .وأكد أبي أنه
سيلتزم ببنود أي اتفاق سالم،
مشيرا إلى استعداده لنقل تبعية
منطقة بادمي الحدودية املتنازع
عليها .وعقب اجتماع الثالثاء،
قال وزير الخارجية اإلريتري
عثمان صالح إن الخصمني
السابقني «فتحا باب السالم» .وزار
وفد اريتري إثيوبيا.

أميركي «أبيض» يقتل  4صحافيين وموظفة بصحيفة في أنابوليس
كان على نزاع مع «كابيتال غازيت» بسبب تغطيتها قضية ضده
ف ـتــح أم ـي ــرك ــي أب ـي ــض يـبـلــغ من
ً
العمر 38عاما ،يدعى جارود راموس،
النار مساء أمس األول ،داخــل قاعة
األخـ ـ ـب ـ ــار فـ ــي ص ـح ـي ـفــة "ك ــاب ـي ـت ــال
غــازيــت" ،إح ــدى صحف أنابوليس
عاصمة واليــة ماريالند األميركية،
ً
موديا بحياة  4صحافيين وإحدى
موظفات المبيعات.
وروى الصحافي فيل ديفيز ،الذي
ً
كــان مــوجــودا أثـنــاء حصول إطــاق
ال ـن ــار ال ــوق ــائ ــع ف ــي ت ـغ ــري ــدات على
ً
ّ
"مسلحا أطلق
"تــوي ـتــر" ،وكـتــب أن ُ
النار في مكان عملي ،وقتل العديد
من األشخاص".
وأضاف أن المهاجم "أطلق النار
عبر ال ـبــاب الــزجــاجــي للمكتب ()...
على العديد من الموظفين" ،وتابع
عبر موقع "تويتر"" :ال يوجد شيء
ً
أكثر رعبا من سماع إطالق نار على
العديد من األشخاص بينما تكون
مـخـ ّـبــأ تـحــت مـكـتـبــك وأنـ ــت تسمع

مطلق النار ُيعيد تلقيم سالحه".
وقال بيل كرامف رئيس الشرطة
بالنيابة فــي مقاطعة آن اورنــديــل
للصحافيين ،إن أربعة صحافيين
قتلوا هــم جيرالد فيشمان ،وروب
هياسن ،وجــون ماكنامارا ،وويني

وينترز ،إلــى جانب ريبيكا سميث
من قسم المبيعات.
وقالت مجموعة "بالتيمور صن"
ال ـتــي تـمـلــك "كــاب ـي ـتــال غ ــازي ــت" ،إن
المهاجم وهــو من سكان ماريالند
ل ــدي ــه خـ ــاف م ـنــذ مـ ــدة طــوي ـلــة مع

الصحيفة ،إثر تقرير نشرته في 2011
غطت عبره "قضية جنائية ضــده".
وأوضـ ـح ــت الـصـحـيـفــة أن رام ــوس
سبق أن رفع دعــوى تشهير ضدها
وأحد كتابها في عام .2012
وكتب الصحافي جيمي ديبوتس

واشنطن تخسر في منظمة الهجرة
خسر المرشح األميركي المثير للجدل منصب
مدير منظمة الهجرة الدولية السابق ،بعد إخفاقه
ً
فى الحصول على الدعم الدولي المناسب ،وفقا
لـمــا ذكــرتــه م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة ،لتخسر بذلك
الواليات المتحدة سلطتها التاريخية على الهيئة.
وحصل المرشح األميركي كين اسحق ،الذي
اض ـط ــر إلـ ــى االع ـ ـتـ ــذار ع ــن ت ـع ـل ـي ـقــات مـنــاهـضــة
للمسلمين طفت على السطح في وقت سابق من
العام الحالي ،على أقل األصوات في ثالث جوالت

من االقتراع أمس ،وبالتالي خرج من السباق.
وتـ ــم اس ـت ـب ـعــاد ك ـيــن ايـ ــزاكـ ــس ،ال ـ ــذي يــواجــه
ا تـهــا مــات بالتعصب ضــد المسلمين بعد ثالث
جوالت تصويت ،وفق ما أفاد مصدر على اطالع
مباشر على النتائج ،ما يترك المنافسة حاليا
بين المديرة المساعدة الحالية للمنظمة لــورا
ثومبسن من كوستاريكا والسياسي البرتغالي
انـتــونـيــو فـيـتــوريـنــو ،الـ ــذي شـغــل ف ــي الـمــاضــي
منصب المفوض األوروبي للعدل.

الــذي يعمل لــدى "كابيتال غازيت":
"أنا منهار وقلبي محطم .ال يمكنني
الحديث ،لكن أريدكم أن تعلموا أن
مراسلي ومحرري كابيتال غازيت
قاموا بكل ما يمكنهم القيام به كل
ي ــوم .ال توجد أسابيع ب ـ  40ساعة
محددة للعمل وال رواتب كبيرة .كل
ما كان لدينا هو شغف بنقل قصص
من مجتمعنا".
من جهته ،أكد مراسل الصحيفة
تشيس ك ــوك أن الـهـجــوم لــم يمنع
الصحيفة من االستمرار في الطباعة.
وقـ ـ ــال وهـ ــو ي ـط ـبــع ع ـلــى حــاســوب
مـ ـحـ ـم ــول ف ـ ــي مـ ــوقـ ــف ل ـل ـس ـي ــارات
ً
"سنصدر الصحيفة غــدا" ،وأضاف:
"ال أعــرف ما الــذي يمكننا القيام به
غير ذلك .نحن نؤدي عملنا فقط".
وكتب الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب فــي ت ـغــريــدة" :ص ـلــواتــي مع
الضحايا وأسرهم .أشكر فرق التدخل
ً
السريع الموجودة حاليا في الموقع".

القاتل رام ــوس فــي صــورة
تعود لهذا العام (أ ف ب)
ً
وأظ ـهــرت دراس ــة ص ــدرت أخـيــرا
أن األميركيين يملكون  40في المئة
من األسلحة النارية في العالم رغم
أنهم ال يشكلون ســوى  4في المئة
من سكانه.
وك ـثــف ال ـمــداف ـعــون ع ــن تشديد
قوانين حيازة األسلحة النارية في
الــواليــات المتحدة جـهــودهــم غــداء
عــدة عمليات إطــاق نــار وقعت في

عدد كابيتال غازيت أمس ينعى القتلى الخمسة (ا ف ب)
مدارس هذا العام بما في ذلك مقتل
ً
 17شخصا في مدرسة ثانوية في
باركالند بفلوريدا في فبراير وعشرة
أشخاص في مدرسة ثانوية أخرى
في تكساس في مايو.
لكن الجهود لم تثمر عن الكثير إذ
اكتفت فلوريدا برفع السن القانونية
لـ ـش ــراء األس ـل ـح ــة الـ ـن ــاري ــة م ــن 18
ً
إل ــى  21ع ــام ــا ف ــي حـيــن رك ــز حاكم

تكساس غريغ آب ــوت على الصحة
العقلية والنفسية لمشتري األسلحة
وتـحـسـيــن األم ــن فــي الـ ـم ــدارس في
الئ ـح ــة ت ــوص ـي ــات ت ـق ــدم ب ـهــا عقب
عملية إطــاق النار التي وقعت في
واليته.
(أنابوليس  -أ ف ب ،د ب أ)
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رياضة
عمومية «اليد» تعتمد التقريرين المالي واإلداري
محمد عبدالعزيز

التصويت على
توزيع حقوق البث
التلفزيوني مناصفة

اعتمدت الجمعية العمومية
التـ ـح ــاد كـ ــرة ال ـي ــد ال ـت ـقــريــريــن
ا لـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي واإلداري أل عـ ـ ـم ـ ــال
السنة المنتهية في  31مارس
الـمــاضــي ،وذل ــك خــال اجتماع
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أمـ ـ ــس
األول ،بمقر اال ت ـح ــاد بالدعية
بــرئــاســة رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
االتحاد الفريق متقاعد ناصر
صالح بــومــرزوق ،وأمين السر
بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة نـ ـصـ ـي ــب ال ـ ــرن ـ ــدي،
وع ـضــو مـجـلــس اإلدارة خــالــد
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـق ـ ــدوس ،ومـ ـمـ ـثـ ـل ــي 11
أنــديــة هــي :الـعــربــي ،والـكــويــت،
وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ،وال ـ ـف ـ ـح ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــل،
والنصر ،والتضامن ،واليرموك،
والـســاحــل ،والـجـهــراء وكاظمة
وبرقان في حين تغيب ممثلي
 4أندية هم السالمية وخيطان
والصليبيخات والقرين.
كـ ـم ــا اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت ال ـع ـم ــوم ـي ــة
الميزانية والحساب الختامي
ل ــاتـ ـح ــاد عـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
المنتهية ،وخطة عمل االتحاد
والـمـيــزانـيــة الـمـقـتــرحــة للسنة
المالية المقبلة  2019-2018إلى

جانب تعيين مراقب حسابات
وتحديد مكافأته.

النقل مناصفة
وعـلــى بـنــد مـقـتــرحــات األنــديــة،
تمت مناقشة مقترح نادي كاظمة
الخاص بإعادة توزيع حقوق البث
الـتـلـفــزيــونــي لـمـســابـقــات االت ـحــاد
بحيث تكون  60في المئة لألندية
و 40في المئة لالتحاد ،إذ قررت
الجمعية العمومية توزيع حقوق
ال ـبــث الـتـلـفــزيــونــي ب ــواق ــع  50في
ـاد  25في
ال ـم ـئــة ل ــأن ــدي ــة ( ك ــل ن ـ ـ ٍ
المئة) و 50في المئة لالتحاد ،وذلك
بعد التصويت على المقترح بين
األع ـض ــاء بــواقــع  7أع ـضــاء مقابل
 3أعضاء.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،تـ ـ ـق ـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس
االتحاد بومرزوق بالشكر الجزيل
ألعضاء الجمعية العمومية على
ثـقـتـهــم بـمـجـلــس اإلدارة وإن ـجــاح
العمومية العادية بفضل متابعتهم
واهتمامهم للعبة وتعاونهم الكبير
ً
م ــع االت ـ ـحـ ــاد ،م ــؤك ــدا أن االت ـح ــاد
س ـي ــواص ــل ال ـع ـم ــل ب ـن ـفــس الـ ــروح
والكفاءة في الموسم الجديد.

سعد :معسكر الشباب يتجه إلى تركيا  5أغسطس

التدريبات تنطلق في  7يوليو بقيادة الزنكي
•

أحمد حامد

كشف نائب رئيس جهاز الكرة في نادي
الـشـبــاب ،يـعـقــوب سـعــد ،عــن اسـتـعــدادات
"أبناء األحمدي" للموسم الجديد ،مشيرا
إلى أن العمل قائم على قدم وساق من أجل
تجهيز الفريق على أفضل حال.
وقال سعد في تصريح لـ"الجريدة" ،إن
تدريبات الفريق ستنطلق في السابع من
الشهر المقبل ،تحت قيادة المدير الفني
خالد الزنكي ،ومساعده الصربي نيشا.
َّ
وبين أن النادي تعاقد مع مدرب حراس،
سـيـصــل ل ـمــزاولــة مـهــامــه مــع بــدايــة فترة
اإلعداد.

وذك ـ ــر ن ــائ ــب رئ ـي ــس ج ـه ــاز الـ ـك ــرة ،أن
مـعـسـكــر ال ـش ـبــاب ب ــات قــريـبــا م ــن تــركـيــا،
من  5حتى  21أغسطس المقبل ،على أن
يتخلله ،وفق طلب الجهاز الفني ،عدد من
المباريات الودية متصاعدة المستوى.
وعن ملف الصفقات الجديدة للشباب،
ال ـعــائــد لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،ق ــال س ـعــد إن
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري جـ ـ ــدد مـ ــع ال ـم ـح ـت ــرف
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــالـ ــي غ ـ ـ ـ ــورات ـ ـ ـ ــال ،فـ ـيـ ـم ــا تـ ـج ــري
ال ـم ـف ــاوض ــات م ــع ع ــدد م ــن الـمـحـتــرفـيــن،
الختيار أربعة آخرين.
وشدد سعد على أهمية أن يكون الالعب
الـمـحـتــرف إضــافــة قــويــة لـلـفــريــق ،مشيرا
إلى أن السعي للتعاقد مع  4أو  5العبين
محليين قائم بصورة جدية.

يعقوب سعد

صورة جماعية ألعضاء «العمومية» مع رئيس االتحاد

ً
 21العبا في قائمة
أزرق الشباب
ّ
وقـ ــع اخ ـت ـيــار ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لـمـنـتـخــب الـكــويــت
الوطني لكرة قدم الصاالت على قائمة تضم  21العبا
لدخول التدريبات ،ابتداء من السابعة مساء األحد
المقبل على صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ً
والتدريب بالشويخ ،استعدادا لالستحقاقات المقبلة.
والــاعـبــون الــذيــن وقــع االختيارعليهم هــم :بدر
ال ـم ـن ـص ــور ،وع ـبــدالــرح ـمــن الـمـسـبـحــي (ال ـع ــرب ــي)،
وعدنان النجدي ،وعبدالرحمن الطويل ،وعبدالرحمن
الـ ـ ــوادي ،وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـه ــاج ــري ،وع ـبــدال ـلــه ثــامــر،
وعبداللطيف العباسي ،وحمد العوضي (الكويت)،
وأحمد الفارسي ،وصالح حيدر ،وصالح الفاضل،
وفهد ال ـخــواري ،ومحمد الهزيم (كــاظـمــة) ،وناصر
العلبان ،وعبدالله الحسون (السالمية) ،وحمد حياه،
وعلي السيف ،ومهدي بوشهري (اليرموك) ،ويوسف
الخليفة ،وسالم الصميعي (القادسية).

جاسم السبتي في ذمة الله
ً
فقدت الرياضة الكويتية ،أمس ،واحدا من أوفى
أبنائها ،وهو المدرب الوطني السابق "العم" جاسم
السبتي ،بعد رحلة عطاء طويلة مع النادي العربي
العبا ومدربا.
وعــانــى ال ـعــم جــاســم الـسـبـتــي خ ــال الـسـنــوات
األخيرة وعكة صحية ،إال أنه لم يتأخر يوما عن
الـقـيــام ب ــدوره كــواحــد مــن المخلصين للرياضة
الكويتية ،لتبقى مكانته محفوظة عند أهل الكويت
وأبناء "القلعة الخضراء".
وسيوارى جثمان فقيد الكويت الثرى ،اليوم،
بالمقبرة الجعفرية ،على أن يكون عزاء الرجال في
منطقة الدعية بديوان األستاذ.
ون ـت ـق ــدم بــال ـق ـســم ال ــري ــاض ــي ب ـخــالــص ال ـع ــزاء
والمواساة إلى أســرة الفقيد ،تغمده الله بواسع
رحمته ،وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ً
الشباب السعودي يتعاقد رسميا
مع الروماني بوديسكو

األوروغواني خورخي دي سيلفا أقوى
المرشحين لتدريب الزمالك

خورخي دي سيلفا

وضــع مجلس إدارة نادي
الزمالك برئاسة مرتضى
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور ال ـ ـس ـ ـيـ ــر
ال ــذات ـي ــة ألك ـث ــر من
مــدرب على طاولة
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،إلنـ ـه ــاء
الـتـعــاقــد م ــع أح ــده ــم في
ً
غضون الساعات القليلة المقبلة ،بــدال من
خالد جالل المدير الفني الحالي للفريق.
يأتي على رأس هؤالء المدربين األوروغوياني
خورخي دي سيلفا المدير الفني األسبق لنادي
النصر السعودي ،والذي حدد مليونا و 350ألف

دوالر سنويا لتولي تدريب الزمالك خــال الموسم
القادم برفقة  4مساعدين.
وتولى خورخي تدريب عدة أندية ،أبرزها ديفينسور
سبورتينغ األورغوياني ،ونادي النصر السعودي ،ونادي
جودوي كروز وبانفيلد في األرجنتين ،ونادي بني ياس
اإلماراتي ،وحصل على الدوري األروغوياني موسم ،2008
وحقق الدوري السعودي موسم .2015/2014
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،دخـ ــل م ـس ــؤول ــو ال ــزم ــال ــك في
مـفــاوضــات خ ــال الـســاعــات الـمــاضـيــة مــع نظرائهم
بالنجم الساحلي لضم محمد أ مـيــن بــن عمر العب
الفريق التونسي ،ومنتخب نسور قرطاج ،وذلك خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

حسام البدري

تـ ـع ــاق ــد م ـج ـل ــس إدارة نـ ـ ـ ــادي ال ـش ـب ــاب
ال ـس ـعــودي ،بــرئــاســة أح ـمــد العقيل،
م ـ ــع ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي كــوس ـتــان ـت ـيــن
بوديسكو ،قادما من ستيوا
بــوخــاريـســت ،لـمــدة ثالثة
مواسم مقبلة حتى عام
.2021
ونـ ـ ـش ـ ــر الـ ـحـ ـس ــاب
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ،عـ ـب ــر
"ت ــويـ ـت ــر"" :بــدعــم

