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ولي العهد
يزور
«المعاقين»
و«الصم»
و«المكفوفين»
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ناصر الصباح :لن نسمح
للظالميين بالتخفي بيننا
«شهداء جامع اإلمام الصادق كرسوا اللحمة الوطنية التي يجب أن تسمو فوق أي خالف»
قــال الـنــائــب األول لرئيس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،إن شـ ـه ــداء ج ــام ــع اإلمـ ــام
الصادق كرسوا اللحمة الوطنية« ،وذكراهم السنوية تعد
ً
ً
رمزا متجددا يزيد لحمتنا قوة لكل من يضمر الشر للكويت
ً
وأهلها» ،مؤكدا «إننا لن نسمح للظالميين بالتخفي بيننا،
وإن كان لألسف عدد منهم مازال بيننا ،ولكن مجتمعنا لن
يسمح لهم ببث الفتنة».
وأض ـ ــاف ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ،ف ــي كـلـمـتــه بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
الثالثة لشهداء جامع اإلمام الصادق التي أقيمت أمس األول
بحضور وزيــر الـعــدل وزيــر األوق ــاف وال ـشــؤون اإلسالمية
د.فهد العفاسي ،وعدد من أعضاء مجلسي األمة والبلدي ،أن
«لحمتنا الوطنية يجب أن تسمو فوق أي خالف في وجهات
ً
النظر» ،داعيا الله تعالى أن يرحم الشهداء ويتقبلهم ،ويلهم
ذويهم الصبر والسلوان.
وقال رئيس مجلس أمناء وقف اإلمام اإلحقاقي د .صالح
الصفار فيكلمته ،إن عبارة سمو أمير البالدالشيخ صباح
األحمد المشهورة «هذوال عيالي» أكدت أن الكويت ستبقى
أسرة واحدة متحدة.
وأض ــاف الـصـفــارأن الـلــه رد كـيــد الـحــاقــديــن ،وك ــان هــذا
ً
الحدث سبيال للوحدة واالتحاد والتكاتف،«وظهر الشعب
ً
بروح واحدة تأييدا لراعي وطننا الحبيب ،لتكون الكويت
ً
ً
دائما وأبدا البلد الذي يحتذى به عند الشدائد والمحن».
ومن جانبه ،قال ممثل أهالي الشهداء محمد الخواجة،
إنالشعب الكويتي استطاع أن يدحر مؤامرة اإلرهاب ،وأن
ً
ينبذ الطائفية ،مشيدا بالدعم الذي يتلقاه أهالي الشهداء
مما ساهم في تخفيف معاناتهم وأحزانهم.
٠٣

العثور على جثة المفقود المسلم
على بعد  1.5ميل من الريق « »8الجنوبي
●

محمد الشرهان

بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن اخ ـت ـف ــائ ــه،
عثر الغواصون التابعون للقوة
البحرية بالجيش الكويتي ،ظهر
أمس ،على جثة المواطن المفقود
س ـعــود الـمـسـلــم طــاف ـيــة بــالـقــرب
م ــن ال ــري ــق  8ب ـم ـن ـط ـقــة األريـ ـ ــاق
الـجـنــوبـيــة ،بـعــد عملية شــاركــت
ف ـي ـه ــا زوارق خ ـف ــر الـ ـس ــواح ــل،
واإلط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ،والـ ـ ـق ـ ــوة
الـبـحــريــة ،إضــافــة إل ــى مجموعة
كبيرة من المتطوعين.
وقال مصدر عسكري في وزارة
ً
ال ــدف ــاع لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن زورق ــا
ً
تابعا للقوة البحرية من الزوارق
ال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي عـمـلـيــة 02

في ةديرجلا
النبهان :عشقت «اإلنكليزية»
من الراحل صالح شهاب
صاحب األساليب المبتكرة
في التعليم 15

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب متفاوتة َ
والخسائر في سوقي
الكويت والبحرين

اقتصاد
ناصر الصباح أثناء إلقاء كلمته في الذكرى الثالثة لشهداء جامع اإلمام الصادق أمس األول

«وضع سياسات بديلة لتنظيم سوق العمل واستقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من الخارج»
●

جورج عاطف

ك ـش ـفــت وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والعمل ،وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
ً
هند الصبيح ،أنه تم «وقــف العمل نهائيا
بالقرار اإلداري الصادر بشأن منع إصدار
ت ـصــاريــح ع ـمــل لـلـعـمــالــة الـمـسـتـقــدمــة من
الخارج ،الحاصلين على مؤهل دبلوم وما
فوق ،لمن هم أقل من  30سنة».
وقــالــت الصبيح ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن «هــذا
القرار الــذي يحمل رقــم  1280لسنة ،2017

بشأن تعديل الـقــرار اإلداري رقــم (/839ق)
لسنة  ،2015الـصــادر بشأن تنظيم العمل
فــي قطاعي العمل األهـلــي والـنـفـطــي ،كان
ً
مقررا العمل به مطلع يناير الماضي ،لكنه
أرجــئ لمزيد من الــدراســة الفنية الخاصة
بالنظام اآللي إلنجاز المعامالت المتعلقة
ً
بقطاع العمل ،على أن يكون نــافــذا مطلع
يوليو المقبل».
وأضافت أن «مجلس إدارة الهيئة العامة
للقوى العاملة ،ارتأى وقف العمل بالقرار
ً
نهائيا ،مع وضع سياسات بديلة من شأنها

تنظيم ســوق العمل ،واستقطاب أصحاب
ً
الخبرة والكفاءة من الخارج للعمل ،فضال
عــن تــوجـيــه أص ـحــاب األع ـم ــال والـشــركــات
الخاصة إلى االستعانة بالعمالة الوطنية،
وخلق فرص عمل جديدة للشباب».
يذكر أن «القرار ،السالف ذكره ،استثنى
أصحاب المهن البسيطة من غير الحاصلين
على مــؤهــل دبـلــوم ،كالسائقين ومشغلي
اآلالت وال ـم ـع ــدات ،وغ ـيــرهــم م ــن أصـحــاب
ال ـم ـه ــن األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ق ــوة
جسمانية إلنجازها».
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ُ
خريطة سكانية جديدة ترسم في سورية
وال عودة لماليين النازحين والالجئين
خالل سبع سنوات ،رسمت الحرب
وم ــوج ــات الـ ـن ــزوح خــري ـطــة سـكــانـيــة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،مـ ــع مــواط ـن ـيــن
ُ
هـ ـ ـ ـ ـ ِّـجـ ـ ـ ـ ــروا تـ ـ ـح ـ ــت ضـ ـ ـغ ـ ــط الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارك
واتفاقات اإلجالء ،وأقليات فرت خشية
التهديدات الطائفية ،ومجموعات إثنية
ّ
حلت محل أخــرى ،ومدن كاملة فرغت
من السكان.
وال يـلــوح فــي األف ــق ،بحسب سكان
ومـ ـحـ ـلـ ـلـ ـي ــن ،أي أم ـ ـ ــل لـ ـ ـع ـ ــودة ه ـ ــؤالء
النازحين والالجئين البالغ عددهم نحو
ً
 11مليونا داخل سورية وخارجها ،إلى
المناطق التي خرجوا منها.
ُ
عـ ـل ــى الـ ـخ ــريـ ـط ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ط ـ ـ ـ ِـرد
معارضو النظام ،ومعظمهم من ُّ
السنة،
مــن مـنــاطــق ع ــدة ،وتـجـمـعــت األقـلـيــات
وأغ ـل ـب ـهــا م ــن ال ـطــائ ـفــة ال ـع ـلــويــة الـتــي
ي ـت ـح ــدر م ـن ـهــا ال ــرئ ـي ــس بـ ـش ــار األس ــد
ف ــي م ـنــاطــق أخ ـ ــرى ،وب ــات ــت الـمـنــاطــق
ً
الجغرافية إجماال من لون طائفي واحد.
ويقول الخبير في الشؤون 02

االنتهاء من أعمال 19
جسرًا للمشاة نهاية العام
الحالي
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الصبيح لـ ةديرجلا :.وقف العمل ً بقرار منع
استقدام عمالة الـ  30سنة نهائيا

هند الصبيح

محليات

مدنيون وعسكريون في شارع التالثين المدمر بمخيم اليرموك أمس األول (أ ف ب)

دوليات
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ماليزيا تعثر على كنوز عبدالرزاق:
 470حقيبة أموال ومجوهرات
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق فــي
وق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاد مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة
بـ ــال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
السيادي « 1إم دي بي» ،أعلنت
الشرطة الماليزية ،أمس ،أنها
ضـبـطــت  470حـقـيـبــة يــدويــة
ومـبــالــغ مــالـيــة تـصــل إل ــى 30
مليون دوالر خالل مداهمات
لشقق فاخرة لرئيس الــوزراء
السابق نجيب عبدالرزاق.
وف ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة 12
ً
موقعا ،بما فيها منزل رئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـ ـب ـ ــوع 02
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سريعة ...واألنظار
23
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23
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ولي العهد يزور «المعاقين» و«الصم» و«المكفوفين»
سموه أشاد بدور الناديين والجمعية الكبير في توفير الرعاية الكريمة لجميع أعضائها

ولي العهد ومشعل األحمد والجبري خالل زيارة نادي الصم

أعرب سمو ولي العهد عن
بالغ شكره وتقديره للنوادي
وجمعيات ذوي اإلعاقة ،لما
تقدمه من إنجازات في المحافل
العالمية ،ورفع راية
الرياضية ً
مكانة
الوطن عاليا ،وإبراز ً
الكويت الرياضية ،مشيدا
بدورها الكبير في توفير الرعاية
الكريمة لكل أعضائها ،والتي
هي محل شكر وتقدير عاليين.

إنجازات ذوي
االحتياجات الخاصة
ترفع راية الوطن
ً
عاليا وتبرز مكانته
الرياضية

ق ــام سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد ،مساء أمس األول،
ي ــرافـ ـق ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الــوطـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد
بزيارة للنادي الكويتي الرياضي
للمعاقين.
وكـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال سـمــوه
وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب مـ ـحـ ـم ــد
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــري ،وال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة د.
ح ـ ـمـ ــود فـ ـلـ ـيـ ـط ــح ،وال ــرئـ ـيـ ـس ــة
الـ ـفـ ـخ ــري ــة ل ـ ـنـ ــادي ال ـم ـع ــاق ـي ــن
ال ـش ـي ـخ ــة ش ـي ـخ ــة ال ـع ـب ــدال ـل ــه،
وكبار قياديي الهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة ،ورئ ـي ــس وأع ـض ــاء
النادي ،حيث نقل لهم سموه
ت ـ ـح ـ ـيـ ــات وتـ ـ ـه ـ ــان ـ ــي ص ــاح ــب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة
حلول شهر رمضان المبارك،
أعاده الله على الجميع باليمن
والخير والبركات.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن ب ــال ــغ
ش ـ ـ ـكـ ـ ــره وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــره ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي
الرياضي للمعاقين ،لما قدمه
مـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات فـ ــي ال ـم ـحــافــل
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ورف ــع
رايـ ـ ــة الـ ــوطـ ــن ع ــالـ ـي ــا ،وإبـ ـ ــراز
م ـك ــان ــة الـ ـك ــوي ــت ال ــري ــاض ـي ــة،
ً
مشيدا بدوره الكبير في توفير

األحمد ،بمناسبة حلول شهر
رمـضــان الـمـبــارك ،أعــاده الله
على الجميع باليمن والخير
والبركات.
وأعـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن ب ــال ــغ
ال ـ ـث ـ ـنـ ــاء والـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــان بـ ــالـ ــدور
الكبير الذي يقوم به النادي
م ــن ج ـهــود رائـ ــدة وع ـط ــاء ات
ب ــارزة لكل منتسبيه ،والتي
هـ ــي مـ ــوضـ ــع إشـ ـ ـ ــادة وثـ ـن ــاء
كـبـيــر يــن مــن ا لـجـمـيــع ،سائال
ا ل ـم ــو ل ــى س ـب ـحــا نــه أن يـعـيــن
القائمين عليه لما في الخير
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــداد ل ـ ـخـ ــدمـ ــة وطـ ـنـ ـن ــا
الغالي الكويت وإعالء رايته.
وق ـ ــدم ـ ــت هـ ــديـ ــة ت ــذك ــاري ــة
لسموه بهذه المناسبة.

زيارة جمعية المكفوفين

جانب من تكريم ولي العهد في نادي المعاقين
الرعاية الكريمة لكل أعضائه
الـكــرام ،والـتــي هــي محل شكر
وتقدير عاليين ،سائال المولى
سـبـحــا نــه أن يـعـيــن القائمين
عليه لما فــي الخير والـســداد
لخدمة وطننا وإعالء رايته.

وت ــم تـقــديــم هــديــة تــذكــاريــة
لسموه بهذه المناسبة.

زيارة نادي الصم
كما قــام سمو و لــي العهد،

سموه يتسلم هدية تذكارية من جمعية المكفوفين

«الهالل األحمر» تقدم مساعدات
لليمنيين في أرخبيل سقطرى
الساير :لتخفيف وطأة معاناة إعصار «ماكونو»
أعلنت جمعية الهالل األحمر
ت ـق ــدي ـم ـه ــا م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ع ــاج ـل ــة
متنوعة لــأ شـقــاء اليمنيين في
أرخـبـيــل سـقـطــرى ال ــذي تعرض
إلعصار "ماكونو" الـمــداري مما
تسبب بدمار كبير بالممتلكات
ونزوح كبير من أهالي األرخبيل.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الجمعية د .هالل الساير لـ"كونا"
أم ــس ،إن ال ـم ـســاعــدات الـعــاجـلــة
تـنــدرج فــي سـيــاق الجهود التي
تبذلها الجمعية في مجال العمل
الـخـيــري واإلن ـســانــي وحــرصـهــا
ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف وط ـ ــأة ال ـم ـعــانــاة
الناجمة عما تسبب به اإلعصار
م ـ ــن دم ـ ـ ـ ــار ك ـب ـي ــر ف ـ ــي أرخ ـب ـي ــل
سقطرى.
وأض ـ ـ ــاف ال ـس ــاي ــر أن ال ـه ــال
األحـ ـم ــر ال ـك ــوي ـت ــي ي ـس ـعــى بـكــل
جـ ـ ـه ـ ــوده ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن ح ــدة
معاناة النازحين هناك وتوفير
ال ـ ـمـ ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة األس ــاس ـي ــة
ال ـعــاج ـلــة ال ــازم ــة لـلـمـتـضــرريــن
بشكل سريع.
وأكـ ــد ح ــرص الـجـمـعـيــة على
أن ي ـح ـقــق ت ــدخ ـل ـه ــا اإلن ـس ــان ــي
فــي سقطرى األثــر اإليجابي في
حياة أهالي األرخبيل بالشراكة
مع الجهات والمنظمات المعنية

العثور على جثة المفقود المسلم...
البحث ،رصد الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس جثة طافية على
بعد  1.5ميل بحري من الريق  ،8وهو نفس المكان الذي كان المفقود
يمارس بالقرب منه رياضة الغوص الحر مع أحد أصدقائه.
وأضاف المصدر أن غواصي القوة البحرية رفعوا جثة المسلم ،وتم
ً
نقلها إلى قاعدة محمد األحمد البحرية بالجليعة ،تمهيدا لتسليمها
لرجال األدلة الجنائية ،ثم إلدارة الطب الشرعي.

ُ
خريطة سكانية جديدة ترسم في...
هالل الساير

ً
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ،م ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــا أن
ً
ً
الجمعية لن تألو جهدا أيضا في
تقديم كــل الـمـســاعــدات اإلغاثية
والـ ـطـ ـبـ ـي ــة وف ـ ـ ــق االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
واألولويات.
وذك ــر أن تـقــديــم الـمـســاعــدات
ً
العاجلة يأتي استمرارا لبرنامج
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة ال ــذي
تقوم به الجمعية ضمن سلسلة
مــن ال ـح ـمــات ،الـتــي نـفــذتـهــا في
عموم مناطق اليمن إضافة إلى
وصولها لمناطق نائية تعاني
ندرة االحتياجات األساسية.

سموه خالل زيارته نادي المعاقين

السورية فابريس باالنش لـ «فرانس بــرس» ،إنها «عملية تغيير
ً
ديموغرافية سياسية وإثنية» ،موضحا أنها استراتيجية لطرد
المعارضين السياسيين« ،وفي سورية ال تمييز بين المعارضة
السياسية واالنتماء الطائفي».
ً
ووفقا لباالنش فــإن اتفاقات اإلجــاء كرست نقل السكان من
ً
مـنــاطــق إل ــى أخـ ــرى ،مـبـيـنــا أن «ال ـن ـظــام يـطــرد كــل مــن يعتبرهم
ً
ً
معارضين ،ألنهم قد يشكلون يوما عامال لثورة جديدة».
وشهدت سورية عمليات إجالء عدة ،أبرزها من الغوطة الشرقية
قــرب دمـشــق الشهر الـمــاضــي ،وفــي ديسمبر  2016مــن األحـيــاء
الشرقية فــي مدينة حـلــب ،ومــع الــوقــت ،بــاتــت إدل ــب تستضيف
عشرات اآلالف من المقاتلين والمدنيين المعارضين ،معظمهم
مــن ُّ
السنة .وتتهم المعارضة النظام بـ «تهجير قـســري» لفرض
تغيير ديموغرافي.
وقبل الحرب في  ،2011كــان ُّ
السنة العرب يشكلون  %65من
ً
السكان مقابل  %20أقليات و %15من األك ــراد ،ويعيش حاليا
في مناطق سيطرة النظام ،بحسب باالنش %70 ،من السكان،
ثلثهم من األقليات.
ويرى باالنش أن كل األطراف متورطة في نسج هذه الخريطة
ً
السكانية الـجــديــدة ،مشيرا إلــى أن الفصائل المعارضة طــردت

يرافقه نــا ئــب ر ئـيــس الحرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،بـ ـ ــزيـ ـ ــارة لـ ـلـ ـن ــادي
ال ـكــوي ـتــي ال ــري ــاض ــي لـلـصــم،
حـ ـ ـي ـ ــث ك ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
سـ ـ ـم ـ ــوه ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـ ـج ـ ـبـ ــري،
والمدير العام للهيئة العامة

لـ ـل ــري ــاض ــة ،وك ـ ـبـ ــار ق ـي ــادي ــي
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة،
ورئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـنـ ــادي،
حيث نقل سموه لهم تحيات
وتـ ـ ـه ـ ــان ـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح

ً
سموه محييا الحضور

علويين ومسيحيين من مناطق عدة باعتبارهم موالين.
وه ــذا مــا ح ــدث فــي ق ــرى وب ـلــدات ع ــدة بمحافظة إدل ــب خــال
سـيـطــرة الـفـصــائــل عليها فــي  ،2015مـثــل اشـتـبــرق (ع ـلــويــون)،
والغسانية (مسيحيون) ،وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وم ـن ــذ  ،2015وب ـم ــوج ــب اتـ ـف ــاق ب ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــة وال ـف ـصــائــل
المعارضةّ ،
تم على مراحل إجالء اآلالف من سكان قريتي الفوعة
وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من الفصائل اإلسالمية في إدلب،
مقابل خــروج اآلالف من بلدتي مضايا والزبداني قــرب دمشق،
واللتين كانتا محاصرتين من النظام.
وال ي ـ ــزال آالف األشـ ـخ ــاص م ـحــاصــريــن ف ــي ال ـفــوعــة وكـفــريــا
وينتظرون التوصل إلى تسوية تتيح لهم الخروج إلى مناطق
سيطرة الحكومة.
ً
وفــي عفرين ذات األغلبية الكردية ،فـ ّـر أكثر من  137ألفا قبل
سيطرة القوات التركية على المدينة في مارس إلى مناطق قريبة
تحت سيطرة قوات النظام ،أو توجهوا إلى مناطق سيطرة األكراد
ً
ً
شرقا .وعلى األثر ،استقر نحو  35ألفا تم إجالؤهم من الغوطة
الشرقية في منازل أو مخيمات بالمنطقة.
ويتهم األكراد تركيا بممارسة التهجير العرقي ،ويقول محللون،
إن أنقرة تسعى إلى تحديد منطقة تعيد إليها الالجئين السوريين
الموجودين على أراضيها ،إضافة إلى إبعاد األكراد عن حدودها.
فــي الـمـقــابــل ،يتهم ال ـعــرب األكـ ــراد بـمـمــارســة سـيــاســة التهجير
القسري بحقهم في مناطق سيطرتهم.
ويزيد الدمار في المدن والقرى وقانون جديد للتنظيم العمراني
خشية السكان خسارة ممتلكاتهم ،ويتيح القانون رقم  10الصادر
العام الحالي عن الحكومة إقامة مشاريع عمرانية جديدة ،ويمنح
مهلة مـحــددة للسكان ،إلثـبــات ملكياتهم فــي المناطق المعنية
ُ
ض ـعــوا تحت طائلة م ـصــادرة هــذه األم ــاك،
بــالـمـشــاريــع ،وإال و ِ
وتقديم هذا اإلثبات أمر لن يتمكن الكثير من النازحين والالجئين
من القيام به.
وت ــرى الباحثة فــي منظمة العفو الــدولـيــة ديــانــا سمعان أنه
بغياب أي اعتراف بانتهاكات «من الحكومة السورية تجاه ُّ
السنة،
أو من الفصائل المسلحة تجاه العلويين والمسيحيين ،لن تكون
هـنــاك مـســاء لــة أو عــدالــة فــي س ــوري ــة» ،مضيفة« :لــذلــك سيكون

إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــام س ـم ــو ول ــي
العهد ،يرافقه الشيخ مشعل
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،بـ ـ ــزيـ ـ ــارة ل ـج ـم ـع ـيــة
ال ـم ـك ـفــوف ـيــن ،ح ـي ــث كـ ــان فــي
استقبال سموه وزير الدولة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ــرة
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــدم ــات
وز ي ــرة ا ل ـشــؤون االجتماعية
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
للشؤون االقتصادية باإلنابة
د .جـنــان بــوشـهــري ،ورئـيــس

وأعضاء النادي.
ون ـقــل س ـمــوه ل ـهــم تـحـيــات
وتـ ـ ـه ـ ــان ـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
أ مـيــر ا لـبــاد بمناسبة حلول
شهر رمضان المبارك ،أعاده
ال ـلــه عـلـيـنــا بــالـيـمــن والـخـيــر
والبركات.
وأعـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن ب ــال ــغ
شكره وتقديره لجميع رواد
الجمعية ،لما يقومون به من
جـهــود مضنية لمنتسبيها،
م ـش ـي ــدا بـ ــدورهـ ــم اإلي ـج ــاب ــي
وم ـس ــاه ـم ـت ـه ــم ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة فــي
ك ـ ــل الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــب ج ـم ـي ـع ـه ــا فــي
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة أب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا ،داع ـ ـيـ ــا
ا ل ـم ــو ل ــى ع ــز و ج ـ ــل أن يـعـيــن
ال ـقــائ ـم ـيــن عـلـيـهــا لـمــواصـلــة
م ـس ـيــر ت ـهــم اإل نـ ـس ــا نـ ـي ــة ،وأن
يوفقنا جميعا لما فيه رفعة
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار بـ ـل ــدن ــا الـ ـغ ــال ــي
الكويت.
و تــم تقديم هدية تذكارية
لسموه بهذه المناسبة.

ولي العهد يدون كلمة في سجل التشريفات

ً
المجتمع السوري متفسخا ،وكل طائفة ستنغلق على نفسها».
(بيروت  -أ ف ب)

ماليزيا تعثر على كنوز عبدالرزاق...:
الـفــائــت ،وعـثــرت على هــذه األمـ ــوال ،والـحـقــائــب الـيــدويــة الفاخرة
محشوة باألموال والمجوهرات والساعات في وحدتين سكنيتين
بكوااللمبور.
وتسبب السخط الشعبي من اتهامات الفساد المرتبطة بنجيب
فــي هزيمته االنتخابية المفاجئة أمــام تحالف إصــاحــي يقوده
مرشده ورئيس الوزراء األسبق مهاتير محمد في  9الجاري.
ونجيب عبدالرزاق ،ابن أحد اآلباء المؤسسين لماليزيا ،متهم
وأسرته والمقربون منه بنهب مليارات الدوالرات في فضيحة مالية
تعود إلى عام  2015مرتبطة بالصندوق السيادي الذي أسسه عند
توليه مهامه عام  2009لتحديث ماليزيا.
وق ــال مـســؤول دائ ــرة الـجــرائــم المالية فــي الشرطة عمر سينغ:
«تضمنت األ مـ ــوال ا لـتــي عـثــر عليها 26 ،عملة مختلفة ،إجمالي
قيمتها حتى الخميس (أ مــس األول)  114مليون رينغيت (نحو
 29.8مليون دوالر)».
وضبطت السلطات  72حقيبة يدوية في وحدتين سكنيتين ،كما
ضبطت  150حقيبة من وحدة أخرى تقيم فيها ابنة نجيب.
ً
وع ـثــرت الـشــرطــة عـلــى  248ص ـنــدوقــا فيها حـقــائــب يــدويــة من
الماركات الفاخرة مثل «إيرمس» و«لوي فويتون» ،وهما العالمتان
التجاريتان المفضلتان لدى زوجة نجيب ،روسمة منصور ،التي ال
ً
تتمتع بشعبية والتي كثيرا ما أثارت الغضب الشعبي جراء شغفها
برحالت التسوق الفاخرة خارج البالد ،وامتالكها مجموعة واسعة
من حقائب اليد الباهظة الثمن.
(كوااللمبور  -أ ف ب)

ةديرجلا

•
العدد  / 3787السبت  26مايو 2018م  10 /رمضان 1439هـ

local@aljarida●com

3

محليات
األمير يهنئ األردن
واألرجنتين بالعيد الوطني

ناصر الصباح :ذكرى «الصادق» تزيدنا قوة ضد الشر

سلة أخبار

الكويت أحيت الذكرى الثالثة لتفجير المسجد بحضور رسمي وشعبي

«األوقاف» تطلق تطبيق
«المساجد» على الهواتف الذكية

ً
النائب األول متحدثا

محمد راشد
بعث صاحب السمو أمير ا لـبــاد الشيخ صباح األحمد،
ببرقية تهنئة إ لــى أ خـيــه ملك المملكة األرد ن ـيــة الهاشمية
عبدالله الـثــانــي بــن الحسين ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة ذ ك ــرى ا لـعـيــد ا لــو طـنــي للمملكة األرد ن ـيــة
ً
الهاشمية ،متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ،وللمملكة
وشعبها الكريم كل التقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة
له.
كـمــا بـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئ ـيــس جـمـهــوريــة
األرجنتين ماوريسيو ماكريّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
ً
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا لــه موفور
الصحة والعافية ،وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبـعــث سمو ولــي العهد الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،ورئيس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة
مماثلة.

بناء اللحمة
الوطنية يجب
أن يطغى على
أي خالف
بيننا

تسليم جائزة األمير لجمعية جزائرية
باسل الصباح :إحدى العالمات المضيئة التي نعتز بها
سل ــم وز ي ــر الصحة الشيخ
د .باسل الصباح ،أمس ،جائزة
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـم ــد لـلـبـحــوث ف ــي مجالي
ا ل ــر ع ــا ي ــة ا ل ـص ـح ـيــة للمسنين
وتعزيز الصحة إ لــى "جمعية
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة مـ ــرضـ ــى
السرطان" الجزائرية.
ج ــاء ذل ــك فــي إط ــار احتفالية
منظمة الصحة العالمية ضمن
أع ـمــال الـ ــدورة ال ـ ــ 71لجمعيتها
الـ ـع ــام ــة وال ـم ـع ـن ـي ــة ب ــال ـج ــوائ ــز
الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة ألف ـ ـضـ ــل األب ـ ـحـ ــاث
الطبية التطبيقية في العالم.
وقـ ـ ــال د .بـ ــاسـ ــل" ،إن ج ــائ ــزة

صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
ل ـل ـب ـحــوث ف ــي م ـج ــال ــي ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ـم ـس ـن ـيــن وت ـع ــزي ــز
الصحة تعتبر إحــدى العالمات
المضيئة التي نعتز بها كمثال
على جسر التعاون عميق الجذور
ب ـيــن ال ـكــويــت ومـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـعــال ـم ـيــة والـ ـ ــذي ن ـح ــرص على
تقويته وتعزيزه".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـل ـف ـت ــة
الكريمة من صاحب السمو أمير
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ت ـج ـســد ع ـل ــى أرض
الــواقــع االل ـتــزام السياسي رفيع
المستوى من الكويت بتشجيع
الـ ـبـ ـح ــوث فـ ــي م ـج ــال ــي ال ــرع ــاي ــة

ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ـم ـس ـن ـيــن وت ـع ــزي ــز
الـ ـصـ ـح ــة لـ ـم ــا لـ ـه ــا م ـ ــن م ـ ـ ــردود
إي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى صـ ـح ــة األفـ ـ ـ ــراد
واالسر والمجتمعات".
ك ـم ــا ل ـف ــت إلـ ـ ــى "دور ت ـعــزيــز
الـ ـصـ ـح ــة اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى أداء
ال ـن ـظ ــم ال ـط ـب ـي ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف دول
العالم وتعزيز قدراتها لمجابهة
التحديات المختلفة وبما يتفق
مع األه ــداف والغايات العالمية
للتنمية الـمـسـتــدامــة حـتــى عــام
 2030ذات ا ل ـع ــا ق ــة بــا ل ـص ـحــة،
ً
التي نلتزم جميعا بالعمل على
تحقيقها".

«الصحة» :اتخذنا التدابير لمنع وصول
فيروس «نيباه» للبالد
●

عادل سامي

أك ــد وكـيــل وزارة الـصـحــة د .مصطفى رضــا،
ات ـخ ــاذ كــافــة ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة واإلجـ ـ ــراءات
الصحية العاجلة ،لمنع وصول فيروس "نيباه"
الهندي إلى البالد ،بعد التأكد من وجود إصابات
بهذا الفيروس في والية كيرال جنوب الهند.
وق ــال رضــا فــي تصريح صحافي إن ال ــوزارة
ت ـحــرص ع ـلــى م ـنــع وصـ ــول ه ــذا ال ـف ـي ــروس إلــى
الكويت ،وذلك من خالل التنسيق والتواصل مع
المختصين بمنظمة الصحة العالمية ،ومتابعتها
ل ـل ـت ـطــورات الـمـتـعـلـقــة ب ـه ــذا ال ـف ـي ــروس ،لـلـقـيــام
بــاالس ـت ـعــدادات الــازمــة واإلجـ ـ ــراء ات المطلوبة
للوقاية منه.

