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ّ
ً
ً
استبعد الحرب وهاجم حكومته ...وجيشه دشن جيال جديدا من الصواريخ القصيرة المدى

● إيران تقايض «تمويل اإلرهاب» بشراء أوروبا للنفط ...وتحوز مظلة روسية لبيع المحروقات
● روحاني وعد بوتين بمساحة أكبر للعمل واالستثمار مقابل فتح األسواق والتبادل بالعملة المحلية
طهران  -فرزاد قاسمي

بينما أعلن المرشد اإليراني
التفاوض مع الرئيس
رفضه
ً
األميركي ،مبررا ذلك بعدم
التزام واشنطن باالتفاق
النووي ،استبعد نشوب حرب
مع الواليات المتحدة.

ً
على غ ــرار فـتــوى سلفه اإلم ــام الخميني بمنع الـحــوار نهائيا مع
الواليات المتحدة ،أوصد المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي ،أمس،
ً
باب التفاوض مع رئيسها الحالي دونالد ترامب ،قاطعا الطريق أمام
مرونة رئيس الجمهورية حسن روحاني ،والتوقعات األخيرة بإمكانية
تحقيق اختراق ،لترتيب مباحثات ثنائية بين العدوين اللدودين.
وفي كلمة له أمام ملتقى شعبي بطهرانّ ،
برر خامنئي ،المعروف
ً
بتشدده تجاه االنفتاح على الغرب ،موقفه الرافض للتفاوض مجددا
ً
بعدم التزام واشنطن باالتفاق النووي ،مؤكدا أنه «يمنع التفاوض مع
ً
الواليات المتحدة ،مثلما منعه اإلمام الخميني سابقا».
واستبعد نشوب حــرب مع الــواليــات المتحدة ،التي انسحبت من
االتفاق ،وأعادت فرض عقوبات اقتصادية بشكل أحادي على طهران،
ً
مــؤكــدا أن «األميركيين يوظفون لغة التهديد ،ويتحدثون عن شبح
الحرب إلرهاب الجبناء فحسب».
ووصــف مبادرة ترامب المفاجئة ،قبيل دخــول الحزمة األولــى من
العقوبات حيز التنفيذ ،لعقد لقاء مع اإليرانيين «دون شروط سابقة
وفي أي وقت لدرء خطر الحرب» ،بأنها «سياسات تالعب وقحة يرافقها
ً
القرع على طبول الحرب وفرض العقوبات» ،معلنا أنه «لن تكون هناك
أي حرب ،ولن نتفاوض معهم».
ورفض خامنئي الدخول في مفاوضات يسعى لها ترامب ،من أجل
إبرام اتفاق جديد أشمل لمعالجة نقاط بملف إيران النووي وأنشطتها
ً
في المنطقة ،متسائال« :هل يتعين على المرء التفاوض مع مثل هذه
الحكومة المزدوجة؟».
02

الثانية

«الهالل األحمر» توزع
حقائب مدرسية على
األطفال
صبي يتابع كلمة خامنئي بحسينية الخميني في طهران أمس (رويترز)

وزارة المالية :ال دعم للعملة التركية الكويت تمنح العراق  4وحدات تحلية
ُ
● تركيا تطلع الكويت على آخر تطوراتها االقتصادية
● الليرة هبطت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدوالر

ّ
اطلع وزير المالية د .نايف الحجرف
مــن نـظـيــره الـتــركــي ب ــرات آلـبـيــرق على
آخــر التطورات االقتصادية في بــاده،
والسيما أن للكويت استثمارات عديدة
في تركيا.
وقــالــت «الـمــالـيــة» ،فــي بـيــان أم ــس ،إن
ً
الحجرف عقد اجتماعا مع آلبيرق مساء
أمــس األول في مطار الكويت« ،ولــم يتم

خالله الحديث عن دعم العملة التركية،
أو اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية»،
نافية صحة ما ُيتداول عن ضخ الكويت
 500مليون دينار (نحو  1.6مليار دوالر)
لدعم العملة التركية.
و عـلــى صعيد العملة ،هبطت الليرة
التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام
ال ــدوالر خــال التعامالت اآلسـيــويــة ،في

اقتصاديات

النفط يتراجع مع تصاعد
التوترات التجارية والمخاوف
االقتصادية
١١

بناء على توجيهات سامية مــن سمو
أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،وفي
إط ــار المنحة الـمـقــدمــة للشعب الـعــراقــي،
وصلت إلى العراق ،أمس 4 ،وحدات لتحلية
المياه ،تسلمتها وزارة الموارد المائية عبر
منفذ سفوان الحدودي.
وبـيـنـمــا ص ــرح وك ـيــل وزارة الـكـهــربــاء
والـ ـم ــاء م .مـحـمــد ب ــوش ـه ــري ،أمـ ــس ،بــأن
الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة ل ـهــذه ال ــوح ــدات تصل
إلــى مليون غالون إمبراطوري في اليوم،

 9.96ماليين دينار أرباح
«المتكاملة» في النصف
األول من العام الحالي
٠٨

مجلس الوزراء يشيد بجهود جهاته
في متابعة قضايا المال العام
تكليف «التربية» تشغيل مدارس الوفرة للعام الدراسي المقبل
وأضاف البيان أن المجلس اطلع على توصية
ل ـج ـنــة الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة بـ ـش ــأن آلـ ـي ــة تـشـغـيــل
الخدمات لمنطقة الــوفــرة السكنية ،واإلج ــراء ات
التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بالتنسيق مع الجهات الحكومية ،وقــرر تكليف
وزارة التربية توفير المباني المدرسية الالزمة
للمنطقة واإلســراع في تشغيلها للعام الدراسي
المقبل.
٠٣

ق ــال الــوكـيــل الـمـســاعــد لتشغيل وصيانة
المياه في الوزارة م .خليفة الفريج إن هذه
الوحدات تعمل بطريق التناضح العكسي
ع ـل ــى ت ـح ـل ـيــة ال ـم ـي ــاه ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـلــوحــة،
ً
موضحا أن طاقة المحطة الــواحــدة تبلغ
 250ألف غالون.
بدوره ،أكد القنصل الكويتي العام في
محافظة البصرة يوسف الصباغ أن هذه
المحطات جــاء ت لتخفيف جــزء مــن أزمــة
المياه الحاصلة في العراق،
02

 6.7ماليين دينار أرباح
«الوطنية العقارية»
في  ٦أشهر
٠٩

مستشارة الرئيس األميركي السابقة
تفضح البيت األبيض
مـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة
االستقاالت واإلقاالت في إدارة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ترامب ،بثت مستشارته السابقة
ً
أومـ ــاروسـ ــا ن ـي ــوم ــان تـسـجـيــا
ً
ص ــوتـ ـي ــا ،ي ـق ــع م ـض ـمــونــه طــي
ا لـســر يــة ،لجلسة تسريح كبير
مــوظـفــي الـبـيــت األب ـيــض جــون
ك ـي ـل ــي ل ـ ـهـ ــا ،م ـت ـه ـم ــة ال ـج ـم ـيــع
بـ"الكذب".
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق تـ ـب ــري ــره ــا بــث
ت ـس ـج ـيــات ع ــن مـقــابـلـتـهــا مع

كيلي في "قاعة إدارة األزمــات"
الـشــديــدة التحصين ،وانتهاك
ال ـق ــواع ــد األم ـن ـي ــة وأحــادي ـث ـهــا
مع ترامبً ،قالت نيومان ،التي
كــانــت مـكـلـفــة مـكـتــب الـعــاقــات
الـعــامــة حـتــى يـنــايــر" :إن ــه بيت
أب ـ ـيـ ــض ال ـج ـم ـي ــع فـ ـي ــه يـ ـك ــذب،
الــرئ ـيــس ي ـك ــذب ع ـلــى الـشـعــب،
والناطقة باسم الرئاسة سارة
ساندرز تكذب كل يوم"ُ .
وفــي التسجيل الــذي أجــري،
ح ـســب ال ـم ـس ـت ـشــارة ال ـســاب ـقــة،

ع ـ ـ ـ ــام ُ ،2017ي ـ ـس ـ ـمـ ــع صـ ــوت
يعتقد أ نــه صــوت كيلي يشير
إلـ ــى "م ـش ـك ــات ب ــال ـغ ــة تـتـعـلــق
بالنزاهة" قادت إلى تسريحها.
وروت نيومان ،التي يصدر
اليوم كتابها عن ترامب بعنوان
"م ـ ـض ـ ـطـ ــرب""ُ :اق ـ ـتـ ــادونـ ــي إل ــى
قاعة األزمات ،أوصدت األبواب،
وقـ ـ ــالـ ـ ــوا ل ـ ــي إن ـ ـ ــه ال ي ـم ـك ـن ـنــي
الـ ـ ـخ ـ ــروج ،ث ــم ب ـ ـ ــدأوا ت ـهــديــدي
وتخويفي وترهيبي" ،مضيفة:
"ح ـم ـي ــت ن ـف ـس ــي ،وإال 02

ّ
السيسي :لن نسمح بتحول اليمن لمنصة تهدد العرب الطائرات المسيرة المدنية
تهدد األمن العالمي

السيسي وهادي يستعرضان حرس الشرف في القاهرة أمس (أ ف ب)

١٩

اقتصاد

12

طاقتها اإلنتاجية تصل إلى مليون غالون إمبراطوري في اليوم

ظل صورة قاتمة لدى المستثمرين إزاء
اقتصاد أنقرة.
وخــال الـتــداوالت المبكرة من جلسة
أمس ،قفز الدوالر أعلى من  7ليرات للمرة
األولــى على اإلط ــاق ،والمــس المستوى
 7.24عند افتتاح الجلسة ،لتفقد الليرة
ن ـح ــو  %40م ــن ق ـي ـم ـت ـهــا أمـ ـ ــام الـعـمـلــة
األميركية خالل العام الحالي.
02

ّقدم وزير العدل وزير األوقاف ،رئيس لجنة متابعة
ً
قضايا المال العام د .فهد العفاسي ،شرحا لمجلس
ال ــوزراء عن التقرير األول للجنةّ ،
بين فيه البيانات
الـخــاصــة بـهــذه القضايا ،وحصيلة جـهــود مختلف
الجهات الحكومية لتنفيذ األحكام الصادرة فيها.
وأع ــرب المجلس ،فــي بـيــان عقب اجتماعه أمــس،
عن إشادته بهذه الجهود الطيبة للجهات الحكومية،
والتي تعكس الحرص على متابعة قضايا المال العام.

عباس :الكويت لم ّ
تقصر
يومًا بحق فلسطين

ّ
ع ـ ـ ــزز اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ط ـ ــائ ـ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة
صغيرة في االعتداءات على شخصيات
مـ ـع ــروف ــة ،أو ال ـت ـح ـل ـيــق ف ـ ــوق م ــواق ــع
حـســاســة ،ال ـم ـخــاوف مــن تحولها إلــى
مصدر تهديد أمني عالمي ،بدأت على
أثــره قــوات األمــن الفرنسية االستعداد
لمواجهته.
وبعد يومين من محاولة استهداف
ّ
مسيرتين ،تحمل كل منهما
طائرتين
ً
كيلوغراما من مــادة «سي  »4الشديدة
االنفجار ،الرئيس الفنزويلي نيكوالس
مــادورو ،في أثناء مشاركته في عرض
عسكري بكراكاس ،رصدت فرنسا طائرة
م ـمــاث ـلــة خـ ــال تـحـلـيـقـهــا أمـ ــس األول
بـشـكــل مـخــالــف لـلـقــانــون ،ق ــرب حصن
بــري ـغــان ـســون ،ح ـيــث يـمـضــي الــرئـيــس

إيمانويل ماكرون وزوجته إجازة ،قبل
أن تعطلها أجهزة التشويش ،وتسقط
في المياه.
ّ
مسيرة في
وفي  ،2013هبطت طائرة
موقع قريب من مكان وجود المستشارة
األل ـمــان ـيــة أنـجـيــا م ـيــركــل ،خ ــال أحــد
التجمعات السياسية ،في وقت فرض
طــوق أمـنــي حــول البيت األبـيــض بعد
رص ــد واحـ ــدة تـحـلــق عـلــى مـقــربــة منه
عام .2015
ً
واسـ ـتـ ـخ ــدم ه ـ ــذه الـ ـط ــائ ــرات أي ـض ــا
ً
تنظيم داعش ،وخصوصا خالل معارك
اسـتـعــادة الـمــوصــل ،لتصوير الجيش
العراقي ،وإلقاء متفجرات على جنوده.
وفـ ــي ي ـن ــاي ــر ،أكـ ـ ــدت روسـ ـي ــا أن 10
ّ
«ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات م ـ ـسـ ــيـ ــرة م ـح ـم ـلــة 02

«الوطني – مصر»
و«مدينة زويل» يوقعان
بروتوكول تعاون

دوليات
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لبنان :مساع جدية
«لوالدة» الحكومة
قبل العيد

دوليات

١٩
بيونغ يانغ تستضيف ثالث
قمة كورية في سبتمبر

رياضة

٢٢
ديمبيلي يهدي
لـ «البلوغرانا» لقب
سوبر جديدًا
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األمير يستقبل الجابر ويعزي بوفاة السفير القطري
استقبل سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،ف ــي قـصــر الـسـيــف،
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ال ـش ـي ــخ ح ـم ــد جــابــر
العلي ،حيث أهدى إلى سموه كتابا
ً
وفيلما توثيقيا بعنوان "أسـطــورة
رحـلــت" ،حــول سيرة الراحلة سعاد
الحميضي.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــث صــاحــب
السمو ببرقية تعزية أل خـيــه سمو
الشيخ تميم بن حمد ،أمير دولة قطر،
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ــادق مــواســاتــه بــوفــاة المغفور
له بإذن الله تعالى السفير حمد بن
علي جابر آل حنزاب ،سفير قطر لدى
الكويت ،سائال سموه المولى تعالى
أن يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه
فسيح جناته ،وأن يلهم أسرة الفقيد
وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وب ـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـم ـ ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
ولي العهد مستقبال الحجرف أمس

ً
األمير مستقبال حمد الجابر أمس

ً
بوشهري :الطاقة اإلنتاجية لها مليون غالون إمبراطوري يوميا

أكد أن فرصة التعاقد مع معلمين في غزة ما زالت متاحة

المسؤولون الكويتيون خالل عملية تسليم وحدات تحلية المياه
وأض ـ ــاف ال ـص ـبــاغ أن ه ــذه ال ــوح ــدات تــأتــي
اس ـت ـمــرارا لسلسلة الــدعــم الـمـقــدم مــن حكومة
ال ـكــويــت لـلـشـعــب ال ـعــراقــي الـ ــذي "نــرت ـبــط معه
ب ـع ــاق ــات وط ـي ــدة مـبـنـيــة ع ـلــى ح ـســن ال ـج ــوار
والمصالح المشتركة بين البلدين".
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد مــديــر ال ـم ـيــاه ال ـجــوف ـيــة في
البصرة ،ممثل وزارة الموارد المائية العراقية
عبدالجبار السعيدي أن هذه المحطات ستخدم
شريحة معينة من المجتمع العراقي في القرى
واألري ــاف والمناطق النائية التي تعاني أزمة
ملوحة وشح مياه.
بدوره ،أعرب ممثل حكومة البصرة المحلية،
مدير ناحية سفوان ،طالب الحصونة ،عن شكره

الديوان األميري ينعى
الشيخة فريحة األحمد
نعى الديوان األميري المغفور لها الشيخة فريحة األحمد ،أرملة
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد الحمود ،عن عمر يناهز 74
ً
عاما وسيوارى جثمانها الثرى الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وانتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر أمس ،الشيخة فريحة األحمد
رئيسة الجمعية الكويتية لألسرة المثالية ،التي دشنت مسابقة األم
المثالية في الكويت وشغلت منصب سفيرة النوايا الحسنة.
والراحلة هي ابنة حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر،
وولدت في قصر دسمان في  15فبراير عام  1944ولديها من األبناء
الشيخة ريم والشيخة بيبي والشيخ حمود والشيخ أحمد.
وعرف عن الفقيدة حبها وشغفها باألعمال اإلنسانية واالجتماعية
واهتمامها المنقطع النظير تجاه قضايا األسرة ألنها نواة المجتمع
ً
واهتمامها أيضا بــاألم ألنها أســاس المجتمع ،إذ أطلقت مسابقة
األم المثالية عام  2004كما التخفى جهودها الكبيرة تجاه الشباب
وسعيها إلى التوعية المجتمعية من المخاطر التي تحيط بهم.
وتولت الفقيدة رئاسة نــادي الفتاة عــام  2010وحملت لقب (أم
الـمـعــاقـيــن) لجهودها تـجــاه هــذه الفئة على الصعيدين المحلي
والعالمي ،كما حصلت على إحــدى جــوائــز (الـســاعــون الــى الخير)
كشخصية نسائية خليجية رائدة في المجال اإلنساني والتطوعي،
وتم تكريمها من قبل وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية لدعمها
األعمال الخيرية والتطوعية.

خامنئي ُي ِّ
حرم التفاوض مع ترامب...
وفي تصريحات منفصلة ،هاجم المرشد األعلى الرئيس روحاني
ً
وإدارته على «تويتر» ،معتبرا أن «مشكالت اليوم المعيشية ال تأتي
من الخارج ،بل هي داخلية».
وأضاف أن ذلك «ال يعني عدم وجود تأثير للعقوبات ،لكن العامل
الرئيسي يكمن في كيفية تعاطينا معها».
وعكست تصريحات المرشد االنتقادات التي يواجهها الرئيس
اإليراني بشأن أسلوب إدارته لالقتصاد من رجال دين بارزين وكبار
الشخصيات في «الحرس الثوري».
وزادت تلك األقــوال ،التي ّ
صبت في مصلحة «الحرس الثوري»،
الضغوطات على روحاني ،في ظل انتشار التظاهرات واإلضرابات
ً
احتجاجا على الغالء والفساد وانهيار التومان ،الــذي فقد نحو
نصف قيمته منذ أبريل الماضي.
وفي رسالة استعراض للقوة ،تزامنت تصريحات خامنئي مع
كشف وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتمي عن الجيل الجديد
من صاروخ «فاتح مبين» البالستي القصير المدى.
ولم تحدد طهران مدى الصاروخ الجديد ،لكن مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية في الواليات المتحدة أشــار إلى أن مدى
نسخه السابقة بلغ ما بين  200و 300كلم.
إلى ذلك ،وبعد يومين من تمهيد مجلس صيانة الدستور الطريق
أمام إقرار تعديالت قانونية تسمح إليران باالنضمام إلى اتفاقية
دولية للرقابة المالية ،ومكافحة تمويل اإلرهاب المعروفة بـ«،»FATF
علمت «الجريدة» ،من مصدر في مكتب روحاني ،أن االتحاد األوروبي
وعد في حال إتمام الخطوة بضمان استمرار شراء بلدانه مليون
ً
برميل نفط يوميا على األقل ،وتحويل العوائد لطهران باليورو،
لتفادي العقوبات األميركية على قطاعها المصرفي.
وتــأتــي الـخـطــوة اإليــران ـيــة الـمــرتـقـبــة لمقايضة االن ـض ـمــام إلــى
ً
االتفاقية ،التي يعارضها التيار األصــولــي المتشدد ،تخوفا من

اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
بقصر السيف ،صباح أمس ،وزيرة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـمــل وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـص ــادي ــة هند
الصبيح ،ووزير المالية د .نايف الحجرف.
كما استقبل سموه وزير الصحة د .باسل الصباح،
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة عادل الخرافي.
واسـتـقـبــل سـمــوه رئـيــس المجلس الـبـلــدي أســامــة

لحكومة الكويت لما تقدمه من دعم مستمر الى
الـعــراق ،وآخ ــره وصــول محطات التحلية التي
مــن شأنها المساهمة بشكل فــا عــل فــي توفير
المياه الصالحة للشرب ،خصوصا في مناطق
جنوب العراق.
وأض ـ ــاف الـحـصــونــة أن ه ــذا ال ـمــوقــف ليس
بغريب على الكويت التي سبق أن نفذت مشاريع
خدمية في العراق.
يذكر أن الوزارة تبرعت الشهر الماضي بعدد
 17م ــول ــدا كـهــربــائـيــا مـتـنـقــا بـطــاقــة إجـمــالـيــة
تـبـلــغ  30.000أل ــف ك ـي ـل ــوواط ،لـلـتـخـفـيــف من
األزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة
العراقية.

قـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
محمود عباس ،أمــس األول ،إن
ً
ال ـكــويــت ل ــم تـقـصــر ي ــوم ــا بحق
فلسطين وشعبها".
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال
عباس في مقر الرئاسة بمدينة
رام ا لـ ـ ـل ـ ــه ب ــا لـ ـضـ ـف ــة ا لـ ـغ ــر بـ ـي ــة
وف ــد وزارة ال ـتــرب ـيــة الـكــويـتـيــة
المكلف التعاقد مــع المعلمين
الفلسطينيين للعمل في الكويت
بحضور وزير التربية والتعليم
الفلسطيني صبري صيدم وفقا
لما ذكرته وكالة األنباء الرسمية
"وفا".
وذكـ ــرت الــوكــالــة أن الــرئـيــس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي رحـ ـ ـ ــب ب ــال ــوف ــد
ً
الـضـيــف ،مــؤكــدا أهمية زيــارتــه
إلى فلسطين والثقة الكبيرة في
المعلم الفلسطيني.
ودعــا عباس بقية الــدول إلى
حذو الكويت باستقدام المعلم
الفلسطيني لـمــا يتميز بــه من
ثـقــة عــالـيــة وق ــدرة عـلــى اإلب ــداع
والتميز.

صورة ناصعة
وأش ـ ــاد بــال ـج ـهــود الـحـثـيـثــة،
التي قدمها المعلم الفلسطيني
الــذي التحق في مجال التعليم

ً
عباس متوسطا وفد «التربية» الكويتية
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
ون ـ ـ ـقـ ـ ــل صـ ـ ـ ـ ـ ــورة ن ـ ــاصـ ـ ـع ـ ــة ع ــن
الـمـعـلــم الـفـلـسـطـيـنــي وق ــدرات ــه،
ً
ً
مـثـمـنــا م ــواق ــف ال ـكــويــت أم ـي ــرا
ً
وحكومة وشعبا تجاه القضية
الفلسطينية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة
والتعليم العالي الفلسطينية ،أن
الرئيس عباس أصدر تعليماته
لـهـيـئــة الـ ـش ــؤون ال ـمــدن ـيــة الـتــي
ً
أسـ ـس ــت وف ـ ـقـ ــا ل ــاتـ ـف ــاق ــات مــع

«الهالل األحمر» توزع حقائب مدرسية على األطفال
البرجس :لتخفيف معاناة األسر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام الدراسي
وزعــت جمعية الهالل األحمر
 2000حقيبة مدرسية على أطفال
األس ـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة ف ــي ال ـكــويــت
والمسجلين بكشوفات الجمعية.
وقـ ــالـ ــت األمـ ـيـ ـن ــة الـ ـع ــام ــة فــي
الجمعية مها البرجس لـ"كونا"،
إن الحقيبة ا لـمــدر سـيــة تشتمل
على جميع األدوات والمستلزمات
ل ـل ـع ــام الـ ــدراسـ ــي الـ ـج ــدي ــد ،مـمــا
يساهم في تخفيف معاناة األسر
المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام
الدراسي.
وأضافت البرجس ،أن الجمعية
تؤمن بأن التعليم يمثل أحد أهم
ال ـح ـق ــوق ال ـت ــي ي ـجــب تــوفـيــرهــا
لألطفال ،إذ أطلقت هذه المبادرة
مـ ــن أجـ ـ ــل رسـ ـ ــم ابـ ـتـ ـس ــام ــة عـلــى
وجوههم للتوجه إلى مدارسهم
وهم يحملون معهم احتياجاتهم
أسوة بزمالئهم اآلخرين.

جانب من توزيع الحقائب المدرسية
وأوضحت أن توزيع الحقائب
ال ـم ــدرس ـي ــة ع ـل ــى أبـ ـن ــاء األس ــر
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــة ي ـ ـع ـ ـكـ ــس جـ ـه ــود
وحـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ل ـت ــوف ـي ــر
احتياجات األطفال من حقائب

عرقلتها تمويل الميليشيات الموالية في المنطقة ،باستمرار شراء
أوروبا للنفط في ظل توتر مع الواليات المتحدة ،التي تسعى لخنق
ً
االقتصاد اإليراني ،ومنع تصديرها للنفط تماما بحلول الرابع من
نوفمبر المقبل ،إلرغامها على تقديم تنازالت في ملفها النووي
وسياساتها الخارجية.
في مــوازاة ذلــك ،كشف مصدر آخــر ،رافــق روحاني في قمة دول
حــوض قــزويــن ،أمــس األول ،أن الرئيس اإليــرانــي بحث مع نظيره
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن إع ـطــاء الـتـجــار الـ ــروس مـســاحــة أكبر
للعمل واالستثمار ،في مقابل فتح روسيا أسواقها أمام المنتجات
اإليرانية ،إضافة إلى العمل إلقرار التبادل التجاري بالعملة المحلية
ً
للبلدين بدال من الدوالر.
وأوضح المصدر أن بوتين كرر لروحاني موقف بالده المعارض
ً
ل ـل ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن مــوس ـكــو س ـت ـقــوم بــاس ـت ـيــراد
الـمـحــروقــات اإليــران ـيــة وبيعها فــي األسـ ــواق إل ــى جــانــب الـبـتــرول
الروسي وتحويل العوائد باليورو إلى إيران ،أو تقديم سلع وأسلحة
بقيمتها ،إذا أصرت واشنطن على مواصلة منع الــدول المختلفة
من شراء نفط إيران.
١٨

وزارة المالية :ال دعم للعملة التركية...

ال ـع ـت ـي ـبــي ،وس ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت ل ــدى الـمـمـلـكــة األردن ـي ــة
الهاشمية عزيز الديحاني.
واستقبل سموه ،الشيخ حمد جابر العلي الصباح،
ً
ً
ً
حـيــث أه ــدى سـمــوه كـتــابــا وفـيـلـمــا توثيقيا بعنوان
"أس ـطــورة رحـلــت" حــول مسيرة الــراحـلــة سـعــاد حمد
الصالح الحميضي.

ً
ّ
عباس :الكويت لم تقصر يوما بحق فلسطين

الكويت تمنح العراق  4وحدات لتحلية المياه

س ـل ـم ــت الـ ـك ــوي ــت ،أم ـ ـ ــس ،لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـمـ ــوارد
المائية في جمهورية العراق  4وحدات لتحلية
المياه ،وذلك في إطار تقديم الدعم لالشقاء في
العراق ،وبناء على توجيهات سامية من صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وأوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء م .محمد
بــوش ـهــري ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أن "الـطــاقــة
اإلنتاجية لهذه الوحدات تصل الى مليون غالون
امبراطوري في اليوم".
وأشار إلى أن التسليم تم ،صباح أمس ،على
الحدود الكويتية -العراقية ،حيث سلم وفد فني
من ال ــوزارة هــذه الــوحــدات إلــى المسؤولين في
وزارة الموارد المائية العراقية ،بحضور القنصل
العام للكويت في البصرة يوسف الصباغ.
ووصـ ـل ــت إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ع ـب ــر م ـن ـفــذ س ـف ــوان
ال ـح ــدودي وح ــدات تحلية الـمـيــاه األرب ــع التي
سلمت ظهر أمــس إلــى وزارة ال ـمــوارد المائية
فــي ال ـعــراق ،ضمن منحة الكويت المقدمة الى
الشعب العراقي.
وأك ــد الــوك ـيــل الـمـســاعــد لـتـشـغـيــل وصـيــانــة
الـمـيــاه فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،م .خليفة
ال ـفــريــج ،فــي تـصــريــح أن ه ــذه ال ــوح ــدات تعمل
بطاقة  250ألف غالون للمحطة الواحدة ،والتي
تعمل على تحلية المياه القليلة الملوحة ،وهي
ج ــزء م ــن مـنـحــة ح ـكــومــة ال ـكــويــت ال ــى الـشـعــب
العراقي.
مــن جانبه ،قــال القنصل الكويتي الـعــام في
محافظة الـبـصــرة ،يــوســف الـصـبــاغ ،فــي بيان
أصــدرتــه القنصلية ،إن هــذه المحطات جــاء ت
لتخفيف ج ــزء مــن أزم ــة ال ـم ـيــاه الـحــاصـلــة في
العراق.

ولي العهد يستقبل  4وزراء والعتيبي
والديحاني والجابر

ً
وبينما تراجع اليورو قرب أقل مستوى في  13شهرا ،أمس ،أدى هبوط
الـلـيــرة إلــى انـخـفــاض حــاد لــرانــد جـنــوب إفريقيا ،وتـعــزيــز الطلب على
العمالت التي تعد مالذات آمنة مثل الدوالر األميركي والين الياباني.
ً
ً
وبعدما سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند  7.24مقابل
الدوالر في التعامالت المبكرة أمس ،لقيت العملة التركية بعض الدعم
بعد تصريحات الوزير آلبيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية
لتهدئة مخاوف المستثمرين ،في حين ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة
على البنوك أنها قيدت صفقات المبادلة.
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وقرطاسية وهي ضمن مبادرات
إنسانية مستمرة للجمعية إلى
جانب تبنيها مشاريع عدة في
الجانب التعليمي كدفع أقساط
الرسوم الدراسية عن أبناء األسر

المحتاجة المسجلين بكشوفات
الجمعية.
وأك ـ ـ ـ ــدت اهـ ـتـ ـم ــام ال ـج ـم ـع ـيــة
بـ ــدعـ ــم الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وال ـت ـخ ـف ـيــف ع ــن ك ــاه ــل األسـ ــرة
المحتاجة بــالـكــويــت مــن خــال
برامجها اإلنسانية ،مشيرة إلى
ً
سعيها أيضا لتخطيط وتقييم
مساهماتها االجتماعية بعناية
ل ـض ـم ــان ت ـن ــوع ـه ــا ووص ــول ـه ــا
إلـ ــى أك ـب ــر شــري ـحــة مـمـكـنــة من
المجتمع.
وذك ـ ــرت أن الـجـمـعـيــة تكثف
مـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـه ــا اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ع ـلــى
المستوى المحلي والدولي عبر
ت ـقــديــم ح ــزم ــة م ــن ال ـم ـســاعــدات
اإلنسانية والغذائية والعالجية
ل ـل ـم ـح ـت ــاج ـي ــن والـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن
لتلبية احتياجاتهم.

مستشارة الرئيس األميركي السابقة...
تلقيت  17طعنة سكين في الظهر".
وردت الرئاسة األميركية بغضب ،واصفة أوماروسا نيومان
بأنها "موظفة سابقة مـسـتــاء ة" .و قــا لــت ســا نــدرز فــي بـيــان" :إن
مجرد فكرة أن يدخل أ حــد الموظفين جهاز تسجيل إ لــى قاعة
األزمات ينم عن ازدراء فاضح ألمننا القومي".
و تــا بـعــت" :التباهي بذلك على التلفزيون الوطني يؤكد قلة
نزاهة هذه الموظفة السابقة المستاء ة وضعف شخصيتها".
و تــؤ كــد المستشارة السابقة للبيت األ بـيــض فــي كتابها ،أن
الرئيس تلفظ بـ"شتيمة عرقية" عــدة مــرات خــال برنامج "ذي
أبرنتيس" في تلفزيون الواقع الذي قدمه ترامب طوال سنوات،
والذي شاركت فيه ،مشيرة إلى وجود تسجيالت تثبت ذلك.
وقالت نيومان في المقابلة" :إذ أنظر إ لــى الخلف ،أ قــول لكم
إنني كنت شريكة في خداع البيت األبيض لألمة" ،مضيفة" :إنهم
يواصلون خداع األمة حول مدى تراجع قدرات الرئيس العقلية،
وصعوبة تعامله مع معلومات معقدة .إنه ال يشارك في بعض
أهم القرارات التي تعني بالدنا ،كنت شريكة وآسف على ذلك".
ً
ً
ّ
وشن ترامب هجوما الذعا على نيومان ،وكتب ،في «تويتر»،
ً
َّ
أنها «توسلت إ لــي أل جــد لها عـمــا  ،و قــد مــأت ا لــد مــوع عينيها.
ً
قلت حسنا  .كــان الجميع فــي البيت األ بـيــض يكرهونها .كانت
شريرة ،وحمقاء».
وأوض ــح أن ه ــذه هــي «ال ـمــرة األخ ـي ــرة» ال ـتــي ت ـطــرد فـيـهــا من
ً
ً
العمل ،مضيفا « :كانت تسيء لآلخرين ،وكثيرا ما تغيبت عن
اال جـتـمــا عــات وا لـعـمــل ،وأ طـلــق عليها كيلي لقب فاشلة و حــاول
فصلها».
ً
وتابع« :أخبرته أن يحاول تدبر األمر ،إذا كان ذلك ممكنا ،ألنها
لم تكن تذكر سوى أمور عظيمة بحقي حتى إقالتها».
(واشنطن  -أ ف ب)

ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي لتكثيف
ال ـج ـه ــد ل ـض ـم ــان ذهـ ـ ــاب ال ــوف ــد
الكويتي إلى قطاع غزة.
ون ـق ـل ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،ع ــن الـ ــوزيـ ــر ص ـيــدم
ق ـ ــول ـ ــه ،إنـ ـ ــه إثـ ـ ــر زي ـ ـ ـ ــارة ال ــوف ــد
الكويتي إلى مقر الرئاسة أصدر
عباس تعليماته من أجل تكثيف
الجهد لضمان ذهاب إلى قطاع
غزة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة

الفلسطينية والوزارة على هذه
ً
الـخـطــوة ،مشيرا إلــى أن فرصة
التعاقد مع معلمين في غزة ما
زالت متاحة.
وكـ ــانـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أع ـل ـن ــت أن
وف ــد وزارة الـتـعـلـيــم الـكــويـتـيــة
المكلف بالتعاقد مع المعلمين
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن فـ ــي تـخـصــص
الــريــاض ـيــات ق ــرر تـمــديــد عمله
حتى اليوم.

الجارالله بحث التعاون مع
برنامج األغذية العالمي

الجارالله خالل لقائه عبدالمجيد يحيى أمس
اجتمع نائب وزيــر الخارجية خالد الجارالله ،أمــس ،مع مدير مكتب
برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي
عبدالمجيد يحيى بمناسبة زيارته للبالد.
وجاء في بيان للوزارة أنه تم خالل اللقاء بحث آفاق التعاون بين الكويت
والبرنامج في األنشطة التي يقوم بها األخير حول العالم.
وأش ــاد عبدالمجيد بــالــدور الــرائــد الــذي تقوم بــه الكويت فــي المجال
اإلنساني ودعم أنشطة البرنامج.

الطائرات ّ
المسيرة المدنية...
بالمتفجرات» هاجمت قاعدتها الجوية في حميميم ،في حين نفذت
 3أخرى هجمات على أسطولها في طرطوس.
وأكدت هيئة إدارة السجون الفرنسية أنها تتعامل بجدية كبيرة
مــع أي تهديد تشكله هــذه الـطــائــرات ،الـقــادرة على «نقل الـطــرود»
أو «تنفيذ عمليات رص ــد» ،وهــي تقنية استخدمت «بــا شــك» في
التخطيط لتهريب السجين رضوان فايد من محبسه في ضواحي
باريس ،الشهر الفائت ،بحسب وزيرة العدل نيكول بيلوبيه.
وأش ــار العقيد فــي قــوات األمــن جــان فرنسوا مــوريــل إلــى وضع
ً
«استراتيجية حراسة وتحقيق وتقييم للمعدات» ،مبينا أن  400ألف
ّ
مسيرة ألغراض الترفيه بيعت العام الماضي.
طائرة
ً
وفي خطوة الفتة ،أعد سالح الجو الفرنسي برنامجا لتدريب
النسور على اعـتــراض هــذه الـطــائــرات ،فــي تجربة مستوحاة من
برنامج مشابه للشرطة الهولندية ،التي عمدت مع ذلك إلى «تسريح»
الطيور الجارحة من صفوفها نهاية العام الفائت لعدم امتثالها
لألوامر.
(باريس  -أ ف ب)
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محليات
َ
إحالة تقريري المال العام والخطة السنوية إلى «األمة»
مجلس الوزراء :تطوير مرافق «المشروعات السياحية» على الواجهة البحرية
أكد مجلس الوزراء حرص
الحكومة على متابعة قضايا
المال العام ،واتخاذ كل السبل ً
الممكنة في هذا الشأن ،تمهيدا
إلحالة تقرير متابعة قضايا
المال العام إلى مجلس األمة،
كما كلف الوزيرة الصبيح بإحالة
تقرير المتابعة للخطة السنوية
( 2019/2018الربع األول
 )2018/6/30 - 4/1إلى
البرلمان.

عقد مجلس ال ــوزراء اجتماعه
األس ـبــوعــي ،بـعــد ظـهــر أم ــس ،في
قـ ـص ــر الـ ـسـ ـي ــف ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك ،وبـعــد االج ـت ـمــاع صــرح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـخــارجـيــة وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مجلس ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة الشيخ
صباح الخالد بما يلي:
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ق ـ ــرب ح ـ ـلـ ــول ع ـيــد
األضحى المبارك ،يتقدم مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء بــأس ـمــى آي ـ ــات الـتـهــانــي
والتبريكات لمقام صاحب السمو
األمـيــر ،وسـمــو ولــي العهد ،وإلــى
ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ال ـك ــري ــم ،وإل ــى
كــل مــن يـقـيــم عـلــى أرض الـكــويــت
ً
الطيبة ،مبتهال إلى العلي القدير
أن يعيد هذه المناسبة المباركة
بالخير واليمن والبركات واألمــة
اإلس ــام ـي ــة ت ــرف ــل ب ــأث ــواب ال ـعــزة
واالزدهار.
ثــم أحــاط نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الخارجية المجلس
ً
عـلـمــا بـنـتــائــج ال ــزي ــارة ال ـتــي قــام
ً
بـهــا لـلـبــاد مــؤخــرا الـمــديــر الـعــام
للمنظمة الدولية للهجرة ويليام
السي سوينغ ،وفحوى المحادثات
ال ـتــي أج ــراه ــا ،وال ـت ــي اسـتـهــدفــت

بحث آفاق التعاون بين المنظمة
ً
وال ـك ــوي ــت م ـس ـت ـق ـبــا ،بــاإلضــافــة
إلــى بحث األوض ــاع الراهنة على
الساحة الدولية واإلقليمية ،كما
أعــرب عن الشكر لصاحب السمو
األم ـ ـيـ ــر ع ـل ــى مـ ــا ق ــدم ــه مـ ــن دع ــم
ومساعدات إنسانية للمحتاجين
في مختلف أنحاء العالم.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات سمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ،ومتابعة

إدانة هجوم الحوثيين واألعمال
اإلرهابية بمصر واألردن
دان المجلس حــادث إطــاق جماعة الحوثيين
صــواريــخ بالستية تـجــاه األراض ــي السكنية في
المملكة العربية السعودية ،والتي تم اعتراضها
من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي ،وعبر عن
وقوف الكويت مع السعودية وتأييدها ودعمها
لكل اإلجراء ات التي تتخذها للحفاظ على أمنها
واستقرارها ،والتصدي لهذه األعمال اإلرهابية
التي تهدف إلى زعزعة أمن المملكة واستقرارها.

كما أشــاد المجلس ،من جانب آخــر ،باإلنجاز
الذي حققته األجهزة األمنية المصرية في إحباط
الهجوم االنتحاري الذي استهدف كنيسة السيدة
العذراء قرب القاهرة.
ودان التفجير اإلرهابي الذي استهدف دورية
تابعة لقوات األمن في العاصمة عمان بالمملكة
األردنية الهاشمية الشقيقة ،والذي أسفر عن مقتل
رجل أمن ،وإصابة عدد من العسكريين.

سـ ـم ــوه ل ـم ـلــف م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ومـ ـح ــاسـ ـب ــة
ومالحقة كل من يثبت تورطه في
عـمـلـيــات ال ـف ـســاد ،فـقــد ق ــدم وزيــر
ال ـع ــدل وزيـ ــر األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلسالمية د .فهد العفاسي (رئيس
لجنة متابعة قضايا المال العام)
ً
للمجلس شرحا عن التقرير األول
لـلـجـنــة ،حـيــث بـيــن فـيــه الـبـيــانــات
الخاصة بهذه القضايا ،وحصيلة
الجهود التي قامت بها مختلف
الجهات الحكومية ،لتنفيذ األحكام
الصادرة في قضايا المال العام،
وأوضــح للمجلس كذلك حصيلة
الـ ـمـ ـب ــال ــغ الـ ـت ــي تـ ــم ت ـح ـص ـي ـل ـهــا،
واإلجــراءات الجاري اتخاذها من
أجل استعادة حقوق الدولة.
وأشاد المجلس بهذه الجهود
الطيبة الـتــي قــامــت بـهــا الجهات
الحكومية ،والتي تعكس حرص
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى م ـتــاب ـعــة قـضــايــا
ال ـمــال ال ـع ــام ،وات ـخ ــاذ كــل السبل
ً
الممكنة فــي هــذا ال ـشــأن ،تمهيدا
إلحالة التقرير إلى مجلس األمة.

خدمات «الوفرة»
ث ــم اط ـل ــع ع ـلــى تــوص ـيــة لجنة

«المشروعات السياحية»
كما اطلع المجلس على توصية
الـلـجـنــة ب ـشــأن تــذلـيــل الـمـعــوقــات
ل ـت ـط ــوي ــر مـ ــرافـ ــق «الـ ـمـ ـش ــروع ــات
السياحية» على الواجهة البحرية،
وقـ ــرر تـكـلـيــف ال ـشــركــة ب ــاإلس ــراع
فــي اسـتـكـمــال اإلج ـ ــراءات الــازمــة
ً
لتطوير مرافقها ،تمكينا لتحقيق
رؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة الس ـت ـث ـم ــار
مشاريعها السياحية المستقبلية،
حتى يتسنى لها طرح المزايدة مع
المستثمرين بالواجهة البحرية،

الصبيح :برامج جديدة لتطوير «القوى العاملة»

سوينغ :دور كبير لألمير في مجال العمل اإلنساني
قــالــت وزي ــرة ال ـشــؤون االجتماعية
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
االقـتـصــاديــة هـنــد الـصـبـيــح إن هناك
ترتيبات واتـفــاقـيــات لـبــرامــج جديدة
مــع المنظمة الــدولـيــة للهجرة تهدف
إلى تطوير عمل الهيئة العامة للقوى
العاملة.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـصـ ـبـ ـي ــح ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
للصحافيين أمس األول ،على هامش
مشاركتها بالحفل الــذي اقامه مكتب
المنظمة الدولية للهجرة في الكويت
ع ـل ــى ش ـ ــرف م ــدي ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة ول ـي ــام
سوينغ بمناسبة انتهاء فترة رئاسته،
التزام الكويت التام بجميع االتفاقيات
الدولية التي تم توقيعها ،والمتعلقة
بمكافحة جريمة االتجار بالبشر.
وأش ـ ـ ــادت ب ـم ـس ـتــوى ال ـت ـع ــاون مع
ال ـم ـن ـظ ـمــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـ ــدورات
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـك ـ ــوادر ال ـح ـك ــوم ـي ــة
والـ ـخ ــاص ــة ،ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـمـكــافـحــة
جــريـمــة االت ـجــار بــالـبـشــر ،مـعــربــة عن
تمنياتها باستمرار التعاون المثمر
مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــة وجـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـن ـظ ـمــات
األخرى.

مساعدة المنكوبين
من جانبه ،أثنى سوينغ ،في كلمة
خالل الحفل ،على الــدور الكبير الذي
ت ــؤدي ــه ال ـك ــوي ــت ف ــي مـ ـج ــال اإلغ ــاث ــة

م ـجــال إغ ــاث ــة الـمـنـكــوبـيــن ومـســاعــدة
المحتاجين ودعم جهود السالم حول
العالم.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى دور سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي اق ـ ــام ـ ــة الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
والـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف إغــاثــة
المتضررين مــن الـحــروب والـنــزاعــات
س ــواء فــي الـيـمــن أو ال ـع ــراق أو ليبيا
وغيرها ،إذ تجاوز الدعم السخي الذي
قدمته الكويت اربعة مليارات دوالر في
بعض هذه المؤتمرات.
بدورها ،قالت رئيسة بعثة المنظمة

َ
الخضير تنفي سحب فرعي الطباعة
والتصوير في تعاونية «الجهراء»
أكــدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون
باإلنابة ،في وزارة الشؤون االجتماعية ،مديرة إدارة
التنمية التعاونية هيام الخضير «حرص الوزارة على
تنفيذ جميع اإلجراءات القانونية والرسمية الخاصة
بطرح األفرع والمحالت التابعة للجمعيات التعاونية
لالستثمار» ،نافية «مــا يشاع حــول سحب ال ــوزارة
فــرعــي الـطـبــاعــة وتـصــويــر الـمـسـتـنــدات والـتـصــويــر
ال ـش ـخ ـصــي م ــن أصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة في جمعية الجهراء التعاونية ،وإعادة
طرحها للمستثمرين».
وصرحت الخضير أمس ،إن «الوزارة تتبع إجراءات
الميكنة في استقبال طلبات طــرح األفــرع والمحال
لالستثمار ،بناء على طلبات تقدم مــن الجمعيات
التعاونية تـحــال مباشرة إلــى لـجــان االختصاص،

الس ـي ـمــا ل ـج ـنــة ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة لتشجيع
المبادرين في استثمارها وبدء مشروعاتهم ،تحقيقا
ألهداف الوزارة في دعم العمالة الوطنية».
وأوض ـح ــت الـخـضـيــر أن «ال ـق ـطــاع ط ــرح الـمـحــال
الـمــذكــورة ألصـحــاب الـمـشــروعــات الصغيرة حسب
األصول القانونية ،وعليه تمت ترسيتها واستثمارها
مــن المتقدمين قـبــل ع ــام تـقــريـبــا ،غـيــر أنـهــم قــدمــوا
اعتذارا رسميا إلى الجمعية عن االستمرارية فيها».
ولفتت إلــى أنــه «وف ــق نـظــام الميكنة المتبع بشأن
إشغال المحال قدمت جمعية الجهراء طلبا رسميا
لــإعــان عـنـهــا لــاسـتـثـمــار ،تــم تـحــويـلــه إل ــى لجنة
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة فــي الـ ـ ــوزارة ،لـبـيــان وجــود
الرغبات من جانب أصحاب المشاريع لالستثمار،
إال أنه لم يتقدم أحد إلشغالها».

استقبل رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في
أمس ،الشيخ حمد جابر العلي ،حيث أهدى إلى سموه
قصر السيفّ ،
كتابا وفيلما يوثقان سيرة الراحلة سعاد حمد الصالح الحميضي
بعنوان "أسطورة رحلت".
ومـ ــوافـ ــاة ال ـم ـج ـلــس ب ـمــا ينتهي
إليه األمر.

الخطة السنوية
ومـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،اس ـت ـعــرض
المجلس تقرير المتابعة للخطة
السنوية ( 2019/2018الربع األول
 ،)2018/6/30 - 4/1وفي هذا الصدد
اسـتـمــع إل ــى ش ــرح قــدمـتــه وزي ــرة
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
ال ـص ـب ـي ــح ،أوضـ ـح ــت ف ـي ــه وض ــع
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـخـطــة
خــال األشـهــر الـثــاثــة األول ــى من

ال ـخ ـط ــة ال ـس ـن ــوي ــة ،وال ـت ـح ــدي ــات
التي واجهت المشروعات ،ونسب
إنجاز تلك المشروعات وإنفاقها
بحسب البرامج التنموية والركائز
المكونة لرؤية الدولة « 2035كويت
جديدة» ،كما تضمن التقرير أهم
الـنـتــائــج وال ـتــوص ـيــات ،وق ــد ّ
عبر
ال ـم ـج ـل ــس عـ ــن شـ ـك ــره وت ـق ــدي ــره
ل ـل ـج ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة فـ ــي إعـ ـ ــداد
الـ ـتـ ـق ــري ــر ،وق ـ ـ ــرر ت ـك ـل ـيــف وزي ـ ــرة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
بإحالة التقرير إلى مجلس األمة.

ً
كاظم :الحصول على بطاقة أولوية لكبار السن قريبا

الصبيح خالل حفل المنظمة الدولية للهجرة
وم ـســاعــدة الـمـنـكــوبـيــن ح ــول الـعــالــم،
مشيدا بدور سمو أمير البالد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد فـ ــي دعـ ـ ــم اس ـت ـق ــرار
ال ـم ـن ـط ـقــة وجـ ـه ــود ن ـش ــر الـ ـس ــام فــي
العالم.
وقال سوينغ :إنني أقدر عاليا الدور
الكبير الــذي يقوم به صاحب السمو
في مجال العمل اإلنساني حول العالم،
مـضـيـفــا أن ــه ق ــدم خـصــوصــا للكويت
اع ـتــرافــا مـنــه وت ـقــديــرا لـسـمــو األمـيــر
والـشـعــب الكويتي وحـكــومــة الكويت
لما تميزوا به من مبادرات فاعلة في

ّ
المبارك يتسلم كتاب
«أسطورة رحلت» من العلي

«الشؤون» :نتعامل بمسطرة واحدة
مع الجمعيات األهلية
●

ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـج ــرة فـ ــي م ـك ـت ــب األمـ ــم
المتحدة بالكويت ايمان عريقات إن
الكويت لم تحتل المركز االول عالميا
ف ــي ال ـم ـج ــال االن ـس ــان ــي ف ـح ـســب ،بــل
تـمـيــزت فــي مكافحة جــريـمــة االتـجــار
بالبشر.
وأضافت عريقات أن المنظمة تولى
اهتماما للعالقات مع الكويت التي تعد
اكثر دولة زارها المدير العام للمنظمة
خالل واليته المنتهية مما يؤكد ثقل
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن الـعــالـمــي
واالنساني.

جورج عاطف ومحمد الجاسم

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد ل ـشــؤون قطاع
الـتـخـطـيــط وال ـت ـطــويــر اإلداري ،الــوكـيــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـن ـم ـي ــة
االجـتـمــاعـيــة فــي وزارة ال ـش ــؤون ،حسن
كاظم ،أن الوزارة تقف على مسافة واحدة
م ــن ك ــل ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة ال ـم ـش ـهــرة،
وتتعامل مــع الجميع بمسطرة واحــدة،
دون أدنى تفرقة أو تمييز».
وأوضــح كاظم ،في تصريح صحافي
أمس األول ،على هامش حضوره مهرجان
«البرحي الكويتي الثاني» ،الذي نظمته
ج ـم ـع ـيــة أصـ ــدقـ ــاء ال ـن ـخ ـلــة ف ــي جـمـعـيــة
الـ ــزهـ ــراء ال ـت ـعــاون ـيــة ،أنـ ــه س ـي ـتــم قــريـبــا
تدشين الخدمة الخاصة بطلب الحصول
على بطاقة أولوية الخاصة بكبار السن،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه بـمــوجــب ه ــذه الـبـطــاقــة
يمنح ُ
المسن أولــويــة إنجاز المعامالت
ف ــي ال ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات والـمــؤسـســات
الحكومية والقطاع الخاص.
وذك ــر أن ــه «بـمـجــرد جــاهــزيــة البطاقة
سيتم إعالم صاحبها عبر الهاتف النقال،
لتسلمها من أقرب مركز خدمة له ،أو عبر
المراكز الخاصة بكبار السن» ،الفتا إلى
أن «تفعيل بطاقات أولوية جاء تطبيقا

للمادة  10من القانون  2016 /18بشأن
الرعاية االجتماعية للمسنين ،التي ألزمت
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
الــازمــة لضمان اسـتـفــادة المسنين من
الخدمات العامة ،حيث يحق لكل مواطن
ب ـلــغ  65ع ــام ــا ومـ ــا فـ ــوق ال ـت ـم ـتــع بـهــذه
الخدمة الجديدة».

سوسة النخل
من جانبه ،كشف مدير الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،الشيخ
مـحـمــد ال ـيــوســف ،عــن «وجـ ــود إصــابــات
في بعض نخيل الكويت بمرض سوسة
النخلة ،السيما الموجودة في المزارع
الكائنة شمال البالد» ،الفتا إلى أن «هذا
المرض تعانيه كثير من الدول ،األمر الذي
دفع المنظمات الدولية إلى عمل دراسات
وبحوث لمكافحته».
وأكــد اليوسف أن «هيئة الزراعة على
استعداد تام لتقديم كامل الدعم لجمعية
أ صــد قــاء النخلة للقيام بمهامها التي
تصب في مصلحة تنمية زراعة النخيل
في الكويت».

«القوى العاملة» :ال تهاون مع الشركات المخالفة

●

جورج عاطف

ش ـ ـ ــدد نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر ال ـه ـي ـئــة
العامة للقوى العاملة لشؤون
ق ـطــاع االس ـت ـقــدام واالس ـت ـخــدام
ح ـس ــن ال ـخ ـض ــر ،ع ـل ــى ضـ ــرورة
التزام الموظفين بساعات الدوام
الــرس ـمــي ،وت ـقــديــم التسهيالت
كافة أمــام المراجعين ،واتخاذ
االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة حـ ـي ــال
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـج ــل ب ـح ـق ـهــا
م ـ ــا حـ ـ ـظ ـ ــات أو ش ـ ـب ـ ـهـ ــات ف ــي
الـ ـمـ ـع ــام ــات أو الـ ـت ــراخـ ـي ــص،
مــن خــال اع ــداد تقرير أو كتب
وإرسالها إلى الجهة المختصة،
من دون تخاذل أو تهاون ،مؤكدا
أنــه لــن يسمح بــأي تقاعس في
الـعـمــل عـلــى ح ـســاب المصلحة
العامة.

ودعــا الخضر ،صباح أمــس،
خ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ــولـ ـ ــة ت ـ ـف ـ ـقـ ــديـ ــة ع ـل ــى
إدارتي عمل محافظتي الجهراء
والفروانية ،الموظفين إلى منح
أولوية انجاز المعامالت لكبار
السن والمعاقين والتعامل معهم
معاملة خاصة ،عبر تخصيص
موظفين إلنجاز معامالتهم ،مع
األخذ في االعتبار توفير االجواء
المريحة لهم بدءا من استقبالهم
حتى انجاز معامالتهم.
وش ــدد على ض ــرورة توحيد
االج ـ ــراء ات فــي مختلف إدارات
ال ـع ـمــل ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الهيئة
تتجه إلى إصــدار كتاب توضح
ف ـيــه كـيـفـيــة ان ـج ــاز ال ـمـعــامــات
وتوحيدها على الجميع ،لتكون
آل ـيــة الـعـمــل مــوحــدة فــي جميع
االدارات ،م ـ ـحـ ــذرا مـ ــن د خـ ــول

«السكنية» :رفع تخصيص
«جنوب صباح األحمد»
أعلنت المؤسسة العامة
للرعاية السكنية رفع األولوية
التاريخية للتخصيص
على قسائم مشروع جنوب
مدينة صباح األحمد حتى
تاريخ  2012 /12 /31وما
قبل .ودعت المؤسسة ،في
بيان صحافي أمس ،أصحاب
الطلبات اإلسكانية حتى
 2012 /12 /31وما قبل،
والراغبين في الحصول
على قسائم رعاية سكنية
بمشروع جنوب مدينة صباح
األحمد السكنية ،إلى مراجعة
أي مركز من مراكز خدمة
المواطن األربعة التابعة لها
اعتبارا من غد.

المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـع ــام ــة ب ـ ـشـ ــأن آل ـي ــة
تشغيل الخدمات العامة لمنطقة
الوفرة السكنية ،واإلجراءات التي
اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية
السكنية بالتنسيق مــع الجهات
الـحـكــومـيــة ،وقـ ــرر تـكـلـيــف وزارة
التربية بتوفير المباني المدرسية
الالزمة لمشروع الوفرة اإلسكاني،
واإلس ــراع بتشغيل ال ـمــدارس في
المنطقة للعام ا لــدرا ســي المقبل
( ،)2020/2019ومــوافــاة المجلس
بــال ـم ـس ـت ـجــدات ال ـت ــي ت ـمــت بـهــذا
الـخـصــوص ،وذلــك خــال شهرين
من تاريخه.