الروماني كوستانتين بوديسكو

الجبالية ينفي التفاوض مع البدري
نجح مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة
هــانــي أب ــوري ــدة فــي إق ـنــاع ح ــازم إمـ ــام ،نـجــم نــادي
الزمالك األسـبــق وعضو المجلس ،باالستمرار في
الـجـبــايــة ،وع ــدم تـقــديــم استقالته الـتــي ك ــان ينوي
إعــان ـهــا ،عـقــب الـهـجــوم ال ـحــاد ال ــذي تـعــرض له
اتحاد الكرة من جانب الجماهير المصرية،
بسبب خــروج منتخب مصر األول لكرة
الـ ـق ــدم م ــن كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،واح ـتــالــه
الـمــركــز األخـيــر فــي المجموعة
األولى بدون نقاط ،بخسارته
في  3مواجهات بالدور األول
امـ ـ ــام روسـ ـي ــا وأوروغ ـ ـ ـ ــواي
والسعودية.
وطـ ـل ــب ح ـ ـ ــازم إم ـ ـ ــام فــي
وق ـ ــت س ــاب ــق ق ـب ــل وصـ ــول
بعثة الفراعنة مــن روسيا،
من هاني أبوريدة ،االعتذار
ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فــي
منصبه وتقديم استقالته،
قبل أن يتم إقناعه بالبقاء
في مجلس اإلدارة بضغوط
ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
المجلس.
ع ـلــى ج ــان ــب آخـ ــر ،كشف
م ـص ــدر ب ــات ـح ــاد الـ ـك ــرة عن
حقيقة التفاوض مع حسام
البدري المدير الفني السابق
ل ــأهـ ـل ــي ،ورئ ـ ـيـ ــس نـ ــادي
ً
األه ـ ـ ـ ــرام ح ــالـ ـي ــا ،لـتــولـيــه
ً
قيادة منتخب مصر خلفا
ل ــأرج ـن ـت ـي ـن ــي ه ـي ـك ـتــور
ك ــوب ــر ،الـ ــذي ت ــم توجيه
الشكر إليه وإلى جهازه
حازم إمام

جاسم السبتي

المعاون بسبب الخروج المهين من مونديال روسيا.
وأكد المصدر أن الحديث عن التفاوض مع حسام
البدري عار تماما من الصحة ،وهو خارج ترشيحات
اتحاد الكرة الحالي ،وسيتم التعاقد مع مدرب أجنبي
ال وطني خالل الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى ،يواجه اتحاد الكرة المصري أزمة
جديدة ،وهي الدوري الممتاز ،وضيق الوقت ،وصعوبة
ً
إنهاء المسابقة في نهاية مايو المقبل ،وتحديدا قبل
كأس أمم افريقيا ،التي تنطلق  7يونيو بالكاميرون.
وك ـ ــان االتـ ـح ــاد ح ــدد  3أغ ـس ـطــس الـ ـق ــادم مــوعــدا
النطالق بطولة الدوري الممتاز لموسم ،2019 /2018
على ان يتم إنـهــاء المسابقة قبل  25مايو مــن العام
الـمـقـبــل ،ولـكـنــه فــوجــئ ب ـقــرار مــن االت ـح ــاد اإلفــريـقــي
بإنهاء مسابقات الكاف ،سواء دوري ابطال أفريقيا،
أو الكونفدرالية قبل نهاية شهر مايو ،وتحديدا قبل
امم الكاميرون ،وهو ما وضع الجبالية في مأزق كبير
في ظل ضغط المباريات والتوقفات األربعة للمنتخب
االول في شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ومارس من
العام المقبل في التصفيات المؤهلة ألمم افريقيا ،ثم
التوقف نهاية مايو ،استعدادا ألمم الكاميرون ،2019
الى جانب البطولة العربية ،وبطولة السوبر المصري،
وبطولتي السوبر المصري السعودي ألبطال الدوري
والكأس.
ومن المقرر ان يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة
اح ـت ـمــاعــا ب ــأن ــدي ــة ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ال ـ ـ ــ 18خــال
األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،لـلــوصــول إل ــى اف ـضــل الـحـلــول،
وتقديم الجبالية عدة مقترحات منها االنسحاب من
البطوالت اإلفريقية ،للضغط على "الكاف" لتأجيل
هذا القرار ،أو االنسحاب من البطولة العربية ،وان
كان االحتمال األخير سيكون تنفيذه صعبا ،ألن
البطولة فرصة جيدة لعودة الترابط العربي ،إلى
جانب ان المكافأة المالية المرصودة كبيرة حيث
تصل إلى  5ماليين دوالر للفريق الفائز.

خــاص واستثنائي مــن المستشار تــركــي آل
الشيخ ،رئيس الهيئة العامة للرياضة ،وقعت
إدارة الشباب عقدا مع كوستانتين بوديسكو
العـ ـ ــب م ـن ـت ـخ ــب رومـ ــان ـ ـيـ ــا وف ـ ــري ـ ــق س ـت ـيــوا
بوخاريست الروماني ،لمدة ثالثة مواسم".
وخاض بوديسكو  27مواجهة مع ستيوا
بوخاريست خالل الموسم الماضي بمختلف
البطوالت سجل خاللها  9أهداف.
(د ب أ)

األهلي ُي ّ
حصن ًالعبيه من إغراءات
الدوالرات خوفا من «فتنة» الرحيل
•

القاهرة  -ةديرجلا•  -فتحي الشافعي
ومحمد عراقي

رفع النادي األهلي شعار "ممنوع الرحيل"
أم ــام العـبـيــه بـعــدمــا زادت "هــوجــة" اإلغـ ــراءات
ال ـخــارج ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة خ ــال األي ـ ــام األخ ـي ــرة
بشكل ُمبالغ فيه ،لدرجة أن اإلغــراء ات وصلت
ً
إلى أرقام ومبالغ قياسية مثلما حدث مؤخرا
مــن ن ــادي األه ــرام سـبــورت ،ال ــذي عــرض شــراء
محمد الشناوي مقابل مليوني دوالر ،قبل أن
تتناثر أنـبــاء جــديــدة خــال الساعات األخيرة
حــول رفــع األه ــرام عرضه إلــى  4ماليين دوالر
الستعارة الحارس مدة موسمين ،أي  72مليون
ً
جنيه مصري ،وهو مبلغ كبير جدا ،بجانب ما
سيحصل عليه الحارس ويصل إلى  800ألف
دوالر ،أي  15مليونا في الموسم الواحد.
األهـلــي أعلن التحدي لمثل هــذه اإلغ ــراء ات
الـتــي شملت أه ــم العـبــي الـفــريــق وه ــم :محمد
الشناوي ،وأحمد فتحي الذي تلقى هو اآلخر
ً
ً
ع ــرض ــا ُم ـغــريــا م ــن أح ــد األنــديــة
الكبيرة في السعودية بجانب
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي أجـ ـ ــاي
وآزارو ،ومعلول الذي تلقي
ً
ً
أيضا عروضا بماليين
الدوالرات.
و تـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــك
الجهاز الفني
بـجـمـيــع العـبــي
الفريق ،خصوصا
المؤثرين في الفريق،
وال ــذي ــن ي ــرف ــض ال ـن ــادي
إ عــار ت ـهــم أو بيعهم لحاجة

الفريق لجهودهم في الموسم المقبل ،من أجل
المنافسة على البطوالت المحلية واإلفريقية.
وقـ ــال م ـصــدر ف ــي األه ـل ــي إن إدارة ال ـنــادي
حذرت الالعبين من التواصل مع الوكالء الذين
ُيقدمون هذه اإلغراءات ،ألن فكرة البيع مرفوضة
ً
تماما ألي العب يحتاج إليه النادي في الموسم
المقبل ،خصوصا مع رغبة اإلدارة في الحفاظ
ع ـلــى الـ ـق ــوام األس ــاس ــي ب ـعــد رح ـي ــل عـبــدالـلــه
السعيد ،وعماد متعب ،واعتزال حسام غالي.
من ناحية أخرى ،اتفقت لجنة الكرة بالنادي
األه ـلــي ،بــرئــاســة محمود الخطيب ،على عدم
ع ــودة معظم العـبــي الـفــريــق الـ ُـمـعــاريــن بسبب
ً
قــائـمــة ال ـ ــ 25الع ـب ــا ال ـتــي سـيـتــم تطبيقها في
ال ـمــوســم ال ـم ـق ـبــل ،وش ـه ــدت ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
محاوالت بعض العبي األهلي ُ
المعارين ،أمثال
صــالــح جمعة (الفيصلي ال ـس ـعــودي) ،وعمرو
ج ـمــال (هـلـسـنـكــي الـفـنـلـنــدي) ،وأح ـمــد الشيخ
(االتفاق السعودي) ،للعودة إلى القلعة
الحمراء في الموسم المقبل.
وترى لجنة الكرة أنه من الصعب
عودة هذا الثالثي للفريق بسبب
ً
قائمة الـ 25العبا ،لذا قررت
استمرار إعارتهم ،وتنتهي
إعارة عمرو جمال للدوري
الفنلندي فــي يوليو
المقبل ،كما انتهت
إعـ ـ ـ ـ ــارة ال ـش ـي ــخ
لالتفاق ،بينما
إع ـ ـ ـ ــارة ص ــال ــح
ج ـ ـم ـ ـع ـ ــة مـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ــت
ُمستمرة لنادي الفيصلي.
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ميسي ورفاقه يصطدمون بنجوم فرنسا
ً
يواجهون اليوم منتخبا
ً
عندما ً
فرنسيا مدججا بالنجوم ،يتعين
على األرجنتيني ليونيل ميسي
ورفاقه إيجاد حل ًسريع ،إذا ما
أرادوا الذهاب ُ بعيدا في أولى
مباريات الدور ثمن النهائي من
المونديال الروسي.

يـتـعـيــن ع ـلــى األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
ميسي ورفــاقــه إي ـجــاد حــل ســريــع ،إذا
مــا أرادوا الــذهــاب بعيدا فــي مونديال
روسـيــا  2018عندما يــواجـهــون اليوم
ً
ً
ً
منتخبا فرنسيا مدججا بالنجوم ،لكنه
لم يقدم بعد المستوى المطلوب ،وذلك
عـنــدمــا يـتــواجــه ُ الـمـنـتـخـبــان فــي أولــى
مباريات الدور ثمن النهائي.
ع ـل ــى م ـل ـعــب ف ـي ـشــت األولـ ـمـ ـب ــي فــي
سوتشي ،تعد ا لـمـبــاراة بين القطبين
بتنافس مرتقب بين منتخبين خيبا
ً
اآلمال في الدور األول ،رغم أن كال منهما
حظي بمسار مختلف.
كشف الــدور األول عيوب المنتخب
األرجنتيني :أداء غير مـتــوازن ،أعمار
متقدمة لعدد من مفاتيح لعبه ،واألهم
نجم اسمه ليونيل ميسي ،انتظر حتى
المباراة الثالثة ليبدأ بتقديم اللمحات
التي اعتاد عليها مشجعو كرة القدم.
تعادل "البيسيليستي" في المباراة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــع اي ـس ـل ـن ــدا ( ،)1-1وت ـل ـقــى
خ ـســارة قــاسـيــة أم ــام كــروات ـيــا (صـفــر-
 )3ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة .ك ـم ــا انـتـظــر
األرجنتينيون حتى الـجــولــة األخـيــرة

الطريق إلى الدور الـ ١٦

م ــن الـتـصـفـيــات األم ـيــرك ـيــة الـجـنــوبـيــة
للتأهل إلى نهائيات المونديال ،بفوز
على اإلكــوادور ( )1-3وثالثية لميسي،
انتظروا في روسيا  2018حتى الجولة
ا ُلـثــالـثــة األخ ـي ــرة لـضـمــان الـعـبــور إلــى
ثمن النهائي.
هذه المرة كان ميسي مساهما عبر
تسجيل الهدف األول ضد نيجيريا ،لكن
المنقذ كــان الـمــدافــع مــاركــوس روخــو،
الذي جعل النتيجة  1-2في الدقيقة .86

المرشحون للقب
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــة الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة ،طـ ـ ــرح اس ــم
الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي قـبــل ال ـمــونــديــال،
كأحد المرشحين البارزين للقب .لكن
رغـ ــم ت ـص ــدره ــم مـجـمــوعـتـهــم الـثــالـثــة
وتحقيق فوزين وتعادل في الدور األول،
لم يقدم "الديوك" أداء مقنعا بعد.
بـ ــدأت فــرنـســا ب ـفــوز عـلــى أسـتــرالـيــا
 1-2ب ـ ــأداء ب ـطــيء وم ـمــل ل ــم يـسـلــم من
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ،واسـ ـتـ ـم ــر الـ ــوضـ ــع عـلــى
حــالــه فــي الـمـبــاراة الثانية ،رغــم الفوز
المتواضع على بيرو -1صفر ،ثم تحول

الـمـلــل إل ــى عـقــم فــي الـمــواجـهــة األق ــوى
بالمجموعة مع الدنمارك ،التي انتهت
سلبية.
يضم المنتخب األزرق فــي صفوفه
أسماء المعة من طينة أنطوان غريزمان
وبول بوغبا وكيليان مبابي ولوكاس
ً
ه ــرن ــان ــدي ــز ،ل ـك ــن أيـ ـ ــا م ـن ـهــم ل ــم يـلـفــت
األنـظــار بعد ،أو حتى يقدم المستوى
الذي عرف به معه ناديه.
ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن غ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان ،ال ـم ـه ــاج ــم
األول فــي تشكيلة منتخب "ا ل ــد ي ــوك"،
مــن اس ـت ـعــادة أف ـضــل مـسـتــويــاتــه ،كما
أن اإلب ـ ــداع ك ــان شـبــه م ـع ــدوم م ــن خط
الوسط.
يصر المدرب الحالي ديدييه ديشان،
الـ ــذي ك ــان ق ــائ ــدا (ك ــاع ــب) للمنتخب
ال ـم ـتــوج بـلـقــب م ــون ــدي ــال  ،1998على
أن فريقه سيظهر بشكل جيد عندما
ت ـب ــدأ م ـنــاف ـســات األدوار اإلق ـصــائ ـيــة.
وق ــال" :بـطــولــة جــديــدة كليا تـبــدأ اآلن،
مع الخروج المباشر .حصلنا على ما
كنا نريده ،واآلن نواجه التحدي ،لكننا
جاهزون ،ونهدف إلى الوصول للدور
المقبل بعد ذلك".

ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية
ألفـضــل الع ــب فــي الـعــالــم خـمــس مــرات
أكد أهميته بالنسبة لألرجنتين عندما
افتتح التسجيل أمام نيجيريا الثالثاء.
لكن الهدف ليس إال جزءا من تعويض
إه ـ ـ ــدار أي ـق ــون ــة ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
رك ـلــة ج ــزاء أم ــام ايـسـلـنــدا ،مــا أضعف
آم ــال منتخب األرجـنـتـيــن مــن مـبــاراتــه
االفتتاحية.
اف ـت ـقــد مـيـســي ل ـم ـســاتــه ،ول ــم يـمــرر
ل ــه زم ـ ـ ــاؤه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـكـ ــرات أم ــام
كرواتيا ،قبل أن يأتي الفرج عبر الفوز
على نيجيريا في المباراة الثالثة أمام
ناظري األسطورة األرجنتينية دييغو
مارادونا ،الذي قاد بالده في  1986إلى
ثان في كأس العالم ،بعد أول عام
لقب ٍ
 .1978خطف مارادونا أضواء المباراة
الـثــالـثــة بـطــريـقــة احـتـفــالــه بــالـهــدفـيــن
والوعكة الصحية التي تعرض لها.
لـ ـك ــن م ـي ـس ــي والعـ ـ ـب ـ ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
ي ـخ ـض ـعــون أيـ ـض ــا ل ـف ـحــص م ــن ن ــوع
آخ ـ ـ ـ ــر ،ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى تـ ـبـ ـي ــان ق ــدرتـ ـه ــم
عـلــى تـقــديــم األداء المقنع عـلــى أرض
الملعب ،السيما بعد التقارير العديدة

ً
ليو :نعرف المنتخب الفرنسي جيدا

قــال ميسي المتوج بلقب أفـضــل العــب في
الـعــالــم  5مـ ــرات ،عــن اس ـت ـع ــدادات األرجـنـتـيــن
لمباراة اليوم أمــام نظيره الفرنسي "بالطبع
شــاهــدنــا كــل مـبــاريــات فــرنـســا .نـتــابــع األم ــور
كلها".

وأض ــاف "المنتخب الفرنسي فــريــق جيد،
ويضم العبين أصحاب مهارات فردية هائلة.
لــدي ـهــم دفـ ــاع ق ــوي وع ـنــاصــر ج ـيــدة ف ــي خط
الوسط وهجوم رائع ...لديهم العبون يتمتعون
بسرعات عالية يمكنهم إحداث الفارق .كما أن

حــول شــرخ بينهم والـمــدرب خورخي
سامباولي.
وفـ ـ ــق م ــارسـ ـي ــل دي ـ ـسـ ــايـ ــي ،ال ـق ــائ ــد
ال ـســابــق لـلـمـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي وزم ـيــل
ديشان في المنتخب الفائز بمونديال
" ،1998نـعــرف أن ميسي رائ ــع ،ونحن
حائرون وحزينون من أجله .هو أهم ما
لدى برشلونة ،لكنه في حالة فوضى مع
األرجنتين بالوقت الحالي".
وتابع" :لنقل األمور كما هي ،منتخب
فرنسا لم يقدم حتى اآلن أي شيء لكي
يـجـعـلـنــا نـشـعــر بــال ـت ـفــاؤل ويـمـنـحـنــا
األمل".
اكتفى منتخب فرنسا بتسجيل
ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف فـ ـ ـ ــي ث ـ ــاث
م ـب ــاري ــات ،رغ ــم وجـ ــود خط
هجوم مرعب يضم غريزمان
ومـبــابــي وأولـيـفـيـيــه جـيــرو.
ويــواجــه غريزمان تحديدا
ضغوطا متصاعدة ،علما
ب ــأن م ـســاره فــي مــونــديــال
( 2018اك ـت ـف ــى ح ـتــى اآلن
بهدف من ركلة جزاء) يعيد
ال ـتــذك ـيــر ب ــأدائ ــه ف ــي كــأس

لديهم زمالء لي في برشلونة ،أعرفهم جيدا".
وتوقع ميسي ان تكون المباراة صعبه جدا،
وشدد على ان المنتخب األرجنتيني قد استعد
بالشكل الكافي لهذه المباراة.