وأوضــح أن فيروس "نيباه" قد يسبب مرضا
شــديــدا لـلـحـيــوانــات واإلن ـس ــان عـلــى حــد س ــواء،
وأن "المضيف الطبيعي" للمرض هو خفافيش
ال ـفــاك ـهــة ،الف ـتــا إل ــى أن أع ـ ــراض ال ـم ــرض تظهر
بصورة شبيهة ألعراض االنفلونزا ،كارتفاع درجة
حرارة الجسم والصداع.
وأش ــار إلــى أن الـعــاج األســاســى للوقاية من
اإلصابة بالمرض ،يكمن فى تقليل خطر انتقال
العدوى والرعاية الصحية المكثفة ،الفتا إلى أنه
بناء على ما توفر من معلومات ،قامت الــوزارة
ب ــأخ ــذ ك ــاف ــة اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة ف ــي جميع
المرافق الصحية ،والتنسيق مع وزارة الداخلية
والهيئة العامة للغذاء والتغذية في البالد لمنع
وصول الفيروس إلى الكويت.

 ...وخالل تفقده المعرض في مسجد الصادق
أك ــد ال ـنــائــب األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن الكويت
لن تنسى شهداء ها األبــرار في جريمة تفجير
اإلمام الصادق ،مشددا على "أهمية بناء اللحمة
الوطنية التي يجب أن تطغى على أي خالف أو
وجهة بيننا".
وقال الصباح ،في كلمة ألقاها خالل الحفل
الذي أقيم أمس األول في مسجد اإلمام الصادق،
بمناسبة مرور  3سنوات على التفجير اإلرهابي،
الــذي طــال المسجد ،وراح ضحيته الكثير من
األب ــري ــاء ،بحضور وزي ــر الـعــدل وزي ــر األوق ــاف
والشؤون االسالمية د .فهد العفاسي ،وعدد من
أعضاء مجلسي األمة والبلدي ،إن "الظالميين
يجب أال يكون هناك مكان يسمح لهم بالتغلغل
بيننا".
وأضاف" :لألسف ما زال هناك القليل منهم،
لكن بإذن الله مجتمعنا أكبر من أن يسمح لهم
ببث الفتنة بيننا ،وعلينا ان نأخذ هذه الذكرى
كــرمــز يـتـجــدد ،ويــزيــدنــا قــوة ضــد كــل مــن يريد

الشر بمجتمعنا ،وادعو الله عز وجل أن يرحم
شهداءنا ،وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

صف واحد
بدوره ،ذكر رئيس مجلس أمناء وقف اإلمام
األحقاقي د .صالح الصفار أن "الكويت ورغــم
ما تمر به من أزمــات شأنها في ذلك شأن دول
العالم ،خرجت وتخرج دائما أكثر وحدة واتحادا
بين جميع أفرادها يتناسون وينسون خالفاتهم
لـيـكــونــوا صـفــا واح ــدا فــي وج ــه مــن يــريــد كيدا
وعدوانا على كويت المحبة والسالم".
وأكــد الصفار أن "الله رد كيد الحاقدين إلى
نـحــورهــم ،والــذيــن أرادوه ــا فتنة ،وكــانــت ولله
الحمد سبيال للوحدة واالتحاد والتكاتف،وظهر
الشعب الكويتي ،ومن يقيم على أرضها ،بروح
واحدة تأييدا لراعي هذا الوطن الحبيب لتكون
الكويت دائما وأبدا البلد الذي يحتذى به عند
الشدائد والمحن".

ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن "م ـق ــول ــة س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشهيرة (هــذوال عيالي) جعلت العالم ،زعماء
وشعوبا ،يقفون بكل احـتــرام وإجــال للكويت
وقائدها ،لذلك فإن الكويت ستبقى أسرة واحدة
مـتـحــدة" ،متمنيا إط ــاق أسـمــاء الـشـهــداء على
الـشــوارع وال ـمــدارس ،تخليدا لــذكــراهــم ،وحتى
يكونوا مثاال للحب والعطاء لألجيال الحالية
والقادمة".
بــدوره ،ألقى محمد الخواجة ،نجل الشهيد
جاسم الخواجة ،كلمة أهالي الشهداء ،أكد فيها
أن "الشعب الكويتي استطاع أن يدحر مؤامرة
اإلره ـ ــاب ،كـمــا اس ـت ـطــاع تـحـقـيــق أع ـظــم رســالــة
لـلـعــالــم عـبــر نـبــذ الـطــائـفـيــة والـتـمـســك بالقيم
والعادات الكويتية بقيادة سمو أمير اإلنسانية".
يذكر أن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع قام بجولة قبل انطالق حفل التأبين
على المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة ،والذي
ضم الكثير من اللوحات الفنية المعبرة عن حجم
العمل اإلرهابي.

بوشهري :جودة المياه في الكويت ...عالمية
مشاري لـ ةديرجلا  :نتصدر دول المنطقة في األمن المائي
•

●

سيد القصاص

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـم ــاء م .م ـح ـمــد ب ــوش ـه ــري أن
جـ ـ ـ ــودة الـ ـمـ ـي ــاه ال ـ ـتـ ــي تـنـتـج ـهــا
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ــال
خضوعها إلى مواصفات منظمة
الصحة العالمية.
وقـ ــال بــوش ـهــري ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أ م ـ ـ ــس األول ،خ ــال
افـتـتــاحــه م ـعــرض "رح ـلــة الـمـيــاه
مــن الـبـحــر إل ــى المستهلك" إننا
نحرص في شهر رمضان من كل
عــام على إقــامــة معرض فــي أحد
الـمـجـمـعــات "الـ ـم ــوالت" م ــن أجــل
استغالل فرصة وجود الجمهور
هناك ،لنبين لهم أهمية المحافظة
على موارد الدولة ،سواء كانت من
المياه أو الكهرباء ،وفي هذا العام
ركــزنــا فــي المعرض الــذي نقيمه

من جــودة المياه من خــال أحدث
تكنولوجيا في ذلك المجال.
من جانبها ،قالت عضو فريق
كفاءات المهندسة خديجة مشاري
لـ ــ" ال ـج ــري ــدة" إن أع ـل ــى اسـتـهــاك
لـلـمـيــاه ع ــام  2017بـلــغ نـحــو 480
مليون غالون إمبراطوري ،في حين

بلغ أعلى إنتاج  628مليون غالون
ً
بفارق  148مليون غالون يوميا.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــاري أن ـ ـ ــه ع ـلــى
بالرغم من التحديات ،التي تواجه
الدولة في إنتاج الكهرباء والماء،
فإن الكويت تعد من الــدول األولى
في األمن المائي بالمنطقة.

«التربية» :حرمان  209حاالت بـ «اإلنكليزية» و«التعبير»
أعلنت وزارة الـتــربـيــة ،أمــس االول ،أن عــدد حــاالت
الحرمان في الثانوية العامة والمعهد الديني للصف
الـ  12بمادتي اللغة االنكليزية واللغة العربية (التعبير
والمجاالت القرائية) بلغ  209حاالت منها  79حالة في
القسم العلمي و 129حالة في القسم األدبي وحالة واحدة
في المعهد الديني.
وقالت "التربية" في بيان صحافي إن اجمالي عدد
المتقدمين الختبار مــادة اللغة االنكليزية في القسم
العلمي بلغ  21688طالبا وطالبة خضع لالختبار منهم
 19834طالبا وطالبة ليبلغ عدد حاالت الغياب 1854
حالة و 542حالة أعذار طبية يضاف إليها عدد حاالت
الحرمان ليصبح االجمالي  2475حالة.

وأض ــاف ــت أن ع ــدد الـمـتـقــدمـيــن ف ــي اخ ـت ـبــار الـلـغــة
االنكليزية بالقسم االدب ــي بلغ  15317طالبا وطالبة
خضع منهم لالختبار  13336طالبا وطــالـبــة ليبلغ
عدد حاالت الغياب  1918حالة و 594حالة أعذار طبية
يضاف إليها عدد حــاالت الحرمان ليصبح االجمالي
 2704حاالت.
وأوضـحــت أن عــدد المتقدمين مــن المعهد الديني
الختبار مادة اللغة العربية (التعبير والمجاالت القرائية)
بلغ  1275طالبا وطالبة خضع منهم لالختبار 1151
طالبا وطالبة ليبلغ عدد حاالت الغياب  124حالة فيما
بلغ عدد حاالت األعــذار الطبية  19حالة يضاف إليها
حالة الحرمان الوحيدة ليصبح االجمالي  144حالة.

أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت ،أن قسم إزالة
املخالفات بفرع بلدية محافظة
الفروانية حقق العديد من
االنجازات خالل أبريل املاضي،
مشيرة إلى تحصيل  19300دينار
إيرادات .وقال رئيس قسم إزالة
املخالفات بفرع بلدية محافظة
الفروانية خالد الردعان ،في
تصريح ،إن مفتشي النوبات
الثالث كشفوا على  2478محال،
مشيرا إلى تحرير  801مخالفة
إعالن ،إلى جانب إزالة 1432
إعالنا مخالفا من الشوارع
وامليادين .وبني الردعان أنه تم
غلق  21محال إداريًا إلى جانب
توجيه  86إنذار بناء ،باالضافة
الى الكشف على  201عقار ،فضال
عن التعامل مع  160شكوى،
داعيًا أصحاب املحالت االلتزام
بلوائح وأنظمة البلدية السيما
الئحة االعالنات ،تجنبًا للمخالفة
والغرامة.

كشفت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت عن إحصائية إدارة
النظافة العامة واشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة الجهراء عن
شهر ابريل املاضي ،التي اسفرت
عن رفع 127737م 3من األنقاض
واملخلفات إلى جانب توزيع
واستبدال  2898حاوية.
وأوضح مدير إدارة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع
بلدية محافظة الجهراء فهد
القريفة ،في تصريح صحافي،
أمس ،أن مراقبة النظافة العامة
قامت بتحرير وتوجيه 459
مخالفة وإنذارا وتعهدا ،إضافة
إلى وضع  530ملصقا لسيارات
مهملة ومخالفات ،ورفع 85
سيارة .ومن جانب آخر ،قامت
مراقبة اشغاالت الطرق بإنجاز 77
معاملة إشغال طرق برسوم بلغت
 15965دينارا ،حيث اشتملت
على  37معاملة إفراج عن مركبة
وإصدار  18ترخيص استغالل
مساحة أمام املحل و 19ترخيصا
لبرادات ومرطبات و 3تراخيص
شواية دجاج.

● محمد الشرهان

سلة أمنية

ضبط  157كروز سجائر في «النويصيب»
ك ـش ــف ع ـض ــو ل ـج ـنــة اإلع ـ ــام
الـجـمــركــي مـســاعــد م ــراق ــب منفذ
ال ـنــوي ـص ـيــب ب ــال الـخـمـيــس عن
م ـحــاول ـت ـيــن ل ـت ـهــريــب ال ـس ـجــائــر،
األولى لشخص خليجي ،والثانية
لوافد آسيوي.
وقـ ــال ال ـخ ـم ـيــس ،ف ــي تـصــريــح
أمس ،إنه خالل وجوده في ساحة
ت ـفـت ـيــش ال ـم ــرك ـب ــات ،اش ـت ـبــه فــي
مــرك ـبــة رب ــاع ـي ــة ،وط ـلــب م ــن أحــد
المفتشين فحصها وا لـتــأ كــد من
عدم وجود ممنوعات بها ،وتبين
أن الخليجي استبدل هواء إطارات
الـ ـسـ ـي ــارة ب ـ ـ ـ ــ 100ك ـ ــروز س ـجــائــر
متنوعة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ـع ــد وق ـ ــت وج ـيــز
مــن ضبط الخليجي اشتبه أحد
ال ـم ـف ـت ـش ـيــن ف ــي م ــرك ـب ــة ص ــال ــون

ً
البلدية :غلق  21محال
إداريًا في الفروانية

رفع  85سيارة مهملة
في الجهراء

ً
بوشهري متوسطا فريق الوزارة في مول 360
في مول  360على " قضية المياه"
وأهمية المحافظة عليها.
وأشــار إلــى أن المعرض يحكي
ق ـص ــة الـ ـمـ ـي ــاه م ـن ــذ س ـح ـب ـهــا مــن
البحر ،والعمليات التي تتم عليها
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى مـ ـي ــاه صــال ـحــة
ل ـل ـش ــرب ،وك ــذل ــك كـيـفـيــة الـتـحـقــق

أعلن وزير العدل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية املستشار د.
فهد العفاسي أن الوزارة ممثلة
في قطاع املساجد أطلقت مشروع
تطبيق مساجد الكويت على
الهواتف الذكية في أكثر من 1500
مسجد موزعة على محافظات
الكويت .وقال العفاسي ،في
تصريح صحافي ،إن هذا التطبيق
الذي تم تدشينه في مساجد
الكويت كشف حرص وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية على
تطوير جميع قطاعات العمل في
الوزارة ،ومن بينها قطاع املساجد
ألنه واجهة وزارة األوقاف أمام
املجتمع الكويتي ،ولهذا كان من
بني انجازاتها هذا التطبيق وذلك
سيساهم في تمكني املساجد من
أداء رسالتها السامية على أكمل
وجه وبأفضل صورة.
وبني أن تطبيق مساجد الكويت
على الهواتف الذكية يحتوي على
تحديد مواقع املساجد في جميع
محافظات الكويت الست إضافة
إلى معلومات متكاملة عن كل
مسجد والخدمات التي تقدم فيه،
داعيًا الجمهور الكريم للتواصل
بأي فكرة أو مالحظة من شأنها
تطوير هذا التطبيق.

جانب من السجائر المضبوطة
بقيادة آسيوي ،وبتفتيشها عثر
فـيـهــا ب ــداخ ــل  2ه ــاردي ـس ــك على
 57كروز سجائر متنوع" .وأشار
إل ــى أن الـسـجــائــر الـمـهــربــة تمت
م ـصــادرت ـهــا وإح ــال ــة المركبتين

الــى إدارة الجمرك الـبــري ،مؤكدا
التزام مفتشي المنفذ بتعليمات
مراقب جمرك النويصيب محمد
عبدالرحمن ،بالتدقيق على جميع
المركبات.

إصابة  4إطفائيين في حريق مزرعة
أصيب  4إطفائيين في حريق مزرعة
بمنطقة عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك ،حـيــث نقل
اثـنــان منهم إلــى مستشفى الـفــروانـيــة،
بينما تلقى اآلخ ــران الـعــاج فــي موقع
الحادث.
وذك ـ ـ ـ ــرت إدارة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واإلع ـ ــام ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة لــإطـفــاء،
في بيان أمس ،أن مركز عمليات اإلدارة
العامة لإلطفاء تلقى بالغا ،تم على أثره
توجيه  4فرق لإلطفاء من مراكز جليب
الشيوخ والعارضية واإلسناد والهاللي،
بـقـيــادة مــديــر إطـفــاء الـفــروانـيــة المقدم
أحـمــد الــرشـيــدي ،ورئـيــس مــركــز إطفاء
جليب الشيوخ المقدم نواف الشافي.
واض ــاف ــت االدارة أن ال ـمــزرعــة تبلغ
مـســاحـتـهــا  100ال ــف مـتــر مــربــع ،وهــي
تابعة للهيئة الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة

وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة ،وال ـت ـه ــم ال ـحــريــق
مــا ت ـقــارب مـســاحـتــه  5000مـتــر مــربــع،
والحادث في مشتل زراعي يحتوي على
محميات وأعالف ومستلزمات زراعية،
فيما لم يصب أي أشخاص في الحادث.
وأوضحت أن فرق اإلطفاء واجهتهم
ب ـعــض ال ـم ـع ــوق ــات ال ـت ــي مـنـعـتـهــم مــن
ال ــوص ــول إل ــى م ـك ــان ان ـ ــدالع ال ـحــريــق،
بسبب عدم وجود ممرات تتيح دخول
اآلل ـيــات ،مما اضـطــر قــائــد الـمــوقــع إلى
استخدام الجرافات لعمل ممرات مكنت
آليات اإلطفاء من الدخول للموقع.
وخ ـت ـم ــت إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة
واإلع ـ ــام بـيــانـهــا ب ــأن مــراق ـبــة تحقيق
حوادث الحريق ،التابعة لإلدارة العامة
ل ــإط ـف ــاء ،ب ــاش ــرت ال ـت ـح ـق ـيــق لـمـعــرفــة
أسباب ومالبسات الحادث.

رجل اإلطفاء يكافح الحريق ...وفي
اإلطار عالج أحد اإلطفائيين

4
برلمانيات
المجلس يبدأ جلسات «الميزانيات» االثنين بـ  8تقارير
ةديرجلا

•
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اللجنة انتهت إلى الموافقة على ميزانية الجهات الثماني وحساباتها الختامية
محيي عامر

يبدأ مجلس األمة في جلسته
الخاصة ،بعد غد ،مناقشة
ميزانيات الجهات الحكومية
وحساباتها الختامية ،مستهال
ذلك بثمانية تقارير للجنة
الميزانيات البرلمانية ،انتهت
إلى الموافقة مع إبداء عدد من
المالحظات.

أدرج رئيس مجلس األمــة فــي البند األول من
الجلسة الخاصة ،التي سيعقدها المجلس بعد
غد االثنين 8 ،تقارير واردة من لجنة الميزانيات
وال ـح ـســاب ال ـخ ـتــامــي ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،ان ـت ـهــت فيها
الى الموافقة على ميزانيات تلك الجهات للسنة
المالية  ،2019-2018وعلى حساباتها الختامية
للسنة المالية  ،2017-2016مع تسجيل العديد من
المالحظات بشأنها.
و فــي ميزانية الهيئة ا لـعــا مــة للصناعة ،التي
انتهت فيها اللجنة ا لــى ا لـمــوا فـقــة عليها وعلى
حسابها الختامي ،سجلت عدة مالحظات أبرزها
مـصــروفــات إي ـجــار ال ـس ـيــارات مــع وق ــوده ــا ،التي
قــدرت ب ــ 596ألــف ديـنــار ،مضيفة أن الهيئة تقوم
بتخصيص هــذه الـسـيــارات بـصــورة ال يجيزها
القانون ،وال توجد عليها رقابة ،وهي من مواطن
الهدر في الميزانية.
ووافـقــت لجنة الميزانيات على ميزانية بيت
الزكاة وحسابها الختامي مع إبداء مالحظة بأن
بيت الزكاة صرف  346ألف دينار في آخر ميزانية
ف ــي ج ــوان ــب اسـتـثـمــاريــة واعــام ـيــة م ــن فــوائــض
معونة الــدولــة السنوية الـتــي بلغت  12مليونا،
مطالبة بــإعــادة النظر فــي بعض اوجــه الصرف،
ألنها ليست ضمن أغراض المعونة والمتمثلة في
الصرف على المساعدات.

«التأمينات»

 1.5مليار دينار بدل
إيجار في السنوات
الـ  8الماضية وهو
ً
في ازدياد سنويا

وأدرج بعده تقرير لجنة الميزانيات عن ميزانية
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة
المالية  ،2019-2018وحسابها الختامي للسنة
المالية  ،2017-2016الذي انتهت فيه اللجنة الى
الموافقة عليهما ،علما أن مجلس األمة لم يوافق
في دور االنعقاد السابق على ميزانية المؤسسة
وحسابها الختامي لكثرة المالحظات والمآخذ،
وأس ـقــط المجلس مـشــاريــع قوانينهما ،ومــن ثم
قــد مــت اللجنة تقريرا ثانيا بعد تـقــدم الحكومة
بمشروع قانونين جديدين للميزانية والحساب
الختامي.

وبـلـغــت الـمــاحـظــات ال ـتــي لــم تـتــم معالجتها
بشكل كامل في الميزانية السابقة لـ"التأمينات"
 26مالحظة من اصل  ،61بينها  31مالحظة تمت
معالجتها بشكل جزئي ،بينما بلغت المالحظات
التي لم تتم تسويتها في ميزانية العام الجاري
 12مــاحـظــة مــن أصــل  ،43منها  27مــاحـظــة تم
عالجها بشكل جزئي.
ووافقت اللجنة على ميزانية المؤسسة العامة
للرعاية السكنية وحسابها الختامي ،مشيرة الى
ان بــدل االيـجــار بلغ فــي الميزانية الجديدة 230
مليون دينار ،وبلغ إجمالي ما تحملته الخزانة
العامة من بدل االيجار في السنوات الـ 8الماضية
ما يقارب  1.5مليار ،وهو في ازدياد سنويا.
وأورد ت ـقــريــر ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة أس ـم ــاء 10
مشاريع متأخرة السـبــاب مبينة ،منها المرافق
العامة في مدينتي جابر االحمد وسعد العبدالله
واعمال االنارة في مدينة صباح االحمد ،مما ادى
ال ــى ان ـعــدام أو تــدنــي ال ـصــرف عـلـيـهــا ،حـيــث بلغ
المعتمد في الحساب الختامي  671مليون دينار
لتنفيذ المشاريع ،إال أن المنصرف الفعلي عليها
قارب الـ 149مليونا.

«الموانئ»
وبخصوص ميزانية المؤسسة العامة للموانئ
الكويتية ،جاء قرار اللجنة كذلك بالموافقة ،مشيرة
الــى انخفاض اع ــداد السفن الـقــادمــة للكويت في
 ،2016واصبحت مستوياتها مقاربة جدا لما كانت
عليه قبل ذلــك بأربع سنوات ،وافــادت المؤسسة
بأن سبب االنخفاض يرجع الى استخدام وكالء
المالحة للسفن كبيرة الحجم بدال من المتوسطة
والصغيرة كونها اكثر ربحية ،وبلغ عدد السفن
القادمة للكويت خالل عام  2016نحو  7972سفينة
بينما كان  10804سفن في .2015
كما وافقت اللجنة على ميزانية الهيئة العامة
ل ــاتـ ـص ــاالت وت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات وح ـســاب ـهــا
الـخـتــامــي ،الفـتــة ال ــى ان الهيئة ورغ ــم انـهــا جهة
تنظيمية واش ــراف ـي ــة وف ــق ق ــان ــون انـشــائـهــا فــإن

جلسة سابقة لمجلس األمة
مجلس الوزراء بدأ يسند اليها عدة اعمال تنفيذية
بناء على اسانيد قانونية ،وهــو ما تــراه اللجنة
خ ــروج ــا لـلـهـيـئــة ع ــن االهـ ـ ــداف ال ـتــي ان ـش ـئــت من
اجـلـهــا ،وتـعــزيــزا للتشابك الـحـكــومــي ،وتناقضا
للرؤى الحكومية حيال دمج الجهات الحكومية
ال ـ ــ 3الـمـعـنـيــة ب ـق ـطــاع االتـ ـص ــاالت وتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات.
و فــي قــرار هــا بالموافقة على ميزانية الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة وحسابها الختامي،
كانت هناك عــدة مالحظات أبــرزهــا عــدم االلـتــزام
بقواعد تنفيذ الميزانية ،وتشكل هــذه المخالفة
 70في المئة من اجمالي ما سجله جهاز المراقبين
الماليين مــن مخالفات ،ومــاحـظــات على الباب
السابع للمصروفات "المنافع االجتماعية" ،حيث
قــدرت مصروفات هــذا الـبــاب ،التي تشمل تقديم
المساعدات الشهرية لذوي اإلعاقة ،وتحمل تكاليف
رسومهم الدراسية ،بـ 171مليون دينار ،وتشكل 76

في المئة من الميزانية ،منها  18مليونا تخص
سـنــوات سابقة للرسوم الــدراسـيــة لــذوي اإلعاقة
بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وي ـب ـلــغ ع ــدد الـطـلـبــة الـمـسـجـلـيــن ف ــي الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـ ــذوي االع ــاق ــة  7761ط ــال ـب ــا ،مــوزع ـيــن
على  70مدرسة ،مع وجــود  3جمعيات نفع عام
مختصة بمجال االعاقة ،تصرف لها مبالغ من دعم
الخدمات المخصص للرسوم الدراسية.
وبشأن مالحظات الحساب الختامي عدم قيام
الهيئة بتحصيل ديونها من المعاقين ،بنسبة
تضخم بلغت  1418في المئة منذ انشاء الهيئة،
مع ضعف اجراءات التحصيل.

«التطبيقي»
وفي آخر تقارير البند األول لجلسة بعد غد،
أدرج رئيس مجلس االمة تقرير لجنة الميزانيات،

الذي انتهت فيه بالموافقة على ميزانية الحساب
ال ـخ ـتــامــي لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب وحسابه الختامي.
وأوضحت اللجنة انه قدر في الميزانية مبلغ
 26مـلـيــون دي ـن ــار ل ـلــرواتــب االســاس ـيــة العـضــاء
هيئتي التدريس والتدريب ،كما زادت تقديرات
مكافآت االستحقاق التي تمنح للمتقاعدين الذين
امضوا  30عاما في التدريس بواقع  56في المئة
عن الميزانية السابقة لتبلغ  2مليون دينار.
ويبلغ عــدد الوظائف الشاغرة فــي الميزانية
للتدريس  373وظيفة ،مع قيام الهيئة بناء على
طلبها بإلغاء  104درجات تدريسية من ميزانيتها.
وبموجب ما جاء في تقرير الميزانيات أصبح عدد
أعضاء الهيئة التدريسية في الميزانية الحالية
يعادل ما كانت عليه الهيئة قبل  5سنوات ،وهذا
ال يتناسب مع النمو الكبير في عدد الطلبة الذي
وصل  49الفا.

«المالية» تبسط رقابة «المحاسبة» على «مراقبي الحسابات»
●

علي الصنيدح

تـ ـن ــاق ــش ل ـج ـن ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي
اجتماعها غدا ،االقتراح بقانون بشأن
تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي
لـ ـم ــراقـ ـب ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـخ ــارج ـي ـي ــن
بــال ـج ـهــات ال ـخــاض ـعــة ل ــرق ــاب ــة دي ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،ب ـح ـضــور رئ ـي ــس دي ــوان
المحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي.
و ج ــاء ف ــي ا ل ـمــذ كــرة ب ــا ل ــرأي للجنة
المالية ما يلي :االقتراح بقانون بشأن
تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي
لـمــراقـبــي الـحـســابــات الـخــارجـيـيــن في
الـ ـجـ ـه ــات ال ـخ ــاض ـع ــة ل ــرق ــاب ــة دي ـ ــوان
المحاسبة ،المقدم من األعضاء عدنان
سيد عبدالصمد ،د .خليل أبل ،عبدالله
الــرومــي ،ري ــاض الـعــدســانــي ،د .عــادل
الدمخي( ،محال بصفة االستعجال).

وأح ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة ال ــى
لجنة ا لـشــؤون المالية واال قـتـصــاد يــة
االقتراح بقانون رفق التقرير الحادي
والثالثين للجنة الشؤون التشريعية
وا لـ ـق ــا ن ــو نـ ـي ــة بـ ـت ــار ي ــخ ،2018 /1 /22
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ،الذي
جــاء رأيـهــا بــالـمــوافـقــة ،حـيــث رأت أنــه
يخلو من أي شبهة دستورية بإجماع
آراء األعضاء الحاضرين.
وبين المكتب الفني للجنة المالية
أن المقترح يأتي الى جانب المرسوم
بـ ـق ــا ن ــون ر ق ـ ــم  4ل ـس ـن ــة  1981ب ـش ــأن
م ـ ــزاول ـ ــة م ـه ـن ــة م ــراقـ ـب ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات
ومشروع القانون في ذات الموضوع
وال ـم ـع ــروض ع ـلــى ال ـل ـج ـنــة ،ويـقـتـصــر
ف ـقــط ع ـلــى تـنـظـيــم ع ـم ـل ـيــات الـتــدقـيــق
المحاسبي للجهات الخاضعة لرقابة
د يـ ــوان ا لـمـحــا سـبــة ،وا ل ـتــي وردت في
ا لـمــادة  5مــن القانون  30لسنة 1964

هايف :أطراف
انتفضت لوقف
إعادة الجناسي

محمد هايف

أكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب م ـح ـم ــد
هــايــف أن "ه ـن ــاك أطــرافــا
ان ـت ـف ـض ــت لـ ــوقـ ــف عـ ــودة
ا لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا س ـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـعـ ـ ــد أن
و عــد نــا بـعــودة الجناسي
م ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
وبـعـيــدا عــن لـجـنــة إع ــادة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــاسـ ــي" ،م ـب ـي ـن ــا أن
هـ ـ ــذا ا ل ـ ـسـ ــر وراء إ ع ـ ــان
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
اللجنة غدا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــف ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح أم ـ ـ ـ ــس" ،خ ـ ــال
أ كـثــر مــن سنة و نـحــن في
مواعيد عودة الجناسي،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ق ـ ـبـ ــل رمـ ـ ـض ـ ــان،
م ــع ت ـع ـطــل ال ـل ـج ـنــة ال ـتــي
أمـ ـ ـ ــر ب ـت ـش ـك ـي ـل ـه ــا س ـم ــو
األم ـيــر ،وخ ــال األسـبــوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وع ـ ــدن ـ ــا أك ـث ــر
مـ ــن وعـ ـ ــد إلعـ ــادت ـ ـهـ ــا مــن
مجلس الوزراء ،بعيدا عن
اللجنة ،فانتفضت أطراف
لوقف عودتها ،وهذا سر
إ ع ــان ا لـلـجـنــة استئناف
نشاطها األحد الستمرار
المماطلة والتجميد".

بإنشاء ديوان المحاسبة ،والتي نصت
على ما يلي:
"تشمل الرقابة المالية التي يختص
بها الديوان الجهات اآلتية:
أوال -كـ ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
والمصالح العامة التي يتألف منها
الجهاز اإلداري للدولة.
ً
ثــان ـيــا -الـبـلــديــات وســائــر الـهـيـئــات
المحلية ذات الشخصية المعنوية.
ً
ث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــا -الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
وال ـم ـن ـش ــآت ال ـع ــام ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـلــدولــة
أو ا لـبـلــد يــات او لغيرها مــن الهيئات
ا لـمـحـلـيــة ذات ا لـشـخـصـيــة ا لـمـعـنــو يــة
العامة.
راب ـ ـعـ ــا -الـ ـش ــرك ــات أو ال ـمــؤ س ـســات
التي يكون للدولة أو أحد األشخاص
المعنوية العامة األ خــرى نصيب في
رأسمالها ال يقل عن  50في المئة منه
أو تضمن لها حدا أدنى من األرباح".