سلة أخبار

أي شـ ـخ ــص ل ـي ـس ــت لـ ــه ع ــاق ــة
إلــى االدارة ،والـتــأكــد مــن هوية
المندوب أو الوكيل أو صاحب
عمل.
ووج ـ ـ ــه ح ــدي ـث ــه ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن
قائال« :أنتم يدي اليمنى ،ويجب
تسريع وتيرة العمل والتعامل
مع جميع المراجعين بمسطرة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وع ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــا الـ ـتـ ـك ــات ــف
بـ ـعـ ـضـ ـن ــا ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ل ـم ـص ـل ـحــة
العمل ،وتقديم كل التسهيالت،
السيما الحرص على االستقبال
الحسن للمراجعين والــرد على
اسئلتهم» ،مضيفا« :علينا رسم
ص ـ ــورة ط ـي ـبــة ع ــن ال ـه ـي ـئــة ،لــذا
ي ـجــب ع ـلــى ال ـم ــوظ ــف ال ـحــرص
على األداء المميز في عمله ،بدءا
باستقبال ا لـمــرا جــع بابتسامة
و ت ـ ـس ـ ـلـ ــم ا ل ـ ـط ـ ـلـ ــب ،وإن ك ــا ن ــت

المعاملة غير كاملة يجب إبالغ
ال ـم ــراج ــع س ـبــب ع ــدم ان ـجــازهــا
وتوجيهه التوجيه الصحيح،
وإبالغه سبب الرفض».
وأضاف الخضر أن «الوكاالت
مـتــاحــة لـلـكــويـتـيـيــن ف ــي جميع
االحوال ،أما بالنسبة للمندوب
ف ـي ـجــب أن ت ـك ــون اق ــام ـت ــه عـلــى
الـ ـش ــرك ــة ،أو ي ـس ـت ـخ ــرج هــويــة
م ـ ـنـ ــدوب» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى مـقـتــرح
جديد بتوكيل من صاحب العمل
إل ــى الـشـخــص ال ـم ـفــوض داخ ــل
اإلدارة فـقــط ،مــع تحديد المدة
الزمنية في الجهاز اآللي».

«األرصاد» :انخفاض
الرؤية وموجة غبار
أعلنت إدارة االرصاد الجوية،
أمس ،انخفاض الرؤية االفقية
في بعض مناطق البالد إلى
أقل من  1000متر ،وارتفاع
أمواج البحر الى أكثر من
سبعة أقدام أحيانا.
وقالت "االرصاد" في بيان
صحافي ان البالد تتأثر في
هذه الفترة بامتداد منخفض
الهند الموسمي الذي يجلب
معه كتال هوائية جافة
ونشيطة السرعة ،مبينة ان
الرياح شمالية غربية تزيد
سرعتها على  60كيلومترا
في الساعة مثيرة للغبار
واالتربة.

«الموانئ» :توقف حركة
المالحة لسوء األحوال الجوية
أعلنت مؤسسة الموانئ،
أمس ،توقف حركة المالحة
البحرية في موانئ الشويخ
والشعيبة والدوحة ،بسبب
سوء األحوال الجوية التي
تتعرض لها البالد.
وقالت "الموانئ" ،في بيان
تلقته "كونا" ،إن "حركة
العمليات في الموانئ الـ3
توقفت عند الساعة 11.00
ً
صباحا بناء على اإلفادات
الميدانية من مديري
العمليات البحرية".
وكانت إدارة األرصاد
الجوية أفادت على موقعها
اإللكتروني بأن البالد تتأثر
حاليا بنشاط في الرياح
الشمالية الغربية تزيد
سرعتها على  60كيلومترا
في الساعة ،مثيرة للغبار،
وتقل معها الرؤية األفقية إلى
أقل من  1000متر على بعض
المناطق.

«حماية البيئة» تعتزم إطالق
مشروع المكتبة اإللكترونية
أعلنت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة ،أمس ،عزمها
إطالق مشروع المكتبة
اإللكترونية عبر موقعها
الرسمي ،إلثراء المكتبة
البيئية الكويتية ولنشر
التوعية بين مختلف
القطاعات والفئات العمرية.
وقالت عضو الجمعية
ومنسق عام المشروع أمينة
علي ،في تصريح صحافي ،إن
المكتبة اإللكترونية تتضمن
محاور مرئية ممثلة بأفالم
ومقاطع فيديو وإصدارات
ً
ورقية فضال عن تغطية
كاملة لألحداث والمستجدات
البيئية التي تعكس دور
الجمعية المجتمعي.
وأضافت علي أن هذا
المشروع يعد خطوة تواكب
التطورات العصرية من
تزايد الطلب على النشر
اإللكتروني ،مشيرة إلى
أن المعروضات اإلعالمية
البيئية تشمل قضايا وملفات
ً
بيئية ودراسات وأبحاثا
تعرض لمختلف البيئات
الكويتية والعربية والعالمية
من خالل ملفات مجلة البيئة
ً
والبالغة  397عددا صدرت
ً
خالل  38عاما.
وأوضحت أن المكتبة
اإللكترونية مشمولة بمكتبة
مرئية تعرض السلسلة
التلفزيونية لرصد وتوثيق
الحياة الفطرية في الكويت
متضمنة برامج والعديد من
األفالم وفالشات التوعية
التي يعدها مركز التوثيق
واإلعالم البيئي بالجمعية.

برلمانيات
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الروضان« :التجارة» لم تناقش أي طلب يتعلق بزيادة األسعار

تكثيف حمالت التفتيش على األسواق ومنافذ البيع وإحالة مخالفات الغالء إلى النيابة
علي الصنيدح

قــال وزيــر التجارة والصناعة
خالد الروضان إن بعض الشركات
ت ـ ـقـ ــدمـ ــت الت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
التعاونية بطلبات زيادة أسعار
بعض السلع إلكترونيا عن طريق
ال ـب ــواب ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة لــات ـحــاد،
وليس عن طريق الــوزارة ،مؤكدا
أن الوزارة لم تتصد لمناقشة أي
طلب يتعلق بزيادة االسعار.
جاء ذلك في رد الروضان على
س ــؤال للنائب د .خليل عبدالله
حـ ــول م ـطــال ـبــة ب ـعــض ال ـشــركــات
بـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة  10ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ع ـل ــى
منتجاتها.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة تـحــرص عـلــى تنفيذ

أحـ ـك ــام الـ ـق ــان ــون رقـ ــم  10لـسـنــة
 ،1979ال ـم ـع ــدل ب ــال ـق ــان ــون رق ــم
 117لسنة  ،2013بشأن اإلشراف
على االتجار بالسلع والخدمات
واألعمال الحرفية وتحديد اسعار
بعضها ،وات ـخــاذ كــل اإلج ــراء ات
القانونية الالزمة من أجل تفعيل
ن ـ ـصـ ــوصـ ــه ووض ـ ـع ـ ـهـ ــا م ــوض ــع
التنفيذ.
وتــابــع« :تتولى ال ــوزارة رصد
أس ـ ـع ـ ــار الـ ـسـ ـل ــع االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
والـمــواد األساسية في األســواق،
ومنافذ البيع والتوزيع المنتشرة
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق ال ـك ــوي ــت،
وطلب قائمة عن األسعار وتكثيف
حـمــات التفتيش على األس ــواق

وجميع منافذ البيع والـتــوزيــع،
م ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ــادة أعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـف ـت ـش ـيــن
الحاصلين على صفة الضبطية
القضائية ،والتأكد من التزامها
ب ــاألسـ ـع ــار ال ـم ـع ـل ـنــة وال ـ ـتـ ــي تــم
رص ــده ــا ،وفـ ــي ح ــال ــة ض ـبــط أي
مخالفة يتم تحرير محضر ضبط
مخالفة وإحالته لنيابة الشؤون
التجارية».
واض ـ ــاف« :ك ـمــا ت ـقــوم الـ ــوزارة
ب ـ ـح ـ ـم ـ ــات ت ـ ــوع ـ ـي ـ ــة وتـ ـثـ ـقـ ـي ــف
ل ـل ـم ـس ـت ـه ـلــك ب ــواسـ ـط ــة وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة مـ ــن م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وال ـم ــوق ــع
اإلل ـك ـتــرونــي ل ـل ــوزارة والـصـحــف
والمجالت وتوزيع نشرات توعية

عن طريق مراكز التجارة التابعة
ل ـل ــرق ــاب ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـم ـن ـت ـشــرة
بمختلف مناطق الكويت لتعزيز
الـ ـ ــدور ال ــرق ــاب ــي لـلـمـسـتـهـلــك في
اإلبالغ عن أي زيادة مصطنعة في
األسعار عن طريق الخط الساخن
 135ال ـ ـ ــذي خ ـص ـص ـتــه الـ ـ ـ ــوزارة
الستقبال شكاوى المستهلكين».
وبـ ـي ــن ال ـ ــروض ـ ــان ان ـ ــه تــوجــد
بــالــوزارة ادارة تـقــوم بالتواصل
م ــع ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة فــي
ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ،إلرس ـ ــال
كـشــف اس ـبــوعــي الس ـع ــار السلع
االس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك االس ـ ـ ـ ــواق
الموازية ،وعمل اجتماعات دورية
م ــع م ــدي ــري االسـ ـ ـ ــواق ،وتـنـظـيــم

السويط يسأل عن انتهاء
تعيين وكالء «الصحة»
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب ث ــام ــر ال ـســويــط
سؤاال إلى وزير الصحة د.باسل
الصباح ،جاء فيه« :من المعروف
أن ه ـن ــاك ش ــواغ ــر ف ــي مـنــاصــب
ال ـ ــوك ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ب ـ ـ ــوزارة
ال ـص ـح ــة ،ون ـم ــى إلـ ــى عـلـمـنــا أن
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ـ ــدة ت ـع ـي ـي ــن ال ــوكـ ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـخ ـط ـيــط
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة ف ـ ــي ي ــونـ ـي ــو ،2017
وكذلك الوكيل المساعد لشؤون
خدمات طب األسنان الذي انتهت
مـ ــدة تـعـيـيـنــه ف ــي ي ـنــايــر ،2018
ويشغل اآلن قطاع شؤون األدوية
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ال ـط ـب ـي ــة أيـ ـض ــا،
باإلنابة».
وتــابــع الـســويــط« :كـمــا لوحظ
أنـهـمــا يـتــولـيــان أحـيــانــا منصب
وك ـيــل ال ـ ــوزارة بــاإلنــابــة ،وكــذلــك
ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـلـ ـش ــؤون
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــت م ــدة
تعيينه في يوليو  ،2017والوكيل
المساعد لشؤون الصحة العامة
الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــت مـ ــدة تـعـيـيـنــه فــي
يونيو .»2018
وأضاف« :على ضوء ما سبق
ما مدى صحة الوضع القانوني
لـ ـ ـه ـ ــؤالء الـ ـ ــوكـ ـ ــاء ال ـم ـس ــاع ــدي ــن
بمباشرتهم العمل بعد انتهاء

ثامر السويط

فترة تعيينهم؟ وما مدى صحة
القرارات التي يتخذونها ،والتي
تؤثر في المراكز القانونية سواء
عـ ـل ــى ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ب ـق ـطــاعــات ـهــم
أو ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن الـمـتـلـقـيــن
للخدمات الصحية؟».
واردف« :ه ــل ي ـج ــوز لـلــوكـيــل
المنتهية مدته أن يمارس مهام
ع ـم ـلــه ويـ ـص ــدر قـ ـ ـ ــرارات وي ـق ــوم
بــأعـمــال لـهــا آث ــار قــانــونـيــة على
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى أن يـ ـص ــدر ك ـتــاب
رسـ ـ ـم ـ ــي مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة
المدنية بعدم التجديد له؟.

دورات لموظفي اإلدارة ،لمعرفة
كـيـفـيــة تـحـلـيــل االسـ ـع ــار ،وعـمــل
فرق مشتركة من اإلدارة واتحاد
الجمعيات التعاونية للتفتيش
على الجمعيات التعاونية لكشف
مدى التزامها باألسعار ،وتكليف
موظفي اإلدارة الحاصلين على
الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة بــالـكـشــف
ال ـم ـي ــدان ــي ع ـل ــى اسـ ـع ــار ال ـس ـلــع
االس ـت ـهــاك ـيــة ورصـ ــدهـ ــا .ولـفــت
إلـ ــى أن «ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـق ــوم بــإحــالــة
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـت ــي ي ـتــم ضبطها
ب ـ ـشـ ــأن األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة
العامة ،أما العقوبات التي تفرض
ف ـه ــي مـ ــن اخـ ـتـ ـص ــاص ال ـج ـه ــات
القضائية».

خالد الروضان

هايف يستفسر عن الجزاءات
على التطبيقات اإللكترونية
وجه النائب محمد هايف ســؤاال إلى نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء أن ــس ال ـصــالــح ،عــن ال ـجــزاءات
المترتبة على التطبيقات اإللكترونية.
وقال هايف ،في سؤاله« ،تزايدت في اآلونة االخيرة االنتهاكات التي
تمس الحياة الخاصة لألفراد ،ومنها ما أثارته األنماط المستحدثة
على شبكة اإلنترنت من مخاطر انبثقت من التقدم العلمي ،حيث تكمن
اإلشكالية في حق الوصول الى المعلومة من جهة ،وحق احترام مبدأ
الخصوصية الفردية من جهة أخرى».
وتابع« :برز مؤخرا الدور السلبي للعديد من المواقع والتطبيقات
اإللكترونية في نشر الرذيلة واستهداف القيم واألخ ــاق ،فضال عن
استخدامها فــي عمليات النصب والـســرقــات وانـتـهــاك الخصوصية
وإفشاء بيانات المواطنين ،حتى أصبحت وسيلة ابتزاز ،مما يجعلها
ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع ،لــذا كــان لزاما على الجهات
الرسمية التصدي لها».
وأكد «اننا من خالل أجهزة الدولة ملزمون شرعا وقانونا بمحاربة
الــرذي ـلــة ،ومـكــافـحــة ال ـمــواقــع والـتـطـبـيـقــات الـتــي تنتهك خصوصية
المواطنين ،حيث نهى التشريع اإلسالمي عن التجسس واخذ األخبار
وتتبع العورات واالخطاء».
وسأل هايف« :ما الجهود التي بذلتها هيئة االتصاالت في مجال
التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات؟
وما اإلجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات
المشار لها؟».
وتابع« :ما عدد القرارات الصادرة من الهيئة بححب تلك المواقع
والتطبيقات المشار إليها منذ إنشاء الهيئة وحتى ورود السؤال؟
وما الـجــزاء ات المترتبة على األشخاص الذين يديرون تلك المواقع
والـتـطـبـيـقــات ال ـم ـشــار إل ـي ـهــا؟ وه ــل ت ـمــت إح ــال ــة أي مـنـهــم للجهات
القضائية؟».

سلة برلمانية
الشطي :قطع الكهرباء
عن «الصوابر» تعسف

دعا النائب خالد الشطي إلى
إمهال سكان مجمع الصوابر
فترة ال تقل عن شهرين ،مضيفا
أن قطع التيار الكهربائي
عنهم يعد تعسفا في استخدام
السلطة .وقال الشطي ،في
تصريح صحافي ،إن "قطع التيار
الكهربائي عن سكان مجمع
الصوابر في فصل الصيف
الملتهب حرارة يعد تعسفا في
استخدام السلطة ،وقسوة تأباها
اإلنسانية ،السيما أن بعض
سكانه من ذوي االحتياجات
الخاصة ومرضى القلب،
واألجهزة الطبية موصولة على
أجسادهم" .وأضاف" :لذلك يتعين
على الحكومة وقف هذه المأساة
اإلنسانية فورا ،ومنحهم مهلة
ال تقل عن شهرين ،خصوصا أن
مبلغ التثمين لم يكن عادال وبال
موافقة من السكان المواطنين".

الدمخي يسأل الجبري
عن انتقاد دول التحالف

َّ
وجه النائب د .عادل الدمخي
سؤاال إلى وزير اإلعالم محمد
الجبري ،حول ما أثاره أحد
المتحدثين على شاشة
التلفزيون ،فيما خصص عن
موضوع الحلقة عن الحج ،حيث
"خرج المتحدث عن الموضوع،
لينتقد المجازر في اليمن،
والحديدة خصوصا ،واتهم
التحالف ،الذي تشارك فيه
الكويت ودول الخليج ،بارتكاب
المجازر ،وطالب بمحاكمتهم
كمجرمي حرب" .وقال الدمخي
في سؤاله" :هل تم االطالع على
المقطع المذكور؟ وما اإلجراء
المتخذ تجاه المتكلم؟".

ةديرجلا
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الجراح للمرقين :ضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم
محمد الشرهان

وزير الداخلية أصدر
ً
قرارا بترقية الوكالء
األوائل إلى ضباط

ّ
قلد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة
الشيخ خالد الجراح ،بنادي ضباط
الـ ـجـ ـي ــش ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،كــوك ـبــة
جــديــدة مــن الـضـبــاط رتـبـهــم ،بعد
صدور المرسوم األميري بتوليتهم
ً
ضباطا في الجيش الكويتي.
وب ــدأت مــراســم الـتــولـيــة بـقــراءة
الـ ـم ــرس ــوم األم ـ ـيـ ــري ،ب ـع ــده ــا قـلــد
الـجــراح الــرتــب للضباط المرقين،
ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم
القانوني.
وهنأ الجراح الضباط الجدد في
كلمة قــال فيها" :نبارك لكم اليوم،
ون ـه ـن ـئ ـكــم ب ـح ـصــول ـكــم ع ـل ــى ثـقــة
صاحب السمو أمير البالد القائد
األع ـلــى لـلـقــوات المسلحة الشيخ
صباح األحمد".
وأض ــاف ال ـجــراح" :كلنا أمــل أن
ت ـحــاف ـظــوا ع ـلــى ه ــذا ال ـق ـس ــم ،وأن
تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة
عليه والذود عنه نصب أعينكم".

ً
الجراح متوسطا الضباط المرقين
ح ـضــر م ــراس ــم الـتـقـلـيــد رئـيــس
األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الركن محمد الخضر ،ونائب رئيس
األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الــركــن عبدالله ال ـنــواف ،وع ــدد من
أعضاء مجلس الــدفــاع العسكري،
وكبار الضباط القادة بالجيش.

من جهة أخــرى ،أصــدر الجراح،
قرارا بشأن دورة تدريبية لضباط
الـ ـص ــف مـ ــن رتـ ـب ــة وكـ ـي ــل ضــابــط
للحاصلين على شهادة الثانوية
العامة ،تمهيدا لترقيتهم إلى رتبة
مالزم ،في معهد تدريب الضباط.
ونصت المادة الثانية من القرار

الوزاري على أن تكون مدة الدورة،
بما فــي ذلــك فترة االمـتـحــان ،سنة
دراسـ ـ ـي ـ ــة ،م ـق ـس ـمــة ع ـل ــى فـصـلـيــن
دراس ـي ـي ــن م ــدة ك ــل مـنـهــا ت ـتــراوح
بين  15و 17أسبوعا ،وفقا لنظام
دراســي داخلي أو خارجي يحدده
وكيل الوزارة.

ويتلقى المتدرب خــال الــدورة
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات والـ ـمـ ـن ــاه ــج ال ـع ـل ـم ـيــة
وال ـع ـم ـل ـيــة والـ ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة
الشرطية الالزمة لتأهيله إلى رتبة
م ـ ــازم ،ع ـلــى أن ي ـ ــؤدي ال ـم ـتــدرب
بـ ــرامـ ــج ت ــدري ـب ـي ــة م ـي ــدان ـي ــة بـيــن
الفصلين الدراسيين.

واشترطت المادة الثالثة فيمن
يـلـتـحــق ب ــال ــدورة ،أن ي ـكــون الئـقــا
ص ـح ـيــا وف ـق ــا لـمـتـطـلـبــاتـهــا ،وأن
يجتاز مقابلة شخصية ،إضافة إلى
تــوافــر الـشــروط ال ــواردة فــي الئحة
ال ـتــرش ـيــح ل ـتــرق ـيــات أعـ ـض ــاء قــوة
الشرطة الصادرة بالقرار الــوزاري
.99/1129
وب ـمــوجــب الـ ـم ــادة ال ــراب ـع ــة من
القرار الوزاري ستشكل لجنة بقرار
مــن وكـيــل ال ـ ــوزارة تـكــون مهمتها
إجـ ــراء الـمـقــابــات الـشـخـصـيــة مع
الـمــرشـحـيــن لــال ـت ـحــاق ب ــال ــدورة،
على أن تكون برئاسة وكيل الوزارة
المساعد لشؤون التعليم والتدريب،
وتضم في عضويتها مديري عموم
اإلدارة الـعــامــة للتدريب ،واإلدارة
العامة للشؤون القانونية ،واإلدارة
العامة لشؤون قوة الشرطة ،إضافة
إلــى مساعد المدير الـعــام ل ــإدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ــدري ــب وم ــدي ــر مـعـهــد
تدريب الضباط.

ضبط َ
بالدوحة
البحر
مياه
لتحلية
دينار
مليون
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مصري
مقتل
جريمة
في
ين
متهم
«الصحة» :بدء استقبال
●

محمد الشرهان

تمكن رجال مباحث اإلدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث والتحري
في محافظة العاصمة من فك طالسم قضية مقتل وافد مصري داخل شقته في
منطقة بنيد القار ،مساء أمس األول ،وتمكنوا بالتعاون مع رجال األمن باإلدارة
العامة ألمن المطار ،من ضبط اثنين من الجناة وهما وافد سيالني وصديقته
سيالنية ،وذلك أثناء محاولتهما مغادرة البالد ،بعد ارتكابها الجريمة بساعات،
في حين ال يزال رجال المباحث يبحثون عن شريكهما الثالث المتواري عن األنظار.
وفي التفاصيل التي رواهــا مصدر أمني لـ "الجريدة" أن غرفة عمليات وزارة
الداخلية تلقت بالغا مساء أمس األول من حارس بناية بمنطقة بنيد القار ،أفاد
فيه بوقوع جريمة قتل بالبناية راح ضحيتها وافد مصري في العقد الثالث من
عمره ،ويعمل بأحد المطاعم الشهيرة ويسكن في البناية نفسها ،وفــور تلقي
البالغ انتقل رجال األمن والمباحث واألدلــة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل
النائب العام الى موقع البالغ.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث شاهدوا جثة المجني عليه ،الذي تبين من
خالل المعاينة األولية لها من الطبيب الشرعي أنه مصاب بطعنة نافذة بالقلب،
كما استمعوا إلى إفادة حارس البناية ،الذي قال إن أحد سكان البناية (سيالني)
وصديقته وصديقه حدث خالف بينهم بسبب ادعاء صديقتهما بأن المجني عليه
تحرش بها ،مما دفعهم الى طعنه بسكين ،والذوا بالفرار بعد ارتكاب الجريمة،
مشيرا الى أن رجال المباحث أبلغوا رجال األمن باإلدارة العامة ألمن المطار بأسماء
المتهمين وصورهم ،في محاوله للقبض عليهم قبل تمكنهم الهرب خارج البالد.
وذكر المصدر أن رجال المباحث تلقوا اتصاال من "أمن المطار" يفيد بأن رجال
األمن تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي وشريكته أثناء محاولتهما شراء تذاكر
طيران من إحدى الشركات ،وتسلم رجال المباحث المتهمين واقتادوهما الي مكتب
التحقيق ،واعترفا تفصيليا بارتكاب الجريمة باستخدام سكين المطبخ ،ألن
المجني عليه تحرش بالمتهمة داخل مصعد البناية ،وقررا االنتقام منه ،بمشاركة
صديقهما الثالث المتواري عن األنظار ،واليزال البحث جاريا عنه.

●

سيد القصاص

خصصت وزارة الكهرباء والماء  12مليون
دي ـن ــار بـمـيــزانـيــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ك ـج ــزء من
التكلفة اإلجمالية لمشروع تزويد وتركيب
وتشغيل وصـيــانــة محطة الــدوحــة لتحلية
مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات
زيادة قلوية المياه المنتجة المرحلة الثانية
بـطــاقــة إنـتــاجـيــة يــومـيــة  60مـلـيــون غــالــون
إمبراطوري.
ً
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء ،إنه وفقا
لـلـبــرنــامــج الــزمـنــي الـمـعــد مــن ال ـ ــوزارة تبدأ
الدراسة األولية للمشروع خالل العام الحالي
فترة  6أشهر ،كما تبدأ مرحلة التنفيذ بداية
ً
العام المقبل وحتى  2021ولمدة  30شهرا.
وتابعت أن المشروع يأتي ضمن المشاريع
التنموية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء
لزيادة إنتاج المياه ومواجهة الطلب المتزايد
عليها بـسـبــب الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة الـمـطــردة
ً
سنويا ،موضحة أن المشروع من شأنه توفير
استخدام المياه الجوفية الالزمة للمعالجة
النهائية للمياه المقطرة ،إذ إن المياه الناتجة
م ــن ال ـم ـش ــروع ال ـم ــزم ــع إق ــام ـت ــه ف ــي محطة
الدوحة سوف تكون مياهه صالحة للشرب
دون الحاجة إلى خلطها مع مياه جوفية.
وأشارت إلى أن المشروع سيمكن الوزارة
من تعزيز ودعم السعة اإلنتاجية من المياه

الالزمة لحاجة السكان ،إضافة إلى القطاع
الـصـنــاعــي ال ــذي تسعى الــدولــة إل ــى تمهيد
الـطــريــق أمــامــه لــإسـهــام فــي خطط التنمية
ً
الحادثة حاليا في كل المجاالت ،إضافة إلى
ضمان استمرارية توفير الكميات المستقبلية
من المياه المطلوبة للتوسعات الصناعية
ً
ً
وال ـمــدن الـجــديــة الـتــي تشهد تــوسـعــا كبيرا
ً
خ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة وتـعـتـمــد أســاســا
على خدمتي الكهرباء والماء كمعيار جذب
للسكان وأصحاب المصانع في ذات الوقت.
وش ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى حـ ــرص وزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ بــرام ـج ـهــا
التنموية من خالل طرح وتنفيذ مشاريعها
ً
وفقا للمواعيد المحددة ،ومن خالل األجهزة
التنظيمية لطرح وترسية المشاريع المتمثلة
ف ــي ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي لـلـمـنــاقـصــات الـعــامــة
واألج ـ ـهـ ــزة ال ــرق ــاب ـي ــة الـمـتـمـثـلــة ف ــي ديـ ــوان
ً
الـمـحــاسـبــة ،مـشـيــرة إل ــى أن هـنــاك ع ــددا من
ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة ال ـت ــي سـيـتــم طــرحـهــا
ل ـت ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث ال ـش ـب ـك ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وزيـ ـ ــادة اإلن ـتــاج ـيــة م ــن ال ـك ـهــربــاء وال ـم ـيــاه
وتوفير خدمات متميزة في مكاتب شؤون
المستهلكين بما يواكب المستجدات الجديدة
في مجال تحصيل المديونيات والـعــدادات
وإيصال التيار وغيرها من الخدمات األخرى.

الحجاج في العيادات الطبية

●

عادل سامي

أعلن نائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية مغير
الشمري ،بدء استقبال الحجاج الكويتيين في عيادات الفريق ،مشيرا
إلى أنها عبارة عن  4عيادات ،ممثلة بعيادتين للرجال ومثلهما للنساء.
وقــال الشمري ،في تصريح صحافي ،أمــس ،إن كل عيادة تحتوي
على غرفة مالحظة ،وتضم أجهزة للضغط وفحص الحرارة والسكر،
إضافة إلى غرفة للعمليات الصغرى لعمل الغيارات وخياطة الغرز،
وغرفة إلنعاش القلب وصيدلية ،وسيارتي إسعاف للحاالت الطارئة.
وكشف عن عزم قيام فرق تفتيشية بجوالت مستمرة على حمالت
الحج الكويتية ،للتأكد من تطبيقها جميع االشتراطات الصحية التي
اعتمدها الفريق للحمالت ،مشددا على اتخاذ كل اإلجراءات القانونية
بحق من يخالف تلك االشتراطات.
من جهة أخرى ،كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د .أحمد
ً
الشطي عن وجود  160فردا في بعثة الحج الطبية الكويتية يعملون
لخدمة  9آالف حاج من  49حملة.
وأكــد الشطي ،في تصريح صحافي ،أمــس ،عــدم تسجيل أي حالة
ً
سحايا بين الحجاج الكويتيين خالل العشرين عاما الماضية.
وأضاف أن كل حملة سيكون مخصصا لها طبيب وممرض ،في
حين سيخصص لكل حملة يزيد عدد أفرادها على  100شخص
ً
طبيبان وممرضان اثنان ،الفتا إلى أن الوزارة وضعت خطة صحية
للحج قبل انطالق موسم الحج وأثناء وعقب عــودة الحجاج من
أداء الفريضة.

محليات
سلة أخبار
«المهندسين» :لجنة لتوظيف
الكويتيين في «الطرق»
أشادت جمعية املهندسني
الكويتية بالجهود التي تبذلها
الهيئة العامة للطرق ،مثنية على
جهود املهندسني الكويتيني في
إنجاز مشاريع الهيئة ،وخاصة
مشروع جسر جابر ،حيث تم
تركيب آخر قطعة خرسانية
بنجاح له ،وسيجعل الكويت
واحدة من الدول التي تمتاز
بوجود واحد من أكبر الجسور
البحرية عامليا .وقال رئيس
الجمعية د .فيصل العتل ،إن وفدا
من "املهندسني" التقوا رئيس هيئة
الطرق م .أحمد الحصان ،بمكتبه،
حيث "اطلعنا على مشاريع الهيئة،
وما يقوم به املهندسون الكويتيون
العاملون فيها" ،الفتا إلى االتفاق
مع الهيئة لتشكيل لجنة إلتاحة
املجال لتوظيف املهندسني
الكويتيني ،واملساهمة في تقليص
فترة انتظارهم لفرص عمل
تتناسب ومؤهالتهم الهندسية.
وأضاف العتل" :عرضت الجمعية
مبادرة لتطوير شارع الخليج
العربي ،ليكون معلما سياحيا
جذابا في البالد".

«البلدية» :تحرير 187
مخالفة في الفروانية
كشفت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن تحقيق
العديد من اإلنجازات التي
حققها قسم الباعة الجائلني
بمراقبة إشغاالت الطرق بإدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية الفروانية ،خالل
يوليو املاضي.
وأوضح مدير إدارة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع
بلدية املحافظة سعد الخرينج،
في تصريح أمس ،أن اإلدارة
حريصة على االرتقاء بمستوى
النظافة ،والحد من االسواق
العشوائية وكل املظاهر السلبية.
وأضاف أن مفتشي القسم
قاموا خالل يوليو املاضي
بتحرير  187مخالفة ،إلى جانب
مصادرة حمولة 1817م 3من
الفواكه واملالبس املستعملة
واألجهزة الكهربائية واألثاث
املستعمل وإرسالها إلى موقع
مردم النفايات.

أكاديميا
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«اتحاد التطبيقي» لقبول المرفوضين المطابقين للشروط العميري :بدء االنتقال التدريجي إلى الديوان
الجديد لـ «التطبيقي»

طالب رئيس لجنة المستجدين في االتحاد
الـعــام لطلبة ومـتــدربــي الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،عبدالله الهزاع ،إدارة الهيئة
بـقـبــول جميع المتقدمين لــالـتـحــاق بكلياتها

ومعاهدها ممن تنطبق عليهم شــروط القبول،
مــوضـحــا أن شــريـحــة كـبـيــرة مـمــن ت ـقــدمــوا إلــى
االلتحاق بالهيئة تم رفضهم ،رغم انطباق الشروط
كافة عليهم .وقال الهزاع ،في تصريح صحافي

أمس ،إن «عدم قبول الهيئة لتلك الشريحة الكبيرة
سبب هاجسا للطلبة وأولـيــاء أمــورهــم ،وسوف
يكونون فريسة سهلة لبعض الجامعات الخاصة
التي تغالي في مصروفاتها الدراسية.

جار لتوفير جميع الخدمات للموظفين في المبنى
العجمي :العمل ٍ
أكد المدير العام الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
ب ــاإلن ــاب ــة ،م .طـ ـ ــارق ال ـع ـم ـيــري،
جاهزية مبنى الــديــوان الجديد
ل ـل ـه ـي ـئــة ب ــالـ ـش ــوي ــخ ،م ـع ـل ـنــا أن
مرحلة االنـتـقــال التدريجي لكل
ق ـطــاعــات الـهـيـئــة إل ـيــه ق ــد ب ــدأت
ب ــال ـف ـع ــل ،ح ـي ــث بـ ـ ــدأت اإلدارات
التابعة لقطاعي الشؤون اإلدارية
والمالية والتخطيط والتنمية،
ويليهما قطاع المدير العام ،ثم
القطاعات األخرى كافة بالهيئة.
وأشــار العميري ،في تصريح
أمـ ـ ــس ،إلـ ــى أن ت ــأث ـي ــث ال ــدي ــوان
الـ ـج ــدي ــد ان ـت ـه ــى ب ــال ـف ـع ــل ،وت ــم
االنتهاء كذلك من إنجاز الخدمات
كافة ،مثل تمديد خطوط شبكة
اإلنـتــرنــت واالت ـص ــاالت ،مضيفا

طارق العميري

فنيس العجمي

أن إجــراء ات االنتقال للديوان لن
تعوق العمل بكل قطاعات الهيئة،
ح ـي ــث ت ــم ال ـت ـن ـس ـيــق الس ـت ـم ــرار

العمل مع تنفيذ االنتقال ،حتى
االنتهاء منه دون توقف للعمل
بكل القطاعات.

سلسلة دورات لتدريب
المدربين في «»AOU
نظمت الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ( )AOUسلسلة
من دورات تدريب المدربين « »TOTلكل شرائح المجتمع ،تحت
رعاية مدير الجامعة د .نايف المطيري ،بعد تطبيق تعاونها
مع الجمعية العالمية للمدربين والمطورين  ISTDخالل دورات
مشتركة في تدريب المدربين « ،»TOTوالتي يستطيع من خاللها
ال ـم ــدرب ال ـحـصــول عـلــى شـهــادتــي تــدريــب إحــداه ـمــا مــن مركز
التدريب بالجامعة واألخرى من  ISTDبمقر الجامعة في منطقة
العارضية.
من جهته ،قال مدير المركز محمد العجمي إن هذا التعاون
أثمر تخريج العديد من الدفعات في دورات عديدة من دورات
 ،TOTوآخــرهــا هــذه ال ــدورة الـتــي تــم تقديمها ل ــ 19مـتــدربــا من
أكاديميي وإداريي الجامعة ،وتأهيلهم لسوق التدريب.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـج ـمــي أن ال ـجــام ـعــة أص ـب ـحــت ت ـص ـقــل م ـه ــارات
الموهوبين وداعما لتخريج المدربين خالل دوراتها التدريبية
وارتباطاتها المتشعبة األكاديمية والتدريبية والتعليمية.
وأكد العجمي أن دورة  TOTتعتبر بمنزلة الجسر الذي ينطلق
من خاللها المتدرب ،ويحلق في سماء التدريب المعتمد محليا
ودوليا ،لما يحتويه فهرسها المتنوع ،كما تخدم كل من يتعامل
مع الجمهور بشكل مباشر ،سواء في قطاع التدريب أو التدريس،
لذا هي مفيدة جدا للقطاعين الخاص والحكومي ،حيث حصل
ال ـم ـتــدربــون عـلــى شـهــادتـيــن مــن الـجــامـعــة الـعــربـيــة المفتوحة
والجمعية العالمية للمدربين والمطورين.

وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،كـشــف
م ــدي ــر إدارة الـ ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة
بالهيئة ،م .فنيس العجمي ،عن
تـشـغـيــل الـمـبـنــى ال ـجــديــد ،وأن ــه
جار العمل حاليا لتوفير جميع
الخدمات لموظفي الهيئة وكافة
مـنـتـسـبـيـهــا وض ـيــوف ـهــا ال ـك ــرام
م ــن فـ ــروع ل ـشــركــات االت ـص ــاالت
وفـ ـ ـ ـ ـ ــروع لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك والـ ـمـ ـط ــاع ــم
والكافيتيريات.
وأعـلــن العجمي ،فــي تصريح
صـحــافــي أمـ ــس ،مـتــابـعــة تنفيذ
كافة العقود المبرمة بين الهيئة
وبين الجهات األخرى كالنظافة
واألمــن والمركبات والمراسلين
لضمان تقديم أ فـضــل الخدمات
لكل منتسبي الهيئة ،وبما يصب
في مصلحة العمل بها.

«تنفيذية الطلبة» ناقشت «بدل
الفيزا» مع «اتحاد أستراليا»
ناقش رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة الكويت فالح
السويري مع نائب رئيس الهيئة اإلدارية لالتحاد فرع أستراليا عبدالله
الكندري ،وأمين الصندوق عبدالله المرتجي ،إقرار بدل تمديد الفيزا
مرتين ،على أن يكون التمديد لسنتين من خالل الملحقية مباشرة،
نظرا الرتفاع تكلفة تمديد الفيزا بأستراليا ،مما يرهق الطلبة ماديا.
وتــم أيضا مناقشة مشكلة قطع المخصصات المالية عن الطلبة
المنتظرين لقرار الموافقة على تمديد بعثتهم ،حيث إنهم يعانون
أوضــاعــا مالية بالغة الـســوء ،بسبب وقــف رواتـبـهــم ومخصصاتهم
المالية ،في ظل االرتفاع المستمر والكبير في تكاليف المعيشة هناك.

ةديرجلا

•
العدد  / 3867الثالثاء  14أغسطس 2018م  3 /ذو الحجة 1439هـ

opinion@aljarida●com

تساقط اإلنجازات الوهمية
لمجلس ٢٠١٣
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

ما زلنا نكتشف أن ما سمي "إنجازات مجلس "٢٠١٣
كانت إنجازات وهمية ،وأن البهرجة اإلعالمية التي
أحيطت به وكثير منها مدفوع الثمن أصبحت هباء ،وآخر
هذه المسرحيات ما كشف عن تجاهل الحكومة لتنفيذ
قوانين صادرة عن ذلك المجلس.
ً
مجلس األمة  ٢٠١٣كان سيئا من النواحي التشريعية
وا لــر قــا بـيــة ،و مــا ز لـنــا نتذكر أن حــل ذ لــك المجلس كان
ْ
الحر
أحد أهدافه حماية أعضائه من السقوط الشعبي
المقبلة ،ومع ذلك لم تفلح هذه الخطة
في انتخاباتهم
ُ
فأ ْق َ
صي كثير منهم في انتخابات
المرتبة إلنجاحهم
 ،٢٠١٦و ع ـلــى سـبـيــل ا لـمـثــال كــا نــت نـسـبــة ا لـتـغـيـيــر في
الدائرة الثالثة لوحدها ٪٧٠ من نواب .٢٠١٣
إ لــى ا لـيــوم و مــا زلنا نكتشف أن مــا سمي "إ نـجــازات
مـجـلــس  "٢٠١٣كــا نــت إ ن ـجــازات و هـمـيــة ،وأن البهرجة
اإلعالمية التي أحيطت به وكثير منها مدفوع الثمن
أصبحت هـبــاء ،وآ خــر هــذه المسرحيات مــا كشف عن
ت ـجــاهــل ال ـح ـكــومــة ل ـت ـنـف ـيــذ ق ــوان ـي ــن صـ ـ ــادرة ع ــن ذلــك
المجلس ،و تــم نشرها في الجريدة الرسمية ،ومضى
عليها سنوات وما زالت الحكومة تماطل في تطبيقها
بشكل كامل وسليم.
قانون  ٢٠١٥ /٢٩بإنشاء شركة ثانية للمواشي ترى
الحكومة عدم جدوى تأسيس الشركة ،قانون ٢٠١٥ /١٠٠
بإنشاء هيئة الشباب طلبت الحكومة إلغاء القانون،
قانون  ٢٠١٥/ ٦٧إنشاء ديوان حقوق اإلنسان تم تعديله
ً
قبل تطبيقه* وما زال معطال حتى اآلن ،قانون إنشاء
هيئة ا لـطــرق تطلب الحكومة إ لـغــاء الهيئة باإلضافة
إلى إلغاء قانون البصمة الوراثية وتعديالت قوانين
الرياضة.
ب ــال ــرغ ــم م ــن ق ـنــاع ـت ـنــا أن ت ـلــك ال ـق ــوان ـي ــن ف ـعــا غـيــر
مستحقة ،وأن إصدارها كان بخالف أولويات الشعب
ومصلحة الدولة ،وأنها أعدت بطريقة "السلق" ،فإن هذا
لن يمنعنا من تنبيه مجلس األمة الحالي على ضرورة
حـســم ه ــذه ال ـفــوضــى الـتـشــريـعـيــة ،فـمــن غـيــر الـمـعـقــول
أن ت ـص ــدر ق ــوان ـي ــن بــال ـش ـكــل ال ــدسـ ـت ــوري ث ــم تـتـحـجــج
الحكومة بتعطيلها أو تأجيلها أو عدم إصدار لوائحها
ً
التنفيذية ،وتمارس دورا أعلى من الدور الممنوح لها
ً
دستوريا في ظل غفلة النواب وغياب دور المجلس!
لقد مضت سنتان على مجلس األمة الحالي ،وتبقت
ّ
سـنـتــان إذا أكـمــل مــدتــه ولــم يـتــم حــلــه ،وأن الـشـعــب ما
زال في انتظار أن يقوم المجلس بإنجازات تشريعية
حـقـيـقـيــة م ـف ـيــدة ونــاف ـعــة ،وأن يـفـعــل رقــاب ـتــه بــالـشـكــل
ً
الصحيح بــدال مــن تـضــارب اال سـتـجــوا بــات واالنشغال
بالصراعات الداخلية بين النواب وكبح جماح النزيف
المالي في الميزانية العامة ،ونطلب منهم االعتبار لما
جرى ألسالفهم من أعضاء نــواب مجلس  ٢٠١٣وكيف
كانت ردة الفعل الشعبية في صناديق االنتخابات لمن
أخلف وعوده ،وسخر عضويته لالستفادة الشخصية
وتنفيع المقربين منه ،وعقد الصفقات والوعود السرية
مع الحكومة ،فاتعظوا قبل فوات األوان .والله الموفق.
* تقرير نشر في "الجريدة" .٢٠١٨-٧-٣٠

صراع الصين الشرس ضد مثقفيها
تستهدف حملة جديدة
للحزب الحاكم في الصين
المثقفين ،الذين أعلن
سيخوض
الحزب ًأنه ً
"صراعا شرسا" ضدهم
بتنظيمه حلقات دراسية
عن عقيدة الحزب لدفعهم
إلى التحلي «بحس وطني
أكبر».

مــع امـتــاء الصحف بالقصص عــن التحديات
ال ـتــي ت ــواج ــه األسـ ــر ال ـم ـهــاجــرة ،رب ـمــا ي ـكــون من
ال ـم ـغ ــري أن ن ـف ـتــرض أن أسـ ـب ــاب الـ ـن ــزوح أيـضــا
تلقى القدر نفسه من االهتمام والــدرس ،لكن هذا
االفتراض غير صحيح في أغلب الحاالت ،فاليوم
تكاد الحلول المقترحة لمشكلة الهجرة القسرية
تركز بشكل كامل على مساعدة المهاجرين بعد
فرارهم ،بدال من استهداف أسباب الفرار ،لكن حل
َ
أزمات الالجئين في العالم يتطلب إعطاء أسباب
الهجرة القدر نفسه من االهتمام الذي نوليه لآلثار
المترتبة عليها.
لماذا يخاطر اآلباء بحياتهم أو حياة أطفالهم،
فيتركون ديارهم ويرتحلون إلى المجهول؟ وما
الذي يمكن القيام به من عمل لمنع اضطرار األسر
إل ــى ال ـه ـجــرة ف ــي ال ـم ـقــام األول؟ كــانــت م ـثــل هــذه
التساؤالت بين أسئلة رئيسة حاولت أنا وبعض
الزمالء اإلجابة عنها في دراســة جديدة لمنظمة
ال ـت ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـن ـم ـيــة ب ـع ـن ــوان "دول
الهشاشة  ،"2018وجــاء ت النتائج تنويرية بقدر
ما كانت مثيرة للقلق واالنزعاج.
بحلول عــام  2030سيعيش أكثر من  %80من
َ
ف ـقــراء ال ـعــالــم فــي منطقة تــوصــف بــأنـهــا "هـشــة"،
وه ـ ــو ال ــوض ــع الـ ـ ــذي ربـ ـم ــا ي ـع ـكــس أي ع ـ ــدد مــن
األسباب السياسية ،أو االجتماعية ،أو األمنية ،أو
االقتصادية ،أو البيئية ،ومن المؤسف أن استمرار
االتجاهات الحالية يعني تخصيص قدر ضئيل
للغاية من مساعدات التنمية للتصدي للعوامل
التي تساهم في إحداث الهشاشة ،ففي عام ،2016
ُ
خدم  %2فقط من مساعدات
على سبيل المثال ،است ِ
التنمية الرسمية التي بلغت  68.2مليار دوالر،
والتي ذهبت إلى أماكن متأثرة بالهشاشة ،لإلنفاق
على أنشطة منع نشوب الصراعات ،وذهبت نسبة
 %10فقط من هذا المبلغ لمبادرات بناء السالم ،وال
يمكننا أن نستخلص أي استنتاج آخر من كل هذا:
يجب علينا أن نعمل على تغيير كيفية تخصيص
مساعدات التنمية الرسمية.
تشير تقديرات وكالة األمــم المتحدة لالجئين
إلى أن  68.5مليون شخص نزحوا قسرا في عام
 ،2017وقد توافد عدد كبير من هؤالء األشخاص
م ــن خ ـمــس دول ف ـق ــط :أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وم ـيــان ـمــار،
والصومال ،وجنوب السودان ،وسورية ،ولكن في
حين أن البلدان التي تستضيف الالجئين تحتاج
بـشــدة إل ــى األمـ ــوال لــدعــم جـهــود إع ــادة التوطين
ال ـطــوي ـلــة األج ـ ــل ،ف ــإن أغ ـل ــب م ـس ــاع ــدات التنمية
الرسمية ما زالت توجه إلى حلول قصيرة األجل،
وكانت المبادرات اإلنسانية -مثل الغذاء والمأوى-
تـمـثــل م ــا ي ـقــرب م ــن ثـلــث ك ــل م ـســاعــدات التنمية
الرسمية في العام الماضي ،وكانت هذه الحصة
في ارتفاع لفترة تقرب من عشر سنوات.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ي ـت ــراج ــع ت ـمــويــل ب ـن ــاء ال ـم ــدارس
والـمـسـتـشـفـيــات وغ ـيــر ذل ــك م ــن م ـشــاريــع البنية
األساسية على نحو مستمر ،ورغم أنه من المفهوم
أن ي ـم ـيــل ال ـم ــان ـح ــون إلـ ــى اخ ـت ـي ــار ح ـل ــول ت ـقــدم
مساعدات فورية للنازحين ،فإن إهمال احتياجات
الالجئين الطويلة األجل ينم عن ِقصر نظر شديد،
األمــر ببساطة أن طموح المجتمع الــدولــي فيما
يتصل بالمساعدات البد أن يتطور إلى ما هو أبعد

السفير يوسف عبدالله العنيزي

وينغوانغ سان بروفيسور جامعي متقاعد يعيش
في جينان ،عاصمة محافظة شاندونغ ،أحد أصوات
ً
االنشقاق الحية األكبر سنا في الصين .في األول من
أغسطس كــان يتحدث عبر الهاتف خــال بث مباشر
بلغة الماندرين مع محطة "صوت أميركا" ،حين أخبر
المذيع أن الشرطة اقتحمت منزله وطلبت منه التوقف،
لكنه رفــض ،وق ــال" :مــن حقي أن أعـ ّـبــر عــن رأي ــي ،هذه
حريتي في التعبير" ،ثم انقطع الخط ،وذكرت "صوت
أميركا" أنها عجزت عن معاودة االتصال به.
كــان وينغوانغ ،الــذي تـجــاوز الثمانين مــن العمر،
ّ
يدرس الفيزياء واالقتصاد ،واعتاد هذا البروفيسور
التكلم ضد الحزب الشيوعي الصيني طوال أكثر من
خمسين سنة وتعرض للسجن ،والضرب ،والمضايقة.
ً
ً
ّ
وتشكل المحاولة األخيرة إلسكاته فصال جديدا في
ً
نضال طويل لرجل واحد ،إال أنها تعكس أيضا حملة
للضغط على الباحثين والمثقفين كي يسيروا وراء
الحزب والرئيس شي جين بينغ ،حاكم الصين القوي
ً
الــذي لم يتقبل مطلقا االنشقاق فيما عمل على بناء
ً
حــركــة دعــم لشخصه لــم نـ َـر لها مثيال منذ زمــن ماو
تونغ .ففي عهد شي ،عادت الحمالت العقائدية،
تسي ً
ً
مستهدفة أفكارا مثل حرية التعبير والتجمع .كذلك
ً
تخوض الصين حمالت لنشر عقيدتها ونفوذها بعيدا
خارج حدودها.
تستهدف حملة جديدة المثقفين ،إذ أعلن الحزب
ً
ً
أنه سيخوض "صراعا شرسا" ضدهم بتنظيمه حلقات
دراسية عن عقيدة الحزب لدفعهم إلى التحلي "بحس
وطني أكبر" ،واقتبس "راديو آسيا الحرة" ،الذي نشر

رواي ــة عــن هــذا المسعى الـجــديــد ،عــن مـســؤول سابق
ّ
ف ــي قـســم الــدعــايــة قــولــه إن ه ــذه ال ـخ ـطــوة تـشــكــل من
ً
حيث األساس أمرا بمحاولة تنفيذ علمية غسل دماغ
جماعية .وإذا بدت كل هذه المصطلحات قديمة ،فهي
كذلك ،مما يعيدنا إلى عصر ماو والسنوات القاسية
قبل االنفتاح واإلصالح في العقود األربعة الماضية.
حاول شي قمع حرية التفكير أينما هددت نفوذه أو
احتكار الحزب للسلطة ،حتى إنه أخبر وسائل اإلعالم
في عــام  2016أن "عليها التعاطي مع الحزب كما لو
أنــه عائلتها" ،وهــا هــو الـيــوم يــوجــه رســالــة مشابهة
ً
إلى المثقفين ،مشددا على ضرورة أن ينصاعوا ،فقد
ّ
تحولت الجامعات إلــى هــدف يسعى شي إلــى إحكام
ً
ً
قبضته عليه .ولكن ثبت أخيرا مــرة أخــرى أن صوتا
ً
ً
ً
ً
واح ــدا حــرا يستطيع أن يترك تأثيرا كبيرا ،ففي 24
يوليو ،نشر شو زانغرون ،بروفيسور في القانون في
ً
ً
جامعة تسينغ-هوا في بكين ،مقاال مطوال شكك فيه
ً
بجرأة في ّ
توجه الصين الحالي ،وانتقد خصوصا شي
وعودته إلى الماوية ،وذكر شو" :يجب استخدام مكبح
ط ــوارئ لــوقــف حــركــة حشد الــدعــم لشخص" الرئيس
الصيني ،كذلك ّ
عبر شو عن خوفه من أن الصين تعود
إلى التوتاليتارية.
ً
ّ
وشــكــل هــذا المقال مـثــاال على مــدى قيمة التفكير
الحر العلني لمجتمع وقادته ،حيث دعا شو الصين
إلى عدم تبديد مكاسب عهد اإلصالح واالنفتاح ،وال
شك أن نصيحته تعود على الصين بفائدة أكبر من
ُ
المسائل الكئيبة عــن ال ــوالء والـطــاعــة الـتــي تـكـ َّـرر في
حلقات الدراسة التي ينظمها الحزب.

في ظل ما يتم تناقله من أخبار حول قرب لقاء الرئيس األميركي
ترامب والرئيس اإليراني روحاني ،الذي ربما يأتي تتويجا لحلف
قديم بين أميركا وإيران وإسرائيل ،وربما منذ نظام الشاه في
إيران ،والذي كان يطلق عليه "شرطي الخليج" ،فإنه يمكن
التكهن بتحضير الساحة العربية ،لفتح بعض السفارات العربية
في "القدس".
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية برز إلى الوجود قطبان
تمثال في الواليات المتحدة األميركية وحلفائها ،أو ما اصطلح
على تسميته "المعسكر الــرأسـمــالــي" ،واالت ـحــاد السوفياتي
وحلفائه أو ما اصطلح على تسميته "المعسكر االشتراكي أو
الشيوعي" ،وقد سعى كال الطرفين إلى بسط نفوذه في أنحاء
متفرقة مــن الـعــالــم ،فـقــام االتـحــاد السوفياتي بإنشاء "حلف
وارســو" ،ومد نفوذه إلى عدد من دول العالم بما فيها بعض
ال ــدول العربية الـتــي انتهجت النظام االشـتــراكــي ،كما قامت
أميركا بإنشاء "حلف الناتو" الذي ضم الدول األوروبية.
ون ـظــرا الم ـتــداد الـنـفــوذ االش ـتــراكــي وتـنــامــي الـمــد القومي
العربي في منطقة الشرق األوســط فقد قامت بريطانيا عام
 1955وبدعم قوي من أميركا بإنشاء "حلف بغداد" الذي كان
ً
يضم كال من بريطانيا والعراق وإيران وباكستان وتركيا ،ولكن
ً
هذا الحلف لم يستمر طويال ،وذلك بعد انسحاب العراق منه
بعد ثورة عام .1958
واآلن وفــي ظل هــذا الكم من األخـبــار حــول رغبة الواليات
المتحدة األميركية في إنشاء حلف "ناتو عربي" في المنطقة
ً
العربية ،وخصوصا منطقة الخليج ،فهل سيقتصر هذا الحلف
ً
على بعض الــدول العربية أم سيضم دوال أخــرى مثل إيــران،
وتركيا ،وباكستان ،وربما إسرائيل في وقت الحق؟
ً
في اعتقادي أن هناك تحضيرا لمثل هــذا الحلف أو لنقل
ً
"ات ـفــاق س ــام" بـيــن دول المنطقة مــدعــومــا مــن بـعــض ال ــدول
ال ـك ـبــرى ،ول ـكــن كـيــف سـيـتــم ذل ــك فــي ظــل خــافــات ح ــادة بين
أميركا وإيــران ،وأميركا وتركيا ،وكذلك الخالف اإلسرائيلي
الفلسطيني؟ وفي اعتقادي أننا في سباق مع الزمن لتجاوز
ه ــذه األ ح ـ ــداث ،فالقضية الفلسطينية تــد خــل اآلن مراحلها
األخيرة لنرى قيام "دولة فلسطين" التي تضم الضفة الغربية
وغــزة ،وربما بعض أجــزاء من القدس لتكون عاصمة للدولة
الناشئة بقيادة مشتركة بين "فتح" و"حماس" ،وقد ال يكون
مفاجئا أن المصالحة بين المنظمتين الفلسطينيتين سيتم
بوساطة إسرائيلية.
وفــي ظل ما يتم تناقله من أخبار حــول قــرب لقاء الرئيس
األميركي دونالد ترامب والرئيس اإليراني حسن روحاني ،الذي
ربما يأتي تتويجا لحلف قديم بين أميركا وإيران وإسرائيل،
وربما منذ نظام الشاه في إيران ،والذي كان يطلق عليه "شرطي
الخليج" ،ومــا نــراه من إعــادة سيطرة النظام الـســوري وشبه
تالشي الجيش الحر والمعارضة والجماعات المتشددة ،وكذلك
الــوفــود التركية إلــى واشنطن ،فإنه يمكن التكهن بتحضير
الساحة العربية ،بعد قرار نقل السفارة األميركية من تل أبيب
إلــى مدينة الـقــدس واالع ـت ــراف بـهــذه المدينة عاصمة أبدية
إلسرائيل "العبرية" ،لفتح بعض السفارات العربية في "القدس"،
وغير ذلك من مؤشرات تدل على أن المنطقة مقبلة على تغيرات
غير عادية ،واأليام حبلى باألحداث.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

ريتشارد ن .هاس* فولفغانغ إيشنجر*

الوقاية أفضل عالج للهجرة

بحلول عام
 2030سيعيش
أكثر من %80
َ
من فقراء العالم
في منطقة
توصف بأنها
«هشة»

«حلف بغداد» ولكن بشكل
آخر

واشنطن بوست

ريتشارد ن .هاس* خورخي موريرا دا سيلفا*

استهلكت أزمة الهجرة
العالمية كميات ضخمة
من رأس المال المالي
والسياسي ،والتصدي
لهذه األزمة بفعالية
يتطلب تحويل التركيز
نحو تحسين االستقرار
واألمن ،واألمل في
مستقبل أفضل ،في
األماكن التي يتوافد منها
المهاجرون.
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زوايا ورؤى

ألمانيا والمغازلة النووية الخطيرة
من إبقاء الناس على قيد الحياة؛ والبد أيضا من
تقديم مستقبل أفضل للمهاجرين.
الـ ــواقـ ــع أن مـ ـس ــاع ــدات ال ـت ـن ـم ـيــة الــرس ـم ـيــة من
الممكن أن تعمل كأداة قوية لمنع الصراع وعكس
االتجاهات التي تساهم في تعزيز الهشاشة ،إذا
جرى تخصيصها على النحو الصحيح ،وعالوة
على ذلــك ،كثيرا ما يشكل هــذا النمط من اإلنفاق
مصدرا لألمل للمهاجرين ،خصوصا أن مساعدات
ُ
التنمية الرسمية ت َعد من بين أكثر مصادر التمويل
جــدارة بالثقة في العديد من المناطق المتضررة
باألزمات ،ويصدق هذا بشكل خاص عندما يطول
أم ــد ال ـط ــوارئ ،ألن مـسـتــويــات الـتـمــويــل تنخفض
عادة مع نضوب معين التبرعات من مصادر أخرى.
من المؤكد أن عكس اتجاهات إنفاق مساعدات
التنمية الــرسـمـيــة الـحــالـيــة لــن يـكــون سـهــا ،ذلــك
أن ال ـه ـشــاشــة تـتـجـلــى ف ــي أش ـك ــال ال ح ـصــر لـهــا،
وسيتطلب الـتـصــدي لـتـحــديــات مـتـنــوعــة بتنوع
ال ـت ـط ــرف ال ـع ـن ـي ــف ،وت ـغ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ،وال ـجــري ـمــة
المنظمة ،والتمييز بين الجنسين ،و ضــع قواعد
جديدة لإلنفاق على التنمية.
ومع ذلك أصبحت الحاجة شديدة اإللحاح إلى
اتـخــاذ تــدابـيــر ملموسة ،فالتقاعس عــن معالجة
الصراع والعنف وغير ذلك من أشكال الهشاشة من
شأنه أن يعيد مكاسب التنمية عقودا من الزمن إلى
الوراء ،مما يزيد من تأجيج الديناميكيات نفسها
التي أدت إلى عدم االستقرار في المقام األول.
وما لم يسارع المجتمع الدولي إلى تغيير نهجه
فــي التعامل مــع االسـتـثـمــار فــي المناطق الهشة،
ف ـس ــوف يـفـشــل ال ـعــالــم ف ــي تـحـقـيــق ه ــدف رئـيــس
من أهــداف التنمية المستدامة التي أقرتها األمم
المتحدة :عدم السماح بتخلف أي إنسان عن الركب.
واإلنفاق على الحلول الطويلة األجل أمر منطقي
من الناحية المالية أيضا ،فوفقا لألمم المتحدة
والـبـنــك ال ــدول ــي ،إذا ج ــرى تخصيص الـمــزيــد من
األمــوال لبرامج منع الـصــراع ،فربما يمكن توفير
نـحــو  70مـلـيــار دوالر سـنــويــا َمــن تكاليف إع ــادة
َ
توطين الالجئين ،و فــي حين ق ِبل العالم فرضية
الوقاية ّ
الفعالة من حيث التكلفة في مجال الرعاية
الصحية (من خالل تشجيع الفحوصات المنتظمة
على سبيل المثال) ،فإن هذه الفلسفة لم تطبق بعد
على عملية صنع السياسات بشأن الهجرة .وهذه
الحال يمكن تغييرها ،بل إن تغييرها أمر واجب.
لـقــد اسـتـهـلـكــت أزمـ ــة ال ـه ـجــرة الـعــالـمـيــة -وهــي
األس ـ ـ ــوأ م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة-
كميات ضخمة من رأس المال المالي والسياسي،
والـتـصــدي لـهــذه األزم ــة بفعالية يتطلب تحويل
التركيز نحو تحسين االسـتـقــرار واألم ــن ،واألمــل
في مستقبل أفضل ،في األماكن التي يتوافد منها
ال ـم ـه ــاج ــرون ،وهـ ــذا يـعـنــي أن مـجـتـمــع الـتـنـمـيــة،
وخصوصا الجهات المانحة الرسمية ،يجب أن
يعيد النظر في أولوياته وسياساته.
* مدير التعاون اإلنمائي في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ووزير البيئة والطاقة في
البرتغال سابقا.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

هناك ثالثة أسباب
وجيهة تجعل مجرد
التفكير في الخيار النووي
سلوكا متهورا طائشا من
جانب ألمانيا ،أولها تبرؤ
ألمانيا من هذا الخيار أكثر
من مرة ،ثانيها من شأن
القنبلة النووية األلمانية أن
تدمر البيئة االستراتيجية
في أوروبا ،وثالها أن
مالحقة هدف امتالك
األسلحة النووية من
شأنها أن تستفز معارضة
شعبية كبرى.