كاباييرو :تلقيت تهديدات بسبب خطئي
أكــد حــارس المرمى األرجنتيني الدولي
ويلي كاباييرو ،أنه تلقى إهانات وتهديدات
لعائلته بعد الهزيمة صفر ،3 /التي مني بها
المنتخب األرجنتيني أمام نظيره الكرواتي
في بطولة كأس العالم  2018المقامة حاليا
في روسيا.
ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي
عبر اإلنترنت ،كشف كاباييرو عن الطبيعة
الكريهة لبعض االنتقادات التي تلقاها بعد

الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في الهدف األول
للمنتخب الكرواتي.
وذك ــر كــابــايـيــرو عـلــى مــوقــع "انـسـتـغــرام"
للتواصل االجتماعي عبر االنـتــرنــت" :بعد
النتيجة اإليجابية (أمام المنتخب النيجيري)
وتأهلنا لـلــدور الـثــانــي ،مــا حــدث معي هو
وض ــع واح ــد فـقــط مــن ه ــذه األش ـيــاء  -شــيء
مؤسف وخطأ كما تريدون عليكم التسمية".
وأضــاف" :هناك العديد من األشياء التي

أتـ ـف ــق م ـع ـه ــا عـلــى
أنها خطأ ك ــروي ...لكنني تلقيت
رسائل مهينة .البعض يتمنى لي المرض
والبعض يهددني وعائلتي .هــذه الرسائل
القبيحة لم تساعدني على اإلطالق".

أوروبــا  2016التي استضافتها بالده،
عندما بدأ بشكل ضعيف ،قبل أن ينهي
البطولة متصدرا لترتيب الهدافين مع
ستة أه ــداف (خـســرت فرنسا النهائي
أمام البرتغال).
وأكـ ـ ـ ــد ه ــرن ــان ــدي ــز العـ ـ ــب أت ـل ـت ـي ـكــو
مدريد ،أن زميله في النادي والمنتخب
غريزمان "بخير .يجب أال نشكك في أحد
أفضل الالعبين في العالم".
في المباراة الثالثة بين المنتخبين
بــال ـمــونــديــال (فـ ـ ــوزان لــأرجـنـتـيــن في
 1930و ،)1978يتعين عـلــى "ال ــدي ــوك"
مراقبة ميسي ،وفق ماريوس تريزور،
المدافع السابق للمنتخب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،الـ ـ ـ ــذي حــل
رابـ ـع ــا ف ــي م ــون ــدي ــال
.1982
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صراع رونالدو وسواريز يخطف أضواء البرتغال وأوروغواي

جانب من تدريبات البرتغال
م ــع انـ ـط ــاق م ـن ــاف ـس ــات ال ـ ــدور
الثاني (الــ )16ببطولة كأس العالم
 2018لكرة القدم ،يتصارع المنتخب
البرتغالي بطل أوروبــا مع نظيره
األوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـتـ ــوج ب ـطــا
للعالم مــرتـيــن ،الـيــوم عـلــى بطاقة
التأهل لدور الثمانية ،لكن المباراة
ستشهد فــي الــوقــت نفسه صراعا
يـتــوقــع أن يـخـطــف األضـ ـ ــواء ،بين
النجمين ا لـبــر تـغــا لــي كريستيانو
رون ــال ــدو ،واألوروغــويــانــي لويس
سواريز.
ورغــم أن مـبــاراة الـيــوم ،المقررة
على ملعب استاد فيشت األولمبي

ف ــي ســوت ـشــي ،تـحـســم ص ــراع ــا في
المونديال ،ال شك في أن صراعات
الدوري اإلسباني ستفرض نفسها،
عبر المواجهة بين رونــالــدو نجم
ريال مدريد ،وسواريز العب غريمه
التقليدي برشلونة.
و سـبــق للمنتخبين البرتغالي
واألوروغــويــانــي أن التقيا مرتين
سابقتين فقط ،وذلك في مباراتين
ودي ـت ـي ــن ،أوالهـ ـم ــا ف ــي  1966فــي
لـشـبــونــة وانـتـهــت ب ـفــوز الـبــرتـغــال
 -3صفر ،والثانية في البرازيل عام
 1972وانتهت بالتعادل .1 -1
ويحظى منتخب أوروغواي بثقة

عالية بعد أن حقق العالمة الكاملة
في الــدور األول بثالثة انتصارات
على مصر وروس ـيــا والـسـعــوديــة،
ل ـي ـتــأهــل م ــن ص ـ ـ ــدارة الـم ـج ـمــوعــة
األولى.
وال يختلف الحال كثيرا بالنسبة
للمنتخب البرتغالي ،الذي استهل
مـ ـش ــواره ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال بـتـعــادل
مثير  3 -3مع نظيره اإلسباني بطل
العالم  ،2010ثم تغلب على صالبة
المنتخب المغربي بالفوز  -1صفر
قبل أن يتعادل مــع إي ــران  1 -1في
الجولة الثالثة األخـيــرة ،مستفيدا
مـ ــن ت ــأل ــق رون ـ ــال ـ ــدو ال ـ ــذي سـجــل
ثــاثـيــة (ه ــات ــري ــك) أمـ ــام إسـبــانـيــا،
قبل أن يحرز هدف الفوز في شباك
المغرب.
ومع بلوغ رونالدو  33عاما من
العمر ،يتوقع بشكل كبير أن تكون
الـنـسـخــة الـحــالـيــة هــي األخ ـي ــرة له

 ...وتدريبات أوروغواي
السيئة في المونديال ،حيث انتهت
مشاركتاه السابقتان بشكل مخيب
لآلمال.
فقد طــرد ســواريــز فــي مونديال
 2010بجنوب إفريقيا خالل مباراة
دور ال ـث ـمــان ـيــة أم ـ ــام غ ــان ــا بسبب
تـ ـص ــدي ــه لـ ـلـ ـك ــرة ب ـ ـيـ ــده وحـ ــرمـ ــان
الفريق الغاني من التقدم ،وبعدها
بأربعة أعوام ،أثار حالة من الجدل
خالل مونديال البرازيل إثر عضته
ال ـش ـه ـي ــرة ل ــإي ـط ــال ــي ج ـيــورج ـيــو
كيليني ،و قــد أو ق ــف بسببها مدة
أربعة أشهر.
أم ــا رونـ ــالـ ــدو ،ف ــا ش ــك ف ــي أنــه
سـيـتــوخــى ال ـح ــذر ،بـعــد أن حالفه
الحظ في عدم الحصول على بطاقة
حمراء خالل مباراة إيران ،واكتفى
ال ـح ـكــم بـمـنـحــه إن ـ ـ ــذارا ،وذلـ ــك إثــر
تــوجـيــه ضــربــة لــاعــب مــن الفريق
المنافس.

ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،وهـ ــو م ــا يـعــزز
رغبته فــي تقديم كــل مــا لديه أمال
في الوصول بالفريق إلى النهائي
والـ ـص ــراع ع ـلــى مـنـصــة الـتـتــويــج،
وذلــك بعد موسم سجل خالله 26
هدفا للريال في الدوري اإلسباني،
وتصدر كذلك قائمة هدافي دوري
األب ـط ــال بــرص ـيــد  15ه ــدف ــا ،وق ــاد
الملكي للقب األوروبي.
كــذلــك يتمتع س ــواري ــز ،مهاجم
ليفربول اإلنكليزي السابق ،بثقة
عــال ـيــة ب ـعــد أن س ـجــل لـبــرشـلــونــة
 25هدفا في الموسم الماضي في
الدوري وتوج معه باللقب ،وسجل
هدفين خــال الـمــونــديــال الحالي،
ليرفع رصيده في سجل مشاركاته
ب ـكــأس ال ـعــالــم إل ــى سـبـعــة أه ــداف
خالل عشر مباريات.
ويتطلع سواريز لتقديم عروض
أفـ ـض ــل مـ ــن أجـ ـ ــل مـ ـح ــو ذك ــري ــات ــه

ولــن يعتمد منتخب أوروغــواي
بـشـكــل كـلــي عـلــى س ــواري ــز وح ــده،
حيث يعلق الفريق آماله أيضا على
شريكه الهجومي إدينسون كافاني،
كما يعتمد المنتخب األكثر تتويجا
ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية
(كــوبــا أميركا) على صالبة دفاعه
الذي لم يسمح بخطورة كبيرة على
شباك الحارس فيرناندو موسليرا
الذي لم يهتز مرماه بأي هدف حتى
اآلن في البطولة الحالية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "م ـ ـ ــارك ـ ـ ــا"
اإلس ـب ــان ـي ــة ،أن م ــوس ـل ـي ــرا تــدخــل
للدفاع عن شباكه سبع مرات فقط
خالل المباريات الثالث ألوروغواي
في دور المجموعات.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة" :آخ ـ ــر
م ــرة ســابـقــة لــم تـهـتــز فـيـهــا شـبــاك
أوروغواي طوال دور المجموعات،
كانت فــي مــونــديــال  2010بجنوب

إفريقيا ،وقد أنهى الفريق حينها
مشاركته في المونديال في المركز
ال ـ ــراب ـ ــع .ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ــال ـ ــدو
س ـي ــواج ــه م ـه ـمــة ص ـع ـبــة ف ــي دور
الستة عشر".
لـ ـك ــن إحـ ـص ــائـ ـي ــة تـ ــرجـ ــح ك ـفــة
البرتغال في التوقعات ،حيث حقق
منتخب أوروغ ــواي الفوز في آخر
ثالث مباريات جمعته بمنتخبات
أوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات
بــالـمــونــديــال ،لـكـنــه لــم يـحـقــق ذلــك
فــي أي دور فــاصــل بالبطولة منذ
عام  ،1970عندما فاز حينها على
منتخب االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي في
دور الثمانية ليتأهل إلــى المربع
الذهبي.
(د ب أ)

توقيت المباراة
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سيدريك :لديهم مجموعة
من أفضل الالعبين
ق ـ ــال الع ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ون ـ ــادي
ســاوثــام ـب ـتــون اإلن ـك ـل ـيــزي س ـيــدريــك س ــواري ــز:
"منتخب األوروغ ــواي لديه العبون متميزون،
كما هي الحال بالنسبة لنا ،لديهم مجموعة من
أفضل الالعبين في العالم".
وأض ـ ـ ــاف الـ ــاعـ ــب ،الـ ـ ــذي قـ ـ ـ َّـدم أداء ك ـب ـي ــرا خ ــال
منافسات الدور األول" :سندرس الفريق المنافس .إنه فريق قوي ،لكننا
نتمتع أيضا بقدرات عالية ،وسنسعى للفوز بالمباراة".
وال شك في أن المنتخب البرتغالي سيواصل االعتماد على نجمه
وقائده رونالدو ،الذي سيسعى بالتأكيد إلى تعزيز رصيده التهديفي
بالبطولة ،وتعويض إهداره ضربة جزاء في مباراة إيران.

خيمينيز

سواريز
سانشيز

فاريال

سانتوس :أتوقع
الصعود للدور المقبل
قــال المدير الفني للمنتخب البرتغالي ،فيرناندو سانتوس ،إن
"(منتخب أوروغواي) فريق هائل .لديه مدير فني (أوسكار تاباريز) قاده
لمدة  12عاما .ويعرف ما يرغب في تحقيقه خالل المباراة".
وأضاف" :سنواجه منافسا قويا يمتلك العديد من الالعبين المميزين
الذين يلعبون في عدة أندية أوروبية مهمة بالوقت الحالي" ،مؤكدا
أن المواجهة لن تكون سهلة على أي من الفريقين.
وأكد سانتوس أنه واثق تماما من قدرة فريقه على مواجهة
األوروغــواي ،مشيرا إلى أنه يتوقع التأهل للدور المقبل من
منافسات المونديال.
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بلجيكا تحسم موقعة إنكلترا وتحقق العالمة الكاملة

العبو بلجيكا يحتفلون مع الجماهير بعد المباراة

نجح المنتخب البلجيكي في
تحقيق العالمة الكاملة
للمجموعة السابعة بعد أن
وصل إلى  9نقاط بفوزه على
المنتخب اإلنكليزي بنتيجة
-1صفر.

حـ ـسـ ـم ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا م ــواجـ ـه ــة
"ال ـب ــدالء" وت ـص ــدرت المجموعة
ال ـســاب ـعــة ع ـلــى ح ـس ــاب إنـكـلـتــرا
بالفوز عليها -1صفر الخميس
ف ــي كــال ـي ـن ـي ـن ـغــراد ،ف ــي ال ـجــولــة
الثالثة األخـيــرة مــن ال ــدور األول
لمونديال روسيا .2018
ودخــل الفريقان إلــى المباراة
وهما على المسافة ذاتها بست
ن ـقــاط لـكــل منهما بـعــد فــوزهـمــا
على بنما وتونس في الجولتين
الـســابـقـتـيــن ،م ــع أفـضـلـيــة نـقــاط
اللعب النظيف لمصلحة إنكلترا
لـ ـتـ ـس ــاويـ ـهـ ـم ــا حـ ـت ــى ف ـ ــي ف ـ ــارق
األهداف واألهداف المسجلة.

وبتصدرها المجموعة بفضل
ه ـ ــدف رائـ ـ ــع ل ــاع ــب مــانـشـسـتــر
يـ ـ ــونـ ـ ــاي ـ ـ ـتـ ـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق وري ـ ـ ـ ـ ــال
ســوس ـي ـيــداد اإلس ـبــانــي الـحــالــي
عـ ــدنـ ــان ي ـ ــان ـ ــوزاي الـ ـ ــذي اف ـت ـتــح
سجله التهديفي مع "الشياطين
ال ـح ـمــر" فــي مـشــاركـتــه التاسعة
ب ـق ـم ـي ــص ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،تـجـنـبــت
بلجيكا مــوا جـهــة كولومبيا في
ثمن النهائي ،وستلتقي االثنين
فــي روسـتــوف مــع الـيــابــان ،التي
حلت ثانية في المجموعة الثامنة
بـ ـع ــد خـ ـس ــارتـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــام ب ــول ـن ــدا
(صفر.)1-
وب ـعــدمــا سـجــل  5أه ـ ــداف في

مارتينيز يرفض الحديث
عن المسار الصعب

مارتينيز

ال ـم ـب ــارات ـي ــن األول ـي ـي ــن وت ـصــدر
ت ــرتـ ـي ــب الـ ـه ــدافـ ـي ــن ،بـ ـق ــي ق ــائ ــد
إنكلترا هــاري كاين على مقاعد
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدالء ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة شـ ـه ــدت
تغييرات بالجملة عند الفريقين،
ولم يبق من التشكيلة التي قادت
"األس ــود الثالثة" الكتساح بنما
 1-6فــي الـجــولــة الـســابـقــة ســوى
الحارس جوردان بيكفورد وجون
ستونز وروبن لوفتوس-تشيك.

تغييرات كثيرة
وفي الجهة البلجيكية ،أجرى
م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز  9تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ع ـلــى

تشكيلته وبرزت مشاركة مدافع
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ت ــوم ــاس
ب ــرش ـل ــون ــة ٍ
ً
فيرمايلن أ ســا سـيــا بعد تعافيه
م ــن إص ــاب ــة ع ـك ــرت تـحـضـيــراتــه
للبطولة.
وبـعــد بــدايــة م ـه ــزوزة للدفاع
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ،ال ـ ــذي كـ ــاد يتسبب
مــرت ـيــن ب ـهــدف لــإنـكـلـيــز ،تسلم
رج ــال مارتينيز الـمـبــادرة وكــان
ً
يوري تييليمانز قريبا من افتتاح
التسجيل بتسديدة بعيدة قوية
لكن بيكفورد أنقذ بــاده ( ،)6ثم
ً
تدخل مجددا أمام رأسية لمروان
فاليني ،لكن الـكــرة سقطت أمــام
ميتشي باتشواي الــذي تابعها

مباراة إنكلترا وبلجيكا في سطور

رفــض روبــرتــو مارتينيز مــدرب بلجيكا الحديث عــن المسار
الصعب ،الذي ربما يخوضه فريقه نحو نهائي كأس العالم لكرة
القدم ،بعد صدارة المجموعة السابعة.
ولو انتصرت بلجيكا على اليابان في دور الستة عشر لصعدت
لمواجهة صعبة ضد البرازيل أو المكسيك في دور الثمانية.
وقال مارتينيز ،الذي شدد على أن بلجيكا ستركز على مواجهة
اليابان يــوم االثنين "الحديث عن التوقعات في كــأس العالم ربما
أصبح أمرا صعبا".
لكنه لم يتحدث عن أن فوز بلجيكا سيجعلها في مواجهة محتملة
ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات ،والتي بدأت في التألق.
وربما يلعب "الجيل الذهبي" لبلجيكا ضد فرنسا أو األرجنتين
أو البرتغال بطلة اوروبا في طريقه إلى النهائي ألول مرة.
وقال مارتينيز "لم ننظر إلى أي مسار .اآلن أولويتنا هي اليابان".
وكان األهم بالنسبة لمارتينيز هو فوز فريقه الذي أدخل عليه
تسعة تغييرات عن التشكيلة التي أحرزت ثمانية أهداف في بنما
وتونس على تشكيلة معدلة إلنكلترا أيضا.
وأضاف "حصلنا على فرصة إظهار كل المواهب في هذه المجموعة.
يجب على بلجيكا أن تشعر بالفخر".