ويهدف االقتراح بقانون إلى بسط
ورقابة د يــوان المحاسبة سلطته في
ا خـتـيــار مــرا قـبــي ا لـحـســا بــات وتحديد
أتعابهم ،لضمان استقاللية وحيادية
مراقبي الحسابات ،حيث إن الوضع
ال ـق ــائ ــم لـتـعـيـيــن م ــراق ـب ــي ال ـح ـســابــات
ي ـتــم م ــن ال ـج ـهــات ال ـخــاض ـعــة لـلــرقــابــة
حسب قــوا نـيــن إنشائها ( مـثــل الهيئة
العامة لالستثمار وصندوق التنمية
وغيرهما مــن ا لـجـهــات) ،أ مــا بالنسبة
لـلـشــركــات فـقــد نـظــم قــانــون الـشــركــات
ر قــم  1لسنة  2016في مــواده من 227
حتى  233تعيين مراقبي الحسابات
من الجمعية العامة العادية للشركة.

5
ً
االنتهاء من أعمال  19جسرا للمشاة نهاية العام الحالي
ةديرجلا

•
العدد  / 3787السبت  26مايو 2018م  10 /رمضان 1439هـ

local@aljarida●com

محليات

كرم لـ ةديرجلا  :مزودة بساللم كهربائية وكاميرات مراقبة بتكلفة إجمالية  ٧.٥ماليين دينار
•

سيد القصاص

أوشكت هيئة «الطرق والنقل
البري» أن تنتهي من العمل
بـ«جسور المشاة» المنتشرة
في مواقع مختلفة ،والتي
تخدم حركة السير ،لتكون
آمنة وبعيدة عن حوادث
الدهس ،التي كانت تعانيها
مواقع مختلفة قبل وجود تلك
الجسور.

علي كرم

تعكف الهيئة العامة للطرق
والـنـقــل ال ـبــري عـلــى إن ـجــاز عــدد
من جسور المشاة الحديثة في
م ـن ــاط ــق مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـك ــوي ــت،
ل ـتــأم ـيــن م ـ ـسـ ــارات آم ـن ــة لـعـبــور
الـ ـمـ ـش ــاة ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـ ـطـ ــرق مــع
ن ـهــايــة  ،2018ض ـمــن الـعـقــديــن
« ،»250و« ،»224معلنة بلوغ نسبة
إنجاز العقد األول ،الذي يضم 9
جسور ،ما يقارب  60في المئة،
فيما بلغت نسبة إنجاز األعمال
في العقد الثاني ،الذي يشمل 10
جسور ،قرابة  69في المئة ،بقيمة
إجمالية للمشروعين تبلغ 7.559
ماليين دينار.

أحد جسور المشاة المكيفة قبل اإلنتهاء من األعمال به
وق ـ ــال م ــدي ــر مـ ـش ــروع الـعـقــد
« »250ا لـ ـمـ ـهـ ـن ــدس عـ ـل ــي ك ــرم
ل ـ «الـجــريــدة» ،إن «الهيئة تدفع
إلن ـج ــاز أع ـم ــال ال ـم ـش ــروع ،من
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق

بـيــن ك ــل األطـ ـ ــراف الـعــامـلــة بــه،
وال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة األخ ــرى
ذات العالقة ،بهدف االستفادة
م ـن ــه ،وخ ـف ــض ن ـس ـبــة حـ ــوادث
المرور الناتجة عن السير على

الطرقات السريعة للمرور بين
المناطق ،وتحقيق مستويات
ع ــال ـي ــة مـ ــن األمـ ـ ـ ــان وال ـس ــام ــة
لمستخدمي الطرق».
وأوضح أن «المشروع ،الذي

جانب من األعمال داخل أحد جسور المشاة المكيفة

تـبـلــغ تكلفته  3مــا يـيــن و689
أ ل ــف د ي ـن ــار ،يتضمن تنفيذ 9
جـســور مـشــاة بــأمــاكــن متفرقة
بــدولــة ال ـكــويــت ،بـيــن منطقتي
بيان ومشرف ،وشارع الخليج
والـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ــب ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــري ،وبـ ـي ــن
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة وم ـ ـ ـيـ ـ ــدان ح ــول ــي،
والخالدية والعديلية ،ومنطقتي
الـ ـفـ ـيـ ـح ــاء وك ـ ـي ـ ـفـ ــان ،وسـ ـل ــوى
وشاطئ أنجفة».

مواصفات حديثة
وقـ ـ ـ ــال كـ ـ ــرم «ت ـ ـلـ ــك ال ـج ـس ــور
س ـت ـكــون ب ـمــواص ـفــات حــديـثــة،
تشتمل على مكيفات وساللم
كـهــربــائـيــة لـلـصـعــود وال ـن ــزول،
وسـتـكــون ذات طــابــع معماري
حـ ــديـ ــث ،ومـ ـ ـ ـ ــزودة ب ـك ــام ـي ــرات
مراقبة ،األمر الذي يوفر الراحة
واألمان لمرتاديها» ،الفتا إلى أن
«أعمال التنفيذ تتقدم بخطوات
ثابتة ،بما يتناغم مع البرنامج
الزمني ،حيث سيتم افتتاحها
ع ـلــى م ــراح ــل مـخـتـلـفــة بمجرد
االنتهاء من األعمال فيها».
وأشار إلى أنه تم االنتهاء من

تتوزع
في مناطق
مختلفة
وتدخل نطاق
ً
التشغيل تباعا
باقر

تظليل جسر المشاة الرابط بين
منطقتي الخالدية والعديلية،
واف ـت ـتــاحــه كـ ــان ف ــي  15أبــريــل
ً
ال ـم ــاض ــي ،مـبـيـنــا أن الـمــرحـلــة
ال ـثــان ـيــة م ــن أعـ ـم ــال ال ـم ـشــروع
ستكون ا فـتـتــاح جسر المشاة
الرابط بين منطقتي السالمية
ومـ ـي ــدان حــولــي ع ـلــى ال ــدائ ــري
ال ــراب ــع ن ـهــايــة م ــاي ــو الـ ـج ــاري،
بينما المرحلة الثالثة ستكون
اف ـت ـتــاح ج ـســر ال ـم ـشــاة الــرابــط
بين منطقتي بيان قطعة «»11
ومشرف قطعة « »2نهاية يونيو
ال ـم ـق ـبــل ،أم ال ـمــرح ـلــة الــراب ـعــة
فتتضمن افتتاح جسر المشاة
بــالـشـعــب الـبـحــري عـلــى شــارع
الـخـلـيــج الـعــربــي بــدايــة يوليو
المقبل.

جميلة ،وتـتــوزع تلك الجسور
ف ــي م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا 4
ج ـ ـسـ ــور عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــارع ال ـم ـط ــار
« ،»55وعدد  3جسور في منطقة
العارضية الحرفية ،وجسر على
طريق  601بجانب نادي النصر/
اشـبـيـلـيــة ،وج ـســر عـلــى طــريــق
الملك فيصل « ،»50إضافة إلى
تـظـلـيــل جـســر م ـشــاة العديلية
الخالدية».
وأشــار إلى أن «تلك الجسور
ستدخل نطاق التشغيل تباعا،
وس ـي ـتــم االن ـت ـه ــاء مـنـهــا خــال
العام الحالي .»2018

 10جسور
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
مشروع العقد « »224المهندس
فــاضــل بــاقــر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن
«الـ ـمـ ـش ــروع ي ـش ـمــل إنـ ـش ــاء 10
جسور للمشاة مغطاة ومزودة
باإلنارة ليال ،بأشكال معمارية

ّ
المطيري :مركز «اإلنذار المبكر» قلص انتشار األوبئة في الخليج
«سرعة تلقيه البالغات منعت خسائر اقتصادية واجتماعية وقللت المخاطر على الصحة»
قالت رئيسة قسم تجميع وتحليل المعلومات في
المركز الخليجي لإلنذار المبكر لألمراض الحيوانية
العابرة للحدود التابع للهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ليلى المطيري ،إن «مركز
اإلنذار المبكر لألمراض الحيوانية» منع الخسائر
االقتصادية واالجتماعية ،التي يمكن أن تنتج عن
انتشار أي مرض وبائي أو مستوطن يهدد منطقة

المركز
ال يفرض
حظر
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نعتمد على
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●

الخليج» .وأكدت المطيري ،في حوار لـ«الجريدة»،
أن المركز يصدر توصيات خاصة بمنع دخول
إرساليات الحيوانات والطيور من الدول الموبوءة،
موضحة أنه ساهم في منع دخول العديد من
الحيوانات المشتبه فيها ،بالتعاون مع الصحة
الحيوانية التابعة لهيئة الزراعة ...وفيما يلي نص
الحوار:

محمد الجاسم

• ما أهداف مركز اإلنذار المبكر؟
ومتى أنشئ؟
 ب ـ ــدأت ف ـك ــرة إنـ ـش ــاء ال ـمــركــزكاقتراح مــن الكويت على اللجنة
الدائمة للثروة الحيوانية التابعة
لـ ــامـ ــانـ ــة لـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـحــي ،وب ـن ــاء على
ق ــرار الـلـجـنــة ،وب ـعــد أخ ــذ مــوافـقــة
ديوان الخدمة المدنية تم إنشاؤه
بمسمى «المركز الخليجي لإلنذار
المبكر لالمراض الحيوانية العابرة
ل ـل ـحــدود» فــي ع ــام  ،2012عـلــى ان
ً
يكون مقره الكويت منطويا تحت
م ـس ــؤول ـي ــة ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام

للثروة الحيوانية في الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
حيث تكمن رؤيته في إقامة نظام
إقليمي موحد لمراقبة ومكافحة
األوب ـ ـئـ ــة واألمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـح ـيــوان ـيــة
العابرة للحدود ،التي تهدد األمن
الـغــذائــي والـتـجــارة ل ــدول الخليج
العربي ،ويكون في مصاف المراكز
العالمية لالنذار المبكر.

قرارات مناسبة
أم ـ ــا أه ـم ـي ـت ــه ف ـت ـن ـبــع مـ ــن مـنــع
الخسائر االقتصادية واالجتماعية،
ال ـتــي يـمـكــن أن تـنـتــج عــن انـتـشــار
أي م ـ ــرض وب ــائ ــي أو مـسـتــوطــن

ي ـهــدد منطقة الـخـلـيــج ،كـمــا يقلل
م ــن ال ـم ـخــاطــر ال ـت ــي ت ـه ــدد صحة
اإلن ـ ـسـ ــان ،وي ـس ــاه ــم ف ــي تـنـشـيــط
التنمية االقتصاية في مال الثروة
الحيوانية لدول الخليج ،ويعطي
ص ـن ــاع الـ ـق ــرار ف ــي ال ـ ـ ــدول ات ـخــاذ
الـ ـق ــرارات الـمـنــاسـبــة ل ـت ـفــادي أي
خسائر مترتبة.
وك ــان ال ـهــدف ال ـعــام مــن إنـشــاء
ال ـمــركــز الـتـنـسـيــق والـمـتــابـعــة مع
دول مجلس التعاون لدول الخليج
الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـن ـظ ــام
اإلقليمي الموحد لمراقبة األمراض
الوبائية والمعدية ،والتعاون في
منع انتشارها بين دول الخليج،
ووض ـ ــع خ ـط ــط ي ـم ـكــن ال ـس ـي ـطــرة
عليها.

اختصاصات المركز
• ما أهم اختصاصات المركز؟
 ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ي ـ ـخ ـ ـتـ ــص ب ـت ـس ـل ــموتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـف ـن ـيــة
وال ـع ـل ـم ـي ــة فـ ــي مـ ـج ــال األم ـ ـ ــراض
الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ،والـ ـت ــي ت ـهــدد
الثروة الحيوانية بمنطقة الخليج
العربي من خالل شبكة معلوماتية
بـ ـ ـي ـ ــن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــز ودول م ـج ـل ــس
التعاون والمنظمات الدولية ذات

جـ ـ ـ ـ ــدول عـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــراض
الحيوانية في الكويت

العالقة ،ومتابعة تنفيذ القرارات
والتوصيات الخاصة بمنع دخول
إرساليات الحيوانات والطيور من
الدول الموبوءة بأي من األمراض
ال ــوب ــائ ـي ــة وال ـم ـع ــدي ــة ،واالخـ ـط ــار
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري ب ـ ـظ ـ ـهـ ــور أي مـ ـ ــن هـ ــذه
األم ــراض لـلــدول األعـضــاء ،وكذلك
متابعة ودراســة التقارير الدورية
ال ــواردة مــن المنظمات والهيئات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وت ـح ـل ـي ـل ـه ــا وإع ـ ـ ـ ــداد
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ع ـل ـي ـه ــا ،واب ــاغ ـه ــا
ل ـج ـم ـيــع دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون،
إضافة إلى تقديم المشورة الفنية
والعلمية والتنسيق ألي من دول
المجلس فــي حــال ح ــدوث إصابة
ب ــأي أم ـ ــراض وبــائ ـيــة أو مـعــديــة،
فضال عن إعداد البرامج التدريبية
ل ـفــريــق ال ـت ـق ـصــي ال ــوب ــائ ــي ب ــدول
مجلس الـتـعــاون ،والـتــدريــب على
كيفية التعامل مع األوبئة.
• ومــاذا عن الهيكل التنظيمي
للمركز وع ــدد أقـســامــه ومـهــام كل
قسم؟
 ي ـ ـنـ ــدرج الـ ـم ــرك ــز ال ـخ ـل ـي ـجــيلـ ـ ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـ ــذار الـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــر ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــراض
الحيوانية العابرة للحدود تحت
مسؤولية نائب مدير العام للثروة
ال ـح ـي ــوان ـي ــة فـ ــي ه ـي ـئ ــة الـ ــزراعـ ــة،
وينقسم المركز إلى قسمين ،قسم
االتصاالت الدولية ،وقسم تجميع
وتـحـلـيــل الـمـعـلــومــات ،وبالنسبة
لــاخـتـصــاصــات الـمـتـعـلـقــة بقسم
االت ـ ـصـ ــاالت ال ــدول ـي ــة ف ـهــي تسلم
وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـف ـن ـيــة
وال ـع ـل ـم ـيــة ،ال ـت ــي ت ـخــص الــوضــع
ال ـ ــوب ـ ــائ ـ ــي ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــراض ال ـم ـع ــدي ــة
وال ـع ــاب ــرة واألمـ ـ ــراض الـمـتــوطـنــة
فــي كــل دول ال ـعــالــم وال ـ ـ ــواردة من
ال ـم ـن ـظ ـم ــات وال ـه ـي ـئ ــات ال ــدول ـي ــة
واإلب ـ ــاغ الـ ـف ــوري لـجـمـيــع ال ــدول
األع ـض ــاء فــي ال ـمــركــز ب ــأي موقف
وبائي لألمراض الوبائية والمعدية
لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة،
وذلك عبر شبكة المعلومات ،إضافة
إلــى متابعة تنفيذ االستراتيجية
الموضوعة حــول سبل المقاومة
ومنع انتشار األم ــراض ،التي يتم
اإلبــاغ عن الوضع الوبائي عنها
والسيطرة عليها.

تحاليل المخاطر
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـق ـســم تجميع

وت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل ال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ،ف ـه ــو
م ـت ـخ ـص ــص بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ال ـت ـح ــال ـي ــل
اإلح ـص ــائ ـي ــة ل ـل ـب ـي ــان ــات الـ ـ ـ ــواردة
بشأن األمراض الوبائية والمعدية
المنتشرة فــي دول الـعــالــم ،حسب
الــوضــع الــوبــائــي ل ـهــذه األمـ ــراض،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــواجـ ــب
ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء ت ـحــال ـيــل
المخاطر.

تحديث وتطوير
• ما إنجازات المركز الخليجي
ل ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ــذار ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــر ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــراض
الحيوانية الـعــابــرة للحدود منذ
إنشائه؟
 إنـ ـج ــازات ال ـمــركــز حـتــى عــام 2017تتمثل في تحديث وتطوير
الـشـبـكــة الـمـعـلــومــاتـيــة وال ـمــوقــع
اإللكتروني للمركز بالتعاون مع
إدارة نظم المعلومات ،وتحديث
اس ـت ـمــارات اإلبـ ــاغ عــن األم ــراض
الوبائية.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــم رصـ ـ ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
الـحـيــوانـيــة الـتــي ظـهــرت فــي دول
مجلس ا ل ـت ـعــاون الخليجي بين
عامي  2013و  ،2015إضافة إلى
اس ـت ـق ـب ــال ال ـم ــرك ــز ب ــاغ ــات ع ــدد
م ــن األم ـ ـ ــراض ال ـح ـيــوان ـيــة ،الـتــي
ظـهــرت فــي دول مجلس التعاون
م ـثــل إن ـف ـلــونــزا ال ـط ـيــور ()H5N8
في الكويت وظهوره في المملكة
العربية السعودية ،وتعميم هذه
البالغات على بقية دول مجلس
التعاون لتوخي الحيطة والحذر
ً
واتخاذ اإلجراءات المتبعة دوليا
لمنع انتشار المرض لبقية الدول
الخليجية.
ً
وتــولــى الـمــركــز أي ـضــا متابعة
بالغات وإخطارات منظمة صحة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوان « »OIEبـ ـش ــأن ظ ـهــور
أمراض وبائية في كل دول العالم،
وإرسـ ــال رســائــل تـحــذيــريــة لــدول
ال ـم ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ع ـن ــد ظ ـهــور
مرض وبائي في دول قريبة ،وتم
إرســال رسائل تحذيرية لضباط
اتصال المركز الخليجي لإلنذار
المبكر عــن ظـهــور مــرض اللسان
األزرق في تركيا.
ك ـمــا ت ــم تـعـيـيــن اخـتـصــاصـيــة
أمــراض معدية وأوبئة للعمل في
المركز الخليجي لــإنــذار المبكر
حاصلة على دكتوراه في األمراض

ليلى المطيري
المعدية للقيام بتحليل المخاطر
لألوبئة ودراســة الوضع الوبائي
لألمراض في دول مجلس التعاون.

فرض حظر
• ما دور المركز في فرض حظر
االستيراد؟
 ي ـ ـ ـتـ ـ ــولـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــروةً
الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة ،مـ ـمـ ـث ــا ف ـ ــي إدارة
الـصـحــة الـحـيــوانـيــة ،ف ــرض حظر
على استيراد الحيوانات والطيور
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ب ـ ــاغ ـ ــات م ـ ــن م ـظ ـمــة
ص ـحــة ال ـح ـي ــوان  OIEع ــن ظـهــور
أوبئة في بلد المنشأ ،وذلك لمنع
ان ـت ـش ــار األمـ ـ ـ ــراض واألوب ـ ـئـ ــة في
الثروة الحيوانية ،ويتولى المركز
الخليجي لإلنذار المبكر متابعة
قـ ـ ـ ــرارات ال ـح ـظ ــر وت ـل ـق ــي ب ــاغ ــات
األمراض من دول مجلس التعاون
وت ـع ـم ـي ـم ـه ــا عـ ـل ــى ب ـق ـي ــة ال ـ ـ ــدول
الخليجية ،ومنها إدارة الصحة

الحيوانية في الكويت التخاذ
ً
مــا ت ــراه مـنــاسـبــا ب ـشــأن فــرض
الحظر.
• هــل تـقــومــون بــأي جــوالت
في الـمــزارع أو الجواخير ،وما
خططكم المستقبلية؟
 ي ـ ـقـ ــوم الـ ـم ــرك ــز ب ـ ــزي ـ ــاراتوجــوالت إلى المزارع في حالة
األوبئة أو ظهور األمراض بها،
وللمركز الخليجي تعاون
و ت ـ ـ ـ ــوا ص ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع اإلدارات
األخــرى في القطاع ،مثل إدارة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــرات الـ ـبـ ـيـ ـط ــري ــة فــي
م ـن ـط ـقــة أم ـ ـغـ ــرة ،وي ـس ـع ــى إل ــى
زيادة عدد ضباط االتصال مع
الـجـهــات الوطنية والخليجية
المعنية بغية تحقيق الشفافية
وسـ ـ ــرعـ ـ ــة ودقـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ـقـ ــل ال ـخ ـب ــر
والتدخل السريع لمنع األمراض
والسيطرة عليها في بؤرها.

األمراض الحيوانية
قالت ليلى المطيري ،إن األمــراض الحيوانية ذات األهمية
الكبيرة من الناحية االقتصادية والتجارية أو األمن الغذائي
ً
وتـصــل إل ــى أب ـعــاد وبــائـيــة ،تتطلب مكافحتها تـعــاونــا بين
العديد من الدول كاألمراض المشتركة المعرض لها اإلنسان
كحمى ال ــوادي الـمـتـصــدع ،والـجـمــرة الخبيثة ،الـتــي تصيب
األبقار واألغنام واإلبل ،واللسان األزرق واألمراض التي تصيب
الماعز ،وأخرى مثل إنفلونزا الطيور ،وأمراض الخيول كالرعام
وخناق الخيل.

محليات
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«حماية الطفل» :إدخال السرور على نزالء «رعاية األطفال»
النبهان :معظم النشء متفوقون ومميزون في المدرسة واألنشطة
زار وفد من الجمعية الوطنية لحماية الطفل
بــرئــاســة د .سـهــام الـفــريــح ،دار رعــايــة األطـفــال
الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة بـهــدف
االط ـ ــاع ع ـلــى األوضـ ـ ــاع واألح ـ ـ ــوال اإلنـســانـيــة
ألطفال الدار ،وإلدخال البهجة والسرور عليهم
مــن خــال تــوزيــع الـهــدايــا ،إضــافــة إلــى االطــاع
عـلــى األع ـم ــال ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا وت ـشــرف عليها

دار األ ط ـف ــال .واستقبلت و ف ــد الجمعية نائبة
م ــدي ــر ال ـ ــدار إل ـه ــام ال ـن ـب ـهــان وال ـط ــاق ــم االداري
واالشـ ـ ــرافـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــدار ،ودارت ح ـ ـ ـ ــوارات بـيـنـهــم
واطـلـعــوا خــال الــزيــارة على مستوى الرعاية
واالهتمام الذي يلقاه األطفال في الدار ،وكيفية
ق ـيــام الـمـمــرضــات عـلــى رعــايــة الـصـغــار ومــدى
مؤهالتهن التأهيلية لهذا العمل ،إضــافــة إلى

الرعاية النفسية والخدمات المتوافرة في الدار.
وأش ـ ـ ــارت ال ـن ـب ـهــان إلـ ــى أن م ـع ـظــم األط ـف ــال
متفوقون ومميزون ليس في المدرسة فحسب،
ب ــل ف ــي األن ـش ـط ــة ال ـت ــي ت ـق ــام خـ ــارج ال ـمــدرســة
مثل تحفيظ القرآن ،وعــدد آخر من المسابقات
والفعاليات التي نالوا عليها جوائز تقديرية
ً
نظرا لتميزهم.

الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــج ت ـ ـ ـتـ ـ ــرأس وفـ ــد
الـجـمـعـيــة خ ــال زيــارتــه
دار رعاية األطفال
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شوشرة :فضائح
مبارك العبد الهادي
ً
ً
ق ـل ـنــا وحـ ــذرنـ ــا مـ ـ ـ ــرارا وتـ ـ ـك ـ ــرارا م ـم ــا يـ ـح ــدث ف ــي بـعــض
الجمعيات التعاونية من تجاوزات وتالعب بعض أعضاء
مجالس اإلدارات ا لــذ يــن حــو لــوا هــذه الجمعيات إ لــى عزبة
خــاصــة ب ـهــم دون ال ـن ـظــر أو االل ـت ـفــات بـعـيــن االع ـت ـبــار إلــى
قضية ا لـحــرام وا لـحــال ،فــي تسابق على لهف اآلالف دون
أن يضعوا أي اعتبار للقانون أو الجهة الرقابية أو حتى
أله ــال ــي الـمـنـطـقــة ال ــذي ــن ائ ـت ـم ـنــوهــم وأع ـط ــوه ــم أصــوات ـهــم
لـلـنـجــاح فــي اال نـتـخــا بــات لتمثيلهم فــي مـجــا لــس اإلدارات،
و لـكــن لــأ ســف الشديد فــإن مــا نسمعه أو نـقــرأه أو مــا يثار
بين الفينة واأل خــرى من تجاوزات يضعنا أ مــام مسؤولية
حقيقية وهي التصدي لهذا العبث ،مع تحمل أعضاء مجلس
األمة المسؤولية الكبرى في إعادة النظر في قانون التعاون
ووضع عقوبات صارمة لكل عضو مجلس إدارة يختلس أو
يخالف أو يتجاوز القانون ،ولعل صدور قرارات ما بين فترة
وأخرى بالحل أو العزل وغيرهما ألعضاء مجالس اإلدارات
ما هي إال مؤشرات تدل على أن بعض «التعاونيات» ستذهب
ضحية «الحرامية» الذين ال يخشون لومة الئم وال يحترمون
القانون وال يضعون لتمثيل كل من ّ
صو ت لهم أي اعتبار.
إن ا سـتـمــرار مسلسل فضائح العمل التعاوني يجب أن
ي ـكــون لـلـحـكــو مــة إزاء ه دور وو ق ـفــة لـلـتـصــدي ل ـهــذا ا لـعـبــث
بأموال المساهمين ،فما ينشر من أرقام مختلسة أمر تهتز
له حكومات.
والسؤال الذي يطرح نفسه :ما الحل؟ ما اإلجراء ات التي
يجب اتخاذها؟ لماذا استمرار هذا النزيف من االختالسات
والتجاوزات؟ لماذا ال يحترم القانون؟
قــد تـكــون اإلجــابــة أحـيــانــا هــي مـقــولــة «م ــن أم ــن العقوبة
ً
أ س ــاء األدب» ،فـهـنــا تـكـمــن ا لـعـلــة ،خـصــو صــا عـنــد مــا أصبح
الهمز واللمز يثار أ مــام كــل مــن يتوجه لخوض انتخابات
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة وك ـ ــأن الـ ـه ــدف أصـ ـب ــح واضـ ـح ــا مــن
العضوية ،وهذا األمر خاطئ ألن هناك شرفاء حافظوا على
العمل التعاوني و تـصــدوا لعبث البعض ،ولكن هــذا األ مــر
ً
ً
ال يقف عند هــذه النقطة وإ نـمــا يتطلب عــا جــا جــذر يــا من
خالل إدارة أموال المساهمين عبر جهات رسمية مختصة،
ً
وأن يكون دور أعضاء مجالس اإلدارات رقابيا  ،مع وضع
الخطط واالستراتيجيات لعمل الجمعيات وكيفية إدارتها
بـطــريـقــة ت ـخــدم أه ــداف الـعـمــل ال ـت ـعــاونــي ،كـمــا يـفـتــرض أن
تـكــون هـنــاك دورات متخصصة أل عـضــاء مجالس اإلدارات
وبث روح الجانب الديني في نفوسهم وتعريفهم بالحالل
والحرام حتى ال يكون هناك مبرر لكل من هب ودب الختالس
جيوب المواطنين.
ً
وطبعا فإن الفضائح التي انكشفت عن بعض الجمعيات
التعاونية هي جزء من دائرة تتسع ،ألن الحبل على الجرار
والمسلسل مستمر وسينكشف آخرون أيضا ،السيما شلة
األنس المعروفة أهدافها وإالم تنوي أو ماذا تستهدف؟
ك ـمــا أن ع ـلــى وزارة ا لـ ـش ــؤون األ خـ ــذ بـعـيــن اال ع ـت ـب ــار كل
الشكاوى ا لــواردة من المساهمين بعين االعتبار ،والنظر
ف ــي ج ــدي ــة وح ـق ـي ـقــة ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ــوه ـم ـي ــة الـ ـت ــي تـخـضــع
لسياسة التنفيع لكسب ود ا لـبـعــض ليضمنوا أ صــوا تـهــم
في االنتخابات.
والسؤال ا لــذي يطرح نفسه أ مــام جهاز مكافحة الفساد:
هــل جـمـيــع أ ع ـضــاء مـجــا لــس إدارات ا لـجـمـعـيــات التعاونية
ق ــدم ــوا إب ـ ــراء ال ــذم ــة ال ـمــال ـيــة؟ وم ــن ل ــم ي ـقــدم خ ــال الـمـهـلــة
المحددة هل تمت إحالتهم إلى النيابة كما ينص القانون؟
وكم عددهم؟ وهل هناك متابعة جدية من الجهاز ألعضاء
مـجــا لــس اإلدارات؟ أم أن القضية مرتبطة بـقــا نــون «طنش
تنتعش» ألن الجهاز شريك أساسي مع وزارة الشؤون في
متابعة أ عـضــاء مجالس اإلدارات ،وتحديد كــل مــن تخاذل
في الكشف عن ذمته المالية ،وعلى وزارة الشؤون تفعيل
إجراء اتها الرقابية وتشكيل فرق عمل من ديوان المحاسبة
واأل ج ـهــزة ا لــر قــا بـيــة المختصة األ خ ــرى لعمل كـشــف دوري
عـلــى الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة بينها ال ـســوق الـمــركــزي الــذي
يعرفه البعض جيدا.

آخر الكالم:
المطلوب تفعيل ساحة الصفاة لجلد هؤالء الحرامية...
والقادم أعظم!

القدس عاصمة
فلسطين األبدية
غازي لطيف
ً
ما يحدث للعرب من انقسامات بــدء ا من الربيع العربي
إ لــى يــوم نكبة فلسطين الجديدة  2018سيسجله التاريخ
و صـمــة عــار على جبين كــل مـتـخــاذل ،و كــل مــن ا تـخــذ شعار
«ال أسمع ال أرى ال أتكلم».
فقد تعودنا على كلمة « مــؤا مــرة» وأصبحنا نؤمن بها،
لـكــن أن تصبح قضية فلسطين للفلسطينيين فـقــط فهذا
األ مــر غريب ومستحدث عند هــذا الجيل ،والسبب اإل عــام
العربي المتخاذل مع حكوماته ،و كــأن فلسطين ال تعنينا
شيئا ،لتخرج علينا فئة ضالة فتقول بكل وقاحة إنهم هم
من باعوا أراضيهم .وها هي آفاق الشرق األو ســط الجديد
تتضح ،وسياسة ّ
«فرق تسد» برزت أكثر من أي وقت مضى،
فـعـنــدمــا نـنـظــر ال ــى خــريـطــة الـعــالــم الـعــربــي تـبــدو الـصــورة
واضحة لكل دوله بأنها غير مستقرة ،وفوق كل هذا هناك
خالفات كبيرة فيما بينها باإلضافة إلى دول دمرت ودول
فقدت سيادتها.
فلسطين مشكلة تجمعنا حتى لو كنا متفرقين ،فما أجمل
تلك األرض في صحوتها ،فرغم جراحها تحاول أن تصمد من
أجــل عروبتنا وإسالمنا ،وأبناؤها قدموا الغالي والنفيس
ألرضهم وضحوا بالدماء ألجلها ،أمــا بعض دولنا العربية
فتضحي بشعوبها واألدلة واضحة للجميع.
بــاألمــس ال ـقــريــب ،سـجــل األم ـيــرك ـيــون الـصـهــايـنــة انتهاكا
صارخا لدولة فلسطين بنقل السفارة األميركية إلى القدس،
وعندما اعترض الفلسطينيون منعوا أن يدافعوا عن أراضيهم،
َ َ
بل قتل الصهاينة المدنيين العزل! فأي جريمة بحق اإلنسانية
تلك التي تسمح للخصم بقتل الناس بالسالح ،وتحرم صاحب
األرض أن يدافع عن نفسه وأرضه ولو بالحجارة فقط؟!