لتعزيز
الدفاعات
النووية
األوروبية في
األمد البعيد
هناك طرق
أكثر ذكاء
من تقديم
قنبلة ألمانية

كـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث ف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات
ال ـ ـش ـ ـطـ ــرنـ ــج ،هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـح ــرك ــات
ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ربـ ـم ــا تـتـسـبــب
أي دولـ ــة م ــن خــال ـهــا -م ــن غير
قصد -في إلحاق هزيمة محققة
بنفسها ،وربما يكون فتح باب
المناقشة حــول أسلحة نووية
ألمانية خطوة من هــذا القبيل،
ومـ ــع ذلـ ــك فـ ــإن هـ ــذا ع ـل ــى وج ــه
الـ ـتـ ـح ــدي ــد م ـ ــا اقـ ـت ــرح ــه بـعــض
األلمان مؤخرا ،إذ يؤكد أنصار
تسليح ألمانيا نوويا أن مظلة
حلف شمال األطلسي النووية
ف ـقــدت ك ــل مـصــداقـيـتـهــا بسبب
تـصــريـحــات أدل ــى بـهــا الرئيس
األميركي دونالد ترامب.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ــل ث ــاث ــة
أس ـب ــاب وج ـي ـهــة تـجـعــل مـجــرد
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـخ ـي ــار الـ ـن ــووي
سلوكا متهورا طائشا من جانب
ألمانيا ،فـبــادئ ذي بــدء تبرأت
ألمانيا من هذا الخيار أكثر من
مرة ،أوال في عام  1969بالتوقيع
(والتصديق في وقت الحق) على
ال ـم ـعــاهــدة ب ـشــأن م ـنــع انـتـشــار
األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة ،ثــم فــي عــام
 1990بالتوقيع على ما يسمى
"معاهدة أربعة زائد اثنين" ،التي
مهدت الطريق إلى إعادة توحيد
شطري ألمانيا.
والتشكيك في هذه االلتزامات
اآلن من شأنه أن يلحق الضرر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ب ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــة أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا
ومصداقيتها في مختلف أنحاء
َ
العالم .كما تشكك ألمانيا بهذا
ف ــي م ـصــداق ـيــة الـ ـ ــردع ال ـن ــووي
ف ــي إطـ ــار مـنـظـمــة ح ـلــف شـمــال
األطلسي ،وبالتالي في التحالف
ذاتــه ،جنبا إلــى جنب مع نظام
منع االنتشار النووي بالكامل.
ينبغي لنا أن نتذكر أن حلف
شمال األطلسي كان منذ إنشائه
فــي ع ــام  1949واحـ ــدا مــن أكثر
وســائــل منع االنـتـشــار الـنــووي
َ
نجاحا في العالم ،فلم تجد أي
دو ل ــة ملتحقة بـعـضــو يــة حلف
ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي-ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،والمملكة
المتحدة ،وفرنسا -أي ضــرورة
المـتــاك أسلحة نــوويــا خاصة
بها.
إذا ا خـ ـ ـت ـ ــارت أ لـ ـم ــا نـ ـي ــا اآلن
الـ ـخ ــروج م ــن وض ــع ال ـق ــوة غير
الـ ـن ــووي ــة ،ف ـمــا ال ـ ــذي ق ــد يمنع
تــرك ـيــا أو ب ــول ـن ــدا ع ـلــى سبيل
ال ـم ـثــال م ــن أن ت ـحــذو حــذوهــا؟
وبهذا تحفر ألمانيا قبر نظام

منع االنتشار الـنــووي الــدولــي،
ومن يريد مثل هذه النكبة؟
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،مـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن ال ـق ـن ـب ـل ــة
النووية األلمانية أن تدمر البيئة
االستراتيجية فــي أوروبـ ــا ،ولن
يصب هــذا في مصلحة ألمانيا،
وس ـت ـف ـس ــر روسـ ـ ـي ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوات
األل ـمــان ـيــة نـحــو إن ـش ــاء تــرســانــة
نــوويــة على أنـهــا تشكل تهديدا
م ـب ــاش ــرا ألم ـن ـهــا ال ــوط ـن ــي ومــن
ال ـ ـمـ ــرجـ ــح أن تـ ـتـ ـبـ ـن ــى ت ــدابـ ـي ــر
عـسـكــريــة م ـض ــادة ،وه ــذا ب ــدوره
مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن صعوبة
مالحقة رؤي ــة الـنـظــام األوروب ــي
للسالم واألمن ،والتي تمثل هدفا
أساسيا في السياسة الخارجية
للحكومات األلمانية منذ كونراد
أديـنــاور .وعــاوة على ذلــك ربما
يتسبب الطموح النووي األلماني
في تعريض توازن القوى الدقيق
فــي أوروب ــا للخطر ،بما فــي ذلك
التوازن بين ألمانيا وفرنسا ،على
سبيل المثال ،مع عواقب ال يمكن
حصرها تـهــدد تماسك االتـحــاد
األوروبي في األمد البعيد.
وأخـيــرا ،ليس مــن الصعب أن
نتكهن بأن مالحقة هدف امتالك
األسلحة النووية مــن شأنها أن
تستفز معارضة شعبية كبرى،
خصوصا أن مثل هــذه الخطوة
ُ
ت ـ َـع ــد ت ـح ــوال ك ــام ــا م ــن حـكــومــة
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـمــان ـيــة أنـجـيــا
ميركل ،التي تحركت قبل بضع
سنوات فقط في اتجاه التخلص
الـتــدريـجــي مــن الـطــاقــة الـنــوويــة
بالكامل .ومن الصعب أن نتخيل
إخـ ـف ــاق ــا ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألمنية األلمانية أكبر من اقتراح
استراتيجية نووية ثم الفشل في
الحصول على موافقة برلمانية.
هناك طــرق أكثر ذكــاء لتعزيز
الدفاعات النووية األوروبية في
األمـ ــد الـبـعـيــد م ــن ت ـقــديــم قنبلة
أل ـمــان ـيــة ،فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
ربما تكون فرنسا على استعداد
لـلـتـفـكـيــر ف ــي االض ـ ـطـ ــاع ب ــدور
ممتد في الردع النووي ،جنبا إلى
جـنــب مــع األدوار الـتــي تضطلع
بها الواليات المتحدة والمملكة
الـمـتـحــدة فــي إط ــار حـلــف شمال
األطلسي ،ورغم أن هذا قد يتطلب
عملية جــوهــريــة إلع ــادة توجيه
االستراتيجية النووية الفرنسية
وإضفاء الطابع األوروبي عليها،
ف ـمــن ال ـم ـم ـكــن أن ت ـق ــدم ألـمــانـيــا
وغيرها من الشركاء األوروبيين
مـ ـس ــاهـ ـم ــات م ــالـ ـي ــة ل ـم ـث ــل ه ــذه

المبادرة ،في سياق اتحاد دفاعي
أورو بـ ــي فــي المستقبل يشتمل
على عنصر نــووي ،ولكن هناك،
في أفضل تقدير ،خيارات طويلة
األجل.
بــاخـتـصــار ،بـغــض الـنـظــر عن
تصريحات ترامب ،ستظل ألمانيا
مـعـتـمــدة ع ـلــى الـمـظـلــة ال ـنــوويــة
األميركية في المستقبل المنظور.
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أن أفـ ـ ـض ـ ــل ط ــري ـق ــة
لصيانة مصداقية حلف شمال
األطلسي واستحقاق نظرة جدية
م ــن ج ــان ــب الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
تتلخص في العمل بجدية نحو
تحقيق هدف التحالف المتمثل
ف ــي تـخـصـيــص  2%م ــن الـنــاتــج
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ــإنـ ـف ــاق
الــدفــاعــي وزي ـ ــادة االسـت ـث ـمــارات
في القدرات العسكرية التقليدية،
ليس إلرضاء المطالب األميركية،
بـ ـ ــل لـ ـحـ ـم ــاي ــة أم ـ ـن ـ ـنـ ــا ال ـ ـخـ ــاص
ومـ ـص ــالـ ـحـ ـن ــا الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ل ـكــن
ه ـ ــذا ال ي ـق ـت ـصــر ب ـب ـســاطــة عـلــى
زيـ ـ ــادة اإلنـ ـف ــاق؛ ب ــل يـ ــدور حــول
اإلنـ ـف ــاق ب ـق ــدر أك ـب ــر م ــن ال ــذك ــاء،
وخ ـص ــوص ــا م ــن خـ ــال تـجـمـيــع
ال ـقــدرات وتقاسمها ،ومــن خالل
المشتريات المشتركة المنتظمة
مع فرنسا وغيرها من الشركاء
األوروبيين ،بما في ذلك من خالل
صندوق االتحاد األوروبي للدفاع
الذي أنشئ مؤخرا.
ل ــن يـنـجــح أي م ــن ه ــذا إذا لم
تبدأ ألمانيا بالتعامل مع أمور
مـثــل االسـتــراتـيـجـيــة العسكرية،
واألمـ ـ ـ ــن ،وال ـ ــدف ـ ــاع ،بــاع ـت ـبــارهــا
أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـع ـل ـي ــا،
وعـ ـن ــدئ ــذ فـ ـق ــط ي ـص ـب ــح ب ــوس ــع
ال ـب ــون ــدس ـت ــاغ (م ـج ـلــس ال ـن ــواب
األلماني) إعطاء القوات المسلحة
األلمانية -التي يشار إليها غالبا
بوصفها "الجيش البرلماني" -ما
تحتاج إليه للقيام بالمهمة ،أما
البديل -النظر في تطوير أسلحة
نووية -فهو خطوة لن تنتهي إال
إلى خسارة المباراة.
* سفير ألمانيا إلى الواليات
المتحدة سابقا ،ورئيس
مؤتمر ميونيخ لألمن ،وأستاذ
السياسات األمنية والممارسة
الدبلوماسية في كلية هيرتي
لإلدارة الحكومية في برلين.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.214

5.378

٤.917

2.578 2.883 3.292

استمرار تراجع األسواق الخليجية للجلسة الثانية على التوالي
«السعودي» يفقد مستوى  8آالف نقطة ...ومؤشرات بورصة الكويت تخسر بنسب واضحة
• بداية سلبية لليرة التركية في أسواق الصرف العالمية وخسارة  %10أخرى
علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة
ليكون
خسائر ً
الكويت الثالثة ً
اللون األحمر عنوانا عريضا
لتداوالت أمس في جميع
األسواق المالية الخليجية
ومعظم األسواق المالية
العالمية.

استمرت المؤشرات الرئيسية
ال ـث ــاث ــة ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت فــي
ال ـتــراجــع للجلسة الـثــانـيــة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،إذ انـ ـخـ ـف ــض م ــؤش ــر
السوق العام بنسبة  0.8في المئة
تـعــادل  42.26نقطة ليقفل على
مـسـتــوى  5214.61نـقـطــة وســط
سـيــولــة مـتــراجـعــة بلغت بالكاد
 15مليون دينار ،وبكمية أسهم
متداولة بلغت  95.9مليون سهم
نفذت من خالل  5216صفقة.
ك ــذل ــك ت ــراج ــع م ــؤش ــر ال ـســوق
األول ب ـن ـس ـبــة  0.85فـ ــي ا ل ـم ـئــة
ً
هـ ــي  46.05ن ـق ـط ــة م ـق ـف ــا عـلــى
مستوى  5378.09نقطة بسيولة
 11مليون دينار ،وبكمية أسهم
متداولة  25.7مليون سهم نفذت
عبر  2896صفقة ،وخسر مؤشر
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي بـنـسـبــة 0.71
فــي الـمـئــة ت ـســاوي  35.35نقطة
ليستقر عند مستوى 4917.89
نقطة بسيولة  3.9ماليين دينار،
وب ـك ـم ـيــة أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة 70.2
م ـل ـي ــون س ـه ــم نـ ـف ــذت مـ ــن خ ــال
 2320صفقة.

قلق وضبابية
اسـ ـتـ ـم ــرت خـ ـس ــائ ــر األسـ ـ ـ ــواق
الخليجية للجلسة الثانية على
التوالي بعد بــدايــة سلبية لليرة
ال ـت ــرك ـي ــة س ـق ـطــت ب ــأك ـث ــر م ــن 10
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ب ــداي ــة تـعــامــاتـهــا
فــي األس ــواق اآلسـيــويــة المبكرة،
وتـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت م ـ ـع ـ ـظـ ــم األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق

«األهلي» يبيع ملكيته
في «السفن» البالغة %11.69
●

محمد اإلتربي

ضمن تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الدائمة تعمل المصارف
بين الفينة واألخ ــرى على الـتـخــارج مــن األنشطة واالسـتـثـمــارات غير
المصرفية ،إذ حقق البنك األهلي تخارجا ناجحا وإيجابيا امس من
ملكيته في شركة السفن.
وقاد المركز المالي الكويتي عملية تجميع حصص مختلفة في شركة
السفن ،لمصلحة تحالف من مستثمرين أفراد ،سبق أن تملكوا حصة
مقدارها نحو  29في المئة عبر شركة تم تأسيسها بنظام األفشور ام
اتش اي هولدينج .وتم أمس تنفيذ صفقة خاصة في البورصة لمصلحة
مشتر لدى المركز المالي ،حيث تم شراء
شركة السفن القابضة كعميل
ٍ
ملكية البنك األهلي البالغة  11.69في المئة.
وبلغت كمية األسهم المباعة في الصفقة  21.087مليون سهم بسعر
ُ 345فلسا للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية تبلغ نحو  7.2ماليين دينار.
ونفذت الصفقة بأقل من سعر السوق بنحو  86فلسا ،أي نحو 19.9
في المئة ،حيث أقفل سعر سهم السفن أمــس عند مستوى  431فلسا
للسهم ،في حين كان سعر الصفقة  345فلسا للسهم.

اآلسـيــويــة وفــي مقدمتها السوق
الياباني ومؤشر نيكي بحوالي
 2ف ــي ال ـم ـئــة ،وام ـت ــدت الـخـســائــر
لتشمل األ س ــواق الخليجية مرة
أخرى وبضغط من األسواق األبرز
إذ تراجع مؤشر «تاسي» السوق
السعودي بأكثر من  2في المئة،
وكسر مستوى  8آالف نقطة ،كما
تراجع دبي بحوالى  1.4في المئة
وخ ـس ــرت بـقـيــة األسـ ـ ــواق بنسب
متقاربة.
وس ـج ـل ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ال ـثــاثــة خـســائــر ليكون
ً
ً
الـ ـل ــون األحـ ـم ــر ع ـن ــوان ــا عــري ـضــا
لتداوالت أمس في جميع األسواق
المالية الخليجية ومعظم األسواق
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،وب ـعــد ت ــداول
م ــؤش ــرات األس ـ ــواق المستقبلية
األم ـي ــرك ـي ــة ق ـب ـيــل ع ـمــل األس ـ ــواق
األميركية لتشكل الليرة التركية
معضلة جديدة لالقتصاد العالمي
بعد خسارتها حوالى  30في المئة
خالل ثالث جلسات فقط.

أداء القطاعات واألسهم
في بورصة الكويت
ط ـ ـغـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أداء
القطاعات إذ انخفضت مؤشرات
ثـمــانـيــة ق ـطــاعــات هــي صـنــاعــة بـ
 13.5نقطة وخدمات استهالكية
ب ـ  13.1نقطة وسـلــع استهالكية
بـ  10.8نقاط وعقار بـ  10.7نقاط
واتـ ـص ــاالت بـ ـ  8.9ن ـقــاط وب ـنــوك
ب ـ ـ  8.6ن ـق ــاط وخ ــدم ــات مــال ـيــة بـ

 3.8نقاط وتأمين ب ـ  0.66نقطة،
ب ـي ـن ـمــا ارتـ ـف ــع م ــؤش ــرا قـطــاعـيــن
هما النفط والـغــاز ب ـ  12.5نقطة
ومـ ـ ــواد أس ــاس ـي ــة ب ـ ـ  0.31نـقـطــة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هــي تكنولوجيا ورعــايــة صحية
ومنافع وبقيت دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر سـ ـه ــم ب ـي ـت ــك قــائ ـمــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ بـلـغــت
ت ـ ـ ــداوالت ـ ـ ــه  4.5م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار

وبتراجع بنسبة  1.3في المئة تاله
سهم زين بتداول  1.1مليون دينار
وبــانـخـفــاض بنسبة  1فــي المئة
ثــم سهم أعـيــان بـتــداول  954ألف
ً
ديـنــار وبـقــي مستقرا دون تغير
ً
ورابـعــا سهم وطني بتداول 903
ً
آالف دينار ومتراجعا بنسبة 0.24
ً
في المئة ،وأخيرا سهم أجيليتي
بتداول  862ألف دينار وبخسارة
بنسبة  1.7في المئة.

 9.96ماليين دينار أرباح «المتكاملة»
في النصف األول من العام الحالي

بزيادة  3.51ماليين عن الفترة نفسها في 2017
أعلنت شركة المتكاملة القابضة أنها حققت
ً
أربــاحــا قيمتها  9.96ماليين ديـنــار ،بما يعادل
ً
 45.29فلسا للسهم ،في الفترة المنتهية في 6/ 30
ً
 ،2018/مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  6.45ماليين
ً
دينار ،ما يساوي  29.34فلسا للسهم في الفترة
نفسها من العام الماضي.
وكانت النتائج المالية في الربع األول من العام
الحالي أظهرت زيادة إيرادات الشركة بنسبة 27.6
في المئة ،إذ ارتفعت إلى  11.5مليون دينار ،وذلك
مقارنة بإيرادات الربع األول من عام  ،2017والتي
بلغت  9ماليين دينار ،كما ارتفعت ربحية السهم

ً
ً
إلى  22.7فلسا مقارنة بـ 15.1فلسا عن الفترة ذاتها
من العام الماضي بزيادة قدرها  50.4في المئة.
ً
وح ـق ـقــت أي ـض ــا أرب ــاح ــا صــاف ـيــة بـلـغــت 13.3
مـلـيــون دي ـنــار فــي  ،2017أي بــواقــع  60.5فلسا
للسهم ا لــوا حــد ،محققة بــذ لــك نسبة نمو بلغت
ً
 36فــي المئة ،كما حققت أيـضــا أربــاحــا صافية
خالل الربع األول من  ،2018بلغت نحو  5ماليين
دينار ،مقارنة بـ 3.3ماليين للفترة ذاتها من العام
الماضي ،لتحقق بذلك نموا في األرباح يصل إلى
أكثر من  50.4في المئة.

أخبار الشركات
«أسمنت الخليج» تربح  455.42ألف دينار
بلغت أرباح شركة أسمنت الخليج  455.42الف
دينار ،بواقع  0.001فلس للسهم ،في الفترة المالية
المنتهية في  ،2018/6/30مقابل تحقيقها ارباحا
بقيمة  1.78مليون دينار ،بما يعادل  0.003فلس
للسهم في نفس الفترة من عام .2017

«اكتتاب» تتكبد  367.98ألف دينار
تكبدت شركة اكتتاب القابضة خسائر بقيمة
 367.98ألــف دينار ،بواقع  1.15فلس ،في الفترة
المالية المنتهية في  ،2018/6/30مقابل تحقيقها
خ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة  201.7ألـ ـ ــف ،ب ـم ــا يـ ـع ــادل 0.63
فلس للسهم في نفس الفترة المقارنة من العام
المنصرم.

 3.04ماليين أرباح «يونيكاب»
حققت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل
أرباحا بقيمة  3.044ماليين دينار ،بمقدار 12.81
فلسا للسهم ،بالفترة المنتهية فــي ،2018/6/30
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  1.03مليون ،بما
ي ـعــادل  4.37فـلــوس للسهم فــي نـفــس الـفـتــرة من
العام الماضي.

«المدينة» تخسر  2.07مليون دينار
ب ـل ـغ ــت خـ ـس ــائ ــر ش ــرك ــة الـ ـم ــديـ ـن ــة ل ـل ـت ـمــويــل
واالسـتـثـمــار  2.07مـلـيــون دي ـنــار ،بـمـقــدار 5.32
فلوس للسهم ،في الفترة المنتهية في ،2018/6/30
مقارنة بتحقيقها أر بــا حــا بقيمة  647.56الفا،
بــواقــع  1.66فـلــس للسهم فــي نـفــس الـفـتــرة من
عام .2017

ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كـمـيــة ،ج ــاء أوال سـهــم أع ـي ــان إذ
ت ــداول بكمية بلغت  24.7مليون
ً
سـهــم وب ـقــي مـسـتـقــرا دون تغير
ً
وج ــاء ثــانـيــا سـهــم بيتك بـتــداول
 7.5ماليين سهم وبتراجع بنسبة
ً
 1.3فــي الـمـئــة وج ــاء ثــالـثــا سهم
منتزهات بتداول  6.3ماليين سهم
وبــارت ـفــاع بنسبة  1.4فــي المئة
ً
وجاء رابعا سهم االثمار بتداول

«الكابالت» تحقق  6.58ماليين دينار
اعـ ـتـ ـم ــدت شـ ــركـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات
والصناعات الكهربائية البيانات المالية
للفترة المنتهية في  ،2018/6/30وحققت
الـ ـش ــرك ــة أرب ـ ــاح ـ ــا ب ـق ـي ـمــة  6.58مــاي ـيــن

دينار ،بما يعادل  31فلسا للسهم ،مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  6.11ماليين ،بما
يعادل  29فلسا للسهم في نفس الفترة من
العام المنصرم.

«بيت األوراق» تربح  158.8ألف دينار

«أعيان» تكسب
 227.28ألفًا

أشــارت شركة بيت األوراق المالية إلى أنها حققت أرباحا بقيمة  158.88ألف
د ي ـنــار ،بما يـعــادل  0.3فلس للسهم بالفترة المنتهية فــي  ،2018/6/30مقارنة
بتحقيقها خسائر بقيمة  617.2الفا ،بواقع  1.3فلس للسهم في نفس الفترة من
عام .2017

«منتزهات» تربح  518.8ألفًا
صــاد قــت الشركة الكويتية للمنتزهات على البيانات المالية للفترة المنتهية في
 ،2018/6/30حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة  518.8ألف دينار ،بما يعادل  3.02فلوس
للسهم ،مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  494.65ألف دينار ،بواقع  2.7فلس للسهم في نفس
الفترة من العام المنصرم.

المجموعة المشتركة تربح
 2.65مليون دينار
ح ـق ـقــت ش ــرك ــة ال ـم ـج ـمــوعــة الـمـشـتــركــة
ً
للمقاوالت أرباحا بلغت  2.65مليون دينار
عــن الـفـتــرة المنتهية فــي ،2018- 06 -30
بنمو نسبته  153.69في المئة.
وأشــارت الشركة إلى أن سبب االرتفاع
في صافي الربح يعود إلــى زيــادة مجمل
الربح العام لشركات المجموعة ،والمتمثل
أغ ـل ـبــه ف ــي شــركــة الـمـجـمــوعــة الـمـشـتــركــة
للصخور ،وهي شركة تابعة.

«السالم» ربحت  61.2ألف دينار
أظ ـهــرت الـبـيــانــات الـمــالـيــة المرحلية
لـ ـش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ـس ـ ــام ال ـق ــاب ـض ــة
تحقيقها ربــح مـقــداره  61.2ألــف دينار
عــن ا لـفـتــرة المرحلية المنتهية فــي 30
يونيو .2018
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان ـهــا عــن
نتائج اجتماع مجلس اإلدارة أمس ،إلى
أن سبب ارتفاع االربــاح عن ذات الفترة
من العام الماضي بنسبة  120في المئة
يعود إلى زيادة حصة الشركة من أرباح
الشركات الزميلة.

أف ــادت شــركــة أعـيــان لــإجــارة
واالستثمار بأنها حققت أرباحا
بقيمة  227.28أل ــف دي ـنــار ،بما
يعادل  0.28فلس للسهم بالفترة
المنتهية في  ،2018/6/30مقابل
تـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا بـقـيـمــة 4.66
ماليين ،بواقع  5.82فلوس للسهم
في نفس الفترة من عام .2017

«المال» تناقش تعديل
أغراضها وأنشطتها
يـجـتـمــع مـجـلــس إدارة شــركــة
الـمــال لالستثمار غــدا األرب ـعــاء،
وذل ـ ــك ل ـم ـنــاق ـشــة ت ـع ــدي ــل بـعــض
أغراض وأنشطة الشركة.
وأشارت الشركة ،في إفصاحها
لبورصة الكويت ،إلى أنه ال يوجد
اث ــر لـلـمـعـلــومــة ال ـجــوهــريــة على
المركز المالي للشركة.

 4.5ماليين سهم وبخسارة بنسبة
ً
 0.62في المئة وجاء خامسا سهم
ً
أجــوان متداوال  3.1ماليين سهم
ً
وبقي مستقرا دون تغير.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا س ـهــم تـمـكـيــن إذ ارت ـفــع
بنسبة  66.6في المئة تاله سهم
ب ـيــان بنسبة  11.3فــي الـمـئــة ثم
سـهــم ك تـلـفــزيــونــي بنسبة 11.1
ً
في المئة ورابعا سهم وطنية د ق

ً
بنسبة  5.9في المئة وأخيرا سهم
فجيرة أ بنسبة  4.4في المئة.
ً
وك ــان أكـثــر األس ـهــم انخفاضا
سهم المركز إذ انخفض بنسبة
 11.8في المئة تاله سهم مواشي
بنسبة  10في المئة ثم سهم أولى
ً
تكافل بنسبة  9.8في المئة ورابعا
سهم التخصيص بنسبة  9.2في
ً
المئة وأخيرا سهم العيد بنسبة
 8.3في المئة.

القطاع
«سينوبك» تتعاقد مع ً
النفطي لتوريد  20حفارا
●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر
ن ـف ـط ــي أنـ ـ ــه ت ـ ــم االت ـ ـف ـ ــاق بـيــن
إحدى شركات القطاع النفطي
ال ـم ـح ـلــي ،وش ــرك ــة «سـيـنــوبــك»
ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
م ـجــال خ ــدم ــات ح ـقــول الـنـفــط،
مــن أجــل تــزويــد الشركة بنحو
ً
 20جهازا لحفر اآلبار النفطية
بقيمة بلغت نحو مليار دوالر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدر إن ذل ـ ــك
يــأتــي ف ــي إطـ ــار خـطــة الـكــويــت
االستراتيجية لزيادة إنتاجها
ً
م ــن ال ـ ـخـ ــام ،م ــوض ـح ــا أن تـلــك
ال ـش ــرك ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـع ــد أك ـبــر
مـ ـ ـق ـ ــاول لـ ـجـ ـه ــاز حـ ـف ــر ح ـق ــول

الـنـفــط الـبــريــة الـتــابـعــة لشركة
نفط الكويت.
وأوضـ ـ ــح أن ذلـ ــك ي ــأت ــي في
إطـ ـ ـ ــار ت ـن ـف ـي ــذ خـ ـط ــة ال ـك ــوي ــت
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـلـ ــوصـ ــول
بــاإلنـتــاج النفطي إل ــى نـحــو 4
ً
ماليين برميل يوميا  ،بحلول
عام ،2020
وه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة تقوم
ع ـل ــى رف ـ ــع ال ـ ـقـ ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة
ً
على مراحل وصوال إلى الهدف
المرجو.

«رساميل» :المؤشرات األميركية تنهي
سلسلة مكاسب طويلة
سيطرة حالة عدم يقين على خلفية اضطرابات األسواق التركية
قال التقرير األسبوعي الصادر عن شركة «رساميل»
لالستثمار ،إن مــؤشــري « S&P 500و»Dow Jones
الـصـنــاعــي أنـهـيــا ت ـ ــداوالت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي على
انخفاض بنسبة  0.25في المئة و 0.6في المئة على
التوالي ،لتنتهي بذلك سلسلة المكاسب المتتالية،
التي حققها المؤشران خالل فترة  5أسابيع متتالية،
وكانت هذه الفترة من المكاسب األسبوعية األطول
التي يحققها المؤشران منذ شهر ديسمبر .2017
وح ـســب ال ـت ـقــريــر ،سـيـطــرت عـلــى األس ـ ــواق خــال
األسبوع الماضي حالة من عدم يقين ،بشكل رئيسي
عـلــى خلفية االض ـطــرابــات الـتــي تعصف بــاألســواق
التركية.
وكانت الليرة التركية سجلت يوم الجمعة الماضي
أدنى مستوياتها على اإلطالق مقابل الدوالر األميركي
إذ وصلت إلى  6.43ليرات للدوالر األميركي الواحد.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،كــانــت ال ـعــاقــات بـيــن الــواليــات
الـمـتـحــدة وتــركـيــا ضعيفة خ ــال األش ـهــر الماضية
وساد وضع من الغموض والتوتر في عالقات البلدين
على خلفية مجموعة من القضايا الجيوسياسية في
المنطقة مثل الحرب في سورية ،واستمرار السلطات
التركية باحتجاز قــس أميركي إضــافــة إلــى قضايا
دبلوماسية أخرى.
ك ـم ــا ش ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي إعـ ـ ــان الــرئ ـيــس
األميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية
على الصلب واأللمنيوم المستورد من تركيا لتبلغ
 50في المئة و  20في المئة على التوالي.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة  20في المئة أمام
الــدوالر األميركي يوم الجمعة بعد تغريدة الرئيس
األميركي على «تويتر» حول مضاعفة هذه الرسوم
الجمركية على تركيا.
وبعد هذا التراجع تكون الليرة التركية انخفضت
بنسبة  70في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

وإل ــى جــانــب الـتــوتــرات الـتـجــاريــة ،فــإن الـقـلــق يسود
ً
األجواء في تركيا خوفا من فقدان الحكومة السيطرة
على دوامة االقتصاد التركي المتدهور ،والذي أبرزته
انهيار العملة.
على صعيد آخــر ،شهد األسـبــوع الماضي إعــان
الرئيس التنفيذي لشركة
« »Teslaإيلون موسك ،عبر حسابه على «تويتر»،
أن الشركة ستتحول إلى شركة خاصة وبسعر 420
ً
ً
دوالرا أميركيا للسهم الواحد.
وجاءت هذا التغريدة بعد أسبوع واحد من إعالن
الشركة نتائج مالية إيجابية تــدل على أن إي ــرادات
الـشــركــة ت ـجــاوزت الـتــوقـعــات لكنها سجلت خسائر
كانت أكبر من توقعات المحللين.
وم ــع ذل ــك ،فـقــد ط ـمــأن مــوســك الـمـسـتـثـمــريــن بــأن
الشركة تمكنت بشكل متكرر من الوفاء بالتزاماتها
األسبوعية لناحية تسليم  5آالف سيارة من موديل
ً
 3أسبوعيا ويحدوها األمل بالوصول إلى تسليم 6
ً
آالف سيارة أسبوعيا بحلول نهاية شهر أغسطس.
ً
كما توقع أن تسجل الشركة أربــاحــا فــي النصف
الثاني من العام الحالي ،إذ تخطط اإلدارة التنفيذية
للشركة لتحقيق دخل إيجابي وتدفقات نقدية للمضي
ً
قدما في خططها.
ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة  Teslaالكثير
من التفاصيل فيما يتعلق بالتمويل ومن سيشتري
ال ـشــركــة ،لـكــن األن ـب ــاء ال ـتــي تــم تــداول ـهــا ه ــذا الشهر
ً
انعكست إيجابا على حركة السهم الذي ارتفع بنسبة
 3.1في المئة خالل تداوالت األسبوع الماضي وبنسبة
 19.25في المئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري.
ومن المتوقع أن ينتظر المستثمرون المزيد من
الـتــوضـيـحــات ح ــول الـصـفـقــة ال ـتــي سـتـحــول Tesla
إل ــى شــركــة خ ــاص ــة ،وم ــا ه ــي اآلثـ ــار الـمـتــرتـبــة على
المساهمين الحاليين.

ةديرجلا
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اقتصاد

 6.7ماليين دينار أرباح «الوطنية العقارية» النصفية  72.5مليون دوالر أرباح «جي إف إتش»
العيسى :الشركة حافظت على أدائها التشغيلي بفضل العوائد من تأجير األصول العقارية في النصف األول
قال العيسى إن «الوطنية
العقارية» تتمتع اليوم بتوازن
تشغيلي ما بين األصول القائمة
ّ
والمدرة للدخل من ناحية،
واألصول قيد التطوير والتي
ّ
ستدر بدورها عوائد منتظمة
عند استكمالها في السنوات
المقبلة.

أعلنت الشركة الوطنية العقارية ،أمس،
نتائجها المالية للنصف األول مــن العام
الـمـنـتـهــي ف ــي  30يــون ـيــو  ،2018وأظ ـه ــرت
تحقيق الشركة إجمالي إي ــرادات تشغيلية
بلغ  14.02مليون دي ـنــار ،بــارتـفــاع بنسبة
 46.05في المئة عن الفترة ذاتها من العام
الماضي.
ً
وح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــة أربـ ــاحـ ــا ق ـبــل ال ـفــوائــد
وال ـض ــرائ ــب واالس ـت ـه ــاك واإلطـ ـف ــاء بلغت
 11.94مليون دينار ،بارتفاع بنسبة 35.17
في المئة ،في حين بلغ صافي الربح 6.77
ماليين دينار ،وربحية السهم  6.57فلوس
في النصف األول من عام .2018
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي فـيـصــل ال ـع ـي ـســى ،إن
ال ـش ــرك ــة حــاف ـظــت ع ـلــى أدائـ ـه ــا الـتـشـغـيـلــي
اإلي ـج ــاب ــي بـفـضــل ال ـع ــوائ ــد الـمـنـتـظـمــة من
تأجيراألصول العقارية التي تمتلكها في
كل من الكويت واألردن وليبيا حيث تحسنت
ً
األوضــاع األمنية كثيرا ،إضافة إلــى عوائد
بيع الوحدات السكنية في مشروعنا المتعدد
االستخدامات ،الذي ال يزال قيد التطوير في
مصر ،كذلك األرباح اإليجابية التي حققتها
الشركات الزميلة.
وأضاف العيسى أن الشركة تتمتع اليوم

ب ـتــوازن تشغيلي مــا بين األص ــول القائمة
وال ـمـ ّ
ـدرة للدخل مــن ناحية ،واألص ــول قيد
ّ
ستدر بدورها عوائد منتظمة
التطوير والتي
عند استكمالها في السنوات المقبلة.
النتائج المالية للنصف األول من :2018
• إجـمــالــي اإليـ ــرادات التشغيلية14.02 :
مليون دينار بارتفاع بنسبة  46.05في المئة.
• األرب ـ ـ ـ ـ ــاح قـ ـب ــل ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وال ـ ـضـ ــرائـ ــب
واالستهالك واإلطـفــاء 11.94 :مليون دينار
بارتفاع بنسبة  35.17في المئة.
• ص ــاف ــي الـ ــربـ ــح 6.77 :م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
بانخفاض بنسبة  9في المئة.
• ربحية السهم 6.57 :فلوس.
• إجمالي األصول 478.51 :مليون دينار.
• ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن 221.09 :مـلـيــون
دينار.
وذكـ ـ ــر ال ـع ـي ـســى أنـ ــه "إلـ ـ ــى ج ــان ــب األداء
التشغيلي اإليجابي ،بدأت الشركة مطلع هذا
العام تنفيذ خطتها إلعــادة هيكلة ديونها
وتخفيضها إلى مستوى  100مليون دينار
حتى تتمكن من تعزيز كفاء تها التشغيلية
واغـتـنــام فــرص جــديــدة تحقق لها العوائد
على المدى الطويل .وبالفعل ،قامت الشركة
ب ـســداد مبلغ  19.36مـلـيــون دي ـنــار بنهاية
ّ
ال ـن ـصــف األول ،ف ــي ح ـيــن ي ـتــوقــع أن ت ـعــزز

فيصل العيسى

الشركة وضعها المالي بنهاية الـعــام بعد
استكمال تحويل القرض القابل للتحويل
بقيمة  31مليون دينار لدى شركة "أجيليتي"
للمخازن العمومية ش.م.ك.ع .ومــن ناحية
النتائج المالية ،انخفض صافي الربح بعد
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية إلعداد
ال ـقــوائــم الـمــالـيــة ( )IFRSال ـتــي دخ ـلــت حيز
التنفيذ بداية هذا العام.

أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة جـ ـ ــي إف
إتــش المالية "جــي إف إت ــش" أو
"المجموعة" ،أمس ،تحقيق ربح
ـاف للمساهمين بقيمة 72.5
صـ ٍ
مليون دوالر ،خالل النصف األول
من عــام  ،2018للفترة المنتهية
ف ــي  30ي ــو ن ـي ــو  ،2018ب ــز ي ــادة
نسبتها  %16.7عما حققته خالل
ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا م ــن عـ ــام ،2017
والــذي بلغت قيمته  62.1مليون
دوالر .كـمــا سـجـلــت المجموعة
ربحا صافيا موحدا بقيمة 73.4
مليون دوالر ،خالل األشهر الستة
األولـ ـ ــى م ــن عـ ــام  ،2018ب ــزي ــادة
نسبتها  %12.1عن صافي الربح
الموحد خالل الفترة نفسها من
العام السابق ،والذي بلغت قيمته
 65.5مليون دوالر.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ارتـ ـف ــع
ص ــاف ــي ال ــرب ــح ال ـ ــذي ي ـ ــؤول إلــى
المساهمين ،خالل الربع الثاني
مــن ع ــام  ،2018بنسبة ،%19.2
إذ بلغت قيمته  36مليون دوالر،
مقارنة بما مـقــداره  30.2مليون
دوالر ،خ ــال الـفـتــرة نفسها من
عام  .2017كما بلغت قيمة صافي

بورصة مصر تسعى الستحداث مؤشرين جديدين
قال رئيس بورصة مصر إن البورصة تعتزم
إعادة هيكلة مؤشرات السوق خالل العام المقبل،
في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها تهدف إلى
خلق سيولة عالية فــي الـســوق وزي ــادة أحجام
التداول.
وقـ ــال ف ــري ــد ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع "روي ـ ـتـ ــرز" عبر
الهاتف أمس ،إن إدارة البورصة ستعيد هيكلة
مؤشرات السوق بإضافة ما ال يقل عن مؤشرين،
وح ـ ــذف م ــا ال ي ـقــل ع ــن اث ـن ـيــن م ــن ال ـم ــؤش ــرات
الحالية.
وتضم بورصة مصر حاليا ثمانية مؤشرات
تشمل الـمــؤشــر الــرئـيـســي والـمــؤشــر الـثــانــوي،
إضافة إلى مؤشر ألكبر  100سهم وآخر ألكبر 50
سهما ومؤشر ألكبر  20سهما ومؤشر دوالري
وم ــؤش ــر ب ــورص ــة ال ـن ـيــل وم ــؤش ــر لـلـمـســؤولـيــة
المجتمعية.
وأضاف فريد" :سنعيد هيكلة مؤشرات السوق
ال ـعــام الـمـقـبــل .فــي االجـتـمــاعــات المستمرة مع
ُ
المستثمرين األجانب ،تقدم إلينا طلبات منهم

باستحداث مؤشرات جديدة ..سنستحدث ما ال
يقل عن مؤشرين ونحذف أيضا ما ال يقل عن
مؤشرين من المؤشرات الحالية .سنعمل أيضا
على اسـتـحــداث ثــاث عــامــات عشرية فــي قيم
األسهم لتبسيط عمليات التداول على األسهم
الصغيرة".
ويـجــري ت ــداول بعض األسـهــم فــي البورصة
المصرية بقيمة تقل عن جنيه واحد للسهم مثل
بورتو جروب والكابالت الكهربائية والصعيد
ال ـعــامــة ل ـل ـم ـقــاوالت وش ــرك ــة ال ـع ـبــوات الـطـبـيــة.
ويـتـيــح ق ــان ــون س ــوق ال ـم ــال ف ــي مـصــر تقسيم
القيمة االسمية لألسهم حتى عشرة قروش.
وتــوقــع فــريــد "ط ــرح أرب ــع أو خـمــس شــركــات
من القطاع الخاص في البورصة خالل ثمانية
أشهر ،بقيم تتراوح بين ستة مليارات وسبعة
مليارات جنيه ( 392.6 336.5-مليون دوالر)...
القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ نحو 25
مليار جنيه".
وكــانــت الحكومة المصرية قالت فــي مــارس

إنها تعتزم طــرح حصص فــي  23شركة خالل
 24إلى  30شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية
وزي ــادة رأس الـمــال السوقي للبورصة وزيــادة
قيمة وحجم التداول اليومي.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ب ــدء
ال ـخ ـطــوات التنفيذية لـطــرح الـمــزيــد مــن أسهم
خ ـم ــس ش ــرك ــات م ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة بــال ـبــورصــة
كدفعة أولى ،في إطار برنامج خصخصة أوسع
ن ـطــاقــا ،وه ــي اإلس ـك ـنــدريــة ل ـلــزيــوت المعدنية
(أموك) والشرقية للدخان واإلسكندرية لتداول
الحاويات وأبوقير لألسمدة ومصر الجديدة
لإلسكان والتعمير.
وأض ـ ــاف ف ــري ــد" :نـعـمــل عـلــى تـبـسـيــط آلـيــات
التداول ،ولذا ندرس خفض زمن إيقاف األسهم
إل ــى ع ـش ــرة دق ــائ ــق ب ــدال م ــن  15دق ـي ـقــة حــالـيــا
عند االرت ـفــاع أو االنـخـفــاض بأكثر مــن خمسة
في المئة ،وذلــك بعد الحصول على الموافقات
الالزمة".
وأشـ ـ ـ ــارت رضـ ـ ــوى ال ـس ــوي ـف ــي رئ ـي ـس ــة قـســم

ال ـب ـحــوث ف ــي ب ـنــك االس ـت ـث ـمــار ف ـ ــاروس إل ــى أن
"ال ـه ــدف مــن إضــافــة م ــؤش ــرات جــديــدة للسوق
وزيــادة العالمات العشرية وتقليل زمن إيقاف
األسهم هو خلق سيولة عالية في السوق وزيادة
أح ـجــام ال ـتــداول واسـتـقـطــاب شريحة أكـبــر من
المستثمرين وخــاصــة األجــانــب إلدخ ــال أمــوال
جديدة للسوق".
ووفقا لبيانات البورصة ،يبلغ عدد الشركات
ال ـم ـق ـيــدة ف ــي ب ــورص ــة م ـصــر وب ــورص ــة الـنـيــل
للشركات الصغيرة  256شركة.
وك ـ ــان ـ ــت آخ ـ ـ ــر ش ـ ــرك ـ ــات حـ ـك ــومـ ـي ــة أدرج ـ ـ ــت
ُ
فـ ــي الـ ـب ــورص ــة فـ ــي عـ ـ ــام  2005ح ـي ــن ط ــرح ــت
أس ـه ــم ال ـم ـص ــري ــة ل ــاتـ ـص ــاالت وسـ ـي ــدي كــريــر
للبتروكيماويات وأموك.
وق ـ ــال ف ــري ــد ،ف ــي ال ـم ـقــاب ـلــة ،إن اس ـت ـث ـمــارات
األجانب في أسهم بورصة مصر بلغت نحو 20
مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر
 2016حتى اآلن.

الربح الموحد ،خالل الربع الثاني
مــن ع ــام  ،2018مــا م ـق ــداره 36.5
مليون دوالر ،مقارنة بما مقداره
 32مـلـيــون دوالر ،خ ــال الـفـتــرة
ذاتها من العام السابق ،بزيادة
نسبتها  .%14.1و بـلـغــت قيمة
اإليـ ــرادات للسهم خــال النصف
األول من العام ،المنتهي في 30
يــون ـيــو  ،2018م ــا مـ ـق ــداره 2.02
سـنــت ،مقارنة بما مـقــداره 2.51
سنت في النصف األول من عام
.2017
كما بلغت قيمة الربح للسهم،
خالل الربع الثاني من عام ،2018
ما مقداره  1.00سنت ،مقارنة بما
مقداره  1.22سنت ،خالل الفترة
نفسها من عام .2017
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج،
صــرح جــاســم الـصــديـقــي ،رئيس
م ـج ـل ــس إدارة م ـج ـم ــو ع ــة جــي
إف إتـ ــش ال ـمــال ـيــة ب ـق ــول ــه" :لـقــد
تمكنت ا لـمـجـمــو عــة مــن تحقيق
هـ ــذه ال ـن ـتــائــج ال ـم ـع ــززة بفضل
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة مــن
ن ـش ــاط ال ـص ـيــرفــة االس ـت ـث ـمــاريــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ـ ـ ــازال

ق ـ ـ ـ ــادرا عـ ـل ــى اقـ ـتـ ـن ــاص الـ ـف ــرص
االسـتـثـمــاريــة ال ـفــريــدة المتاحة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق .وإنـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن خـ ــال
ه ــذا الــزخــم الـكـبـيــر ال ــذي تحقق
خـ ــال ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـعــام
والـتــركـيــز الـقــوي على أنشطتنا
االستثمارية والمصرفية ،فإننا
نتطلع إلى تعزيز األداء والنتائج
للمساهمين".
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،صـ ـ ـ ــرح هـ ـش ــام
الـ ـ ــريـ ـ ــس ،الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للمجموعة بـقــولــه ":تماشيا مع
استراتيجية المجموعة ،مــازال
ن ـش ــاط ال ـص ـيــرفــة االس ـت ـث ـمــاريــة
للمجموعة يحقق نتائج متميزة
ورب ـح ـي ــة ع ــال ـي ــة ،وي ـت ـضــح ذلــك
م ــن الـتـحـســن الـكـبـيــر الـ ــذي طــرأ
على الدخل المحقق للمجموعة
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ــزى
باألساس إلى عدد من المعامالت
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وم ـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
استثمارنا الهام في شركة (ذي
إنترتينر) بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،واألصل العقاري الفاخر
في شيكاغو".
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الدوالر يتخطى مستوى  7ليرات واليورو يتراجع ...وارتفاع عمالت المالذ اآلمن
قرب أقل
بينما تراجع اليورو ً
مستوى في  13شهرا أمس،
أدى هبوط الليرة التركية إلى
انخفاض حاد لراند جنوب
إفريقيا ،وعزز الطلب على
العمالت التي تعد مالذات
آمنة مثل الدوالر األميركي
والين الياباني.

ً
اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ـنــزيــف ال ـخ ـســائــر ،أف ــادت
"رويـتــرز" بــأن الليرة التركية هبطت إلى
م ـس ـت ــوى ق ـي ــاس ــي ج ــدي ــد أمـ ـ ــام الـ ـ ــدوالر
األم ـيــركــي خ ــال الـتـعــامــات الصباحية
اآلسـ ـي ــوي ــة ،ف ــي ظ ــل ص ـ ــورة قــات ـمــة لــدى
المستثمرين إزاء اقتصاد أنقرة.
وخــال ال ـتــداوالت المبكرة مــن جلسة
أمس ،في آسيا ،قفز الدوالر أعلى  7ليرات
أم ــام الـلـيــرة للمرة األول ــى على اإلط ــاق،
والمـ ـ ــس ال ـم ـس ـت ــوى  7.24ع ـن ــد اف ـت ـتــاح
الجلسة.
يـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد أن أع ـ ـلـ ــن ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عزم
واشنطن مضاعفة الرسوم الجمركية على
واردات الصلب واأللمنيوم من تركيا.
وفقدت الليرة حوالي  40في المئة من
قيمتها أمام العملة األميركية خالل العام
ال ـحــالــي ،نتيجة ال ـم ـخــاوف مــن تصاعد
تأثير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
في االقتصاد وتدخله في السياسة النقدية
للبنك المركزي.
وبينما تراجع اليورو قرب أقل مستوى
ً
فــي  13ش ـهــرا أم ــس ،أدى ه ـبــوط الـلـيــرة
التركية إلى انخفاض حاد لراند جنوب
إفريقيا وعــزز الطلب على العمالت التي
تعد مــاذات آمنة مثل ال ــدوالر األميركي
والين الياباني.
ً
وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا
ً
منخفضا عـنــد  7.24مـقــابــل الـ ــدوالر في
الـتـعــامــات المبكرة أم ــس ،لقيت العملة
الـتــركـيــة بـعــض ال ــدع ــم بـعــد تـصــريـحــات
وزيــر المالية التركي بــراءت ألبيرق بأن
الـحـكــومــة أعـ ــدت خـطــة عـمــل اقـتـصــاديــة
لتهدئة مخاوف المستثمرين ،بينما ذكرت
الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها
قيدت صفقات المبادلة.
كـمــا ضـعــف ال ــران ــد ال ـج ـنــوب إفــريـقــي
والـ ـبـ ـي ــزو ال ـم ـك ـس ـي ـكــي م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ــدوالر
األمـيــركــي أم ــس ،إذ أدت أزم ــة الليرة إلى

اضطراب في سوق الصرف (رويترز)
اضطراب عمالت أسواق ناشئة أخرى.
ً
وتضرر اليورو كثيرا الجمعة بعدما
ن ـق ـلــت ص ـح ـي ـفــة فــاي ـن ـن ـشــال ت ــاي ـم ــز عــن
م ـص ــدري ــن ال ـ ـقـ ــول ،إن ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ق ـل ــق ب ـش ــأن ب ـن ــوك إس ـبــان ـيــا
وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على تركيا.
وأم ــس المــس الـيــورو  1.13655دوالر
وهو أقل مستوى أمــام العملة األميركية
م ـن ــذ ي ــول ـي ــو  ،2017وس ـج ـل ــت ال ـع ـم ـلــة
ً
األوروبية الموحدة انخفاضا نسبته 0.3
في المئة لتصل إلى  1.13765دوالر.
كـ ـم ــا ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـي ـ ــورو أمـ ـ ـ ــام ال ـف ــرن ــك
الـســويـســري وال ـي ــن وج ــرى ت ــداول ــه عند
 1.13065فرانك بانخفاض حوالي نصف
فــي الـمـئــة عــن نـهــايــة األس ـب ــوع الماضي
ل ـي ـنــزل إلـ ــى أقـ ــل م ـس ـتــوى ف ــي عـ ــام عند
 1.12980فرنك.
كما نزلت العملة الموحدة نحو  1في

األسهم ألدنى مستوياتها في  9سنوات
ت ـعــرض س ــوق األس ـهــم ال ـتــركــي لـضــربــة جــديــدة،
أمس ،بعد تقلبات األسبوع الماضي ،إذ هبط مؤشره
ً
الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ مارس  ،2009وفقا
لقيمته الدوالرية.
وتراجع مؤشر "بيست  "100لألسهم الرئيسية في
بورصة إسطنبول بنسبة  2.3في خالل التعامالت
الصباحية أم ــس ،فــي أعـقــاب هـبــوط مماثل سجله
خالل جلسة الجمعة .وأظهرت بيانات لـ"بلومبرغ"،

ُ
أن المؤشر فقد نحو خمس قيمته بالليرة هذا العام،
بينما بلغت خسائره مقومة بالدوالر األميركي نحو
 55فــي المئة .ومــع انخفاض الليرة نحو  27.6في
المئة خــال أغسطس وح ــده ،ازداد قلق المحللين
بشأن القطاع المالي في البالد .وقدمت المصارف ً
أداء
ً ً
ضعيفا جدا ،إذ تراجع مؤشر "بيست  "100للبنوك،
بنسبة  7.4في المئة أمس ،وبنسبة  40.7في المئة
ً
-مقوما بالعملة المحلية -منذ بداية هذا العام.

المئة مقابل العملة اليابانية لتصل إلى
ً
 125.27ينا ،مقتربة من أقل مستوى في
ً
شهرين ونصف الشهر عند  125.26ينا.
ولقيت الليرة بعد الدعم بعد أن هوت
إلــى مستوى متدن قياسي أمــام الــدوالر
األم ـيــركــي .ونــزلــت العملة الـتــركـيــة أكثر
م ــن  40ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر ال ـعــام
الحالي نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس
إردوغ ــان قبضته على االقتصاد وتفاقم
الخالف السياسي مع الواليات المتحدة.
ون ــزل الـبـيــزو نـحــو  1.5فــي الـمـئــة عن
اليوم السابق ليبلغ حوالي  19.19بيزو
لـلــدوالر ،بينما فقد الــرانــد  4.8في المئة
ً
ليصل إلى  14.75راندا للدوالر.
وت ــراج ــع الـ ـ ــدوالر األس ـت ــرال ــي  0.3في
المئة إلى  0.7271دوالر ،بعدما بلغ أدنى
ً
مستوياته فــي  19ش ـهــرا عـنــد 0.72505
دوالر في وقت سابق من الجلسة.