الـمـبــاراة :إنكلترا  -بلجيكا
صفر1-
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب :ك ــالـ ـيـ ـنـ ـيـ ـنـ ـغ ــراد
ستاديوم في كالينينغراد
الجمهور 30 :ألف متفرح
الدور :األول
المجموعة :السابعة
الجولة :الثالثة األخيرة
ال ـح ـكــم :الـسـلــوفـيـنــي دام ـيــر
سكومينا

الهدف:
بلجيكا :عدنان يانوزاي ()51

اإلنذارات:
بـلـجـيـكــا :ي ــوري تييليمانز
( )19ولياندر دندونكر ()33

التشكيلتان:
• إنكلترا :جوردان بيكفورد-
فيل جونز ،غاري كايهيل ،جون

ستونز (هاري ماغواير د-)46.
تــرنــت الـكـسـنــدر-ارنــولــد (دان ــي
ويـلـبـيــك د ،)79.اي ــري ــك داي ـل ــر،
فابيان ديلف ،روبت لوفتوس-
تـ ـشـ ـي ــك ،دانـ ـ ـ ــي روز -جــاي ـمــي
فاردي ،ماركوس راشفورد
المدرب :غاريث ساوثغيت
• بـلـجـيـكــا :تـيـبــوا ك ــورت ــوا-
تـ ــومـ ــاس ف ـي ــرم ــاي ـل ــن (ف ـن ـس ــان
كـ ــو م ـ ـبـ ــا نـ ــي د ،)74.د ي ـ ــدر ي ـ ــك
بوياتا ،لياندر دندونكر -ناصر
الشاذلي ،موسى دمبيلي ،يوري
تـيـيـلـيـمــانــز ،ع ــدن ــان ي ــان ــوزاي
(درايـ ــس مــرتـنــز د -)86.م ــروان
فاليني ،ثورغان هازار -ميتشي
باتشواي
ال ـمــدرب :اإلسـبــانــي روبــرتــو
مارتينيز

وب ــدت فــي طــريـقـهــا إل ــى الشباك
ق ـبــل أن ي ـتــدخــل غ ـ ــاري كــايـهـيــل
إلبعادها عن خط المرمى (.)10
وحصلت بلجيكا على فرص
أخ ــرى عـبــر بــات ـشــواي وفــايـنــي
لكن دون الــوصــول إلــى الشباك،
لكن ا لــو ضــع تغير منذ الدقائق
األولى للشوط الثاني حين أطلق
يـ ــانـ ــوزاي كـ ــرة رائـ ـع ــة م ــن حــافــة
ال ـم ـن ـط ـقــة إلـ ــى الـ ــزاويـ ــة الـيـمـنــى
العليا لمرمى بيكفورد (.)51
وأعـ ـ ـ ــاد ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف ال ـح ـي ــاة
لـلـمـبــاراة ،الـتــي كــانــت مملة إلــى
حد كبير .وحاول اإلنكليز العودة
إلى اللقاء وكانوا قريبين من ذلك،

ساوثغيت يبرر عدم الدفع
بالعناصر األساسية
أعرب مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم ،غاريث ساوثغيت،
عــن أسـفــه ،لخسارة فريقه صفر  1 -أمــام نظيره البلجيكي،
أمس األول ،في ختام مباريات الفريق بالمجموعة السابعة
في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا
في روسيا.
وأشار ساوثغيت ،في تصريحات أدلى بها عقب المباراة،
إلــى أنــه كــان يــرغــب فــي الـفــوز ،رغــم إبقائه ع ــددا كبيرا من
عـنــاصــره األســاس ـيــة عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء ،لـكـنــه ش ــدد في
الوقت نفسه على أهمية مباراة الفريق المقبلة بدور الـ16
في المونديال.
وقال مدرب منتخب إنكلترا" :كنا نرغب في الفوز باللقاء،
لـكــن ال ـم ـبــاراة المقبلة فــي األدوار اإلقـصــائـيــة هــي األهــم
بالنسبة لنا منذ عقد من الزمان ،لذلك كان يتعين َّ
علي
االحتفاظ بنجوم الفريق على مقاعد البدالء".
من جانبه ،صـ َّـرح إيريك دايــر ،العــب منتخب إنكلترا،
بأن "المنتخب البلجيكي يمتلك الكثير من الالعبين الذين
يتمتعون بالمهارة والكفاءة ،ونجحوا في حسم المباراة
لمصلحتهم ،من خالل هدف رائع ليانوزاي".
(د ب أ) ساوثغيت

فوز شرفي لتونس على بنما
استطاع المنتخب التونسي أن
يحقق فوزه الثاني في تاريخ
كأس العالم على حساب بنما
بنتيجة  1-2خالل منافسات
المجموعة السابعة للبطولة.

معلول دفع بالثالثي
الدفاعي أسامة
الحدادي ورامي
البدوي وحمدي
النقاز مكان صيام
بن يوسف وديالن
برون المصابين
وعلي معلول

أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته الخامسة
ً
في كأس العالم بفوز معنوي هو األول بعد  40عاما عندما
تغلب على نظيره البنمي  1-2أمس األول ،في سارانسك في
الجولة الثالثة األخيرة من منافسات المجموعة السابعة
في مونديال روسيا.
وكانت بنما في طريقها إلى تحقيق فوز تاريخي في
مشاركتها األولى عندما تقدمت بهدف سجله مدافع تونس
يــاسـيــن مــريــاح خـطــأ فــي مــرمــاه ( ،)33لـكــن تــونــس قلبت
الطاولة في الشوط الثاني بتسجيلها هدفين عبر فخر
الدين بن يوسف ( )51ووهبي الخزري (.)66
وهــو الفوز الثاني لتونس في النهائيات واألول منذ
تغلبها على المكسيك  1-3في مشاركتها األولى ومباراتها
األولى في مونديال  1978في األرجنتين وكان وقتها األول
لمنتخب عربي وإفريقي.
ومنذ ذاك الفوز ،حققت تونس  4تعادالت وخسرت 9
مرات قبل أن تجدد الموعد مع الفوز.
ودفع معلول بالثالثي الدفاعي أسامة الحدادي ورامي
الـبــدوي وحـمــدي النقاز مكان صيام بــن يوسف وديــان
برون المصابين وعلي معلول ،الذي تسبب بهدفين أمام
بلجيكا.
ً
ً
وع ــاد نعيم السليتي أســاسـيــا بـعــدمــا ك ــان بــديــا في
المباراة الثانية ،فلعب على حساب سيف الدين الخاوي،
في حين خاض غيالن الشعاللي مباراته األولى في النسخة
الحالية على حساب أنيس البدري.
في المقابل ،أجرى مدرب بنما الكولومبي هرنان داريو
غوميز  4تعديالت فدفع بأدولفو ماشادو ولويس أوفالي
وريـكــاردو أفيال وغابريال توريس مكان إيريك ديفيس
ومايكل أمير مورييو وآرماندو كوبر وبالس بيريز.
وفرض المنتخب التونسي سيطرته على أغلب مجريات
المباراة بيد أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف وانتظر حتى
الشوط الثاني ليجهز على خصمه.
وكــانــت أول فــرصــة تــونـسـيــة بـضــربــة رأس ـيــة لـلـبــدوي
تصدى لها الحارس خايمي بينيدو بصعوبة ( .)19وأنقذ

معلول :مشاركة مشرفة لنسور قرطاج

الخزري يحتفل بتسجيل الهدف
المثلوثي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية
لفيديل ايسكوبار (.)33
وافتتحت بنما التسجيل بتسديدة قوية لخوسيه لويس
رودريغيز ارتطمت بقدم المدافع ياسين مرياح وخدعت
الحارس المثلوثي (.)33
وهو الهدف الثاني لبنما في نهائيات كاس العالم.
وكاد بن يوسف يدرك التعادل بضربة رأسية من داخل
المنطقة إثر تمريرة عرضية للحدادي مرت بجوار القائم
األيسر (.)39
وســدد الـخــزري كــرة قوية ارت ــدت مــن الـحــارس قبل أن
يشتتها توريس في توقيت مناسب (.)45+1
وأدركـ ـ ــت ت ــون ــس ال ـت ـع ــادل إث ــر هـجـمــة مـنـسـقــة قــادهــا

لـكــن م ــارك ــوس راش ـف ــورد أضــاع
ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة ع ـن ــدم ــا وصـلـتــه
الكرة من جايمي فاردي وهو في
موقع مثالي في مواجهة الحارس
تيبوا كورتوا ،لكنه سدد بجانب
القائم (.)66
وش ـه ــد ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األخ ـيــر
دخـ ـ ـ ــول فـ ـنـ ـس ــان ك ــومـ ـب ــان ــي فــي
ً
صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال م ــن
ً
ف ـي ــرم ــاي ـل ــن ،م ـس ـج ــا م ـشــارك ـتــه
األولـ ــى ف ــي الـنـهــائـيــات الـحــالـيــة
بعد تعافيه مــن إصــابــة تعرض
لها أوائل يونيو الجاري.
وواص ـ ــل اإلن ـك ـل ـيــز انــدفــاع ـهــم
وح ـص ـل ــوا ع ـلــى ب ـعــض ال ـفــرص

السيما عبر راشـفــورد لكن دون
التمكن مــن الــوصــول الــى شباك
ك ــورت ــوا ،ب ــل ك ــان ــوا قــريـبـيــن من
هدف ثان في شباكهم لوال تألق
بيكفورد وص ــده تـســديــدة قوية
ل ـل ـب ــدي ــل درايـ ـ ـ ــس م ــرت ـن ــز (،)88
أت ـب ـع ـهــا ف ــاي ـن ــي ب ـت ـس ــدي ــدة فــي
الشباك الجانبية (.)2+90
(أ ف ب)

السليتي عـنــد حــافــة المنطقة فـمــرر ال ـكــرة إل ــى الـخــزري
داخلها ومنه إلى بن يوسف ،الذي تابعها داخل المرمى
(.)51
ـان بتصديه
وأنقذ الحارس بينيدو مرماه من هدف ثـ ٍ
بقدمه اليمنى لتسديدة بن يوسف إثر انفراد ( .)53كما أنقذ
المثلوثي مرماه بتصديه لكرة قوية إلدغار بارسيناس من
داخل المنطقة إثر خطأ ارتكبه في التقاط كرة عالية (.)63
ومـنــح ال ـخــزري الـتـقــدم لـتــونــس عـنــدمــا تلقى ك ــرة من
ً
الحدادي تابعها داخل المرمى الخالي ( ،)66مسجال هدفه
الثاني في مونديال روسيا بعد أول في مرمى بلجيكا.
(أ ف ب)

أكد نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم،
أن فريقه استحق الفوز على نظيره البنمي ،أمس األول ،في الجولة
الثالثة األخـيــرة مــن مـبــاريــات المجموعة السابعة بــالــدور األول
لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقال معلول ،في المؤتمر الصحافي بعد المباراة" :الفوز كان
مستحقا تماما ...عندما أوقعتنا القرعة في هذه المجموعة ،كنا
نعلم جيدا أن أفضل أمل لنا قد يكون احتالل المركز الثالث في
هذه المجموعة الصعبة".
وأوضح" :استقبلت شباكنا العديد من األهداف بالفعل (ثمانية
أه ــداف فــي ه ــذه الـمـجـمــوعــة) ،ولكننا استقبلناها فــي مواجهة
منافسين أقوياء وسجلنا أيضا أربعة أهداف".
وعن مستقبله مع الفريق بعد هذه المباراة ،قال معلول" :مثل
عادتي سأستخير الله سبحانه وتعالى وأصلي صالة استخارة
وأق ـ ــرأ ال ـفــات ـحــة .وس ــأت ــوج ــه ح ـســب ما
يوجهني الله".
وأشـ ــار م ـع ـلــول" :ف ــي ال ـم ـبــاراة
األول ـ ــى ،قــدمـنــا م ـب ــاراة خططية
وبدنية عالية المستوى ،وكانت
الـ ـمـ ـب ــاراة صـعـبــة أم ـ ــام منتخب
يضم أفضل الالعبين في العالم،
وهو المنتخب اإلنكليزي".
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر" :أم ـ ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة
للمباراة الثانية أمام منتخب
بـلـجـيـكــا فــإن ـنــي أل ـق ــي ال ـلــوم
ع ـلــى ن ـف ـســي .ك ـنــا مضطرين
للعب بأداء هجومي وتحقيق
نتيجة إيجابية بعد الخسارة
فــي ال ـم ـبــاراة األول ـ ــى ،وه ــو ما
تسبب لنا فــي هزيمة ثقيلة...
ولم نكن واقعيين في تعاملنا
مع المباراة".

sports@aljarida●com

مفاجآت الدور األول تغلق باب التكهنات بطرفي النهائي
التكهن بطرفي النهائي
بات ً ً
صعبا جدا ،في ظل المستويات
التي قدمتها المنتخبات غير
المرشحة وخروج المنتخبات
القوية من الدور األول،
كالمنتخب األلماني.

قبل انطالق بطولة كأس العالم
 2018لـكــرة الـقــدم الـمـقــامــة حاليا
بروسيا ،كانت منتخبات البرازيل
وألـ ـم ــانـ ـي ــا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا،
وكــذلــك األرجـنـتـيــن ،هيمنت على
قائمة أقوى المرشحين للمنافسة
على اللقب بالنهائي ا لـمـقــرر في
 15يوليو المقبل ،لكن المفاجآت
والـ ـص ــدم ــات ال ـت ــي ش ـه ــده ــا دور
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ،الـ ـ ـ ــذي اخ ـت ـت ـمــت
منافساته أمس األول ،عززت أحالم
طموح فرق أخرى لتحقيق المجد
بالمونديال.
فربما كانت اللحظة األبرز طوال
منافسات الــدور األول تمثلت في
اإلطـ ــاحـ ــة بــال ـم ـن ـت ـخــب األل ـم ــان ــي،
حامل اللقب ،ليكون الخروج األول
ل ــه م ــن ال ـ ـ ــدور األول ل ـل ـمــونــديــال
مـنــذ  80عــامــا ،كـمــا ان ـتــزع كــل من
المنتخب اإلسـبــانــي بـطــل العالم
 ،2010والمنتخب البرتغالي بطل
ك ــأس األمـ ــم األوروبـ ـي ــة الـمــاضـيــة
(يورو  ،)2016بطاقة التأهل لدور
الـ 16بشق األنفس.
كـ ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ـ ــم ي ـ ـح ـ ـقـ ــق أي م ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن؛ ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي
واألرج ـن ـت ـي ـنــي ،ال ـتــوق ـعــات ،حيث
غ ــاب الـفــريــق الـفــرنـســي عــن الـقــوة
ال ـه ـجــوم ـيــة ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي كــانــت
منتظرة مــن كتيبة ا لـنـجــوم التي
ي ـض ـم ـهــا ،ف ـي ـمــا وقـ ــف الـمـنـتـخــب
األرجنتيني على بوابة الخروج من
الدور األول ،قبل أن يحالفه الحظ
لينتزع بطاقة التأهل بعد عناء.
أم ــا الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ،فلم
يستعرض أفضل مستوياته بعد
فــي الـبـطــولــة الـحــالـيــة ،رغ ــم حسم
ال ـت ــأه ــل م ــن ص ـ ـ ــدارة الـمـجـمــوعــة
الخامسة.
أما أفضل عروض الدور األول،
فقد كانت مــن نصيب منتخبات،

خضيرة يتمنى استمرار لوف
قال العب خط الوسط األلماني ،سامي خضيرة ،إنه يتمنى استمرار
يواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب األلماني لكرة القدم،
رغم الخروج الصادم للفريق من الدور األول ببطولة كأس العالم 2018
المقامة حاليا بروسيا ،فيما أبقى االحتماالت مفتوحة بشأن مستقبله
كالعب بالمنتخب.
وذكــر خضيرة ،فــي تصريحات نشرتها صحيفة بيلد األلمانية،
أمس" ،أتمنى استمرار يوجي (يواخيم لوف)" ،مؤكدا أنه ال يزال الرجل
األنسب لتدريب المنتخب األلماني.
وأضــاف" :بالتأكيد هو يستطيع ذلك (االستمرار) ،بل يجب عليه.
أيا كان ما يرغب فيه ،فهو قراره ،لكنه قدم عمال هائال ألعوام ،وعزز
المنتخب بعناصر شابة".
وتولى لوف منصب المدير الفني للمنتخب األلماني في  ،2006بعد
أن كان مساعدا للمدير الفني السابق يورغن كلينسمان ،وقاد الفريق
إلى الدور قبل النهائي على األقل في كل البطوالت الكبرى التي خاضها،
كما قاده للتتويج بلقب كأس العالم  2014بالبرازيل.
ومن المفترض أن يستمر عقد لوف حتى عام  ،2022لكنه قال إنه
سيعلن قــراره بشأن االستمرار خــال األسـبــوع المقبل ،عقب صدمة
خروج ألمانيا من الدور األول بالمونديل للمرة األولى منذ  80عاما.
وقال خضيرة ،العب خط وسط يوفنتوس اإليطالي ،إن الالعبين فقط
هم من يستحقون اللوم على الهزيمتين أمام المكسيك صفر  ،1 -وأمام
كوريا الجنوبية صفر  ،2 -وكذلك الصعوبة التي واجهها الفريق في
الفوز على السويد  ،1 - 2في المباراة التي حسمت بهدف في اللحظات
األخيرة سجله توني كروس من ضربة حرة.