نقطة آخر السطر:

بطل من أبطال فلسطين يخاطب جنود االحتالل :قضيتي
ضــدكــم ه ــي كــال ـتــالــي ،س ـت ــرون م ــا س ـي ـحــدث ل ـكــم يــومــا مــا،
ستقولون ليتنا لم نولد في إسرائيل ،أو ليتنا لم نهاجر
إلسرائيل ،اسألوا أنفسكم ،بل أتحداكم جميعا إذا كان هناك
أي واحد منكم ُو ِلد جده في إسرائيل ،فسأمنحه منزلي اآلن.
ج ـيــان مـنـكــم م ـنــذ  66س ـنــة ف ـقــط وت ــري ــدون أن تـحـتـلــوا
فلسطين! نحن نغذي أطفالنا بحليب كيفية رفض االحتالل،
فكل العالم يشاهدون مجازركم وينعتونكم بقتلة األطفال،
أ يـهــا المحتلون المتحايلون ،و مــع ذ لــك ترسلون جنودكم
باألسلحة وتفتخرون وتمنعوننا منها ،ونحن نأتيكم بال
أسلحة لنقول لكم إن سالحكم لن يجدي معنا ،فلدينا عقيدة
في قلوبنا ولديكم أسلحة بين أيديكم ،ويوما ما ستلقون
أسلحتكم وستبقى العقيدة في قلوبنا ما حيينا.

٧

«:»High Light
خطاب العزة والكرامة

عبد اللطيف المناوي

عاد ليصحح المسار ثم يرحل
في حكمه لماليزياَ ،اعتمد مهاتير محمد المعايير العلمية في
التعامل مع الواقع ولم يذهب نحو الغيبيات التي يمكن أن
تكون أسهل كثيرا في قيادة الشعوب ،وله في هذا المقام قول
مشهور« :عندما أردنا الصالة اتجهنا صوب مكة ،وعندما أردنا
بناء البالد اتجهنا صوب اليابان».
مخطئ من يرى في عــودة مهاتير عــودة شخص إلى سدة الحكم،
ويخطئ من يعتقد أن استمرار نهضة ماليزيا أو استعادتها يرتبطان
ً
بعودة شخص ،بل إن مهاتير نفسه كــان واضحا في أن عودته أتت
من أجل تصحيح مسار ،بمجرد أن يحدث سيسلم الزمام لمن يعتقد
أنه قادر على االستمرار في الخط الصحيح ،فقد تعهد بتولي رئاسة
الــوزراء مدة عامين ،والعمل على الحصول على عفو ملكي عن زعيم
ً
المعارضة أنور إبراهيم ،وهو ما حدث ،حيث كان قابعا في السجن
ً
تنفيذا لعقوبات في تهم تتعلق بالفساد وتهم جنسية ،وكان ذلك في
ظل حكم مهاتير محمد نفسه.
عاد ليصحح ما وصفه بـ «أكبر غلطة في حياته» ،وهي تقاعده من
العمل السياسي عام  ،2003هذا هو مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
ً
األسبق ،والذي تزعم ائتالف المعارضة منهيا اعتزاله السياسة من أجل
إزاحة الحزب الحاكم الذي تزعمه هو نفسه أكثر من  22عاما.
ً
ً
إذا عودة مهاتير اآلن هي عودة نهج ال عودة شخص ،من المهم جدا
فهم الفارق بين األمرين.
مهاتير محمد ،الــذي تولى رئــاســة وزراء ماليزيا منذ عــام 1981
حتى عام  ،2003قال إنه «عاد للسياسة لتخليص البالد من مستويات
فساد غير مسبوقة» .كما أقر مهاتير بأنه أساء لنائبه السابق وزعيم
المعارضة ،وأنه نادم على ذلك ،وطلب منه العفو ،وقبل إبراهيم اعتذار
مهاتير محمد ،ونجحا معا في التخلص من ائتالف الجبهة الوطنية
الحاكم ،وزعيمه نجيب عبدالرزاق .موقف الشخصين جدير بالتأمل
والتقدير.
االنتخابات الماليزية التي أعــادت مهاتير شهدت نسبة مشاركة
بلغت  82.3في المئة من إجمالي عدد من يحق له التصويت ،وهذه
ملحوظة أخرى تشير إلى من هو صاحب قرار التغيير.
ف ــي ظ ــل حـكـمــه تـحــولــت مــالـيــزيــا إل ــى أح ــد ال ـن ـمــور اآلس ـيــويــة في

د .حمود حطاب العنزي
التسعينيات ،بعدما نهضت من الناحية الصناعية ،وأصبحت تصدر
ما كانت تستورده ،وانخفضت أعداد المواطنين ممن هم تحت خط
الفقر من  52في المئة إلى ما نسبته  5في المئة فقط ،مع ارتفاع متوسط
دخل المواطن من  3500دوالر أميركي إلى  12ألف دوالر ،خالل أقل من
 15عاما .لم يحقق ذلك بمعجزة أو قدرة شخصية خارقة ،بل بتكريس
نهج الحكم الرشيد ،المبني على دولة القانون ،بمساعدة الشعب بكل
قطاعاته وطوائفه والمسؤولين الماليزيين بــدون احتكار مجموعة
للمسؤولية ،فقط كان المعيار الحرص على خدمة مصالح شعبهم.
َ
اعتمد مهاتير محمد المعايير العلمية في التعامل مع الواقع ولم
يــذهــب نـحــو الغيبيات الـتــي يمكن أن تـكــون أسـهــل كـثـيــرا فــي قـيــادة
الشعوب ،ولــه قــول مشهور فــي هــذا المقام عندما قــال «عندما أردنــا
الصالة اتجهنا صوب مكة ،وعندما أردنا بناء البالد اتجهنا صوب
اليابان».
ماليزيا بلد مساحته  ٣٢٠ألــف كيلو متر مربع ،وعــدد سكانه ٢٧
مليون نسمة .كانوا حتى عام  1981يعيشون فى الغابات ،ويعملون
فى زراعة المطاط والموز واألناناس وصيد األسماك ،وكان متوسط
ً
دخل الفرد أقل من ألف دوالر سنويا.
تــولــى مـهــاتـيــر رئــاســة ال ـ ــوزراء فــي ع ــام ،فــرســم خــريـطــة لمستقبل
ماليزيا حدد فيها األولويات واألهداف والنتائج ،التي يجب الوصول
إليها خالل  ١٠سنوات ،وبعد  ٢٠سنة ،وحتى عام  .2020قرر أن يكون
التعليم والـبـحــث العلمي هما األولــويــة األول ــى على رأس األجـنــدة،
وبالتالي خصص أكبر قسم في ميزانية الدولة ليضخ في التدريب
وتأهيل الحرفيين ،والتربية والتعليم ،ومحو األمية ،وتعليم اإلنكليزية،
والبحوث العلمية ،كما أرسل عشرات اآلالف في بعثات للدراسة بأفضل
الجامعات األجنبية ،وكانت الجامعات في بالده ال تتجاوز  5جامعات
فقام بإنشاء جامعات جديدة ليصل عددها في بالده إلى  80جامعة،
وصنفت الجامعات الماليزية ضمن أول  200جامعة عالميا.
وفــي قطاع الصناعة ،حقق طفرة هائلة في األجـهــزة الكهربائية،
والحاسبات اإللكترونية .أصبح قطاع الصناعة يشكل  90في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي .وفي النشاط المالي فتح الباب على مصراعيه
بضوابط شفافة أمام االستثمارات المحلية واألجنبية.
في عام  2003وبعد  21سنة ،قرر بإرادته المنفردة أن يترك السلطة،
ً
رغم كل المناشدات تاركا لمن يخلفه خريطة طريق وخطة عمل ،وعندما
وجد أن من يقودون ضلوا الطريق ،عاد ليصحح ويسلم الراية لمن
يلتزم النهج ثم يرحل.

محمد الرويحل

الكلمة التي ألقاها سمو األمير في قمة إسطنبول االستثنائية
ً
بشأن نقل السفارة األميركية للقدس اعترافا منها بأن القدس
عاصمة إل ســرا ئـيــل ،كلمة تمثل كــل ا لـشــر فــاء ا لـعــرب و كــل إنسان
شــريــف ال يـقـبــل الـظـلــم وال ـط ـغ ـيــان ال ـلــذيــن تـمــارسـهـمــا سـلـطــات
االحتالل ضد الشعب الفلسطيني ،وهو أمر جبلنا عليه قيادة
وشعبا.

يعني بالعربي المشرمح:
سمو العروبة أمير اإلنسانية قالها بوضوح وبلسان الشعب
الـكــويـتــي والـشـعــوب الـعــربـيــةال ـحــرة حـيــن ت ـســاء ل :ل ـمــاذا يبقى
ً
ً
الضحية قاتال في عرف إسرائيل؟ ولماذا تتمكن إسرائيل دائما
مــن اإلف ــات مــن الـعـقــاب؟ ول ـمــاذا كــل ه ــذه األرواح تــزهــق وهــذه
الدماء تسال أمام الصمت المطبق للضمير العالمي؟
وأ ت ـ ـحـ ــدى أن ي ـج ـيــب ع ــن تـ ـس ــاؤال ت ــه ك ــل خ ــا ئ ــن أو مـتـحـيــز
ً
للصهاينة ،فشكرا سمو العروبة على دفاعك عن الحق العربي،
وهو أمر ليس بغريب على سموك.

عبدالله كفافي

ً
د .ورداني ...وداعا أيها العالم الفريد
فــي خـضــم مـعــركــة ســل لـهــا أه ــل الباطل
ك ــل س ـيــوف ـهــم ورصـ ـ ــوا لـلـظـفــر ب ـهــا جميع
جنودهم ،فقد معسكر الحق ورجاله العالم
الفريد والشيخ األسطورة الجليل األستاذ
ال ــدكـ ـت ــور وردانـ ـ ـ ــي عـ ـب ــدال ــراض ــي ،الـمـعـلــم
والمربي الفاضل ،الذي سخر حياته كاملة
لبناء أجـيــال تحمل كـتــاب الـلــه وت ــذود عن
ّ
سنة رسوله ،صلى الله عليه وسلم ،وتدافع
ً
ً
عن اإلســام دينا وأركــانــا إلى يوم ال ينفع
م ــال وال ول ــد ،وأث ـمــرت غــراســه أفــاضــل في
ك ــل م ـج ــال ،أط ـب ــاء ومـهـنــدسـيــن ومعلمين
ومحامين ومحاسبين ،وغيرهم.
ب ـم ـصــاب ـنــا ف ـي ــك يـ ــا أع ـ ــز ال ـ ـنـ ــاس خـســر
ً
القاصي والداني كريما أمد المعوز من ماله،
وأغـنــى بــه الـلــه المحتاج عــن ذل المسألة،
ً
وأن ـ ــار بـحـكـمـتــه وحـنـكـتــه ع ـق ــوال غمرتها
ظ ـل ـم ــات ال ـج ـه ــل والـ ــوهـ ــم ،وأعـ ـل ــى بـعـلـمــه
ومعرفته راي ــة بـلــدان حجزها عــن العوالم
الماء والجبلّ ،
وقرب بنقاء سريرته وحسن
عشرته بين قـلــوب ورث ــت الـجـفــوة والـعــدا،
ً
وأزاح ببعد نظره وكياسته أجسادا تناوبت
م ـن ــذ ق ــدي ــم األزل ع ـل ــى ال ـت ـن ــاح ــر وال ـف ــرق ــة
والتباغض.

يا خير األهل والصحب ،بفضل مناجاتك
لله ودعــواتــك المتواترة المشهودة وغير
ال ـمــألــوفــة أحـسـسـنــا ب ــاألم ــان م ــن ك ــل شــرر
وسوء منقلب ،وبدعوتك اهتدى المتشكك
في كل عمل ومن عزيمتك وصل فقير الحال
ّ
منا إلى القمم ،وبذاك من سبحانه وتعالى
على الغارق فينا في سوء العمل بمفارقة
المعاصي والنهم.
يا نفسي انتحبي على فراق من زرع فيك
وفــي كــل يــائــس األم ــل ،ويــا أخــي اب ـ ِـك معي
ً
ً
معطاء لــم يـ ّـدخــر لنفسه غير الجهد
رجــا
وال ـت ـع ــب ،ل ـعــل ال ــدم ــع ي ـه ــون ع ـل ـ ّـي وعـلـيــك
فاجعة غطى ألمها كل مصائبنا ونوائبنا
مجتمعة ومكتملة .ويا خصمنا ال تسعد أو
تشمت ،واحذر فلم يعد بيننا بعد اليوم من
كان على العفو والحلم يحملنا.
والله ياسيدي ووالدي الدكتور ورداني
لو أعلم أن األعمار توهب ألهديتك عمري
وأض ـع ــاف ــه ب ــا ت ـ ــردد؛ لـيـقـيـنــي أن م ــا أنــت
فاعله وصانعه من بر وخير وإحسان في
سويعات قليلة ليس لمثلي أو لغيري إليه
وص ــول ول ــو بـعــد عـمــر مــديــد وك ـفــاح كبير
شديد.

عــزائــي وع ــزاء إخــوتــي الــدكـتــور محمد
والدكتور أحمد والدكتور بإذن الله عمرو
ُ
وعزاؤنا أجمعين في والد همام لم تفارق
البسمة محياه ،وتجلت فيه آيات اإليثار
والبذل والعطاء ،وأورث أصوله وفروعه
ـي ج ـنــات الـنـع ُـيــم
ال ـك ــرم والـ ـم ــروء ة ،أن ــه َ ف ـ ِّ
َّ
َ
«و َبــشـ ِـر الـ َّ ِـذ يــن َآمنوا
بوعد العلي القدير:
َ َ ُ
َ
الصال َح َ َّ َ ُ ْ َ
َّ
ات ت ْج ِ َر ي
ات أ ن لهم جن ٍ
ِ
و ع ِ َمل ْوا َ ْ َ ِْ
َ
ُ
وقوله جل وعال «أ ال
ِم َّن َ ْتح َ ِته َا الَّنــهــار َ»ُ ،
َ
ُ
ـاء ا لــلــهِ ال ُخـ ـ ْـو ف َُعــلـ ْـيـ ِـهـ ُْـم َو ال هـ ْـم
إ ن أ و ل ــي ـ
َّ َ
ِ َ ُ ِ َ َّ َ
َ
َي ْحز نون  .ال ِذ ين َآمنوا َو كانوا َيتقون ».
وحـسـبـنــا ب ـشــرى سـيــد الـخـلــق مـحـمــد،
صلى الله عليه وسلم ،ألمثاله رحمه الله
م ــن ال ـع ـل ـمــاء وم ــن ه ــم بــالـخـيــر ســابـقـيــن:
«إنـمــا الــدنـيــا ألربـعــة نـفــر ،عـبــد رزق ــه الله
ُ
ً
ً
ـصــل
م ــاال وعـلـمــا فـهــو يـتـقــي فـيــه رب ــهً ،ويـ ِ
ف ـيــه رحـ ـم ــه ،وي ـع ـلــم ل ـلــه ف ـيــه حـ ـق ــا ،ف ـهــذا
بأفضل ا لـمـنــازل ،»...،و كــذا شهادة جميع
الخيرين والمقربين ،ومن أنس بصحبة
فقيدنا الغالي ،رحمه الله رحمة واسعة،
ً
م ــن أه ــل ال ـت ـقــى والـ ـص ــاح ،وأخـ ـي ــرا رؤى
مــن نحسبهم صالحين ،وال نـقــول إال ما
ُيرضي ربنا« :إنا لله وإنا إليه راجعون».

أياد بيضاء
ٍ

شــاركـ ُـت فــي مجموعة تطوعية تـقــوم بتجهيز مــؤونــة غذائية
شاملة من قوت البلد ،من أرز وعدس وسكر ،باإلضافة إلى الفاكهة
والـخـضــراوات ،فأعجبني مــدى إتقانها العمل ،وعملية التعليب
والتوزيع المنظمة بطريقة احترافية ،ومدى إلمام هذه المجموعة
باألسر المحتاجة والمتعففة المنتشرة في بالدنا ،ومحافظتها
على سرية هذه العوائل ،بحيث ال يطلع كل من يساهم مع أفرادها
على تلك األسماء ،مع المحافظة على ماء وجوه المحتاجين حتى
إن استدعى األمــر توصيل إلــى هــذه المؤونة إلــى أبــواب ديارهم،
كما أعجبني همة الشباب والــروح المعنوية الفياضة وحب مثل
هذا العمل الخيري ،وعندما سألت :من تكفل بكل هذه المؤونة من
تجهيز الصناديق وشراء األطعمة بالكيلوات؟ أجابني المسؤول
عن هذه المجموعة بأن هذه المجموعة الشابة تعاونت في البذل
من مالها ومما يفتح الله عليها من خير.

ا لـقــدس بالنسبة إ لــى المسلمين ليست قضية قابلة
للنقاش ،إنما عقيدة راسخة في ا لــو جــدان ،ففيها أولى
القبلتين وثالث الحرمين المسجد األ قـصــى ،وبشهادة
كل المتابعين الشرفاء فــإن دو لــة الكويت هي الوحيدة
التي ليس لديها أي مظهر من مظاهر التطبيع ،وترفضه
ً
جـمـلــة وتـفـصـيــا ق ـيــادة وشـعـبــا تــربــوا عـلــى الــدفــاع عن
قضايا األمة.
لذلك أتت كلمة األب القائد صاحب السمو أمير البالد،
أطال الله عمره ،لتؤكد هذه المبادئ والمفاهيم بهدف
إع ــادة الـبــوصـلــة إلــى االت ـجــاه الـصـحـيــح ،وإع ــادة قضية
أن ا لـقــدس عربية إ لــى المشهد ،وا لـتــي اختفت ولألسف
الشديد بين دهاليز الفتنة التي أشعلها الصهاينة من
جــا نــب ،والمنهزمون المتواطئون خلف مصالحهم من
جانب آخر.
ودمتم بخير.

«الفاشينستات»
وضياع األسر
بشاير يعقوب الحمادي

عفاف فؤاد البدر

العمل التطوعية اآلية الكريمة
تذكرت وأنا أشارك في مجموعة
التي تقول«َ :و ُي ْطع ُم َ
ون َّ
الط َع َام َع َل ٰى ُح ِّب ِه ِم ْس ِك ًينا َو َي ِتيماً
ِ
َ
َوأ ِس ًيرا» ،فقلت في نفسي :يا ترى من أي فئة هؤالء الناس؟
وتألمت أن يوجد في بالدنا التي تعد من أغنى البلدان ،أناس في
مثل ظروفهم وأحوالهم البائسة.

تــابـعــت وســائــل اإلع ــام الـعــالـمـيــة خ ـطــاب سـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد أم ــام الـقـمــة االسـتـثـنــائـيــة
لمنظمة ا لـتـعــاون اإل ســا مــي « قـمــة إ سـطـنـبــول ا لـطــار ئــة»،
فاتسم خطاب سموه بالشجاعة والجرأة ،وأتت مضامينه
بهدف إحياء الضمير العالمي ،ويعتبر بمثابة وثيقة
ً
مهمة جدا  ،تحمل رسائل وتساؤالت محرجة للمجتمع
الدولي ،تفاعلت معها كل وسائل اإلعالم ،وال سيما إعالم
السوشيال ميديا ،حيث تصدى سموه بطرح أسئلة في
غاية األهمية هي على النحو التالي:
ً
لـ ـم ــاذا ي ـقــف ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ع ــاج ــزا ع ــن ح ــل هــذه
ً
القضية؟ ولماذا يبقى الضحية قاتال في عرف إسرائيل؟
ولماذا تتمكن إسرائيل من اإلفالت من العقاب؟ ولماذا كل
هذه األرواح تزهق والدماء تسال أمام الصمت المطبق
للضمير العالمي؟
جـ ــاء هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ف ــي ظ ــل ال ـخ ـجــل
والتردد العربي والهرولة للتطبيع ،ولم تصدر أي إدانة
تعبر حتى عن استنكار ،فاالحتالل اإلسرائيلي يستخدم
قوة مفرطة من أجل قمع مظاهرات سلمية يتساقط على
ً
أثــرهــا ال ـش ـهــداء واحـ ــدا تـلــو اآلخ ــر ،فــي دل ـيــل عـلــى مــوت
الضمير العربي ،ودرجة تواطؤ العالم الغربي ،وال سيما
الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن ،وحالة الضعف
العربي هذه هي التي منحت ترامب فرصة تفعيل القرار
األميركي بنقل سفارة واشنطن في حين لم يتجرأ على
ذلك من سبقوه؟! ومن دالالت هذا الضعف حسبك متابعة
تصريحات المتصهينين العرب التي صورت في أكثر من
مناسبة أن إسرائيل هي الضحية!
مــن ا لــوا ضــح أن المشهد ا لـحـقــو قــي وا لـقــا نــو نــي ا لـيــوم
لـمـصـلـحــة ال ـج ــاد وض ــد ال ـض ـح ـيــة ،فـثـمــة ج ــرائ ــم حــرب
أ قــل بكثير مما يرتكب فــي فلسطين المحتلة ،لــم تفلت
مــن ا ل ـع ـقــاب ،ألن ا لـقـضـيــة الفلسطينية ال يــو جــد لديها
حــامــل سـيــاســي ق ــوي يـجــابــه ال ـعــربــدة اإلســرائـيـلـيــة بما
تـحـمــل م ــن ن ـفــوذ عــال ـمــي ،وآلـ ــة إعــام ـيــة ف ـتــاكــة ص ــورت
للعالم أن الضحية هي القاتل؟! لذلك تم تعزيز الصفقات
السياسية بما تحمل من مساومات كرست اإل فــات من
العقاب ،وعلى ما تقدم فقواعد القانون الدولي وضعها
ّ
ويفعلها أقوياء العالم ،فيقبل بها ضعفاء
المنتصرون
العرب مجبرين!

ً
ختاما:

بالعربي المشرمح :سمو العروبة!
فــي كــل محفل لنا بصمة عــرو بـيــة أصيلة نابعة مــن إيماننا
بعروبتنا وانتمائنا إليها؛ لذلك لــم تؤثر بنا كــل أ نــواع الغدر
والخيانة التي تعرضنا لها من بعض العرب أصحاب الشعارات
القومية الزائفة.
عام  ١٩٩٠بلغ بنا األمر أن نكفر بقوميتنا وعروبتنا حين غزانا
الـعــراق لنكتشف غــدر منظمة التحرير التي فتحنا لها أراضينا
ودعمناها بكل ما نملك ،كما اكتشفنا خيانة «حماس» التي وقفت
مع الباطل ضد الحق ،ومع ذلك لم نحقد على الشعب العراقي وال
الشعب الفلسطيني ،بعد أن استعدنا وطننا ،بل تجدنا في مقدمة
الدول التي تقدم المعونات لهما والمواقف الداعمة لقضاياهما.
وها هو سمو العروبة أمير اإلنسانية ،رغم مرضه ،يأبى إال أن
يحضر قمة إسطنبول ليلقي كلمة الكويت العربية األصيلة ،فقال
ً
ً
ً
ما ال يجرؤ أحد على قوله ،ولقن العرب درسا قوميا راسخا في ذهن
كل عربي أصيل ،سمو العروبة أثبت للعالم أن الكويت تحمل في
قلبها قضايا أمتها وتدافع عنها ،وال يمكن أن تتخلى عنها رغم
ما عانته من خذالن وغدر.

إضافات

وبما أن الكمية كانت كبيرة فقد تساءلت في نفسي :البد أن هناك
محسنين كثرين من بلدي ساهموا في مساندة هذه المجموعة ،ألن
معظم الشباب العاملين في مقتبل العمر ،فجزاهم الله كل الخير على
هذا المجهود العظيم ،وجعله الله في ميزان حسناتهم.
ً
جاءت مشاركتي بهذه المجموعة لعدة أسباب ،أوال لتلبية الفضول
الذي بداخلي تجاه مثل هذا العمل ،رغم أنها لم تكن المرة األولى التي
أشارك فيها ،فقد شاركت من قبل في إعداد وجبات إلفطار الصائمين،
أما بالنسبة لمشاركتي هذه فكانت أشبه بمن يجهز أطعمة لالجئين
في كل بقاع األرض وبنفس الصناديق التي كنت أشاهدها في األخبار
متجهة إلى أصقاع العالم ،فكانت مشاركة جديدة.
ْ
َ
اآلية الكريمة التي تقول«َ :و ُيط ِع ُمون
تذكرت وأنا أقوم بتلك ًالمشاركة
َّ
ام َع َل ٰى ُح ِّبهِ ِم ْس ِكينا َو َيت ً
الط َع َ
يما َو َأ ِس ً
يرا» ،فقلت في نفسي :يا ترى
ِ
من أي فئة هم؟ وتألمت في نفس الوقت لوجود مثل هذه الطبقة في
بالدنا التي تعد من أغنى البلدان ،فبدأت أستغفر وأتوجه إلى الله
لقبول هذا العمل.
أما السبب الثاني الذي دفعني للتبرع بالمال ،فكان دخول رمضان،
ً
وأســأل الله القبول ،فضال عن التزكية عن الوقت بما يشفع لي يوم
القيامة ،فالصحة والفراغ من النعم المغبون فيهما كثير من الناس،
لذا من األولى تزكيتهما بما يشفع لنا ،ومما أسعدني مجيء كثير من
الصغار للمساهمة في مثل هذا العمل وغرس الرحمة والمحبة في
قلوب الصغار لفعل الخير ،فبارك الله مثل هذا المجهود ،وأسأل الله أن
ً
يزيدنا إيمانا ووعيا بأهمية انتشار هذه األيادي البيضاء.

بــاتــت «الـفــاشـيـنـسـتــات» أو فـتـيــات الــدعــايــات ظــاهــرة
ً
م ـن ـت ـشــرة ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ،وتـ ـح ــدي ــدا ف ــي مـجـتـمـعـنــا
ً
الكويتي المحافظ ،بما لها أحيانا من تأثير سلبي على
أفراد المجتمع ،والسيما المراهقين الصغار.
غـيــر أن الـتــأثـيــر ام ـتــد إل ــى فـئــة أخ ــرى ،وه ــي الـنـســاء
الطامحات للحصول على جميع مــا تعرضه وتروجه
وت ـم ـت ـل ـكــه ه ـ ــؤالء الـ ـع ــارض ــات ل ـل ـم ـن ـت ـجــات وال ـم ــارك ــات
العالمية الباهظة الثمن ،و هــو مــو ضــوع ال ينتهي وال
يتوقف ،ففي كل يوم وكل ساعة هناك الجديد في عالم
الموضة والتسوق والمنتجات التي تصل أسعارها إلى
ً
المئات بل اآلالف أحيانا ...فما أسوأ هذا التقليد األعمى!
نعم هؤالء «الفاشينستات» يعرضن كل هذا ،لكن ليس
بــا لـضــروري أن نمتلك كــل مــا يعرضن! فكل شخص له
إمكانياته و ح ــدود مـصــرو فــا تــه ،وال يستطيع الجميع
شراء كل ما يرى ويريد.
الجري الدائم وراء الجديد تبذير وبذخ ،ولن يحصل
ً
ً
اكتفاء مــادام التفكير سطحيا ومتطلبا لكل شــيء ،إذ
ينبغي االلتفات إلى أ مــور أ خــرى في الحياة أفضل من
ه ــوس الـمــوضــة وخــدعــة ال ـمــاركــات ال ـكــاذبــة حـتــى ولــو
أحببناها كسيدات ،فكثير من العالقات الزوجية ُدمرت
وام ـت ــأت بــالـمـشــاكــل وت ــوت ــرت ب ــل ان ـت ـهــت بـسـبــب هــذه
ا لـهــوس الــذي يــؤدي إلــى عــدم رضــا الــزوجــة وقناعتها
ب ـمــا يـمـلــك زوج ـه ــا وعـيـشـهــا وف ــق م ـس ـتــوى دخ ـل ــه ،في
ظل تسابقها مع غيرها إ لــى امتالك آ خــر ما يطرح في
األسواق والتباهي بشراء األغلى واألثمن.
نعم ،ال بأس أن تشتري الزوجة ما تريد إذا كان الزوج
ً
ميسور الحال ،لكن بشرط أن يكون ذلك التنعم بعيدا
عن الفجور والتباهي ،أما إذا كان الزوج غير مقتدر ،أو
متوسط الدخل ،فعليها عدم اختالق المشاكل المتالك
حقيبة أو قطعة مجوهرات ،مما قد يــؤدي إلى الطالق
في النهاية ،فالحياة السعيدة تكون بالمحبة والتفاهم
والود والتقدير واالمتنان التي تجعل الحياة تسير ،فإن
دخلت الماديات في العالقة جاء ت المشاكل.
الـحـيــاة أصـبـحــت مـعـقــدة أكـثــر مــع وســائــل الـتــواصــل
اال جـتـمــا عــي وا لـمـيــد يــا ،وو ج ــود الفاشينستات أصبح
ً
ً
مؤثرا سلبيا أكثر من أن يكون نافعا ،ال توجد فائدة
فــي مـتــابـعـتـهــن إال لـضـيــاع الــوقــت أو الـتـقـلـيــد األعـمــى
لما يمتلكنه ويفعلنه ،فحياتهن عرض لجميع البشر،
تعرض أمام الجميع بإيجابياتها وسلبياتها وابتذالها
ً
ً
أحيانا  ،والسطحيون من البشر دائما يختارون أسوأ
ما يعرض ،ســواء في السلوك أو تقليد األ شـكــال ،حتى
أصبحوا متشابهين حتى في الوجه والجسم والهندام
والكالم ،مع تقليد صغار العقول لهم.
ورغم أننا اآلن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن،
والذي يجزل فيه الثواب لعباد الرحمن ،وقارئي القرآن،
ن ــاح ــظ أن ه ـ ــؤالء ال ـفــاش ـي ـن ـس ـتــات ي ـبــال ـغــن ف ــي عــرض
مالبسهن ،والمشكلة ليست في العرض ،بل في التعري
المبالغ فيه في مثل أيام هذا الشهر الفضيل ،فأي قدوة
هؤالء؟ ال مانع من التزين وجمال الشكل والملبس ،لكن
ذلك مشروط بالحشمة والستر والوقار ،السيما في هذا
الشهر الكريم بما فيه من أجر وثواب ...اللهم تقبل منا
صيامنا واسترنا وأعطنا األجر والثواب ،واحفظنا في
ديارنا ،واحفظ بالدنا وبالد المسلمين.