وص ـع ــد ال ـي ــن ح ــوال ــي  0.7ف ــي الـمـئــة
م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي ،وس ـج ــل في
أحــدث التعامالت  110.17ينات للدوالر
م ــع اس ـت ـم ــرار إق ـب ــال الـمـسـتـثـمــريــن على
األصول اآلمنة.
وجدد الرئيس التركي ،األحد مناشدته
األتراك لليوم الثالث لبيع الدوالر واليورو
من أجل دعم الليرة التي هوت بحدة بعد
فرض رسوم أميركية على صادرات الصلب
واأللمنيوم التركية ،وبعد حدوث تحوالت
مالية زادت مــن حــدة القلق تـجــاه وضع
العملة التركية.
وق ــال إردوغ ـ ــان فــي خـطــاب األح ــد ،إن
"زيــادة رسوم واردات المعادن من جانب
الواليات المتحدة ينتهك قواعد منظمة
ً
التجارة العالمية" واصفا تدهور الليرة
بأنه "مؤامرة سياسية" ضد تركيا.
وأعلن أن تركيا ستبحث عن "أســواق

جديدة وحلفاء" آخرين بعد تدهور العملة
الوطنية.
وك ـ ــان إردوغ ـ ـ ــان خ ـفــف بـتـصــريـحــات
أمس من وطأة ما تشهد بالده من تدهور
ً
على صعيد سعر صرف العملة  ،قائال إن
اقتصاد بالده ال يعاني أزمة
ً
وال يقف على شفا اإلفالس ،مشيرا إلى
أن تذبذبات سعر الصرف هي "صواريخ"
حـ ــرب اق ـت ـصــاديــة ت ـت ـعــرض ل ـهــا تــركـيــا.
وأضـ ــاف إردوغـ ـ ــان ف ــي اج ـت ـمــاع بــإحــدى
دوائــر حــزب العدالة والتنمية في مدينة
ريزا الساحلية المطلة على البحر األسود،
أن تركيا تتأهب لتنفيذ تعامالت تجارية
بــالـعـمــات الـمـحـلـيــة م ــع ك ــل م ــن الصين
وروسيا وأوكرانيا.
ووص ــف مـعــدالت الـفــائــدة بأنها "أداة
ً
اسـتـغــال" ،مطالبا بخفضها إلــى أدنــى
مستوى ممكن.

وق ــال إردوغـ ـ ــان ،إن "م ـع ــدالت الـفــائــدة
يجب خفضها إلى أدنــى مستوى ممكن،
ً
ألنها أداة استغالل تجعل الفقراء أكثر فقرا
واألغنياء أكثر غنى".
وت ـعــرض البنك الـمــركــزي الـتــركــي في
األســابـيــع األخ ـيــرة لضغوط بـهــدف رفع
مـعــدالت الفائدة لمواجهة تضخم كبير
وتدهور العملة الوطنية.
وكــان ترامب أمر بزيادة الرسوم على
واردات مــن تركيا بحيث تصبح رســوم
استيراد األلمنيوم  20في المئة ،والصلب
 50فــي المئة مــع تصاعد الـتــوتــرات بين
البلدين العضوين بحلف شمال األطلسي،
ً
ً
ب ـس ـبــب اح ـت ـج ــاز ت ــرك ـي ــا ق ـس ــا أم ـيــرك ـيــا
وخالفات دبلوماسية أخرى.
(رويترز)

«المركزي» يتعهد بتوفير السيولة الضرورية

الرئاسة :االقتصاد قوي
قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية ،أمس،
ً
إن اقتصاد البالد قوي ،وإن أحدا يجب أال يلتفت إلى األخبار
والتحركات التي تندرج تحت بند التكهنات والمضاربة.
وأضاف كالين ،في تعليقات عبر "تويتر" ،أن وزارة الخزانة
والبنك المركزي والهيئة المعنية بالرقابة المصرفية وهيئة
أس ــواق ال ـمــال وغـيــر ذل ــك مــن الـمــؤسـســات تتخذ الـخـطــوات
الالزمة من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي.

أفاد البنك المركزي التركي أمس بأنه سيوفر السيولة
الـتــي تحتاجها الـبـنــوك ،وسـيــراقــب األسـ ــواق واألس ـعــار
عن كثب ،التخاذ جميع اإلج ــراءات الالزمة للحفاظ على
االستقرار المالي.
وصــدر بيان البنك بعد أن صرح وزيــر المالية براءت
ألبيرق بأن تركيا ستبدأ تنفيذ خطة عمل اقتصادية اليوم
بعد االنخفاض الحاد لليرة.
وأعـلــن البنك الـمــركــزي أن ــه خفض نسب االحتياطي

اإللزامي لليرة بواقع  250نقطة أساس لجميع اآلجال ،كما
خفض نسب االحتياطي اإللزامي لاللتزامات غير األساسية
بالعملة األجنبية ،بواقع  400نقطة أســاس لآلجال التي
تصل إلى ثالث سنوات .وأضاف أن هذه التغييرات ستوفر
للنظام المالي نحو  10مليارات ليرة و 6مليارات دوالر،
وما يعادل  3مليارات دوالر من السيولة الذهبية ،مبينا أن
اإلجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز
مرونة البنوك في إدارة سيولتها.

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تركيا تحقيقات في تعليقات بالشبكات االجتماعية حول االقتصاد
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى
منذ األزمة المالية العالمية ،التي وقعت عام  2008مع تراجع حاد
في قيمة الليرة التركية من جديد في أسواق العمالت العالمية.
وقفزت عقود مبادلة االئتمان التركية ألجل خمس سنوات 78
نقطة أساس إلى  529نقطة أساس ،حسبما أظهرت بيانات من
"آي.إتش.إس ماركت" .وعقود مبادلة االئتمان هي أداة أساسية
يستخدمها المستثمرون للتأمين ضد االضطرابات المالية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قــالــت وزارة الداخلية التركية أم ــس ،إنـهــا تتخذ اإلج ــراءات
القانونية الالزمة بشأن ما ُينشر على وسائل التواصل االجتماعي
ً
ً
بـخـصــوص سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر ويـخـلــق انـطـبــاعــا سلبيا عن
االقتصاد.
ً
وذكـ ــرت ال ـ ــوزارة أن ــه ج ــرى رص ــد  346ح ـســابــا عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة
"على نحو تحريضي" منذ السابع من أغسطس ،وتم البدء في
إجراءات قانونية.

وتعهدت السلطات التركية باتخاذ إج ــراء ات صــارمــة ضد
األخبار والمنشورات على وسائل التواصل االجتماعي ،التي قالت
ً
إنها تهدد الثقة في االقتصاد ،إذ أطلقت الحكومة جهدا متعدد
الجوانب لوقف الهبوط السريع لليرة.
وأوض ــح مجلس أس ــواق رأس الـمــال الـتــركــي ،فــي بـيــان ،أنه
سيسعى التخاذ إجــراء قانوني ضد من يصدرون أو ينشرون
ً
أخ ـب ــارا أو تـصــريـحــات مختلقة أو غـيــر صحيحة عــن البنوك
والشركات والمؤسسات المالية المتداولة.

وأض ــاف الـبـيــان أن الـقــانــون ال ــذي يحكم أس ــواق رأس المال
يقضي بالسجن لـمــدة ت ـتــراوح بين عامين إلــى خمسة أعــوام
وتوقيع غرامات على أولئك الذين يسعون إلى التأثير على أسعار
وتقييمات ســوق رأس المال أو ق ــرارات المستثمرين من خالل
بياناتهم وتقاريرهم وقصصهم اإلخبارية والتحليالت.
ً
وتحقق وزارة الداخلية التركية بشأن  346حسابا على مواقع
التواصل االجتماعي نشروا تعليقات بشأن ضعف الليرة بطريقة
استفزازية.

«زين» ّ
تكرم الطلبة ُالفائزين بأفضل فكرة
«بوبيان» :نقلة نوعية في إصدار
مشروع في برنامج «كن»
بطاقات االئتمان
أكد نائب الرئيس التنفيذي
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
التويجري ،أن شعار البنك في
جعل حياة العمالء أكثر سهولة
وراحة يطبق بصورة مستمرة
من خالل الخدمات والمنتجات
الـمـمـيــزة ،الـتــي يـقــدمـهــا البنك
ل ـع ـمــائــه ،والـ ـت ــي كـ ــان آخــرهــا
الـنـقـلــة الـنــوعـيــة الـتــي أحدثها
من خالل طريقة طلب وإصدار
بطاقات االئتمان بأقصى سرعة
وأسهل صورة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـتـ ــوي ـ ـجـ ــري أن ــه
أصـبــح بــإمـكــان الـعـمــاء للمرة
األولى في الكويت تقديم طلب
للحصول على بطاقة ائتمانية
فــي أي وقــت مــن خــال الخدمة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـ ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت،
باستخدام التوقيع اإللكتروني
الـمـصــادق لــدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية .PACI
وأض ـ ــاف أن ــه "ي ـم ـكــن تـقــديــم
طلب الحصول على البطاقة من
خــال خــدمــة بنك بوبيان عبر
اإلنـتــرنــت فــي أي وق ــت وط ــوال
أيام األسبوع".
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــة
الجديدة من بوبيان تعني أن
زي ــارة ال ـفــرع لــم تـعــد ضــروريــة
لطلب بطاقة ائتمانن مما يعني
ً
أي ـض ــا بــاخ ـت ـصــار ال ـمــزيــد من
تــوفـيــر وق ــت الـعـمــاء إذ تتيح
هــذه الخدمة للعمالء إمكانية
طلب بطاقة االئـتـمــان بطريقة
إلكترونية بالكامل باستخدام
التوقيع اإللكتروني ،ثم تسلم
البطاقة عبر خدمة التوصيل
السريع الخاصة بالبنك.
من جانبه ،قال المدير العام
ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـعـلــومــات
المدنية مساعد العسعوسي ،أن
ً
الهيئة ال تدخر جهدا في توفير
أعلى مستويات التكنولوجيا،
الـتــي تـهــدف إل ــى تــوفـيــر حياة

مسؤولو «زين» و«لوياك» مع طلبة برنامج ُ
«كن»

عبدالله التويجري

أفضل وأسهل للمواطنين من
خ ــال حــرصـهــا عـلــى الـتـعــاون
مــع جميع الجهات الحكومية
والقطاع الخاص في الكويت.
وأض ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا ال ـت ـع ــاون
ً
يـ ـع ــد شـ ـكـ ــا آخـ ـ ــر مـ ــن أشـ ـك ــال
ال ـت ـع ــاون م ــع ب ـنــك ب ــوب ـي ــان إذ
س ـبــق أن وف ــر ال ـب ـنــك لـعـمــائــه
مــن خ ــال الـتـعــاون مــع الهيئة
العديد من الخدمات المتطورة
التي طرحت للمرة األول ــى في
الكويت.
وص ــرح الــرئـيــس التنفيذي
لشبكة المعلومات االئتمانية
 CiNetف ـ ـهـ ــد ا لـ ـمـ ـنـ ـي ــس بـ ــأن
شبكة المعلومات االئتمانية
( )CiNetهي المكتب االئتماني
الوحيد في الكويت ،الذي يقدم
مجموعة متكاملة من الحلول
والتطبيقات التي تضعها في
موقع الريادة في قطاع خدمات
القيمة المضافة للقطاع المالي
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
والـ ـت ــي تــول ـي ـهــا أه ـم ـيــة بــالـغــة
وم ـتــاب ـعــة م ـس ـت ـمــرة لـمـعــايـيــر
ســريــة الـمـعـلــومــات والـبـيــانــات
ً
االئتمانية عموما ،ومعلومات
ً
عمالء مشتركيها خصوصا.

شاركت شركة زيــن في تكريم الفائزين بالمراكز
الثالثة األولى عن أفضل فكرة مشروع ضمن برنامج
ُ
"ك ــن" لــريــادة األعـمــال االجتماعية ،وذلــك خــال حفل
ال ـخ ـت ــام ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي م ـس ــرح الـتـعـلـيــم الـمـسـتـمــر
بالجامعة األميركية بالكويت ،وهو البرنامج الذي
يأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن ،ضمن
شراكة زين االستراتيجية لمؤسسة "لوياك".
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن الرئيس
التنفيذي للعالقات واالتـصــاالت في "زيــن الكويت"،
وليد الخشتي ،قد شارك في تكريم الطلبة والطالبات
الـفــائــزيــن بــالـمــراكــز ال ـثــاث األول ــى عــن أفـضــل فكرة
ُ
مـ ـ ـش ـ ــروع ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج "كـ ـ ـ ـ ــن" ل ـ ــري ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال
االجتماعية ،وهــم فريق  Elementsالفائز بالمركز
األول ،وفــريــق  Trash 2 Treasureالـفــائــز بالمركز
الثاني ،وفــريــق  Project 49الفائز بالمركز الثالث،
وذلــك بحضور مسؤولي مؤسسة لــويــاك والجهات
الراعية للبرنامج.
وأوضحت "زين" أن مشاركتها في الحفل الختامي
ُ
لبرنامج "كن" لريادة األعمال االجتماعية أتت ضمن
شراكتها االستراتيجية لمؤسسة "لوياك" التي تمتد
هذا العام ألكثر من  14سنة متواصلة ،وهي الشراكة
التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالسـتــدامــة ،والـتــي ترتكز بشكل كبير
حـ ــول ت ـن ـم ـيــة وت ـط ــوي ــر ق ـط ــاع ال ـش ـب ــاب وال ـت ـع ـل ـيــم،
وباألخص فيما يتعلق بتنمية مجاالت ريادة األعمال
لدى الفئات العمرية الشابة.
ُ
وبينت الشركة أن برنامج "كن" ُيعتبر أحد أحدث
برامج مؤسسة "لوياك" ،حيث هدف إلى تطوير ريادة
ً
األعمال االجتماعية لدى الشباب من أعمار  16-12عاما
على مدى  6أسابيع في الجامعة األميركية بالكويت،
وأتــى بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي

ُ
تعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة
بريادة األعمال في الواليات المتحدة وحول العالم.
وأضافت أن دعمها لبرامج "لوياك" هذا العام يشمل
مجموعة كبيرة من البرامج واألنشطة التعليمية التي
تعنى بتنمية مختلف المهارات لــدى الشباب ،منها
ُ
برنامج "كن" لريادة األعمال االجتماعية الذي اختتم
أخ ـيــرا ،إضــافــة إلــى بــرنــامــج  IFADالـمـيــدانــي إلرســال
ّ
الطلبة الكويتيين الموهوبين إلى الخارج لتعلم ريادة
األعمال من الخبراء حول العالم ،وأكاديمية "لوياك أي
سي ميالن لكرة القدم" ،وغيرها.
ً
وأشـ ــارت الـشــركــة إل ــى أنـهــا تـقــوم أي ـضــا مــن خــال
شراكتها االستراتيجية مع "لــويــاك" بتدريب المئات
من الطلبة الملتحقين ببرنامج "لوياك" الصيفي على
مدار السنوات الماضية ،والذين تستضيفهم في كافة
أقسام الشركة ليتدربوا على أجــواء العمل الحقيقية
بالشكل الذي ُيضيف العديد من المهارات إلى سيرتهم
ً
المهنية ،إضافة إلى تقديم المكافآت المالية لهم تقديرا
لمجهودهم وتشجيعا إلبداعاتهم.
وتفخر "زيــن" بأنها أحد الشركاء االستراتيجيين
ُ
لمؤسسة لوياك منذ تأسيسها ،وخاصة أنها تعتبر
أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب
بمختلف فئاتهم العمرية ،وتوفر لهم البيئة الصحية
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن ت ـط ــور م ــن مــواه ـب ـهــم وتـتـبـنــى
هواياتهم المختلفة ضمن إ ط ــار ترفيهي وتعليمي
واجتماعي.
وأكدت أنها تحرص من خالل شراكتها مع "لوياك"
ع ـلــى تـفـعـيــل بــرنــام ـج ـهــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واالستدامة على أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية
هذا الدور في تعزيز العالقة بين الشركة والمجتمع،
وتعزيز االتصال مع الجهات والهيئات العامة النافعة
التي تؤدي رسالة مكملة تحمل المحتوى نفسه.

11
النفط يتراجع مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف االقتصادية
ةديرجلا

•
العدد  / 3867الثالثاء  14أغسطس 2018م  3 /ذو الحجة 1439هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ّ
إيران تبيعه للسوق اآلسيوي بأسعار مخفضة
تسعى الواليات المتحدة إلى
حظر الصادرات النفطية
اإليرانية اعتبارا من  5نوفمبر،
عندما تدخل الدفعة الثانية من
العقوبات حيز التنفيذ.

تراجعت أسعار النفط ،أمس،
مــع تصاعد الـتــوتــرات التجارية
وال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
األس ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ،م ـمــا قــوض
آفاق نمو الطلب على الوقود ،لكن
العقوبات األميركية على إيران ما
زالت تشير إلى تقلص المعروض.
وب ـلــغ خ ــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي
مزيج برنت في عقود شهر أقرب
استحقاق  72.57دوالرا للبرميل
بحلول ا لـســا عــة  07:02بتوقيت
غرينتش ،بانخفاض  24سنتا
أو  0.3بالمئة عن اإلغالق السابق.
وسـ ـج ــل خ ـ ــام غ ـ ــرب تـكـســاس
الــوس ـيــط األم ـيــركــي ف ــي الـعـقــود
اآل ج ـل ــة  67.43دوالرا للبرميل،
متراجعا  20سنتا أو  0.3بالمئة
عن التسوية السابقة.
وقال تجار إن آفاق الطلب على
النفط تضعف بسبب النزاعات
التجارية المستمرة بين الواليات
الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن ،إل ــى جــانــب
المشكلة االقتصادية في تركيا،
ال ـت ــي رب ـم ــا تـمـتــد إل ــى األسـ ــواق
الناشئة.
ورغم حالة الحذر التي سادت
أسواق النفط ،كانت هناك عوامل
حالت دون تكبد األسعار مزيدا
من الخسائر.

إيران تخفض

خبراء يتوقعون
تراجع مبيعات
النفط اإليراني
بنحو  700ألف
برميل يوميا من
مستوياتها الحالية
التي تقارب
 2.3مليون

على صعيد متصل ،خفضت
إيران أسعار مبيعاتها من النفط
والغاز لعمالء آسيويين في وقت
تستعد البالد لعودة العقوبات
األميركية ،بحسب ما أفادت أمس
وكالة األنباء الرسمية اإليرانية
(إرنا).
وام ـ ـت ـ ـن ـ ــع «مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع»
ف ــي وزارة ال ـن ـفــط اإلي ــران ـي ــة عن
إعـطــاء أي تفاصيل حــول نسبة
الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ،ل ـك ـن ــه سـ ـع ــى إل ــى
ال ـت ـق ـل ـيــل مـ ــن أه ـم ـي ــة ال ـخ ـط ــوة،
وحصرها في إطــار الممارسات
الشائعة في القطاع النفطي.
وقال المصدر للوكالة اإليرانية
إن «م ـنــح ال ـخ ـصــومــات لـلــزبــائــن
جزء من جوهر السوق العالمي،
يقوم به جميع مصدري النفط».
وأف ـ ـ ــادت وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ــرغ»،

شــركــة الوطنية
الـجـمـعــة ،ب ــأن الـ ّ
اإليرانية للنفط خفضت األسعار
ا لــر سـمـيــة لمبيعاتها إ ل ــى آسيا
لشهر سبتمبر المقبل إلى أدنى
مستوياتها منذ  14عاما ،مقارنة
مع الخام السعودي.
وت ـس ـعــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
إل ــى ح ـظــر ال ـ ـصـ ــادرات النفطية
اإليرانية اعتبارا من  5نوفمبر،
عندما تدخل الدفعة الثانية من
الـعـقــوبــات حـيــز الـتـنـفـيــذ ،وذلــك
في إطــار انسحاب واشنطن من
االتفاق النووي المبرم بين إيران
والدول الكبرى.
وت ـ ـ ــرف ـ ـ ــض ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة ل ـل ـن ـفــط اإليـ ــرانـ ــي،
والسيما الصين والهند اللتين
تستوردان نحو نصف صادرات
إي ــران مــن الـخــام ،تقليص حجم
مشترياتها منها.
لكن خـبــراء يتوقعون تراجع
مبيعات النفط اإل يــرا نــي بنحو
 700أل ـ ـ ــف ب ــرمـ ـي ــل ي ــومـ ـي ــا مــن
مستوياتها الحالية التي تقارب
 2.3ماليين برميل يوميا.
وس ـي ـك ــون ح ـج ــم ال ـ ـصـ ــادرات
النفطية اإليرانية متوقفا بشكل
ك ـب ـيــر ع ـلــى االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ال ــذي تـعـهــد مـقــاومــة الـعـقــوبــات
األميركية المفروضة على إيران،
علما بــأن شــركــاتــه ومؤسساته
الـمــالـيــة أكـثــر عــرضــة للضغوط
ال ـمــال ـيــة األم ـيــرك ـيــة م ـقــارنــة مع
نظيراتها اآلسيوية.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية
«تـ ـ ــوتـ ـ ــال» سـ ـح ــب اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ب ـم ـل ـيــارات الـ ـ ـ ــدوالرات م ــن حقل
الغاز البحري الشاسع «بــارس»
فــي ج ـنــوب إيـ ــران بـسـبــب إع ــادة
فرض العقوبات األميركية.

مشروع للتغويز
مــن ناحيتها ،أعلنت كــل من
«أرامـ ـك ــو» ال ـس ـعــوديــة ،وشــركـتــا
«إيــر بــروداكـتــس» و»أك ــوا بــاور»
توقيع وثيقة شــروط لتأسيس
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ل ـل ـت ـغ ــوي ــز
(«ع ـم ـل ـيــة ت ـحــويــل الـ ـم ــواد الـتــي
ت ـ ـ ـحـ ـ ــوي ف ـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـي ـ ـب ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
ال ـكــربــون ،مـثــل الـفـحــم ،إل ــى أول

أكسيد الكربون والهيدروجين)
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي مــديـنــة
جازان االقتصادية بالسعودية
بتكلفة تبلغ  8مليارات دوالر.
وقــالــت «أرام ـك ــو» السعودية،
في بيان مساء األحد ،إن «ملكية
أص ــول التغويز ومــرافــق إنتاج
الـكـهــربــاء والـمـنــافــع المرتبطة،
س ـت ـن ـت ـق ــل م ـ ــن «أرام ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــو» إل ــى
المشروع المشترك ،مقابل أكثر
من  8مليارات دوالر ،وذلك فور
بدء التشغيل الناجح في 2019؛
حيث سيقوم المشروع المشترك
بتشغيلها بموجب عقد مدته 25
عاما ،ولقاء رسم شهري ثابت».
وس ـت ــزود «أرامـ ـك ــو» بموجب
هذه الوثيقة المشروع المشترك
باللقيم ،الذي سينتج بدوره لها
الكهرباء والـهـيــدروجـيــن وغير
ذلك من المنافع ،ومن المقرر أن
تمتلك «إيــر بــروداكـتــس» حصة
تبلغ  55في المئة على األقل في
المشروع المشترك ،فيما تملك
«أرام ـكــو» و»أك ــوا ب ــاور» الحصة
المتبقية.
وي ـخــدم ال ـم ـشــروع المشترك
الفرضة ومصفاة «أرام ـكــو» في
ج ــازان ،الـتــي تـهــدف إلــى تكرير
النفط الخام الثقيل والمتوسط؛
إلنـ ـت ــاج غـ ــاز ال ـب ـت ــرول ال ـم ـســال
وال ـك ـب ــري ــت واإلسـ ـفـ ـل ــت وم ـ ــادة
البنزين والبارازايلين ،وزيــادة
الطاقة التكريرية للشركة بمقدار
 400ألف برميل في اليوم.
وقال النائب األعلى للرئيس
للتكرير والمعالجة والتسويق
في «أرامكو» عبدالعزيز القديمي،
إن «المشروع المشترك للتغويز
وإنـتــاج الكهرباء سيلعب دورا
م ـحــوريــا ف ــي تـحـقـيــق االك ـت ـفــاء
ا لــذا تــي لمشروعاتنا العمالقة
في جازان».
وأضاف القديمي أن المشروع
«س ـ ـي ـ ـعـ ــزز م ـ ــن دور ال ـم ـص ـف ــاة
وم ـح ـطــة ال ـك ـه ــرب ــاء الـمـتـكــامـلــة
الـ ـع ــامـ ـل ــة ب ـت ـق ـن ـي ـتــي ال ـت ـغ ــوي ــز
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـم ــركـ ـب ــة لـ ـل ــوق ــود،
وس ـي ـســاعــد ف ــي إح ـ ــداث تـحــول
شــامــل فــي الـمـنـطـقــة عــن طريق
تهيئة مدينة جازان االقتصادية
الجتذاب المزيد من االستثمارات

األج ـن ـب ـي ــة ال ـم ـب ــاش ــرة وزيـ ـ ــادة
مشاركة القطاع الخاص».

قيادات «سوناطراك»
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
سوناطراك الجزائرية الحكومية
للنفط إن رئ ـيــس ال ـشــركــة ،ولــد
ق ـ ــدور ،ج ـمــع فــري ـقــا ج ــدي ــدا من
الـ ـقـ ـي ــادات بـ ـه ــدف م ـن ــع ه ــروب
الـكـفــاء ات مــن الـشــركــة الوطنية
العمالقة التي تلعب دورا رئيسا
فــي اسـتـمــرار الــدولــة فــي الــوفــاء
بالتزاماتها.
وتـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـعـ ـم ــاق ــة
مصدرا مهما من مصادر الطاقة
ل ـلــدول األوروب ـي ــة الـتــي تـحــاول
تقليل اعـتـمــادهــا عـلــى روسـيــا،
كـمــا أن ـهــا ت ـمــول جــانـبــا رئيسا
من الميزانية في الجزائر التي
يسهم األم ــن االق ـت ـصــادي فيها
ف ـ ــي مـ ـن ــع وق ـ ـ ـ ــوع اض ـ ـطـ ــرابـ ــات
اجتماعية.
والــوظــائــف فــي «ســونــاطــراك»
وف ـ ـ ـيـ ـ ــرة ومـ ـ ــرغـ ـ ــوبـ ـ ــة ،غ ـ ـيـ ــر أن

الـ ـم ــرتـ ـب ــات م ـن ـخ ـف ـضــة إذا مــا
قورنت بالمعدالت العالمية ،كما
أنها تتوقف على مدة الخدمة.
وقـ ــال ول ــد قـ ــدور ف ــي مقابلة
بمكتبه في الدور العاشر بمقر
الـشــركــة بالعاصمة الـجــزائــريــة
« ف ـ ـقـ ــد نـ ــا اآلالف م ـ ــن أ صـ ـح ــاب
ال ـخ ـب ــرات والـ ـمـ ـه ــارات ألس ـبــاب
ع ـلــى رأسـ ـه ــا أن ـن ــا ال نستطيع
منحهم مرتبا يحصلون عليه
اآلن في الخليج ودول أخرى».
وقال المصدر بالشركة إن بن
قــدور جلب معه فريقه الخاص
لمساعدته في كسب ثقة شركات
النفط الكبرى مرة أخرى ،واختار
 8نـ ـ ـ ــواب لـ ـل ــرئـ ـي ــس م ـ ــن داخ ـ ــل
ال ـش ــرك ــة .وط ـل ــب ال ـم ـصــدر عــدم
نشر اسمه ،وذلك ألن التعيينات
لم تعلن على المأل بعد.
وقـ ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن م ــن بـيــن
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ــدي ــري ــن
م ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ،م ـثــل صــاح
مكموش للتنقيب ،وعربي باي
سـلـيـمــان للنقل عـبــر األنــابـيــب،
واث ـن ـيــن وصـفـهـمــا بــأنـهـمــا من

ال ـن ـجــوم ال ـص ــاع ــدة ،ه ـمــا فــريــد
غــزا لــي لالستراتيجية ،وأحمد
مازيغي للشؤون التجارية.
وقال المصدر« :من الضروري
الـ ـمـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
بمرسوم رئــاســي ،غير أن كبار
المديرين بدأوا بالفعل».
ولـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـسـ ــن االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ
«سـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــراك» وول ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ــدور
للتعليق على التعيينات.
ويـهــدف ولــد قــدور إلــى جعل
الشركة واح ــدة مــن أكبر خمس
شـ ــركـ ــات نـ ـف ــط ح ـك ــوم ـي ــة عـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ب ـح ـل ــول ع ــام
 .2030وفي  2017احتلت الجزائر
الـمــركــز الـثــامــن عشر فــي قائمة
إدارة معلومات الطاقة األميركية
من حيث حجم اإلنتاج.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــح ولـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــدور
ال ـص ــاح ـي ــات الـ ــازمـ ــة إلج ـ ــراء
تغييرات بعيدة األثــر فــي إطــار
مساعي بوتفليقة ،ا ل ــذي يقود
البالد منذ عــام  1999بدعم من
ال ـج ـي ــش ،ل ـل ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى رك ــود
صـ ــادرات الـنـفــط وال ـغ ــاز ،وذلــك

بتخفيف قبضة ق ــادة الجيش
على األمور االقتصادية.
وقد انخفضت إيرادات قطاع
ال ـطــاقــة ال ـس ـنــويــة إل ــى الـنـصــف
منذ  .2014وفي يونيو الماضي
عزل بوتفليقة ،الذي لم يتحدث
على المأل منذ إصابته بجلطة
دماغية في  ،2013أربعة من كبار
الـجـنــراالت ،منهم رئيس جهاز
الشرطة عبدالغني هامل ،فيما
يمثل استعراضا للسلطة على
األجهزة األمنية قبل االنتخابات
التي تجرى العام المقبل.
ويمثل ذلــك ج ــزء ا مــن اتجاه
الحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــه بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـمـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن
لألوضاع من الخارج.
وقـ ـ ـ ــال دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي غ ــرب ــي:
«عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـ ـخـ ــاطـ ــب م ـص ــرف ـي ــا
أو ق ــا ئ ـم ــا ع ـل ــى إدارة م ـش ــروع
اقـتـصــادي ،فمن الـمــؤكــد أنــه لم
ي ـعــد ي ــوج ــد م ــن يــأمــره ـمــا بما
يـ ـفـ ـع ــان م ـث ـل ـم ــا ك ــان ــت الـ ـح ــال
عندما كان الحرس القديم يتولى
دفة األمور».
(رويترز)
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●صدقي :شراكة مهمة تلقي الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام
ً
ً
●حسن :التعاون يأتي انطالقا من المسؤولية االجتماعية للبنك وحرصا منه على االضطالع بدوره لخدمة المجتمع
أكد د .حسن أن جامعة العلوم
والتكنولوجيا بمدينة زويل
العلمية بما تقدمه من منح
دراسية مجانية للطلبة هي
نموذج واضح لتلك الجهات
الجديرة بثقة البنك،

تضمن البروتوكول
اختيار عدد من
الطلبة ممن تنطبق
عليهم الشروط
لالستفادة من
ً
المنح وفقا لمعايير
محددة.

وق ـع ــت م ــدي ـن ــة زوي ـ ــل لـلـعـلــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني  -مصر بروتوكول تعاون
مدته خمس سنوات بقيمة 1.250
ً
م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه م ـص ــري س ـن ــوي ــا،
لتمويل  10منح درا س ـيــة لطلبة
المدينة المتقدمين لعام .2018
ويــأتــي الـبــروتــوكــول فــي إطــار
ت ــواف ــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـطــرف ـيــن
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى دع ـ ــم وتـنـمـيــة
ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ،وال ـع ـم ــل عـلــى
تمكين المبدعين بكل المقومات
لتنمية المجتمع المصري ،وهو
مـ ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع خ ـط ــة ال ــدول ــة
للتنمية المستدامة  ،2030إذ تعد
أح ــد األهـ ــداف الرئيسية لمدينة
زويــل فــي العمل على مواكبة كل
جديد على صعيد العلم الحديث
وتطوير مجال البحث العلمي من
أجل وضع مصر في مكانة الئقة
ً
بين قائمة الدول المتقدمة علميا
ً
وبحثيا.
ويـ ــؤمـ ــن ال ـب ـن ــك ب ـ ــأن الـتـعـلـيــم
الـ ـمـ ـتـ ـط ــور ه ـ ــو الـ ـسـ ـبـ ـي ــل األول
للنهوض بالدولة واالنطالق بها
نحو مستقبل أفـضــل ،وأن ــه أحد
أهم وسائل التقدم واالرتقاء داخل
المجتمع المصري.
ووقـ ـ ـ ـ ــع االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لمدينة زو ي ــل للعلوم
والتكنولوجيا د .شريف صدقي
والعضو المنتدب لبنك الكويت
الــوط ـنــي -مـصــر د .يــاســر حسن.
وش ـهــد فـعــالـيــات الـتــوقـيــع لفيف
من أعضاء هيئة تدريس وإدارة
مدينة زويل ،إضافة إلى ممثلين
إدارة بنك الكويت الوطني.

شريف صدقي وياسر حسن خالل توقيع بروتوكول التعاون
وتضمن الـبــروتــوكــول اختيار
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـط ـل ـب ــة م ـم ــن تـنـطـبــق
عـلـيـهــم ال ـش ــروط لــاس ـت ـفــادة من
ً
هذه المنح وفقا لمعايير محددة،
ويأتي على رأسها تكافؤ الفرص
بـيــن جميع الطلبة المستحقين
لـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـم ـ ـنـ ــح ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ل ـض ـم ــان
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة اسـ ـتـ ـف ــادة ال ـط ــال ــب
ً
بــالـمـنـحــة ال ــدراسـ ـي ــة .ف ـض ــا عن
ض ــرورة المحافظة على التفوق
الدراسي واألداء األكاديمي المميز
طوال مدة الدراسة بالجامعة.
مــن جــانـبــه ق ــال د .صــدقــي ،إن
األب ـح ــاث أثـبـتــت أن ــه لـيــس هناك
م ــن ع ــائ ــد اس ـت ـث ـم ــاري أع ـل ــى من

االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـعـلــم والـنـهـضــة
الـعـلـمـيــة« ،ل ـكــن عـلـيـنــا االع ـت ــراف
أنه مهما وصلت الميزانيات فلن
تـسـتـطـيــع مــدي ـنــة زويـ ــل وحــدهــا
إن ـ ـج ـ ــاز هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـهـ ـم ــة الـ ـش ــاق ــة
والـ ـ ـغ ـ ــوص فـ ــي بـ ـح ــور ال ـب ـح ــوث
العلمية وحــدهــا .ومــن هنا تأتي
أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ــوثـ ـي ــق بـيــن
القطاع الخاص المتمثل اليوم في
بنك الكويت الوطني ،ومنظمات
الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي الـمـتـمـثــل في
المدينة كمؤسسة علمية بحثية
تعمل على تشجيع البحث العلمي
واالب ـت ـكــار بـمــا يـتـفــق مــع أه ــداف
منظومة التعليم العالي والبحث

العلمي وذلك بهدف تحقيق تنمية
مستدامة في المجتمع».
وأعــرب د .صدقي عن سعادته
ً
بتوقيع ال ـبــروتــوكــول ،مــؤكــدا أن
مـثــل ه ــذه ال ـب ــروت ــوك ــوالت ســوف
تـســاهــم فــي اسـتـكـمــال الـمـشــروع
الـ ـ ــذي ط ــال ـم ــا ح ـل ــم بـ ــه ال ــدك ـت ــور
الراحل أحمد زويل وهو أن تكون
المدينة منارة بحثية في الشرق
األوسط ،وأن تخرج كوادر مثقفة
وواعـ ـي ــة لـلـعـلــم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
تـسـتـطـيــع أن ت ـســاهــم ف ــي تنمية
االقتصاد المصري والعمل على
ً
الـتـحــديــات الـتــي تــواجـهــه ،فضال
عــن وضــع مصر فــي مكانة الئقة

ً
بين قائمة الدول المتقدمة علميا
ً
وبحثيا.
وأك ــد أن ه ــذه ال ـشــراكــة جــاءت
ً
استكماال للجهود التي تقوم بها
المدينة في التعاون مع مؤسسات
القطاع الخاص والعام ومنظمات
ً
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي .أم ـ ـ ـ ــا فــي
استمرار تدفق الــدعــم الستكمال
مــراحــل الـمــديـنــة وتـحـقـيــق طفرة
فــي مـجــال الـبـحــث العلمي مصر
والشرق األوسط.

خدمة المجتمع
وبهذه المناسبة ،قال د .حسن،

«إن إب ـ ــرام ال ـب ـنــك ه ــذه االت ـفــاق ـيــة
ً
ي ــأت ــي انـ ـط ــاق ــا م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة
ً
االجتماعية للبنك ،وحــرصــا منه
ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــاع بـ ـ ـ ــدوره ال ــدائ ــم
لخدمة المجتمع بتوجيه دعمه
ومساهماته لمصلحة العديد من
الجهات التي ال تهدف إلى الربح،
بــل تهدف إلــى العمل على تنمية
المجتمع وأ بـنــا ئــه بشتى الطرق
والوسائل».
وأوض ـ ــح د .ح ـســن أن جــامـعــة
ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا بمدينة
زويــل للعلوم والتكنولوجيا بما
تقدمه مــن منح دراسـيــة مجانية
للطلبة هــي نـمــوذج واض ــح لتلك
ال ـج ـه ــات ال ـج ــدي ــرة ب ـث ـقــة ال ـب ـنــك،
والـتــي تحسن استغالل وتوجيه
ال ــدع ــم وال ـم ـس ــاع ــدات ال ـتــي تـقــدم
إليها.
وذك ـ ــر أن هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة تعد
ً
جزءا من الدور االجتماعي للبنك،
الذي
ال ي ـتــوانــى ف ــي دع ــم م ـثــل هــذه
األنـشـطــة التنموية الـبـنــاء ة التي
تحقق ا ل ـغــرض منها بالنهوض
ببعض أبناء الوطن النابغين من
غير القادرين على تكاليف الدراسة
بالجامعة لتمكينهم من الدراسة
بها وإتــاحــة الفرصة لهم إلظهار
مواهبهم العلمية وثقلها بالدراسة
األكاديمية في واحدة من أهم قالع
البحث العلمي بالدولة.
وأكـ ــد أن ــه ع ـلــى ك ــل مــؤسـســات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي فـ ـ ــي م ـصــر
ً
ال ـ ــوق ـ ــوف جـ ـنـ ـب ــا إلـ ـ ــى جـ ـن ــب مــع
مؤسسات الدولة ومؤازرتها في
دعم أبناء الوطن من الفئات األولى

بــالــرعــايــة للنهوض بهم والعمل
ً
على تنميتهم وخصوصا في هذا
الوقت الفاصل من تاريخ الدولة،
التي تسعى فيه إلى االنطالق نحو
مستقبل أفضل ألبنائها.
وأض ـ ــاف ح ـس ــن ،أن الـسـيــاســة
ال ـعــامــة لـمـجـمــوعــة ب ـنــك الـكــويــت
الوطني على المستوى المحلي
واإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي تــولــي أكـثــر
اهتمامها فــي مـجــال المسؤولية
اال جـتـمــا عـيــة بالتعليم والصحة
ً
إيمانا منها بما لهذين المجالين
م ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي بـ ـن ــاء
الـمـجـتـمـعــات وال ـن ـه ــوض بــاألمــم
وازده ــاره ــا ف ــي شـتــى الـمـجــاالت
الحياتية.
يـ ــذكـ ــر أن م ــديـ ـن ــة زوي ـ ـ ـ ــل هــي
مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية
م ـس ـت ـق ـلــة وغـ ـي ــر هـ ــادفـ ــة ل ـل ــرب ــح،
ت ـقــوم اسـتــراتـيـجـيـتـهــا عـلــى بناء
جـيــل جــديــد مــن ال ـقــادة والعلماء
قـ ـ ــادر ع ـل ــى إح ـ ـ ــداث ت ــأث ـي ــر كـبـيــر
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وت ـق ــدي ــم الـجــديــد
فــي ال ـم ـجــاالت الـعـلـمـيــة الحديثة
المتطورة.
وت ـت ـكــون ال ـمــدي ـنــة م ــن خمسة
ه ـي ــاك ــل أس ــاسـ ـي ــة م ـت ــراب ـط ــة هــم
ال ـج ــام ـع ــة ،وال ـم ـع ــاه ــد الـبـحـثـيــة
الـمـتـمـيــزة ،وه ــرم الـتـكـنــولــوجـيــا،
واألك ــادي ـم ـي ــة ،وم ــرك ــز ال ــدراس ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،واس ـت ـطــاعــت أن
ً
تسجل حتى األن نحو  380بحثا
ً
علميا في مجالت بحثية باإلضافة
إلى تسجيل  12براءة اختراع في
ق ـطــاعــي ال ـص ـحــة وال ـب ـي ـئــة وهــي
ً
ليست أرقــامــا قليلة مـقــارنــة بأي
جامعة.

«التجاري» يجري السحب الثاني على «سفرتك على كيفك» «بيتك» :توفير خدمة العيادي في  8مواقع
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـك ــويـ ـت ــي
الفائزين األربعة في السحب الثاني من
حملته « سـفــر تــك عـلــى كـيـفــك» الموجهة
إلى أصحاب بطاقات «التجاري» ،والتي
تتيح لهم التخطيط لسفرتهم القادمة،
والحصول على تذاكر و»كاش» ،وفوقها
كيلو ذهب.
ه ــذا ،وتــم إج ــراء الـسـحــب فــي الـمــركــز
ا لــر ئـيـســي للبنك بـحـضــور ممثل وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،إذ ت ــم إعـ ـ ــان 4
فــائــزيــن بـقـسـيـمــة س ـفــر ،بــاإلضــافــة إلــى
م ـب ـلــغ نـ ـق ــدي ،وال ـ ـفـ ــائـ ــزون ه ـ ــم :فـيـصــل
خلف القاشوط ،وعلي يعقوب حمادة،
والشيخ عبدالله الحمود ،وفيصل أحمد
السليماني.
وبهذه المناسبةّ ،
عبر الفائزون بهذه
ً
ا لـجــوا ئــز ا لـقـيـمــة ،عـنــد إ بــا غـهــم هاتفيا

بفوزهم ،عن سعادتهم وامتنانهم للبنك
الـ ــذي أتـ ــاح ل ـهــم ف ــرص ــة ال ـف ــوز بـقـســائــم
السفر ومبالغ «كاش» .ومازالت الفرصة
سانحة أمام عمالء «التجاري» للفوز في
السحب الثالث القادم ،الذي ستم إجراؤه
الختيار  4فائزين للفوز بقسيمة سفر
ت ـتــراوح قيمتها مــا بـيــن  1.750د يـنــار،
و 2.750د ي ـنــار ،بــاإل ضــا فــة إ لــى السحب
ال ــراب ــع واألخ ـي ــر ال ــذي سـيـقــام الخـتـيــار
عميل واحد سعيد الحظ ،للفوز بكيلو
ً
واحد من الذهب الخالص» ،علما بأن كل
 10د نــا نـيــر ينفقها العميل باستخدام
بطاقته االئتمانية داخل الكويت تمنحه
ف ــرص ــة واحـ ـ ـ ــدة لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي ال ـس ـحــب
ال ـش ـهــري وال ـس ـحــب ال ـن ـهــائــي ،وك ــل 10
دنانير ينفقها خارج الكويت باستخدام
بطاقته اال ئـتـمــا نـيــة ،أو بـطــا قــة السحب

اآللي ،أو البطاقة المسبقة الدفع تمنح
الـعـمـيــل  3ف ــرص ل ـلــدخــول ف ــي الـسـحــب
الشهري والسحب النهائي.

يوفر بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة
تقديم أوراق النقد الجديدة «العيادي» بمختلف
ً
ً
فئاتها عبر  19ج ـهــازا منتشرا فــي  8مواقع
مختلفة تغطي المحافظات الست ،وعلى مدار
الساعة ،وذلك للفترة من  15إلى  21أغسطس
الجاري.
يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية «بيتك»
في تمييز عمالئه وخدمة المجتمع لتحقيق
أعلى مستويات الرضا لديهم وفق أعلى معايير
الجودة عبر تقديم أرقى المميزات التنافسية،
الـتــي تــؤكــد ري ــادة «بيتك» فــي طــرح الخدمات
المصرفية المتطورة وتحقيق أعلى مستويات
االبتكار والتميز في خدمة العمالء.
ويوفر «بيتك» هذه الخدمة لعمالئه بمناسبة
عيد األضـحــى الـمـبــارك ،بكل الـفـئــات النقدية
لتشمل الدينار ،وال ـ  5دنانير ،وال ـ  10دنانير
عبر أجهزة السحب اآللي  ATMوسيارات موبي
«بيتك» في الفروع التالية (الفنطاس ،الروضة،

ال ـق ـصــر) ،بــاإلضــافــة إل ــى جـمـعـيــة الفحيحيل
وجـمـعـيــة ال ـعــارض ـيــة ،فـيـمــا يــوفــر ف ـئــات ال ـ ـ 5
دنانير والـ  10دنانير في جمعية مشرف وكذلك
ً
فئة الـ  10دنانير والـ  20دينارا عبر أجهزة الـ
 XTMالتفاعلية فــي مجمع األفـنـيــوز ،وقــاعــة
ضاحية عبدالله السالم المصرفية.
وبدأت أجهزة السحب اآللي وسيارات موبي
«بيتك» استقبال العمالء ،إذ شهدت في يومها
ً
ً
األول إقباال كبيرا من العمالء وإشادة بجهود
«بيتك» بتوفير شبكة كبيرة لتوفير العيادي
للعمالء .األمر الذي يؤكد حرص «بيتك» على
أن يـكــون األق ــرب لـعـمــائــه مــع مــواصـلــة طــرح
مبادرات وتقديم خدمات تفوق توقعات العمالء
وتزيد معدل الرضا لديهم من خالل أداء مهني
رفـيــع الـمـسـتــوى وضـمــن معايير عالمية في
ال ـجــودة ،وبـمــا يـتــواكــب مــع أح ــدث الـتـطــورات
التكنولوجية في الصناعة المصرفية.
ويواصل «بيتك» تقديم خدماته على مدار

الساعة للعمالء عبر خدماته اإللكترونية من
خالل تطبيق «بـيـتــك» KFHonlineعلى أجهزة
الهاتف الذكية ،أو عبر الموقع اإللكترونيkfh.
 comإضــافــة إلــى أجـهــزة ال ـ  XTMالتفاعلية،
وسـ ـي ــارات م ــوب ــي «ب ـي ـتــك» وفـ ــرع «ب ـي ـتــك» في
المطار.
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اختتم ملك الرومانسية وائل تشارك فرقة المسرح العربي
أصدر الباحث عيسى دشتي ترأست الفنانة سميرة
ً
ً
بعرض «صالح يعود» ضمن
كفوري حفالت مهرجانات
عبدالعزيز لجنة تحكيم
كتابا جديدا يوثق فيه
ً
فعاليات «ليالي كوميدية
كشك مبارك الصباح ،مركزا «القومي للمسرح» في دورته القبيات الدولية ،وسط
أجواء فرحة ومشاركة عالية مسرحية» ،الذي ينطلق
األخيرة .دردشة معها.
على أهمية هذا المبنى
ً
ومستعرضا شكله العمراني.
الشهر المقبل.
من الجمهور.
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دوا ليبا تغني للمرة األولى في تركيا
طلبت تناول الشاورما واللبن قبل الحفل
قبل حفلها المقرر إقامته للمرة األولى في
تركيا ،وضعت المغنية البريطانيةدوا ليبا
شروطا غريبة.
وذكرت تقارير إعالمية تركية أن ليبا طلبت
تناول الشاورما واللبن قبل الحفل ،ووجود
الزهور في كل مكان حولها ،وإحضار عسل
مانوكا النيوزلندي ،وهو أغلى أنواع العسل
وأنـ ـ ــدره ف ــي ال ـعــالــم ،ومـ ــاء ج ــوز الـهـنــد ال ــذي
تـشــربــه بـكـثــرة خ ــال ال ـن ـهــار ،وال ـشــوكــوالتــة
الداكنة.
وطلبت أيضا إعداد كمية كبيرة من الكعك
المصنوع يدويا ،مع ملح البحر ،و 50منشفة
و 50ف ــوط ــة اسـ ـتـ ـحـ ـم ــام ،ك ــون ـه ــا م ـه ــووس ــة
بالنظافة ،إضافة إلى اشتراطها وضع المرايا
بكل مكان في غرفتها بالفندق ،كما اشترطت
عدم وجود إضاءة بيضاء على المسرح وفي
الكواليس لتحسسها منها.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ل ـي ـبــا مـغـنـيــة وم ــؤل ـف ــة أغ ــان
وعــارضــة أزيــاء إنكليزية من أصــول ألبانية،
كانت بداياتها الغنائية بعمر الرابعة عشرة،

عـ ـن ــدم ــا بـ ـ ـ ــدأت غ ـن ــاء
أغ ــان مـنـتـشــرة وقتها
ل ـف ـن ــان ـي ــن م ـخ ـت ـل ـف ـيــن،
مثل كريستينا أغيليرا
ون ـي ـل ـلــي فـ ــورتـ ــادو على
"يوتيوب".
وأص ــدرت عــام  2015أول
أغنية منفردة لها بعد فترة
وجيزة من توقيعها عقدا فنيا
مــع تسجيالت وارن ــر ب ــروز .وفي
ديسمبر  ،2016قامت مجلة ذا فيدار
بإعالن اعتزامها إنتاج "وثائقي" عن ليبا
باسم " ،"See in Blueوفي يناير  2017اختار
الجمهور دوا للفوز بجائزة .EBBA
وأصدرت ليبا ألبومها الغنائي األول ،الذي
يحمل اسمها فــي  2يونيو  ،2017ويصنف
صوتها بأنه كونترالتو ،وأهم أعمالها أغنية
"كن المختار" ( ،)Be the Oneونالت إعجابا
كبيرا من النقاد.

تغريدة إدريس إلبا تثير الجدل
حول تجسيده دور جيمس بوند

إدريس إلبا

بريجيت باردو

بريجيت باردو تنعت وزير
البيئة الفرنسي بـ«الجبان»
نعتت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو المعروفة
بدفاعها عن الحيوانات وزير االنتقال البيئي
ّ
يخص مسألة الصيد،
نيكوال أولو بـ"الجبان" فيما
مطالبة باستقالته .وأكدت باردو ،في تغريدة ،أنها
ّ
ً
ً
تلقت اتصاال من أولو "الذي كان مغتاظا واتهمني
بالجبن والنفاق إزاء الرئيس إيمانويل ماكرون.
(أ ف ب)

عــزز الممثل إدريــس إلبا ،الــذي تم تــداول اسمه كأحد
المرشحين لدور البطولة في الجزء المقبل من سلسلة
أف ــام جـيـمــس بــونــد ،الـتـكـهـنــات فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،عبر
تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" تتضمن عبارة
مستوحاة من العميل السري الشهير.
وكتب الممثل البريطاني" :اسمي إلبا ،إدريــس إلبا"،
في استعادة للجملة الشهيرة التي يستخدمها العميل
السري في التعريف عن نفسه.
ويتم الـتــداول باسم هــذا الممثل البريطاني المولود
ألب سيراليوني وأم غانية ،منذ سنوات ،كمرشح ألداء
دور جيمس بوند على الشاشة الكبيرة.
وفي  ،2015قال بيرس بروسنان ،أحد الممثلين الذين
جـ َّـســدوا شخصية جيمس بوند في السينما ،إن هذا
الدور قد ُيسند إلى "ممثل أسود كبير".
وأش ــار بــروسـنــان حينها إلــى أن "إدري ــس إلـبــا يتمتع
حتما بالمظهر والكاريزما والحضور".

مريم أوزرلي

وذك ــرت تـقــاريــر إعــام ـيــة ،أن الـمـخــرج أن ـطــوان فــوكــوا
تناقش أخيرا مع منتجة أفــام جيمس بوند ،باربارا
بروكولي ،التي تعتبر أن "األوان آن" ليكون دور العميل
السري من نصيب ممثل ينتمي ألقلية إتنية.
غـيــر أن متحدثا بــاســم فــوكــوا نـفــى هــذه المعلومات،
م ــؤك ــدا ع ـب ــر ت ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة ،أن ال ـق ـص ــة "م ـف ـبــركــة
بالكامل".
وأثارت التغريدة جدال كبيرا لدى عشاق إلبا ،في حين
رفض البعض الفكرة برمتها.
وقد تعرف الجمهور على إلبا ،الحائز جائزة غولدن
غلوب عن دوره في مسلسل "لوثر" ،من خالل مسلسل
"ذي واير" التلفزيوني البوليسي .كذلك ،شارك في فيلم
َّ
وجسد دور الزعيم التاريخي للكفاح ضد نظام
"ثور"،
الفصل العنصري بجنوب إفريقيا نيلسون مانديال
على الشاشة الكبيرة.
(أ ف ب)

ملصق فيلم «»The Meg

مريم أوزرلي تنشر قديمها « »The Megيتصدر إيرادات
السينما في أميركا الشمالية
عبر مواقع التواصل
نشرت النجمة التركيةمريم أوزرلي صورة لها
تعود لعام  ،2006عبر حسابها الخاص بأحد
مواقع التواصل .ونالت هذه الصورة إعجاب عدد
كبير من المتابعين ،الذين أثنوا على جمالها.
ُيذكر أن مريم واجهت أخيرا العديد من
االنتقادات ،بسبب كثرة حقن البوتوكس التي
أخذتها.

تصدر فيلم " "The Megإيرادات السينما في أميركا
الشمالية ،مسجال  44.5مليون دوالر.
الفيلم من إخراج جون تورتيلتاوب ،وبطولة جيسون
ستاثام وبينجبينج لي وريان ويلسون .وتراجع فيلم
الحركة (ميشن إمبوسيبل :فول أوت) من المركز األول،
الذي احتله األسبوع الماضي ،إلى المركز الثاني.
(رويترز)

الفنزويلي ويلي أرتيغا يعزف موسيقى
الحرية على آلة الكمان في نيويورك

ويلي أرتيغا
يسير ويلي أرتيغا إلى منزله بمنطقة مانهاتن
فــي نـيــويــورك ،وهــو يحدق فــي كــل شــيء حوله،
وقــد اتسعت عيناه مــن الدهشة ،شأنه فــي ذلك
شأن طفل صغير.
ً
وتختلف مدينة نـيــويــورك الـهــادئــة اختالفا
ً
شــديــدا عــن العاصمة الفنزويلية كــاراكــاس ،إذ
واجه أرتيغا شرطة مكافحة الشغب وهو يعزف
على آلة الكمان قبل عام.
ً
ويقول الموسيقي الشاب " 24عاما" :اعتدت
أكبر األخطار عندما كنت في كاراكاس ،لكنني
ً
أحب ذلك ...الوضع هنا هادئ جدا ،ولقد علمني
ذلك أن أميل للهدوء".
وع ـنــدمــا اشـتـبــك اآلالف م ــن الـمـحـتـجـيــن في
ف ـن ــزوي ــا م ــع ال ـش ــرط ــة ف ــي ال ـف ـت ــرة ب ـيــن أبــريــل
ويوليو من عام  ،2017انتشرت في أنحاء العالم
صــور أرتـيـغــا وهــو يــرتــدي سـتــرة بــألــوان العلم
ال ـف ـنــزوي ـلــي ،وي ـق ــوم بــال ـعــزف ع ـلــى آل ــة الـكـمــان
الخاصة به ،وهو ما حوله إلى أيقونة للسالم.
واآلن ،بعد مرور عام على االحتجاجات التي
راح ضحيتها أكثر من  100شخص ،يبني أرتيغا،
المتحدر من عائلة فنزويلية متواضعة ،حياته
من جديد في نيويورك.
وب ـم ـجــرد وص ــول ــه إل ــى ال ـم ـن ــزل ،ف ــإن أول ما
يقوم به أرتيغا هو المرور بأصابعه على لوحة
مفاتيح آلة البيانو في غرفة المعيشة .إنه نوع
من اإلدمان ،وكأنه مضطر لذلك في كل مرة يدخل
فيها المنزل .وإلى جانب البيانو ،يحتفظ أرتيغا
بآلتي كمان ودفتر لتدوين المالحظات.
ويـ ـ ـق ـ ــول ال ـم ــوس ـي ـق ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـل ـق ــى ت ــدري ـب ــه
الموسيقي عبر برنامج "إل سيستيما" التعليمي،
الذي تموله الحكومة في فنزويال" :ترك صديق
البيانو لــي عندما أتـيــت إلــى نـيــويــورك ألعــزف
عليه".