إم ــا لــم يـسـبــق لـهــا اع ـتــاء منصة
الـتـتــويــج ف ــي ت ــاري ــخ ال ـمــونــديــال،
أو لــم تعتل المنصة منذ عشرات
األعوام.

وضع صعب
وق ـ ــال دي ــدي ــه ديـ ـش ــان ،ال ـمــديــر
الفني للمنتخب الفرنسي" :الوضع
ص ـعــب ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع .ف ـقــد عــانــى
منتخبا إسبانيا وأ لـمــا نـيــا ،رغم
ش ـهــرت ـه ـمــا ال ـك ـب ـيــرة ب ـك ــرة ال ـقــدم
الهجومية".
وخاض المنتخب األرجنتيني
ال ـب ـط ــول ــة م ـع ـت ـم ــدا ب ـش ـك ــل كـبـيــر
عـلــى رغ ـبــة نـجـمــه األبـ ــرز ليونيل
م ـي ـســي ف ــي ق ـط ــع مـ ـش ــوار طــويــل
بالبطولة ،أمــا في اعتالء منصة
التتويج باللقب ،الذي ربما يشكل
القطعة الناقصة في صورة وصفه
باألسطورة.
أما المنتخب البرازيلي ،األكثر
تـتــويـجــا فــي تــاريــخ ك ــأس الـعــالــم
ب ــرص ـي ــد خ ـم ـس ــة أل ـ ـقـ ــاب ،وال ـ ــذي
يلتقي نظيره المكسيكي في دور
الـ ــ 16فــي  2يــولـيــو ،فــا ي ــزال ُيعد
مرشحا قويا للقب.
وتصب الترشيحات لمصلحة
المنتخب البلجيكي في لقائه مع
اليابان بدور الــ ،16بعد أن تأهلت
بلجيكا مــن ص ــدارة مجموعتها،
إثر الفوز على إنكلترا أمس األول
 -1صفر في ختام دور المجموعات.
ورغم هزيمة المنتخب الروسي
أمام نظيره األوروغوياني صفر -
 3في الجولة الثالثة األخـيــرة من
مباريات دور المجموعات ،يتمسك
منتخب أصحاب األرض باألمل في
تجاوز منتخب إسبانيا والتأهل
على حسابه إلى دور الثمانية.
ورغ ــم أن الـمـنـتـخــب اإلسـبــانــي

الحسرة واضحة على العبي المنتخب األلماني بعد الهزيمة من كوريا
كان من المرشحين بقوة للمنافسة
على اللقب ،واجه حالة من االرتباك
فــي األي ــام األول ــى مــن الـمــونــديــال،
إثر اإلقالة المفاجئة للمدير الفني
جولين لوبيتيجي ،عشية المباراة
االفتتاحية.
وتــزام ـنــا مــع ال ـقــوة الهجومية
والـتـهــديـفـيــة الـمـمـثـلــة ف ــي نـجــوم
أبــرزهــم إيسكو وديـيـغــو كوستا،

يعاني المنتخب اإلسباني خلال
ف ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي ،وب ـ ــات
ُعــرضــة للهزيمة أم ــام أي شراسة
هجومية من المنافس ،علما بأنه
لم يخسر أي مباراة خالل مشواره
بالتصفيات األورو ب ـي ــة المؤهلة
للمونديال.
وربما جنى المنتخب الكرواتي
ثمرة تأهله من صدارة المجموعة

الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،بـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
الدنماركي في دور الـ ،16وسيلتقي
الفائز منهما ،فــي دور الثمانية،
الفائز من مباراة إسبانيا وروسيا.
أمــا المنتخب الـســويــدي ،الــذي
فـ َّـجــر مـفــاجــأة بتأهله مــن صــدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ـس ــادس ــة ،ف ـيــواجــه
نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري ف ـ ــي س ــان
بطرسبرغ في  3يوليو ،في مباراة

ً
ً
سيسيه يتوقع مستقبال مشرقا إلفريقيا
رغم اإلخفاق في المونديال

خضيرة عند وصوله إلى ألمانيا

رغم لحاق فريقه بباقي المنتخبات اإلفريقية
إلى خارج بطولة كأس العالم ،لم يتردد أليو
سيسيه ،المدير الفني للمنتخب السنغالي
لكرة الـقــدم ،في تأكيد فخره بفريقه ،مشيرا
إلى أنه ال يشعر بأي خزي في خروج الفريق
من الدور األول للمونديال الروسي.
وودع الـمـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــالــي بـطــولــة
ك ــأس ال ـعــالــم  2018ب ــروس ـي ــا ،أمــس
األول ،بالهزيمة صفر  -1أمام نظيره
ال ـك ــول ــوم ـب ــي فـ ــي خـ ـت ــام م ـب ــاري ــات
الفريقين بالمجموعة الثامنة في
الدور األول للبطولة.
لـكــن خـ ــروج الـمـنـتـخــب السنغالي
م ــن ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة ق ــد ي ـك ــون األك ـث ــر
قـســوة ،السيما أنــه اختلف عــن باقي
المنتخبات اإلفــريـقـيــة ال ـتــي ودعــت
هذه النسخة من الــدور األول ،لكونه
الــوح ـيــد الـ ــذي ل ــم ي ـنــهِ ال ـ ــدور األول
برصيد من النقاط أقل من صاحب
المركز الثاني في المجموعة.
وتقاسم المنتخب السنغالي
ب ــالـ ـفـ ـع ــل ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي فــي
المجموعة مــع نظيره الياباني
برصيد أرب ــع نـقــاط لكل منهما،
ب ـفــارق نقطتين خـلــف المنتخب
الكولومبي ،كما تطابق المنتخب
ال ـس ـن ـغ ــال ــي مـ ــع ن ـظ ـي ــره ال ـي ــاب ــان ــي
فــي رصـيــد األهـ ــداف وفـ ــارق األه ــداف
ً
بالمجموعة ،إضافة إلى تعادلهما معا
في المباراة بينهما ،ما دفع بالمفاضلة

بينهما إلــى قائمة اللعب النظيف الـتــي حسمت
الـتــأهــل لمصلحة ال ـيــابــان ،بصفته الـفــريــق األقــل
حصوال على بطاقات صفراء من نظيره السنغالي.
وق ــال سيسيه للصحافيين ،بعد الـمـبــاراة مع
كولومبيا في مدينة سامارا ،إنه "قانون كرة القدم.
لم نتأهل ،ألننا حصلنا على بطاقات صفراء أكثر
منها فــي الـيــابــان ،لكنني أفتخر بالعبي فريقي.
اجتهدوا كثيرا من أجل هذه البطولة ،وأعتقد أننا
أظهرنا قدرتنا على أن نحظى بمستقبل أفضل".
وأضاف" :الفيفا هو من وضع القواعد ،وعلينا
احترامها ،حتى وإن كنا نود أن نخرج بشكل آخر".
ومع هزيمة المنتخب الياباني بنفس النتيجة،
أمس ،أمام نظيره البولندي ،كان البد من االحتكام
إل ــى قائمة اللعب النظيف الـتــي حسمت التأهل
لمصلحة المنتخب الياباني.
مخز .شعرت بخيبة األمل
وتابع سيسيه" :إنه أمر ٍ
لفريقي الذي كافح في كل يوم من أجل بالدنا .بذل
الفريق الكثير من الجهد .سأشجع الالعبين ،ألنني
أعتقد أننا ننتظر منهم الكثير في المستقبل".
ول ــدى ســؤالــه عــن إخ ـفــاق ال ـفــرق اإلفــريـقـيــة في
المونديال الروسي ،أعرب سيسيه عن شعوره بأن
المستقبل سيكون مشرقا في القارة اإلفريقية.
وقال" :الكرة اإلفريقية تحرز الكثير من التطور.
تابعت مشاركة باقي المنتخبات اإلفريقية ،وال
أعتقد أنه يجب أن نشعر بالخزي .الفارق أصبح
أقل بين المنتخبات المرشحة القوية والمنتخبات
الصغيرة .منتخبات كبيرة خرجت من الدور األول
مثل المنتخب األلماني حامل اللقب".
وأضاف" :أثق بأننا على الطريق الصحيح".
(د ب أ)

تشكل فرصة رائعة لكال الفريقين
لقطع خطوة جديدة بالمونديال لم
تكن متوقعة ألي منهما.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
المتأهل من المركز الثاني خلف
بلجيكا ،فيواجه نظيره الكولومبي
مـتـصــدر المجموعة الـثــامـنــة ،في
مباراة تبدو فيها الفرص متقاربة
نسبيا.

ً
مينا يتفوق تهديفيا على ميسي
رغم االنتقادات التي الحقت المدافع الكولومبي ياري مينا،
الذي اتهمه الكثيرون بعدم قدرته على االنسجام مع فريقه
برشلونة اإلسباني ،المنضم لصفوفه منذ ستة أشهر ،فإنه
لعب دورا مهما في تأهل منتخب بالده لدور الـ 16ببطولة
كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.
وارتدى مينا ثوب اإلجادة في مباراة كولومبيا مع السنغال
في الجولة الثالثة (األخيرة) بالمجموعة الثامنة في مرحلة
الـمـجـمــوعــات بــال ـمــونــديــال ،بـعــدمــا أحـ ــرز ه ــدف المنتخب
الالتيني الوحيد ،ليقوده للفوز  - 1صفر ،ويمنحه صدارة
المجموعة بـ 6نقاط.
وبـهــذا الـهــدف ،رفــع مينا رصـيــده التهديفي فــي النسخة
الحالية للبطولة إلى هدفين ،ليتصدر ترتيب هدافي المنتخب
الكولومبي فــي المسابقة حتى اآلن ،ويتفوق بـفــارق هدف
على الساحر األرجنتيني ليونيل ميسي ،زميله في الفريق
الكتالوني ،الذي تأهل أيضا إلى دور الـ 16في المونديال.
أح ــرز مينا بــاكــورة أهــدافــه مــع بــرشـلــونــة ببطولة كــأس
السوبر الكتالوني ،لكنه عانى كثيرا من أجل االنسجام مع
أداء الفريق ،األمر الذي تسبب في مطالبة البعض بإعارته
ألحد األندية األخرى.
(د ب أ)

الشاشات العمالقة في قطر تواصل استضافة الجماهير
استقبلت صالة علي بن حمد
العطية في منطقة السد
الجماهير القطرية ،من خالل
توفير شاشات لمتابعة مباريات
المونديال الحالي في روسيا
 ،2018وسط أجواء رائعة،
حيث تعتبر «بروفة» لما ستكون
عليه قطر عندما تستضيف
كأس العالم المقبلة بعد أربعة
أعوام.

ت ــواص ــل ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا لـلـمـشــاريــع
واإلرث ،ا لـمـســؤو لــة عــن تنظيم بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي قـطــر عــام
 ،2022ب ــا ل ـت ـع ــاون م ــع وزارة ا ل ـث ـقــا فــة
والــريــاضــة والـهـيـئــة الـعــامــة للسياحة،
تـقــديــم فــرصــة مـمـيــزة لـكــل س ـكــان قطر
وزوارها للمتابعة واالستمتاع بمباريات
الـمــونــديــال الـحــالــي فــي روس ـي ــا ،وســط
أجواء رائعة ،تعتبر بروفة لما ستكون
عليه قطر عندما تستضيف كأس العالم
المقبلة بعد أربعة أعوام.
وشهدت صالة علي بن حمد العطية
فــي منطقة ا لـســد تطبيقا مثاليا لهذه
التجربة عبر استقبال عشاق المونديال
وم ـش ـج ـعــي ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات م ــن مـخـتـلــف
ال ـج ـن ـس ـيــات ال ــذي ــن تـ ــوافـ ــدوا لـحـضــور
مباريات ختام الدور األول من مونديال
روسيا .2018
وق ــام ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا لـلـمـشــاريــع
واإلرث بتوفير شاشة عمالقة مع أكثر
مــن  1200مقعد بالمجان لمحبي كرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ف ـض ــا عـ ــن الـ ـخ ــدم ــات األخ ـ ــرى
مـثــل الـمـطــاعــم ،وصــالــة أخـ ــرى ،لتأكيد
أن المونديال بالنسبة للجنة هــو لكل
العائلة.
وبجانب اإلثارة الكبيرة في المباريات
الحاسمة التي أقيمت أمس األول ،توافد

جمهور كبير لحضور الحفل الغنائي
ال ــذي أح ـيــاه ال ـف ـنــان ال ـجــزائــري الـشــاب
خالد.
ومـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن تـ ــواصـ ــل ص ــال ــة
عـلــي بــن حـمــد الـعـطـيــة ،الـتــي سـبــق لها
استضافة مباريات بطولة كأس العالم
لـكــرة الـيــد ع ــام  ،2015اسـتـقـبــال عشاق
الـمــونــديــال فــي كــل الـمـبــاريــات المقبلة،
حتى ختام البطولة في  15يوليو المقبل.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت ري ــم ال ـمــال ـكــي،
ع ـضــو لـجـنــة ال ـب ــروت ــوك ــول ف ــي منطقة
المشجعين من اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،ع ـ ــن سـ ـع ــاد تـ ـه ــا ب ــا ل ـح ـض ــور
الـجـمــاهـيــري الـكـبـيــر ،ال ــذي ظــل يتوافد
يوميا على صالة علي بن حمد العطية
خالل مباريات المونديال الروسي.
وق ــال ــت ال ـمــال ـكــي إن ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
لـلـمـشــاريــع واإلرث تنظم أرب ــع مناطق
لمشجعي كأس العالم في كتارا ،واستاد
خليفة ال ــدول ــي ،وم ـطــار حـمــد الــدولــي،
وكذلك صالة العطية ،التي تعد الصالة
األكبر الستضافة عشاق كرة القدم.
وأوضـ ـح ــت أن صــالــة الـعـطـيــة تمثل
صــورة مصغرة عن األجــواء الحماسية
الكروية المتوقعة عند استضافة قطر
لكأس العالم في  ،2022وأن ما يميزها
أنها تتناسب مع جميع أفراد العائلة.

جانب من الحضور في الحفل الغنائي

وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ،ق ـ ـ ــد ي ـش ـه ــد
الـمــونــديــال الـحــالــي بطال جــديــدا،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـم ـف ـت ــوح ــة
وال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــآت الـ ـ ـم ـ ــدوي ـ ــة ،والـ ـت ــي
أغـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـبـ ــاب أمـ ـ ــام ال ـت ـك ـه ـنــات
بطرفي النهائي المقرر بالعاصمة
موسكو.
(د ب أ)

ال وجود لحاالت
منشطات بعد أكثر
من  2700فحص
أكــد االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم
(فيفا) أمس أنه أجرى أكثر من 2700
ف ـحــص لـلـمـنـشـطــات ف ــي نـهــائـيــات
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا ،ال ـت ــي
ً
انطلقت في  14يونيو ،مؤكدا عدم
تسجيل أي حالة إيجابية إلى اآلن.
وأوضـ ــح ال ـم ـســؤول ع ــن تنظيم
ال ـ ــدورات وال ـب ـطــوالت فــي الــ"فـيـفــا"
كوالن سميث ،في مؤتمر صحافي،
لتقديم حصيلة عن النصف األول
من المونديال غداة اختتام مباريات
دور المجموعات" ،تم إجراء أكثر من
 2700اختبار منشطات ،وفحص كل
العب مشارك مرة واحدة على األقل،
وأحيانا أكثر".
ً
وأض ـ ــاف "هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا فـحــص
على أربعة العبين على األقل في كل
مباراة ،ثم يتم إرسال العينات إلى
مختبر في سويسرا ،ولم يسجل أي
انتهاك لقانون مكافحة المنشطات
في هذه المرحلة".
وت ــاب ــع انـ ــه ت ــم وضـ ــع "بــرنــامــج
شامل جدا" في هذا الصدد ،و"نحن
راضون عن العملية التي تسير وفق
الخطة المرسومة".
(أ ف ب)
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هييرو :دي خيا
سيتولى حراسة
مرمى المنتخب
اإلسباني أمام روسيا
لن يستبعد الجهاز الفني للمنتخب اإلسباني األول
لكرة القدم الحارس ديفيد دي خيا من تشكيل الفريق
األساسي في مواجهة المنتخب الروسي بدور الستة
ً
عشر بكأس العالم ،المقرر إقامتها غدا األحد.
وعند سؤال فرناندو هييرو ،المدير الفني للمنتخب
اإلس ـبــانــي ،فــي مقابلة مــع إذاع ــة "راديـ ــو نــاسـيــونــال"
اإلسـبــانـيــة عــن مــوقــف ال ـح ــارس ق ــال" :ن ـعــم ،دي خيا
سوف يلعب".
وج ــاء ت هــذه الدفعة المعنوية بعد أن قــام تياغو
ألكانتارا العــب وســط المنتخب اإلسباني بدعم دي
خيا ،وطالب منتقديه بالتوقف عن مهاجمة حارس
المنتخب العظيم.
وتحدث تياغو في مدينة كراسنودار ،أمس ،قبل سفر
ً
الفريق إلــى موسكو استعدادا لمواجهة روسيا يوم
األحد ،حيث قال" :إنه يلعب في أكثر مركز مؤسف في
الملعب ،ولكن إذا شاهدت أداءه مع مانشستر يونايتد
ومع المنتخب اإلسباني فأنت تعرف أنه حارس عظيم".
وتوجه بحديثه مباشرة إلى من انتقدوا دي خيا في
البطولة حتى اآلن وقال" :يجب أن تنظروا إلى أنفسكم

«الفيفا» ال يعتزم تعديل
قانون اللعب النظيف

أيضا ،وأن تعوا قيمة كونه حارسا عظيما".
وأضاف" :فكروا في كل األوقات التي كان فيها أفضل
حارس مرمى في الدوري اإلنكليزي الممتاز .إنه يبذل
جهدا كبيرا في التدريبات .الثقة به ضخمة".
ووقع دي خيا في خطأ فادح أمام سويسرا في آخر
مباريات المنتخب اإلسباني الــوديــة قبل السفر إلى
روسيا ،وبعد ذلك سمح لتسديدة كريستيانو رونالدو
أن تمر من بين يديه أمام البرتغال في أول مباراة بدور
المجموعات.
ولـكــن تياغو ،ال ــذي فــاز ببطولة أمــم أوروب ــا تحت
 21عاما في  2013مع حارس مانشستر يونايتد ،قال
للنقاد أن يبتعدوا عن زميله.
وبسؤاله عن التشاؤم الذي اجتاح أجزاء من وسائل
اإلعالم والجماهير في إسبانيا ،قال تياغو" :ال يمكننا
ان نعيش بخوف من الفشل .نريد أن نلعب كرة سريعة،
وأن نستحوذ عليها لنزع أسلحة منافسنا".
وأكــد تياغو للجماهير أن المنتخب اإلسباني لن
يستهين بالمنتخب الروسي.