ةديرجلا
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الصين تعتبر روسيا وجهة استثمار بالغة الخطورة
ماكسيميليان هيس–
فورين بوليسي`

في مايو الجاري تهاوت
االستثمارات المزمعة من جانب
شركة الطاقة الصينية "سي
أي إف سي" في شركة النفط
الروسية العمالقة روسنفت،
وذلك بعد ثمانية أشهر على
إعالنها ألول مرة ،ويكشف
فشل االرتباط الحدود الصارمة
المتعلقة باحتمال التعاون
المشترك في مجال الطاقة بين
الصين وروسيا.

تكلفة مكائد
شركة روسنفت
الجيوسياسية كان
يتكبدها شركاؤها ولم
يتمكن مساهموها من
نيل عوائد تضاهي
شركات النفط األخرى

بـ ـ ـ ــدت اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات االتـ ـ ـف ـ ــاق
الرئيسي للنفط معقولة ،ولكن
عـنــدمــا تـتـحــول شــركــات الـطــاقــة
إلى ذراع للدولة تصبح الصورة
مختلفة إلى حد كبير وال يشكل
االقتصاد العامل الوحيد عندئذ.
ف ـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع م ـ ــن شـ ـه ــر م ــاي ــو
الـ ـج ــاري تـ ـه ــاوت االس ـت ـث ـم ــارات
المزمعة من جانب شركة الطاقة
الصينية «ســي أي إف ســي» في
شركة النفط الروسية العمالقة
روسـ ـنـ ـف ــت ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد ثـمــانـيــة
أش ـهــر ع ـلــى إعــان ـهــا ألول م ــرة،
ويكشف فشل االرتـبــاط الحدود
الـ ـص ــارم ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــاح ـت ـمــال
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك ف ــي م ـجــال
الطاقة بين الصين– التي تعمل
ع ـلــى تـمـلــك ش ــرك ــة «س ــي أي إف
سي»– وبين روسيا كما ينطوي
ذلك على تحالف سياسي أوسع
بين البلدين.
وقــد دأب ــت بكين على النظر
الى شركة روسنفت على شكل
أداة ف ــي ي ــد ال ــدول ــة الــروس ـيــة،
وبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر ي ـ ـ ـفـ ـ ــوق شـ ـ ــركـ ـ ــة ن ـف ــط
تقليدية ،والى الحد الذي يحول
دون وض ــع ال ـب ـلــديــن أول ــوي ــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،كـ ـم ــا أن
الصين ليست مهتمة ا لــى حد
ك ـب ـيــر ب ـ ــأي ع ــاق ــة اق ـت ـص ــادي ــة
واسعة .وعلى الرغم من أن بكين
تـنـشــط ف ــي الـبـحــث ع ــن شــركــاء
سياسيين واقتصاديين جدد
حـ ــول ال ـع ــال ــم غ ـي ــر أن ـه ــا ت ـبــدو
ق ــد ت ــوص ـل ــت ال ـ ــى نـ ـظ ــرة تـفـيــد
بــأن الحكومة الــروسـيــة تشكل
مجازفة كبيرة.
مــن جهة أخ ــرى تـبــذل شركة
روسـ ـنـ ـف ــت ال ـق ـل ـي ــل مـ ــن ال ـج ـهــد
بغية إخفاء حوافزها السياسية
ووض ـ ـع ـ ـهـ ــا ك ـ ــاع ـ ــب س ـي ــاس ــي
مـ ـحـ ـل ــي رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ط ـ ـ ـ ــوال ع ـهــد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتين ،وعندما تمت مصادرة
«يوكاس» التي كانت أكبر شركة
نـ ـف ــط روس ـ ـيـ ــة فـ ــي عـ ـ ــام 2004
فــي أعـقــاب فـقــدان األوليغاركي
م ـي ـخ ــائ ـي ــل خ ــودورك ــوفـ ـسـ ـك ــي
لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذه وحـ ـ ـظ ـ ــوت ـ ــه ان ـت ـق ـل ــت
أصولها في نهاية المطاف الى
روسنفت التي أصبحت تسيطر
ع ـلــى  16ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إن ـتــاج
النفط المحلي .وتقول الشركة
ال ـيــوم إنـهــا تنتج نـحــو  40في
المئة من إنتاج روسيا النفطي.

أداة سياسة خارجية

بكين دأبت على
النظر إلى شركة
روسنفت على أنها
أداة في يد روسيا
بقدر يفوق شركة
نفط تقليدية

ومـنــذ تعيين إيـغــور سيشن
ً
ً
رئـيـســا تـنـفـيــذيــا لـهــا فــي شهر
مــايــو م ــن ع ــام  2012أصبحت
روسنفت بازدياد أداة سياسة
خ ــارج ـي ــة ،ك ـمــا أش ـ ــرف سيشن
في السابق على سياسة الطاقة
ً
ب ـح ـك ــم ع ـم ـل ــه نـ ــائ ـ ـبـ ــا ل ــرئ ـي ــس
الـ ـ ــوزراء فــي روس ـي ــا ،وق ــد مهد
لـخـطـطــه ف ــي الـمـسـتـقـبــل حــول
روسـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إجـ ـ ـ ــراء
مفاوضات مــع شركة بريتيش
ب ـتــرول ـيــوم إزاء عـمـلـيــاتـهــا في
روس ـي ــا وال ـق ـي ــام بـ ــدور ق ـيــادي

شركة النفط الروسية العمالقة روسنفت
في تطوير التعاون بين روسيا
وفنزويال.
وخـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــة مـ ـ ــن ت ـع ـي ـيــن
ً
ً
سيشن رئيسا تنفيذيا لشركة
روسـ ـنـ ـف ــت أش ـ ـ ــرف ع ـل ــى شـ ــراء
عمليات بريتيش بتروليوم في
روسـيــا الـتــي أسـفــرت عــن تملك
ال ـش ــرك ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـك ـبــرى
لحصة بلغت  19.75فــي المئة
م ــن روس ـن ـفــت نـفـسـهــا ،وق ــد تم
تكريم سيشن في لندن واعتبر
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرون ف ـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ذلـ ــك
االتفاق على شكل طريقة لربط
المصالح بين روسـيــا وال ــدول
الغربية.
وبعد سنة واح ــدة فقط ورد
اسم سيشن على قائمة عقوبات
غربية في أعقاب تدهور عالقات
موسكو مع الغرب نتيجة غزو
روس ـي ــا ألوك ــران ـي ــا وض ــم شبه
ج ــزي ــرة ال ـ ـقـ ــرم .وق ـ ــد دف ـ ــع ذل ــك
الـتـحــول الـجـيــوسـيــاســي نفسه
روس ـ ـيـ ــا نـ ـح ــو عـ ــاقـ ــات أقـ ــوى
م ــع ال ـص ـي ــن ،وت ــوج ــه الــرئ ـيــس
فالديمير بوتين إلــى بكين في
شهر مايو من عام  2014عندما
واف ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى مـ ـط ــال ــب ال ـص ـي ــن
المتعلقة بالتسعير في اتفاقية
تصدير للغاز لثالثين سنة.

مبادرة الحزام والطريق
وق ـ ــد تـ ـص ــادف ه ـ ــذا ال ـت ـحــول

الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاس ــي ال ـ ــروس ـ ــي مــع
إط ـ ــاق ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي شي
جـ ـي ــن ب ـي ـن ــغ ل ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ال ـ ـحـ ــزام
وال ـ ـط ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف الـ ــى
االستثمار وتحسين التجارة مع
الـعـشــرات مــن ال ــدول واسـتـخــدام
ت ـق ــدم ال ـص ـي ــن االقـ ـتـ ـص ــادي مــن
أجــل تحسين نـفــوذهــا وتعميق
عالقاتها السياسية .وبدت شركة
روسنفت التي وافقت في اآلونة
األخيرة على مضاعفة شحناتها
ال ــى الـصـيــن فــي واح ــد مــن أكبر
االتفاقات في أسواق النفط على
االطــاق بــدت مهيأة لالستفادة
من هذه التطورات ،وفي غضون
ذلــك انطلقت شركة «ســي اي اف
سـ ــي» ن ـحــو األس ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
بدعم من بكين.
وتــؤكــد األح ــداث التي أعقبت
ذلــك أن شركة «ســي اي اف سي»
كانت تتبع قواعد مبادرة الحزام
والطريق في االستثمار في أماكن
ت ـت ـم ـتــع بــأه ـم ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
بالنسبة الى بكين ،وقد برز أول
ج ـه ــوده ــا ال ـخ ــارج ـي ــة الــرئـيـســة
من خالل استثماراتها الواسعة
في جمهورية التشيك .كما تمت
ت ـس ـم ـي ــة مـ ــؤسـ ــس الـ ـش ــرك ــة يــي
ً
جيانمينغ مـسـتـشــارا للرئيس
التشيكي مـيـلــوس زي ـمــان الــذي
كان يسعى الى تحسين عالقات
بالده مع الصين في سنة ،2015
وقد وافقت شركة «سي آي تي آي

سي» القابضة المملوكة للدولة
الصينية على ش ــراء أص ــول في
ش ــرك ــة «س ـ ــي اي اف س ـ ــي» فــي
جمهورية التشيك.
وبـ ـ ـ ــدت شـ ــركـ ــة «سـ ـ ــي اي اف
ً
سي» أيضا وكأنها تنفذ أهداف
السياسة الخارجية الصينية من
خــال اتـفــاق آخــر عندما وافقت
في شهر مايو  2016على شراء
نسبة  51في المئة من شركة «كي
ام جي انترناشيونال» وهي فرع
لعمالق الطاقة في كازاخستان
«كاز ميوني غاز» .وقد اعتبر هذا
ً
ً
االتفاق مهما جــدا بالنسبة الى
كازاخستان التي أطلق الرئيس
الـصـيـنــي مـنـهــا م ـب ــادرة ال ـحــزام
وال ـطــريــق ،وال ـتــي كــانــت تعاني
تباطؤا في اقتصادها ،ويقال إن
شركة «سي آي تي آي سي» تفكر
فــي ش ــراء نسبة جــديــدة تضاف
الى حصتها في امتياز أبو ظبي
ال ـن ـف ـطــي أي ـض ــا ال ـ ــذي تستثمر
ف ـيــه شــركــة تـشــايـنــا نــاشـيــونــال
بـ ـت ــرولـ ـي ــوم كـ ـ ـ ــورب ال ـم ـم ـل ــوك ــة
للدولة.

االستثمار في «روسنفت»
ويثير هــذا كله ال ـســؤال حول
سـ ـب ــب االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ــي ش ــرك ــة
روس ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــح ل ـه ــا
باالنهيار اآلن ،وعندما تم االعالن
عن االتفاق بقيمة  9.1مليار دوالر

في شهر سبتمبر من عام 2017
ب ــدا ذل ــك وك ــأن ــه مــرح ـلــة جــديــدة
فــي شــراكــة روسـيــا والـصـيــن في
ميدان الطاقة.
وق ـ ـ ــد تـ ـم ــت ت ـغ ـط ـي ــة واسـ ـع ــة
العتقال يي جيانمينغ في أواخر
شـهــر ف ـبــرايــر وال ـم ـضــاربــات في
سقوط شركة «ســي اي اف سي»
وتركزت على الديون الكبيرة التي
تراكمت على الشركة ،وربما تكون
تلك الــديــون مرهقة ولكن شركة
«فــي تي بــي» الروسية المملوكة
للدولة عرضت تقديم قسم كبير
مــن التمويل على الــرغــم مــن أنه
ً
كــان فــي وســع بكين أيـضــا عمل
الشيء نفسه.
ً
وكان واضحا أن الصين ترغب
في تعميق عالقاتها النفطية مع
روسيا التي حلت في سنة 2016
محل المملكة العربية السعودية
كمورد رئيس للنفط الى الصين،
مع قيام شركة روسنفت بحصة
األسـ ـ ــد ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،وق ـبــل
أيام قليلة فقط من إلغاء االتفاق
تـ ـ ـ ــرددت أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن ع ـق ــد إم ـ ــداد
م ـن ـف ـصــل ل ـخ ـمــس سـ ـن ــوات بـيــن
روسنفت و»ســي اي اف سي» تم
االت ـفــاق عليه فــي شـهــر نوفمبر
الماضي ،وقــد تم تعديله ولكنه
مستمر على أي حال.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف يـمـكــن
توجيه اللوم الى مكائد روسنفت
الـجـيــوسـيــاسـيــة بـسـبــب انـهـيــار

ات ـف ــاق «سـ ــي اي اف س ـ ــي» ،وقــد
سـمــح سـيـشــن لــديــون روسـنـفــت
بالتضخم ب ـشــدة ،و ه ــي تسعى
ال ــى مــواج ـهــة تـكـلـفــة الـعـقــوبــات
االقتصادية األميركية ومتابعة
سيشن لمهمته في إعطاء أولوية
محتملة ل ـم ــردود جيوسياسي
يفوق األخطار المالية.

تمويل فنزويال
وف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن رغ ـب ــة بكين
ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ف ـ ـ ــي تـ ـم ــوي ــل
ف ـنــزويــا ق ــد اس ـت ـن ـفــذت ،عـمــدت
ش ــرك ــة روس ـن ـفــت ال ــى مـضــاعـفــة
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ،وف ـ ـ ــي أواخـ ـ ـ ـ ــر ش ـهــر
سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي واف ـق ــت على
تقديم قروض بعدة مليارات من
الــدوالرات الى كردستان العراق،
وقـبــل شـهــر فـقــط مــن االسـتـفـتــاء
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــال هـ ـن ــاك ،وع ـلــى
ال ـع ـك ــس م ــن ذلـ ــك تـ ـف ــادت بـكـيــن
الـ ـت ــورط ال ـع ـل ـنــي ف ــي ال ـخــافــات
الــداخـلـيــة الـعــراقـيــة ،واألك ـثــر من
ذلك أن استحواذ روسنفت الفعلي
عـلــى شــركــة إي ـســار النفطية في
الهند ال ــذي تــم فــي شهر يونيو
الماضي يربط بين عمالقة النفط
ونيودلهي ،وقد يقدم ذلك جوائز
جـيــوسـيــاسـيــة ال ــى مــوسـكــو في
ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف ك ـم ــا أن حـصــة
شركة «سي اي اف سي» لن تكون
كافية من أجل التأثير في اتخاذ

الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ــروس ـ ــي ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بواحدة من أكبر منافسي بكين.
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدر االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ــى أن
تـكـلـفــة م ـكــائــد ش ــرك ــة روس ـن ـفــت
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة كـ ــان يـتـكـبــدهــا
شركاؤها ،ولم يتمكن مساهموها
من نيل عوائد تضاهي شركات
النفط األخــرى ،وحتى تلك التي
ت ـع ـم ــل فـ ــي روس ـ ـي ـ ــا ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
ضوء تعافي أسعار النفط ،وفي
الشهر الماضي ،قال بوب دادلي
وهــو الــرئـيــس التنفيذي لشركة
بريتيش بـتــرولـيــوم إن ــه ينصح
بـتـفــادي روس ـيــا عـلــى الــرغــم من
اسـتـمــرار شركته فــي االستثمار
ف ــي روس ـن ـفــت ،وي ـب ــدو أن بكين
تلقفت ذلك التحذير.

َ
ترامب وبوتين ...تنافس على عرش «ملك الفوضى»

●

إدوارد غولدبرغ  -ذي هيل

نشهد اليوم سباق أحصنة في المضمار
الجيو-سياسي على َمن يستطيع أن َّ
يتوج
ً
ً
رسميا ملكا للفوضى ،مع سعي فالديمير
بوتين ودونالد ترامب للفوز بهذا اللقب؟
ي ـك ـمــن االخـ ـت ــاف بـيـنـهـمــا ف ــي أن تــاريــخ
رو سـيــا ،وثقافتها ،وبنيتها االقتصادية
ً
الراهنة ّ
تقدم منهجا لجنون بوتين ،ولكن
في حالة ترامب كرئيس للواليات المتحدة،
إذا استثنينا جشع اإلنسان ،يصعب علينا
تمييز منهج مماثلة.
ُ
اعـ ــت ـ ـبـ ــرت روسـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـخـ ــاسـ ــر ال ــوح ـي ــد
ف ــي ل ـع ـبــة ال ـع ــول ـم ــة ،ف ـب ـعــدمــا غ ــرق ــت فــي
كليبتوقراطيتها (نظام حكم اللصوص) ولم
تنضم إلــى العالم المعولم ،عانت روسيا
ً
ً
في السنوات األخيرة تراجعا اقتصاديا،
فـيـتـحـ ّـول الـنـفــط ،وه ــو منتجها الــرئـيــس،
بـســرعــة إل ــى مـنـتــج قــديــم ،رغ ــم االنـتـعــاش
األخير الذي شهدته أسواق النفط ،وبما أن
ً
النفط كان حتى وقت ليس ببعيد منتجا
ال بــديــل لــه ،لــم يحتج االقـتـصــاد الــروســي
إلى تعزيز مهاراته التجارية بغية تطوير
منتجات أخرى وبيعها للعالم.

لعبة القوى العظمى
ً
ً
إذا ،يجني بوتين قوة من زعزعة العالم
الـمـعــولــم ،ويـ ــدرك أن روس ـيــا تـحـتــاج إلــى
ً
ت ـغ ـي ـيــرات ضـخـمــة ك ــي تـصـبــح الع ـب ــا في
الـعــولـمــة ،تـغـيـيــرات ت ـهــدد الـسـلـطــة ،لذلك
ي ـ ـ ــدرك ب ــوتـ ـي ــن بـ ــوضـ ــوح أن الـ ـصـ ـي ــن قــد
ت ــرى مستقبلها ف ــي ا لـعــو لـمــة إال أن قــوة
روس ـي ــا تـكـمــن ف ــي لـعـبــة ال ـق ــوى العظمى

ً
الـقــديـمــة ال ـط ــراز ،وي ـعــي بــوتـيــن أي ـضــا أن
روسيا تستطيع مع تراجع عــدد سكانها
ً
ً
ّ
واقتصادها الصغير ،أن تشكل العبا مهما
في هذه اللعبة.

في وجه عدد سكان الصين الضخم وقوتها
االقـتـصــاديــة ال ـيــوم وف ــي وج ــه ق ــوة الهند
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ق ــري ـب ــا .ل ـن ـتــوقــف ف ـقــط عند
فـكــرة األص ــول الملموسة مقابل األصــول
غير الملموسة .صحيح أن مصنع الفوالذ
ال ـم ـح ـلــي ال ـق ــدي ــم ال ـث ــاب ــت يـحـقــق الـنـجــاح
كوحدة اقتصادية وطنية في عالم انعزالي،
غـيــر أن ال ـشــركــات ال ـجــديــدة ال ـتــي تتمتع
بــأصــول غير ملموسة ،مثل آبــل وغــوغــل،
ّ
ً
تستخدم العالم كمنصتها وتولد أرباحا
ّ
ضخمة نتيجة ذل ــك .كــذلــك يـشــكــل ال ــرأس
مال البشري ،الذي تعتمد عليه آبل وغوغل،
النفط الجديد.

الرابح األكبر
مــع الكتلة البرية الكبرى التي تالمس
م ـع ـظ ــم ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ــاخ ـن ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
ً
وتجاور أوروبا والصين أيضا ومع ثاني
ً
أكبر ترسانة نووية في العالم ،فضال عن
حــق الـتـصــويــت فــي مجلس األم ــن التابع
لألمم المتحدة ،ال داعي ألن يصلح بوتين
ُ
ً
اق ـت ـصــاده لـيـكــون الع ـب ــا ،ف ــإذا لـعـبــت هــذه
اللعبة بطريقة تقليدية ،تصبح رو سـيــا
ً
ً
ً
العبا مهما ،مع أنها تملك اقتصادا يعادل
بـحـجـمــه اق ـت ـصــاد إسـبــانـيــا وعـ ــدد سـكــان
يفوق بثالثة أضعاف عدد سكان هذا البلد.
ي ـ ـس ـ ـمـ ــح ن ـ ـشـ ــر االضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراب لـ ـب ــوتـ ـي ــن
بتسديد لكمات تفوق بقوتها وزن روسيا
االقتصادي ،لكن هذا االضطراب ال يسيء
فحسب إلى النظام العالمي الــذي خصته
باستثمار كبير مــر بــح ،بــل يلحق الضرر
ً
أيضا بمستقبل الواليات المتحدة .فال تزال
الواليات المتحدة الرابح األكبر من العولمة،
ال شك في أن العولمة عادت بالفائدة على
دول مثل الصين كانت تعيش في فقر مدقع
وباتت ثرية بفضل العولمة ،إال أن الواليات
المتحدة ازدادت ثراء.
لنتأمل في ما حدث منذ عام 1980عندما
بـ ــدأت الـعــولـمــة ت ـبــرز كـعــامــل م ـهــم ،كــانــت
ً
ً
الواليات المتحدة تملك آنذاك ناتجا وطنيا
ً
إجماليا يبلغ  2.8تريليون دوالر ،في حين
كــان ناتج الصين  302مليار دوالر فقط،

مكاسب ترامب

إلى أين يتجه الصراع األميركي  -الروسي؟
ول ـكــن بـحـلــول ع ــام  ،2016ك ــان االقـتـصــاد
األميركي قد نما إلى  18.6تريليون دوالر،
ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ االق ـت ـص ــاد ال ـص ـي ـنــي 11.3
ً ً
تــريـلـيــونــا .إذا ،نـمــا االق ـت ـصــاد األمـيــركــي
ً
كثيرا ،حتى لو أخذنا في االعتبار انهيار
عــام  .2008صحيح أن معدل نمو الصين
خالل الفترة عينها جاء أعلى بكثير ،إال أن
هذا منطقي .فإذا انطلقت من مقدار ضئيل،
فعليك السعي لـمـجــاراة اآلخــريــن ،وتبقى
الفكرة األهم أن الواليات المتحدة لم تفتقر
فيما كانت الصين تزداد ثراء ،بل العكس.
ً
بما أن الصين انطلقت من الصفر تقريبا
عندما بدأت العولمة ،تبدو مكاسبها للعالم

الـخــارجــي أكـبــر بكثير مـمــا هــي عليه في
الــواقــع ،فــإذا تأملنا وضعها على صعيد
الفرد ،ال تــزال الصين بالغة الفقر مقارنة
بــالــواليــات المتحدة ،ففي عــام  ،2017بلغ
الناتج المحلي اإلجمالي الصيني للفرد،
بــاالسـتـنــاد إل ــى ت ـعــادل ال ـ ًق ــدرة الـشــرائـيــة،
ً
 15660دوالرا فقط مقارنة بــ 59501دوالر
للفرد في الواليات المتحدة .حتى اليونان،
رجــل أوروبــا السقيم مع دخــل فــردي يبلغ
ً ُ
 27737دوالرا ،تعتبر أكثر ثراء من الصين.
بينما كــانــت الصين ت ــزداد ث ــراء ،جنى
ً
المستهلكون األميركيون الفوائد عموما،
بخالف ما يوحيه الخطاب السائد ،ويكفي

أن ننظر إلى السلع األساسية مثل مالبس
األطـفــال واألوالد ،فــإن أسـعــار هــذه السلع
بـفـضــل ال ـ ـ ــواردات م ــن ال ـص ـيــن ،انخفصت
بنحو  10في المئة بين َ
عامي  1999و،2013
ويشير بنك االحتياطي الفدرالي في داالس
إلى أن األميركيين شهدوا اتساع خيارهم
من المنتجات بمقدار الثلث خالل العقود
األخيرة بفضل العولمة.
ً
لكن حروب ترامب ،التي خاضها تطبيقا
ً
إلستراتيجيته «الواليات المتحدة أوال «،
ً
تـتـعــارض مـبــاشــرة مــع مـصــالــح الــواليــات
الـمـتـحــدة فــي عـصــر الـعــولـمــة ،فــا تساهم
هذه الحروب في تقوية الواليات المتحدة

مــا مــن دول ــة كـبــرى أخ ــرى تتمتع ،مثل
الواليات المتحدة ،بهذه الميزة االقتصادية
وال ـف ـك ــري ــة األس ــاسـ ـي ــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـج ــال،
لذلك ،ماذا يكسب الرئيس ترامب من دفع
الــواليــات المتحدة نحو الفوضى؟ ال شك
فــي أن هــذا يـنــال رضــا قاعدته السياسية
عـلــى األم ــد الـقـصـيــر ،لـكــن المشكلة تكمن
ً
في أن هذه القاعدة ال تمثل المستقبل .إذا،
ما المنهج الذي يطبقه ترامب مع جنونه
الجيو-سياسي؟

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية
قوة حركة حماية «البشتون» في باكستان
داود خطاك  -أميركان
إنترست

ُو ِلدت حركة حماية البشتون
قبل نحو أربعة أشهر للدفاع
عن الحقوق المدنية للمنتمين
إلى اإلثنية البشتونية في
باكستان ،وهم مجموعة من
األقليات ًال يتخطى عددهم
 30مليونا في بلد يبلغ عدد
سكانه  207ماليين نسمة.

خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات ال ـس ـب ـع ـي ــن
الماضية مــن تــاريــخ باكستان ،لم
يسبق لمجموعة أن تحدت سلطة
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـطــري ـقــة
مباشرة إلى هذا الحد ،ولم يسبق
ف ــي ت ــاري ــخ ه ــذه ال ــدول ــة الـحــديــث
أن تعرضت مجموعة لـهــذا القدر
مـ ــن ال ـت ـع ـت ـي ــم اإلع ـ ــام ـ ــي والـ ـح ــد
م ــن ن ـشــاط ـهــا الـ ـعـ ــام ،ولـ ــم يـسـبــق
لـمـجـمــوعــة أن تـمـكـنــت م ــن حشد
أنصارها بهذه السرعة والضخامة
رغم كل هذه العقبات.
عن أي مجموعة نتحدث؟ حركة
ولدت قبل
حماية البشتون ...حركة ِ
أرب ـع ــة أش ـهــر ت ــداف ــع ع ــن الـحـقــوق
ال ـمــدن ـيــة لـلـمـنـتـمـيــن إل ــى اإلثـنـيــة
ال ـب ـش ـتــون ـيــة ف ــي ب ــاك ـس ـت ــان ،وهــم
مجموعة من األقليات ال يتخطى
ً
عــددهــم  30مـلـيــونــا فــي بـلــد يبلغ
عدد سكانه  207ماليين نسمة.

انتشار

استطالعات الرأي
ُ
تظهر أن كل تدبير
قمعي ُيتخذ ضد
الحركة من تعتيم
إعالمي واعتقال
عشوائي ورفض
منحها تراخيص
لتنظيم التجمعات
يعزز التعاطف مع
هذه المجموعة

بـ ـ ــدأ ش ـ ـع ـ ــارات حـ ــركـ ــة ح ـمــايــة
ال ـب ـش ـت ــون ت ـت ـس ـلــل إل ـ ــى الـمـعـجــم
ال ـ ـعـ ــام ،ف ـت ـس ـمــع الـ ـن ــاس ي ـســألــون
ب ـل ـغ ــة الـ ـبـ ـشـ ـت ــون« :أي ن ـ ــوع مــن
الـ ـح ــري ــة هـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه؟» ،وت ـح ــول ــت
عبارة «يقف الزي (العسكري) وراء
هذا اإلرهــاب» باللغة األورديــة إلى
نــداء لالحتشاد ،أمــا جاذبية هذه
المجموعة ،فلم تعد تقتصر على
األقليات اإلثنية والدينية األخرى،
ً
بل ّ
توسعت لتشمل أيضا شرائح
من المجتمع الباكستاني تتمسك
بسيادة الدستور وتحترم حقوق
اإلنسان ،وحرية التعبير ،والسالم،
والديمقراطية.
قد يكون هذا أسوأ كابوس يراه
الـجـنــراالت الباكستانيون ،الذين
ح ـك ـمــوا ط ـ ــوال  35س ـنــة ومـ ــا زال
باكستانيو الطبقة الوسطى األقل
ً
ً
تعليما واألكـثــر فـقــرا يعتبرونهم
المنقذ والمدافع عن الوطن ،فمنذ
تأسيس باكستان عام  ،1947عزز
قادة الجيش شرعيتهم بالتحدث
عـ ــن «م ــرحـ ـل ــة م ـف ـص ـل ـي ــة دق ـي ـق ــة»
ّ
بالنسبة إل ــى الـبـلــد ،ويـشــكــل هــذا
ً
ج ــزءا مــن رواي ــة وطـنـيــة محبوكة
بدقة هدفها الدفاع عن كل خطوة
مخالفة للدستور يتخذونها ،من
االنقالبات العسكرية إلى استخدام
الـمـجـمــوعــات الـمـجــاهــدة ونعتهم
وخ ـصــوم ـهــم بــال ـك ـفــار ،وال ـخــونــة،
والعمالء الخارجيين.
ّ
تعرض منظور باشتين ،زعيم
قبلي بارز في السادسة والعشرين
ً
من عمره ،لمعاملة مماثلة أخيرا،
ُ
وي ـع ـت ـبــر ه ــو وزمـ ـ ــاؤه ف ــي حــركــة
حماية البشتون نتاج أزمة وطنهم
ُ
التي تعود إلى عقود مضت .تدعى

إحدى وقفات «حماية البشتون»
ً
المناطق القبلية المحكومة فدراليا
عـلــى ال ـحــدود مــع أفـغــانـسـتــان في
ً
شمال غرب باكستان «أرضــا غاب
ع ـن ـهــا الـ ـق ــان ــون» ألن ال ـح ـكــومــات
الـبــاكـسـتــانـيــة الـمـتـعــاقـبــة فضلت
إدارتها بموجب قوانين «تنظيمات
الجرائم الحدودية» التي ترجع إلى
عصر االستعمار بــدل إخضاعها
لـحـكــم ال ــدس ـت ــور ،وب ـمــوجــب هــذه
القوانين ،من الممكن اعتقال رجال
ال ـق ـب ــائ ــل وم ـعــاق ـب ـت ـهــم وف ـ ــق بـنــد
ال ـم ـســؤول ـيــة ال ـج ـمــاع ـيــة م ــن دون
الحق باالعتراض ،في الوقت عينه،
ي ـم ــارس ال ـصــاح ـيــات الـقـضــائـيــة
والتنفيذية الشخص ذاته« :عميل
ً
سياسي» ُي ّ
عين فدراليا.