وعـلــى النقيض مــن األخ ـط ــار ،الـتــي واجهها
ً
ف ــي ف ـنــزويــا ،يـعـيــش أرت ـي ـغــا حــال ـيــا م ــا ُيطلق
عليه حياة "شخص عــادي" ،حيث يــدرس اللغة
اإلنكليزية في الصباح ،ثم يخصص باقي يومه
ألكثر شيء يحبه على اإلطالق ،وهو الموسيقى.
ويقول أرتيغا وهو يعزف على البيانو" :أقوم
بالعزف في مترو أنفاق نيويورك في فترة بعد
ً
الظهر يوميا ،وأوفر قوت يومي من ذلك".
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،يـصــل أرت ـي ـغــا إل ــى محطة
مترو أنفاق "تايمز سكوير" ،ليبدأ بالعزف في
ركــن قــرب مــدخــل رصـيــف محطة الـقـطــار ،حيث
ترقص مجموعة من الشباب على موسيقاه ،ثم
يأتي مواطنون من فنزويال يلقون التحية عليه.
وخالل أربع ساعات ،تمكن ارتيغا من أن يجمع
مبلغ  200دوالر.
ً
ويسترجع أرتيغا ذكرياته المضطربة قائال:
"في فنزويال ،كنت اضطر للعزف في مترو األنفاق
مــن أجــل الـبـقــاء .لقد أخ ــذت الـشــرطــة آلــة الكمان
الخاصة بــي وتركتني بدونها ،وب ــدون مصدر
ً
رزق ...كنا نأكل أحيانا من حاويات القمامة".
وي ـق ــول ارت ـي ـغــا أن ــه أص ـيــب ف ــي وج ـهــه أثـنــاء
المظاهرات المناهضة للحكومة ،وأنــه تعرض
للسجن والتعذيب" ،فقط بسبب االحتجاج" ،إال
أن أرتيغا ال يحب أن يتذكر هذه األحداث ،إذ يغير
الحديث في الموضوع ،ويقول" :ما استمتعت به
ً
ً
حقا في نيويورك هي الحرية .فأنا لن أشعر أبدا
بأنني أتمتع بحرية بقدر أكبر مما أنا عليه اآلن".
ً
ويسعى محامي أرتيغا حاليا للحصول على
تصريح إقــامــة يسمح لــه بالبقاء فــي نيويورك
واالس ـت ـف ــادة م ــن جـمـيــع ال ـف ــرص ال ـتــي تــوفــرهــا
المدينة.
(د ب أ)
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دشتي يرصد نشأة «كشك» مبارك الصباح وأهميته
ً ً
ً
ً
ً
المبنى التاريخي يعد مرفقا سياحيا وشكال معماريا نادرا
الفي الشمري

مبارك
«كشك» ً
يشكل ً
سياحيا في
مرفقا
الصباح
ً
الوقت الراهن ،نظرا ألهميته
التاريخية والمعمارية
والسياسية واالجتماعية.

أصدر الباحث عيسى عبدالرسول دشتي
ً
ً
كتابا جديدا يوثق فيه "كشك" الشيخ مبارك
ّ ً
ال ـص ـب ــاح ،مـ ــركـ ــزا ع ـلــى أه ـم ـيــة هـ ــذا المبنى
ً
ومستعرضا شكله العمراني.
ً
ويعد "كشك" مبارك الصباح ،مبنى تاريخيا
ذا قيمة تراثية كبيرة ،وقد نزعت ملكيته من
الدولة عام  ،2009ونفذت خطة ترميمه وإعادة
إحيائه من جانب المجلس الوطني للثقافة
والـفـنــون واآلداب ،وافـتـتــح تحت اســم "كشك
ً
الشيخ مبارك الصباح" ،تزامنا مع احتفاالت
الكويت بيوبيلها الذهبي لالستقالل ،ومرور
ً
عشرين عاما على التحرير ،وخمسة أعوام على
تقلد صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد مقاليد الحكم عام .2011
وبالفعل تم افتتاح هذا المبنى التاريخي
القيم ،تحت رعاية وحضور حضرة صاحب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي
العهد الشيخ نواف االحمد وكبار المسؤولين
بالدولة وجمع غفير من المواطنين في احتفال
وطني شعبي ال ينسى.

المباني التاريخية

الكشك يتميز
بموقعه الفريد
في مدينة الكويت

وقــالــت األمــانــة الـعــامــة للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب في مقدمة اإلصدار:
"إن الحفاظ على كشك مبارك يجسد المعنى
الحقيقي لمواد المرسوم األميري رقم  11لسنة
 ،1960بـشــأن اآلث ــار ،وال ــذي يـخــول المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عمل مسح
لجميع الـمـبــانــي الـتــاريـخــي بــدولــة الـكــويــت،
وكــذلــك الحفاظ عليها وإع ــادة ترميمها ،مع
الحفاظ على طابعها العمراني واستخدامها
كمتحف".

مرفق سياحي

المجلس الوطني
للثقافة يولي
المباني التاريخية
ً
ً
اهتماما كبيرا

يتميز الكشك بموقعه الفريد من نوعه في
ً
ً
قلب مدينة الكويت ،إذ أصبح مرفقا سياحيا
بمنطقة سوق المباركية التراثي ،التي يقصدها
المواطنون وزوار الكويت ،ويحتوي الكشك
على معروضات تتعلق بجميع الفترات التي
مر بها كمبنى ،باعتباره كان مجلس وديوان
الشيخ مبارك الصباح ومقرا للمحكمة وللبريد،
والفرع األول لمكتبة المعارف العامة ،ويعد
ال ـيــوم بمثابة اسـتــديــو وطـنــي يحكي قصة
وتاريخ هذا المعلم المهم للكويت والكويتيين،
وهـنــاك العديد مــن المباني التاريخية التي
تمت اعادة ترميمها والحفاظ عليها من جانب
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
مـثــل بـيــت ديـكـســون والـمــدرسـتـيــن الشرقية
والقبلية والمستشفى األمريكاني وبيت بن
غـيــث والـمـتـحــف ال ـب ـحــري وال ـق ـصــر األح ـمــر،
وغيرها العديد من المباني التاريخية التي يتم
المحافظة عليها وفق المسؤولية الواقعة على
عاتق المجلس بالحفاظ على اآلثار والمعالم
التراثية الكويتية.

الفروسية والرماية
ويقدم المؤلف نبذة عن الشيخ مبارك بن
الصباح ،مشيرا إلــى أنــه االبــن الثالث ألبيه

حاكم الكويت الرابع الشيخ صباح الصباح،
ولــد في عــام  ،1844ولما بلغ سن الخامسة
احتضنه جــده حاكم الكويت الثالث الشيخ
جابر الصباح ،الــذي عني بتربيته وأحضر
ً
له معلما من رجال الدين عكف على تعليمه
مبادئ القرآن الكريم وآدابه .وفي سن الثانية
عـشــرة مــن عـمــره ت ــدرب على الــرمــي وركــوب
ال ـخ ـيــل ،وخـ ــال عــامـيــن ك ــان ق ــد انـتـهــى من
تدريباته في الفروسية حتى برز بين اقرانه
وخالنه ،وأصبح من أبرع الفرسان والرماة،
ً
وكان نادرا ما يخطئ هدفه ،وبدأ يشارك في
مجالس الحكم.
وكلفه شقيقه الشيخ عبدالله الصباح حاكم
الكويت الخامس بقيادة ال ـقــوات الكويتية
لمساعدة الدولة العثمانية في حملة األحساء،
التي قادها نافذ باشا عام  ،1871فقاد حاكم
الكويت الحملة البحرية ،وقاد الشيخ مبارك
الصباح القوات البرية ،وفي عهد أخيه حاكم
الكويت السادس الشيخ محمد الصباح كان
ً
مـبـعــوثــا عــن حــاكــم الـكــويــت ال ــى الـصـحــراء،
لتحمل مـســؤولـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى النظام
وسط قبائل في بادية الكويت ،وتولى الشيخ
م ـبــارك الـصـبــاح زم ــام حـكــم الـكــويــت فــي 16
مارس .1896

اتفاقية الحماية
وفي العقد األخير من القرن التاسع عشر
وقع الشيخ مبارك الصباح اتفاقية الحماية
مــع بــريـطــانـيــا الـعـظـمــى ،وبــذلــك يعتبر هو
مــؤســس الـعــاقــات الكويتية  -البريطانية
بشكل رسمي ،من خالل توقيع هذه االتفاقية
مع بريطانيا في  23يناير  1899بين الشيخ
مـ ـب ــارك ال ـص ـب ــاح وال ـح ـكــومــة الـبــريـطــانـيــة،
وبحضور المقدم مالكوم جون ميد المقيم
السياسي فــي الخليج ،وك ــان الشهود على
توقيع االتفاقية الكابتن آن وكهام هور والسيد
محمد رحيم عبدالنبي صفر والمستر جي
كاكلون أرسيكن ،وصادق عليها نائب الملك
والحاكم العام في الهند اللورد كيروزن في
قلعة ويليام في  16فبراير 1899م ،ومن أحد
شروط االتفاقية هو ان يلتزم الشيخ مبارك
الصباح بإبقاء االتفاقية سرية حتى ال تثير
مـشــاكــل دبـلــومــاسـيــة مــع الــدولــة العثمانية
وألمانيا وروسيا ،ويلتزم كذلك بأال يتنازل
الشيخ مبارك الصباح وخلفاؤه من بعده عن
اي جزء من اراضي الكويت ،وأال تؤجر اي جزء
من اراضيها الى اية دولة اجنبية او شخص
اجنبي دون استشارة بريطانيا ،وأال تستقبل
الكويت اي ممثل دولــة اجنبية دون اذن من
بريطانيا ،وفي نوفمبر  1902تم االعالن عن
هذه االتفاقية التي بين بريطانيا والكويت.
في  28نوفمبر  1903زار اللورد كــورزون
ن ــائ ــب م ـلــك بــريـطــانـيــا ف ــي ال ـه ـنــد وزوج ـت ــه
الكويت ،وكان على متن السفينة "غاردينغ"،
وقــد اتــت هــذه الــزيــارة للتأكيد على أهمية
الكويت ،وقد استقبله الشيخ مبارك الصباح
بـكــل حـ ـف ــاوة ،ودخـ ــل ال ــى سفينته وح ـيــاه،
وفــي اليوم التالي رســت السفينة في ميناء
الشويخ ،وكان في استقبالهم الشيخ مبارك
الصباح وولــي عهده الشيخ جابر المبارك

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

غالف اإلصدار

توسعة الكشك
بعد فترة من الزمن تقارب فترة وجود المحكمة بالكشك ،تمت توسعة الكشك ،وبنيت
التوسعة فوق المحالت وعلى أسطحها ،وهي عبارة عن غرفة مستطيلة تبدأ منتصف
فتحة نافذة قاعة الكشك ،والتي كانت تطل على ســوق التناكة القديم (ســوق الجت)،
وتنتهي من الناحية األخرى من حائط الكشك من جهة الشمال ناحية سوق التمر ،وفتحت
الروشنة الموجودة بالقرب من الدرج لتكون نافذة بباب صغير مطلة على القاعة ،اال ان
ارتفاع سقف الغرفة بعد التوسعة يختلف عن ارتفاع سقف قاعة الكشك القديمة ،والتي
بنيت فوق اسطح الدكاكين ،مما يميز كلتا الفترتين.
الصباح ،ونقل الورد كورزون من الشويخ الى
مدينة الكويت بعربة خيل فاخرة من الطراز
الفكتوري كان قد طلبها الشيخ مبارك الصباح
ً
من بومباي خصيصا لتلك المناسبة.
وي ـس ــرد ال ـمــؤلــف حـكــايــة أول مستشفى
في الكويت فيقول" :فــي عهد الشيخ مبارك
الصباح تم انشاء اول مستشفى في تاريخ
الـكــويــت فــي سنة  1910مــن قبل اإلرســالـيــة
األمـيــركـيــة ،وك ــان يسمى بــاســم المستشفى
األمريكاني ،كما تم افتتاح المدرسة المباركية
عام  1912في عهده".

دائرة الجمارك
ثم ينتقل المؤلف إلى الحديث عن دائرة
الجمارك التي أسسها الشيخ مبارك ،ويقول
ضمن هذا السياق" :عندما تلقد الشيخ مبارك
الـصـبــاح ش ــؤون الـحـكــم فــي الـكــويــت أســس
ً
دائرة الجمارك في عام 1899م وفرض رسوما
على جميع ما يرد الى الكويت من الموانئ
البحرية والبرية ،وكان يتخذ الصنقر ،وهو
اح ــد الـمـبــانــي المتبقية مــن ال ـســور الثاني
للكويت ،وهو المكان الذي كانت تدار فيه أمور

مقر إدارة البريد

ً
بعد انتقال المحكمة الى مقرها الجديد تم استخدام الكشك مقرا للبريد،
والكشك هــو خــامــس مقر تنتقل لــه إدارة الـبــريــد ،فقد كــان مقر األول فــي دار
المعتمد البريطاني (بيت ديكسون) والمقر الثاني هو في بيت والده الشيخ
محمد الـصـبــاح ،والـمـقــر الـثــانــي هــو فــي بيت وال ــدة الشيخ محمد الصباح،
والمقر الثالث والمؤقت في منزل عائلة جاشنمال ،والمقر الرابع المؤقت في
مبنى شركة البرق والالسلكي المحدود ،والمقر الخامس هو في كشك الشيخ
ً
مبارك الصباح .وكان الكشك مقرا لمكتب البريد لمدة  10سنوات تقريبا من
عام  1942حتى شهر فبراير  ،1952حيث كان البريد يتبع إدارة البريد الهندي
 البريطاني ،وفي شهر ابريل في عام  1948استلمت ادارة البريد البريطانيإدارة البريد في الكويت.

الشكل العمراني للمبنى

نقاب حال
شيحة

المشيخة مــن قبل حكام الكويت السابقين
حتى عهد الشيخ مبارك الصباح ،كما كان
ً
م ـقــرا إلدارة ش ــؤون الــرعـيــة ومــراقـبــة قوافل
الجمال الخارجة من الكويت لدفع الضرائب
قبل خروجها من البالد ،هنا برزت الحاجة الى
نقطة سيطرة ومقر رئيسي يفرض سلطته
على الضرائب وغيرها من امــور المشيخة،
لذلك قــرر الشيخ مـبــارك الصباح استخدام
الكشكين الشمالي والجنوبي لهذه الحاجة،
ً
وكان يجلس في الكشكين تبعا لجهة شروق
وغ ـ ــرب ال ـش ـم ــس ،فــال ـج ـنــوبــي كـ ــان مجلس
الشيخ مبارك الصباح في الفترة الصباحية،
والكشك الشمالي من فترة العصر الى المساء،
وكانت تقام في الكشك االجتماعات السياسية
واالجـتـمــاعـيــة واألم ـن ـيــة ومــراق ـبــة الـتـجــارة
وق ــواف ــل ال ـج ـمــال ف ــي دخــول ـهــا ومـغــادرتـهــا
للمدينة وتحصيل الجمرك وإيراداته ،كما كان
الشيخ مبارك الصباح من خالل الكشك يتابع
شــؤون الرعية ،وذلــك بالنظر فــي نزاعاتهم
والتشاور معهم.
يـشـكــل ال ـك ـشــك -ب ـمــوق ـعــه ال ـم ـه ــم -وح ــدة
ً
ً
ح ـض ــاري ــة وح ـ ـيـ ــزا اج ـت ـمــاع ـيــا قـ ـ ـ ــادرا على
اسـتـيـعــاب مختلف األزمـ ـن ــة ،والـتـفــاعــل مع
ً
ت ـ ـ ــرددات ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ،مـتـبـنـيــا أهمية
تاريخية معمارية وسياسية واجتماعية .وقد
اختلفت وظيفة الكشك مع كل حاكم او حقبة
تاريخية ،فكان الكشك أول محكمة شرعية في
عام 1934م ،واستمرت الى عام 1939م حينما
انتقلت الــى مبنى دائــرة المحاكم بالصفاة،
ويفترض ان التوسعة بالكشك تمت في هذه
الفترة ،حيث استؤجرت الصيدلية في الطابق
األرض ـ ــي لـلـكـشــك ،كــذلــك فـتــح مـكـتـبــان لحل
مشاكل وقضايا الغواصين ،وفي عام 1942
سمى الكشك الشمالي بكشك (الـبــوسـطــة)،
حيث كــان مستقرا للبريد ،ثــم اتخذ الكشك
ً
مقرا للمكتبة العامة في فترة الخمسينيات
تعرض فيه مجموعة من المجاالت والصحف
المتنوعة من مصر ولبنان والعراق ،واستمرت
المكتبة في الكشك الى نهاية الخمسينيات.

في خطاب شهير للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر
تناول لقاء تم بينه وبين المرشد العام لإلخوان المسلمين ،طالبه
فيه المرشد بأن يفرض على نساء مصر ارتــداء الحجاب ،كونه
ولــي أمــر األمــة المصريةَّ .
رد جمال عبدالناصر ،بــأن ذلــك يعود
لألسرة ،وليس له شخصيا .ثم سأل المرشد :أنت لديك ابنة في
كلية الطب ال ترتدي الحجاب ،أليس كذلك؟ َّ
ورد المرشد بنعم.
ثم قال الرئيس عبدالناصر :إذا لم تتمكن أنت من أن تفرض على
ابنة واحدة أن ترتدي الحجاب ،فهل تريد مني أن أجبر ماليين
ُ
المصريات على ارتداء "طرح"؟!
الضجة التي أثارها نقاب الفنانة حال شيحة تبدو كمشهد من
مشاهد الكوميديا السوداء .والحقيقة ،أنا ال أعرف حال ،وال أتذكر
أنني شاهدت لها عمال مميزا يستحق اإلشادة ،ولوال الضجة التي
حدثت حول نقابها ،لما تذكرت حضورها أو غيابها.
الشيق في الموضوع ،هو اعتبار االخــوة المتدينين حادثة
ارتداء الفنانة للنقاب والرجوع عن قرار ارتدائه موضوعا مهما،
وقضية من قضايا األمــة الرئيسة .فخرج أحدهم يــذرف الدمع
وهو يسرد لنا القصة ،وكأن إيمان الناس قد بدأ في االحتضار
واننا على وشك ردة جماعية .وعرض شخص آخر مبلغا ضخما
للسيدة حال في حال عادت عن قرارها وارتدت النقاب أو الحجاب
مرة أخرى .وال أعرف أسباب ارتداء حال للنقاب ،وال أسباب خلعه،
وال يهمني ذلك.
السؤال األهم هو :لماذا يرى االخوة المتحدثين باسم الدين
أن نقاب شيحة هو الحد الفاصل بين اإليـمــان والكفر؟ ولماذا
االهتمام بــأن تعود عــن قــرارهــا؟ لــو كانت حــا إنسانة بسيطة
ترتدي النقاب ثم تخلت عنه لما أثارت كل هذا االهتمام والضجة
المفتعلة .لكن السيدة حال فنانة ،ويرى البعض أنها ستكون قدوة
لغيرها وقد يتشجع البعض باتباع طريقها.
الـنـقــاب هــو وسيلة إلخـفــاء الـهــويــة الشخصية لمن ترتديه،
وتستطيع المنقبة أن تكون لها نافذة لمشاهدة اآلخر ومعرفة
هوية من أمامها ،في المقابل ترفض أن يرى اآلخر هويتها .ترى
المنقبة في إخفاء هويتها الشخصية إظهارا لهويتها اإليمانية،
فهي تعلن لآلخر أن خلف هذا النقاب شخصية متدينة ،وعلى
اآلخر أن يؤمن بأن تلك حقيقة ال شك فيها ،حتى إن كان الواقع
نقيض ذلك تماما.
في المقابل هي ترى كل امرأة ال ترتدي النقاب شخصية غير
مؤمنة أو ضعيفة اإليمان .يشترك في ذلك رجل الدين والمتدين،
فهم أيضا يقيسون كمية اإليمان في النقاب ،والــذي يعتبرونه
الحالية األعلى في كلية اإليمان وتمامه.
المشكلة التي تجعل هذه الهوية اإليمانية تهتز وال تتمكن من
الثبات ،هي محاولة التعايش مع المجتمع وقوانينه .ال يقبل رجل
الشرطة طمس الهوية الشخصية تحت النقاب ،ومن واجبه أن
يتعرف على الشخصية التي تختفي وراءه .ال يقبل ذلك األستاذ
في المحاضرة أو باالختبار ،وال مفتشو الجمارك في المطارات.
وهكذا ،تتنازل المنقبة ،وتضطر للتخلي عن هذا اإليمان الكلي،
لكي تستطيع أن تتعايش مع القانون الذي تراه كفرا واضحا.
الحجاب أو النقاب هو حرية شخصية ال تفرضه القوانين في
أغلب الــدول اإلسالمية ،وال يدل ارتــداؤه على اإليمان المحض،
وال يشير عدم ارتدائه إلى الكفر ،ومحاولة تقسيم المجتمع إلى
جناحين؛ مؤمن وكافر ،هي وسيلة تهدم المجتمع وال تبنيه.
لم يكن نقاب حال مهما لغيرها ،وليس خلعه بموضوع يكترث
له أحد سواها .هذا البكاء عليه هو البحث عن موضوع يتهرب
البعض من خالله عن مآسي األمة التي تحدث حولنا.

حصاد

توزيع  60ألف كتاب على املكتبات العامة
ضمن فهرسة الكتب وتصنيفها

حمود الشايجي :شخصيات نجيب محفوظ متصوفة
«أديب نوبل كان لديه مشروع إنساني ثقافي تاريخي»
فضة المعيلي

ّقدم الكاتب حمود الشايجي
محاضرة أدبية في مركز
حروف الثقافي تمحورت
حول الرؤية الصوفية في
أدب نجيب محفوظ.

أق ــام مــركــز ح ــروف الـثـقــافــي مـحــاضــرة
بعنوان "الرؤية الصوفية في أدب نجيب
مـ ـحـ ـف ــوظ" ،ف ــي م ـك ـت ـبــة ص ــوف ـي ــا بـمـجـمــع
بــروم ـي ـنــاد .حـضــر ال ـم ـحــاضــرة جـمــع من
األدباء والمثقفين.
ف ــي ال ـبــدايــة اسـتـهــل ال ـكــاتــب والـشــاعــر
حـ ـم ــود ال ـش ــاي ـج ــي ح ــدي ـث ــه عـ ــن ال ـك ـتــابــة
الصوفية ،وأنها عرفت بالرمز ،والدالالت،
وك ــل كـتــب ورواي ـ ــات نـجـيــب مـحـفــوظ لها
دالالت بعضها مباشر وموجود ،وبعضها
ما بين السطور ،واألخرى عميقة ،الفتا إلى
ّ
أنــه كتبه تمشي على نفس مسار الكتاب
الصوفيين أمثال ابن عربي.

التسلسل التاريخي

كل مرحلة من
المراحل الزمنية
يعالجها محفوظ
وحدها

وتـحــدث الشايجي عــن "الـثــاثـيــة" ،وأن
نجيب محفوظ في بداية كتابته لها تساءل
عن كيفية كتابة هذا التسلسل التاريخي
الـكـبـيــر فــي حـكــايــة واحـ ــدة ،فــاسـتـطــاع أن
يصل إلى مرحلة حكاية "األجيال" ،والتي
كتبتها فــي ثــاثــة كـتــب ،لـكــن الحقيقة أن
"الثالثية" لم تكن ثالثة كتاب ،إنما كتاب
وطبعة واح ــدة ،وعند تسليمه "الثالثية"
ل ـل ـنــاشــر ،أع ـط ــاه ال ـنــاشــر الـ ــرد ب ـعــد فـتــرة
كبيرة ،واقـتــرح عليه أن يقسم "الثالثية"
إلى  3أجزاء ،وبالفعل تم ذلك.

أحد الرموز اإلنسانية
وعـ ـل ــق ال ـش ــاي ـج ــي" :ن ـج ـي ــب م ـح ـفــوظ
بالنسبة لــي هــو أحــد الــرمــوز اإلنسانية

مكتبة العصفور

حمود الشايجي
التي أقتدي بها ،وال أعتقد أن يوجد كاتب
عربي إلى حد اآلن يستطيع أن يقوم بما
قام به نجيب محفوظ لسبب واحد ،وهو
أن ــه اس ـت ـطــاع أن يـجــد ذاتـ ــه ،وي ـق ــول هــذا
أنا ،وأنا أقبل وأريد أن أعمل الذي أحبه،
وكــرس حياته في الكتابة وال ـقــراء ة ،ولم
يكن مـجــرد إنـســان يــريــد أن يكتب ،فكان
لديه مـشــروع إنساني ،يقدم فيه لدولته
والوطن هذا التاريخ وهذا الزخم الثقافي".
وت ــاب ــع أن ال ـك ـث ـي ــري ــن اخ ـت ـل ـف ــوا عـلــى
أسلوب كتابة نجيب محفوظ ،الفتا إلى
أن ذلـ ــك االخـ ـت ــاف ه ــو ن ـق ـطــة م ــن نـقــاط
ال ـقــوة ل ــدى مـحـفــوظ ،والـبـعــض يـقــول إن
أسلوبه تقريري ،في نفس الوقت البعض
ق ــال إن ذل ــك األس ـلــوب هــو قــوتــه وليست
نقطة ضعف.
وذكـ ـ ــر أن ال ــذي ــن ق ــال ــوا إن األسـ ـل ــوب

من إصدارات نجيب محفوظ
ال ـت ـق ــري ــري ن ـق ـطــة ض ـع ــف ،ألن ـه ــم أرادوا
تحسينات في اللغة ،بينما الذين قالوا
إنها نقطة قوة عللوا السبب بأن محفوظ
اهتم بالحدث والــدرامــا ،وقــال الشايجي:
"مـحـفــوظ كــاتــب عظيم ،ألنــه اسـتـطــاع أن
يخلق مساحة للقارئ داخل نصه".

هذه الشخصية ،هذا إطارها وهذه ذاتها،
ولها دور في المجتمع ،فهي تحرك جزءا
م ــن الـمـجـتـمــع ،ومـمـكــن ال تـعـجــب ق ــارئ،
ولـكــن تعجب قــارئــا آخ ــر" ،وبـ ّـيــن أن ــه في
التصوف ال يوجد فعل شرير ،ولكن فعل
طيب ،والفعل بطبيعته يحرك كل شيء من
الدينامو ،والنتائج ليست آنية ،ولكنها
موجودة وشاملة ومستمرة.

واسـ ـتـ ـكـ ـم ــل الـ ـش ــايـ ـج ــي ح ــديـ ـث ــه ب ــأن
ش ـخ ـص ـي ــات م ـح ـف ــوظ ك ـل ـه ــا م ـت ـصــوفــة،
مضيفا :نحن ال نستطيع أن نحدده .وعن
تحويل التصوف إلى سلوك يقول" :فكرة
التصوف تكمن في كتابات محفوظ في
أن اإلنـســان يعرف ذاتــه ،أيــا كانت الــذات،
حتى لو كانت ذاتــا شــريــرة ،ومحفوظ ال
يحكم عـلــى الشخصية ،ولـكــن يـقــول لنا

لكل مرحلة مقاييسها

شخصيات متصوفة

م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،بـ ّـيــن الـشــايـجــي أن
كل مرحلة من المراحل الزمنية يعالجها
محفوظ وحدها ،وصنع مجده الخاص،
وال نـسـتـطـيــع أن نـ ـق ــارن ب ـي ــن ال ـمــرح ـلــة
واألخرى ،ألن كل مرحلة لها مقياس.

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب تجهيز المرحلة
الثانية لفهرسة وتصنيف الكتب في المكتبات العامة ،بعد انتهاء
المرحلة األولى في بعض المكتبات ،إذ سيتم توزيع  60ألف كتاب
على عدة مكتبات عامة بعد فهرستها وتصنيفها.
وقال األمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس د .عيسى
األن ـصــاري ،فــي تصريح صحافي ،إن االهتمام بالمكتبات يأتي
ضمن توجيهات وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس
المجلس الوطني للثقافة محمد الجبري ،واألمين العام للمجلس
علي الـيــوحــة ،بـضــرورة االهـتـمــام بالمكتبات العامة التي تــؤدي
دورا تنويريا وثقافيا.
من جانبه ،ذكــر المشرف العام للمكتبات العامة في المجلس
منير العتيبي ،في تصريح مماثل ،أن هذه المرحلة الثانية لفهرسة
الكتب ستشمل مكتبات :جابر العلي والقرين والعارضية وعبدالله
األنصاري وعبدالعزيز الصرعاوي.
وأوضح أن "المجلس سيوزع  60ألف كتاب على المكتبات العامة
بعد فهرستها وتصنيفها ،وسيتم تدشين نظام البحث اإللكتروني
للكتب بمكتبة الجابرية الشهر المقبل ،تماشيا مع سياسة ميكنة
المكتبات".
ولفت العتيبي إلى أن المجلس ،بحكم أنه المؤسسة الرسمية
األعـلــى المعنية بالشأن الثقافي فــي الكويتُ ،يعد مــزودا رئيسا
ل ـل ـم ـك ـت ـبــات بــال ـك ـتــب واإلص ـ ــدارات الـ ـ ـت ـ ــي يـنـتـجـهــا ش ـه ــري ــا عـلــى
المستويين المحلي والعربي ،ومن ذلك سالسل عالم المعرفة ،وعالم
الفكر ،وإبداعات عالمية ،وغيرها من اإلصدارات.
وأشار إلى أن ذلك يعتمد أيضا على تبرع األشخاص بمكتباتهم
الخاصة ،إذ تبرع أخيرا األديب والكاتب حمد الحمد بـ  110كتب من
َّ
وتبرعت د .زهرة حسين ،المتخصصة في أدب الطفل ،بـ
مؤلفاته،
 430كتابا.
وبـ َّـيــن أن نـتــائــج الـمــرحـلــة األول ــى لـمـشــروع فهرسة الكتب في
المكتبات أسفرت عن االنتهاء من  35ألفا و 905عناوين في مكتبات
الجابرية واليرموك ونصف عيسى العصفور.

توابل ةديرجلا

•
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ِّ
سميرة عبد العزيز :منذر رياحنة لم يسبب أزمة في «القومي للمسرح»
ِّ
ّ
• تؤكد أن المسرح في مصر يعاني أزمة نصوص
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أخبار النجوم

نانسي عجرم وحفالت منتظرة

ترأست سميرة عبد العزيز لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته األخيرة .في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث
الفنانة المصرية القديرة عن المهرجان وكواليسه ،باإلضافة إلى ما تردد عن وجود أزمة مع الفنان األردني منذر رياحنة.
القاهرة – هيثم عسران

حدثينا عن األزمة التي حدثت بسبب
الفنان األردني منذر رياحنة في عضوية
لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح.
م ـنــذر ف ـنــان مـحـتــرم ول ــم يـتـسـبــب في
أية مشكلةّ .
تنص الئحة المهرجان على
عربي في عضوية
ضــرورة وجــود فنان
ِّ
لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،وه ــو ُرشـ ــح للعضوية
وحضر أول أيام المهرجان ،لكنه َّ
تعرض
ّ
التغيب عن
لظروف خاصة أجبرته على
مشاهدة العروض .تواصل معنا في هذا
الشأن ولم تحدث أية مشكلة ،ولم يؤثر
ً
غيابه في اللجنة أو عملها مطلقا.
كيف ترين تجربة ترؤس لجنة تحكيم
مسابقة مهرجان المسرح القومي؟

ال بد من دعم
المواهب الشابة
في مجال الكتابة
المسرحية

تـ ـج ــرب ــة ثـ ــريـ ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ـ ـ ّـي ع ـلــى
المستوى الفني ،ألنني شاهدت مجموعة
كبيرة من العروض المسرحية المتميزة
ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة زمـ ـنـ ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة .وأكـ ـ ـث ـ ــر مــا
أسعدني في المهرجان هذا العام اإلقبال
الجماهيري على مشاهدة العروض ،ما
يؤكد أن الجمهور بحاجة إلى المسرح.
ً
يرى البعض أن المهرجان ظلم عروضا
مسرحية لــم يتمكن أبطالها مــن نقلها
لتقديمها في القاهرة؟
ي ــرت ـب ــط هـ ــذا األمـ ـ ــر بـنـظــام
ً
الـ ـمـ ـه ــرج ــان .ش ـخ ـص ـيــا،
أرى أ نـ ـ ـ ـ ــه ال بـ ـ ـ ــد م ــن
ت ـ ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــة
الستقبال عروض
ا ل ـفــرق اإلقليمية
ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ـن ـهــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــة،
ً
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن
ضــرورة توفير
الـتـنـقــات لـهــا،
في استقبال مزيد
ما يساعد ِّ
من العروض ويمثل قيمة إضافية
للمهرجان.

مستوى العروض
ما رأيك في مستوى العروض المشاركة
في المهرجان؟
ع ــروض جـيــدة عـلــى الـمـسـتــوى الفني.
حتى أنني فوجئت بعروض فرق مسرحية
من أحد البنوك وأخرى طالبية بمستوى
مـتـمـيــز .أع ـت ـقــد أن األبـ ـط ــال س ـي ـكــون لهم
مستقبل باهر في التمثيل ،فهم أصحاب
مــوه ـبــة وم ـس ـت ــواه ــم الـمـتـمـيــز يجعلني
أتفاءل بمستقبل المسرح.
ث ـم ــة ظـ ــاهـ ــرة فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــروض تـسـتـحــق
ال ـتــوقــف ع ـنــدهــا .ت ـق ـ ِّـدم ال ـف ــرق المستقلة
ً
نصوصا في منتهى الجدية مثل «اإللياذة»
و{هــامـلــت» ،فيما ينحصر مسرح الدولة
ب ــالـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة م ـ ــن أج ــل
الكوميديا فحسب ،وهــو أمــر يؤخذ على
صــان ـعــي الـ ـق ــرار ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،إذ ال
ً
ب ــد أي ـض ــا م ــن تـقــديــم ال ـن ـصــوص ال ـجــادة
ِّ
والمسرحيات العالمية ألنها تشكل روح
المسرح المصري.
لكن رغم المستوى الجيد ُحجبت جائزة
التأليف.
رغم أنني على المستوى الشخصي ضد
حجب أية جائزة ،لكن في النهاية هذا األمر
خضع لوجهة نظر لجنة التحكيم والقرار
جماعي .أما قناعتي الشخصية فإن وجود
ن ــص واحـ ــد ق ــوي يـجـعـلـنــي أم ـنــح مــؤلـفــه
جائزة التأليف ،وال أحجبها.

أزمات

نانسي عجرم
تستعد نانسي عجرم إلحياء حفلة غنائية يوم  17أغسطس
الجاري في جوتنبورج بالسويد ،لتنتقل بعد ذلك إلى فرنسا
حيث تحيي حفلة في  19أكتوبر المقبل ،وتختتم جدول أعمالها
في الصيف ،يوم  21من الشهر عينه بحفلة في لندن.
وكانت الفنانة اللبنانية تألقت فيحفلة أحيتها في مونتي
كارلو بحضور محبيها من مختلف الجاليات العربية هناك،
ّ
وقدمت باقة من أجمل أغانيها ،وسرقت األنظار بفستان أسود
شفاف من الدانتيل.

لطيفة أطلقت «فيها وفيها»
سميرة عبد العزيز
من األزمة التي ّ
يمر بها المسرح المصري
ً
راهنا .التنافس في الماضي بين المؤلفين
ك ـ ــان ي ـم ـن ـح ـنــا ف ــرص ــة ل ـم ـش ــاه ــدة أع ـم ــال
مـســرحـيــة أف ـضــل ،أم ــا اآلن فــا بــد مــن أن
ن ـع ـتــرف ب ــوج ــود مـشـكـلــة ف ــي الـنـصــوص
ال ـم ـس ــرح ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة وهـ ـ ــي حـصـيـلــة
م ـش ـكــات عـ ــدة ت ــراك ـم ــت خـ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية.
هل من جهات معينة يجب أن تقوم بدور
في الوقت الحالي؟

هــل تــريــن أن ثـمــة مشكلة فــي التأليف
المسرحي بمصر؟
بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد .ن ـ ـصـ ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـت ــي
ً
شــاهــدنـهــا تـقــريـبــا ف ــي ال ـم ـهــرجــان كــانــت
مــأخــوذة من نصوص عالمية ،وهــو جزء

«ال ـب ـيــت الـفـنــي لـلـمـســرح» م ـس ــؤول عن
ُ
اختيار النصوص المسرحية التي تعرض
ع ـلــى م ـســرح ال ــدول ــة ،وال ي ـجــب االك ـت ـفــاء
بــال ـن ـصــوص ال ـعــال ـم ـيــة .ك ــذل ــك ال ب ــد من
دعــم الـمــواهــب الـشــابــة فــي مـجــال الكتابة

الـمـســرحـيــة ،فــالـكــاتــب الـمـغـمــور إذا وجــد
ً
دعما وخرجت أعماله إلى النور سيصبح
ً
مشهورا ،وينطبق األمر نفسه على غيره.
ً
ً
م ــن ثـ ــم ،ن ـجــد ج ـي ــا جـ ــديـ ــدا م ــن ال ـك ـتــاب
المسرحيين.
ه ــل تــريــن أن ال ـم ـســرح ال ـم ـصــري تــأثــر
باألوضاع االقتصادية؟
ب ــال ـت ــأك ـي ــد .فـ ــي نـ ـظ ــرة إل ـ ــى الـ ـع ــروض
ً
المسرحية منذ سنوات نجد غيابا شبه
كامل لمسرح القطاع الخاص ،باستثناءات
قليلة .ومــع ارتـفــاع قيمة الـتــذكــرة أصبح
من الصعب الحفاظ على حضور المسرح
بقوته نفسها .أما مسرح الدولة فعروضه
تراجعت بشدة في الكم والكيف.
لطيفة

مشروع مسرحي

ت ـ َّ
ـردد أن سميرة عبد العزيز فــي صــدد تقديم مـشــروع مسرحي
جديد .تقول في هذا المجال« :سيجمعني عمل مسرحي مع الفنان
ً
محمد صبحي بعنوان «خيبتا» ،من المقرر عرضه قريبا على مسرح
مدينة سنبل ،وأخوض من خالله اإلنتاج الخاص ألول مرة .أجسد
فيه شخصية حماة محمد صبحي».
وحول سبب حماستها لهذه التجربة توضح« :محمد صبحي

فنان صاحب تجربة مسرحية مهمة ،وشاهدت عرضه األخير
«غزل البنات» وأعجبت بالحالة المسرحية فيه وباألجواء التي
يحافظ عليها من انضباط واحترام مواعيد العروض وغيرهما
من تفاصيل .لذا عندما تحدث ّ
إلي في هذا الشأن لم أتردد في
ً
الموافقة على التجربة ،خصوصا أنني كنت أتمنى العمل معه
ً
سابقا لكن الظروف لم تسمح بذلك».

جورج خباز في مهرجانات بعلبك الدولية يسخر من الواقع
ً
إليسا مختتمة «أعياد بيروت» :أجمل حفالتي

أطلقت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة «فيها وفيها»
ً
حصريا عبر تطبيق «أنغامي» .األغنية من كلمات شــادي نور،
وألـحــان بــال ســرور وتــوزيــع هــانــي ربـيــع .يـقــول مطلعها{ :في
حكاية لما مندخل فيها الدنيا ما بتبقاش بعديها زي ما كانت
قبليها وما حكايتي ...فيها وفيها حاجات حا تستهتروا بيها
وحاجات حا تتأسروا بيها قوي قوي قوي قوي قوي قوي في
حاجات حصلت ما قدرش احكيها}.

إياد{ :يال نعيش}

سرق كل من جورج خباز وإليسا األضواء في لبنان في األيام األخيرة ،األول من خالل مسرحيته
االستعراضية «إال إذا» ضمن مهرجانات بعلبك الدولية ،والثانية من خالل اختتامها مهرجان
«أعياد بيروت» في أول إطاللة لها على الجمهور بعد إعالنها شفاءها من سرطان الثدي.
بيروت  -ةديرجلا

•

استضافت «مـهــرجــانــات بعلبك
ال ــدولـ ـي ــة» ال ـم ـســرح ـيــة الـكــومـيــديــة
االستعراضية «إال إذا» للفنان جورج
خ ـب ــاز ،بـحـضــور نـحــو أرب ـع ــة آالف
شخص َّ
غصت بهم مدرجات معبد
باخوس في قلعة بعلبك األثرية.
كـتــب مـســرحـيــة «إال إذا» الـفـنــان
جـ ـ ــورج خـ ـب ــاز ب ــأس ـل ــوب ــه ال ـســاخــر
وال ـم ـح ـبــب ،وأخ ــرج ـه ــا وأدى دور
البطولة فيها ،بمشاركة نخبة من
الـمـمـثـلـيــن :سينتيا ك ــرم ،وج ــوزف
آصــاف ،وغسان عطية ،ولينا فرح،
وم ــي س ـحــاب ،وج ــوزي ــف ســاسـيــن،
ووسيم التوم ،ولينا فرح ،وجوزف
سالمة ،وعمر ميقاتي ،وكريستال
فـ ـغ ــال ــي ،وبـ ـط ــرس ف ـ ــرح ،وأس ـب ـيــد
ختشادوريان.
ّ
تــولــى تــوزيــع موسيقى األغــانــي
لوقا صقر ،في حين قاد األوركسترا،
ا لـتــي اعتلى موسيقيوها المسرح
ً
وواك ـب ــوا الـعـمــل عــزفــا ،المايسترو
لبنان بعلبكي.

دارت توليفة ا لـعـمــل المسرحي
الموسيقي الغنائي الساخر حول
م ـ ـسـ ــاوئ ال ـت ـع ـص ــب ال ـط ــائ ـف ــي فــي
لبنان الذي يمنع تغليب المصلحة
الــوط ـن ـيــة ال ـجــام ـعــة إلنـ ـق ــاذ ال ـب ـلــد،
بقالب هزلي تدور أحداثه في مبنى
م ــن م ـخ ـل ـفــات االن ـ ـتـ ــداب الـفــرنـســي
إبـ ـ ــان ح ـك ــم الـ ـجـ ـن ــرال غ ـ ـ ــورو ،عـلــى
خـطــوط الـتـمــاس ،آيــل إلــى االنهيار
وم ـهــدد بــالـتــداعــي ،تقطنه عــائــات
مــن مختلف الـطــوائــف الـتــي تشكل
ال ـن ـس ـيــج ال ـل ـب ـنــانــي ،م ــن ال ـم ــوارن ــة
وال ـش ـي ـع ــة وال ـ ـ ــروم األورث ـ ــوذك ـ ــس
والسنة والكاثوليك واألرمن ،وبينهم
الـعـلـمــانــي الـ ــذي يــرفـضــه الـجـمـيــع،
والالجئ الذي هجر من بلد إلى بلد
واستقر في لبنان ،الحالم بالعودة
إلــى وطـنــه ،والـمـشــارك فــي محطات
من األحداث اللبنانية.
وهــذا التنوع الطائفي الــذي من
المفترض أن يكون نعمة ومصدر
غ ـ ـنـ ــى ،ت ـ ـح ـ ـ ّـول إل ـ ـ ــى نـ ـقـ ـم ــة ح ــال ــت
دون تشكيل لجنة إل ن ـقــاذ المبني
المتصدع ،الــذي إن سقط سيودي
بالجميع إلى الهالك.

إياد

جانب من مسرحية إال إذا

والفكرة الجديدة كانت باهتمام
وسائل اإلعــام بالقضية ،ومبادرة
إعــامـيــة إلــى اإلض ــاءة على مكامن
الخلل ،إلــى أن كانت مسألة فحص
ا ل ــدم ليتبين أن المتنازعين تعود
أص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــم إل ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــارب دي ـن ـي ــة
ومذهبية أ خ ــرى مخالفة لواقعهم
الحالي ،ولكن لألسف يعود اللبناني
ل ـيــدافــع ع ــن أص ــول ــه ال ـطــائ ـف ـيــة من
جديد.
إن ـه ــا دع ـ ــوة إلـ ــى ت ـب ـيــان أهـمـيــة
الـ ـح ــوار وال ـق ـب ــول ب ــاآلخ ــر ورف ــض
االنقسام والسعي إلى وحدة الصف

ألن فيها الخالص واألمن واألمان.
بجدارة أضاء خباز على محطات
من تاريخ لبنان ونضال اللبنانيين،
منذ العهد الفينيقي ،إلى االحتالل
الـ ـت ــرك ــي ال ـع ـث ـم ــان ــي أرب ـ ـعـ ــة قـ ــرون
ً
ً
ونيف ،مرورا بعهد اإلمارة ،وصوال
إلــى االن ـتــداب الفرنسي ،ثــم مرحلة
االس ـت ـق ــال ،والـ ـح ــرب ال ـت ــي دم ــرت
الـحـجــر وال ـب ـشــر ،وقـسـمــت بـيــروت
إلى شرقية وغربية ،ومقاومة ودحر
ً
االحـتــال االســرائـيـلــي ،وص ــوال إلى
واق ـع ـن ــا الـ ــراهـ ــن ،ومـ ــا ي ـشــوبــه مــن
انقسامات سياسية.

أمـ ــا ال ـم ـش ـهــديــة الـبـعـلـبـكـيــة في
َّ
العمل فتجلت باإلضافة إلى سحر
وعظمة المكان ،بمسألتين :األولى
لوحات من الدبكة التراثية ،قدمتها
فرقة المجد للفولكلور من تصميم
الفنان خالد النابوش ،وأغنية {يا
بـعـلـبــك ي ــا رايـ ــة ال ـع ــز} ال ـت ــي كــانــت
ً
مسك الختام تكريما للمدينة التي
تحتضن المهرجان.

طرح إياد أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان {يال نعيش}
عبر موقع {يوتيوب}َّ .
صوره الفنان اللبناني على مدار يومين
بين بيروت وشمال لبنان ،وحمل العمل روح الشباب بامتياز.
أغنية {يال نعيش} من كلمات صالح أيوب وألحانه ،وتوزيع
أستوديو عمر.

شيما هاللي تطلق {ميني ألبوم}

«يلال تعالوا نعيش»

إليسا في مهرجان «أعياد بيروت»

تحلو بوجودكم ،وأنا أشعر كأن هذه الحفلة هي أول حفلة
{الحياة ِّ
أحييها .لم أحضر كلمة للمناسبة وال أعرف ماذا أقول .ولكني متأكدة
ً
من أنني أحبكم جــدا وأشكركم على محبتكم الكبيرة لــي .وإلــى كل من
ً
ال يحبونني أقــول :شـكــرا} .بهذه الكلمات بــدأت الفنانة إليسا حفلتها
الغنائية يــوم الجمعة الفائت ،التي اختتمت فيها مهرجانات {أعياد
بيروت} ،بحضور محبيها وفريق عملها ،ومخرجة الكليب الجديد {إلى
كل اللي بيحبوني} أنجي جمال ،وجمهور من األعمار كافة والجنسيات
المختلفة ،ومن مختلف المناطق اللبنانية والدول العربية.
إليسا كــانــت الـ ًحــدث الفني األب ــرز فــي وســط بـيــروت ،وتــواصـلــت مع
جمهورها مبتسمة .لم تهدأ على المسرح لمدة ساعتين متتاليتين...
َّ
غنت ورقصت وتمايلت على أنغام الموسيقى ،وتألقت بإطاللتين :فستان
ذهبي ،وفستان أحمر.

ّقدمت إليسا جديدها من األغاني ،كذلك قديمها الذي يحفظه الجمهور
ولم يملهّ .ولم تكتمل الحفلة من دون التحية للفنانة الجزائرية الراحلة
وردة ،إذ غنت لها النجمة اللبنانية بإحساس الفت فتفاعل معها الحضور
بشكل غير مسبوق.
واختتمت {ملكة اإلحساس} الحفلة بأغنية االفتتاح وهي{ :إلى كل اللي
بيحبوني}ّ ،
وغص المسرح بأصدقاء إليسا المقربين مثل بسام فتوح،
وطوني سمعان ،وأنجي جمال ،ولبلبة ،وفارس كرم وبالمعجبين فراحوا
يرقصون ويرددون معها{ :يلال يلال تعالوا نعيش} ،وهي كلمات الفيديو
كليب الذي غنت فيه قصة مرضها.
وتوجهت الفنانة إلى جمهورها في النهاية بقولها{ :هذه إحدى أجمل
الحفالت التي قدمتها في حياتي}.

شيما هاللي

َّ
حددت النجمة التونسية شيما هاللي موعد صدور الـ{ميني
ألبوم} في  18أغسطس الجاري ،من إنتاج شركة {روتانا} ،ويضم
أربع أغان :ثالث باللهجة الخليجية وواحدة باللهجة العراقية.
وبــدأت هاللي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل
االجتماعي بالترويج لمشروعها.

١٦

تسالي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3867الثالثاء  14أغسطس 2018م  3 /ذو الحجة 1439هـ

م

ض

ب

ا

ب

ق

ط

ا

ع

ح

ك

و

م

ة

ح

س

ا

ب

ش

ع

ب

ت

ز

و

ي

ر

ا

ت

د

ا

ب

ي

ر

ف

ش

ل

ي

ه

ج

و

م

س

ا

ح

ل

ك

ش

ف

س

ي

ا

س

ة

ز

ي

خ

ر

ي

ط

ة

و

ض

ع

ج

ي

ل

م

ص

ل

ح

ة

ل

ا

ش

ب

ه

ة

ح

ل

و

ل

1
7

2
9

8 7 5
8
4
9 5 6
4

كشف
جيل

ً
مهنيا  :تكتسب خبرة ممن هــم أ قــدم منك
ّ
والفلك يشجعك.
ً
عاطفيا :الصراحة التي تعتمدانها ّ
تقوي
الثقة بينكما.
ً
اجتماعيا :تبالغ في ردة فعلك لما حصل
بين أفراد العائلة.
رقم الحظ.7 :

7
6

1
7
8
3
6
5
4
2
9

sudoku

4

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مـه ـنـيــا :تـعـمــل ج ــاه ــدا ع ـلــى وض ــع أســس
متينة لمشروع جديد.
ً
عاطفيا :يحاول الشريك إرضاءك بوسائل
ً
مختلفة فهنيئا لك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ــواج ــه صــدي ـقــا يـشـكــك في
مصداقيتك.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تمارس سلطتك على اآلخرين
وال تستفزهم.
ّ
ً
عاطفيا :يشعر الشريك بالفخر كلما قمت
بعمل ناجح.
ً
اجتماعيا :ح ــاور أف ــراد العائلة لبلوغ
ّ
الحل المنشود.
رقم الحظ.16 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
ماليزيا

بزخ.
 -6تقوم بترفيهي – بلدة
قريبة من مكة.
 -7سمحت – أداة توكيد.
 ( -8نـ ـ ــا صـ ـ ــر ا لـ ـ ــد يـ ـ ــن )...

ص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ
فلسطيني.
 -9أوجاع – أحبت.
 -10وحـ ـ ـ ــدة م ـ ـسـ ــافـ ــات –
يعاتبني.

كلمة السر

 -3ب ـص ـي ــر (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
حرف جر.
 -4صــال – مــن يتاجر في
القطن.
 -5ي ـف ــرج ــان (م ـب ـع ـثــرة) –
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 -1مناص – قوام – مدرك.
 -2يــأ مــل – مـلــك إنكليزي
إسطوري.

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
7
2
3
6
8
9
5
4
1

ً
عموديا:

ً ّ
مهنيا :عزز عملك بمعلومات إضافية كي
تبرز أمام الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :الـتـضـحـيــة فــي سـبـيــل الحبيب
ً
استمرارية لحياتكما معا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـنـصـحــك ال ـف ـلــك بــالــريــاضــة
ً
حفاظا على لياقتك البدنية.
رقم الحظ.4 :

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.

4
8
9
5
3
1
2
7
6

 -1الـ ـم ــؤس ــس الـ ـمـ ـش ــارك
لشركة مايكروسوفت.
 -2آللئ – ألفنا.
 -3من معالم سيناء.
 -4صـ ـف ـ ّـى (م) – جـيـنـتــل
(مبعثرة).
 -5يـجـمــع بـيــن شيئين –
مشروب شعبي.
( -6ال ).....مـ ـ ــن أ ل ـ ـقـ ــاب
الرسول (ص) – رجاء.
 -7خبز يابس.
 -8م ـ ـ ـ ــادة ت ـس ـت ـع ـم ــل فــي
تصنيع المتفجرات.
 -9مــديـنــة فــرنـسـيــة – دق
– جسد.
 -10فيلم لسعادة حسني
ونور الشريف.

 21مارس  19 -أبريل

الجوزاء

9
5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

3
2 9 5
9
7
5 2 6

6
1
5
2
7
4
9
3
8

ضباب
قطاع
شبهة
مصلحة

حكومة
تزوير
تدايبر
شعب

حساب
فشل
حلول
هجوم

ساحل
خريطة
وضع
سياسة

فلك

sudoku

من  7أحرف وهي اسم دولة اتحادية ملكية دستورية
تقع في جنوب شرق آسيا.

كلمة السر:

tawabil@aljarida●com

ً
مهنيا :تبدأ رحلة ترويجية إلحدى ّ
السلع
التي تنتجها الشركة.
ً
ّ
تهتم بشخص من الطرف اآلخر
عاطفيا:
وتفكر في االرتباط به.
ً
اجتماعيا :تـشــارك فــي فــرح عائلي أو في
رحلة مع األصحاب.
رقم الحظ.2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً ّ
ّ
وتبدد سوء التفاهم
مهنيا :ترتب أوضاعك
مع الزمالء.
ً
عاطفيا :راجــع نفسك فــي طريقة تصرفك
مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تهتم بحياتك العائلية فيفرح
الجميع بك.
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أفكارك مشتتة بسبب مسؤولياتك
فاطلب المساعدة.
ً
عاطفيا :ال تلم الحبيب عند كل أمر سلبي
يحصل معكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ـيــاتــك ال ـضــاغ ـطــة تــؤثــر في
أوضاعك في البيت.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تواجه انتقادات بسبب ّ
تهربك من
مسؤولياتك.
ً
عاطفيا :الغيرة على الحبيب تأكل قلبك
من دون سبب.
ً
اجتماعيا :إذا عزمت على تخفيف وزنك
ّ
فانطلق وال تتردد.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ال تـخــش الـمــواجـهــة فالفلك إلــى
ً
جانبك دائما.
ً
عاطفياّ :
يوجه الشريك مالحظات إليك كي
تعتني بنفسك.
ً
اجتماعيا  :صحتك ليست على مــا يــرام
ألنك مهمل.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تشعر بعدم قدرتك على التغيير
أو تطوير مهنتك.
ً
عاطفيا :تضخيم المشاكل مع الحبيب
يعرضكما إلى فراق.
ً
اجتماعياّ :
توسع دائرة اهتمامك وتشارك
في نشاطات ثقافية.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
مـهـنـيــا :ت ـخــف ال ـض ـغــوط عـلـيــك ويحين
ّ ً
الوقت لالنطالق مجددا.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي شخصا من الطرف اآلخر
وتعجب به.
ً
اجتماعيا :حاول البقاء في ّ
جو آمن وانتبه
عند قيادتك السيارة.
رقم الحظ.10 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تستعيد ثقتك بنفسك وتشعر
بحرية للقيام ّبتغيير.
ً
عاطفيا :تجنب مواجهة الشريك عندما
ً
تكون منفعال.
ً
اجتماعيا :تسعى إلى تحسين ظروفك
العائلية وتنجح بذلك.
رقم الحظ.5 :

١٧
عيسى الحمر« :صالح يعود» ستعرض في «ليالي كوميدية»
ةديرجلا
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tawabil@aljarida●com

مسك وعنبر

العمل لفرقة المسرح العربي ويتناول قضايا اجتماعية وسياسية
فادي عبدالله

تشارك فرقة المسرح العربي
بعرض «صالح يعود» ،ضمن
فعاليات «ليالي كوميدية
مسرحية» ،الذي ينطلق الشهر
المقبل.