أك ــد االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) أم ــس ع ــدم وجــود
مخططات حاليا لتعديل قــا نــون اللعب النظيف ا ل ــذي منح
اليابان بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لكأس العالم على
حساب السنغال ،مشيرا في الوقت نفسه الى القيام بمراجعة
للنظام الذي يطبق للمرة األولى ،بعد مونديال روسيا.
وتساوت اليابان والسنغال في صدارة المجموعة الثامنة
برصيد  4نقاط لكل منهما واالمر ذاته بالنسبة لفارق االهداف
العامة والخاصة والمواجهة المباشرة ( ،)2-2إال ان المنتخب
اآلسيوي انتزع بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لحصوله
على بطاقات صفراء أقل من نظيره االفريقي.
وأثارت نهاية مباراة اليابان مع بولندا (صفر )1-في الجولة
الثالثة االخيرة في فولفوغراد أمس األول ،انتقادات واسعة.
فبعدما أدرك الالعبون اليابانيون انهم ضمنوا التأهل بعد
تسجيل كولومبيا هــدف السبق فــي مرمى السنغال ،قاموا
بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم ،من دون نية
للتقدم نحو منطقة الخصم ،إلضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت
ودون المخاطرة بتلقي هدف في مرماهم ،على وقع صافرات
استهجان كثيفة من المشجعين.
وأعاد المشهد الى االذهان "التواطؤ الشهير" بين ألمانيا
الغربية والنمسا عندما سقطت االخيرة امام االولى صفر-1
لتمكنها من التأهل على حساب الجزائر في مونديال .1982
وقــال المسؤول عن تنظيم الــدورات والبطوالت في الفيفا
كوالن سميث في مؤتمر صحافي لتقديم حصيلة عن النصف
االول من المونديال غداة اختتام مباريات دور المجموعات
"ه ــذه هــي ال ـمــرة االول ــى الـتــي تستخدم فيها (قــواعــد اللعب
النظيف) في منافسات الكبار بكأس العالم بهذه الطريقة .من
الواضح أن ما نريد تجنبه هو سحب القرعة".

الساحة الحمراء
في
وإنفانتينو
بوتين
ً
والسياسة تمتزج مجددا بالرياضة
رغم ما يتردد كثيرا عن الفصل بين
الرياضة والسياسة ،قد يكون اللقاء،
أمـ ــس األول ،ب ـيــن ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين والسويسري جياني
إن ـفــان ـت ـي ـنــو رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
لكرة القدم (الفيفا) أبلغ من أي كلمة
تقال عن صعوبة فصل الرياضة عن
السياسة.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء فــي
الـعــاصـمــة الــروسـيــة (مــوس ـكــو) ،أمــس
األول ،اللقاء بين بوتين وإنفانتينو
من أجل ممارسة كرة القدم الترفيهية
على هامش بطولة كأس العالم 2018
المقامة حاليا في روسيا.
ودخـ ــل بــوت ـيــن إل ــى ال ـم ـت ـنــزه ال ــذي
أق ـيــم حــدي ـثــا ل ـت ـبــادل ت ـســديــد رك ــات
الترجيح مــع إنفانتينو أ مــام حــارس
مرمى كرتوني.
كما التقطت صور تذكارية لبوتين
وإنـفــانـتـيـنــو م ــع أســاط ـيــر ك ــرة الـقــدم
األلـمــانــي لــوثــر مــاتـيــوس والـبــرازيـلــي
رونــالــدو وعــدد من النجوم اآلخرين،
مـثــل :حــارس المرمى اإلسـبــانــي إيكر
كاسياس ،ومواطنه المدافع السابق
ك ــارل ــوس ب ــوي ــول ،ون ـج ــم كـ ــرة ال ـقــدم
ا لــرو ســي ا لـســا بــق أليكسي سميرتن،
سـفـيــر ال ـمــونــديــال ال ــروس ــي الـحــالــي،
أمام كاتدرائية سانت باسيل الشهيرة.
وتم بث كل فعاليات اللقاء بعدها
ب ـ ــوق ـ ــت قـ ـلـ ـي ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة األول ـ ـ ــى
بالتلفزيون الروسي.
ومثلما تلطخت سمعة أولمبياد
سوتشي  2014الشتوي بحجم اإلنفاق
ا لـهــا ئــل على استضافته ،وا ل ــذي بلغ
 50مليار دوالر وفضيحة المنشطات

الــروس ـيــة ،ي ـبــدو ال ـمــونــديــال الـحــالــي
محاصرا بكبرياء بوتين وروسيا.
وكان عشرات اآلالف من المشجعين
ال ــزائ ــري ــن اح ـت ـف ـلــوا ف ــي الـ ـ ــ 11مــديـنــة
المضيفة لفعاليات المونديال الحالي
دون إثارة أي مشاكل حقيقية.
كـ ـم ــا ل ـ ــم يـ ـك ــن ل ـ ـ ــدى ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
المشاركة في المونديال أي شكاوى
كبيرة ،وجاء تأهل المنتخب الروسي
صاحب األرض إلى الدور الثاني (دور
ال ـ ـ ــ )16لـيـصــب ف ــي مـصـلـحــة الـنـجــاح
الجماهيري للبطولة ،وكذلك كبرياء
روسيا وبوتين.
ولـ ــم ي ـك ــن لـ ــدى إن ـفــان ـت ـي ـنــو س ــوى
اإلشـ ـ ـ ـ ــادة ب ــال ـب ـط ــول ــة خـ ـ ــال زي ــارت ــه
َّ
لـلـســاحــة ال ـح ـم ــراء ،وع ــل ــق" :جـمـيـلــة،
رائـ ـع ــة احـ ـتـ ـف ــاالت ه ــائ ـل ــة ،م ـب ــاري ــات
عـ ـظـ ـيـ ـم ــة وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم مـ ـتـ ـك ــام ــل وبـ ـل ــد
م ـ ـض ـ ـيـ ــاف" ،وهـ ـ ــو مـ ــا الق ــى
إعجابا من بوتين.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وإن ـف ــان ـت ـي ـن ــو تـ ـب ــادال
اإلش ـ ـ ـ ــادة بـبـعـضـهـمــا
ال ـب ـعــض أي ـض ــا خــال
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية (كونغرس)
الفيفا في  13الجاري،
ع ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة اف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح
المونديال الروسي.
كذلك ،كــان واضحا
أن الــرئ ـيــس الــروســي
الق ــى اسـتـقـبــاال حــارا
فـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــاد خ ــال
ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح فــي
الـيــوم الـتــالــي ،على

عكس صافرات وهتافات االستهجان
ضد ديلما روسيف رئيسة البرازيل
السابقة قبل أربع سنوات في افتتاح
مونديال  2014بالبرازيل.
لكن االنتقادات الموجهة لسياسة
روسيا العسكرية في الحرب األهلية
بسورية ،وكذلك واقعة تسميم العميل
ال ــروس ــي الـ ـم ــزدوج ال ـســابــق سيرغي
سـكــريـبــل واب ـن ـتــه فــي بــريـطــانـيــا أدت
أيضا إلى غياب زعماء وقادة أوروبا
الغربية وأميركا الشمالية عن حضور
حفل االفتتاح على استاد لوجنيكي
في العاصمة الروسية (موسكو).
ورغ ــم ه ــذا ،حـضــر ك ــل م ــن الـعــاهــل
الـبـلـجـيـكــي الـمـلــك فـيـلـيــب ،والــرئـيــس
السويسري أالن بيرسيت ،مباريات
ل ـم ـن ـت ـخ ـبــي ب ـلــدي ـه ـمــا فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة،
كما أ كــد الرئيس الفرنسي إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون أنـ ــه س ـي ـســافــر إلـ ــى روس ـي ــا
لتشجيع مـنـتـخــب ب ــاده ح ــال و صــل
الفريق إلى المربع الذهبي للبطولة.
وفي العالم المثالي لكرة القدم ،البد
من الفصل بين اللعبة والسياسة .لكن
هذا ال يحدث ،ألن الرياضة تحتاج إلى
رجال السياسة الذين يستغلونها في
المقابل لتعزيز كبريائهم ومكانتهم.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األلـ ـم ــانـ ـي ــة
ال ـت ـق ـطــت صـ ــورة م ــع ن ـجــم الـمـنـتـخــب
األلماني مسعود أوزيل عاري الصدر
دا خــل غــرف تغيير مالبس المنتخب
األل ـم ــان ــي ،كـمــا ت ــورط نـفــس الــاعــب
في مسألة لقائه وزميله بالمنتخب
إلـ ـ ـك ـ ــاي ج ـ ـيـ ــونـ ــدوغـ ــان ب ــال ــرئ ـي ــس
التركي رجب طيب إردوغان.
كـ ـم ــا أثـ ـ ـ ــار مـ ــات ـ ـيـ ــوس الـ ـج ــدل

بالظهور في حدث خيري مع الزعيم
الـشـيـشــانــي رم ـضــان ق ــدي ــروف ،الــذي
اتـهـمــه ال ـنــاش ـطــون ف ــي م ـجــال حـقــوق
اإلنسان باللجوء للتعذيب والقتل.
كما أثار اختيار المنتخب المصري،
ا لــذي يلعب لــه النجم الشهير محمد
ص ـ ــاح الع ـ ــب ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي،
ل ـغ ــروزن ــي عــاص ـمــة ال ـش ـي ـشــان كـمـقــر
لمعسكره خالل المشاركة في بطولة
كأس العالم بروسيا دهشة كبيرة.
وثار الجدل السياسي واالجتماعي
ب ـش ــأن وق ــائ ــع داخ ـ ــل أرض الـمـلـعــب،
مـثــل :واق ـعــة احـتـفــال غــرانـيــت تشاكا
و شـيــردان شاكيري العبي المنتخب
السويسري ،واللذين ينتميان ألصول
من كوسوفو ،المثيرة للجدل بطريقة
تمثيل رمز النسر الطائر خالل مباراة
ال ـفــريــق أمـ ــام صــرب ـيــا ،وال ـت ــي أث ــارت
غ ـض ــب ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـص ــرب ـي ــة ،حـيــث
ت ـعــد اإليـ ـم ــاء ة رمـ ــزا ل ـش ـعــار ال ـحــركــة
األلبانية ضد صربيا خالل حرب دول
الـبـلـقــان .وف ــرض الفيفا غــرامــة مالية
على الالعبين.
ولــن يـتــوقــف األم ــر عـنــد هــذا الـحــد،
حيث تلقى إنفانتينو سؤاال عن دور
الرئيس األميركي دونالد ترامب في
جـ ــذب ح ــق اس ـت ـض ــاف ــة ب ـط ــول ــة ك ــأس
الـعــالــم  2026إلــى الــواليــات المتحدة
والمكسيك وكندا.
وطرح هذا السؤال على إنفانتينو
بعد دقائق من عملية التصويت على
ملف استضافة مونديال  2026في 13
ا لـجــاري لمصلحة التنظيم المشترك
الثالثي ضد الملف المغربي.

sports@aljarida●com

جدول مباريات كأس العالم
a

مجموعة

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

تعادل هزيمة له
6
0
2
5
٠
2
2
1
1
2
2
1

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

تعادل هزيمة له
٧
0
0
٣
١
1
٣
٢
0
٢
٢
1

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

تعادل هزيمة له
٥
1
0
3
1
0
٣
2
٠
2
٢
٠

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

تعادل هزيمة له
٥
١
٠
4
١
1
٤
١
١
٢
2
٠

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

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

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز
2
3
1
3
١
3
٠
3

تعادل هزيمة له
5
0
1
5
0
2
2
2
0
2
2
1

عليه
1
4
4
5

الفريق
بلجيكا
إنكلترا
تونس
بنما

لعب فوز
٣
٣
٢
٣
١
٣
٠
٣

تعادل هزيمة له
٩
٠
٠
٨
١
0
٥
2
0
٢
٣
٠

عليه
2
٣
٨
١٣

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
إنكلترا
اليابان
پولندا
أوروغواي
السعودية
إيران
إسبانيا
الدنمارك
أستراليا
نيجيريا
أيسلندا
املكسيك
كوريا الجنوبية
صربيا
سويسرا
اليابان
السنغال
بنما
إنكلترا

5
0
0
3
2
1
0
٢
0
0
1
1
٣
١
١
١
٣
١
١
0
١
١
0
2
٢
1
5
1
2
6
2
1
٣
٢
١
٢
٠
٠
1
1
0
2
٠
٢
٠
٠

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

1
0

2
1

c

مجموعة

مجموعة

مجموعة

d

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
7
5
٣
1

g

النقاط
5
5
4
1

مجموعة

النقاط
٧
٥
٣
1

e

b

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة

النقاط
٩
٦
٣
٠

h

النقاط
٦
4
٤
٣

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
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
نتيجة املباراة

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

مباراة

الفريق املتأهل

٤٩

فرنسا

C1

D2

 9.00م

 30يونيو

 5.00م

 1يوليو

٥٠

األوروغواي

A1

B2

البرتغال

51

إسبانيا

B1

A2

روسيا

 1يوليو

52

كرواتيا

D1

C2

الدنمارك

 9.00م

53

البرازيل

E1

F2

املكسيك

 5.00م

 ٢يوليو

54

بلجيكا

G1

H2

اليابان

 9.00م

 ٢يوليو

55

السويد

F1

E2

سويسرا

 5.00م

 ٣يوليو

56

كولومبيا

H1

G2

انكلترا

 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
الرئيس بوتين يتوسط إنفانتينو والظاهرة رونالدو

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

٢٧
فيدرر يواجه الصربي اليوفيتش في الدور األول لـ «ويمبلدون»
ةديرجلا

•
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sports@aljarida●com

رياضة

البطولة ستشهد عودة البريطاني موراي واألميركية سيرينا
أوقعت قرعة بطولة ويمبلدون
االنكليزية لكرة المضرب ،التي
جرت أمس ،السويسري فيدرر
في مواجهة الصربي دوشان
اليوفيتش ،واإلسباني نادال
أمام دودي سيال ،في حين
تلعب األميركية سيرينا وليامس
مع الهولندية ارانتشا روس.

سيصطدم السويسري روجيه
فيدرر الساعي الى لقبه التاسع
في بطولة ويمبلدون االنكليزية
لكرة المضرب ،ثالث البطوالت
االربع الكبرى ،في ثمن النهائي
بالكرواتي بورنا كوريتش في
حال بلوغهما هذا الدور.
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــرعـ ـ ــة اس ـ ــم
البريطاني اندي موراي العائد
بعد غياب نحو عــام لالصابة،
واالم ـيــرك ـيــة سـيــريـنــا ولـيــامــس
التي صنفت في المركز الـ.25

وي ـبــدأ ف ـي ــدرر ،ال ــذي سيبلغ
الــ 37من العمر في  8اغسطس،
مشواره بلقاء الصربي دوشان
الي ــوفـ ـيـ ـت ــش ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور االول
للبطولة التي تنطلق بعد غد،
لـكـنــه قــد يــواجــه كــوري ـتــش (21
عــامــا) فــي ثـمــن الـنـهــائــي ،الــذي
اسـقـطــه فــي نـهــائــي دورة هاله
االلمانية االح ــد فــي مـبــاراة من
ثالث مجموعات.
وصـنــف فـيــدرر حــامــل اللقب
في المركز االول في ويمبلدون

ام ـ ــام االس ـب ــان ــي راف ــاي ــل نـ ــادال
(االول حسب التصنيف العالمي
االخير).
وف ـ ـ ـشـ ـ ــل االس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،م ـل ــك
الـ ـم ــاع ــب ال ـت ــراب ـي ــة وال ـم ـت ــوج
الشهر الماضي بلقبه الحادي
ع ـ ـ ـشـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي روالن غ ـ ـ ـ ـ ــاروس
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ــي تـخـطــي حــاجــز
ثمن النهائي في ويمبلدون منذ
 ،2011علما بــأ نــه تــوج بلقبها
مرتين.
ويلتقي االسباني في الــدور
االول االسرائيلي دودي سيال.