عقود من النضال
عــانــى أج ـ ــداد بــاشـتـيــن الـكـثـيــر
بسبب نـظــام «تنظيمات الـجــرائــم
ال ـح ــدودي ــة» ه ــذا ونــاض ـلــوا ضــده
ط ـ ــوال عـ ـق ــود ،ك ــذل ــك واج ـ ــه جـيـلــه
ً
ظروفا مريرة عقب قدوم مجموعات
طالبان المختلفة من أفغانستان،
ال ـت ــي س ــرع ــان م ــا ت ـك ــاث ــرت وأدت
إل ــى عـمـلـيــات عـسـكــريــة كـثـيــرة في
تلك المنطقة ،فنتج عن ذلــك دمار
الـمـمـتـلـكــات واألع ـ ـمـ ــال ،وتـهـجـيــر
ماليين رجال القبائل ،وقتل اآلالف

وت ـشــوي ـه ـهــم ،وم ـعــام ـلــة مـجـحـفــة
م ـت ــواص ـل ــة ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـص ـمــت
المتأصل في إرث أعمق من الخوف.
ل ـك ــن ب ــاش ـت ـي ــن ك ـس ــر ال ـص ـمــت،
ً
راف ـع ــا ال ـصــوت ضــد مــا ادع ــى أنــه
إجحاف طال إخوانه رجال القبائل،
ّ
وشكل مقتل الشاب القبلي نقيب
الـلــه مـحـســود ،ال ــذي طـمــح إل ــى أن
يصبح عــارض أزيــاء ،في مواجهة
م ــع ال ـشــرطــة ف ــي مــدي ـنــة كــراتـشــي
الساحلية فــي باكستان فــي شهر
ً
يناير محفزا ،لكن الحركة التي كان
الـهــدف منها حماية رج ــال قبيلة
محسود تحولت بسرعة إلى حركة
حماية البشتون الحدودية.

تآمر مع «طالبان»
سـ ـ ّـمـ ــت قـ ـ ـي ـ ــادة حـ ــركـ ــة ح ـم ــاي ــة
ً
البشتون مباشرة الجيش ووكاالته
االستخباراتية واتهمتها بخطف
الناس ،وتدمير الممتلكات ،والتآمر
م ــع ط ــال ـب ــان .ف ــي ب ـي ـش ــاور ،وقــف
اآلالف على أقدامهم وهللوا فيما
قادة
اعتلى علي وزيــر ،ثاني أكثر ً
حــركــة حـمــايــة الـبـشـتــون شـعـبـيــة،
ً
المنبر ليلقي خطابا ،ادعــى وزير
ً
ّ
أنه خسر  17فردا من عائلته وتكبد
خسائر مادية ضخمة في منطقته
القبلية ،ومن دون أي مواربة ،اتهم

ً
وزير صراحة الجيش الباكستاني
بالتعاون مع حركة طالبان بشكل
لصيق.
يـنـكــر الـجـيــش بــالـتــأكـيــد دعمه
ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ،ل ـكــن هـ ــذه الـتـهــم
أثارت بكل وضوح استياء البعض،
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ذكـ ــر قــائــد
الجيش الباكستاني الجنرال قمر
ج ــاوي ــد ب ــاج ـ ُـوه ف ــي خ ـطــاب أل ـقــاه
خالل احتفال أقيم في مقر الجيش
الباكستاني في روالبندي في 12
أبــريــل أنــه لــن يسمح «للتظاهرات
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــط لـ ـ ـه ـ ــا» بـ ـ ـ ـ ــأن ت ـع ـك ــس
الـمـكــاســب الـتــي حققتها عمليات
مكافحة اإلرهـ ــاب ،لـكــن السلطات
ً
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة اس ـت ـغ ـل ــت أخـ ـي ــرا
تدابير مكافحة اإلره ــاب العتقال
نــاشـطــي حــركــة حـمــايــة البشتون،
ومضايقتهم ،وتخويفهم.
غ ـي ــر أن قـ ـي ــادة ح ــرك ــة ح ـمــايــة
ً
ال ـب ـش ـتــون ،بـمــواجـهـتـهــا مـبــاشــرة
الجيش بسبب ما دعته انتهاكات
فادحة لحقوق اإلنسان وإجراءات
الجيش
تعسفية ،تتحدى سمعة
ً
بصفته المؤسسة األعلى مصداقية
فــي بــاكـسـتــان وادع ـ ــاءات ضباطه
ً
ب ــأن ـه ــم أك ـث ــر ن ــزاه ــة وصـ ــدقـ ــا مــن
ُ
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـنـتـقــد
ً
غالبا.
ص ـح ـيــح أن غ ــال ـب ـي ــة األح ـ ــزاب

السياسية وقياداتها تنأى بنفسها
عالنية عن حركة حماية البشتون
تريد إثارة استياء الجيش
ألنها ال َّ
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـبـ ــق ع ـ ـلـ ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
البرلمانية ســوى أشهر قليلة ،إال
أنـهــا تــؤيــد ب ـســرور فــي المجالس
الخاصة انتقادات باشتين للجيش،
فـ ـيـ ـق ــول هـ ـ ــذا الـ ــرجـ ــل ال ـ ـشـ ــاب مــن
المناطق القبلية ويقوم بما يتمناه
السياسيون وال يجرؤون عليه.

جاذبية الحركة
تـشـمــل ال ـع ــوام ــل األخ ـ ــرى الـتــي
تخيف الـجـنــراالت جــاذبـيــة حركة
حـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـشـ ـت ــون بـ ـي ــن الـ ـق ــوى
التقدمية والديمقراطية األخــرى،
ً
ً
فـقــد حـصــد بــاشـتـيــن دع ـمــا كـبـيــرا
مــن ا لـشـبــان والمثقفين البنجاب
ً
التقدميين ،فضال عن أنه استمال
ناشطين من أقلية اإلثنية البلوشية
ومجتمع ال ـه ــزارة ،ال ــذي يتعرض
أع ـ ـضـ ــاؤه الض ـط ـه ــاد الـمـقــاتـلـيــن
فـ ــي م ــديـ ـن ــة ك ــويـ ـت ــه وم ـح ـي ـط ـهــا.
وهـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا تـ ـحـ ـف ــز ح ـ ــرك ـ ــة حـ ـم ــاي ــة
البشتون األقليات المظلومة على
الـ ـنـ ـه ــوض لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ح ـقــوق ـهــا
ال ـت ــي يـ ًمـنـحـهــا إي ــاه ــا ال ــدس ـت ــور،
ّ
السياسيين على تحدي
مشجعة
ً
الـجـيــش وف ــارض ــة عـلــى الــوكــاالت

االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة إن ـ ـهـ ــاء دع ـم ـهــا
المزعوم ألنصارها من اإلرهابيين
فـ ــي ال ـه ـن ــد وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان بــاســم
«المصلحة الوطنية».

تعزيز التعاطف
صحيح أن ع ــدد داع ـمــي حركة
ح ـمــايــة ال ـب ـش ـتــون الـنــاشـطـيــن قد
ً
ال يتعدى الخمسة عشر ألـفــا إلى
ً
الـعـشــريــن أل ـفــا ،أي أقــل بكثير من
داعمي األحــزاب السياسية ،إال أن
ـاف ألح ـ ــداث ف ـ ــارق .ف ـهــؤالء
ه ــذا كـ ـ ٍ
مؤيدون متشددون عانوا المشقة
أنفسهم خالل العمليات العسكرية
ال ـت ــي ن ـفــذت ـهــا ال ــدول ــة أو ش ـهــدوا
ع ــذاب ــات أقــارب ـهــم وج ـيــران ـهــم ،أمــا
الـمـتـعــاطـفــون مـعـهــم ف ــي مختلف
أنحاء باكستان ،فيبلغون الماليين.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،ثـمــة وجــه
اخ ـت ــاف م ـهــم آخـ ــر ب ـيــن نــاشـطــي
حــركــة حـمــايــة الـبـشـتــون ومــؤيــدي
األح ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ،إذ يـنــاضــل
هــؤالء في سبيل حقوقهم وإنهاء
الحرب ،ال لمجرد منصب سياسي
ُ
رفـيــع .وتـظـهــر استطالعات الــرأي
أن ك ــل تــدب ـيــر ق ـم ـعــي ُي ـت ـخــذ ضد
حركة حماية البشتون ،من التعتيم
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات االعـ ـتـ ـق ــال
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة إل ـ ــى رف ـ ــض مـنـحـهــا

الـتــراخـيــص لتنظيم الـتـجـمـعــات،
يعزز التعاطف مع هذه المجموعة
في باكستان.
ومهما حدث بعد ذلك ،تدحض
تظاهرات حركة حماية البشتون
السلمية وغير العنيفة ضد السلطة
ً
تدريجيا األفكار النمطية السائدة
عــن أن شـعــب الـبـشـتــون أشـخــاص
همجيون ،قـســاة ،أفـظــاظ يؤيدون
حركة طالبان ،فقد أظهر باشتين
ً
لباكستان والعالم وجها آخــر من
ً
وجوه إخوانه رجال القبائل ،مثبتا
أنهم ليسوا إرهابيين وال داعمين
لإلرهاب ،بل ضحايا .وإذا حققت
ه ــذه ال ـحــركــة ال ـن ـجــاح عـلــى األم ــد
ً
ّ
يتحولون أيضا إلى
الطويل ،فقد
قوة تغيير إيجابية.

هل نشهد قمة إيرانية  -أميركية؟
●

فابيو فيالو -ريل كلير ورلد

ُ
ال ش ــك أن الـكـثـيــر قـيــل وك ـت ــب ع ــن مــدى
غرابة قــرار ترامب االنسحاب من الصفقة
النووية اإليرانية ،وخطورته ،وفشله ،وقد
ّ
ُح ــذرن ــا مــن أن إي ـ ــران ،إذا ُحــرمــت الـفــوائــد
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـجـنـيـهــا م ــن الـصـفـقــة
النووية ،فلن يتبقى لها أي دافــع للتوقف
عــن تخصيب ال ـيــوران ـيــوم أو إب ـطــاء تقدم
برنامجها لـلـصــوار يــخ البالستية ،عــاوة
على ذلك ،تؤكد الحجج المطروحة أن قرار
تــرامــب ع ــزز ثـقــل الـمـتـشــدديــن داخ ــل إي ــران
على حساب َمن يوصفون بالبراغماتيين
في نظام هذا البلد.
ن ـت ـي ـجــة لـ ــذلـ ــك ،س ـت ـم ـلــك إي ـ ـ ــران الــرغ ـبــة
والـ ـق ــدرة لـتـطــور قـنـبـلــة بـســرعــة أك ـبــر مما
كــان ُ
سيتيحه لها مــا ُيــدعــى بـنــود انتهاء
فترة سريان االتـفــاق في الصفقة النووية
لعام .2015
يقدم على ما
الخالصة :المجنون وحده ِ
فعله ترامب.
و لـكــن يمكننا أن نـقــرأ بطريقة مختلفة
األحـ ــداث المحيطة بــانـسـحــاب تــرامــب من
الـصـفـقــة ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة ل ـع ــام ،2015
وإليكم األسباب.
ً
أوال ،ت ـغ ـفــل الـ ــروايـ ــة الـ ـم ــذك ــورة أعـ ــاه،
ع ـق ـب ـت ـيــن رئ ـي ـس ـت ـيــن ف ــي درب اس ـت ـئ ـنــاف
برنامج إيران النووي :االستياء االقتصادي
واالجـتـمــاعــي الـمـتـنــامــي فــي الـبـلــد وت ــردد
موقعي الصفقة النووية اآلخرين في رعاية
أو حـتــى تـقـ ّـبــل ان ـض ـمــام إي ـ ــران إل ــى ن ــادي
القوى النووية.
أرخى سوء اإلدارة ،والفساد ،والطموحات
ً
الجيو-سياسية غير المستدامة اقتصاديا
بـظــالـهــا ب ـق ــوة ع ـلــى اق ـت ـصــاد إيـ ـ ــران ،فلم
ً
ً
يستخدم النظام جــزء ا كبيرا من عائداته،
ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا بـ ـم ــوج ــب ال ـص ـف ـقــة
النووية لعام  ،2015لتحسين ظروف عيش
مواطنيه أو تحديث االقـتـصــاد اإليــرانــي،
بل استعمله في تمويل اإلره ــاب ،وتعزيز
ت ــدخ ـل ــه ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي سـ ــوريـ ــة وال ـي ـم ــن
ولبنان ،ومحاولة زعزعة استقرار إسرائيل،
نتيجة لــذلــك ،ينمو االسـتـيــاء االجتماعي

حسن روحاني

دونالد ترامب

ويفقد الشعب صـبــره .وب ــدأت التظاهرات
في الشوارع ،التي انطلقت في أواخر شهر
ديسمبر ،تزداد حدة على صعيد األمة ،وإذا
واصلت هذه التظاهرات اتساعها واألحوال
االقتصادية تدهورها ،فقد تصبح وحدة
النظام مهددة.
عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،رغ ــم ك ــل احـتـجــاجــات
الـمــوقـعـيــن األوروب ـي ـي ــن عـلــى ق ــرار تــرامــب
االنسحاب من الصفقة النووية لعام ،2015
يعجزون عن إنقاذ هــذا االتـفــاق وبالتالي
إع ــادة تفعيل االقـتـصــاد اإلي ــران ــي .السبب
بسيط :لن تتجرأ الشركات األوروبية على
عـقــد الـصـفـقــات مــع إيـ ــران مـخــافــة خـســارة
قدرتها على االستفادة من ّاألسواق المالية
والسلع األميركية ،لذلك تفضل البقاء على
الحياد إلى أن تتوصل الواليات المتحدة
وحكوماتها إلى اتفاق.
َ
أض ــف إل ــى ذل ــك واق ــع أن حـلـيــفــي إي ــران
الرئيسين ،روسيا والصين ،اللذين تعتمد
ً
ً
ً
عليهما طهران اعتمادا كبيرا دبلومسيا
ً
وتجاريا على حد سواء ،لن يشعرا بالراحة
فــي الـتـعــاطــي مــن دول ــة إيــران ـيــة متسلحة
ً
ً
نوويا ،صحيح أنهما يساعدان طوعا نظام
إيران في صراعه مع الواليات المتحدة ،إال
أن هذه المساعدة لن تصل إلى حد تمكين
طموحات إيران النووية.

ً
نـ ـظ ــرا إل ـ ــى ه ـ ــذه االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،سـيـكــون
ً
الماللي على األرجح أقل عزما على مواجهة
واشنطن واستئناف برنامجهم النووي،
ٌ
مهدد ،وال شك في أنهم
فاستمرار نظامهم
يــدركــون ذلــك ،وهــذا يعلل االع ـتــدال فــي رد
فعلهم تجاه انسحاب الــواليــات المتحدة
من الصفقة النووية لعام .2015
ال بد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن
الرئيس اإليراني روحاني ،في األيــام التي
سبقت قرار ترامب ،ذهب إلى حد التحذير
من أن الواليات المتحدة ستواجه «عواقب
وخـيـمــة» إذا انسحب تــرامــب مــن الصفقة،
ً
ولكن عندما صــار هــذا االنـسـحــاب واقـعــا،
خ ـف ــف ال ــرئ ـي ــس روحـ ــانـ ــي نـ ـب ــرة خ ـطــابــه،
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ب ـل ــده س ـي ــواص ــل االلـ ـت ــزام
بالصفقة طالما أن موقعيها اآلخرين يبقون
العقوبات مرفوعة.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ــرب ال ـن ـظ ــام
ً
اإليـ ــرانـ ــي أيـ ـض ــا ع ــن ض ـب ــط ال ـن ـف ــس عـلــى
الصعيد العسكري ،صحيح أ نـنــا شهدنا
ً
في الساعات التي تلت قــرار ترامب تبادال
ً
للنيران بين إيران وإسرائيل ،تبادال بدأته
إيران وأثارته ،ولكن اتضح في النهاية أن
الخاسر :فقد ُدمرت
إيران تقف في الطرف
ُ
بعض منشآتها العسكرية وقتل عــدد من
جنودها ،في حين لم ُت َّ
سجل أي إصابة في

موقعو االتفاق النووي السابق
الجانب اإلسرائيلي ،رغم ذلك ،بدل مواصلة
استفزازهم إسرائيل ،تبنى الماللي ضبط
النفس في الوقت الراهن.
ُي ـظ ـه ــر ح ـ ــذر ال ـن ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ه ـ ــذا أن
م ـص ـل ـح ــة ط ـ ـه ـ ــران ت ـق ـت ـض ــي ع ـ ـ ــدم ت ـب ـنــي
موقف عدائي من قــرار ترامب .ويصح ذلك
ً
خصوصا مع تحذير الرئيس األميركي من
أن النظام اإليراني سيواجه «عواقب حادة
ً
جدا» ،إذا استأنف برنامجه النووي .وربما
تنبه الماللي ألن تــرامــب سياسي يحاول،
بخالف سلفه ،االلـتــزام بــوعــوده وخطوطه
ّ
الحمراء ،فقد شكلت االقتطاعات الضريبية،
والتخفيف من التنظيمات ،ونقل السفارة
األم ـيــرك ـيــة إلـ ــى الـ ـق ــدس ،واالنـ ـسـ ـح ــاب من
ً
اتفاقيات باريس وأخيرا من الصفقة النووية
ً
اإليرانية جزء ا من وعوده االنتخابية التي
َ
يتفاد ترامب تطبيقها.
لم
لكل هذه األسباب ،إذا أراد النظام اإليراني

إنقاذ سلطته وترسيخها ،فلن يجد قادته
طــري ـقــة أف ـض ــل ل ـل ـق ـيــام ب ــذل ــك م ــن مـحــاولــة
خ ــوض م ـف ــاوض ــات م ـبــاشــرة م ــع الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي ومـمـثـلـيــه .ل ــذل ــك ،ال يـمـكـنـنــا أن
نستبعد عقد قمة أميركية -إيرانية.
قد يتبين في هذه الحالة أن مناداة ترامب
ّ
بضرورة تغيير النظام في إيران تشكل ورقة
مقايضة وأداة تهديد هدفها حض الماللي
على التفاوض للتوصل إلى صفقة جديدة.
ً
ً
مماثال ّ
يبدل اللعبة،
ولكن كي نشهد حدثا
ّ
ال يـكـفــي أن ت ـكــون إيـ ــران مـسـتـعــدة لتعلق
برنامجها النووي أو تتخلى عنه ،بل عليها
ً
أن تترك أيضا دعمها اإلرهاب ،ومغامراتها
ً
ً
التوسعية ،وأخيرا وليس آخرا ،محاوالتها
تقويض إسرائيل وزعزعة استقرارهاّ .
تخيل
ّ
التبدل االفتراضي في األحــداث صعب
هذا
الـيــوم ،لكنه ليس أكثر أو أقــل صعوبة من
توقع قبل بضعة أشهر ذوب ــان الثلج ولو

ً
قليال بين كيم يونغ أون ودونالد ترامب ،قد
ً
ّ
ال يكون هذا التبدل محتمال ،إال أنه ممكن
على األقل.
ُ
عندما تعقد القمة األميركية -اإليرانية،
هذا إن ُعقدت ،فسيجني الجميع المكاسب،
ُ
سيسر الماللي بإنقاذهم نظامهم ،وستسعد
َ
روسـ ـي ــا والـ ـصـ ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن الـمــوقـعـيــن
اآلخ ــري ــن عـلــى صـفـقــة  ،2015بحصولهما
على بعض الفضل في تحقيق إنجاز مماثل.
باإلضافة إلى ذلك ،ستشعر إسرائيل والدول
السنية ببعض الراحة ،مع أنها لن تتخلى
ع ــن ح ــذره ــا ،ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،سيصفق
مؤيدو ترامب لمهارات أيقونتهم العالية،
أمـ ــا م ـع ــارض ــو ت ــرام ــب ال ـم ـت ـش ــددون َ
وم ــن
يشاطرونهم الرأي من المحللينُ ،
فسيسرون
باالدعاء (وفق العادة التي درجوا عليها) أن
ترامب الغبي وقع في شرك النظام اإليراني
بمساعدة فالديمير بوتين وتشي جينبينغ.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٦٨٧

٤.٧٣١

٤.٨٠٩

2.٤٧٣ 2.٨١٧ 3.٣٠٢

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

َ
مكاسب متفاوتة ...والخسائر في سوقي الكويت والبحرين

ً ً
ً
«أبوظبي» يسجل نموا كبيرا بنسبة  ...%3.8و«العام» الكويتي الخاسر األكبر خليجيا
علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة
الكويت خسائر كبيرة
األسبوع الماضي إذ تراجع
مؤشر السوق العام بنسبة
 %1.5وهي أكبر خسارة
أسبوعية له منذ إدراجه بداية
شهر أبريل الماضي ،إذ فقد
 69.79نقطة ليقفل على
مستوى  4731.35نقطة.

منتصف األسبوع قبل أن تعاود الهبوط
ً
إلى مستويات  78دوالرا للبرميل.
ودع ــم قطاعا الـبـنــوك والـعـقــار مؤشر
ســوق دبــي الـمــالــي ،ال ــذي ربــح نسبة 1.4
في المئة ،التي تعادل  41.84نقطة ليقفل
على مستوى  2954.46نقطة ويقترب من
استعادة مستوى  3آالف نقطة النفسي
المهم.
واستعاد مؤشر قطر مستوى  9آالف
نقطة مــرة جديدة ،لكنه هــذه المرة بدعم
من عوامل قد تكون قريبة من العوامل التي
دعـمــت مــؤشــري ســوقــي اإلمـ ــارات ،إذ قام
قطاع كبير من الشركات القطرية المدرجة
بــرفــع سقف ملكية األج ــان ــب ،مما يعني
زي ــادة أوزان الشركات القطرية المدرجة
في كل من مؤشري فوتسي راســل FTSE
ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال
 ،MSCIوســط توقعات بــارتـفــاع مستوى
السيولة األجنبية الواردة للبورصة في ظل
وفرة محفزات النمو المتمثلة في االرتفاع
الـقـيــاســي ألس ـعــار الـنـفــط وتحقيق قطر
لفوائض مالية خالل السنة المالية الحالية،
وقد قامت  11شركة مدرجة ببورصة قطر
أبرزها بنك قطر الوطني  ،QNBوشركات
الطاقة برفع نسبة تملك األجانب فيها إلى
 49في المئة.

سجلت معظم مــؤشــرات أســواق المال
فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي أداء
ً
إيجابيا خــال تعامالت األس ـبــوع األول
مــن شهر رمـضــان الـمـبــارك ،واستطاعت
 5أسـ ــواق أن تنتهي بمحصلة خـضــراء
متفاوتة بينما خسر ســوقــان فقط ،هما
الكويت بنسبة  1.5فــي المئة والبحرين
ً
فاقدا  0.8في المئة ،بينما تصدر الرابحين
مؤشر سوق أبوظبي بمكاسب كبيرة بلغت
 3.8في المئة تاله مؤشر السوق القطري
ً
ً
ً
محققا نـمــوا جـيــدا بنسبة  1.8فــي المئة
ً
تاله مؤشر سوق دبي مرتفعا بنسبة 1.4
ً
في المئة ،حل رابعا مؤشر سوق مسقط
ً
محققا نسبة  0.8في المئة ،بينما استقر
مؤشر السوق المالي العربي األكبر ،وهو
الـسـعــودي على مكاسب م ـحــدودة بثلث
ً
نقطة مئوية تقريبا.

تملك أكبر للمستثمر األجنبي في اإلمارات
وقطر
رب ــح ســوقــا اإلم ـ ــارات أبــوظ ـبــي ودب ــي
نحو  19مليار درهم في تداوالت األسبوع
األول من شهر رمضان ،بعد قرار السماح
بتملك المستثمرين األجانب  100في المئة
من شركاتهم ،مما دفع بسوقي اإلمــارات
لتحقيق مكاسب كبير بلغت نسبة 3.8
فــي المئة فــي ســوق أبوظبي تـعــادل 196
نقطة ليصل إلى مستوى  4601.09نقطة
ً
متخطيا مستوى  4600نقطة ،الذي فقده
قبل حوالي شهرين ،وجاء الدعم من أسهم
قطاع البنوك الذي نما بنسبة  6.6في المئة
ثم الطاقة بنسبة  2.3في المئة.
كما ساندت الـقــرارات الخاصة بتملك
األسهم مكاسب أسعار النفط التي تخطت
ً
مستوى  80دوالرا لبرميل برنت القياسي

مكاسب أقل في مسقط والسعودية
ً
ً
حقق مؤشر سوق مسقط ارتفاعا جيدا
بنسبة  0.8في المئة وجاء ذلك على الرغم
مــن اإلعـ ــان عــن إع ـصــار ض ــرب المنطقة
الغربية من عمان ومستمر حتى األسبوع
ً
القادم ،لكن استجاب مؤشر السلطنة أخيرا
لمكاسب أسـعــار النفط بعد أن استقرت
ً
أعلى من  78دوالرا للبرميل لينتهي إلى

إضافة  36.74نقطة خالل األسبوع الماضي
مقفال على مستوى  4654.45نقطة.
واستطاع مؤشر "تاسي" أن يتماسك
ً
فــوق مستوى  8آالف نقطة المهم نفسيا
للمستثمر في أكبر االس ــواق المالية في
الشرق األوسط وربح بنهاية األسبوع األول
من رمضان نسبة ثلث نقطة مئوية على
الرغم من رتابة تعامالت السوق المالي
السعودي في رمضان من كل عام ،لكن دعم
ً
أسعار النفط كان واضحا ،إذ ربح مؤشر
ال ـســوق الــرئـيـســي ال ـس ـعــودي حــوالــي 21
نقطة ليبقى أعلى مستوى  8037.8نقطة،
ً
وبـ ــدءا مــن جلسة الـغــد سيطبق الـســوق
السعودي نظام اإلقفال عن طريق المزاد،
ً
كما المطبق في السوق الكويتي تقريبا،
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عدد الصفقات

إقفال المؤشر
العام

إقفال المؤشر
األول

إقفال المؤشر
الرئيسي

2018/05/١٧

204.606.854

36.897.279

11.038

4.801.14

4.765.78

4.864.02

5

2018/05/٢٤

195.225.878

37.795.553

9.166

4.731.35

4.687.71

4.809.2

5

9.380.976-

898.274

1.872-

69.79-

78.07-

54.82-

-

%4.6-

%2.4

%17-

%1.5-

%1.6-

%1.1-

-

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

2018/05/١٧

4.801.14

8.016.85

8.891.16

4.617.71

1.272.78

4.431.71

2.912.62

2018/05/٢٤

4.731.35

8.037.81

9.049.19

4.654.45

1.263.13

4.601.09

2.954.46

الفرق

69.79-

20.96

158.03

36.74

9.65-

169.38

41.84

الفرق

التغير ()%

%1.5-

%0.3

%1.8

%0.8

%0.8-

%3.8

%1.4

التغير ()%

الليرة التركية نحو تسجيل
أكبر خسائرها منذ 2008
تراجعت الليرة التركية مقابل الدوالر خالل تعامالت أمس ،وتستعد
لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ األزمــة المالية في أكتوبر ،2008
رغم إعالن «المركزي التركي» السماح للمصدرين بإعادة دفع القروض
الدوالرية بالعملة المحلية.
وارتـفــع ال ــدوالر مقابل العملة التركية  0.22فــي المئة ،ووصــل إلى
 4.7185ليرات.
وتواجه الليرة أسوأ تراجع أسبوعي منذ األزمــة المالية في ،2008
ً
وبأكثر من  5في المئة انخفاضا أمام الدوالر ،وتراجعت حوالي  30في
المئة في أربعة أسابيع.
ورف ــع الـمــركــزي التركي الـفــائــدة  3فــي المئة منذ يومين لمواجهة
انخفاض العملة التركية ،التي تعد أســوأ عمالت الــدول الناشئة ً
أداء
خالل العام .وقرر البنك المركزي التركي السماح بسداد عمليات إعادة
الخصم االئتماني للتصدير وأرباح العملة األجنبية بالليرة التركية،
التي تم تمديدها قبل  25مايو وســوف تستحق في  31يوليو بسعر
صرف  4.2ليرات للدوالر ،و 4.9لليورو ،و 5.6لإلسترليني ،وذلك عند
دفعها في تاريخ االستحقاق.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد  -في حديثها
لوكالة "بلومبرغ"  -الحكومة التركية على الحفاظ على استقاللية البنك
المركزي.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ،إن البنك المركزي
التركي تأخر في رفع أسعار الفائدة ،لكنه أضاف أن الخطوة على الرغم
من ذلك كانت قوية وأظهرت أنه مستقل.
وأبلغ شيمشك تلفزيون "إن.تي.في" بأن البنك سيفعل كل ما يلزم وأنه
يحظى بالدعم الكامل من الحكومة.

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
خسائر كبيرة األسبوع الماضي ،إذ تراجع
مؤشر السوق العام  1.5في المئة ،وهي أكبر
خسارة أسبوعية له منذ إدراجه بداية شهر
أبريل الماضي ،إذ فقد  69.79نقطة ليقفل
على مستوى  4731.35نقطة ،وكانت أكبر
الخسائر في مؤشر السوق األول بنسبة
 1.6في المئة ،وهي كذلك أكبر خسائره منذ
انطالقه إذ تراجع  78.07نقطة ليقفل على

عدد جلسات
التداول

أبو ظبي

انخفضت أسعار الذهب في تعامالت ،أمس ،بفعل االتجاه لجني
األرباح بعد أن كسر المعدن األصفر حاجز  1300دوالر في الجلسة
السابقة عندما شجع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بإلغاء
اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اإلقبال على شراء
ً
ً
األصول التي توفر مالذا آمنا.
وانـخـفــض الــذهــب فــي الـتـعــامــات ال ـفــوريــة  0.2فــي الـمـئــة إلــى
 1301.65دوالر لألوقية ،بعد أن قفز بنحو  1في المئة خالل الجلسة
السابقة ،في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ  11أبريل  .وما زال
المعدن على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.
وهبط الذهب في العقود األميركية اآلجلة للتسليم في يونيو
 0.2في المئة إلى  1301.40دوالر لألوقية.
ومــن بين المعادن النفيسة األخــرى ،انخفضت الفضة  0.4في
ً
المئة إلى  16.56دوالرا لألوقية ،بينما نزل البالتين  0.3في المئة
إلى  906دوالرات لألوقية بعد أن المس أعلى مستوى منذ  14مايو
ً
عند  914.30دوالرا لألوقية في الجلسة السابقة.
ً
وارتفع البالديوم  0.1في المئة إلى  975دوالرا لألوقية.

خسائر في سوقي الكويت والبحرين

ملخص تداوالت السوق العام خالل األسبوع المنتهي في 2018/05/24

دبي

الذهب ينخفض لكن الطلب
على المالذ اآلمن يعزز األسعار

ً
عوضا عن اإلقفاالت السابقة ،التي كانت
تحسب متوسط سعر السهم الصفقات
خالل الجلسة.