العرض من تمثيل
صفر وأريج وكفاح
والثويني

تـجــري فــرقــة المسرح العربي
ً
حاليا بروفات الحركة الخاصة
بـمـســرحـيـتـهــا ال ـجــديــدة "صــالــح
يعود" ،وهي من تأليف د .نادية
القناعي وإخــراج عيسى الحمر،
وتـمـثـيــل مـجـمــوعــة م ــن الـنـجــوم
الشباب.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،صـ ــرح
المخرج عيسى الحمر لـ"الجريدة"
ً
قائال" :في البداية أتوجه بالشكر
إلــى مجلس إدارة فرقة المسرح
العربي على تبني هذا المشروع
تحت مظلته ،وترحيبه بفكرته،
و ه ــذا ليس بمستغرب عليه ،إذ
ً
ش ــارك ـ ُـت ســال ـفــا ف ــي ال ـعــديــد من
األعمال مع هذه الفرقة المسرحية
العريقة كمساعد مخرج ومخرج
مـنـفــذ ،واآلن أت ـصــدى لتجربتي
اإلخراجية األولــى من خالل هذا
ال ـع ـم ــل الـ ـمـ ـش ــارك ف ــي م ـهــرجــان
(ل ـ ـيـ ــالـ ــي م ـس ــرح ـي ــة ك ــوم ـي ــدي ــة)
ال ــذي تطلق فعالياته فــي مطلع
سبتمبر المقبل".
وحـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـم ــل قـ ـ ــال ال ـح ـم ــر:
"تـتـنــاول المسرحية الـعــديــد من
القضايا االجتماعية والسياسية
في قالب كوميدي ،برسالة هادفة
ل ـل ـم ـت ـل ـق ـيــن ،خ ـ ــال فـ ـت ــرة ع ــرض
ال تـتـجــاوز  50دقـيـقــة ،تـمــزج ما
بين الـطــرح الـجــاد والكوميديا،
معتمدة على المؤثرات الصوتية
ال ـح ـيــة ال ـت ــي س ـت ـعــزف ـهــا ال ـفــرقــة
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة طـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ـع ـ ــرض،
ويـ ـش ــارك ف ــي الـتـمـثـيــل ع ــدد من
ال ـف ـنــان ـيــن ال ـش ـب ــاب الـمـعــروفـيــن
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وه ــم
م ـح ـم ــد صـ ـف ــر وأريـ ـ ـ ـ ــج ال ـع ـط ــار

الحمر (الجالس على اليسار) مع فريق «صالح يعود»
وكفاح الرجيب وخالد الثويني،
إضــافــة إلــى مجموعة أخ ــرى من
الموهوبين".
وع ـ ــن تـ ــأثـ ــره بـ ــوالـ ــده ال ـف ـن ــان
وال ـم ـخ ــرج ص ــال ــح ال ـح ـم ــر ،ق ــال:
"ه ــو م ــن ن ـمــى ف ـك ــري وق ــراءات ــي
ووج ـه ـن ــي ون ـص ـح ـنــي ،لـتــرتـقــي
ذائقتي الفنية ،للتمييز بين الغث
والسمين من األعمال المسرحية،
وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــا يـ ـق ــدم ــه ال ـم ـس ــرح
ا لـتـجــاري ،وعلمني معنى كلمة
(إسفاف) ،واالبتعاد عما يخدش

الحياء العام لدى المتلقين ،وما
هي المحاذير الرقابية ،لــذا فقد
ً
ً
ل ـع ــب دورا ك ـب ـي ــرا ف ــي ح ـيــاتــي،
كـمــا ال نـنـســى أن ــه تـقـلــد منصب
مــديــر إدارة الـمـســرح بالمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ق ـبــل أن ي ـت ـقــاعــد ،وهـ ــو صــاحــب
فكرة ومؤسس مهرجان (ليالي
مسرحية كوميدية) الذي انطلق
ف ــي دورت ـ ـ ــه األول ـ ـ ــى ع ـ ــام ،2016
برعاية ودعــم وتنظيم المجلس
الوطني".

ولفت إلــى أن هــذه التظاهرة
ه ـ ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا ف ــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ــي
المسرح الكوميدي ،وهــي تتيح
الفرصة لجيل الشباب ليقدموا
مسرحا نوعيا مــوازيــا للمسرح
الجماهيري ،لينضم إلــى جانب
المهرجانات المسرحية األخرى
الرسمية في الدولة ،مثل مهرجان
الكويت المسرحي ،ومهرجان أيام
المسرح للشباب".
وعن مشاريعه األخــرى ،أشار

إلى نيته لخوض غمار مسابقة
مـهــرجــان الـكــويــت الـمـســرحــي ال ـ
 19ال ـم ـق ـب ــل ،ك ـم ـخ ــرج ،ل ـك ـنــه لــم
يفصل فــي هــذا الموضوع حتى
ً
اآلن ،الف ـت ــا إل ــى تـلـقـيــه عرضين
ً
للمشاركة ممثال في عملين ضمن
الـمـهــرجــان نفسه ،وهــو لــم يقرر
بعد رفضهما أو قبولهما.
وذكــر الحمر أنــه مــن خريجي
المعهد العالي للفنون المسرحية
 ق ـس ــم ا ل ـت ـم ـث ـيــل ( ،)2010و ق ــدً
ش ـ ـ ــارك م ـم ـث ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن

األ ع ـمــال الفنية ،منها مسرحية
"شـ ــارع  "6عــن مـســرحـيــة "واح ــد
عريان وواحد في بدلة السهرة"،
للكاتب اإليـطــالــي داري ــو فــو ،مع
يــوســف ال ـح ـشــاش وأم ـي ــر مـطــر،
وح ـس ـي ــن ال ـم ـه ـن ــا ،وأرزة ح ـنــا،
وم ـح ـمــد ال ـش ـطــي ،وع ــرض ــت في
مـهــرجــان أي ــام الـمـســرح للشباب
الـ ( 10سبتمبر  ،)2014ومع فرقة
المعهد العالي للفنون المسرحية
فـ ــي "الـ ـعـ ـصـ ـف ــور األح ـ ـ ـ ـ ــدب" ،مــن
تأليف محمد الماغوط وإخــراج
هــانــي ال ـن ـص ــار ،و"غ ـن ــي وثــاثــة
ً
فـ ـق ــراء" لـلـمـعـهــد أي ـض ــا ف ــي أي ــام
المسرح للشباب الـ  )2009( 6مع
م ـح ـمــد ص ـفــر وح ـم ــد أشـكـنــانــي
وإخراج عيسى ذياب ،وقد حصل
الحمر خاللها على جائزة أفضل
مـمـثــل دور ث ـ ــان .وف ـي ـلــم "ن ـ ــورة"
لـلـمـخــرج عـبــدالــرحـمــن السلمان
الـ ـف ــائ ــز ب ــالـ ـج ــائ ــزة األول ـ ـ ـ ــى فــي
مسابقة الطلبة لألفالم القصيرة
في مهرجان الخليج السينمائي
الــرابــع في دبــي ،وهــو من تأليف
جــاســم ال ــزاي ــد ،وب ـطــولــة م ـبــارك
س ـل ـط ــان ،ع ـبــدال ـلــه غـ ـل ــوم ،حمد
أشكناني ،حصة النبهان ،ومحمد
المسلم ،والمخرج المنفذ حنان
المهدي.
ك ـ ـمـ ــا ع ـ ـمـ ــل م ـ ـسـ ــاعـ ــد مـ ـخ ــرج
ل ـم ـســرح ـيــة "ي ــومـ ـي ــات أدت إل ــى
الـ ـجـ ـن ــون" ،وأخـ ـ ــرج عـ ــرض حفل
ختام مهرجان الكويت المسرحي
الـ ـ ـ ( 17دي ـس ـم ـبــر  ،)2016وك ــان
المخرج المنفذ لمسرحية "حمام
رومــانــي" ( )2016وفيلم "بيبي"
(.)2017

خبريات
أريثا فرانكلين في وضع
صحي حرج

تعاني املغنية أريثا فرانكلني
وضعا صحيا حرجا،
وهي تعيش حاليا محاطة
بأقربائها .وذكر روجر
فريدمان ،عبر موقع "شوبيز
 ،"411أن "ملكة موسيقى السول"
فرانكلني ( 76عاما) واملعروفة
بأغنيات ،مثل" :ريسبكت"
( )1967و"آي ساي إيه ليتل
براير" (" )1968في وضع صحي
حرج في ديترويت".
وأشار إلى أن "عائلتها تطلب
مشاركتها بالصلوات والحفاظ
على خصوصيتها".
وشخصت إصابة فرانكلني
بالسرطان عام  .2010وتعود
آخر إطالالتها على املسرح إلى
نوفمبر  ،2017حني شاركت
في حفل ملؤسسة إلتون جون
ملكافحة اإليدز بنيويورك .أما
آخر حفالتها للجمهور ،فكانت
بفيالدلفيا في أغسطس .2017
ونالت فرانكلني خالل مسيرتها
الطويلة  18جائزة "غرامي"،
إحداها تكرم مجمل إنجازاتها
الفنية.

شانيل إيمان تضع
مولودتها األولى

العراقي يكشف تفاصيل تعاونه مع فايد وائل كفوري يختتم حفالت «القبيات الدولية»
كشف الفنان حاتم العراقي،
ال ـم ـل ـق ــب ب ــ"ع ـن ــدل ـي ــب األغ ـن ـي ــة
العراقية" ،مجموعة من تفاصيل
ألبومه الجديد (حاتم العراقي
 ،)2018موضحا تعاونه الجديد
مع المايسترو المصري وليد
فايد ،من خالل أغنية ستحمل
ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـلـ ــون
الموسيقي الطربي الكالسيكي،
بعنوان "ارجع لهم" ،مؤكدا أنها
أغـنـيــة تحمل تـفــاصـيــل كثيرة
من ناحية التوزيع الموسيقي
واآلالت ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ا سـ ـتـ ـخ ــد م ــت
فيها ،معبرا عن سعادته بهذا
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر والـمـخـتـلــف
معه عبر هذا التعاون المتجدد.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـع ــراق ــي أن أغ ـن ـيــة
"ارجع لهم" تحمل ألحان ميثم
عالء الدين ،الذي أكد تنوعه في
ً
األسلوب اللحني والبعيد كليا
عما قدمه من أعمال تلحينية
سابقة ،نظرا للفكر الموسيقي
ال ـ ـ ــذي ت ـع ــام ــل بـ ــه مـ ــع ك ـل ـمــات
األغ ـن ـيــة ال ـت ــي كـتـبـهــا الـشــاعــر
عدنان األمير.
إلى جانب ذلك ،نشر العراقي
مــن خ ــال حـســابــاتــه الرسمية
بـ"السوشيال ميديا" موسيقى
أغنية أخرى من األلبوم حملت

قدم أغانيه الوطنية والرومانسية والمواويل اللبنانية

حاتم العراقي مع وليد فايد
عـنــوان "صــار أي ــام" ،كاشفا بها
تعاونه في كلماتها مع الشاعر
محمد الجبوي ،وفي األلحان مع
عبدالله الهميم ،وحيدر جيتارا
من ناحية التوزيع الموسيقي.
وذك ــر حــاتــم أن أل ـبــوم "حــاتــم
العراقي  "2018يجدد من خالله

تـ ـع ــاون ــه م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اإلن ـ ـتـ ــاج
م ــع شــركــة روت ــان ــا لـلـصــوتـيــات
والمرئيات ،ويتضمن إلى جانب
األغنيات موالين؛ "أغنيلك" من
كلمات الشاعر حيدر الساعدي،
والثاني بعنوان "عند عيناك" من
كلمات الشاعر حسين الشريفي.

اختارت مهرجانات القبيات الدولية ملك
الــرومــانـسـيــة الـفـنــان وائ ــل كـفــوري ليختتم،
للمرة األولــى منذ  4سـنــوات ،مهرجاناتها،
وأص ـب ــح ك ـف ــوري م ـنــذ ذل ــك ال ــوق ــت جـ ــزءا ال
يتجزأ من مهرجانات القبيات ومن ثوابتها،
وسـ ــط أجـ ـ ــواء ف ــرح ــة ومـ ـش ــارك ــة عــال ـيــة من
جمهور كبير.
وغ ـن ــى كـ ـف ــوري أم ـ ــام ج ـم ـهــور غ ـف ـيــر مأل
الـ ـم ــدرج بــال ـكــامــل ،واس ـت ـهــل ال ـح ـفــل بــأغــان
وط ـن ـي ــة ،ث ــم ت ــوال ــت األغ ــان ــي الــرومــان ـس ـيــة
وال ـم ــواوي ــل الـلـبـنــانـيــة ألك ـثــر مــن ساعتين،
حيث نجح في إشعال المدرج فرحا رقصا
وغناء ،في أمسية من العمر ،ورافقت كفوري
فرقة موسيقية كبيرة تناسبت مع ضخامة
المسرح فأشعلوا بها األجواء.
حضر الحفل شخصيات سياسية ،منهم
النائب هادي حبيش ،والوزير جمال الجراح،
والمدير العام لالستثمار والصيانة باسل
أيوبي ،وعدد من القضاة والضباط ،والعديد
من المؤسسات اإلعالمية العريقة ،وحضرت
المصممة أمــل أزه ــري ،إضــافــة إلــى جمهور
حاشد أتــى من مختلف المناطق اللبنانية
ومن اإلمارات.
وأط ـ ـلـ ــق ك ـ ـفـ ــوري ت ـح ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـقــائ ـم ـيــن
عـلــى الـمـهــرجــان ،وخـصــوصــا رئـيـســة لجنة
المهرجانات سينتيا حبيش وإلى جمهوره.
واه ـتــزت عـكــار فــرحــا ورقـصــا على أنغام
أجمل أغاني الفنان اللبناني وائــل كفوري،

وائل كفوري
الذي يبهر فيها دائما الجمهور ،والالفت أن
كل سنة تكون أجمل من األخرى.
ي ـشــار إل ــى أن ال ـن ـجــم نــاص ـيــف زي ـت ــون هو
من افتتح برنامج مهرجانات القبيات الفني،
الجمعة الـمــاضــي ،ثــم أحيت المطربة نانسي
ع ـج ــرم ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ال ـح ـفــل ال ـث ــان ــي في
المهرجان.
من جهة أخرى ،يحيى كفوري حفال غنائيا

آخ ـ ــر فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات م ـهــرجــان
"ع ـم ـش ـيــت" ،ال ـس ـبــت  25الـ ـج ــاري ،ف ــي منطقة
قضاء جبيل .يذكر أن وائل كفوري تألق وسط
جـمـهــوره خ ــال حفله األخ ـيــر فــي مــديـنــة كــان
بفرنسا ،األسـبــوع الـمــاضــي ،كما طــرح أحــدث
أعـمــالــه الغنائية "أخ ــدت ال ـق ــرار" عـلــى طريقة
الفيديو كليب ،وهي من كلمات منير بوعساف،
وألحان ملحم أبوشديد.

أعلنت عارضة األزياء
األميركية الشهيرة ،شانيل
إيمان ،أنها وزوجها سترلينغ
شيبرد ،صارا أمًا وأبًا للمرة
األولى ،بعد استقبالهما
ابنتهما "كالي كالي شيبرد".
وأفاد موقع "كونتاكت
ميوزيك" اإللكتروني بأن
عارضة األزياء الشابة وضعت
ابنتها يوم الجمعة املاضي،
وأنها نشرت مطلع األسبوع
الجاري صورة لها في
املستشفى مع رضيعتها ،على
موقع "إنستغرام".
وكانت شانيل " 27عامًا"،
أكدت قبل بضعة أيام قبل
والدة ابنتها ،أنها وزوجها،
العب كرة القدم األميركي
" 25عامًا"" ،ينتظران بفارغ
الصبر" وصول ابنتهما،
وأنهما "مستعدان" لذلك .وكان
سترلينغ وشانيل تزوجا في
الثالث من مارس املاضي في
حفل حضره األهل واألصدقاء،
بعد أربعة أشهر فقط من
خطوبتهما في ديسمبر .2017

عطية يطلق «عمر عسل»

جوزيف عطية
أصدر النجم جوزيف عطية أغنيته المنفردة الجديدة بعنوان
"عـمــر ع ـســل" .والــافــت ظـهــور جــوزيــف ب ــ"ل ــوك" جــديــد فــي الـصــور
يتجانس مع نمط األغنية الصيفي.
"عـمــر عـســل" مــن كـلـمــات ف ــادي م ــرج ــان ،وأل ـح ــان عـلــي حـســون،
وتوزيع طوني أبوخليل ،تسجيل استديو رالف سليمان.
َّ
وصور عطية األغنية على طريقة الفيديو كليب في تعاونه األول
مع المخرج جاد شويري ،وتم التصوير بين اليونان وإيطاليا ،ومن
المتوقع صدور الكليب خالل األيام المقبلة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـسـتـكـمــل عـطـيــة صـيـفــه ال ـحــافــل بــالـحـفــات
والمهرجانات في لبنان وخارجه.
ُيذكر أن آخر أعمال جوزيف كانت أغنية "تغيري" ،كلمات كاترين
معوض ،وألحان هشام بولس ،وتوزيع عمر صباغ ،وإخراج بهاء
خداج.
ُيشار إلى أن عطية من البترون شمال لبنان ،اشتهر بعد فوزه
بالمركز األول في مسابقة ستار أكاديمي بموسمها الثالث عام
 ،2005بحصوله على  55.15في المئة من تصويت الجمهور في
مغن لبناني يفوز بالمركز
البرايم األخير من "ستاراك  ،"3وهو أول
ٍ
األول في البرنامج ،وحاليا له العديد من األغاني الناجحة.

ةديرجلا
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دوليات

إيران تقايض اتفاقية تمويل اإلرهاب بشراء أوروبا للنفط
طهران تتشبث بـ «ورقة سورية» وتحوز مظلة روسية لبيع المحروقات ...وترفض تعلل العبادي بالضغوط
طهران  -فرزاد قاسمي

قايضت إيران اتخاذها خطوات
في اتجاه االنضمام إلى معاهدة
دولية للرقابة المالية ،التي
تهدف إلى منع تمويل األنشطة
اإلرهابية بالحصول على تأكيدات
من الدول األوروبية بمواصلة
شراء نفطها ،وعدم االنصياع
للعقوبات األميركية ،فيما تسببت
خطوات لوقف أنشطة تجارية
إيرانية اتخذها رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي ًفي رفض
طهران استقباله أخيرا.

المصارف األوروبية
تقفل حسابات بعض
مراجع التقليد
اإليرانيين

بعد يومين من تمهيد مجلس
صيانة الدستور الطريق أمام إقرار
تعديالت قانونية تسمح إل يــران
بــاالن ـض ـمــام إل ــى ات ـفــاق ـيــة دول ـيــة
للرقابة المالية ،ومكافحة تمويل
اإلره ـ ـ ــاب ،عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» من
مـصــدر مطلع فــي مكتب الرئيس
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،أن
االت ـحــاد األوروبـ ــي وع ــد فــي حــال
اتـمــام الخطوة بضمان استمرار
ش ــراء بـلــدانــه مليون برميل نفط
إيراني يوميا على األقل ،وتحويل
الـ ـع ــوائ ــد إلـ ــى طـ ـه ــران ب ــال ـي ــورو،
ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي الـ ـعـ ـق ــوب ــات األح ـ ــادي ـ ــة
األميركية على القطاع المصرفي
اإليراني.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
ال ـمــرت ـق ـبــة ل ـم ـقــاي ـضــة االن ـض ـمــام
لالتفاقية ،التي يعارضها التيار
ً
األصــولــي والمتشدد ،تخوفا من
عــرق ـل ـت ـهــا ت ـم ــوي ــل الـمـيـلـيـشـيــات
الموالية لطهران في المنطقة على
غرار حزب الله اللبناني ،و»الحشد
الـشـعـبــي» فــي ال ـعــراق ،باستمرار
شراء أوروبا للنفط في ظل تهديد
وت ــوت ــر م ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى ل ـخ ـن ــق االق ـت ـص ــاد
اإليراني ،ومنع تصديرها للنفط
بـشـكــل ك ــام ــل ب ـح ـلــول ال ــراب ــع من
نــوفـمـبــر الـمـقـبــل ،إلرغــام ـهــا على
تـقــديــم ت ـن ــازالت بملفها ال ـنــووي
وسياساتها الخارجية.
وكــان مجلس خـبــراء الدستور
أيد انضمام إيران إلى معاهدة منع
تمويل اإلرهاب المعروفة بـ»،»FATF
الـتــي كــانــت أح ــد ش ــروط االتـحــاد
األوروب ـ ــي لـتـقــديــم حــزمــة تحفيز
اقتصادي إلقناع طهران بالبقاء
في االتفاق النووي ،عقب انسحاب
واشنطن منه في مايو الماضي.
وهدد االتحاد بأنه لن يستطيع
ً
التعامل ماليا مع إيران إذا استمر

الصين تنفي احتجاز
مليون ويغوري
وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي يعلن تدشين صاروخ «الفتح» البالستي قصير المدى خالل مؤتمر في طهران أمس (إي بي أيه)
وضـعـهــا عـلــى الــائ ـحــة ال ـس ــوداء
للمعاهدة ،فيما يتوقع أن تطرح
حزمة التحفيز األسبوع المقبل.

بوتين وروحاني
في موازاة ذلك ،أكد مصدر آخر
مــرافــق للرئيس حـســن روحــانــي،
الـ ـ ـ ــذي وص ـ ــل إل ـ ــى ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان
لحضور قمة دول حوض قزوين،
أمــس األول ،أنــه بحث مــع نظيره
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن سبل
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـم ــال ــي
الـمـشـتــرك ،حـيــث ت ـقــرر أن تعطي
إي ـ ـ ــران ال ـت ـج ــار ال ـ ـ ــروس م ـســاحــة

األمنية المتبعة في الحكومة النرويجية ،إذ أخذ معه
خالل اإلجازة هاتفا محموال يحتوي على الكثير من
الحكومة.
المعلومات السرية عن عمل
ُ
ُ
وعقب عودة الوزير من إيران ،ضبط هاتفه ونقل
إلى دائرة أمن الشرطة للفحص ،بسبب مخاوف بعض
الخبراء من احتمال اختراقه أثناء اإلجازة.
إضافة إلى ذلك ،لم يطلع الوزير مكتب الحكومة
على مكان قضائه لإلجازة .واتهمت رئيسة الــوزراء
ال ـنــروي ـج ـيــة ،ســانــدب ـيــرغ بـمـخــالـفــة ال ـبــروتــوكــوالت
الحكومية األمنية ،واعترف ساندبيرغ بخطئه.

أكـ ـب ــر ل ـل ـع ـمــل واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـهــا،
وفــي المقابل تقوم روسـيــا بفتح
أسواقها أمام المنتجات اإليرانية،
إضافة إلــى العمل إلقــرار التبادل
التجاري بالعملة المحلية للبلدين
ب ــدال م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـ ــدوالر
األميركي.
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن بــوتـيــن
كـ ـ ـ ــرر ل ـ ــروح ـ ــان ـ ــي م ـ ــوق ـ ــف بـ ـ ــاده
الـمـعــارض للعقوبات األميركية،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن م ــوسـ ـك ــو ،الـ ـت ــي تـعــد
أح ــد أك ـب ــر م ـص ــدري ال ـن ـفــط على
مستوى العالم ،ستقوم باستيراد
ال ـم ـح ــروق ــات اإلي ــرانـ ـي ــة وبـيـعـهــا
فــي األس ــواق إلــى جــانــب البترول
الروسي وتحويل العوائد باليورو
إليـ ــران ،أو تـقــديــم سـلــع وأسـلـحــة
بقيمتها ،إذا ما أصــرت واشنطن
على مواصلة منع الدول المختلفة
من شراء البترول اإليراني.
ونـ ـ ـص ـ ــح ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــن روح ـ ــان ـ ــي
بمواصلة االلتزام باالتفاق النووي
وت ـف ــادي ال ـخ ــروج م ــن الـمـعــاهــدة
الـمـبــرمــة فــي  ،2015كــي ال يشكل
االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن االت ـ ـفـ ــاق ذري ـع ــة
للدول األوروبية لمؤازرة الواليات
المتحدة ضدها.

ورقة سورية
وف ــي مـلــف آخ ــر ،بـ ّـيــن المصدر

أن م ـبــاح ـثــات روح ــان ــي وبــوتـيــن
ت ـن ــاول ــت دعـ ـ ــوات خ ـ ــروج ال ـق ــوات
اإليــرانـيــة مــن ســوريــة ،حيث أبلغ
بوتين روحاني أن اإلسرائيليين
مـصــرون على االنـسـحــاب الكامل
لـ ـلـ ـق ــوات اإلي ــرانـ ـي ــة م ـق ــاب ــل ب ـقــاء
رئيس النظام السوري بشار األسد
ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،وس ـي ـط ــرة الـجـيــش
السوري على جميع األراضي ،وأن
األميركيين مستعدون لالنسحاب
من أماكن وجودهم بالبلد العربي
في حال رحيل اإليرانيين.
وحسب المصدر فإن روحاني
أكد لبوتين أنه بعد «انتهاء األزمة
السورية» فإن بقاء أو رحيل القوات
اإليــرانـيــة وحلفاء طـهــران يعتمد
على قــرار الحكومة السورية ،إذا
ما كانت تحتاج إلى بقائهم أو ال،
وأنه ال يستطيع أن يعد بوتين بأن
قواته والميليشيات الموالية لها
ستخرج نزوال على رغبة إسرائيل
وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
التوتر الحالي في المنطقة ،حيث
تـعـتـبــر إيـ ــران ب ـقــاء قــوات ـهــا ورق ــة
مهمة يمكن أن تستعملها في أي
مفاوضات مستقبلية ،ولن تفرط
فيها بسهولة.
وحث الرئيس اإليراني موسكو
عـلــى م ــراع ــاة الـمـصــالــح الـقــومـيــة
اإليرانية عند اعطاء أي ضمانات
ف ـ ــي أي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ـ ــع ال ـ ـ ــدول

األخرى بشأن الملف الشائك.
واق ـتــرح روحــانــي عـلــى بوتين
عـ ـ ــرض انـ ـسـ ـح ــاب إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مــن
األراضي العربية المحتلة بهضبة
الجوالن السورية مقابل مغادرة
اإليرانيين وحلفاء طهران لدمشق.

خطوات وغضب
إلــى ذلــك ،أوضــح مصدر مطلع
فــي الخارجية اإليــرانـيــة أن إلغاء
زي ـ ـ ـ ــارة أع ـل ـن ـه ــا رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـع ــراق ــي ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي إلي ــران
ً
أخيرا ،جاء بعد غضب السلطات
اإليرانية التي حصلت على وثائق
تـثـبــت أن مـكـتــب رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
أرسـ ـ ــل ت ـع ـم ـي ـمــا إل ـ ــى ال ـم ـص ــارف
والـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـح ـكــوم ـيــة يـلــزمـهــا
ب ــاحـ ـت ــرام ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
األحادية ،ووقف إجراء المعامالت
التجارية مع اإليرانيين بالدوالر
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي .ورفـ ـ ـض ـ ــت ط ـ ـهـ ــران
استقباله وترتيب لـقــاء ات لــه مع
ال ـم ـســؤول ـيــن االي ــران ـي ـي ــن حـســب
طلبه.
ولفت المصدر إلــى أن الرفض
اإلي ــران ــي غـيــر الـمـبــاشــر لـلــزيــارة،
التي سعى لها العبادي للحصول
عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم ل ـت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
الجديدة ،أظهر امتعاض طهران
التي رأت أن رئيس وزراء تسيير

األعـ ـم ــال ك ــان بــإم ـكــانــه مـعــارضــة
«الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة الـظــالـمــة»،
أو حـتــى ت ـفــادي تــوضـيــح موقفه
الذي أعلن فيه انصياعه لواشنطن
مــن أجــل الحفاظ على «المصالح
ال ـع ــراق ـي ــة» ،ك ـمــا ف ـعــل الـكـثـيــر من
قادة المنطقة والعالم التي ترتبط
ب ـم ـصــالــح م ــع ال ــوي ــات الـمـتـحــدة
والجمهورية اإلسالمية.
وأشـ ــار إل ــى أن دوائـ ــر السلطة
اإليرانية رفضت استقبال العبادي
ول ــم تـقـتـنــع ب ـت ـبــريــرات ت ـقــدم بها
ن ـ ـ ــواب عـ ــن الـ ـعـ ـب ــادي أكـ ـ ـ ــدوا أن ــه
تعرض لضغوط أميركية كبيرة
كــي يــدلــي بـتـصــريــح يــوضــح فيه
موقف بغداد من العقوبات ،وهو
مــا اضـطــره إلــى صياغة الخطاب
الذي أعلن فيه احترام العقوبات،
وع ـ ــدم ال ـت ـعــاطــف م ـع ـهــا ب ــ»ش ـكــل
دبلوماسي».

إغالق حسابات
من جهة ثانية ،ذكر مصدر في
مكتب آيت الله مكارم شيرازي أن
مندوبي مراجع التقليد في «قم»
ً
تلقوا أخـيــرا رســائــل مــن عــدد من
المصارف األوروبية ،تفيد بأنها
لـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ــع م ــواصـ ـل ــة ت ـقــديــم
خدمات لهم بالدوالر ،وطالبتهم
بإغالق حسابتهم فيها.

لبنان :مساع جدية «لوالدة» الحكومة قبل العيد السعودية تقدم إجازة «األضحى»
ووصول  1.39مليون حاج
باسيل إلى موسكو لبحث المبادرة الروسية إلعادة النازحين السوريين
ّ
وجه خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،بتقديم إجازة عيد األضحى المبارك لهذا
العام 1439ه ـ ليكون أمس1439 / 12 / 2 ،هــ ،حسب
تقويم أم القرى الموافق  ،2018 / 8 / 13هو نهاية
الــدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي،
ً
حرصا من خــادم الحرمين الشريفين على تيسير
أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من
الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة
المنورة والمشاعر المقدسة.
وكانت السعودية أعلنت أن أمس األول ،هو أول
أي ــام شـهــر ذي الـحـجــة ،وأن عـيــد األض ـحــى يــوافــق
الثالثاء  21أغسطس.
ال ــى ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت ال ـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـجــوازات
السعودية ،أن عــدد الحجاج القادمين من الخارج
لموسم حج هذا العام ،بلغ  1.39مليون حاج.
وأكدت المديرية العامة للجوازات في بيان لها،
أطفال سوريون يستعدون لمغادرة األراضي اللبنانية أمس (ا ف ب)

●
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ً
أخـ ــذت ال ـم ـفــاوضــات الـحـكــومـيــة ب ـع ــدا أكـثــر
ً
إيجابية وجدية خرق الجمود الذي كان قائما،
ّ
وفعل حركة االتصاالت واللقاءات ،التي لم تهدأ
منذ لقاء رئيس مجلس الـنــواب اللبناني نبيه
بري بالرئيس المكلف سعد الحريري األسبوع
الماضي ،ولقاء األخير برئيس «التيار الوطني
ال ـح ــر» وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي حـكــومــة تصريف
األعمال جبران باسيل.
ولــم تستبعد مـصــادر متابعة أن «تستكمل
االت ـص ــاالت ه ــذا األس ـب ــوع ،ويـتــم الـتــوصــل إلــى
صيغة نهائية قبل عيد األضحى ،لتكون عيدية
للبنانيين».
وأضافت أن «المشاورات ،التي يعقدها فريق
مستشاري الحريري مع مختلف القوى السياسية
الـمـعـنـيــة بــالـتـشـكـيــل ،والس ـي ـمــا مـنـهــا ال ـحــزب
االشتراكي والقوات اللبنانية ،تشي بأن فرص
إبصار الحكومة النور كبيرة ،ويمكن أن تفضي
إلى إعالن التشكيل قبل عيد األضحى» ،كاشفة
أن «مرحلة توزيع الحصص باتت شبه منتهية،
بعدما اقتنع الجميع بضرورة تأليف الحكومة».
وأك ــدت أن «الــرئ ـيــس المكلف يـحــرص على

«إسالمي بريطانيا» لتحقيق
جدي مع جونسون

دعا "المجلس اإلسالمي
البريطاني" ،أكبر المنظمات
اإلسالمية في بريطانيا،
رئيسة الوزراء تيريزا ماي،
إلى التأكد من أن التحقيق
في التعليقات التي أدلى بها
أخيرا وزير الخارجية السابق
بوريس جونسون بشأن
البرقع لن تكون "تمويها".
ووفقا لصحيفة "الغارديان"،
يعتزم المجلس اإلسالمي
إخبار ماي بأنه "ال ينبغي
السماح ألحد تهديد األقليات
واإلفالت من العقاب".

ً
ً
زيارة الجمهورية تكلف وزيرا نرويجيا منصبه
ي ـت ـجــه وزي ـ ــر الـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة ال ـن ــروي ـج ــي بير
ســانــدبـيــرغ لتقديم استقالته ،بسبب خــرقــه قواعد
األمن أثناء إجازة خاصة أمضاها في جمهورية إيران.
ووجـ ــد ال ــوزي ــر ،وه ــو ع ـضــو ف ــي ح ــزب «ال ـت ـقــدم»
اليميني المتطرف ،نفسه وسط فضيحة بعد قضائه
إجازة في إيران برفقة صديقته الحميمة من أصول
ً
إيرانية ،األمر الذي أثار وابال من االنتقادات ضده من
الساسة النرويجيين.
وحسب السياسيين النرويجيين ،فإن ساندبيرغ
اخ ـت ــرق ،أث ـن ــاء زي ــارت ــه ل ـط ـهــران ،عـ ــددا م ــن الـقــواعــد

سلة أخبار

ً
ال ـع ـمــل بـصـمــت ب ـع ـي ــدا م ــن ض ــوض ــاء اإلع ـ ــام،
ً
وحرصا على عــدم حــرق الطبخة التي يضعها
على نار قوية ،وبعدما شارف على االنتهاء من
الحصص يركز اتصاالته على إسقاط الحقائب
عليها ،وهي مهمة لن تكون سهلة أمام المطالب
بالحقائب نفسها من أكثر من فريق على غرار
ما هو حاصل بالنسبة إلى وزارة األشغال على
سبيل المثال ،إذ يكاد ال ُيستثنى فريق سياسي
من إبداء رغبته بضمها إلى حصته من الحقائب».
في موازاة ذلك ،قال عضو تكتل «الجمهورية
القوية» النائب وهبة قاطيشا ،أمس ،إنه «حسب
ما رشــح عن االجتماعات األخيرة مع أصحاب
العقد ،نحن ال نشكل أي عقدة بل نسهل لرئيس
الحكومة المكلف .ليس هناك أي شيء عملي أو
نهائي إال أن اللقاء محاولة لحل العقدة ،ومعروف
أنها ليست عند القوات اللبنانية ،وال عند الحزب
التقدمي االشـتــراكــي ،وال عند تيار المستقبل،
إنما صاحب العقدة هو من يحاول تطبيق نظام
ً
الحزب الواحد في لبنان ،تيمنا بالنظام السوري،
والنظام العراقي السابق ،وهذا ال يمكن أن يطبق
في لبنان ،فالبلد ال يحكم إال بالتوازن والتوافق،
ومن أجل ذلك العقدة مستمرة».
إل ــى ذل ــك ،انطلقت أم ــس الــدفـعــة الـثــالـثــة من

النازحين السوريين من شبعا نحو بلداتهم في
بيت جــن ومــزرعــة بيت جــن .وتجمع نحو 200
نــازح أغلبيتهم من األطـفــال والنساء ،وجهزوا
حــاجـيــاتـهــم مـنــذ ال ـص ـبــاح الـبــاكــر فــي «ثــانــويــة
شـبـعــا» ،حـيــث نقلتهم  8حــافــات ســوريــة عبر
راشيا الوادي-المصنع باتجاه سورية ،بإشراف
األمـ ــن ال ـع ــام الـلـبـنــانــي ،وم ـشــاركــة الـمـفــوضـيــة
العليا لشؤون الالجئين ،وحضور ممثلين عن
األجهزة األمنية.
وفــي الـسـيــاق ،ي ــزور جـبــران باسيل موسكو
في الـ 20من الشهر الجاري ،حيث سيعقد جلسة
عمل مع وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف،
تتمحور حول الوضع في المنطقة وما وصلت
إليه االتصاالت بشأن الحل السياسي في سورية،
أمــا الشق الثاني مــن المحادثات فيتركز حول
المبادرة الروسية إلعــادة النازحين السوريين
إلى ديارهم.
وتوقع مصدر دبلوماسي أن تتركز المحادثات
على تفاصيل المبادرة ،ووضع «خريطة طريق»
لـلـتـعــاون بـيــن الــدولـتـيــن الــروسـيــة واللبنانية،
لترحيل النازحين.

أم ــس ،أن أرق ــام الـحـجــاج تشمل الـفـتــرة بين موعد
بدء القدوم (مطلع ذي القعدة 1439هــ) حتى نهاية
السبت الماضي.
وفي األول من يوليو الجاري ،أعلنت وزارة الحج
والعمرة السعودية ،في بيان «انتهاء ترتيبات قدوم
نحو مليوني حاج من مختلف دول العالم ،لموسم
 1439ه ــ» .وبـلــغ ع ــدد الـحـجــاج مــن ال ـخ ــارج ،الـعــام
الماضي ،نحو  1.75مليون حاج ،في حين بلغ عدد
المعتمرين  6.53ماليين.
على صعيد آخر ،أصدرت السفارة السعودية في
ً
ً
الفلبين ،أمس ،تحذيرا عنونته بـ»مهم جدا» ،نصحت
فيه السعوديين القادمين إلى الفلبين بعدم السفر
إلى جزيرة بلوان السياحية خالل الفترة المقبلة.
ـ»دواع أمنية
وأك ــدت السفارة أن التحذير جــاء لـ ـ
ٍ
وعليه جرى التنويه».
(الرياض  -العربية .نت ،األناضول)

رفضت الصين ،أمس ،مزاعم
أثارتها لجنة تابعة لألمم
المتحدة بأن نحو مليون فرد
من أقلية الويغور العرقية
ربما يكونون محتجزين في
معسكرات في إقليم شينغيانغ
المتمتع بالحكم الذاتي.
وقالت عضوة لجنة األمم
المتحدة للقضاء على التمييز
العنصري جاي مكدوغال
الجمعة الماضية إن اللجنة
تلقت عديدا من التقارير
الجديرة بالثقة بأن مليون
شخص من أقلية الويغور
المسلمة في الصين محتجزون
فيما يشبه "معسكر احتجاز
ضخما محاطا بالسرية ،وبال
حقوق".

ألمانيا تحظر عودة
حارس بن الدن

اتخذت المعركة القضائية
في ألمانيا حول ترحيل
اإلسالمي التونسي سامي
أي .إلى موطنه منحى جديدا،
وذلك بعدما أكدت مصادر
رسمية صدور قرار بحظر
عودة اإلسالمي ،المشتبه في
أنه كان حارس زعيم تنظيم
القاعدة الراحل أسامة بن الدن،
إلى البالد .وقال ناطق باسم
مدينة بوخوم األلمانية ،أمس،
ً
إن "الحظر يسري تلقائيا
منذ لحظة الترحيل وفقا
للقواعد المعمول بها في دول
منطقة االنتقال الحر شينغن"،
مؤكدا أن الخطوة "عمل إداري
طبيعي".
وتم إدراج التونسي ( 44عاما)،
في نظام المعلومات الخاص
بسلطات األمن في منطقة
شينغن على أنه شخص غير
مرغوب فيه.

«داخلية» األردن :خلية السلط «داعشية» خططت
الستهداف محطات أمنية وتجمعات شعبية

ضبط كمية متفجرات كبيرة جاهزة لالستخدام ومربوطة بجهاز توقيت
كـ ـش ــف وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة األردنـ ـ ـ ـ ــي سـمـيــر
مبيضين أمس ،أن أعضاء «الخلية اإلرهابية»
ال ــذي ــن ق ـتــل واع ـت ـقــل ع ــدد مـنـهــم ف ــي مــداهـمــة
السبت في السلط شمال غرب عمان «تكفيريون
ويــؤيــدون تنظيم داع ــش وخـطـطــوا لعمليات
إرهابية أخرى في المملكة».
وق ـ ــال م ـب ـي ـض ـيــن ،خـ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
مشترك مع عدد من قادة األجهزة األمنية ،إن
«الـمــداهـمــة أحبطت مخططات أخ ــرى لتنفيذ
سلسلة عمليات إر هــا بـيــة تستهدف محطات
أمنية وتجمعات شعبية» وتــم «ضـبــط مــواد
تــدخــل فــي صنع الـمـتـفـجــرات ،عثر عليها في
إحدى مناطق السلط» على بعد  30كلم شمال
ً
غــرب عـمــان ،موضحا أن العملية أسـفــرت عن

مقتل ثالثة من أفراد القوات المسلحة وعنصر
من جهاز المخابرات.
م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلعــام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة
جـمــانــة غـنـيـمــات ،خ ــال ال ـمــؤت ـمــر ،إن «كـمـيــة
المتفجرات التي تم ضبطها بعد العملية كانت
ً
ً
كميات مرعبة وكان يمكن أن تحدث عددا كبيرا
من الحوادث في المملكة» ،مؤكدة أنها «كانت
جاهزة (لالستخدام) ومربوطة بتايمر (جهاز
توقيت)».
مــن جانبه ،قــال المدير الـعــام لـقــوات الــدرك
اللواء الركن حسين الحواتمة« :الخلية نشأت
ً
ً
حــدي ـثــا وات ـب ـعــت الـفـكــر الـتـكـفـيــري أخ ـي ــرا وال
ً
نملك معلومات كثيرة عنها» ،مشيرا إلــى أن

ً
ً
المنتسبين حديثا لهذا الفكر «أكثر اندفاعا
ومتسرعين أكثر لتنفيذ عمليات».
وأعـلـنــت الـسـلـطــات األح ــد مقتل أرب ـعــة من
رجال األمن وثالثة «إرهابيين» خالل مداهمة
مـبـنــى ف ــي ال ـس ـلــط تـحـصـنــت بــداخ ـلــه «خـلـيــة
إرهــابـيــة» يشتبه بتورطها فــي انفجار عبوة
ناسفة الجمعة وضعت أسفل سـيــارة دوريــة
أمنية فــي منطقة الفحيص على بعد  12كلم
غرب عمان .كما اعتقل خمسة أشخاص خالل
المداهمة.
وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية
مـهــرجــان الفحيص الفني الجمعة إلــى مقتل
رجل أمن وجرح ستة آخرين .ولم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عنه لحد اآلن( .عمان -أ ف ب)
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دوليات

مصر لن تسمح بتحول اليمن إلى منصة تهدد العرب أو المالحة

ّ
• هادي :إنهاء انقالب الحوثي يؤمن البحر األحمر • تصفية خلية في الجيزة • الحكومة تستنفر الستقبال العيد
القاهرة  -حسن حافظ

طمأن الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،خالل قمة
ثنائية جمعته أمس بنظيره
اليمني عبدربه منصور هادي على
أن القاهرة تؤيد الحل السياسي
لألزمة اليمنية ،في وقت تمكنت
الشرطة من تصفية خلية في
منطقة  6أكتوبر ،خططت
لمهاجمة عدد من المنشآت
الحيوية ودور العبادة المسيحية
وقوات األمن.

ف ــي ظ ــل تـصــاعــد االق ـت ـتــال بـيــن حـكــومــة الـشــرعـيــة
بــالـيـمــن وج ـمــاعــة ال ـحــوثــي ،عـقــد الــرئ ـيــس الـمـصــري
عبدالفتاح السيسي اجتماع قمة مع نظيره اليمني
عبدربه منصور ه ــادي ،فــي مقر الــرئــاســة بالقاهرة،
لبحث آخر مستجدات األوضاع.
وفــي مستهل زيــارة هــادي الثالثة لمصر منذ عام
 ،2015أكــد السيسي أن مصر تــؤيــد الجهود الرامية
للتوصل إلــى حــل سياسي لــأزمــة اليمنية ،وأهمية
تحقيق ال ـتــوافــق بـيــن مختلف األطـ ــراف السياسية،
الفتا إلــى ترحيب القاهرة بجهود المبعوث األممي
إلى اليمن ،الساعية إلى استئناف المفاوضات وفقا
لـلـمــرجـعـيــات األســاس ـيــة الـمـتـفــق عليها دول ـي ــا ،وفــي
مقدمتها ا ل ـم ـبــادرة الخليجية وآ لـيــا تـهــا التنفيذية،
ومخرجات الـحــوار الوطني ،وق ــرارات مجلس األمــن،
وفي مقدمتها القرار رقم .2216
وإذ اعتبر هــادي أن استقرار اليمن وإنهاء انقالب
جماعة الحوثي ضــرورة الستقرارالمالحة في البحر
األحمر ،جدد السيسي ،خالل مؤتمر صحافي مشترك
م ـع ــه" ،رفـ ــض م ـصــر ال ـق ــاط ــع" أن ي ـت ـحــول ال ـي ـمــن إلــى
"موطئ نفوذ لقوى غير عربية ،أو منصة لتهديد أمن
واستقرار الــدول العربية الشقيقة ،أو حرية المالحة
فــي البحر األحـمــر ومضيق بــاب الـمـنــدب" ،مــؤكــدا أن
أمن واستقرار اليمن "يمثل أهمية قصوى ليس لألمن
القومي المصري فحسب ،وإنما ألمن واستقرار المنطقة
بأكملها".
مــن جـهـتــه ،ص ــرح وزي ــر الـخــارجـيــة الـيـمـنــي ،خالد
اليماني ،بأن هادي شكر السيسي على استضافة مصر
آلالف اليمنيين برحابة صدر ،رغم الظروف الصعبة،
ولم يعاملوا معاملة الالجئين ،الفتا إلى أن الرئيسين
بـحـثــا آخ ــر الـمـسـتـجــدات بـخـصــوص أوضـ ــاع الـيـمــن،
ومــؤكــدا أن لمصر مواقف عروبية كثيرة ،خصوصا
مع الشعب اليمني.
وبينما أنهت قوات الشرطة خطتها لتأمين الشارع
خالل الذكرى الخامسة لفض اعتصامي اإلخــوان في
ميداني رابـعــة الـعــدويــة والنهضة ،التي تحل اليوم،
أعلنت وزارة الداخلية مقتل  6عناصر إرهــابـيــة في
تبادل إلطالق النيران ،أثناء مداهمة قوات األمن وكرا
إرهابيا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة،
وأن أعـضــاء الخلية خططوا لتنفيذ أعـمــال إرهابية
خ ــال اح ـت ـفــال الـمـصــريـيــن بـعـيــد األض ـح ــى الـمـبــارك
األسبوع المقبل.

وزير النقل يلغي
اإلجازات لقيادات
هيئة السكك
الحديدية

وقالت الداخلية ،في بيان" ،استمرارا لجهود مواجهة
التنظيمات اإلرهابية التي تستهدف تقويض األمن

ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ـ ـن ـ ــاورات عـسـكــريــة
موسعة في هضبة الجوالن تحاكي
ً
حربا مع «حزب الله» اللبناني ،أعلن
وزي ــر الــدفــاع اإلسرائيلي افيغدور
ليبرمان ،أمس ،أنه ال مفر من جولة
أخـ ـ ــرى م ــن ال ـق ـت ــال ب ـي ــن إس ــرائ ـي ــل
والفصائل الفلسطينية فــي قطاع
غــزة ،وذلــك رغــم المساعي الجارية
للتوصل ال ــى هــدنــة طــويـلــة األجــل
في القطاع.
وقال ليبرمان في شريط فيديو
وزعـ ــه مـكـتـبــه أث ـن ــاء ت ـف ـقــده قــاعــدة
القيادة العسكرية لمنطقة غــزة ،إن
"السؤال ليس اذا كانت هناك جولة
قتال قادمة" ،بل السؤال هو متى؟".
واعـتـبــر ليبرمان فــي تصريحه
كــل الفلسطينيين الــذيــن قتلوا في
غــزة منذ بــدايــة "مـسـيــرات الـعــودة"
في نهاية مارس خالل االحتجاجات
الحدودية أنهم "على صلة بحماس"
التي تسيطر على القطاع المحاصر.
وقــال ليبرمان" :تكبدت حماس
ً
ً
 168قتيال و 4358جريحا وتدمير
عشرات البنى التحتية لإلرهاب".
وتوفي أمــس ،فلسطيني متأثرا
بجروح أصيب بها قبل ثالثة أشهر

برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل
مشاركته في احتجاجات "مسيرات
العودة" في جنوب غزة ،ليرتفع إلى
 169عدد الفلسطينيين الذين قتلوا
بنيران الجيش اإلسرائيلي منذ بدء
االحتجاجات الحدودية.
في المقابل ،توعدت "كتائب عز
الــديــن الـقـســام" التابعة لــ"حـمــاس"،
إسرائيل بـ"دمار وألم ال تطيقه".
وكتبت "القسام" في منشور على
موقعها الرسمي" :يستحسن للعدو
أال ينجرف في إيهام نفسه ،فإن أي
عمل غبي يصدر عنه سيكلفه دمارا
وألـمــا ال يطيقه ،سيكون شيئا لم
يعرفه من قبل ،سواء في ماهيته أو
في كميته".
فــي غـضــون ذل ــك ،أنـهــى الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ـ ـن ـ ــاورات عـسـكــريــة
مــوس ـعــة اس ـت ـمــرت أس ـبــوع ـيــن في
هضبة الجوالن.
وشارك في التمرين اللواء السابع
ال ـم ــدرع وال ـل ــواء "ج ــوالن ــي" وفيلق
الـ ـعـ ـت ــاد وال ـت ـس ـل ـي ــح وغـ ـي ــره ــا مــن
وحدات الجيش.
وتـ ــركـ ــزت الـ ـمـ ـن ــاورة ع ـل ــى دور
وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـم ـس ـي ــرة ال ـص ـغ ـيــرة

فوضة وعمليات

ً
مستقبال هادي بالقصر الرئاسي في القاهرة أمس
السيسي
واالستقرار ،ومالحقة عناصرها الهاربة والساعية إلى
تنفيذ عمليات عنف ،فقد وردت معلومات لقطاع األمن
الوطني باتخاذ إحدى الخاليا اإلرهابية وحدة سكنية
بمدينة الـســادس مــن أكتوبر وكــرا لالختباء تمهيدا
لالنطالق منها لتنفيذ مخططاتهم اإلرهابية الهادفة
إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلبا
على األوضاع األمنية واالقتصادية".
وأشار البيان إلى أن المعلومات األمنية أثبتت أن
هذه العناصر تستعد "لتنفيذ سلسلة من العمليات
العدائية الستهداف بعض المنشآت المهمة والحيوية
ودور الـعـبــادة المسيحية ورج ــال ال ـقــوات المسلحة
والشرطة ،بالتزامن مع احتفاالت عيد األضحى المبارك
واإلعالن عن افتتاح عدد من المشروعات االقتصادية
إلف ـس ــاد فــرحــة ال ـمــواط ـن ـيــن بــال ـع ـيــد ،وم ــا تـحـقــق من
إنجازات في مجال اإلصالح االقتصادي أخيرا".
وأس ـف ــرت عـمـلـيــات الـمـتــابـعــة األم ـن ـيــة ع ــن تحديد
مكان الوكر اإلرهابي ،وتمت مهاجمته عقب الحصول
على إذن نيابة أمن الدولة العليا ،وعند مداهمة الوكر
سارعت العناصر اإلرهابية بإطالق أعيرة نارية صوب

القوات ،مما دفعها إلى التعامل مع مصدر النيران ،ما
أسفر عن مقتل  6إرهابيين ،تم العثور بحوزتهم على
ثالثة بنادق آلية ،وبندقية خرطوش ،وفرد خرطوش
محلي الصنع ،وكمية من الطلقات مختلفة األعيرة ،وتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية ،وتتولى نيابة أمن الدولة
العليا التحقيق.
في غضون ذلــك ،كثفت الحكومة من استعداداتها
الستقبال عيد األضـحــى الـمـبــارك ،عبر توفير السلع
وال ـل ـحــوم فــي األسـ ــواق بــأسـعــار مـنــاسـبــة ،فـضــا عن
مراجعة الخطة األمنية لتأمين احتفاالت المصريين،
ففي حين أعلنت وزارة التموين أن احتياطي البالد
االستراتيجي من السكر يكفي استهالك ستة أشهر ،قال
تقرير اإلدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة،
أمس ،إنه في إطار االستعداد للعيد فقد تم استيراد 54
ألفا و 992طنا من اللحوم المجمدة والمبردة.
كـمــا تــم اسـتـيــراد  17ألـفــا و 583طـنــا مــن الــدواجــن
المجمدة ،و 84ألفا و 376طنا من األسماك ومنتجاتها،
و 69أل ـفــا و 477طـنــا م ــن األل ـب ــان ومـنـتـجــاتـهــا ،و34
ألفا و 274طنا من منتجات اللحوم المجمدة ،وهي

ّ
إسرائيل تتدرب على مواجهة «حزب الله»
ّ
وتلوح بجولة قتال جديدة في غزة

والـبـطــاريــات المتحركة لمنظومة
"القبة الحديدية".
وقال رئيس أركان الجيش غادي
أيزنكوت أمس ،أثناء تفقده جاهزية
الوحدات التي شاركت في التدريبات
إن ــه "يـجــب عـلــى الـجـنــود والـقـيــادة
العسكرية أن يكونوا قــادريــن على
محاربة الـعــدو على أرب ــع جبهات:
على األرض ،وتـحــت األرض ،وفي
ال ـج ــو ،وع ـبــر اإلن ـتــرنــت عـلــى طــول
الجبهة الشمالية".
وأكـ ــد أي ــزن ـك ــوت تـحـســن ق ــدرات
ال ـج ـيــش ال ـس ـي ـبــران ـيــة س ـ ــواء على
جمع المعلومات االستخباراتية أو

ِّ
النمسا تحذر من سياسات ترامب
وماليزيا تستصعب التعامل معه
بوتين يتأنى في العقوبات المضادة على الواليات المتحدة
ق ـبــل ان ـع ـقــاد اج ـت ـمــاع وزراء خــارج ـيــة االت ـح ــاد
األوروبي في فيينا نهاية أغسطس الجاري ،حذرت
النمسا ،أمس ،من انعكاسات سياسات ترامب على
العالم والدول األوروبية بشكل خاص.
وق ــال ــت وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة ك ــاري ــن ك ـنــاي ـســل إن
انسحابه من االتفاق النووي ،وتلويحه باالنسحاب
ً
أيضا من منظمة التجارة العالمية "أمور تبعث على
القلق وال يمكن تجاهلها".
وأضافت كنايسل" :إذا لم يتم االلتزام باالتفاقيات
المبرمة ،سواء ما يتعلق باالتفاق النووي مع إيران،
أو مــا يتصل ببعض قــواعــد الـسـلــوك األخ ــرى بين
ال ــدول ،فــإن ذلــك ينشر حــالــة مــن عــدم اليقين التي
تنعكس على مختلف األطراف".
ب ــدوره ،ج ـ ّـدد رئـيــس الـ ــوزراء الـمــالـيــزي ،مهاتير
محمد ،انتقاده للرئيس األميركي دونالد ترامب،
قائال إنه "من الصعب التعامل معه".
وف ــي حـ ــوار ن ـشــرتــه وك ــال ــة "أســوش ـي ـت ـيــد ب ــرس"
األمـيــركـيــة ،أم ــس ،قــال مهاتير" :تــرامــب يغير رأيــه
خالل  24ساعة ،ومن الصعب التعامل مع أي شخص
آراؤه متذبذبة".
وف ــي  ،2017قبيل إعـ ــادة تــولـيــه منصب رئيس
وزراء ماليزيا ،وصف "مهاتير" ترامب بأنه "رجل
غريب األطوار".

وفي موسكو ،أعلن الكرملين ،أمس ،أن الرئيس
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ل ــم ي ــأم ــر ب ـعــد ب ـف ــرض عـقــوبــات
انتقامية ،ردا على الواليات المتحدة ،ألن واشنطن
لم تطبق بعد القيود الجديدة على موسكو ،كما لم
تتضح طبيعتها بعد.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية فرض عقوبات
جــديــدة عـلــى روس ـيــا األرب ـع ــاء ال ـمــاضــي ،واتهمت
موسكو بالمسؤولية عن تسميم جاسوس روسي
ســابــق ف ــي بــريـطــانـيــا ف ــي م ـ ــارس ،وه ــو م ــا تنفيه
روسيا.
ّ
ورد ت حينها وزارة الخارجية الروسية بأنها
تعمل على إ جـ ــراء ات محتملة ردا على العقوبات
األميركية ،إال ان الناطق باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف قال أمــس ،ردا على ســؤال عن اإلجــراء ات
الروسية المضادة المحتملة إن من المبكر تحديدها.
وأض ـ ــاف بـيـسـكــوف لـلـصـحــافـيـيــن" :ت ــم اإلع ــان
ع ــن بـعــض ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،هـنــاك
مـعـلــومــات ع ــن حــزمــة م ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي يـجــري
ُ
إعدادها أو الجاهزة بالفعل ،لكنها لم تفرض بعد،
وبالطبع ليس هناك معلومات واضحة عن ماهية
هذه القيود".
(عواصم  -وكالت)

شحنات تم استيرادها خالل الشهور الثالثة الماضية،
وتنطبق عليها جميع االشتراطات البيطرية ،وسيتم
طرحها باألسواق والمجمعات االستهالكية قبيل عيد
األضحى ،في حين تم اإلفراج عن  35ألفا و 527رأسا من
عجول الذبيح الفوري ،و 27ألفا و 595رأسا من عجول
التربية التي تم استيرادها أخيرا ،وسيتم طرحها في
األسواق فورا.