مــواجـهــة الـفــرنـســي بــونــوا بير
في الدور االول.
وع ــاد مـ ــوراي ( 31عــامــا) الــى
المالعب قبل عشرة ايــام وخسر
ف ــي الـ ـ ــدور االول لـ ـ ــدورة كــويـنــز
امام االسترالي نيك كيريوس ،ثم
تغلب بسهولة على السويسري
سـ ـت ــانـ ـيـ ـس ــاس ف ــاف ــريـ ـنـ ـك ــا فــي
ال ــدور االول ايـضــا ل ــدورة
ايـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــورن ق ـ ـبـ ــل ان
يخسر في الثاني امام
مواطنه كايل
ادموند.

موراي يواجه بونوا

و س ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــد ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدور االول
مــواجـهــة قــويــة بـيــن الـبـلـغــاري
غريغور ديميتروف وفافرينكا
المتوج بثالثة ألقاب كبيرة.
وتراجع ترتيب فافرينكا (33
عاما) ،الرابع في العالم سابقا،
بـ ـع ــد اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده ايـ ـض ــا اشـ ـه ــرا
ط ــوي ـل ــة ع ــن ال ـم ــاع ــب ب ــداع ــي
اصابة في الركبة.

سيرينا تعود أمام أرانتشا
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
سـيــريـنــا ولـيــامــس

وأوقعت القرعة البريطاني
اندي موراي بطل  2012و2016
والـعــائــد قـبــل اي ــام مــن جــراحــة
في الورك ابعدته  11شهرا في

فيدرر

نادال

روما يظفر بخدمات الفرنسي بياندا
الفرنسي ويليام بياندا

أعلن نادي روما اإليطالي أمس ،حصوله على خدمات
المدافع الفرنسي الشاب ويليام بياندا ،ليصبح تاسع
صفقات الفريق التي يبرمها المدير الرياضي اإلسباني
رامون رودريجيز بيرديخو (مونشي) من أجل الموسم
المقبل.
وتوصل رومــا إلى اتفاق مع لنس الــذي كان بياندا
يرتدي قميصه ،مقابل  6ماليين يــورو ،إضافة إلــى 5
ماليين أخرى متغيرات ،حسب ما أورد البيان الرسمي
الذي أورده موقع فريق العاصمة اإليطالي .ووقع المدافع
الصاعد عقدا يمتد للمواسم الخمسة المقبلة ،وينتهي
في  30يونيو  ،2023كما يرتدي القميص رقم .28
ب ــدأ ب ـيــانــدا ،وه ــو م ــن مــوال ـيــد  ،2000مـسـيــرتــه في

ض ــواح ــي ب ــاري ــس ،ح ـيــث ن ـشــأ ف ــي ف ــري ــق ريـ ــد سـتــار
بالعاصمة الفرنسية وشارك هذا العام في دوري الدرجة
الثانية الفرنسي مع فريقه لنس.
وسيبدأ العب منتخب الناشئين الفرنسي ،تحت 18
عاما ،فترة إعداد ما قبل الموسم مع الفريق األول لروما،
طبقا لما أكده مونشي.
وك ــان روم ــا ض ــم ،اس ـت ـعــدادا لـلـمــوســم الـمـقـبــل ،كال
من األرجنتيني خابيير باستوري ،واإلسباني إيفان
ماركانو ،واإليطاليين برايان كريستانتي وأنطونيو
ميرانتي ونيكولو زانيولو ودافيدي سانتون ،والهولندي
جاستن كلويفرت ،والكرواتي أنتي كوريتش.
(إفي)

موراي

غاربيني مع ناومي
وحصلت االسبانية غاربيني
موغوروتسا حاملة اللقب على
قرعة سهلة حتى ثمن النهائي
ح ـيــث م ــن ال ـم ـتــوقــع ان تــواجــه
ال ــروس ـي ــة داريـ ـ ــا كــاســاتـكـيـتــا.
وهـ ــي س ـت ـب ــدأ مـ ـش ــواره ــا ضــد
البريطانية ناومي برودي.
وتواجه الرومانية سيمونا
هاليب االولى عالميا والمتوجة
في روالن غاروس بلقبها االول
في البطوالت الكبرى اليابانية
كــورومــي نــارا فــي الــدور االول.
وقد تواجه البريطانية جوهانا
كــون ـتــا ف ــي ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ،في
اعــادة لمباراتهما المثيرة في
ر بــع نهائي النسخة الماضية
ح ـي ــن فـ ـ ــازت االخ ـ ـيـ ــرة ق ـب ــل ان
يـ ـت ــوق ــف م ـ ـشـ ــوارهـ ــا ف ـ ــي دور
االربعة.
(أ ف ب)

سيرينا

بايرن ميونيخ يقدم مدربه
الجديد كوفاتش بعد غد
أع ـل ــن نـ ــادي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
بطل الدوري األلماني لكرة القدم
(بــونــدسـلـيـغــا) أم ــس االول ،أنــه
سيقدم مديره الفني الجديد نيكو
كــوفــاتــش أمـ ــام وس ــائ ــل اإلع ــام
بعد غــد الـســاعــة  1000بتوقيت
غرينيتش في مؤتمر صحافي،
بحضور الالعب سيرغ جنابري
( 22ع ــام ــا) ال ـعــائــد إل ــى الـفــريــق
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري ،ب ـع ــد م ــوس ــم ق ـضــاه
ضـمــن صـفــوف هــوفـنـهــايــم على
سبيل اإلعارة.
ورحـ ــل كــوفــاتــش ع ــن تــدريــب
آيـنـتــراخــت فــران ـك ـفــورت بنهاية
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،بـعــد أن قــاد
الفريق للفوز على بايرن ميونيخ
في نهائي كأس ألمانيا.
وكــان بايرن ميونيخ قد ضم
ج ـنــابــري مــن ف ـيــردر بــريـمــن في
يونيو  ،2017ثم أعــاره مباشرة
إلى هوفنهايم موسما واحدا.
و حـتــى اآلن ،يشكل جنابري
والعـ ـ ـ ـ ـ ــب خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط لـ ـي ــون

( 36ع ـ ــام ـ ــا) ال ـم ـص ـن ـف ــة اول ـ ــى
فــي ال ـعــالــم ســابـقــا ال ــى بطولة
ويـمـبـلــدون لـلـمــرة االول ــى منذ
تـتــويـجـهــا بــالـلـقــب ف ــي ،2016
لكنها تحتل اآلن ا لـمــر كــز 183
عالميا.
وج ـ ـنـ ــب م ـن ـظ ـم ــو ال ـب ـط ــول ــة
االنـكـلـيــزيــة الــاعـبــة االميركية
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة احـ ـ ـ ـ ــدى الـ ــاع ـ ـبـ ــات
ال ـم ـص ـن ـفــات ف ــي الـ ـ ــدور االول،
ب ـعــد ان صـنـفــوهــا ف ــي الـمــركــز
الـ ـ ــ ،25وأوق ـع ـت ـهــا ال ـقــرعــة ضد
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــة ارانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــا روس
( 107عــا لـمـيــا) ،لـكــن مهمتها
ق ــد ت ـ ــزداد ص ـعــوبــة ب ــدء ا
مــن ال ــدور الـثــالــث اذ قد
تصطدم باالوكرانية
ا يـلـيـنــا سفيتولينا
المصنفة خامسة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ف ـ ـ ــوزنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاك ـ ـ ــي
الثانية عالميا
وبـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــورن
االسترالية
في طريق
س ـي ــري ـن ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ــدور
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

النهائي في حال سارت االمور
على ما يرام.
ول ــم تـفــز سـيــريـنــا ب ــأي لقب
ك ـب ـي ــر مـ ـن ــذ احـ ـ ــرازهـ ـ ــا ب ـطــولــة
اسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـم ـف ـت ــوح ــة مـطـلــع
 .2017وشاركت في البطوالت
االربع الكبرى للمرة االولى في
روالن غاروس لكنها انسحبت
ق ـب ــل م ـب ــارات ـه ــا م ــع ال ــروس ـي ــة
ماريا شارابوفا في الدور الرابع
بداعي االصابة.
وق ـ ــد ي ـش ـهــد ال ـ ـ ــدور ال ـثــالــث
ايـ ـ ـض ـ ــا م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة ب ـيــن
ش ــاراب ــوف ــا ب ـط ـلــة وي ـم ـب ـلــدون
 2004وا ل ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة يـ ـلـ ـيـ ـن ــا
اوستابنكو بطلة روالن غاروس
.2017

نيكو كوفاتش

جوريتسكا ،المنضم من شالكه،
الوجهين الجديدين الوحيدين
ف ــي ص ـفــوف ب ــاي ــرن .ول ــن يـكــون
جوريتسكا موجودا في المؤتمر
الـصـحــافـيــن حـيــث يقضي فترة
اج ـ ـ ـ ــازة بـ ـع ــد ال ـ ـخ ـ ــروج ال ـم ـب ـكــر
والصادم للمنتخب األلماني من
الدور األول ببطولة كأس العالم
 2018المقامة حاليا بروسيا.
(د ب أ)

ألبيول يجدد تعاقده مع نابولي
ج ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع اإلسـ ـب ــان ــي
راؤول ألبيول ،العب ريال مدريد
وفالنسيا وخيتافي السابق،
ت ـعــاقــده أم ــس األول م ــع فــريــق
ن ــاب ــول ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي حـ ـت ــى 30
يونيو .2021
ون ـش ــر الـ ـن ــادي رس ــال ــة على
حسابه الرسمي بموقع «تويتر»
قــائــا «ل ـقــد ج ــدد نــابــولــي عقد
ال ــاع ــب راؤول أل ـب ـي ــول حـتــى
 30ي ــو ن ـي ــو ع ـ ــام  ،2021وذ ل ــك
جيد جــدا ،إلــى األم ــام دائـمــا يا
نابولي».
ووقــع ألـبـيــول ،الــذي سيتمم
ع ـ ــام ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ــ 33فـ ـ ــي ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع مــن
سبتمبر ،للنادي اإليطالي عام
ً
 2013ق ــادم ــا م ــن ريـ ــال مــدريــد
مقابل  12مليون يورو ،وشارك
في  210مباراة مع نابولي في
جميع المسابقات.
ويـ ـع ــد ال ـ ـمـ ــدافـ ــع اإلس ـب ــان ــي
المخضرم أحد الرموز بالنسبة
ً
لمشجعي الفريق ،وكــان أيضا
أحــد أعـمــدة الفريق األساسية،
س ـ ـ ــواء تـ ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة م ــواط ـن ــه
راف ــائ ـي ــل بـيـنـيـتـيــزن أو ق ـيــادة
ماوريسيو ساري ،الذي شارك

ألبيول
تحت إمرته خالل ثالث سنوات.
وشارك ألبيول دوليا في 51
مـ ـب ــاراة م ــع إس ـبــان ـيــا ،وحـصــل
على بطولتي أمم أوروبا عامي
 2008و ،2012باإلضافة لبطولة

كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  2010ب ـج ـنــوب
إفريقيا.
(إفي)

اتهام رئيس برشلونة السابق روسل بغسل األموال شالكه يضم ماسكاريل من آينتراخت فرانكفورت
أعلن نــادي شالكه األلماني لكرة القدم ،أمس االول،
ضم العــب خط الوسط عمر ماسكاريل من آينتراخت
فرانكفورت بطل كأس ألمانيا.
وواف ـ ــق مــاس ـكــاريــل ( 25ع ــام ــا) الع ــب ريـ ــال مــدريــد
اإلسباني السابق على توقيع عقد مع شالكه مدة أربعة
أعوام تنتهي في .2022
وق ــال دومينيكو تيديسكو ،المدير الفني لشالكه
في تصريحات لموقع الـنــادي على اإلنترنت «سعداء
بانضمام عمر إلى فريقنا .إنه العب سيشكل إضافة جيدة

ذكــرت محكمة إسبانيا الوطنية ،أمــس ،أن رئيس برشلونة السابق
ســانــدرو روســل ،سيمثل أمــام القضاء ،بتهمة غسل األم ــوال ،في قضية
تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني وصفقة رعاية للمنتخب البرازيلي
الوطني لكرة القدم.
وأضافت المحكمة ،التي تنظر في قضايا فساد كبرى ،أن زوجة روسل
ومحام من أندورا وثالثة أشخاص سيمثلون بدورهم للمحاكمة.
ويشتبه في أن روسل ( 54عاما) ،المحتجز منذ مايو  ،2017حصل على
 15مليون يورو ( 17.5مليون دوالر) كعمولة غير قانونية من صفقة تتعلق
ببيع حقوق التلفزيون للمنتخب الوطني البرازيلي ،حيث كان يعيش
ويعمل سابقا في البرازيل.
كما يشتبه بأنه تلقى نحو  5ماليين يورو بصورة غير شرعية كجزء
من صفقة رعاية شركة نايكي األميركية للتجهيزات الرياضية للفريق
البرازيلي.
ووجــه االتهام إلــى روســل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بتأليف
«منظمة إجرامية».
وكــانــت الـشــرطــة اإلسبانية أوقـفــت روس ــل فــي مــايــو  ،2017فــي إطــار
تحقيقاتها بهذه القضية.
وأدار روسل ( 54عاما) سابقا الفرع البرازيلي لشركة نايكي األميركية
العمالقة للتجهيزات الرياضية ،وأشرف على ارتداء منتخب «سيليساو»
شعار الشركة.
وهو كان متخصصا في التسويق الرياضي ،وسبق أن أشرف على عقد
يربط «نايكي» بفريق برشلونة ،قبل أن ينتخب رئيسا للنادي في .2010
واستقال من منصبه في يناير  ،2014بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في
قضية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من نادي سانتوس عام 2013
(انتقل الالعب صيف  2017من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي).
ونجح روسل في تبييض صفحته من خالل اتفاق مع القضاء اإلسباني
ينص على مالحقة النادي لوحده في القضية كشخص قانوني.
(أ ف ب)

ساجان توسو الياباني يفاوض
اإلسباني توريس
أك ــد ن ــادي س ــاج ــان تــوســو ال ـيــابــانــي لـ ــ«إف ــي» أنــه
يـتـفــاوض مــع المهاجم اإلسـبــانــي فــرنــانــدو توريس
لضمه للفريق الواقع جنوبي البلد اآلسيوي ،بينما
تؤكد وسائل إعالم محلية أن الصفقة تمت.
وذك ــرت صحيفة «سـبــورتــس هــوتـشــي» أن إتـمــام
الصفقة يتوقف على اكتمال بعض التفاصيل ،وأن
توريس الذي أعلن في شهر أبريل رحيله عن أتلتيكو
مدريد ،سيوقع عقدا مدته ثالث سنوات بقيمة 800
مليون ين لكل موسم ،أي حوالي  7.2ماليين دوالر.
وقــال متحدث باسم النادي لـ (إفي) «صحيح أننا
نتفاوض معه .سنعلن األمر حين نتوصل إلى اتفاق».

ساندرو روسل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

للفريق وقد استعرض قدراته بالفعل في البوندسليغا
(الـ ــدوري األل ـمــانــي)» .وب ــات ماسكاريل خامس صفقة
يبرمها شالكه خالل استعداداته للموسم الجديد.
وكان ماسكاريل قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت
قــادمــا مــن ري ــال مــدريــد فــي  ،2016وش ــارك مــع الفريق
األلماني في  37مباراة ،وقد كان ضمن التشكيل األساسي
في المباراة التي انتهت بالفوز على بايرن ميونيخ في
نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي.
(د ب أ)

اإلعالنات:

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

وتــأتــي هــذه األنـبــاء بعدما نشر الموقع اإللكتروني
ً
للدوري الياباني آواخر مايو خبرا يعلن فيه تعاقد
ساجان توسو مع فرناندو توريس ،إال انه تمت إزالة
النبأ الحقا ،واالعتذار عن «سوء التفاهم».
وفي حال إتمام صفقة توريس ( 34عاما) وانتقاله
لليابان سيصبح أحد نجوم الدوري الياباني بجوار
مواطنه أنــدريــس إنييستا العــب برشلونة السابق،
وال ــذي تــم تقديمه العـبــا جــديــدا فــي صـفــوف فيسيل
كوبي آواخر مايو ،وسينضم للفريق عقب مونديال
روسيا.
(إفي)

التوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ترميمات ما بعد
السبعين!