مستوى  4687.71نقطة ،بينما سجل مؤشر
السوق الرئيسي أداء أفضل وتراجع بنسبة
 1.1في المئة تعادل  54.82نقطة ليقفل على
مستوى  4809.2نقطة.
وتباين أداء متغيرات السوق الرئيسية
الثالثة إذ ارتفعت السيولة بنسبة  2.4في
ً
المئة قياسا على سيولة األسبوع األسبق،
لكنها كانت سلبية إذ كان السبب ارتفاع
ً
عـمـلـيــات الـبـيــع خ ـصــوصــا عـلــى األسـهــم
القيادية خالل آخر جلستين من األسبوع،
في المقابل تراجع النشاط وعدد الصفقات
بنسبة  4.6في المئة و 17في المئة على
التوالي وبعد أن شهدت األسهم القيادية
سيطرت شبه تامة على مجريات التداول
عــدا بعض االسهم االنتقائية في السوق

األسبوع

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)

النفط يهبط مع تلميح روسيا لزيادة
تدريجية في اإلنتاج
نوفاك والفالح يناقشان تخفيف بنود االتفاق العالمي
ان ـخ ـف ـض ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط،
أمـ ــس ،م ــع تـلـمـيــح روس ـي ــا إلــى
ً
أنها قد تزيد إنتاجها تدريجيا
ً
بعدما ظلت تفرض قيودا على
اإلمدادات بالتنسيق مع منظمة
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـب ـتــرول
(أوبك) منذ عام .2017
وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود اآلجـ ـ ـل ـ ــة
ل ـخــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي مــزيــج
ً
بــر نــت  78.63دوالرا للبرميل،
ً
بانخفاض ق ــدره  16سنتا عن
التسوية السابقة وأكثر من 2.2
ف ــي الـمـئــة دون أع ـلــى مستوى
فــي س ـنــوات ،ال ــذي سجلته في
الـســابــع عـشــر مــن مــايــو عندما
ً
بلغت  80.50دوالرا للبرميل.
ً
وكسر برنت حاجز  80دوالرا
للبرميل للمرة األولــى في أكثر
من ثالث سنوات في وقت سابق
من مايو.
وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود اآلجـ ـ ـل ـ ــة
ل ـخــام غ ــرب ت ـك ـســاس الــوسـيــط
ً
األميركي  70.60دوالرا للبرميل
ً
بانخفاض ق ــدره  11سنتا عن
التسوية السابقة.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل
الـنـفــط الـكــويـتــي  33سـنـتــا في
ت ـ ـ ـ ــداوالت أم ـ ــس األول ،لـيـبـلــغ
ً
ً
 75.15دوالرا أ م ـيــر ك ـيــا مقابل
ً
 74.82دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
ً
ت ــداوالت األرب ـعــاء وفـقــا للسعر
الـمـعـلــن م ــن مــؤسـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
وقــال وزي ــرا الطاقة الروسي
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ،إن ب ـل ــدي ـه ـم ــا
م ـس ـت ـع ــدان ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـق ـي ــود
الـمـفــروضــة عـلــى إن ـتــاج النفط
مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـه ـ ــدئ ـ ــة مـ ـ ـخ ـ ــاوف
المستهلكين وطمأنتهم بأنهم
سيحصلون على مــا يكفي من
اإلمدادات.
وأفاد وزير الطاقة السعودي
خالد الفالح بأن تخفيف القيود

الفالح ونوفاك
ً
سيكون تدريجيا من أجل عدم
إحداث صدمة في السوق.
من جانبه ،قــال وزيــر الطاقة
الروسي ألكسندر نوفاك ،خالل
مباحثات أجراها مع الفالح ،إن
التخفيضات الحالية بلغت في
واق ــع األم ــر  2.7مـلـيــون برميل
ً
يوميا بسبب انخفاض إنتاج
فـ ـن ــزوي ــا ،أي م ــا يـ ـع ــادل نـحــو
ً
مليون برميل يوميا زيادة على
التخفيضات التي جرى االتفاق
عليها في البداية ،والبالغة 1.8
ً
مليون برميل يوميا.
لكنه أحجم عن القول ما إذا
كانت أوبك وروسيا ستتخذان
ً
قـ ـ ــرارا ب ــزي ــادة اإلنـ ـت ــاج بـمـقــدار
ً
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا خ ــال
اجتماع في  22يونيو.
وكـ ـ ـ ــان ن ـ ــوف ـ ــاك صـ ـ ــرح أم ــس
األول ،إن ال ـق ـي ــود ال ـم ـفــروضــة
ُ
ع ـلــى إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ق ــد تـخـفــف
ً
" تـ ـ ــدر ي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــا " إذا رأت أو بـ ـ ــك
وال ـم ـن ـت ـجــون م ــن خــارج ـهــا في
ي ــونـ ـي ــو أن الـ ـ ـس ـ ــوق تـسـتـعـيــد
توازنها.

الرئيسي التى كانت تستحوذ بشكل كبير
على نشاط السوق الرئيسي.
وخسر مؤشر سوق البحرين وهو أقل
األســواق الخليجية سيولة نسبة  0.8في
المئة تساوي حوالي  10نقاط ،ليقفل على
مستوى  1263.13نقطة ،وشـهــد السوق
ً
ً
خـمــوال كبيرا وسيطر سهمان يـتــداوالن
في السوق الكويتي كذلك على  75في المئة
من سيولة السوق اإلجمالية ،هما االثمار
والبنك األهلي المتحد ،واألول مــدرج في
قطاع االستثمار الذي سيطر على  52في
المئة مــن سيولة األس ـبــوع ،والـثــانــي في
ً
قـطــاع الـبـنــوك الـتـجــاريــة مـسـتـحــوذا على
 36في المئة من سيولة السوق المحدودة
ً
قياسا على بقية أسواق المنطقة.

وق ـ ـ ـ ــال كـ ـي ــري ــل دي ـم ـت ــري ـي ــف
رئ ـ ـيـ ــس صـ ـ ـن ـ ــدوق االس ـت ـث ـم ــار
المباشر الروسي أمس ،إن بالده
ق ــد تـتـحــرك م ــع ال ـس ـعــوديــة من
أجــل الحيلولة دون المزيد من
االرتفاع في أسعار النفط.
وأبلغ ديمترييف ،وهو أحد
م ـه ـن ــدس ــي االت ـ ـفـ ــاق ال ـم ـش ـتــرك
بين موسكو ومنظمة البلدان
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوبـ ـ ـ ــك)
لـخـفــض اإلنـ ـت ــاج ،روي ـت ــرز بــأن
ات ـخــاذ إج ــراء مـشـتــرك ومنسق
ً
سيكون منطقيا.
ت ـ ــأت ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
ف ــي ح ـيــن وصـ ــل وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
السعودي خالد الفالح إلى سان
بطرسبرغ إلجراء مباحثات مع
نظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
ك ـمــا ال ـت ـقــى ال ـفــالــح الــرئـيــس
الروسي فالديمير بوتين على
هامش أكبر مؤتمر اقتصادي
فــي روس ـيــا بـحـضــور ع ــدد آخــر
مــن التنفيذيين وا لـمـســؤو لـيــن
األجانب.
وأب ـلــغ ديـمـتــريـيــف تلفزيون

رويترز قائال" :روسيا استفادت
ً
ح ـ ـ ـقـ ـ ــا م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق م ــع
السعودية وقد تلقت موازنتنا
ً
ً
دخ ــا إضــافـيــا مــن االت ـفــاق بلغ
ثــاثــة تــريـلـيــونــات روب ــل (48.7
مليار دوالر)".
أضـ ـ ــاف "م ـ ــا م ــن ش ــك ف ــي أن
روسيا والسعودية ستستمران
في هذا التعاون االستراتيجي.
"الـقـضــايــا الـحــالـيــة بخصوص
إيـ ـ ـ ــران ودول أخـ ـ ــرى قـ ــد ت ـفــرز
ارتفاعا في أسعار النفط .ومن
ثم فإن اإلجراء المنسق لتجنب
ارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط مــن أجــل
ضمان وجود توازن سوقي كاف
هو بكل تأكيد أمر منطقي".
وس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد دي ـ ـم ـ ـتـ ــري ـ ـيـ ــف ف ــي
هـنــدســة االت ـف ــاق الـحــالــي الــذي
اتفقت روسـيــا وأوب ــك بموجبه
على خفض اإلم ـ ــدادات بمقدار
ً
ً
 1.8مليون برميل يوميا اعتبارا
من بداية عام .2017
وتجتمع أوبــك في فيينا في
ال ـثــانــي وال ـعـشــريــن مــن يونيو
حزيران.

هزة عنيفة بسوق العمالت
الرقمية بعد تحقيقات أميركية
عمقت العمالت الرقمية من خسائرها لتتجاوز نحو  95مليار دوالر
منذ بــدايــة شهر مايو الـجــاري ،وخـســرت بعض العمالت نحو  40في
المئة من قيمتها.
وتسبب تحقيق تجريه السلطات األميركية في هــزة عنيفة بسوق
العمالت الرقمية ،التي تبحث عن مخرج من سلسلة الخسائر المتواصلة
منذ بداية العام الحالي ،إذ لفتت تقارير صحافية إلى تحقيق تجريه
السلطات القضائية في الواليات المتحدة حول التالعب في العمالت
الرقمية وخداع المتداولين.
وبلغت جملة الخسائر السوقية منذ بــدايــة الشهر ال ـجــاري حتى
تعامالت صباح أمس نحو  95.7مليار دوالر ،كان نصيب بتكوين التي
ً
تعد األكثر قوة وانتشارا في سوق العمالت الرقمية نحو  30.6مليار دوالر
بنسبة  31.97في المئة من إجمالي الخسائر.
ً
ووفقا لموقع " ،"coinmarketcapتصدرت عملة "إي أو إس" قائمة
العمالت ،التي حققت خسائر كبيرة منذ بداية الشهر الجاري بنسبة
تقترب  40في المئة مقابل خسائر "بتكوين" التي لم تتجاوز  20في المئة.
وهوى سعر عملة "بتكوين" بنسبة  19.32في المئة إلى مستوى 7587
ً
دوالرا ،مقابل نحو  9404دوالرات بنهاية تعامالت الشهر الماضي فاقدة
ً
نحو  1817دوالرا.
وتراجعت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة  19.13في المئة خاسرة
نحو  30.6مليار دوالر بعدما هوت من مستوى  159.9مليار دوالر في
ً
تعامالت نهاية الشهر الماضي إلى مستوى  129.3مليارا في تعامالت
أمــس .وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة  12.64في المئة إلى  601دوالر
ً
مقابل نحو  688دوالرا في تعامالت نهاية الشهر الماضي خاسرة نحو
ً
 87دوالرا.
وهوت قيمتها السوقية اإلجمالية من مستوى  68.2مليار دوالر إلى
ً
مستوى  59.9مليارا فاقدة نحو  8.3مليارات بنسبة تراجع تقدر بنحو
 12.17في المئة .وانخفضت عملة ريبل بنسبة  27.58في المئة متراجعة
من مستوى  0.87دوالر في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى  0.63دوالر
خاسرة نحو  0.24دوالر.
وتراجعت القيمة السوقية اإلجمالية لعملة "ريبل" بنسبة  27.98في
المئة خاسرة نحو  9.6مليارات دوالر ،بعدما هوت من مستوى 34.3
ً
ً
مليارا في نهاية تعامالت الشهر الماضي ،لتسجل نحو  24.7مليارا في
تعامالت أمــس .وحققت عملة بتكوين كاش خسائر بنسبة  26.15في
ً
ً
المئة بعدما تراجعت إلى مستوى  1059دوالرا مقابل نحو  1434دوالرا
ً
خاسرة نحو  375دوالرا.
وتراجعت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة  26.12في المئة فاقدة
ً
نحو  6.4مليارات دوالر بعدما هوت من مستوى  24.5مليارا إلى مستوى
ً
 18.1مليارا.وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة  39.92في المئة فاقدة نحو
ً
 8.28دوالرات بعدما نزلت من مستوى  20.74دوالرا في تعامالت نهاية
ً
الشهر الماضي إلى مستوى  12.46دوالرا.
وتــراجـعــت قيمتها السوقية بنسبة  35.88فــي المئة خــاســرة نحو
ً
 6.1مليارات دوالر بعدما هــوت من مستوى  17مليارا إلــى نحو 10.9
مليارات دوالر.
وخـســرت عملة "لتكوين" بنسبة  20.26فــي المئة بعدما هــوت إلى
ً
ً
ً
مستوى  122دوالرا مقابل نحو  153دوالرا فاقدة نحو  31دوالرا.
وبلغت خسائرها اإلجمالية نحو  1.7مليار دوالر متراجعة بنسبة
 19.76في المئة ،بعدما هوت من مستوى  8.6مليارات دوالر إلى نحو
 6.9مليارات.
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اقتصاد

« %42.7من االئتمان تسهيالت شخصية بأكثر من  15مليارا بنمو سنوي »%3.7

وصل حجم االئتمان المصرفي
الممنوح في مارس 2018
نحو  35.6مليار دينار مقابل
 34.9مليارا في نفس الشهر
من العام الماضي ،بينما ارتفع
إجمالي االئتمان الممنوح بنحو
طفيف ،أي بنسبة قدرها  1في
المئة على أساس شهري مقارنة
بفبراير .2018

ب ـل ــغ مـ ـع ــدل ال ـن ـم ــو ال ـس ـن ــوي
إلجمالي االئتمان الممنوح من
قبل القطاع المصرفي الكويتي
 1.9فــي الـمـئــة فــي م ــارس ،2018
ً
وف ـقــا آلخ ــر بـيــانــات صـ ــادرة عن
بنك الكويتي المركزي( ،ويحتل
هذا النمو المركز الخامس لنفس
الشهر خالل الفترة الممتدة من
م ــارس  2014إل ــى م ــارس ،2018
وبـلــغ أعـلــى نمو حققه االئتمان
خ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــارس ف ـ ـ ــي عـ ــام
 2016أي بنحو  8.4فــي المئة)،
ليصل حجم االئتمان المصرفي
الممنوح فــي مــارس  2018نحو
 35.6مـلـيــار دي ـن ــار مـقــابــل 34.9
مليارا في نفس الشهر من العام
الـمــاضــي ،بينما ارتـفــع إجمالي
االئتمان الممنوح بنحو طفيف،
أي بنسبة قدرها  1في المئة على
أس ــاس شـهــري مـقــارنــة بفبراير
.2018
وح ـ ـسـ ــب تـ ـق ــري ــر ص ـ ـ ـ ــادر عــن
بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
ت ــراجـ ـع ــت ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـنــوي
ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـم ــوج ـه ــة لـقـطــاع
المؤسسات المالية غير البنوك،
وقطاع اإلنشاء وقطاع الخدمات
ال ـعــامــة بـنـحــو  11.6ف ــي الـمـئــة،
و 9.9فــي الـمـئــة ،و 2.4فــي المئة
على التوالي.
وسجلت أرص ــدة التسهيالت
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة أع ـلــى
ارت ـف ــاع مــن حـيــث الـقـيـمــة بنحو
 537م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،أي بنسبة
نفس
نمو بلغت  3.7في المئة عن
ً
الشهر من العام السابق ،متخطية

توزيع أرصدة االئتمان على القطاعات الكويتية
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خدمات عامة مؤسسات مالية غير البنوك
%0.3
%4
نفط خام وغاز
%4
زراعة وصيد
الصناعة
%0.4
%5

تسهيالت شخصية
%43

خدمات عامة
%0.3
زراعة وصيد
%0.4

مؤسسات مالية نفط خام وغاز
غير البنوك
%4
%4
الصناعة
%5

أخرى
%7

أخرى
%7
تسهيالت شخصية
%42

التجارة
%9
العقار واإلنشاء
%28

التجارة
%9
العقار واإلنشاء
%29

المصدر :بنك الكويت المركزي ،بيت التمويل الكويتي
 15مليار د يـنــار تمثل  42.7في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي االئـتـمــان في
مارس  ،2018ثم يليه قطاع العقار
بـنـمــو فـ ــاق  184م ـل ـيــون دي ـن ــار،
ً
ونـسـبـتــه  2.4فــي الـمـئــة مقتربا
مــن  8م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،يـلـيــه من
حيث قيمة النمو قطاع التجارة
ً
ً
م ـس ـج ــا نـ ـم ــوا اقـ ـت ــرب م ــن 100
مليون دينار بنسبة نمو سنوي
 5.6في المئة حين بلغ حجمه 3.3
مليارات دينار (والتي تمثل 9.3
في المئة من إجمالي االئتمان)،
ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز

ُ
«زين» تطلق تطبيق «زين الشهور»
بنسخته السابعة
أطلقت شركة «زيــن» تطبيقها الرمضاني «زين
الشهور» على األجهزة الذكية ،الذي ُي ّ
قدم مجموعة
مــن الـخــدمــات المتعلقة بالشهر الـكــريــم ،وحلقات
يــوم ـيــة ح ـصــريــة م ــن ت ـقــديــم ال ـش ـيــخ طـ ــال فــاخــر
ومسابقات تتيح فرصة الربح بجوائز ّ
قيمة.
وقالت الشركة في بيان صحافي ،إن التطبيق
المجاني ،الذي أطلقته هذا العام بنسخته السابعة
أتى في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر الحلول
ال ـم ـب ـت ـكــرة لـعـمــائـهــا ف ــي م ـج ــال خ ــدم ــات الـقـيـمــة
المضافة ،إذ تحرص الشركة على تقديم الخدمات
ً
األف ـض ــل واألكـ ـث ــر تـ ـط ــورا لـعـمــائـهــا ألن ـهــم عــائـلــة
المشتركين األكبر في الكويت.
وأضــافــت «زي ــن» أن المحتوى والـخــدمــات التي
ي ـقـ ّـدم ـهــا تـطـبـيــق «زيـ ــن ال ـش ـه ــور» ت ـمــت إضــافـتـهــا
لتساعد عمالءها على تحقيق أهداف الشهر الكريم،
إذ ّ
يقدم التطبيق أجمل التالوات القرآنية واألدعية
الحكيمة وإمـســاكـيــة شـهــر رم ـضــان  ،إضــافــة إلــى
جدول شامل بقائمة القراء في المساجد ،التي تقام
بها صــاة قيام الليل في العشر األواخ ــر وغيرها
من الخدمات.
وأوضحت أن النسخة الجديدة من التطبيق ُت ّ
قدم
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ُ
ً
أي ـضــا الـبــرنــامــج الـحـصــري ال ــذي ت ـعــرض حلقاته
ً
يوميا بالتعاون مع الشيخ طالل فاخر ،وتتضمن
م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــوض ــوع ــات اإلس ــامـ ـي ــة وال ـن ـصــائــح
وال ـم ــواع ــظ الـمـهـمــة ال ـت ــي تـجـيــب ع ـلــى ت ـس ــاؤالت
الجمهور خالل الشهر الكريم.
ً
ُ
وي ـقـ ّـدم تطبيق «زي ــن الـشـهــور» أيـضــا مجموعة
مــن الـمـســابـقــات وال ـف ــوازي ــر الــرمـضــانـيــة اليومية
المجانية ،التي تشمل أسئلة تتعلق بآداب ُ
وسنن
الشهر الكريم ،بحيث يمكن للعمالء المشاركة في
الـمـســابـقــات الـيــومـيــة لـلـحـصــول عـلــى فــرصــة ربــح
جوائز ّ
قيمة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ً
ً
م ـس ـجــا نـ ـم ــوا قـيـمـتــه ن ـحــو 11
مليون دينار بنسبة نمو سنوي
 1في المئة ليفوق بذلك  1.3مليار
(يمثل  3.8في المئة من إجمالي
االئتمان) في مــارس  ،2018تاله
قـطــاع الـصـنــاعــة بــارتـفــاع بلغت
ق ـي ـم ـتــه  52م ـل ـي ــون ــا ،ح ـي ــن بـلــغ
حجمه  1.9مـلـيــار دي ـنــار (تمثل
نحو  5.3في المئة من اإلجمالي)
في مارس .2018
وتشكل التسهيالت االئتمانية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة ل ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــي الـ ـعـ ـق ــار

واإلنشاء ،الحصة األكبر من حجم
التسهيالت االئتمانية ،إذ بلغت
ح ـصــة ال ـت ـس ـه ـيــات االئـتـمــانـيــة
الشخصية فــي م ــارس مــن العام
الحالي  42.7في المئة من إجمالي
االئ ـت ـمــان الـمـمـنــوح ،مـقــارنــة مع
 41.9فــي المئة فــي م ــارس العام
الماضي ،فــي حين بلغت حصة
االئتمان الممنوح لقطاعي العقار
ً
واإلن ـ ـشـ ــاء م ـع ــا  27.8ف ــي الـمـئــة
مــن إجـمــالــي االئـتـمــان الممنوح
ف ــي مـ ـ ــارس  ،2018مـ ـق ــارن ــة مــع
 28.6ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي م ـ ــارس من

«بيتك -البحرين» يطلق المنصة اإللكترونية «جزيل»
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين
«بيتك -البحرين» ،تدشين المنتج الجديد
ً
كليا «جزيل» الذي يعد منصة مجتمعية
رق ـم ـي ــة ل ـف ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون
الخليجي.
ً
وتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة
التكنولوجيا المالية ( )FinTechسيقدم
«جزيل» للعمالء في البحرين ،ومن ثم في
دول مجلس التعاون الخليجي ،إمكانية
ف ـت ــح حـ ـس ــاب ت ــوف ـي ــر ق ــائ ــم ع ـل ــى م ـبــدأ
المضاربة ،حساب البشارة ،مع تفعيل
خدمات أخرى عبر التطبيق.
كـمــا ي ـقــدم بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي –
الـبـحــريــن خــدمــة ال ـت ـعــرف عـلــى العميل
ً
إلكترونيا ،إذ يتحقق من صحة معلومات
العميل عبر االت ـصــال عــن ُبـعــد (Video
 )Conferencingمن خالل منصة «جزيل»
ً
وال ـتــي ستمكن الـعـمــاء أي ـضــا مــن فتح
الـحـســاب فــي غ ـضــون دقــائــق فـقــط دون
الحاجة لزيارة الفرع.
ويـ ـه ــدف «جـ ــزيـ ــل» م ــن خـ ــال ش ـع ــاره
«خ ـي ــرك بـصـيــرفـتــك» لـمـكــافــأة مشتركي

ً
عبدالحكيم الخياط متوسطا اإلدارة التنفيذية
م ـج ـت ـم ـع ــه الـ ــرق ـ ـمـ ــي ب ـ ـمـ ــزايـ ــا ت ـخ ـتــص
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ت ـت ـم ـحــور
حول تطوير الــذات ،والتعليم ،والرعاية
ً
الصحية .إذ تعد ميزات المجتمع جزء ا
من العديد من الخدمات المميزة ،التي
سيتم طرحها في المستقبل القريب.
ً
وت ـ ــوف ـ ــر م ـن ـص ــة «ج ـ ــزي ـ ــل» ع ـ ـ ـ ــددا مــن

«الوطني» يوفر «كسرة اإلفطار» طوال رمضان
قـ ـ ــام بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
بـتــوفـيــر ث ــاج ــات لـحـفــظ الـمـيــاه
والـ ـتـ ـم ــر ،وت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى ع ــدد
م ـ ــن مـ ـس ــاج ــد الـ ـك ــوي ــت ل ـخــدمــة
الصائمين خــال شهر رمضان،
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة غ ـيــر
ال ـم ـس ـبــوقــة ل ـل ـعــام ال ـث ــان ــي على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ب ــرن ــام ـج ــه
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـس ـن ــوي ال ـخ ــاص
بالشهر الفضيل «افعل الخير في
شهر الخير».
وسـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــق مـ ــن
ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن لـ ـض ـم ــان وصـ ــول
المياه والتمر بشكل يومي إلى
عـ ــدد م ــن ال ـم ـس ــاج ــد ،بــال ـت ـعــاون
مــع مـحــافـظــة الـعــاصـمــة ووزارة
األوقــاف ،حيث تتوفر الثالجات
طوال الشهر الفضيل.
وق ــال رئ ـيــس فــريــق الـعــاقــات
العامة في بنك الكويت الوطني
طــال الـتــركــي «إن م ـبــادرة البنك
بــالـتـبــرع لـتــوزيــع ال ـثــاجــات في
مساجد مختلفة بالكويت تأتي
ف ــي إطـ ـ ــار ح ــرص ــه ع ـل ــى ت ـعــزيــز
مبادراته الخيرية ضمن برنامج
رم ـض ــان اف ـع ــل ال ـخ ـيــر ف ــي شهر
الخير».

طالل التركي

وأش ـ ــار ال ـتــركــي إل ــى ان «ه ــذه
المبادرة تهدف إلى توفير كسرة
ل ـل ـص ــائ ـم ـي ــن» ،م ـش ـي ــدا ب ـج ـهــود
وت ـع ــاون كــل مــن وزارة األوق ــاف
ومحافظة العاصمة بتوفيرهما
ال ـ ــدع ـ ــم والـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات الـ ــازمـ ــة
لتحقيق هذه المبادرة.
وأوضح أنه في العام الماضي
عندما أطلق البنك هذه المبادرة
كــان الـهــدف منها مـشــاركــة روح
الـ ـشـ ـه ــر ال ـف ـض ـي ــل فـ ــي مـخـتـلــف
وج ـهــاتــه ول ـيــس فـقــط م ــن خــال

«الوطني» يوفر ثالجات ّ
تقدم «كسرة اإلفطار» للصائمين
م ـ ـ ــوائ ـ ـ ــد اإلف ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار وال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارات
الميدانية ،وإنما توسعة نطاق
مساهمات البنك في هذا الشهر
الفضيل.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن «ح ـ ـم ـ ـلـ ــة ال ـ ـعـ ــام
الماضي القت إشادة الفتة ،حيث
غطى البنك خمسة مــن مساجد
العاصمة ،وفــي هــذا الـعــام يقوم
فريق من المتطوعين من موظفي
ال ــوط ـن ــي ب ـت ــوزي ــع ث ــاج ــات فــي

العام الماضي ،وتحسنت حصة
ال ـق ـطــاعــات ال ـثــاثــة م ــن إجـمــالــي
االئـ ـتـ ـم ــان إل ـ ــى  70.5ف ــي ال ـم ـئــة
بنهاية مــارس من العام الحالي
مـقــابــل  70فــي الـمـئــة فــي مــارس
.2017
وي ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــظ ارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاع حـ ـص ــة
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـق ـ ـس ـ ـطـ ــة م ــن
الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة إل ــى
 73.6فــي المئة فــي مــارس 2018
م ـقــارنــة م ــع  70.4ف ــي ال ـم ـئــة في
مارس  ،2017بينما يتمثل النوع
الـ ـث ــان ــي مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـحـ ـج ــم فــي

القروض الموجهة لشراء أوراق
مالية ،وهي تسهيالت شخصية
تمنح بغرض شراء أوراق مالية،
وتشكل حصتها من التسهيالت
االئ ـت ـمــان ـيــة الـشـخـصـيــة  17في
المئة ،أي أقــل من حصتها التي
شكلت  19.6في المئة في مارس
.2017
أم ـ ــا ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـهــاك ـيــة
ف ــإن ـه ــا ت ـش ـكــل  7فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
التسهيالت االئتمانية الشخصية
ف ـ ــي مـ ـ ـ ــارس  ،2018م ـن ـخ ـف ـضــة
عـ ــن ن ـس ـب ـت ـهــا الـ ـت ــي م ـث ـل ــت 7.8
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــارس ،2017
وه ـ ــي ت ـم ـن ــح ل ـل ـع ـم ـيــل ل ـت ـمــويــل
حاجاته الشخصية التي تغطي
نفقات التعليم وا ل ـعــاج وكذلك
احتياجاته من السلع المعمرة.
وشهدت القروض الشخصية
ً
ً
األخـ ـ ـ ـ ــرى ارتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــا ط ـف ـي ـف ــا فــي
حـصـتـهــا م ــن إج ـمــالــي االئـتـمــان
الـشـخـصــي ،حـيــن بلغت  2.3في
المئة مقارنة مع  2.2في المئة في
مارس .2017
وبلغت التسهيالت االئتمانية
المقسطة نحو  11.2مليار دينار
مــرت ـف ـعــة بـنـسـبــة  8.4ف ــي الـمـئــة
مقارنة مع مارس  ،2017أما على
أساس شهري ،فارتفعت بحدود
نصف في المئة مقارنة مع فبراير
.2018
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة
االسـتـهــاكـيــة هــي ال ـتــي يحصل
ع ـل ـي ـهــا األف ـ ـ ـ ــراد ل ـت ـم ــوي ــل شـ ــراء
الـ ـسـ ـل ــع الـ ـمـ ـعـ ـم ــرة أو ل ـت ـغ ـط ـيــة
تكاليف العالج والتعليم ،حيث إن

مستويات االئتمان الممنوح لهذا
ً
ً
الـغــرض يشهد اتـجــاهــا تنازليا
حين بلغت التسهيالت االئتمانية
االستهالكية  1.07مليار دينار،
منخفضة بنسبة  5.9فــي المئة
عــن  1.1مليار ديـنــار فــي مــارس
 ،2017وي ــأت ــي ذلـ ــك م ــع تــراجــع
شهري طفيف بلغ أقــل من  1في
المئة مقارنة مع فبراير .2018
أمـ ــا ال ـت ـس ـه ـيــات الـشـخـصـيــة
الموجهة لشراء أوراق مالية فقد
تــراج ـعــت إل ــى  2.6مـلـيــار ديـنــار
بنسبة  10.2في المئة في مارس
 ،2018ب ــزي ــادة ش ـهــريــة  5.8في
المئة عند المقارنة مع  2.4مليار
في فبراير .2018
وتـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
االئتمانية الممنوحة إلى قطاعي
الـعـقــار واإلن ـش ــاء بنحو  0.2في
المئة على أســاس سـنــوي ،حين
بلغت  9.9مليار دينار في مارس
 ،2018فــي حـيــن ارتـفـعــت بنحو
طفيف لم تتجاوز نسبته نصف
في المئة على أساس شهري.
وبلغت التسهيالت االئتمانية
الممنوحة إلى قطاع التجارة في
مــارس نحو  3.3مليارات دينار،
ً
ً
مسجلة انخفاضا شهريا نسبته
 1ف ــي ال ـم ـئــة ،أم ــا ع ـلــى مـسـتــوى
األداء الـ ـسـ ـن ــوي ف ـ ــإن االئ ـت ـم ــان
ال ـم ـم ـنــوح ل ـه ــذا ال ـق ـطــاع فسجل
زيادة في مارس نسبتها  1.6في
المئة مـقــار نــة بنفس الشهر من
العام الماضي.