تلقت امــس األول ،فقط مراسلة من
مستودعاتها فــي قطاع غــزة تفيد
ب ــوج ــود نـقــص ب ــأدوي ــة ال ـســرطــان،
مــوض ـحــة أن ـه ــا ل ــم ت ـكــن ع ـلــى علم
بنقص هذه االدوية لعدم سيطرتها
الكاملة على الوزارة في القطاع.
وأك ـ ــدت ان ــه ف ــور تلقيها الخبر
بوجود نقص في صنف هذا الدواء
عملت على توفيره بشكل مباشر،
بناء على تعليمات الرئيس محمود
عباس ،ورئيس الوزراء رامي الحمد
الله.
(القدس  -وكاالت)

نواب باكستان الجدد
يؤدون اليمين

أدى أعضاء مجلس النواب
الباكستاني الـ 331الجدد
أمس ،اليمين الدستورية
خالل الجلسة االفتتاحية
الـ 15للجمعية الوطنية في
مقر البرلمان بإسالم آباد
على أن يتم انتخاب رئيس
ً
البرلمان ونائبه غدا ورئيس
الوزراء الجمعة .ويفسح أداء
قسم اليمين الطريق أمام
االنتقال السلس للسلطة
إلى بطل العالم السابق
في الكريكيت عمران خان،
الذي حصل حزبه "حركة
اإلنصاف الباكستانية" في
االنتخابات البرلمانية في
 25يوليو الماضي على 158
ً
مقعدا .الى ذلك ،ذكرت وزارة
الخارجية أنه سيتم إطالق
ً
سراح  30سجينا هنديا من
سجونها كمبادرة إنسانية
بمناسبة عيد االستقالل.

الرومانيون يواصلون
التظاهر ضد الحكومة

رفع االستعدادات
من جهته ،أصدر وزير النقل هشام عرفات ،تعليمات
مشددة ،أمس ،لكل الجهات والشركات التابعة للوزارة
برفع درجة االستعداد الستقبال أيام العيد ،واتخاذ
اإلجــراء ات الالزمة لتسهيل سفر المواطنين ،إذ تقرر
إلغاء اإلجازات لقيادات هيئة السكك الحديدية ،لمتابعة
تشغيل القطارات واإلشــراف على حركتها ،مؤكدا أن
الهيئة دفعت بـ  182ألف مقعد إضافي سيبدأ تشغيلها
غ ــدا حـتــى نـهــايــة الـشـهــر لــرحــات ال ــذه ــاب وال ـع ــودة،
الستيعاب الزحام المتوقع خالل أيام العيد.

الجيش اليمني يصل إلى مران
والحوثي يتخندق في الصليف

ليبرمان في قاعدة قيادة منطقة غزة أمس (اي بي آي)
شن الهجمات ،لكنه أشار أيضا إلى
تنامي ق ــدرات "حــزب الـلــه" بصورة
ملحوظة في هذا المجال.
وأضــاف أن على الجيش مراعاة
أن "حــزب الله اكتسب خبرة قتالية
ال تقدر فــي ســوريــة وتلقى أسلحة
مطورة من إيران" منذ آخر حرب بين
إسرائيل والحزب كانت عام .2006
وفي رام الله ،أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية أمس ،أنها أرسلت أدوية
مرضى السرطان الى مستودعاتها
ف ــي غـ ــزة تـكـفــي ث ــاث ــة أش ـه ــر لسد
النقص في هذا النوع من األدوية.
وأضافت ال ــوزارة في بيان ،أنها

(ا ف ب)

سلة أخبار

غداة تمكنها من تحرير عدد من المواقع االستراتيجية في جبهة المالحيظ،
وصلت طالئع قوات الجيش الوطني بإسناد من التحالف بقيادة السعودية
إلى أولى مناطق منطقة مران معقل جماعة الحوثي في صعدة.
ووفق مصادر عسكرية ،فإن قوات الجيش تقدمت في عقبة مران بصعدة،
مشيرة إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة.
ً
ً
وبينما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقته
الميليشيات الحوثية باتجاه نجران جنوب المملكة ودمرته ،يخوض الجيش
اليمني ،بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض ،معارك عنيفة في
مديرية حيران بمحافظة حجة شمال اليمن.
وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش سيطرت على منطقتي الحراملة
وبني فاضل في حجة المتاخمة للحدود السعودية بغطاء جوي وتمهيد
التحالف.
مدفعي من
ُ
وإثر المعارك ،قتل عشرات الحوثيين وتم أسر آخرين في عملية عسكرية
نفذها الجيش .وذكــر المصدر أن المليشيات بــدأت بحفر خنادق عسكرية
لتطويق ميناء الصليف شمالي غرب الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
في سياق آخــر ،انفجرت مجددا اشتباكات في مدينة تعز ،بين فصائل
عسكرية محسوبة على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها
دوليا ،األمر الذي يساهم في توسيع أزمات المدينة األكثر تأثرا بالحرب في
اليمن ،منذ سنوات .وأكدت مصادر محلية متعددة في تعز ،مساء أمس األول،
أن االشتباكات دارت بأسلحة مختلفة بين قوات من "اللواء  22مشاة ميكا"،
وأخرى تابعة إلى كتائب القيادي السلفي ،عادل فارع ،والمعروفة بـ "كتائب
أبي العباس" ،والتي تنضوي في إطار "اللواء  35مدرع".
وكانت "أبي العباس" اتهمت "اللواء  "22بمهاجمة مواقعها في منطقتي
الجحملية والمجلية جنوب المدينة ،وسط أنباء عن سقوط العديد من القتلى
والجرحى خالل المواجهات التي تسببت في حالة من الرعب بين السكان.
وجــاء التصعيد األخير رغــم جهود كبيرةُ ،بذلت على أرفــع المستويات
الحتواء التوتر ،وتضمنت اجتماع هــادي مع محافظ تعز ،أمين محمود،
السبت الماضي حيث أطلق رئيس الجمهورية دعوة إلى "توحيد الجهود
وتجاوز التباينات ،التي تؤخر الحسم العسكري" ضد الحوثيين في المدينة.
(الرياض ـ العربية ،مأرب برس)

لليوم الثالث على التوالي
نزل آالف المتظاهرين
إلى شوارع بوخارست
للمطالبة باستقالة الحكومة
اليسارية بعد الصدامات
التي دارت بين قوات األمن
ومتظاهرين الجمعة الماضي،
وأوقعت مئات الجرحى.
ورفع المتظاهرون االعالم
الرومانية ،واحتشدوا على
وقع النشيد الوطني قبالة مقر
الحكومة في ساحة النصر
حيث جرت التظاهرتان
السابقتان يومي الجمعة
والسبت ،واللتان كانتا أضخم
بكثير من تظاهرة األحد ،إذ
شارك في كل منهما عشرات
اآلالف بينما كان المتظاهرون
أمس األول ،باآلالف.

مقتل وفقدان العشرات
من األمن بغزنة

أكد الناطق باسم القوات
الخاصة األفغانية جاويد
سالم ،امس" ،مقتل أو فقدان"
ما ال يقل عن مئة من قوات
األمن األفغانية خالل أربعة
أيام من المعارك العنيفة في
إقليم غزنة شرق البالد.
وتحدث سالم عن مقتل نحو
 250من مسلحي "طالبان"
خالل األيام األربعة الماضية.

بيونغ يانغ تستضيف ثالث قمة كورية في سبتمبر
في أحدث خطوة لتطوير العالقات بين البلدين هذا
العام ،اتفقت الكوريتان ،أمس ،على عقد قمة في بيونغ
يانغ في سبتمبر المقبل ،هي الثالثة من نوعها ،بعد
محادثات أجراها وفدا البلدين في المنطقة المنزوعة
السالح التي تفصل الشمال عن الجنوب.
وأوردت وكالة االنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"
ب ـيــانــا م ـش ـتــركــا ،أص ـ ــدره الـمـجـتـمـعــون ،ج ــاء ف ـيــه أن
الجانبين "اتفقا خــال االجـتـمــاع على عقد قمة بين
الجنوب والشمال في بيونغ يانغ في سبتمبر" ،من
دون إعطاء موعد محدد.
وف ــي ح ــال تــوجــه م ــون ج ــاي إن إل ــى بـيــونــغ يــانــغ،
فستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كوري جنوبي
عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من عشر سنوات،
وسط تقارب دبلوماسي متزايد بين الكوريتين.
وك ــان الرئيس الـكــوري الجنوبي اتـفــق مــع الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون ،في أول قمة تاريخية
بينهما عقدت في بانمونجوم في أبريل ،على أن يزور
بيونغ يانغ في الخريف.
وجرت المحادثات التي ُعقدت بين وفدي الكوريتين
في الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم في المنطقة
المنزوعة السالح بين البلدين ،بطلب من بيونغ يانغ
التي اقترحت الخميس الماضي عقد هــذا االجتماع
ّ
التقدم" الحاصل منذ قمة أبريل ،التي ّ
مهدت
لـ"مراجعة
الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس األميركي
دونالد ترامب في سنغافورة ،في يونيو الماضي.
وأعلن رئيس الوفد الكوري الشمالي ري سون غوون
في كلمته االفتتاحية" :أعتقد أن الحديث عن اجتماع
في بيونغ يانغ بين قادة الشمال والجنوب من شأنه
تحقيق آمال الشعب" .وتابع" :لقد بدأنا عصرا جديدا

مصافحة بين الوفدين الكوريين في قرية بانمونجوم الحدودية أمس (اي بي اي)
نتقدم فيه يدا بيد ،بدال من أن يعترض أحدنا سبيل
اآلخر".
وقال وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شو
ميونغ-غيون ،الذي ترأس وفد بالده الى االجتماع ،إنه
من المهم أن تحافظ الكوريتان على "الذهنية نفسها".
وتابع" :سيتم طرح أمور كثيرة (في االجتماع) ،لكنني
أعتقد أن أي مشكلة يمكن أن تحل بهذه الذهنية".
ّ
ومهد التقارب السريع بين البلدين الجارين ،والذي

تحقق منذ مطلع العام الحالي ،للقاء تاريخي بين كيم
جونغ أون والرئيس األميركي دونالد ترامب عقد في
يونيو بسنغافورة.
ومن المتوقع أن تركز القمة الثالثة بين مون وكيم،
في حال عقدت ،على التوصل إلى تسوية تنهي رسميا
الحرب التي اندلعت بين الكوريتين في  1950واستمرت
حتى  ،1953وتوقفت بموجب هدنة ال باتفاق سالم.
(سيول -أ ف ب ،رويترز)

ةديرجلا
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«األبيض» يعالج أخطاء «العربية» قبل مباراة «السوبر»
فيلود يستعين بالزمالك لكشف نقاط ضعف القادسية
القاهرة  -ةديرجلا.
طلب الفرنسي هوبير فيلود،
المدير الفني لفريق الكويت،
من العبيه نسيان نتيجة مباراة
اإلسماعيلي ،في البطولة
العربية ،من أجل التركيز في
موقعة السوبر أمام القادسية.

قـ ـ ــرر ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـف ــري ــق
الكويت ،بقيادة الفرنسي هوبير
فـ ـيـ ـل ــود ،غ ـل ــق ص ـف ـح ــة ال ـخ ـس ــارة
أمـ ــام الـ ـن ــادي اإلس ـمــاع ـي ـلــي أمــس
األول ،بهدفين دون رد ،في ذهاب
الــدور األول لــدوري أبطال العرب،
مــن أجــل الـتــركـيــز فيما هــو مقبل،
خصوصا أن األبيض على موعد
مع مواجهة قوية ومصيرية أمام
نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة  18الـ ـج ــاري في
بطولة كأس السوبر المحلي.
وي ــرى الـجـهــاز الـفـنــي لألبيض
أن الالعبين أدوا مــا عليهم طــوال
ال ـ ــ 90دق ـي ـقــة ،لـكــن عــامـلــي األرض
والـمــؤازرة الجماهيرية العريضة
التي حظي بها فريق اإلسماعيلي
خالل اللقاء ساهمت في فوز األخير
بتلك النتيجة.
و مــن المنتظر أن يعقد المدير
الـفـنــي ع ــدة مـحــاضــرات بالفيديو
م ــع الــاع ـب ـيــن ف ــور ال ــوص ــول إلــى
الـكــويــت ،والـعــودة إلــى التدريبات
الجماعية ،مــن أجــل الــوقــوف على
جميع األخطاء الفنية التي وقعوا
فـيـهــا أمـ ــام الـ ــدراويـ ــش ،لـتـفــاديـهــا
تماما في مباراة السوبر أمال في
الفوز باللقب.

دراسة األصفر بالفيديو
ك ـمــا ط ـلــب ف ـي ـلــود م ــن ال ـج ـهــاز
اإلداري تـجـهـيــز تـسـجـيــل فـيــديــو
ل ـم ـبــاراة الـقــادسـيــة أم ــام الــزمــالــك،
التي أقيمت السبت الماضي ،في
ن ـفــس ال ـب ـطــولــة ع ـلــى اس ـت ــاد بــرج
الـ ـع ــرب ب ــاإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وان ـت ـهــت
بالتعادل السلبي.
و يـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن األ ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ي ـع ـي ــش
حــالـيــا فــي افـضــل فـتــراتــه الـكــرويــة
بــدلـيــل تـقــديـمــه عــرضــا قــويــا جــدا
أمــام أبناء القلعة البيضاء ،وكان

جانب من مباراة الكويت واإلسماعيلي
األخطر واألقرب للفوز ،لذلك يجب
االستعداد له جيدا ،وتحديد نقاط
القوة والضعف قبل موقعة السوبر.

الخبرة حسمت النتيجة
وشـ ـه ــدت م ـ ـبـ ــاراة ال ـك ــوي ــت مــع
اإلسـمــاعـيـلــي فــي ال ـبــدايــة ضغطا
هجوميا من دراويش مصر إلحراز
هــدف مبكر ،وحصل الفريق على
ركـنـيــة ف ــي الــدقـيـقــة ال ـثــان ـيــة ،لكن
الدفاع األبيض أبعد الكرة.
وجـ ــاء ال ـظ ـهــور األول لـلـكــويــت

بتسديدة قوية في الدقيقة  17مرت
بعيدة عن مرمى عصام الحضري،
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  34س ـج ــل مـحـمــد
الشامي هدف التقدم لإلسماعيلي،
ب ـع ــد ت ـم ــري ــرة رائـ ـع ــة م ــن حـسـنــي
عبدربه ،ليسجلها الشامي "لوب"
فوق حارس مرمى الكويت مصعب
الكندري.
وم ـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي،
ضـ ـغ ــط الـ ـك ــوي ــت بـ ـك ــل قـ ــوتـ ــه فــي
م ـح ــاول ــة إلدراك ال ـت ـع ــادل ،وســط
تــألــق ال ـحــارس الـمـخـضــرم عصام
الحضري ،ثم جاءت الرياح بما ال

تشتهي سفن األبيض مع الدقيقة
 ،54ب ـع ــد أن اس ـت ـل ــم كــري ـس ـتــوفــر
مندوجا الكرة داخل منطقة الجزاء،
وســدد فــي المرمى ،معلنا الهدف
الثاني لفريقه ،واستمرت الدقائق
األخيرة من اللقاء دون تغيير في
النتيجة ،حتى أطلق الحكم صافرة
نهاية المباراة.

فيلود :سنعوض في العودة
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ف ـي ـلــود ،خــال
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي" ،الـ ـمـ ـب ــاراة

السالمية يهزم الشعلة السعودي بثالثية ودية
واص ــل الـفــريــق ال ـك ــروي األول ب ـنــادي الـســالـمـيــة سلسلة
نتائجه الجيدة في معسكره الحالي المقام بالقاهرة ،بعدما
نجح في التغلب على نظيره الشعلة السعودي بثالثة أهداف
لهدف ،في المباراة الودية التي جمعتهما أمس األول ،ضمن
استعدادات السماوي النطالق الدوري الكويتي الممتاز نهاية
أغسطس الجاري.
وسجل ثالثية السماوي فابيانو وحامد الرشيدي وعدي
الصيفي من ركلة جزاء ،بينما جاء هدف الشعلة الوحيد عن
طريق العبه بسام القرني ،وأهدر الالعب فهد المنيف ركلة
جزاء في شوط المباراة األول.
واعتمد الجهاز الفني للسالمية ،بقيادة ميلود حمدي ،على
تشكيلة أساسية بدأ بها اللقاء ،مكونة من سطام الحسيني
وط ــارق خـطــاب وعــايــد الـعـنــزي ومـحـمــد ال ـســويــدان وغ ــازي
الفهيدي وأبوبكر وفهد مرزوق ونايف زويد وفيصل العنزي
وعدي الصيفي والبرازيلي فابيانو.
وخالل اللقاء أشرك عبدالرحمن الرياحي ومساعد طراد
وفراس الخطيب ،بدال من فهد مرزوق وعايد العنزي وفيصل
العنزي على الترتيب.
وقبل انطالق اللقاء قام رئيس وفد فريق السالمية ومدير
الفريق بدر الخالدي بتقديم درع تذكارية إلى رئيس نادي
الشعلة فهد الطفيل ،وعضو مجلس اإلدارة محمد المطرفي،
في أجواء سادها الود واالحترام.
وعقب اللقاء ،أعــرب حمدي عن سعادته باستمرار تألق
العبيه خالل المعسكر القاهري ،السيما بعد أن حققوا تعادال

الجهراء يتغلب على خيطان
في تركيا بهدفين نظيفين
●

جانب من مباراة السالمية والشعلة
إيجابيا أمام طالئع الجيش في التجربة الودية األولــى ،ثم
فوز كبير أمام الشعلة.
وقــال إن المعسكر القاهري يؤتي ثماره يوما بعد يوم،
بفضل عدة عوامل ،أهمها التزام الالعبين وشعورهم الشديد

ختام بطولة «الهيئة» للناشئين في الكرة

بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ،بجانب األجواء الممتازة
داخل المعسكر ،متمنيا استمرار تألق العبيه في الوديات،
بما يعود عليهم بأكبر فائدة حتى يكونوا على جاهزية تامة
النطالق مباريات الدوري.

«الكرة» يستفتي الجماهير
على قميص «األزرق»!

جانب من منافسات اليوم الختامي
اختتمت على مالعب ساحة
الـجـهــراء بـطــولــة الهيئة العامة
للرياضة لكرة القدم للناشئين،
ال ـت ــي نـظـمـتـهــا إدارة الــريــاضــة
للجميع بالهيئة ،بالتعاون مع
محافظة الجهراء ،بمشاركة 16
فريقا .وحقق فريق عبدالرحمن
ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة ،ب ـع ــد فـ ـ ــوزه فــي
ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ع ـلــى فــريــق
أكــادي ـم ـيــة م ــان سـ ـب ــورت ،وحــل
ً
فريق سكل ثالثا.
وأعــرب عمر العجمي ،رئيس
قسم األنشطة بهيئة الرياضة،
عن سعادته بالمستوى الراقي؛

كــانــت صعبة ،وه ــذا أمــر توقعناه
قبل خوض المواجهة" ،وطلب من
الع ـبــي الـكــويــت نـسـيــان الـخـســارة
أمام الدراويش ،خاصة أن للمباراة
ش ــوط ــا ث ــانـ ـي ــا فـ ــي  27سـبـتـمـبــر
المقبل.
وأضاف فيلود" :نحن لعبنا أول
م ـبــاراة رسمية بعد فـتــرة طويلة،
األخ ـطــاء واردة ومــن الطبيعي أن
ي ـحــدث ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ،إال أنـنــا
سنعالج األمر في لقاء العودة على
أرض ـن ــا ،وسـنـعـمــل عـلــى تعويض
الهزيمة ومن ثم التأهل".

ف ـن ـي ــا وب ــدنـ ـي ــا ،ال ـ ـ ــذي ظ ـه ــر بــه
ال ـن ــاش ـئ ــون م ــن م ــوال ـي ــد 2002
و 2003و 2004ف ــي ا ل ـب ـطــو لــة،
والـ ـ ــذي م ـنــح ال ـك ـث ـيــر م ــن األم ــل
ب ـم ـس ـت ـق ـبــل واع ـ ـ ــد لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم
الكويتية بــوجــود هــذه القاعدة
الواسعة والمميزة.
وأك ــد الـعـجـمــي ح ــرص هيئة
الــريــاضــة ،بقيادة المدير العام
د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـط ــح ،ع ـل ــى مـنــح
ه ــذه ال ـمــواهــب ال ــواع ــدة فــرصــة
االح ـت ـك ــاك وال ـم ـنــاف ـســة وإب ـ ــراز
إمكانياتها وصقلها ،من خالل
تـنـظـيــم الـفـعــالـيــات وال ـب ـطــوالت

الخاصة لهذه المرحلة السنية
في جميع األلعاب الرياضية.
وأش ــار إلــى أن الهيئة ،ممثلة
بإدارة الرياضة للجميع ،ستنظم
العديد من البطوالت والفعاليات
الرياضية في جميع المحافظات،
ضمن برنامج متكامل يتضمن
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي تـنـظـيــم ورع ــاي ــة
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت
واألنـشـطــة الــريــاضـيــة والتوعية
لـجـمـيــع ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع ،بما
يسهم في تفعيل مفهوم الرياضة
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وت ـح ـف ـيــز ك ــل ال ـف ـئــات
السنية على ممارسة الرياضة.

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ،رئيس لجنة التسويق
والتلفزيون ،معن الرشيد ،اختيار  3تصاميم لقميص المنتخب
الــوط ـنــي األول ،مــن بـيــن الـتـصــامـيــم ال ـتــي تلقتها الـلـجـنــة عبر
المسابقة التي أجريت أخيرا.
وق ــال الــرشـيــد إن لجنة الـتـســويــق والـتـلـفــزيــون ق ــررت إتــاحــة
الفرصة أمام جماهير األزرق الختيار قميص المنتخب ،من خالل
االستفتاء على صفحة االتحاد في موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" ،ابتداء من أمس االثنين حتى غد األربعاء .وأشار الرشيد
إلى حق الجماهير في اختيار القميص التي تراه األنسب واألفضل
لمنتخب بالدها ،لكونها عنصرا مهما ال يمكن االستغناء عنه.

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ــرب ال ـجــزائــري
خ ـ ـيـ ــر الـ ـ ــديـ ـ ــن م ـ ـ ـضـ ـ ــوي ،الـ ـم ــدي ــر
الفني لإلسماعيلي ،عــن سعادته
باالنتصار أمام الكويت ،وقال في
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـح ــاف ــي" :ال ـح ـضــور
الجماهيري كان له مفعول السحر
فــي تحفيز الــاعـبـيــن عـلــى تقديم
أفضل ما لديهم" ،مؤكدا أن فريقه
كــان بإمكانه ا لـفــوز بنتيجة أكبر
م ـمــا ان ـت ـهــت عـلـيــه الـ ـمـ ـب ــاراة ،لكن
عدم التركيز أدى الى انتهاء اللقاء
بالفوز بهدفين فقط.
وأض ـ ــاف م ـض ــوي أن صـعــوبــة

عبدالرحمن فوزان

فاز الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء على نظيره خيطان
بـهــدفـيــن نظيفين فــي ال ـم ـبــاراة ال ــودي ــة الـتـجــريـبـيــة ال ـتــي جمعت
بينهما أمس األول في مدينة إزميت التركية ،حيث ينتظم الفريقان
بمعسكرات خارجية ،استعدادا النطالق منافسات الموسم الكروي
المقبل ،والذي ينافس فيه الجهراء بدوري فيفا للدرجة الممتازة،
فيما ينافس خيطان بدوري الدرجة األولى.
سيطر الجهراء على أجواء المباراة ،التي قادها الحكم الكويتي
سعد الفضلي ،ودانت له األفضلية الميدانية ،وخرج متفوقا بهدفين
سجلهما عادل سعيد والمحترف الكاميروني دينجر ،الذي يواصل
تألقه مع الفريق ،حيث سبق أن سجل هدفي الفوز في "ودية" الفريق
األولى أمام إسطنبول سبور التركي.
من جانبه ،أشاد إداري الجهراء صالح الجنفاوي بأداء الفريق
أمام خيطان ،مؤكدا أن الالعبين يقدمون مستويات متطورة من
مـبــاراة إلــى أخ ــرى ،ويطبقون تعليمات الـمــدرب الفرنسي محمد
يخف رضاه عن مردود المجموعة.
داجبور ،الذي لم
ِ
وأضاف الجنفاوي" :نسعى إلى مزيد من التطور ،للوصول إلى
أفضل المستويات والجاهزية التامة النطالق منافسات الموسم
الكروي المقبل ،للعودة بقوة للمنافسة على األلقاب ،والظهور بشكل
مغاير عن الموسم الماضي".

المباراة في بدايتها جاءت بسبب
عـلــم فـيـلــود طــريـقــة تـفـكـيــره ،نظرا
للعمل معا في وقت سابق ،مؤكدا
أن ـ ــه مـ ــع م ـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ن ـج ــح فــي
ف ــرض أس ـلــوبــه وت ـف ــوق هجوميا
على الضيوف ،متابعا" :هي بداية
طيبة في اللقاء األول الذي استحق
فريقنا ال ـفــوز فـيــه ،س ــواء لعبا أو
ن ـت ـي ـج ــة ،وحـ ـ ـ ــذرت ال ــاع ـب ـي ــن مــن
التهاون في لقاء اإلياب".

شباب األخضر
يخسر أمام الزمالك
خسر فريق العربي تحت 20
سنة لكرة القدم بهدف مقابل
هــدف ـيــن أمـ ــام ن ـظ ـيــره الــزمــالــك
المصري ،في المباراة الودية
ال ـت ــي ج ـم ـعــت بـي ـنـه ـمــا م ـســاء
ً
أمس األول ،استعدادا النطالق
م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــوس ــم الـ ـك ــروي
المقبل .وانتهى الشوط األول
بـتـعــادل الـفــريـقـيــن بـهــدف لكل
منهما ،وسجل هدف األخضر
خالد العوضي.
وتـعـتـبــر مــواج ـهــة الــزمــالــك
الودية الثالثة لالخضر خالل
هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر ،وس ـ ـبـ ــق أن
خاض مباراتين وديتين ،خسر
األولى امام الهرم المصري ،1-2
وخسر التجريبية أمام األهلي
المصري .1-4
ومن المقرر أن يختتم شباب
األخـضــر وديــاتــه أم ــام اإلنـتــاج
الحربي غدا ،على أن يعود إلى
البالد صباح الخميس.

الحميدي يشيد بنتائج «أزرق شباب اليد»
أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس وفد
منتخب الشباب بمعسكر األزرق في صربيا محمد
الحميدي بالنتائج اإليجابية للمنتخب ،بعد أن
حقق لقب دورة "سيلي كاب" بفريق (أ) ،بينما احتل
فريق األزرق (ب) المركز الثالث.
وق ـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي إن الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي مـعـسـكــر
صربيا والــدورة الودية تأتي ضمن برنامج إعداد
المنتخبات الوطنية ،الــذي وضعه اتـحــاد اللعبة،
بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ،لضمان صقل
المهارات واكتساب الخبرة ،واالرتـقــاء بالمستوى
الفني والبدني لالعبين.
وأضاف أن المشاركة تهدف إلى استمرار النشاط،
واالستعداد جيدا لرفع اإليقاف الدولي المفروض
عـلــى الــريــاضــة الـكــويـتـيــة ،عـلــى أم ــل الـمـشــاركــة في
البطوالت الرسمية الخارجية ،وعــودة "أزرق اليد"
لحصد البطوالت ،وتسيد القارة الصفراء مرة أخرى.
وطـمــأن الحميدي الجميع على أفــراد الــوفــد من
الالعبين والجهازين الفني واإلداري ،مشيدا بالروح
العالية والـعــزيـمــة واإلصـ ــرار وتحمل المسؤولية
التي ظهر بها العبو الكويت في المعسكر والدورة
الودية ،مؤكدا أن هذا األمر ليس بغريب على أبناء
الكويت المخلصين.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـخ ـط ــة ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا لـجـنــة
الـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة وال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي واإلداري
ألزرق الشباب سارت على خير ما يرام ،وتم تحقيق
المأمول منها.
وقال" :شاركنا في الدورة الودية بفريقين ،حتى
نـفـســح ال ـم ـجــال أمـ ــام جـمـيــع الــاعـبـيــن لـلـمـشــاركــة
واالحتكاك واكتساب الخبرة ،وأظهر العبو األزرق
قوتهم ومكانتهم وحققوا المركز االول والثالث ،ما
يــؤكــد وج ــود عناصر وخــامــات طيبة سيكون لها

محمد الحميدي
شــأن كبير فــي المستقبل ،لتشكل ن ــواة المنتخب
االول" ،مشيدا بالدور الكبير الذي بذله الجهاز الفني
واالداري من أجل راحة الالعبين وتوفير االرضية
المناسبة لهم للعب وتمثيل الكويت خير تمثيل.
يذكر أن معسكر أزرق شباب اليد كــان قد بــدأ 5
ال ـجــاري ،ويـعــود الــوفــد الــى الكويت  19مــن الشهر
نفسه.
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رياضة

منتخبات الناشئين واألشبال والبراعم تدشن تدريباتها في النمسا
تدشن المنتخبات الوطنية للناشئين ()2004
واألشبال ( )2005والبراعم ( )2006تدريباتها اليوم
في معسكر النمسا ،تحت إشراف األجهزة الفنية.
وغادر وفد المنتخبات الثالثة البالد في العاشرة
والنصف من مساء أمس االثنين.
ونجح مجلس إدارة كرة القدم برئاسة الشيخ
أحمد اليوسف فــي تأمين طــائــرة خاصة (تابعة
لشركة مصر للطيران) ،تقل على متنها المنتخبات
ال ـث ــاث ــة ،ح ـيــث ت ــم تـسـهـيــل إج ـ ـ ــراءات تــراخـيــص
الطائرة ،بتوجيهات رئيس اإلدارة العامة للطيران
المدني الشيخ سلمان الحمود.
ويتشكل وفــد منتخبي األشـبــال والبراعم من
نائب رئيس االتحاد أحمد عقلة العنزي (رئيسا
للوفد) ،أحمد المحطب (مديرا لمنتخب األشبال)،
سليمان الخالوي (مديرا لمنتخب البراعم) ،جعفر

عبدالمحسن ،مـشــاري الـمـشــاري ،علي الكندري،
محمد الفارس ،بدر الحجي ،عبدالعزيز العجمي
(إداريين) ،وعقيل المهنا (مديرا فنيا) ،عبدالرحمن
الحوطي (مدربا مساعدا) ،طارق الخليفي (مدربا)،
مـعــاذ الـعـيــدان (مــدربــا مـســاعــدا) ،الـصــربــي إيليا
(مدربا لحراس المرمى) ،د .ماهر الحلوة (طبيبا)،
د .داركو (اختصاصي عالج طبيعي) ،وفرج السيد
وسامي فتوح (تجهيزات).
وتضم قائمة منتخب األشبال الالعبين :إبراهيم
الصليلي ،أحـمــد خــورشـيــد ،بـنــدر ن ــواف قناص،
تركي عبدالعزيز اليوسف ،ثامر الصليلي ،جاسم
شموه ،وجاسم العنزي ،وحسن الحسيني ،حسين
شهاب أحمد كنكوني ،حمد القضيب ،راشــد بن
ع ـلــي ،سـعــد الـقـحـطــانــي ،صــالــح ال ـش ـمــري ،طــال
المطرود ،عبدالعزيز الظفيري ،عبدالعزيز الهزاع،

عبدالله اليعقوب ،عبدالوهاب األقرع،
علي الـقـطــان ،عمر المسيلم،
فـ ـ ـ ــواز الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـيـصــل
المطيري ،محمد الرحمة،
م ـح ـم ــد ال ـ ــرن ـ ــدي ،ي ــوس ــف
ال ـب ـل ــوش ــي ،ي ــوس ــف فـيـصــل
العنزي ،يوسف الشمري.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــم قـ ــائ ـ ـمـ ــة م ـن ـت ـخ ــب
البراعم الالعبين :أحمد الرشيدي،
أحمد بودي ،تركي العنزي ،جاسم
المطر ،حسين سلطان ،حسين عوض،
حـمــد الـجــاهـمــة ،خــالــد ال ـك ـنــدري ،راشــد
ال ــزي ــر ،س ـعــود ال ـك ـن ــدري ،س ـل ـطــان الـفـضـلــي،
سلمان بخش ،شاهين الخالدي ،طالل المطيري،
طــال المنيع ،عبدالعزيز المطيري ،عبدالعزيز

الحصان ،عبدالله األيوب ،علي دشتي،
علي عثمان ،غازي السلطان،
م ـح ـم ــد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،مـحـمــد
الـ ـعـ ـم ــران ،م ـح ـمــد ال ـح ـجــي،
مـ ـشـ ـع ــل ال ـ ـف ـ ـض ـ ـلـ ــي ،م ـ ـقـ ــداد
حسين ،مهدي الحمر ،ناصر
الـ ـعـ ـن ــزي ،ي ــوس ــف الـ ـع ــازم ــي،
يوسف الحربي.
ويتشكل وفد منتخب الكويت
للناشئين من :عضو مجلس إدارة
االتحاد جابر الزنكي (رئيسا للوفد)،
م ـح ـمــد الـ ـح ــري ــص (مـ ــديـ ــرا ل ـل ـم ـن ـت ـخــب)،
وأح ـم ــد م ـح ـمــود ع ـبــدال ـلــه ،م ـح ـمــود رض ــوان
وصالح حيدر (إداريين) ،وإبراهيم عبيد (مدربا)،
ومحمد الفيلكاوي (مدربا مساعدا) ،ومحمد فهد

محمود (مدربا لحراس المرمى) ،ود .علي الفندي
(اختصاصي عالج طبيعي).
وتـ ـض ــم ق ــائ ـم ــة ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــاع ـب ـي ــن :أح ـمــد
الـكـنــدري ،بــدر الـمـنـصــور ،ثــامــر الـهـبـيــدة ،جاسم
ال ـق ـطــامــي ،ج ــاس ــم ال ـضــوي ـحــي ،جـ ــراغ الـهـلـيـلــي،
حسين علي ،خالد السربل ،خالد البصري ،خالد
الحربي ،سعد عباس ،صالح الشمري ،عبدالرحمن
ال ـخ ـض ــر ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ــرشـ ـي ــدي ،ع ـبــدالــرضــا
عـبــدالـمـجـيــد ،عـبــدالـعــزيــز ال ـش ـمــري ،عـبــدالـعــزيــز
ال ـم ـط ـيــري ،ع ـبــدال ـعــزيــز الـسـبـيـعــي ،ع ـبــدالــوهــاب
الهندي ،عبدالعزيز خضر ،عذبي بن حجي ،عذبي
ال ـم ـط ـيــري ،عـلــي ال ـب ـلــوشــي ،عـمــر ال ـم ـطــر ،فيصل
العنزي ،محمد باقر ،مزيد المطيري ،مكي القالف،
نزال الشمري ،ويوسف محمد مطلق.

بونجاح يقود السد لسحق العربي بـ  10أهداف في الدوري القطري
لقن فريق السد ضيفه العربي درسا قاسيا
في فنون كرة القدم ،وتغلب عليه  1-10خالل
ال ـم ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا أم ــس األول في
الجولة الثانية من الــدوري القطري ،والذي
ُي ـعــد ه ــذا االن ـت ـصــار هــو ال ـثــانــي األك ـبــر في
تــاريـخــه ،بعد فــوز الــدحـيــل على الشحانية
 0-10الموسم قبل الماضي.
ويدين السد بالفضل في هذا الفوز الكبير
لالعبه الجزائري بغداد بونجاح ،الذي حقق
إنجازا تاريخيا ،بعدما سجل  7أهــداف في
ال ـم ـبــاراة ،محطما الــرقــم الـقـيــاســي السابق
وق ـ ــدره  6أه ـ ــداف سـجـلـهــا ال ـع ــراق ــي يــونــس
محمود لمصلحة الخور في مرمى الشمال
حين فاز فريقه -8صفر عام .2005
وجاء ت أهداف بونجاح السبعة
ف ــي ال ــدق ــائ ــق  43م ــن رك ـل ــة ج ــزاء

و 47و 50و 62و 64و 76و ،87فـيـمــا سجل
األهــداف الثالثة األخــرى مصطفى عبدالله،
العب العربي ،بالخطأ في مرمى فريقه (،)14
وأكرم عفيف (هدفين) في الدقيقتين  25و.85
فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه مصطفى
عبدالله (.)34
ورف ــع ال ـســد رص ـيــده إل ــى 6
ن ـقــاط ف ــي صـ ــدارة الـتــرتـيــب،
متفوقا على الدحيل بفارق

األهــداف ،فيما توقف رصيد العربي عند 3
نقاط في المركز التاسع.
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ان ـ ـتـ ــزع فــريــق
الشحانية فوزا صعبا من ضيفه الخريطيات
- 1صفر.
ويدين الشحانية بالفضل في هذا الفوز
لــاعـبــه كــاوديــو لــوسـيــانــو فــاسـكـيــز ،الــذي
سجل هدف المباراة الوحيد (.)27
وح ـص ــد ال ـش ـحــان ـيــة أول ث ــاث ن ـق ــاط له
بالدوري ،حيث خسر في الجولة األولى
من الدحيل صفر.3-
وي ـظــل الـخــريـطـيــات ب ــا ن ـق ــاط ،إذ
خسر أم ــام الـســد صـفــر 6-فــي الجولة
األولى.
العبو السد يحتفلون مع بونجاح بأحد أهدافه السبعة

فيريرا
فوجئ ولوكا
يشعر بالعار
ً
 136العبا والعبة
يمثلون السعودية
في «اآلسيوية»
يـ ـ ـ ــرأس نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
إدارة الـلـجـنــة األولـمـبـيــة العربية
السعودية صاحب السمو الملكي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز بـ ـ ــن ت ــرك ــي
الفيصل ،بعثة المملكة المشاركة
فـ ـ ــي دورة األ لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب اآل س ـ ـيـ ــو يـ ــة
الـ  ،18التي تستضيفها جمهورية
إنــدونـيـسـيــا خ ــال ال ـف ـتــرة مــن 18
أغسطس الـجــاري إلــى  2سبتمبر
المقبل.
وتضم بعثة المملكة المشاركة
ً
 136العـ ـب ــا والعـ ـب ــة ي ـم ـث ـلــون 21
منتخبا ،وهي :كرة القدم ،كرة اليد،
الكرة الطائرة ،كرة الماء ،السهام،
أل ـع ــاب الـ ـق ــوى ،الــري ـشــة ال ـطــائــرة،
ال ـبــول ـي ـنــغ ،ال ـفــروس ـيــة ،الـجـمـبــاز،
الرياضات البحرية ،الجوجيتسو،
ال ـ ـجـ ــودو ،ال ـك ــارات ـي ــه ،ال ــري ــاض ــات
ال ـ ـجـ ــويـ ــة ،الـ ـتـ ـج ــدي ــف ،الـ ــرمـ ــايـ ــة،
السباحة ،التايكوندو ،رفع األثقال،
والرياضات الذهنية واإللكترونية.

اع ـت ــرف الـبــرتـغــالــي ج ــوزف ــال ــدو فـيــريــرا،
مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي السد
القطري ،بأنه لم يتوقع الفوز على العربي
بتلك النتيجة العريضة ( ،)1-10معربا عن
سعادته بالفوز.
وق ــال فـيــريــرا ،بالمؤتمر الصحافي بعد
المباراة" :في الحقيقة لم أتوقع هذه النتيجة،
ولم يكن يتوقعها أحد".
وتــابــع ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي" :إل ــى اآلن لم
نواجه فريقا بقوة السد ،لذلك لن أستطيع أن

●

انـ ـت ــزع ف ــري ــق الـ ـه ــال الـ ـسـ ـع ــودي ف ــوزا
صعبا من ضيفه الشباب العماني بهدف
نظيف ،خالل المباراة التي جمعتهما أمس
األول على ملعب جامعة الملك سعود في
العاصمة السعودية (الــريــاض) في ذهاب
ال ـ ــدور األول بــالـبـطــولــة الـعــربـيــة لــأنــديــة
لكرة القدم.
ويــديــن ال ـهــال بــالـفـضــل فــي ه ــذا الـفــوز
لــاعـبــه محمد الـبــريــك ،ال ــذي سـجــل هــدف
المباراة الوحيد (.)23
ويلتقي الفريقان بمباراة اإلياب في 29
سبتمبر المقبل.
ويـ ـحـ ـت ــاج ال ـ ـهـ ــال فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ـع ــودة
للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ،ليصعد إلى
دور ال ـس ـتــة ع ـشــر ،فـيـمــا ي ـح ـتــاج الـشـبــاب
ال ـع ـمــانــي ل ـل ـفــوز ب ـف ــارق أك ـث ــر م ــن هــدفـيــن
للتأهل للدور التالي.
من جانب آخــر ،غــادر وفد فريق الهالل،
أم ــس ،الــريــاض ،متجها إلــى لـنــدن ،إلقامة
معسكر إعدادي هناك يستمر حتى موعد

السوبر المصري  -السعودي
ب ـع ـيــدا ع ـمــا س ـب ــق ،اسـتـعـجــل
النادي األهلي رد االتحاد العربي
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ح ـ ــول ن ـق ــل مـ ـب ــاراة
ال ـســوبــر ال ـم ـصــري  -ال ـس ـعــودي،

جانب من مباراة الهالل والشباب العماني

 5مواجهات قوية في الدوري المصري اليوم
تـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـمـ ــاعـ ــب الـ ـمـ ـص ــري ــة،
اليوم 5 ،مباريات قوية في افتتاح
األسـبــوع الثالث لـلــدوري الممتاز،
يستضيف خاللها فريق الداخلية
نظيره اإلنتاج الحربي على استاد
كـلـيــة ال ـشــرطــة ال ـســاعــة الـخــامـســة
ً
مساء بتوقيت الكويت ،في مواجهة
متكافئة للغاية ،السيما أن الفريقين
يملكان نفس الرصيد من النقاط،
حيث تعادل األول مع دجلة ،ثم فاز
على الحدود .وعلى نفس الوتيرة
فاز الثاني على الحدود ،ثم تعادل

محمود الخطيب
أكـثــر مــن  3أشـهــر ،بعدما انضم
بداية الموسم الجاري من فريق
الداخلية لمدة  5سنوات.
ويأتي القرار ،نظرا لعدم قناعة
ال ـفــرن ـســي ب ــات ــري ــس ك ــارت ـي ــرون
بـمـسـتــوى ال ــاع ــب ،وتــأك ـيــده أن
الفريق األحمر بحاجة إلى مدافع
ج ــدي ــد يـ ـك ــون ب ـ ـجـ ــوار ال ـث ـنــائــي
األس ـ ــاس ـ ــي س ــال ـي ــف كــول ـي ـبــالــي
وسعد سمير.

يواجه اتحاد جدة السعودي
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ف ـ ــري ـ ــق ري ــديـ ـن ــغ
اإلنكليزي ،اليوم ،وديا ،في إطار
اس ـت ـع ــداده ل ـمــاقــاة ال ـه ــال في
مباراة كأس السوبر السعودي
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ـ ــأس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للرياضة ،المقرر إقامتها السبت
ال ـم ـق ـب ــل ب ـم ـل ـعــب ك ــوي ـن ــز ب ــارك
رينجرز.
ويـ ـقـ ـي ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد م ـع ـس ـك ــرا
إعداديا حاليا بلندن ،استعدادا
لمواجهة الهالل ،بعدما اختتم
معسكره في النمسا.
ون ـ ـشـ ــر ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ــرس ـم ــي
ل ـن ــادي االتـ ـح ــاد ع ـبــر "تــوي ـتــر":
"ض ـمــن اس ـت ـعــداداتــه لـمــواجـهــة
الـ ـس ــوب ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ي ـخــوض
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي األول ل ـق ــاء
وديـ ــا أمـ ــام ريــدي ـنــغ اإلنـكـلـيــزي
بـمـعـسـكــره اإلعـ ـ ــدادي ف ــي لـنــدن
الثالثاء المقبل".
(د ب أ)

م ـ ـبـ ــاراة ال ـس ــوب ــر م ــع اتـ ـح ــاد جـ ـ ــدة ،ال ــذي
تستضيفه العاصمة البريطانية السبت
المقبل للعام الثالث على التوالي.
وأدى الـفــريــق الـهــالــي مــرانــا اعتياديا
أمس ،قبل مغادرة البعثة إلى لندن.
وك ــان العـبــو الـهــال الــذيــن لــم يشاركوا
فــي م ـبــاراة الـشـبــاب العماني أدوا تدريبا
عقب المباراة.
ُيذكر أن الهالل سيفتقد نجميه؛ نواف
العابد وعبدالله عطيف ،في مباراة السوبر.
ويحتاج عطيف الــذي تعرض قبل أيام
لـكــدمــة قــويــة ف ــي الــرك ـبــة ،خ ــال تــدريـبــات
ال ـف ــري ــق ،م ــا غ ـي ـبــه ع ــن م ــواج ـه ــة ال ـش ـبــاب
ال ـع ـم ــان ــي ،ل ـب ــرن ــام ــج ت ــأه ـي ـل ــي ،ي ـم ـتــد مــن
أسبوعين إلى ثالثة ،فيما سيخضع العابد
ل ـل ـمــزيــد م ــن الـ ـفـ ـح ــوص ،ل ـتــأك ـيــد حــاجـتــه
للتدخل الجراحي من عدمها.

•

د عـ ـ ــا م ـج ـل ــس إدارة ا لـ ـن ــادي
األهلي المصري ،برئاسة محمود
الخطيب ،إلقامة جمعية عمومية
غ ـي ــر عـ ــاديـ ــة ي ـ ــوم  28سـبـتـمـبــر
المقبل ،لمناقشة الئحة النظام
األســاســي ،الـتــي تــم االنـتـهــاء من
إعدادها في األيام الماضية.
وقــال شريف ف ــؤاد ،المتحدث
باسم مجلس اإلدارة ،إن الجمعية
الـعـمــومـيــة غـيــر ال ـعــاديــة ستقام
ف ــي ي ــوم واح ـ ــد ،ول ـيــس يــومـيــن،
مـضـيـفــا" :ت ــم ن ـشــر الــائ ـحــة في
ج ـم ـيــع األمـ ــاكـ ــن ،ول ـك ــل أع ـض ــاء
الـ ـ ـن ـ ــادي ،ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى أف ـضــل
ص ـي ـغ ــة ،ك ـم ــا س ـي ـت ــم ع ـق ــد ع ــدة
ورش عمل ليشارك الجميع في
وضع الالئحة ،بجانب االستعانة
بــالـنـمــاذج الـكـبـيــرة فــي الـقــانــون
واالس ـت ـث ـم ــار ،وتــوج ـيــه الــدعــوة
ل ـل ـق ـيــادات الــريــاض ـيــة م ــن أب ـنــاء
النادي الستشارتهم واالستعانة
بمقترحاتهم ،حتى تليق الالئحة
باسم األهلي في المستقبل".
على جانب آخر ،تدرس لجنة
ال ـ ـكـ ــرة بـ ــال ـ ـنـ ــادي إع ـ ـ ـ ــارة أح ـم ــد
عــاء ،مدافع الفريق األول ،خالل
ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة في
ـاد محلي أو
يناير المقبل ألي نـ ٍ
خــارجــي ،رغــم أن الــاعــب لــم يمر
على وجوده في "القلعة الحمراء"

االتحاد يستعد
للسوبر بمواجهة
ريدينغ اإلنكليزي

الهالل السعودي يفوز على الشباب
العماني في البطولة العربية

األهلي يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية
القاهرة  -ةديرجلا

أحدد هل الفريق جاهز أم ال أمام فريق أقوى
من العربي والخريطيات ،ونحن لدينا العبون
قطريون ومحترفون على أعلى مستوى ،وأنا
سعيد بهذه النتيجة الكبيرة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :درج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ع ــالـ ـي ــة فــي
الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،والـ ــاع ـ ـبـ ــون لـ ــم ي ـص ـل ــوا بـعــد
للجاهزية الكاملة ،واألهداف العشرة في هذه
المباراة ستكون حافزا في المباراة الصعبة
المقبلة أمــام الغرافة ،والتي ستكون المحك
الحقيقي للفريق".

مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ل ــوك ــا
بوناسيتش ،مدرب العربي ،الخسارة الثقيلة
التي َّ
تعرض لها فريقه بالعار ،معتبرا إياها
نقطة سوداء بالنسبة للنادي وله أيضا على
المستوى الشخصي.
وق ــال لــوكــا فــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي بعد
المباراة" :الحقيقة انها خيبة أمل كبيرة جدا،
وال أستطيع أن أ فـســر السبب الحقيقي في
تلقي هذه الخسارة الثقيلة".
وأضــاف" :ال أعلم سبب ما حــدث ،أو أجد

تفسيرا ل ــه ،فــالـســد ك ــان يسجل فــي كــل مــرة
يذهب بالكرة إلى المرمى تقريبا".
ورفـ ــض الـ ـم ــدرب ال ـحــديــث ع ــن مستقبله
مــع ال ـفــريــق ،حـيــث اكـتـفــى بـكـلـمــات الـحـســرة
واأللــم وإلقاء اللوم على الالعبين ،وتساء ل:
«هل كنت مطالبا بالنزول إلى أرض الملعب
والمشاركة بدال من أحد الالعبين ،فقد غابوا
عن المباراة ،واكتفوا بمشاهدة عناصر السد
ً
وهم يسجلون هدفا تلو اآلخر .إنه أمر مؤلم
للغاية ،وسيئ بالنسبة لنا».

والمقرر لها في  8نوفمبر المقبل
لـ ـلـ ـق ــاه ــرة ب ـ ـ ــدال م ـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة
السعودية الرياض.
وك ــان "األح ـم ــر" أرس ــل عرضا
ب ــداي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي إل ــى
اتـحــاد الـكــرة المصري طلب فيه
مخاطبة االتـحــاد الـعــربــي ،لنقل
الـمـبــاراة وإقامتها فــي القاهرة،
بــاعـتـبــار أن ال ـن ــادي األح ـمــر هو
بطل ال ــدوري ،ومــن المنطقي أن
يستضيف بطولة السوبر ،مثلما
يحدث في السوبر اإلفريقي ،الذي
يقام على ملعب بطل دوري أبطال
إفريقيا ،إلى جانب ضيق الوقت
وصعوبة سفر الفريق ،الرتباطه
بمباريات في الدوري الممتاز.

مع بيراميدز .ويدخل فريق الجونة
في السابعة والربع مساء اختبارا
صعبا حينما يستضيف نظيره
حرس الحدود على استاد الجونة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـع ــائ ــدي ــن ل ـ ــدوري
األضواء والشهرة.
ويستضيف فريق إنبي نظيره
سموحة على استاد بتروسبورت
ف ــي ال ـســاب ـع ــة والـ ــربـ ــع مـ ـس ــاء ،في
مواجهة يدخلها الفريق البترولي
ً
منتشيا ،بـعــد ف ــوزه بثالثية على
الطالئع في الدقائق العشر األخيرة

من عمر المباراة ،بينما قدم سموحة
أداء باهتا أمام نجوم إف سي ،ضمن
مـبــاريــات نفس الجولة فــي مباراة
انتهت بالتعادل السلبي.
ويستدرج المصري البورسعيدي
نظيره بتروجيت على استاد برج
الـعــرب باإلسكندرية فــي السابعة
والربع ،بحثا عن تعويض اإلخفاق
أم ــام األه ـلــي بـثـنــائـيــة فــي الـجــولــة
األخ ـي ــرة للمسابقة ،فيما يـحــاول
الـفــريــق الـبـتــرولــي مــواصـلــة عجلة
االنتصارات ،بعد الفوز على وادي

ً ً
هاني رمزي مدربا عاما لـ «الفراعنة»
اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ،برئاسة هاني
أبوريدة ،على تعيين هاني رمزي في منصب المدرب العام
لــ"الـفــراعـنــة" مــع المكسيكي خافيير أغ ـيــري ،ال ــذي تولى
منصب المدير الفني ،أخيرا ،خلفا لألرجنتيني هيكتور
كوبر.
ووق ــع االخـتـيــار عـلــى رم ــزي ،نـظــرا لخبرته التدريبية
ال ـك ـب ـي ــرة ،ال س ـي ـمــا أنـ ــه س ـبــق ل ــه اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى تــدريــب
المنتخبين األولمبي والمحليين ،بجانب تدريب العديد
من أندية الدوري المصري ،على رأسها االتحاد السكندري
وإن ـب ــي ،إض ــاف ــة إل ــى ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ــدارس

ً
األجنبية ،ألنه خاض تجربة احتراف طويلة منذ كان العبا.
إلى ذلك ،ظهرت خالفات داخل مجلس اتحاد الكرة حول
هوية مدرب حراس المرمى ،في ظل رفض البعض اقتراح
استمرار أحمد ناجي فــي هــذا المنصب ،إلــى جانب عدم
اقتناع البعض اآلخر بفكرة االستعانة بأيمن طاهر مدرب
ح ــراس مــرمــى الــزمــالــك ،فيما تــم االس ـت ـقــرار عـلــى الجهاز
الطبي للمنتخب السابق لالستمرار في الجهاز الجديد،
هم :محمد أبوالعال ود .حسام اإلبراشي وحسنين حمزة
ومحمد محمود ،إضافة إلى محمد صالح إداري الفريق.

دجـلــة بثنائية ،وقبلها تـعــادل مع
ال ــزم ــال ــك ث ــم اإلس ـمــاع ـي ـلــي بنفس
النتيجة ،وهي التعادل السلبي.
وم ـ ـ ــع دق ـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ـس ـ ً
ـاء
يستضيف طالئع الجيش نظيره
بيراميدز على استاد جهاز الرياضة
العسكري ،تحت عنوان البحث عن
ال ـفــوز األول ،حـيــث يــأمــل الـطــائــع
تحقيق انتصاره األول في المسابقة،
بعد التعادل السلبي مع نجوم إف
سي ،ثم الخسارة من إنبي .0-3
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ً
ديمبيلي يهدي لـ «البلوغرانا» لقب سوبر جديدا
على ملعب ابن بطوطة في
ّ
مدينة طنجة المغربية ،عزز
برشلونة سجله كأكثر الفرق
إحرازا للقب الكأس السوبر
اإلسبانية في كرة القدم،
بعدما حول تخلفه أمام
إشبيلية إلى فوز .1-2

ّ
ً
عزز برشلونة سجله كأكثر الفرق إحرازا للقب
الكأس السوبر اإلسبانية في كرة القدم ،التي تجمع
ً
سنويا بين بطلي الــدوري والكأس قبيل انطالق
ّ
الموسم ،وذلك بعدما حول تخلفه أمام إشبيلية
إلــى فــوز  1-2على ملعب ابــن بطوطة فــي مدينة
طنجة المغربية.
وللمرة األولى ،تقام المسابقة خارج إسبانيا،
وبمواجهة واحدة ،خالفا للسنوات األخيرة (منذ
 )1982عندما كانت تقام بنظام مباراتي الذهاب
واإلياب.
وبدا برشلونة مهددا بخسارة الكأس للموسم
الـثــانــي تــوالـيــا (خـســر أم ــام ري ــال مــدريــد الموسم
الماضي) بعدما تخلف منذ الدقيقة  ،9لكنه أنهى
الشوط األول متعادال ،ثم انتظر حتى الدقيقة 78
لخطف هدف الفوز عبر كرة صاروخية للفرنسي
عثمان ديمبيلي.

وخــاض برشلونة المواجهة بعد فــوزه بلقب
ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ب ـف ــارق  14نـقـطــة ع ــن أتلتيكو
مدريد ،كما ّ
توج بلقب الكأس بفوزه على أشبيلية
5صـفــر ،مما أعطى األخير حق مواجهة الناديالـكـتــالــونــي عـلــى ال ـكــأس الـســوبــر الـتــي ت ــوج بها
األخير للمرة الثالثة عشرة من أصــل  23مباراة،
فــي حـيــن فـشــل مـنــافـســه األنــدل ـســي فــي إحــرازهــا
للمرة الثانية في تاريخه (فاز بها في  )2007من
أصل  4فرص.
ورغ ــم عــدم تسجيله فــي ال ـم ـبــاراة ،كــان النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي على موعد تاريخي،
إذ توج بلقبه الـ 33مع "البالوغرانا" ،متفوقا على
زمـيـلــه ال ـســابــق أن ــدري ــس إنـيـيـسـتــا الـمـنـتـقــل الــى
فيسيل كــوبــي الـيــابــانــي (ت ــوج ميسي ب ـ  9ألقاب
في ال ــدوري ،و 4في دوري أبطال أوروب ــا ،و 6في
كأس إسبانيا ،و 3في الكأس السوبر األوروبية،

و 3في كأس العالم لألندية و 8في الكأس السوبر
اإلسبانية).
ورض ــخ بــرشـلــونــة لـتـهــديــد إشـبـيـلـيــة بتقديم
شكوى في حال أشرك النادي الكتالوني أكثر من
ثالثة العبين مــن خــارج دول االتـحــاد األوروب ــي،
وتـخـلــى ع ــن ال ــواف ــد ال ـجــديــد ال ـبــرازي ـلــي مــالـكــوم
(بوردو الفرنسي) ومارلون ،وأبقى على التشيلي
أرتورو فيدال القادم من بايرن ميونيخ ،والذي بدأ
اللقاء من مقاعد البدالء ،والبرازيلي اآلخــر آرثر،
القادم من غريميو.
وبــدأ أرنستو فالفيردي اللقاء بإشراك ميسي
وس ــواري ــز أســاس ـي ـيــن ،ف ــي حـيــن أب ـقــى كوتينيو
على مقاعد البدالء .كما شارك منذ البداية الوافد
الـجــديــد قـلــب ال ــدف ــاع الـفــرنـســي الـجــديــد كليمان
النغليه المنتقل الى النادي الكتالوني من إشبيلية
بالذات.