د .نجم عبدالكريم

ً
فيما بـعــد الـطـفــولــة والـصـبــا والـمــراهـقــة نـبــذل ج ـهــدا وطــاقــة كبيرة
يكون المصدر فيها الجسد ،ولم نكن نعلم اآلثــار التي ستترتب عليه
ً
فيما بعد ،وقد ثبت طبيا أن صدمات كثيرة يتلقاها الجسم اإلنساني
ُ َ
في هذه السنوات تختزن بداخلنا ،ثم تنمو وتتطور في سني الكهولة
والشيخوخة ،لتظهر بعد ذلك بشكل واضح ،ليدفع اإلنسان على إثرها
فاتورة تبعاتها بأمراض تسقم حياته!
***
 •لنبدأ رحلتي مع معطيات مخلفات الماضي ،التي استفحل البعض
منها فيما بعد السبعين من الرأس إلى القدم:
 •اتسعت مساحة الصلع فوق جمجمة رأسي ،بعد أن كنت أزهو بغابة
من الشعر في العقود األولى من حياتي.
 •خفت حدة البصر في العيون ،بل تكاد العين اليسرى تنطفئ بعد
أن كنت أتباهى بلون عيني المختلف.
 •السمع قد خف بنسبة  ،50%مما اقتضى وضع سماعات لكي أسمع
ً
من يخاطبني جيدا ،لكنني يندر أن أضعهما على أذني.
 •اللوز واألنف والحنجرة أصبحت عرضة للحساسية ،مما اقتضى
استئصال اللوز وتوابعها.
 •األسنان اقتضت التلبيس من الذهب والفضة ،لكي تتماسك ،بعد
أن أخذت تتساقط.
 •المعدة لم تعد تتقبل الكثير من األطعمة ،وإال فالحموضة تنغص
َّ
علي حياتي.
 •إحدى الركبتين أعلنت العصيان عن االستمرار بفعالياتها ،بعد أن
تآكلت ،مما اقتضى عملية جراحية الستبدالها بركبة اصطناعية ،بعد
أن اضطررت إلى السير على عكاز عدة سنوات.
***
 •في لندن وفي شهر رمضان ،بينما كنت أتحدث للمستمعين على
ً
الهواء مباشرة من إذاعة "كل العرب" ،التي كنت مسؤوال عنها جاء ني
خـبــر :ان أح ــد الـصـهــايـنــة فــي مــديـنــة الخليل دخ ــل عـلــى المصلين في
ً
المسجد ،وفتح عليهم الــرصــاص مــن رشــاش كــان يحمله ،فقتل عــددا
من الفلسطينيين ،فاستبد بي الحماس لهذا الخبر لدرجة البكاء وراء
المايكروفون ،ثم لم أكن أعلم ماذا حدث لي بعد ذلك.
وفــي اليوم الثاني وجــدت نفسي على سرير في المستشفى ،حيث
ً
أغمي ّ
علي في االستديو ،ليكتشف األطباء أنني أعاني ارتفاعا في نسبة
ً
ً
السكر ،وارتفاعا في ضغط الدم ،ولم أكن أعرف شيئا عن هذين الضيفين
اللذين ظال مالزمين لي حتى كتابة هــذه السطور ،ثم تمت استضافة
ضيف جديد لهما هو الكوليسترول!
***
 •وإذا كان الشاعر محمود درويش قد عاتب عزرائيل على ّ مثل هذه
المقدمات قبيل زيارته األخيرة له ،فإنني أشكر عزرائيل ،الذي أخر زيارته
لوقت ال يعلمه إال الله ،ألنني رغم كل ما ذكرت عن حياة ما بعد السبعين
فإنني أستمتع بالبقية الباقية لي من الوقت الذي هو بين يدي الله.
وأق ــوم بالواجبات المنوطة بــي على خير وجــه ،كما أستغل أيامي
ً
مستمتعا بحياتي االجتماعية ،وأتـعــايــش مــع األح ــداث ،وأســاهــم في
المشاركة في الكتابة عنها عبر وسائل النشر المختلفة والحمد لله.
***
*** فعليك بالتعامل مع حياة ما بعد السبعين أن تكون أقــرب إلى
الصداقة منها إلى أي شيء آخر ،لكي ال تعطيها فرصة أن تنقلب عليك
ثم تعجل بمفارقتك!

نقطة
د .ناجي سعود الزيد

عسى ما شر؟!
ً
ً
كان وكيال مساعدا ألهم وزارة في الدولة...
ً
وقبلها كان مديرا إلدارة من أهم اإلدارات في
هذه ال ــوزارة ...وتنقل في المناصب في تلك
ً
الوزارة ،وكان مؤتمنا على الكثير من األمور،
وعـنــدمــا تقاعد مثله مثل بقية زمــائــه من
الذين وصلوا إلــى سن التقاعد ...وانسحب
بهدوء ،وحتى حفالت تكريمه كانت مناسبة
لشخص مثله يتحلى بمثل هــذا التواضع،
ً
هذا ليس تعديدا إلنجازاته ،فهو كان يقوم
بواجبه وال يحتاج لمن يعددها كإنجازات له.
عندما تقاعد رأت الحكومة أنه مازال لديه
ال ـق ــدرة عـلــى الـعـطــاء فــأصــدر سـمــو األم ـيــر-
ً
ً
حفظه الله ورعاه -مرسوما أميريا بتعيينه
ً
ً
ً
رئيسا لمجلس اإلدارة ،ومديرا عاما لهيئة
الزراعة والثروة السمكية.
فجأة ودون مناسبة ،أو حتى خبر عابر،

هل كان األمر يستحق؟!
فهد البسام

قام السيد محمد الجبري وزير اإلعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب بإلغاء الصالحيات
المنوطة بمدير هيئة الزراعة ،ومنها التالي:
 -1إلـ ـغ ــاء ق ـ ــرار ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة تـحـقـيــق
ومـتــابـعــة فــي تــوزيـعــات وتــوسـعــة القسائم
الزراعية.
 -2س ـحــب صــاح ـيــات مــديــر الـهـيـئــة من
ت ـس ـم ـيــة ال ــوظ ــائ ــف ال ـق ـي ــادي ــة واإلش ــرافـ ـي ــة
واإلحالة للتقاعد.
 -3إل ـغ ــاء ق ـ ــرارات تـشـكـيــل ال ـل ـجــان وف ــرق
العمل.
 -4ك ـمــا س ـحــب م ــن مــديــر هـيـئــة ال ــزراع ــة
صالحية إنهاء العقود للموظفين ،واإلحالة
إ ل ــى التحقيق أو ا لـنـيــا بــة بالنسبة لجميع
الوظائف القيادية واإلشرافية ،وغيره وغيره
مما نشرته "الجريدة" يوم أمس.

ً
أال يستحق ال ـمــواطــن تـفـسـيــرا لـكــل هــذه
العقوبات؟ ومــا الــذي ارتكبه الشيخ محمد
اليوسف ليستحق كل ذلك؟!
هل تناسى سعادة الوزير أن الشيخ محمد
اليوسف صدر بتعيينه مرسوم أميري؟! وهل
تناسى أو نسي أن هيئة الــزراعــة والـثــروة
ً
السمكية تم إنشاؤها أيضا بمرسوم أميري
ً
يـحــدد صــاحـيــات مــديــرهــا أي ــا ك ــان ،ومنها
مــا ألـغــاه بشخطة قلم معالي وزيــر اإلعــام
وزير الشباب؟!
ً
رجـ ـ ـ ً
ـاء :ق ـل ـيــا م ــن الـ ـت ــروي ف ــي م ـثــل هــذه
األمـ ـ ـ ــور ،وفـ ــي اتـ ـخ ــاذ م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات
ً
حـ ـت ــى نـ ـسـ ـت ــوعـ ـبـ ـه ــا ...كـ ـم ــا نـ ــرجـ ــو أيـ ـض ــا
احترام المراسيم األميرية بغض النظر عن
األشخاص!

بعد انقضاء سنوات الفورة واالندفاع والسذاجة من عمرك ،وعندما تصل إلى
مرحلة تتخلى معها عن المكابرة والعناد ،وعادة تحميل اآلخرين مسؤولية قراراتك
وخسائرك ،وتعرف أنك لست بهذه األهمية التي تظنها للكون ،تبدأ بفتح دفاترك،
وإعادة حساباتك لعلك تنقذ ما تبقى من روحك وسنينك ،فتصارح نفسك ،وتنتقد
ذاتك وخياراتك في الزمن الفائت ،وتعيد التفكير والتحليل لما مررت به أنت ومعك
ً
جيل كامل من تجارب وأح ــداث ،وطريقة التعاطي والتفاعل معها ،محاوال فهم
ما جرى ،وكيف وصلت ومن معك إلى هنا ،فربما تستطيع استخالص النتائج
ومعرفة األسباب ،كي تقطع حبال االستمرار بذات الساقية ،وتكرار السقوط بنفس
ً
المستنقعات جيال بعد آخر.
خرجنا من حكم المشيخة الكاملة ،ودخلنا إلى الديمقراطية العرجاء في زمن
يضج بالتحوالت والتغيرات من حولنا ،وقد يكون لقربنا النسبي من العراق وبالد
الشام دور لما آلت إليه الحالة ،فقد استوردنا الدستور ومعه كل شيء آخر ،حتى
ً
األفكار والمعارك والخنادق ،التي ال حاجة لنا فيها وال جمل ،وبدال من أن نوجه
ُّ
أنظارنا إلى البعيد المتقدم نظرنا إلى القريب المأزوم ،وابتلعنا الطعم ،ودخلنا
في مراهقات سياسية ومؤامرات موهومة استنزفت سنوات النهوض ،ولم يستفد
منها سوى أطراف ال يعنيها إال نفسها ،ولو احترقت أنت ومن معك ،وتقمصنا
المزاج الثوري السائد من حولنا ،وسعينا وراء تقدير ومديح من ال يرون فينا إال
ً
ً
بنوكا تصرف عليهم في أحسن األحوالّ ،
وفرطنا في أجمل سنواتنا
بدوا جهالء ،أو
ندور حول القضايا الفارغة ،ونردد المصطلحات اللغوية والشعاراتية الكبرى،
ً
ونتجادل حــول جنس المالئكة ،جيال بعد جيل ،وتركنا أرض الــواقــع والتنمية
والعمل والحياة في وقت كانت أوطاننا في أشد الحاجة إلى ذلك ،ولم يبق معنا بعد
كل هذا لتتوارثه األجيال من كل ما مررنا به أو مر بنا إال تأثرنا بالمزاج المصري
ُ
المتسم بالمظلومية ،وحــالــة التشكي الــدائـمــة ،وض ــرورة وجــود هناك "هــم اللي
ً
بيسرأوا" ،وال نفعل لهم شيئا إال تكرار الشكوى ،والظهور بمظهر البطل المتمرد
المقموع ،ومن الشوام وعرب الشمال تشربنا األلفاظ والمصطلحات الكبيرة ،وحب
التنظير والتقعير والنضال على الورق والمقاهي في زمن كنا ومازلنا بحاجة فيه
إلى أمور كثيرة أهم وأكثر واقعية من ذلك.
تراجع شريط السنوات ،وتتهرب من األجوبة ،لكن يصعب عليك الهروب من
األسئلة.
ً
هل كنا بحاجة مثال إلى استيراد أفكار اليسار العربي وخالفاته وأجنحته؟ أو
ً
ً
هل كانوا هم فعال بحاجة إلى وقفة أهل شرق والمرقاب معهم؟! هل استفدنا شيئا
من حكمة الحكيم جورج حبش ،وثورية نايف حواتمة ،وقومية القوميين وبعثية
البعثيين؟! هل كنا بحاجة إلى استقبال المدرسين وشيوخ الدين الهاربين من
بلدانهم لنتركهم ينشرون أفكارهم بيننا؟! ...ماذا استفدنا من فكر حسن البنا وسيد
ً
قطب غير مراكز تجنيد المراهقين المنتشرة في بالدنا؟! هل تعرفون أحدا من أسرة
محايدة اقتنع بفكر "اإلخوان" بعد أن بلغ الثالثين؟ وماذا استفاد شبابنا من اإليمان
ً
بوهم سيطرة الجماعة على العالم لتمارس أستاذيتها عليه؟! هل استفدنا شيئا
من استيراد اإلسالم الحزبي بكل مذاهبه وفرقه واستبقائه بيننا لسنوات سوى
تكرار مواسم الفتنة ،التي يصعد على أكتافها المنتفعون من كل الجهات؟! لماذا لم
ً
نوجه بوصلتنا نحو الغرب المتقدم أو الشرق المتحفز بدال من الدخول في أتون
ً
أحزاب وبشر لم ينفعوا أنفسهم وأوطانهم أصال لينفعونا؟! من سيدفع ثمن هذا
العمر الضائع؟! هل استفدنا من كل ما جرى؟! وهل من الطبيعي أننا مازلنا نفكر
ونتكلم اليوم بلغة ما قبل نصف قرن؟! وكيف سنقارب قضايا الحاضر والمستقبل
ً
بذات النمط من التفكير؟! هل مازال الفخ منصوبا؟! ومن المستفيد من بقائه كذلك؟!
هذه األسئلة مازالت مفتوحة وال ّأدعي معرفتي باألجوبة ...هو مجرد حديث
النفس التي تأثرت ومازالت بما كان حولها ،فقط أتساء ل وأســأل وأفكر وأتردد
ً
وأقدم وأؤخر ...هل كنا فعال بحاجة إلى كل ذلك؟!

شوارع لندن ترعب «الدراجين»

ســائــق سـيــارة أج ــرة يـتـجــاوز ســائــق دراجــة
بــوســط ل ـنــدن بــال ـكــاد .ســائــق ال ــدراج ــة يشعر
بالتهديد وينقر النفير .سائق سيارة األجــرة
ً
يتوقف ثم يتجاوزه مـجــددا ،ولكن هــذه المرة
تحتك المركبة بالدراجة بصورة طفيفة وبعد
ذلك يسقط سائق الدراجة.
ينجو سائق الدراجة بأعجوبة بعد إصابته
ببضع كدمات .تم تصوير المشهد وعرضه على
الموقع اإللكتروني لصحيفة "إيفينغ ستاندر"
لتوضيح الـعــاقــة الـمـتــوتــرة بـيــن مستخدمي
السيارات ،وقائدي الدراجات في أنحاء العاصمة
البريطانية.

وبحسب تصنيف السالمة المرورية ،الذي
أصدرته منظمة "غرين بيس" ،فإن من بين 13
مدينة أوروب ـيــة ،تعد لندن ثاني أســوأ مدينة
بالنسبة لـســائـقــي ال ــدراج ــات ،وتـتـقــدم عليها
رومــا فقط كمدينة أكثر خطورة بالنسبة لمن
يختارون استخدام الدراجات فيها.
وخــال عــام  ،2016لقي ثمانية مــن سائقي
ال ــدراج ــات حـتـفـهــم ف ــي ل ـن ــدن ،وف ــي ظ ــل وق ــوع
ً
 251حادثا لكل  10آالف رحلة بالدراجات ،من
الواضح أن المدينة البريطانية خطيرة بصورة
خاصة.
ً
ووفقا الستطالع لجامعة "رويال هولوواي"

وكلية "كينغز" ،فقد قال أكثر من  70في المئة
من سائقي الدراجات ،إنهم يشعرون بالخوف
عندما يـقــودون دراجاتهم في لندن ،مشيرين
إل ــى أن الـســائـقـيــن اآلخ ــري ــن ي ـحــاولــون إلـحــاق
الضرر بهم عن عمد .وعلى مدار الخمسة أعوام
المقبلة ،تريد وزارة النقل استثمار  2.9مليون
دوالر لجعل الشوارع أكثر نظافة وأمنا.
ً
وبما أن الكثير مــن الشاحنات تكون طرفا
في حــوادث الــدراجــات ،فسوف يتم منع األكثر
خـطــورة منها مــن السير بوسط لندن بحلول
عام .2020
(د ب ا)

وفيات
محمد رجب خضير صالح

 63عاما ،شيع ،رجــال :مسجد ال ــوزان ،غرب
مشرف ،نساء :الرميثية ،ق ،4ش ،44م ،5ت:
99960060

فاطمة عبدالله محمد الصعيليك

مواعيد الصالة
مبارك عبدالله حمد الريش

 55عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة العصر،
رجال :اليرموك ،ديوان الريش ،ق ،4ش ،3ج،1
م ،11بجانب روضة اليرموك ،نساء :عبدالله
الـمـبــارك ،ق ،1ش ،124م ،54ت،99050314 :
97773297 ،96055554 ،65126565

زوجة السيد صادق محمد الشخص
 77ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،حـسـيـنـيــة آل ال ــرس ــول،
الرميثية ،ق ،8ش ــارع أســامــة بــن زي ــد ،ج،84
م ،337ت559666699 ،99512259 :

محمد عبدالله بن رفيدان العتيبي

أرملة عبداللطيف عبدالله العتيقي
 103أعــوام ،شيعت ،رجــال :ديــوان العتيقي،
الفيحاء ،نساء :الفيحاء ،ق ،4ش ،46م ،3الباب
الخلفي ،ت22542915 ،99047531 :

حصة سعد العودة

طيبة عبدالله العتيقي

رائد محمد شريف محمد تقي

 53عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة العصر،
رجــال :الحسينية الجديدة ،الشرق ،بجانب
ال ـب ـنــك الــوط ـنــي الــرئ ـي ـســي ،ن ـس ــاء :الــدع ـيــة،
ق ،3ش أحمد شوقي ،م1ب ،ت،66664999 :
95500044

 75عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة العصر،
رجال :في مقبرة الصليبيخات ،نساء :حطين،
ق ،2ش ،208م ،2ت،94009976 ،69393970 :
97799856
أرملة عبدالعزيز علي الوزان
 75عــامــا ،تشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة العصر،
رج ــال :دي ــوان ال ـ ــوزان ،الـفـيـحــاء ،ق ،4نـســاء:
ال ـبــدع ،ش ال ـت ـعــاون ،مـقــابــل شــاطــئ أنجفة،
م ،116ت66750111 :

الفجر

03:16

الشروق

04:51

الظهر

11:51

العصر

03:25

المغرب

06:51

العشاء

08:24

الطقس والبحر
العظمى

45

الصغرى 29
ً
أعلى مد  02:08صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:14ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:01صب ــاحـ ـ ــا
 08:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