ووجــد الـنــادي الكتالوني نفسه متخلفا منذ
الدقيقة  9بهدف لبابلو سارابيا بعد تمريرة من
الكولومبي لويس مورييل.
واحتكم الحكم الى تقنية االعادة بالفيديو "في
أيه آر" للتحقق من صحة الهدف وعدم وجود حالة
تسلل ،قبل أن يؤكد تقدم النادي األندلسي.
وحـ ــاول رجـ ــال فــال ـف ـيــردي ال ـع ــودة ال ــى الـلـقــاء
وحصلوا على بعض الفرص حتى جاء الفرج في
الدقيقة  42عبر مدافعه جيرار بيكيه الذي وصلته
الكرة داخل المنطقة اثر ركلة حرة نفذها ميسي،
فتابعها فــي شـبــاك ال ـحــارس التشيكي تــومــاس
فاتسليك.
وفـ ــي ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،زج فــال ـف ـيــردي
بوصيف بطل العالم الكرواتي ايفان راكيتيتش
بدال من البرازيلي رافينيا ،بحثا عن تعزيز خط
الوسط ،ثم لجأ الى كوتينيو في الدقيقة  53بدال

مــن آرث ــر ،فــي حـيــن أش ــرك نـظـيــره بــابـلــو ماشين
الــوافــد الـجــديــد مــن مـيــان اإليـطــالــي على سبيل
االعارة البرتغالي اندريه سيلفا بدال من مورييل
( )60والعب برشلونة السابق اليكس فيدال بدال
من سارابيا (.)71
وج ــاء ال ـفــرج لـبــرشـلــونــة فــي الــدقـيـقــة  78عبر
ديمبيلي ال ــذي أطـلــق كــرة صــاروخـيــة مــن خــارج
الـمـنـطـقــة ال ــى ال ــزاوي ــة ال ـي ـســرى الـعـلـيــا لـمــرمــى
فاتسليك ،مانحا فريقه هدف التقدم الذي كان في
نهاية المطاف هدف الفوز
والتتويج قبل أسبوع
عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدء مـ ـ ـش ـ ــوار
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي
السبت المقبل ضد
ديبورتيفو أالفيس
في "كامب نو".

ماتشين :هوية برشلونة منحته اللقب فالفيردي :إشبيلية ناد عنيد
أثنى المدير الفني إلشبيلية بابلو
ماتشين على األداء الذي قدمه برشلونة
في نهائي السوبر اإلسباني ،الذي أقيم
أم ــس األول ،ع ـلــى مـلـعــب اب ــن بـطــوطــة
بمدينة طنجة المغربية ،بينما أقر ،في
إشارة لمستوى العبيه خالل المباراة،
ان المباريات النهائية تتطلب "قــدرات
خاصة وليس فقط األماني واألحالم".
وق ـ ـ ـ ــال م ــاتـ ـشـ ـي ــن ،خ ـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
الصحافي بعد المباراة" ،البرشا عرف
كيف يتوج باللقب ،وبكل صراحة ،كان
جـيــدا بشكل واضـ ــح" ،مضيفا" :العـبــو
البرشا معتادون على التتويج باأللقاب،
و لــم يـفـقــدوا حالتهم الفنية والبدنية،
عـلــى الــرغــم مــن أنـنــا مــا زلـنــا فــي بــدايــة
الموسم".
كما أثنى الـمــدرب الـشــاب ( 43عاما)
على أداء فريقه في مباراة "قوية للغاية"،

وأيـ ـض ــا ع ـل ــى "ق ـ ـ ــدرة ال ـف ــري ــق ع ـل ــى أن
يكون ندا قويا أمام منافس سوبر مثل
برشلونة" ،لكنه انتقد تكرار فقدان الكرة
والتمرير الخاطئ بين الالعبين ،وهو
مــا "صعب مــن مهمتهم أمــام برشلونة
صاحب الخبرة األكبر في النهائيات".
وأكد ماتشين أن حظوظ الفريق كانت
لتصبح أكبر في إمكانية الفوز باللقب
ف ــي ح ــال ــة تـسـجـيــل رك ـل ــة الـ ـج ــزاء الـتــي
احتسبت لهم فــي الدقيقة األخـيــرة من
عمر اللقاء ،لكن أهدرها وســام بن يدر
في أحضان تير شتيغن.
وأتـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق األنـ ــدل ـ ـسـ ــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــاتـ ــه ب ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن األج ـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـك ـب ـي ــرة
للبلوغرانا ساعدته كثيرا خالل اللقاء.
(إفي)

أش ــاد م ــدرب ن ــادي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي لكرة
القدم ،ارنستو فالفيردي ،بالتطور الذي طرأ على
فريقه ،معربا عن سعادته بفوزه على إشبيلية،
الذي وصفه بالمنافس "العنيد" ،في بطولة كأس
السوبر اإلسبانية.
وق ــال فــال ـف ـيــردي ،فــي تـصــريـحــات نقلها عنه
الموقع الرسمي لنادي برشلونة" :نحن سعداء،
ألن ـن ــا ف ــزن ــا ع ـل ــى م ـن ــاف ــس ك ـب ـيــر رغـ ــم ال ـظ ــروف
الصعبة".
واعترف فالفيردي بمواجهة بعض الصعوبات
خ ــال ال ـل ـقــاء ،وأضـ ــاف قــائــا" :لـقــد ت ـمــركــزوا في
ً
الخلف خالل المباراة وكان إيقاعهم بطيئا .عانينا
قليال بسبب هذا األمر ولكننا طورنا أداءنا شيئا
فشيئا".
ً
وردا على سؤال عن الالعب الفرنسي عثماني
ديمبلي ،أجاب فالفيردي قائال" :إنه العب يتمتع
بمميزات رائعة ،واليوم (أمس) ترك انطباعا جيدا
في نفوسنا في مباراة معقدة".

ً
فالنسيا يعلن ضم غاميرو رسميا

لوبيتيغي يرغب في تدعيم صفوف الريال
كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن جولين لوبيتيغي ،المدير الفني
لنادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،يشعر بالرضا عن المستوى الذي
قدمه فريقه خالل فترة االستعداد للموسم الجديد ،ولكنه رغم ذلك يرغب
في إدخال بعض التحسينات على خطي الدفاع والهجوم.
وذكرت صحيفة "أ س" اإلسبانية أن لوبيتيغي يرغب في التعاقد مع
مدافع ومهاجم ،كما أكدت الصحيفة أن المدرب أبلغ إدارة النادي رغبته
في التخلي عن الالعب خيسوس بايخو وإعارته لناد آخر حتى يتسنى
له اللعب لدقائق أكثر.
وتعرض بايخو مرة أخــرى لإلصابة وتقرر غيابه عن المالعب لمدة
تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ،ويرى المدرب اإلسباني أنه في حال قدوم
مدافع آخر ،فإن على إدارة النادي أن تجد عقد إعارة لالعب.

وفي الخط الهجومي ،أصبح لوبيتيغي مقتنعا بقدرات الالعب بايخو
مــايــورال ،ولكنه ،طبقا لما أف ــادت بــه الصحيفة اإلسبانية ،يحتاج إلى
مهاجم ثان.
ومن جانبها ،لم تقرر إدارة ريال مدريد بعد ماهية ما ستقوم به في
هذا الشأن خالل الفترة المقبلة ،فهي ترغب في تلبية طلبات لوبيتيغي
ولكن بشرط أن يكون ذلك بمقابل مادي معقول كما حدث في صفقة ضم
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا .وأشارت "أ س" أيضا إلى أن لوبيتيغي
يتطلع إلى التعاقد مع العب آخر في وسط الملعب كبديل للكرواتي ماتيو
كوفاسيتش ،كما أنه ال يمانع في رحيل ماركوس يورنتي ،الذي لم يقدم
أداء مقنعا خالل فترة االستعداد للموسم الجديد.
(د ب أ)

لوبيتيغي

رونالدو يحتاج إلى  ٨دقائق مع يوفنتوس
اسـتـهــل الـنـجــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو م ـغ ــام ــرت ــه مـ ــع ف ــري ـق ــه ال ـج ــدي ــد
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ب ــأفـ ـض ــل ط ــريـ ـق ــة م ـ ــن خ ــال
تسجيل الهدف األول في المباراة الودية،
التي فــاز بها الفريق األول لبطل إيطاليا
في المواسم السبعة األخيرة على الفريق
الرديف -5صفر.
وعـ ـل ــى م ـق ــرب ــة م ــن جـ ـب ــال األل ـ ـ ــب ،أق ــام
يــوفـنـتــوس ،أم ــس األول ،مـبــاراتــه الــوديــة
التقليدية قبل بداية الموسم ،والتي جمعت
بين العبي الفريقين األول والــرديــف ،في
قــريــة فـيــار بـيــروســا الـتــي يقطنها نحو
 4100نسمة فقط ،وتقع على بعد  40كلم
الــى الـغــرب مــن تــوريـنــو ،وتعتبر بمنزلة
"ال ـم ـقــر ال ـص ـي ـفــي" لـعــائـلــة أنـيـيـلــي مــالـكــة
النادي.
وكانت المباراة مناسبة للظهور األول
لرونالدو ( 33عاما) بقميص فريق "السيدة
العجوز" ،الذي انتقل إليه أفضل العب في
ً
العالم  5مرات هذا الصيف قادما من ريال

مدريد اإلسباني ،في صفقة بلغت قيمتها
 100مليون يورو.
وبـعــدمــا اعـتــاد على الـمــاعــب الضخمة
من قبيل سانتياغو برنابيو (ريال) وأولد
تــرافــورد (ملعب نــاديــه السابق مانشستر
يونايتد االنـكـلـيــزي) ،بــدأ رونــالــدو رحلته
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة مـ ــن م ـ ـيـ ــدان ص ـغ ـيــر فـ ــي قــريــة
متواضعة ،على ملعب فيالر بيروسا الذي
يطلق عليه اسم الالعب اإليطالي السابق
غيتانيو شيريا.
وكانت البداية أكثر من مثالية ،إذ افتتح
النجم البرتغالي التسجيل بعد  8دقائق
عـلــى بــدايــة ال ـل ـقــاء ال ــذي تـخـطــى فـيــه عــدد
المتفرجين كامل عدد سكان القرية ،بعدما
احتشد نحو خمسة آالف مشجع لمشاهدة
"سي آر ."7
وج ــاء ه ــدف رون ــال ــدو بـعــد ك ــرة طويلة
ً
سيطر عليها ثم سددها بعيدا عن متناول
ال ـحــارس ل ـيــونــاردو لــوريــا ،قـبــل أن يلعب
ً
ً
أي ـضــا دورا أســاس ـيــا فــي ال ـهــدف الـثــانــي،

بسبب الضغط الذي فرضه على ريكاردو
كابيليني ال ــذي ح ــول ال ـكــرة فــي شباك
حارسه عن طريق الخطأ (.)18
وتسلم بعدها األرجنتيني
بــاولــو ديـبــاال زمــام المبادرة
وسـ ـج ــل ه ــدفـ ـي ــن م ـت ـتــال ـي ـيــن،
األول في الدقيقة  31بعد تمريرة
مــن الـبــرازيـلــي دوغ ــاس كوستا ،والثاني
فــي الدقيقة  ،40ليدخل الفريق األول الى
ً
استراحة الشوطين ،متقدما برباعية نظيفة،
قبل أن يضيف كالوديو ماركيزيو الخامس
في الدقيقة .54
وبعدها بدقائق ،وبحسب التقليد المتبع
كل عام ،اجتاحت الجماهير أرضية َالملعب
لتحية نجومهم المفضلين ،الذين أضيف
اليهم هذا الموسم نجم كبير مثل رونالدو،
مــا قــد يعيد ل ـلــدوري اإلي ـطــالــي شيئا من
مـكــانـتــه الـســابـقــة حـيــن ك ــان قـبـلــة ألفـضــل
نجوم العالم قبل أن يتراجع دوره لمصلحة
الدوريين اإلسباني واإلنكليزي.

واختتم المدرب اإلسباني تصريحاته
م ـت ـحــدثــا ع ــن األجـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــي عــاشـهــا
فـ ــي م ــدي ـن ــة ط ـن ـجــة ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ال ـتــي
استضافت اللقاء ،حيث قــال" :عشنا
أجــواء رائعة ،وكــان هناك عدد كبير
من الجماهير يدعمنا".
مــن جانبه ،أثنى جوسيب ماريا
بارتوميو ،رئيس النادي الكتالوني،
عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع العـ ـب ــي ف ــريـ ـق ــه ،خ ـصــوصــا
الوافدين الجدد على صفوفه هذا الموسم.
وق ــال بــارتــوم ـيــو" :ال ــوج ــوه الـجــديــدة
استهلت مشوارها بقوة ،نحن نكون فريقا
قادرا على المنافسة وحصد كل شيء".
كما أشــاد أيـضــا بــاألجــواء الـتــي تميزت
بها طنجة ،واستطرد قائال" :أود أن أشكركم
على هذا الدعم ،وأود أن أشكر أيضا جماهير
برشلونة الذين جاؤوا إلى هنا".
(د ب أ)

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا
اإلسباني لكرة القدم أمس أنه
توصل إ لــى ا تـفــاق مبدئي مع
أتلتيكو مدريد للحصول على
خ ــدم ــات م ـهــاج ـمــه ال ـفــرن ـســي
كيفين غاميرو.
وب ــوص ــول ك ــل م ــن غــامـيــرو
والمهاجم البلجيكي ميتشي
ب ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــواي ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون داخ ـ ــل
صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق خـ ـمـ ـس ــة
مـ ـه ــاجـ ـمـ ـي ــن ،م ـ ـمـ ــا س ـي ـع ـج ــل
ب ــرح ـي ــل ال ـم ـه ــاج ــم اإلي ـط ــال ــي

للتسجيل

س ـي ـم ــو ن ــي زازا خ ـ ــال األ ي ـ ــام
القليلة المقبلة.
وي ـ ـعـ ــد غـ ــام ـ ـيـ ــرو ال ـص ـف ـق ــة
ا لـســاد ســة لفالنسيا للموسم
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن
يقوم النادي بإتمام صفقتين
أخ ــريـ ـي ــن قـ ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء ف ـت ــرة
ا لـقـيــد ،و فــي ا لـغــا لــب سيبحث
ع ــن تــدع ـيــم الـجـبـهــة الـيـســرى
الهجومية.
و م ـ ــن ا ل ـم ـح ـت ـم ــل أن ي ـك ــون
البرتغالي جونسالو جيديس

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ـعـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوففالنسيا في الموسم الماضي
على سبيل اإل ع ــارة مــن فريق
ب ــاري ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان -هــو
الـصـفـقــة ال ـقــادمــة لـلـفــريــق في
حال موافقة الفريق الفرنسي
عـلــى بيعه نـهــا ئـيــا مـقــا بــل 40
مليون يورو.
(إفي)

أتلتيكو يجدد عقد غودين حتى 2021
ذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة "م ـ ــارك ـ ــا"
اإل س ـ ـبـ ــا ن ـ ـيـ ــة أ م ـ ـ ــس أن ن ـ ــادي
أت ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد تـ ــوصـ ــل
إل ـ ـ ـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ــع م ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــه
األوروغوياني دييغو غودين،
الذي ينتهي عقده عام ،2019
ب ـ ـشـ ــأن تـ ـج ــدي ــد ت ـ ـعـ ــاقـ ــده مــع
ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق ح ـ ـتـ ــى عـ ـ ـ ــام ،2021
ول ــم ي ــواج ــه أي م ــن الـطــرفـيــن
ص ـع ــوب ــات ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات،
وبذلك أصبح الالعب صاحب
ال ـ ـ ـ ــ 32عـ ــامـ ــا هـ ــو أك ـ ـثـ ــر الع ــب
أجنبي مشاركة في المباريات
مع الروخيبالنكوس على مر
التاريخ.
وح ـ ـ ــاول نـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر
ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ف ــي
األسبوع الماضي دفع الشرط
ال ـجــزائــي ل ـغــوديــن ،ال ــذي كــان
يـقــدر ب ــ 20مليون يــورو وفقا
آلخـ ـ ــر عـ ـق ــد ت ـ ــم ت ـ ـجـ ــديـ ــده مــع
األتلتي ،وإغراء ه أيضا براتب
أكـ ـث ــر م ـم ــا ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه مــع
الفريق اإلسباني.
وبرحيل جابي العب الفريق
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق إلـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـس ــد

غودين

ال ـق ـط ــري ،أص ـب ــح غ ــودي ــن هــو
القائد األول للروخيبالنكوس
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ــد وص ـ ـ ـ ــل إل ـ ــى
ص ـف ــو ف ــه ع ـ ــام  2010و ت ـم ـكــن
م ـ ـ ــن حـ ـ ـص ـ ــد سـ ـ ـب ـ ــع بـ ـ ـط ـ ــوالت
مـعــه ،مـنـهــا سـتــة تـحــت قـيــادة
المدير الفني الحالي دييغو
سيميوني.
(إفي)

دلبلا
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٢٣

رﻳﺎﺿﺔ

ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺴﻮﺑﺮ
ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت
ﺑﻔﻮزه أﻣﺲ ﻋﻠﻰ إﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ،ﺑﻄﻞ اﻟﻜﺄس،
-٥ﺻﻔﺮ ،اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ،
ﺑﻄﻞ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﺑﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
ﺧﺴﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﺪاﻓﻌﻪ
أﻻﺑﺎ ،اﻟﺬي ﺧﺮج ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
رﻛﺒﺘﻪ.

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﺑﻄﻞ اﻟﺪوري
اﻻﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،ﺑـﻜــﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ،
ﺑﻔﻮزه اﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت،
ﺑﻄﻞ اﻟﻜﺄس-٥ ،ﺻﻔﺮ.
ﻋ ـﻠــﻰ اﺳـ ـﺘ ــﺎد ﻛــﻮﻣــﺮﺗ ـﺴ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﻣﻠﻌﺐ
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ
ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ،ﺑـﺘـﺨـﻄــﻲ اﻳـﻨـﺘــﺮاﺧــﺖ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت اﻟﺬي ﻗﺎده اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻰ إﺣﺮاز ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ
 ٣٠ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺣـﺴــﺎب ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﺗ ـﺤــﺖ إﺷـ ـ ــﺮاف ﺳـﻠـﻔــﻪ ﻳــﻮب
ﻫﺎﻳﻨﻜﺲ.
وﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق اﻟﺪوري
اﻟ ــﺬي ﺗــﻮج ﺑــﺎﻳــﺮن ﺑﻠﻘﺒﻪ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺖ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻳﺒﺪو اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺒﺎﻓﺎري
ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ووﺟ ــﻪ اﻧـ ــﺬارا ﺻــﺮﻳـﺤــﺎ ﺷــﺪﻳــﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ
ﻣـﺘـﺠــﺎوزا ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أﻣﺎم اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻜﺄس .٣-١
وﺧﺎض اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﻛ ــﻮﻓ ــﺎﺗ ــﺶ،
ا ﻟـ ـﻨـ ـﻤـ ـﺴ ــﻮي أدي ﻫـ ــﻮ ﺗـ ــﺮ ) ٤٨ﻋـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ(،
واﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ
ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ١٩٨٨
أﻣﺎم ﻓﻴﺮدر ﺑﺮﻳﻤﻦ ﺻﻔﺮ.٢-
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻟ ـﻌ ــﺐ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،وأﺣﺮز
اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻮزا

ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻻﺧــﺮى ،أﻣــﺎم ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ )٥
أﻟﻘﺎب ﻓﻲ  ٩ﻣﺒﺎرﻳﺎت( ،وﻓﻴﺮدر ﺑﺮﻳﻤﻦ
) ٣اﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ  ٤ﻣﺒﺎرﻳﺎت(.
واﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻟـ ـ  ١٩ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﺎم  ،١٩٨٧ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻴﻦ  ١٩٩٦و.٢٠١٠
ودﻓﻊ ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛــﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺎﻳﻨﻜﺲ ،ﺑــﺪء ا ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺤﺎرس ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ ،واﻧﺘﻬﺎء
ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ ﺟـ ـﻴ ــﺮوم ﺑ ــﻮاﺗ ـﻨ ــﻎ اﻟـ ـ ــﺬي اﺧ ــﺬ
ﻧﻴﻜﻼس ﺷﻮﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
وﺧ ـﻠ ــﺖ اﻟ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮون اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣــﻦ أي ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﺮﻓﻊ
ﺟﻮﺷﻮا ﻛﻴﻤﻴﺶ ﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ
ارﺗﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ وأﺳﻘﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳـﺴــﺎر اﻟ ـﺤــﺎرس اﻟــﺪﻧـﻤــﺎرﻛــﻲ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ
روﻧﻮف ).(٢١
ورد اﻟـﺼــﺮﺑــﻲ ﻣـﻴــﺎد ﻏﺎﺳﻴﻨﻮﻓﻴﺘﺶ
ﺑﻜﺮة ﺧﻄﺮة ﻣﺮت ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ
ﻟﻤﺮﻣﻰ ﻧﻮﻳﺮ ) ،(٢٣وﻛﺮر ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ اﻻول ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺪ رﻛ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ارﻳﻴﻦ روﺑﻦ وﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
اﻟ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﺑ ــﺮأﺳ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎك ﻫــﺪﻓــﺎ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ).(٢٦
وﻓ ــﺮض ﺑــﺎﻳــﺮن ﺳـﻴـﻄــﺮة ﺷـﺒــﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺮﻳــﺎت ،وﻛ ــﺎد ﺗــﻮﻣــﺎس ﻣﻮﻟﺮ
ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻛﺮة ﺑﻌﻴﺪة ﻣﻘﻮﺳﺔ
ﻣﺎﻟﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻻﻳﻤﻦ ).(٣٥

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻮط اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻲ ،أﻛ ـ ـﻤـ ــﻞ
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ا ﻟـﺜــﻼ ﺛـﻴــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺄ دﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﻠﻌﺐ
وﺗـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣــﻦ ﻣــﻮﻟــﺮ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﻴﺴﺮاﻫﺎ
ارﺗ ـﻄ ـﻤــﺖ ﺑ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـﺤ ــﺎرس اﻟـ ــﺬي ﺧــﺮج
ﻟﻤﻼﻗﺎﺗﻪ واﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ).(٥٤
وﺑﻌﺪ أرﺑــﻊ دﻗﺎﺋﻖ ،أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي

ﻗــﺬﻳـﻔــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺳـﻴـﻄــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﺤــﺎرس
ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ،وﺗﺒﺎدل أﻟﻜﺎﻧﺘﺎرا اﻟﻜﺮة ﻣﻊ
اﻟﻨﻤﺴﻮي داﻓﻴﺪ أﻻﺑﺎ ،وﻋﻜﺴﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻓﻤﺮت ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ووﺻـ ـﻠ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﻛـﻴـﻨـﻐـﺴـﻠــﻲ
ﻛﻮﻣﺎن ،ﺑﺪﻳﻞ روﺑــﻦ ،ﻓﺄودﻋﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎك
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ).(٦٣

وأﺧ ــﺮج ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻛ ـﺜ ــﺮة اﺣ ـﺘ ـﻜــﺎﻛــﺎﺗــﻪ ﻣ ــﻊ ﻻﻋـﺒــﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺨﺼﻢ ) ،(٧١وﺳﺪد اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮف ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت داﻧﻲ ﺑﻠﻮم أول ﻛﺮة
ﻣﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺸﻮط ،ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﻮﻳﺮ ).(٧٥
ً
وﺧــﺮج أﻻﺑــﺎ ﻣـﺼــﺎﺑــﺎ ،ﻓﺄﻛﻤﻞ ﺑﺎﻳﺮن

ﺑﺪاﻳﺔ واﻋﺪة ﻟﺘﻮﺧﻞ ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن رﻏﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت
ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس
ﺗــﻮﺧــﻞ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ واﻋ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﺳﺘﻬﻞ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﻛﺎﻳﻦ -٣ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﺑﺎرك دو
ﺑــﺮاﻧــﺲ" ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،رﻏﻢ
ﻏـﻴــﺎب اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺠــﻮم ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ.
وﺧـ ـ ــﺎض ﺳ ـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء
ﺑـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎب أﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ ﻣ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻲ
وﺑــﺮﻳـﺴـﻨــﻞ ﻛﻴﻤﺒﻴﻤﺒﻲ واﻟ ـﺤــﺎرس
أﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺲ أرﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻗـ ـﻬ ــﻢ
ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺮا ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ وﻣ ـﻌــﻪ ﻛ ــﺄس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﺘﻲ
ﺟﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻤﻠﻌﺐ.
وﻏــﺎب اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎرﻛﻮ ﻓﻴﺮاﺗﻲ
وﻻﻳـﻔــﺎن ﻛ ــﻮرزاوا ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ أﻳﻀﺎ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
أدﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻃ ــﻮال اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ
وأﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎراة.

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻔﻮز
وﺑـ ــﺪأ ﺗــﻮﺧــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﺑــﺈﺷــﺮاك
اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎرس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺟﺎﻧﻠﻮﻳﺠﻲ ﺑﻮﻓﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺸﺒﺎت
اﻟﺜﻼث ،ﻟﻴﺼﺒﺢ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ  ٤٠ﻋﺎﻣﺎ
و ٦أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻻﻋـ ـ ــﺐ ﻳ ـﺨ ــﻮض

ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﺪوري ﺑﻘﻤﻴﺺ اﻟﻨﺎدي
اﻟـﺒــﺎرﻳـﺴــﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺷــﺮﻛــﺔ "أوﺑـﺘــﺎ"
ﻟﻼﺣﺼﺎءات.
ورﻏــﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت ،ﺿــﺮب اﻟﻨﺎدي
اﻟـ ـﺒ ــﺎرﻳـ ـﺴ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻟـ ــﻢ ﻳـ ـ ــﺬق ﻃـﻌــﻢ

اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أﻣﺎم ﻛﺎﻳﻦ ﻣﻨﺬ اﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٨
)ﺻﻔﺮ ٣-ﻓﻲ اﻟﺪوري( ،ﺑﺎﻛﺮا واﻓﺘﺘﺢ
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻣ ـﻨــﺬ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  ١٠ﻋﺒﺮ
ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر ،اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻴﻪ
ﺑﻌﺪ أن ﻏﺎب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﻴﺮ

اﻟـ ـﺤ ــﺎﺳ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﻂ اﻟﻘﺪم.
وﺟ ـ ـ ــﺎء ﻫـ ـ ــﺪف أﻏـ ـﻠ ــﻰ ﻻﻋـ ـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ إﺛﺮ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﻜﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎرس اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﻮﻟــﻲ ﺑــﺮﻳــﺲ
ﺳـ ــﺎﻣ ـ ـﺒـ ــﺎ ،ﻓ ــﻮﺻـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺎب
ﻛــﺮﻳـﺴـﺘــﻮﻓــﺮ ﻧ ـﻜــﻮﻛــﻮ اﻟـ ــﺬي ﻣــﺮرﻫــﺎ
ﻟﻨﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻓ ــﺄودﻋ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎك وﺳ ـﺠ ــﻞ ﻫــﺪﻓــﻪ
اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
واﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺒﺎراة
ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺺ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ
ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.
وﻋــﺰز رﺟــﺎل ﺗﻮﺧﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٣٥ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻬﻮد ﻓﺮدي راﺋﻊ
ﻟﻸرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ أﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،أﻧﻬﺎه ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻷدرﻳﺎن راﺑﻴﻮ اﻟﺬي
أودع اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك.
وﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ ،ﻛﺮم
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ــﻮري اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﺮﻛ ــﻪ ﻟــﻼﻧـﺘـﻘــﺎل
اﻟ ــﻰ روﻣ ــﺎ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ داﻓ ــﻊ ﻋــﻦ أﻟــﻮاﻧــﻪ

أﺷ ــﺎد ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻴﻠﻨﺮ ،ﻻﻋــﺐ وﺳــﻂ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل،
ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ  - 4ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ وﺳﺘﻬﺎم
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻗﺎل ﻣﻴﻠﻨﺮ ﻟﺸﺒﻜﺔ "ﺳﻜﺎي ﺳﺒﻮرﺗﺲ" ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة:
"داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﺐ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻤﺎ
ﺳـﻴـﺤــﺪث ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﻢ" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻧــﻪ
"اﻧـﺘـﺼــﺎر ﺟﻴﺪ ،ﻗﺪﻣﻨﺎ أداء ﻣﺮﺿﻴﺎ ﺟــﺪا ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
داﺋﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء".
وأﺿــﺎف" :ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ اﻷﻫــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ".

ﻛﺄس دﻳﻔﻴﺲ أﻣﺎم ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺗﻘﻒ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس دﻳﻔﻴﺲ
ﻓــﻲ ﻛ ــﺮة اﻟـﻤـﻀــﺮب ﻋـﻠــﻰ ﻋﺘﺒﺔ
ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﺗ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮة
ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺪل ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺷـﻜــﻞ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ 118
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺳﺘﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻼﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وﺳﻴﺼﻮت اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ
أورﻻﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺪو ﺑـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﻓـ ـﻠ ــﻮرﻳ ــﺪا
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻗﺪﻣﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻤﻀﺮب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دﻳﻔﻴﺪ
ﻫﺎﻏﺮﺗﻲ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺣﺼﺮ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ
وﺑ ــﺄﺳـ ـﺒ ــﻮع واﺣ ـ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻤﺘﺪ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،وﺗﻘﺎم ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺺ ﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻼث
ﻣﻤﻜﻨﺔ ،واﻗـﺘـﺼــﺎرﻫــﺎ ﻋﻠﻰ 18
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت

روﻧﻲ ﻳﻘﻮد دي ﺳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ
ﻗﺎدت ﻟﻤﺤﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻳﻦ روﻧﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ دي ﺳﻲ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮز ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﺿﻤﻦ
اﻟﺪوري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎد اﻟﻜﺮة وﺻﻨﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ،أﺗﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪف اﻟﻔﻮز.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ أورﻻﻧﺪو ،ﺳﺎد اﻟﺘﻌﺎدل  2-2ﺣﺘﻰ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ،وﺑﻌﺪ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﺪي
ﺳﻲ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﺎه دﻳﻔﻴﺪ آوﺳﺘﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺼﻢ ،ﻗﻄﻊ دﻓﺎع أورﻻﻧﺪو اﻟﻜﺮة ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻﻋﺒﻪ
وﻳﻞ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة ﺗﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﻠﻌﺐ
ﻓــﻲ ﻃــﺮﻳـﻘــﻪ اﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ اﻟـﺨــﺎﻟــﻲ ﻟــﺪي ﺳــﻲ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ اﻟ ــﺬي ﺧﻠﺖ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ .إﻻ أن روﻧﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﺗﺪﺧﻞ
ّ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﻌﻮد
ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻠﻌﺐ أورﻻﻧﺪو وﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ،ﻟﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ رأس زﻣﻴﻠﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎﻧﻮ
أﻛﻮﺳﺘﺎ اﻟﺬي ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،وأﻛﻤﻞ "ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ" أﻫﺪاﻓﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة.
ّ
ﻣﺼﻮر
وﻗﺎم ﺣﺴﺎب راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﺑﻨﺸﺮ ﺷﺮﻳﻂ
ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻠﻘﻄﺔ روﻧﻲ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ" :ﻫﻞ ﺗﻤﺎزﺣﻨﺎ ﻳﺎ واﻳﻦ روﻧﻲ؟!
ﻣﺬﻫﻞ!" .وﻗﺎم زﻫﺎء  50أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﻋﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﺧﻼل
أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ.

ﺗﺸﻴﻚ ﻳﺄﺳﻒ ﻟﻠﻈﻬﻮر اﻟﺒﺎﻫﺖ ﻷرﺳﻨﺎل

ﻣﻴﻠﻨﺮ وﻣﺎﻧﻲ ﻳﺸﻴﺪان ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ وﺳﺘﻬﺎم
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ،ﻫﺪاف
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺧﺘﺘﻢ داﻧﻴﻴﻞ ﺳﺘﻮرﻳﺪج ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻷﻫ ــﺪاف ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ اﻟـﻬــﺪف اﻟــﺮاﺑــﻊ ،ﻟﻴﺤﺼﺪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،1990أول ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻣﺸﻮاره ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة "ﻟﻌﺒﻨﺎ ﻛﺮة ﻗﺪم
راﺋﻌﺔ ،وﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ،وﺣﻘﻘﻨﺎ اﻟﻔﻮز ﻋﻦ
ﺟﺪارة" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أﻋﺘﻘﺪ ان اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎن راﺋﻌﺎ".
)د ب أ(

ﻣــﻦ  ٢٠١١ﺣـﺘــﻰ  ٢٠١٨وﺗ ــﻮج ﻣﻌﻪ
ﺑـ ١٦ﻟﻘﺒﺎ.
ﺛﻢ اﻧﺘﻈﺮ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨٩ﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺗـﻴـﻤــﻮﺛــﻲ
وﻳﺎه ،ﻧﺠﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺟﻮرج وﻳﺎه ،اﻟﺬي
أﻓﺎد ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح ﻟﻠﺤﺎرس ﺳﺎﻣﺒﺎ
ﻟﺨﻄﻒ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻪ وﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺴﺠﻼ ﻫﺪﻓﻪ
اﻷول ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺪوري.
وﺑ ـﻔ ــﻮز ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ،ﺧــﺮﺟــﺖ
اﻷﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﻠ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻷرﺑ ـﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻨﺘﺼﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ،
إذ ﺳـ ــﺎر ﻟ ـﻴ ــﻮن اﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧﻄﻰ
ﻣ ــﺮﺳـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ وﻣ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻮ واﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ
ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻔﻮز
ﻋـﻠــﻰ ﺿـﻴـﻔــﻪ أﻣ ـﻴ ــﺎن -٢ﺻ ـﻔ ــﺮ أﻣــﺲ
اﻷول ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،وذﻟﻚ
ﺑﻐﻴﺎب ﻗــﺎﺋــﺪه وﻫــﺪاﻓــﻪ ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻘﻴﺮ
اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺮض ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺒﻴﻞ
ﺻﺎﻓﺮة اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

رﺑﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺼﻔﻮف،
ﺑـﻌــﺪ أن اﺳـﺘـﻨـﻔــﺪ ﻛــﻮﻓــﺎﺗــﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻪ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﺔ ،وﺳـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻛـ ــﻮﻣـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺪف
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮة ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﻰ
أﻟﻜﺎﻧﺘﺎرا ،ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺧﻴﺮ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﺗﺎم
ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ).(٨٥

ﻣﻴﻠﻨﺮ

أﻋﺮب اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﺗﺸﻴﻚ ،ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻖ أرﺳﻨﺎل ،ﻋﻦ أﺳﻔﻪ
ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺻﻔﺮ 2 -أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ )ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ(
أﻣﺲ اﻷول ،وﻇﻬﻮر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﻫﺖ ،ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻗﺎل ﺗﺸﻴﻚ ،اﻟﺬي ﺗﺼﺪى ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻟﺴﻴﺘﻲ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺨﺮوج اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﺎوي ﻓﺎﺋﺰا ﺑﻌﺪد أوﻓــﺮ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف ،ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻌﺐ أﻣﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة،
واﻟﺜﻘﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻠﻘﺐ ،ﻓﺈن اﻷﻣﺮ داﺋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻴﻚ".
وأﺿ ــﺎف ﺣــﺎرس اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ "ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺪرك أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أول ﻣﺒﺎراة ﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺪرب ﺟﺪﻳﺪ
وﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﻟـﻌــﺐ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،وأﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧـﻬــﺎ ﺳـﺘـﺴــﺎﻋــﺪﻧــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
)د ب أ(

ﺑﻴﺘﺮ ﺗﺸﻴﻚ

ﻧﺎدال ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس وﻳﺘﻮج ﺑﻠﻘﺐ »ﺗﻮروﻧﺘﻮ«

ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت إﻟﻰ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺮدي وﻣﺒﺎراة ﺑﺎﻟﺰوﺟﻲ،
ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ أرﺑـ ـ ــﻊ ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻟﻔﺮدي وﻣﺒﺎراة ﺑﺎﻟﺰوﺟﻲ ،وﻓﻖ
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻫﺎﻏﺮﺗﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس ،إن
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺳﺘﻤﻜﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻤﻀﺮب واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻷﻋـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺤﻈﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺔ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات دوﻻر ﻣﻦ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛــﻮزﻣــﻮس
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ،اﻟـﺘــﻲ
أﺳ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻻﻋـ ـ ـ ــﺐ ﻛـ ــﺮة
اﻟﻘﺪم اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺟﻴﺮار
ﺑﻴﻜﻴﻪ ،واﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎردﻳ ــﺮ اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻫ ـ ـﻴـ ــﺮوﺷـ ــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻜ ـﻴ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻲ،
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ وﻗـ ـﻌـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪا ﻣــﻊ
اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻤـﻀــﺮب ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻧﺎدال

ﺣ ـﺴ ــﻢ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ راﻓـ ــﺎﻳـ ــﻞ ﻧ ـ ــﺎدال
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨــﻒ أول ﺻ ـ ــﺮاع اﻷﺟـ ـﻴ ــﺎل ﻣﻊ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮس ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس،
وأﻧـﻬــﻰ ﻣـﻐــﺎﻣــﺮة اﻟـﺸــﺎب اﻟ ــﺬي اﺣﺘﻔﻞ
اﻷﺣـ ـ ــﺪ ﺑ ـﻤ ـﻴ ــﻼده اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﺑــﺎﻟ ـﻔــﻮز
ﻋﻠﻴﻪ  ٢-٦و (٤-٧) ٦-٧ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ دورة
ﺗــﻮروﻧ ـﺘــﻮ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪﻳــﺔ ،ﺳ ــﺎدﺳ ــﺔ دورات
اﻷﻟــﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮز ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻫﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ
اﻟـﺴـﻴــﺪات ﺑـﻔــﻮزﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ أﺻـ ـﺒ ــﺢ أول ﻻﻋ ـ ــﺐ ﻣـﻨــﺬ
 ٢٠١٤ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﺳ ـﻘــﺎط أرﺑ ـﻌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋــﻞ ﻓﻲ إﺣﺪى
دورات اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ،ﻣﻨﺬ أن ﺣﻘﻖ ذﻟﻚ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻮ وﻳﻠﻔﺮﻳﺪ ﺗﺴﻮﻧﻐﺎ ﻓﻲ
ﺗ ــﻮرو ﻧ ـﺘ ــﻮ  ،٢٠٠٤وأول ﻻﻋ ــﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺼﻨﻒ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺪورة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﻣﻨﺬ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻛﻴﻔﺮ )،(٢٠٠٨
اﻧﺘﻬﻰ ﻣـﺸــﻮار ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس ﻋﻨﺪ
ﻋ ـﺘ ـﺒــﺔ ﻧـ ـ ـ ــﺎدال ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻋـ ــﺰز رﺻ ـﻴ ــﺪه
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ دورات اﻟ ـﻤــﺎﺳ ـﺘــﺮز
ﺑ ــﺈﺣ ــﺮازه ﻟـﻘـﺒــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﻦ
ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﻮروﻧﺘﻮ ﺑﻌﺪ ٢٠٠٥
و ٢٠٠٨و.٢٠١٣
وﺷ ـﻜــﻞ ﺗـﺴـﻴـﺘـﺴـﻴـﺒــﺎس اﻟـﻤـﺼـﻨــﻒ  ٢٧ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟﺪورة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،إذ أﻗﺼﻰ أرﺑﻌﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻦ اﻷﺑﺮز ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻫﻢ :اﻟﻨﻤﺴﻮي
دوﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻚ ﺗـﻴـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،واﻟ ـﺼــﺮﺑــﻲ
ﻧﻮﻓﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ

أﻟﻜﺴﻨﺪر زﻓﻴﺮﻳﻒ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﻴﻔﻦ أﻧﺪرﺳﻮن ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻫﺎﻟﻴﺐ
وﻟــﺪى اﻟﺴﻴﺪات ﺟــﺪدت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﺳ ـﻴ ـﻤــﻮﻧــﺎ ﻫــﺎﻟ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨ ـﻔــﺔ أوﻟ ــﻰ
ﺗ ـﻔــﻮﻗ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻠــﻮن
ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﺗﻮﺟﺖ ﺑﻠﻘﺐ
دورة ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻜﺮة اﻟﻤﻀﺮب،
ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ  (٦-٨) ٦-٧و٦-٣
و ٤-٦اﻷ ﺣ ـ ـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎراة اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت
ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ و ٤١دﻗﻴﻘﺔ وﺧﺴﺮت ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻼﻋﺒﺘﺎن ارﺳﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ  ١٥ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺧﺮﺟﺖ ﻫﺎﻟﻴﺐ
ﻓﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻷول  (٢٠١٦ﺑﺈرﺳﺎل
ﺳﺎﺣﻖ ،ﻣﺠﺪدة ﻓﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻐﻠﺒﺖ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى.
وﻛ ـ ــﺎن ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ اﻷﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟــﻼﻋـﺒـﺘـﻴــﻦ ،وﺣـﻘـﻘــﺖ ﻫــﺎﻟـﻴــﺐ ﻓــﻮزﻫــﺎ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ ،ﻟﻜﻦ
اﻧﺘﺼﺎر ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻏـﻠــﻰ ،ﻷﻧــﻪ أﻫــﺪى
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٢٦ﻋﺎﻣﺎ أول أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت
اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳــﻼم ،ﺣﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ ﺳﺘﻴﻔﻨﺰ )٢٥
ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ "ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز" اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪاﻓﻊ
ً
ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ  ٢٧اﻟﺠﺎري.

ﻫﺎﻟﻴﺐ
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رغـ ـ ــم إحـ ــالـ ــة مـ ـل ــف ال ــواف ــد
ال ـم ـت ـه ــم بـ ـت ــزوي ــر الـ ـشـ ـه ــادات
ال ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ال ـج ـنــايــات ،عـلــى ذم ــة ضبطه
بقضية تزوير شهادة دراسية
ل ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ب ـ ــإح ـ ــدى
الجامعات المصرية ،بالتعاون
م ــع م ــواط ــن ُم ـص ــري مــوجــود
ً
في بــاده ،مثل الوافد مجددا
ً
مـ ـتـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة ت ــزوي ــر
شـ ـ ـه ـ ــادة أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــن جــام ـعــة
مصرية ،لمواطن يعمل بوزارة
الصحة.
وأك ــد الــوافــد فــي تحقيقات
ال ـن ـيــابــة ،أمـ ــس ،ع ــدم معرفته
ً
بــالـمــواطــن المتهم ،الفـتــا إلى
أنه أدخل  4أو  5شهادات ،وفق
مــا يــذكــر ،أرسـلـهــا لــه مواطنه
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــود فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ع ـلــى
أن ـهــا ص ـ ــادرة م ــن الـجــامـعــات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،وأدخ ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ــي
أنظمة وزارة التعليم العالي
واع ـت ـمــدهــا ،وأنـ ــه ال يــذكــر أن
الشهادة المحالة من "التعليم

العالي" إلى المواطن من بين
الـشـهــادات الـتــي أدخـلـهــا على
نظم الوزارة أم ال.
وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر أن
التحريات ،التي تجريها وزارة
الداخلية على خلفية اإلحاالت
التي ترسلها "التعليم العالي"،
ت ـح ــاول رب ــط أي دور لـلــوافــد
المصري المحبوس على ذمة
قضية تــزويــر الـشـهــادات بأي
قضايا تحال من وزارة التعليم
ً
العالي ،خصوصا أنها تقوم
بجرد المعامالت والشهادات
التي أدخلها الوافد.
وقالت المصادر إن النيابة
أمــرت بحجز الــوافــد على ذمة
ال ـق ـض ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،وق ــد تتم
مواجهته بــأي قضايا أخــرى
إذا توصلت التحريات إلى أن
لــه عــاقــة ب ــأي مــن ال ـش ـهــادات
المشتبه في تزويرها من ِقبل
"التعليم العالي".

والد ميغان :لم أتحدث مع ابنتي
منذ زفافها« ...لكن البأس»!

ّ
ً
مهرجان موسيقي بإسبانيا يخلف  250جريحا
أصيب أكثر من  250شخصا ،بينهم
 5حالتهم خطيرة ،إثــر انهيار منصة
مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،خ ـ ــال م ـه ــرجــان
م ــوس ـي ـق ــي ف ـ ــي ف ـي ـغ ــو (شـ ـ ـم ـ ــال غ ــرب
إس ـبــان ـيــا) ،حسبما أفـ ــادت السلطات
المحلية.
وقــال خيسوس فاسكيس ألموينا،
الـمـكـلــف حـقـيـبــة الـصـحــة ف ــي حكومة
غاليسيا المحلية التي تتبع لها فيغو،
"تمت معالجة  250مريضا حتى اآلن،
وغالبيتهم مصابون إصابات طفيفة
مــع رض ــات ،لكن  5أشـخــاص يعانون
ً
ً
كسرا في العظام أو رضوضا دماغية".
وأقيمت المنصة الخشبية الممتدة
عـلــى  30مـتــرا ط ــوال و 10عــرضــا عند
وا ج ـهــة بـحــر يــة مكتظة بالمتفرجين
الذين يتابعون حفال لموسيقى الراب،
فــي إط ــار مـهــرجــان أو ماريسكينيو،
ثم انهارت فجأة ،حسبما أفــاد رئيس
بلدية فيغو ،أبيل كاباييرو ،مضيفا أنه
"ال يزال ينبغي تحديد مالبسات هذه
الحادثة ،ولم يعلق أحد تحت المنصة".
(أ ف ب)

َّ
«كورية جنوبية» ّ
صورت
سجن ً ً
خلسة رجال عاريا
ً
ً
أصدرت محكمة كورية جنوبية ،أمس ،حكما نادرا بسجن
ً
عار خلسة ،في قضية أثارت جدال
امرأة بتهمة تصوير رجل ٍ
بالبالد ،على خلفية ازدواجية المعايير في هذه الحاالت.
وتكافح كــور يــا الجنوبية ظــا هــرة تصوير النساء خلسة،
المستشرية في البالد ،والتي يعمد فيها رجــال إلى تصوير
نسوة من دون علمهن في المدارس والمكاتب ووسائل النقل
العام والمراحيض وغرف تغيير المالبس ،وفي الشارع.
وازداد عدد هذه الحاالت المبلغ عنها للشرطة من  1100في
 2010إلــى أكثر من  6500العام الماضي .ويعمد المخالفون
فــي كثير مــن األحـيــان إلــى نشر الـصــور وتسجيالت الفيديو
عبر اإلنترنت.
وب ـح ـس ــب إحـ ـص ــائـ ـي ــات رسـ ـمـ ـي ــة ،ف ـ ــإن  98فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
المتورطين في هذه الحاالت رجال بينهم ّ
مدرسون وأساتذة
جامعيون ورجــال دين وعناصر شرطة ،في حين أن أكثر من
 80في المئة من الضحايا نساء.

قـ ــال ت ــوم ــاس م ــارك ــل ،وال ــد
مـيـغــان دوق ــة "ســاس ـكــس" ،إنــه
لم يتحدث مع ابنته منذ حفل
زفافها على األمير البريطاني
هــاري ،وإنــه يخشى أال تتصل
به مرة أخرى.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ص ـ ـ ــن"
البريطانية عن توماس قوله،
إنــه ال يتوقع أن يــرى ابنته أو
يسمع منها م ــرة أخ ــرى" ،لكن
ال بأس".
وتزوجت الممثلة األميركية
ً
السابقة ميغان " 37عاما" ،من
هــاري حفيد الملكة إليزابيث،
وال ـ ـسـ ــادس ف ــي تــرت ـيــب والي ــة
العرش في حفل بهيج في قصر
وندسور في مايو الماضي.
وأل ـ ـ ـقـ ـ ــت األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء عـ ـ ــن عـ ــدم
حضور األب ،وهو مدير إضاءة
ســابــق فــي مسلسالت وبــرامــج
كوميدية أميركية ،حفل الزفاف
بعد أن خضع لجراحة بالقلب،
ب ـظــال ـهــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـع ــدادات
لـ ـلـ ـحـ ـف ــل ،واتـ ـ ـض ـ ــح كـ ــذلـ ــك أن ــه
ً
لفق ص ــورا بالترتيب مــع أحد
مصوري المشاهير مما أسهم
فــي الضجة التي أثـيــرت حوله
قبل الزفاف.
وف ـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع صـحـيـفــة
أخرى هي "ذا ميل أون صنداي"
البريطانية ،روى ماركل ،المقيم
فــي الـمـكـسـيــك ،كـيــف أن ــه أغلق
الهاتف في محادثة مع هاري
ً
" 33عــامــا" قبل الــزفــاف بعد أن
وبخه األمير بسبب الصور.

وق ـ ـ ــال ت ـ ــوم ـ ــاس ،لـصـحـيـفــة
"صـ ـ ـ ــن" ،إن ـ ــه م ـن ــذ ح ــدي ـث ــه مــع
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ب ـعــد ال ــزف ــاف
لـيـعــرض رواي ـت ــه ل ــأح ــداث ،لم
تحدث أي اتصاالت بينه وبين
ابنته ،و هــو يعتقد أن العائلة
ً
المالكة ألغته تماما من حياتها.
وق ــال تــومــاس ،فــي تسجيل
مـ ـص ــور ع ـل ــى م ــوق ــع صـحـيـفــة
صـ ـ ــن" ،لـ ـ ــم يـ ـك ــن لـ ـ ــدي وس ـي ـلــة
اتصال بها ،رقــم الهاتف الذي
اتـ ـصـ ـل ــت ب ـ ــه ل ـ ــم يـ ـع ــد ي ـع ـم ــل،
والشخص الذي يمكن التواصل
عن طريقه مع العائلة المالكة
ال يــرد على المكالمات ،وليس
ه ـنــاك ع ـن ــوان يـمـكــن أن أرس ــل
ً
خطابا عليه".
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ي ـف ـت ـقــد ابـنـتــه
ً
وي ـ ــري ـ ــد أن ي ـ ـكـ ــون جـ ـ ـ ـ ــزء ا مــن
ح ـ ـيـ ــا ت ـ ـهـ ــا" ...أود أن ت ـص ـبــح
ع ــاقـ ـت ــي ب ـم ـي ـغ ــان عـ ــاقـ ــة أب
بــاب ـن ـتــه ك ـمــا ك ــان ــت م ــن ق ـب ــل...
ً
أريد أن أنحي الخالفات جانبا
وألـتـقـيـهــا .أف ـت ـقــدك ب ـش ــدة .إذا
كان لي أن أوجه رسالة لهاري
ف ـســأقــول ل ــه :ت ـج ــاوز األم ــر أنــا
حماك الجديد".
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـكـ ـت ــب ه ـ ـ ـ ـ ــاري ،إن ــه
ل ـيــس ل ــدي ــه تـعـلـيــق ع ـلــى هــذه
المقابالت.
(لندن  -رويترز)

ً
فقدان  16متسلقا قبل بلوغهم «قمة الشيوعية» نمسويان سقطا بطائرتهما في «األلب» الفرنسية
ً
ف ـق ــد  13م ـت ـس ـل ـق ــا وطـ ــاقـ ــم م ــؤل ــف مـ ــن ثــاثــة
ً
أشخاص ،أمس ،بعد هبوط طوافتهم اضطراريا
في جبال طاجيكستان ،وفق ما أعلنت السلطات
فــي ه ــذا الـبـلــد ال ـم ـعــروف بـمـنــاظــره الـصـحــراويــة
وجباله الخالبة ،والواقع في آسيا الوسطى.
وأشــارت لجنة األوضــاع الطارئة المحلية إلى
أن طوافتين أخريين للطوارئ أرسلتا إلى مكان
الحادث في منطقة نائية بشرق البالد.
وكان المتسلقون الذين لم تكشف جنسياتهم،
ّ
يعتزمون تسلق جبل إسماعيل ساماني ،المعروف

ً
سابقا باسم "قمة الشيوعية" ،وهــي أعلى نقطة
في االتحاد السوفياتي السابق على ارتفاع 7495
ً
مترا ،وفق المصدر نفسه.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من مقتل 4
سياح أجانب على دراجات هوائية في هجوم أعلن
تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه ،وسدد
ضربة قوية للطموحات السياحية لطاجيكستان.
(أ ف ب)

لقي نمسويان مصرعهما إثر سقوط طائرتهما
الشراعية بعد ظهر أمس األول في منطقة األلب
الفرنسية ،وفق ما أفادت مصادر متعددة.
ووقعت الحادثة في منطقة أورسيير بالقرب
من بحيرة بيس ،على ّ
علو  2515مترا ،بحسب
ما أوضح عناصر في الدرك لوكالة فرانس برس.
وأفـ ـ ـ ــادت وحـ ـ ــدة ال ـ ـ ــدرك ف ــي ب ــري ــان ـس ــون ب ــأن
"أش ـخــاصــا ش ـهــدوا س ـقــوط ال ـطــائــرة الـشــراعـيــة
أبلغوا األجهزة المختصة" ،مشيرة إلى أن األحوال
الجوية كانت ّ
"جيدة" وقت وقوع الحادثة.

 20ألف سائح في مهرجان ميدلين السنوي للزهور

والضحيتان هما رجــل فــي "عـقــده الخامس"
وفـتــى فــي "الخامسة عـشــرة مــن العمر تقريبا"،
حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.
وسرعان ما أوفد إلى الموقع عنصرا إسعاف
وطـبـيــب ،وال ت ــزال مــابـســات ال ـحــادث مجهولة،
ً
ً
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا في
هذا الشأن.

وفيات
الشيخة فريحة األحمد الجابر الصباح

أرملة الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح
 74عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان أسرة
آل الصباح الكرام ،قصر بيان ،النساء( :العزاء ثالثة أيام) ،قصر
دسمان ،ت22432001 ،25398888 :

صبرية جابر بندر الصقر

أرملة علي أحمد القندي
 77عاما ،شيعت ،الرجال :الفيحاء ،ق ،6ش ،66م ،3النساء :العديلية،
ق ،2ش ،22م ،10ت22523587 ،66254777 :

عواض بن سيف العضيلة

 76عــامــا ،ش ـيــع ،منطقة سـعــد الـعـبــدالـلــه ،ق ،10ش ،52م ،2ت:
66655191 ،99664765

صفية عبدالرضا محمد

 83عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :صباح السالم،
ق ،4ش ،25م ،7النساء :عبدالله المبارك ،غرب الجليب ،ق ،1ش،140
م ،10ت99673528 ،99608885 ،99896886 :

مواعيد الصالة

اخـتـتـمــت فـعــالـيــات م ـهــرجــان الــزهــور
السنوي فــي مدينة ميدلين شـمــال غرب
كــولــومـبـيــا بــإقــامــة مــوكــب تـقـلـيــدي حمل
ً
فـيــه م ــزارع ــو ال ــزه ــور الـمـحـلـيــون أع ـمــاال
فنية ضخمة مصنوعة من الزهور تسمى
"سيليتا".

وقــال المنظمون إن النسخة الـ  61من
المهرجان جذبت أكثر من  20ألف سائح،
وشارك فيها نحو  510من مصممي هذه
األعمال الفنية.
وانـطـلــق الـمـهــرجــان عــام  1957بهدف
إب ــراز أهمية صناعة الــزهــور والعاملين

فيها بالنسبة إلى المنطقة ،وإحياء تقليد
يعود إلى القرن التاسع عشر من منطقة
سانتا إيلينا المجاورة بحمل البضائع
وال ــزه ــور ،وك ــذل ــك ال ـمــرضــى عـلــى ظـهــور
السكان.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى كـ ـثـ ـي ــري ــن ،وم ـن ـه ــم

فرانشسكو كــويـنـتــورو ،ال ــذي ش ــارك في
المهرجان ،فإن الموكب هو الحدث األهم
ً
فــي ال ـعــام ،مضيفا" :أحـتـفــل بــه أكـثــر مما
أحتفل بعيد الميالد أو عيد مــولــدي ،أو
أي مناسبة أخرى مهمة".
وق ــد ي ـصــل وزن ب ـعــض ه ــذه األع ـم ــال

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 :

الـفـنـيــة ال ـتــي يـتــم تثبيتها عـلــى إط ــارات
خشبية ضخمة إلى  100كيلوغرام.
وت ـع ــد ص ـنــاعــة ال ــزه ــور ال ـش ـه ـيــرة في
كولومبيا هي األضخم في النصف الغربي
من الكرة األرضية ،وثاني أكبر صناعة من
نوعها في العالم بعد هولندا( .رويترز)

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون 1828111 :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :
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ً
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07:53
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ـاء

التوزيع:

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