ال ـم ـم ـي ــزات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة م ــن ضـمـنـهــا
التحقق فــي الــوثــائــق الــرسـمـيــة ،ومسح
ون ـس ــخ ال ــوث ــائ ــق الــرق ـم ـيــة ب ـمــا ف ــي ذلــك
التوقيع ،والتعرف على الوجه ،وايجاد
هوية رقمية وغيرها الكثير.
وبإمكان المنصة التحقق من الوثائق
ً
الـمـمـســوحــة ضــوئ ـيــا م ــن ال ـع ـم ـيــل ،عبر

تطبيق إلكتروني إذ سيتم تنبيه البنك
ً
فورا عند حصول أي تالعب.
وبإمكان العمالء اآلن تحميل برنامج
« ج ـ ــز ي ـ ــل» مـ ــن «»Google Play Store
و«.»Apple App Store

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

مساجد الشويخ ،وتعبئتها على
مــدار الشهر الفضيل لنكون في
خدمة الصائمين».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ب ــرن ــام ــج شهر
رم ـ ـضـ ــان ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــام يـتـخـلـلــه
تـقــديــم م ــوائ ــد إف ـط ــار ف ــي خيمة
الـصــائـمـيــن ،الـتــي تـمــت إقامتها
م ـقــابــل س ــوق ش ــرق ع ـلــى ش ــارع
الخليج العربي ،وجوالت ميدانية
لتوزيع الوجبات على المناطق

البعيدة والـحـيــويــة ،إضــافــة إلى
زيـ ــارة ال ـمــرافــق ال ـعــامــة الـعــامـلــة
على مدار الساعة والمستشفيات
وال ـم ـس ــاج ــد ،إل ــى ج ــان ــب رعــايــة
بــرنــامــج مــدفــع اإلف ـطــار وتــوزيــع
الوجبات في قصر نايف ،وحملة
ساعد تسعد مع جمعية الهالل
األحـمــر ،وغيرها مــن الـمـبــادرات
الخيرية الهادفة.

ُ
 ...ويوزع وجبات اإلفطار للعاملين في «الصباح الطبية»

ق ــام ــت أسـ ـ ــرة ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ب ـجــولــة م ـيــدان ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـص ـبــاح
الطبية  -الشويخ لمشاركة العاملين فيها
روح الـشـهــر الـفـضـيــل وت ــوزي ــع وجـبــات
اإلفطار الرمضانية.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة فــي إطــار حملة
لمشاركة اإلفطار ضمن برنامج الوطني
لشهر رمضان السنوي «افعل الخير في
شهر الخير».
وقال رئيس فريق العالقات العامة في
البنك طالل التركي« ،إن أسرة (الوطني)
تحرص على تعزيز روح المشاركة في
شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،لـمــا يمثله هــذا

الـشـهــر مــن قـيــم وع ـ ــادات وأصـ ــول نعتز
بها كمجتمع كويتي» .وأضــاف التركي
أنه كان لنا فرصة زيارة منطقة الصباح
الطبية ،حيث التقينا العمال ،وشكرناهم
على دوره ــم وعملهم فــي هــذه المنطقة
للمحافظة على نظافتها وضمان توفر
الخدمات فيها».
وأوضـ ــح أن الـبـنــك الــوط ـنــي ،يحرص
ً
دومــا على مثل هذه الزيارات الميدانية
ض ـمــن بــرنــامــج «اف ـع ــل ال ـخ ـيــر ف ــي شهر
الخير» ،ونحن نستهدف هذا العام زيارة
مؤسسات وجهات جديدة السيما تلك
الجهات التي تنتشر في مناطق بعيدة

وتـ ـق ــدم خ ــدم ــات ج ـل ـي ـلــة ض ـم ــن عـمـلـهــا
اليومي.
ً
ً
وتعتبر هذه الزيارات جزء ا أساسيا
من برنامج «افعل الخير في شهر الخير»
الــذي يشمل كذلك خيمة اإلفطار مقابل
س ــوق ش ــرق وحـمـلــة إف ـطــار الصائمين
ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع مـ ـ ــوائـ ـ ــد اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار مـ ـ ــن خـ ــال
ت ـخ ـص ـيــص جـ ـ ــوالت م ـي ــدان ـي ــة وزيـ ـ ــارة
المساجد والمستشفيات لتوزيع وجبات
اإلفطار ،إلى جانب توزيع كسرة اإلفطار
على الصائمين ورعاية برنامج اإلفطار
في قصر نايف وحملة «ساعد تسعد» مع
جمعية الهالل االحمر الكويتية وحملة

«رمضان أمان» مع مركز العمل التطوعي
وغيرها من المبادرات اإلنسانية.
يذكر أن برنامج بنك الكويت الوطني
الرمضاني يأتي في إطــار الـتــزام البنك
بخدمة المجتمع ،إذ تترجم هذه الحملة
رسالته االجتماعية واإلنسانية ،وتؤكد
حرصه وتمسكه بواجباته تجاه أفــراد
المجتمع انطالقا من موقعه كمؤسسة
م ـص ــرف ـي ــة ع ــريـ ـق ــة ل ـط ــال ـم ــا كـ ــانـ ــت مــن
الــرواد في الكويت والمنطقة في مجال
المسؤولية االجتماعية واسست لنهج
راسخ في هذا المجال.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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أخطر تعديل في النظام المصرفي األميركي منذ قانون دود  -فرانك
الكونغرس صوت لمصلحة تخفيف القيود التي استدعتها األزمة المالية على البنوك
سيكون تخفيف القيود ،التي
استدعتها األزمة المالية
على البنوك ،أكثر اإلصالحات
أهمية في اإلشراف
المصرفي ،ليصبح قانونا بديال
منذ إقرار قانون دود-فرانك
عام  ،2010وربما يمثل
آخر محاولة من الكونغرس
إلرجاع التنظيم المالي قبل
انتخابات منتصف الفترة
نوفمبر المقبل.

وافــق مجلس النواب األميركي
على خطة إصالح واسعة ألنظمة
البنوك ،وأرسل إلى الرئيس ترامب
مسودة قانون تمنحه فرصة الوفاء
بــوعــده "ال ـق ـيــام بـعـمــل كـبـيــر" إزاء
قانون دود-فرانك.
وص ـ ــوت ال ـم ـش ــرع ــون ال ـثــاثــاء
الماضي بنسبة  258مقابل 159
على تقديم إجراء هو نتاج ضغط
مـ ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة اس ـت ـمــر
سنوات ،من أجل تخفيف قوانين
مـ ــا ب ـع ــد األزم ـ ـ ـ ــة ،والـ ـمـ ـف ــاوض ــات
الحساسة في الكابيتول هيل ،بغية
اجـتــذاب دعــم الحزبين ال ــازم من
أجل تمريرها في مجلس الشيوخ
المنقسم بصورة ضيقة.
وس ـي ـكــون ه ــذا ال ـت ـشــريــع أكـثــر
اإلص ــاح ــات أهـمـيــة فــي اإلش ــراف
المصرفي ليصبح قــا نــو نــا بديال
منذ اق ــرار قــانــون دود-ف ــران ــك عام
 ،2010وربما يمثل آخر محاولة من
الكونغرس إلرجاع التنظيم المالي
قبل انتخابات منتصف الفترة في
نوفمبر المقبل.

مسودة القانون
وواف ــق زع ـمــاء مـجـلــس الـنــواب
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى مـ ـس ــودة
الـتـعــديــات الـتــي تـفــاوض حولها
الجمهوريون في مجلس الشيوخ
م ــع الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن الـمـعـتــدلـيــن،
مقابل وعد بإرجاع مجموعة أوسع
من قوانين أقرها مجلس النواب،
وعرضها للتصويت في وقت الحق
من هذه السنة .وقال الديمقراطيون
الــذيــن أيـ ــدوا الـخـطــة ال ـتــي رعــاهــا
رئ ـيــس الـلـجـنــة الـمـصــرفـيــة مــايــك
كــرابــو ،وه ــو جـمـهــوري مــن واليــة
أيـ ــداهـ ــو ،إن ـه ــم س ـي ـع ــارض ــون أي
تغييرات إضافية.
وأض ــاف كــرابــو ،فــي بـيــان بعد

اقرار المسودة" ،هذه لحظة تطلبت
سـنــوات مــن اإلع ــداد ،وهــي خطوة
ن ـح ــو ت ـن ـظ ـيــم ص ـح ـيــح سـيـسـمــح
لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة وات ـ ـ ـحـ ـ ــادات
االئتمان بالتركيز بقدر أكبر على
االقراض في مقابل تحسين النمو
االقتصادي وتوفير الوظائف".
وأط ـ ـلـ ــق دع ـ ــم الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
ال ـم ـع ـت ــدل ـي ــن لـ ـمـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون
معارك مع التقدميين ،بمن فيهم
ال ـس ـي ـنــاتــورة ال ـيــزاب ـيــث وارن من
م ــاس ــاش ــوس ـت ــس ،ال ـت ــي ق ــال ــت إن
المسودة كانت هدية الى جماعات
لوبي المصارف.
وذكر النائب ماكسين ووترز من
كاليفورنيا ،وكبير الديمقراطيين
في لجنة خدمات مجلس النواب
المالية ،في بيان قبل التصويت،
أن "مسودة القانون سترفع عتبة
األصـ ــول ال ـتــي سـتـخـضــع الـبـنــوك
لـ ــرقـ ــابـ ــة أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن قـ ـب ــل ج ـه ــات
التنظيم ،كما تضعف ا خـتـبــارات
الـ ـجـ ـه ــد ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ــرس ـم ـل ــة
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى ال ـب ـن ــوك ال ـك ـب ـيــرة،
وتـقــوض الحماية المهمة للرهن
العقاري ،وتعفي  85في المئة من
مؤسسات االي ــداع من االبــاغ عن
معلومات قانون الكشف عن الرهن
المنزلي ،وأنــا مــع مساعدة بنوك
المجتمع واتحادات االئتمان ،لكن
هذه المسودة تتخطى ذلك وتشمل
هبات ضخمة الى وول ستريت".
ويعفي التشريع البنوك األصغر
مــن قــوانـيــن مــا بـعــد األزمـ ــة ،التي
شـجـبـتـهــا ت ـلــك ال ـب ـن ــوك ،مـعـتـبــرة
ايــاهــا مرهقة ومكلفة ،وهــو يرفع
من  50مليار دوالر الى  250مليارا
عـتـبــة األص ــول لـلـبـنــوك لمواجهة
االشـ ـ ــراف األشـ ــد م ــن االحـتـيــاطــي
الـ ـف ــدرال ــي ع ـلــى ش ـكــل مــؤس ـســات
مالية مهمة منهجيا.
ومن شأن ذلك أن يحرر شركات

ثقافة اقتصادية
قانون دود  -فرانك
صــدر قانون دود – فرانك في 2010
فــي الــواليــات المتحدة ،بهدف إصــاح
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،وح ـم ــاي ــة ال ـم ـتــداول ـيــن
والمتعاملين ،ومعالجة الثغرات التي
أدت إلى األزمة المالية في  ،2008ويقع
في  848صفحة ،وقد أطلق اسم "دود-
ف ــران ــك" ع ـلــى ه ــذا ال ـق ــان ــون نـسـبــة إلــى
السيناتور األميركي كريستيفور دود،
والنائب األميركي بارني فرانك اللذين
عمال على صياغة بنوده.
وي ـح ـم ــي الـ ـق ــان ــون ال ـم ـس ـت ـه ـلــك مــن
الـ ـمـ ـم ــارس ــات الـ ـخـ ـط ــرة واالسـ ـتـ ـغ ــال
وال ـخ ـس ــارة ف ــي األس ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ،من
أجل جعل النظام المالي أكثر شفافية
ومسؤولية.
م ـث ــل أمـ ـي ــرك ــان اكـ ـسـ ـب ــرس وص ــن
تراست بنكس من درجة أعلى من
تـكـلـفــة االذع ـ ــان الـمــرتـبـطــة بــأنـهــا
تعتبر أكبر من أن تخفق ،كما يمكن
أن يطلق موجة مــن عقد اتفاقات
بين الشركات االقليمية التي كانت
مترددة في تخطي عتبة الخمسين
مليار دوالر.

اتفاقات أكبر
وق ـ ـ ـ ــال ج ـ ــو ف ـ ـي ـ ـكـ ــالـ ــورا ،وه ــو
الرئيس التنفيذي لشركة نيويورك
ك ــوم ـي ــون ـي ـت ــي بـ ــان ـ ـكـ ــورب ،ال ـت ــي
تـمـلــك أص ــوال بـقـيـمــة  49.6مليار
دوالر ،إن "هــذا يعطينا االمكانية
لعقد اتفاقات أكثر وأكبر ،وهناك
الكثير من الفرص وكنا في انتظار
التوقيت المالئم".

وح ـ ـتـ ــى م ـ ــع إقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـس ــودة
ع ـل ــى ش ـك ــل قـ ــانـ ــون ف ـ ــإن مـجـلــس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي س ـي ـقــرر
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف ح ـجــم إع ـفــاء
الـ ـش ــرك ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة – وم ــوع ــد
تـلــك الـخـطــوة ،وفـيـمــا تـحــرر سمة
اس آي اف آي البنوك التي تملك
أصـ ـ ـ ـ ــوال بـ ــأك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن  50م ـل ـي ــار
دوالر م ــن ال ـب ـعــض م ــن االشـ ــراف
األشـ ــد ،واخ ـت ـب ــارات الـجـهــد الـتــي
اشترطها دود-ف ــران ــك فإنها تظل
خــاضـعــة لـقــوانـيــن اخ ــرى بـمــا في
ذل ــك تـحـلـيــات ومــراجـعــة مجلس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي الـسـنــويــة
ا لـ ـ ـش ـ ــا مـ ـ ـل ـ ــة .واذا ق ـ ـ ـ ــرر م ـج ـل ــس
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي إجـ ـ ــراء
تـغـيـيــرات ردا عـلــى الـتـشــريــع فــإن
العملية يمكن أن تتطلب أ شـهــرا
ورب ـ ـم ـ ــا س ـ ـنـ ــة ،بـ ـحـ ـس ــب ج ــاري ــد

صعود قياسي في أسعار العقود اآلجلة
لـ  5سنوات بسبب أزمة إمدادات محتملة
•

تسفيتانا باراسكوفا

تــركــز اهـتـمــام محللي أس ــواق النفط
على األسـعــار اآلجـلــة لهذا الشهر ،التي
تحسنت إلى مستويات لم نشهدها منذ
شهر نوفمبر من عام  ،2014مع تجاوز
ً
سـعــر بــرمـيــل خ ــام بــرنــت  80دوالرا في
األسبوع قبل الماضي .وعلى الرغم من
ذلك ،وخالل الشهر الماضي حدث تحسن
أكبر في أسعار عقود النفط المستقبلية
لـ 5سنوات ،والتي يتم تداولها بصورة
ً
ع ــام ــة ض ـم ــن م ـ ــدى أضـ ـي ــق كـ ـثـ ـي ــرا مــن
األسعار اآلجلة الشهرية.
وت ـ ـخ ـ ـطـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـس ــن فـ ـ ــي األسـ ـ ـع ـ ــار
المستقبلية ا ل ــز ي ــادة ف ــي سـعــر الشهر
ال ـحــالــي ،مــا يشير إل ــى أن المضاربين
يراهنون على ارتفاع أسعار النفط في
األجل المتوسط إلى  2022و ،2023وأن
السعر األدنى لفترة أطول يمكن أن يكون
ق ــد ان ـت ـهــى ،بـحـســب ق ــول مـحـلـلـيــن الــى
"بلومبيرغ".
وب ـي ـن ـمــا ق ـفــز س ـعــر خ ــام ب ــرن ــت فــوق
ً
 80دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي األس ـب ــوع قبل
الـمــاضــي ،وتـخـطــي خ ــام غ ــرب تكساس
ً
الــوسـيــط حــاجــز ال ـ ــ 72دوالرا ،فـقــد قفز
سعر خام برنت ألجل خمس سنوات إلى
ً
أكثر من  63دوالرا للبرميل ،بعد أن كان
ً
ضمن نطاق ضيق بين  55دوالرا و60
ً
ً
دوالرا خالل الـ 18شهرا الماضية .وقفز

سعر خــام بــرنــت تسليم شهر ديسمبر
 2022بنسبة  10فــي الـمـئــة مـنــذ بــدايــة
ً
مايو ،ليصل الى  64دوالرا للبرميل ،كما
تخطت األسـعــار اآلجلة لشهر ديسمبر
ً
 2023الـ 63دوالرا للبرميل.
وأبلغ محللون "بلومبيرغ" أنه مع عدم
مسارعة منتجي النفط بعد الى التحوط
فــي االنـتــاج لضمان التسليم بعد خمس
سنوات وموازنة األسعار كان لدى األسعار
المستقبلية مساحة أوسع لالرتفاع.
وق ــد ق ـفــزت أس ـع ــار خ ــام بــرنــت اآلج ـلــة
لخمس سنوات  11في المئة خالل الشهر
ال ـم ــاض ــي ،بـيـنـمــا كـسـبــت أس ـع ــار الـشـهــر
الحالي  6.8في المئة فقط.
مخاوف جيوسياسية
وخ ــال األش ـهــر القليلة الـمــاضـيــة كــان
معظم التحسن فــي األسـعــار اآلجـلــة لهذا
ً
الشهر مدفوعا بمخاوف جيوسياسية من
احتمال تعطل االمدادات في األجل القصير،
مع هبوط انتاج نفط فنزويال ،واحتمال
خ ـســارة الـبـعــض مــن الـنـفــط اإلي ــران ــي في
أعـقــاب اع ــادة فــرض العقوبات األميركية
على طهران.
وفـ ــي أسـ ـع ــار ال ـخ ـم ــس سـ ـن ــوات يـنـظــر
المضاربون والمحللون الى توقعات األجل
األطــول للعرض والطلب "المحمية" بقدر
أكبر من قسط الخطر الجيوسياسي ،الذي
ً
رفع السعر الى  80دوالرا للبرميل.
وب ـح ـســب الـمـحـلـلـيــن وال ـت ـج ــار الــذيــن

تحدثوا الى وكالة بلومبيرغ فإن التحسن
ً
في األسعار المتقدمة كان الفتا بقدر أكبر
من مكاسب الشهر الحالي ،ويشير الى أن
المستثمرين والمضاربين يمكن أن يكونوا
قد راهنوا على أسعار نفط أعلى خالل فترة
ً
السنوات الخمس ،وفقا لتوقعات العرض
والطلب.
وأبلغ ريتشارد فوالرتون ،وهو مؤسس
صندوق تحوط ماتيلدا كابيتال مانجمنت،
الذي يركز على السلع وكالة بلومبيرغ ،أن
"تأمين الحرب أخفى حقيقة أن الــزيــادات
الكبيرة في الطلب في المستقبل واألسئلة
الـمـتـعـلـقــة بـمـسـتــويــات اإلمـ ـ ــداد تـضــاهــي
األسعار األعلى في نهاية المطاف".
وف ــي جــانــب ال ـط ـلــب تـسـتـمــر ق ــوة نمو
الطلب العالمي على النفط في أعقاب طلب
قوي أكثر من المتوقع في السنة الماضية.
وقــد دفــع تحسن السعر بعض المحللين
إل ــى ال ـس ــؤال ح ــول مــا اذا ك ــان سـعــر ال ــ80
ً
دوالرا للبرميل يمكن أن يفضي الى ابطاء
البعض من النمو المتوقع على طلب النفط.
ً
ولكن النمو الراهن يتوقع أن يكون قويا.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرض ،قـ ـلـ ـص ــت
تـخـفـيـضــات منظمة "أوب ـ ــك" وخــارجـهــا
أح ـجــام الـنـفــط فــي األس ـ ــواق فــي الــوقــت
ال ــراه ــن .وبـغــض الـنـظــر عــن م ــدة حجب
منظمة "أوب ــك" واألصــدقــاء ل ــ 1.8مليون
ً
بــرمـيــل يــوم ـيــا –وب ـس ـبــب ه ـبــوط إنـتــاج
فنزويال يتجاوز الرقم مليوني برميل

سيبرغ ،وهو محلل لدى كاون انك.
وثمة مكاسب بقدر أقل في هذا
التشريع بالنسبة الى وول ستريت
وشركات االستثمار التي ستضطر
الى التعويل على المنظمين الذين
يـعـيـنـهــم ت ــرام ــب إلع ـ ـ ــادة ال ـق ـيــود
البغيضة مثل حظر قانون فولكر
على تجارة الممتلكات.

الخاسرون في مسودة القانون
تعتبر البنوك اإلقليمية الكبرى،
مثل كابيتال ون فايننشال كورب
وبي ان سي فايننشال سيرفيسز
غ ــروب PNC Financial Services
 ،Groupبين أكبر الخاسرين في
مسودة القانون ،ألن عليها االبقاء
على تعييناتها في اس آي اف آي،
كما فقدت بنوك وول ستريت مثل

سيتي غ ــروب وج ــي بــي مــورغــان
وتـشـيــس آن ــد كــو أي ـضــا مــا كانت
تـضـغــط مــن أج ــل الـحـصــول عليه
من إعفاء من متطلبات الرسملة.
ويـ ـسـ ـم ــح الـ ـتـ ـش ــري ــع ل ـل ـب ـن ــوك
الكبرى بتضمين سندات البلدية
فــي بـنــد احـتـيــاطــي األص ــول التي
يمكن بيعها لتوفير التمويل في
األزم ــات ،وهــذا تعديل سعى إليه
جــي بــي مــورغــان وسـيـتــي غــروب
منذ سنوات.
ومــن المحتمل أن تشهد بنوك
الـ ــرعـ ــايـ ــة ،م ـث ــل س ـت ـي ــت س ـتــريــت
كورب وبنك اوف نيويورك ميلون
كـ ــورب ،الـمـتـخـصـصــة فــي حماية
األصول ،اعفاء من بعض متطلبات
الرسملة .ويحرر التشريع البنوك
الصغيرة من قانون فولكر ،ويطرح
إصـ ــاحـ ــا ف ـن ـي ــا ي ـس ـم ــح لـلـبـعــض

من شركات االستثمار ،مثل بالك
روك ،باالستمرار في تجارة بعض
األموال.
وواف ــق رئـيــس لجنة الخدمات
الـمــالـيــة ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب جب
هـنـســارلـنــغ وزع ـي ــم األك ـث ــري ــة في
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ مـ ـيـ ـت ــش م ــاك
ك ــون ــل ع ـلــى ال ـن ـظــر ف ــي اجـ ـ ــراءات
رف ـ ــع ت ـن ـظ ـي ـمــات م ــال ـي ــة اضــاف ـيــة
ف ــي وقـ ــت الحـ ــق م ــن هـ ــذه ال ـس ـنــة.
وك ــان هـنـســارلـنــغ ،ال ــذي سيغادر
الكونغرس في نهاية العام ،حدد
أكثر من "دستتين" من اإلجــراءات
الـتــي أقــرهــا المجلس ،والـتــي قال
إنه يود أن يتم النظر فيها ،لكن ال
توجد اشارة إلى أن الديمقراطيين
في مجلس الشيوخ – الذين يتطلب
اقرار ذلك تصويتهم – سيوافقون
على ذلك.

ما سر شعبية تطبيق ستاربكس للدفع
بالجوال على حساب «آبل» و«سامسونغ»؟
•

في اليوم– يحذر محللون من أن صناعة
ال ـن ـفــط سـتـشـهــد ع ـمــا ق ــري ــب تــداع ـيــات
الـتــراجــع فــي مـشــاريــع االستثمار خالل
أسوأ هبوط في أسعار النفط.
وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية
"نـفــط  "2018فــإن "التعافي مــن الهبوط
التاريخي في االستثمارات بنسبة  25في
المئة خالل  2015و 2016يكاد أال يكون
بدأ بعد .وكانت االستثمارات مستقرة في
سنة  ،2017وتشير المعلومات الى زيادة
معتدلة فقط في  ،2018وربما يمهد هذا
لمتاعب في المستقبل".
وتتركز االستثمارات بشدة في الوقت
الراهن في الزيت الصخري األميركي.
وقــال تقرير وكالة الطاقة الدولية إن
"االستثمارات قد تكون غير كافية لتفادي
ضـغــط كـبـيــر عـلــى الـسـعــة االحـتـيــاطـيــة
العالمية بحلول سنة  ،2023حتى مع
هبوط التكلفة ،وتحسن كفاء ة وفعالية
المشاريع".
وبعد خمس سنوات من اآلن يتوقع
أن يـسـتـمــر ن ـمــو ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي على
ا لـنـفــط فيما يمكن أن ينكمش ا لـعــرض
نتيجة تراجع استثمارات ،2015-2016
خصوصا في مشاريع األوفشور.
وهـ ـك ــذا ،فـ ــإن ال ـت ـح ـســن ف ــي األس ـع ــار
المتقدمة لخمس سنوات ليس من دون
سبب.
(أويل برايس)

آرون برسمان

أمضت شــركــات "اب ــل" ،و"غــوغــل" ،و"سامسونغ"
ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ف ــي م ـحــاولــة القـنــاع
مستخدمي ا لـهــوا تــف ا لــذ كـيــة بتبني تطبيقاتها
للدفع عــن طــريــق الـهــواتــف الـجــوالــة .ولـكــن متجر
الـقـهــوة ستاربكس هــو صــاحــب التطبيق األكثر
شعبية للدفع عن طريق الـجــوال ،بحسب شركة
البحوث اي ماركتر.
واستخدمت تطبيقات "ستاربكس" للدفع من
قبل  20.7مليون شخص على األقل مرة واحدة على
األقل في كل  6أشهر ،متفوقة بذلك على مستخدمي
تـطـبـيـقــات اب ــل ل ـلــدفــع ال ـبــالــغ ع ــدده ــم  19.9مـلـيــون
شخص.
واستخدمت تطبيقات "غوغل" للدفع من قبل 9.3
ماليين شخص ،وحلت سامسونغ في المركز الرابع
مــع  8.4مــايـيــن مـسـتـخــدم ،رغ ــم قـبــولـهــا فــي معظم
األم ــاك ــن ،بـحـســب تـقــريــر ص ــدر عــن اي مــاركـتــر يــوم
الثالثاء الماضي .وبشكل اجمالي استخدم  48مليون
شخص واحدة أو أكثر من تطبيقات دفع الجوال في
السنة الماضية ،ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بحوالي
ً
 15في المئة الى  55مليونا في هذا العام.
يذكر أن تطبيقات دفع الجوال بــدأت تنتشر بعد
سنوات من التطوير ،وقد أسهم في هذا النمو الجوائز
المصاحبة للدفع بــالـهــاتــف ،وتــوفـيــر رقــاقــة بطاقة
االئتمان اي ام في ،التي قلصت وقت الدفع بالنسبة
الى مستخدمي بطاقات االئتمان العاديين.
ويـتـمـثــل الـسـبــب الــرئـيـســي وراء شعبية تطبيق
ستاربكس في برنامج جوائز الشركة ،بحسب محلل
اي ماركتر سيندي ليو ،الذي كتب في التقرير يقول
"بالنسبة ا لــى مستخدمي التطبيقات تعتبر قيمة
الــدفــع عبر الهاتف الــذكــي واضـحــة وبسيطة ،حيث

تستطيع توفير الوقت والمال عند الدفع
مع الحصول على جوائز وعروض خاصة".
ولكن بينما ستستمر تطبيقات شركات الهواتف
الذكية الرئيسية فــي النمو فــإن تطبيقات مــن باعة
تجزئة آخرين تنطلق في أعقابها .وتتوقع اي ماركتر
أن يرتفع عدد مستخدمي خدمة "ابل" الى  27.5مليون
شـخــص بـحـلــول سـنــة  ،2022مـقــارنــة بـ ــ 14.9مليون
مستخدم لشركة غوغل ،و 13.2مليونا لسامسونغ،
بينما ستظل ستاربكس في المركز األول في سنة
 2022مع عدد متوقع يبلغ  29.8مليون مستخدم.
ومن بين باعة التجزئة اآلخرين ،الذين يحتمل أن
يكسبوا أرضية ،أشارت اي ماركتر الى وولمارت ،الذي
أطلق تطبيقاته في الدفع في سنة  2015ثم ماكدونالد
ودنكن دونتز.
وقــالــت اي ماركتر إن "تطبيقات دفــع تــارغــت من
ً
ً
العام الماضي يحتمل أن تحقق ربحا أيضا".
وقـ ــال لـيــو إن "ب ــاع ــة الـتـجــزئــة يـخـلـقــون بـصــورة
م ـت ــزاي ــدة تـطـبـيـقــاتـهــم ف ــي ال ــدف ــع ال ـت ــي تـسـمــح لهم
بالحصول على معلومات قيمة عــن مستخدميهم،
ً
وفــي وسعهم أيضا طــرح جوائز وحــوافــز لتحسين
والء العمالء".
(مجلة فورتشن)

فرصة االندماج قائمة رغم انهيار مفاوضات «تي موبايل» و«سبرنت»
•

آرون برسنان

حتى بعد انهيار المحادثات بين "تي موبايل" ()T-Mobile
و"س ـبــرنــت" ( )Sprintفــي نــوفـمـبــر الـمــاضــي لــم يـفـقــد الــرئـيــس
التنفيذي لشركة " تــي مــو بــا يــل" جــون ليغر األ مــل فــي تحقيق
هدفه المرجو ،ويعتقد أن الجمع بين شركته الالسلكية من
الفئة الثالثة و"سبرنت" من الفئة الرابعة يمكن أن يحقق وفرا
يصل الى عشرات المليارات من الدوالرات ،ويخلق شركة ذات
ثقل ،تستطيع مواجهة الشركتين الرائدتين في السوق وهما
إيه تي آند تي وفيريزون.
لكن ليغر لم يحصل إال بعد عدة أشهر على فرصة جديدة
الستئناف محادثات االتفاق ،من خالل وثيقة مسربة من البيت
األبيض حول الجيل الخامس من نظام االتصاالت الالسلكية
المعروف باسم  5جي (.)5G
واقترحت هذه الوثيقة ،وهي نتاج قلق جهاز مجلس األمن
القومي األميركي من أن تتفوق الصين على الواليات المتحدة
في تطوير تقنيات  ،5Gتأسيس شبكة حكومية تدعى "نظام
آيزنهاور الوطني لعصر المعلومات".

شبكة مؤممة
وليس لدى ليغر اهتمام بشبكة  5Gمؤممة ،لكنه أدرك أن
ا لـبــا غــة المقلقة فــي القضية يمكن أن تـطــرح ،و كــا نــت جهات
التنظيم المقاومة للتجميع الضخم للرساميل عارضت منذ
زمن طويل خفض عدد شركات الالسلكي الرئيسية من أربع
الى ثالث.

لـكــن الـجـمــع بـيــن "سـبــرنــت"
و"تـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــوب ـ ـ ــاي ـ ـ ــل" سـ ـي ــوف ــر
م ـ ـ ـ ــوارد أك ـ ـبـ ــر الق ـ ــام ـ ــة ن ـظ ــام
 5Gبـ ـ ـس ـ ــر ع ـ ــة ت ـ ـ ـفـ ـ ــوق ق ـ ـ ــدرة
واحـ ـ ـ ــدة عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ذل ــك
بـصــورة مستقلة .وساعدت
ا لـمـجــاد لــة ليغر عـلــى إ قـنــاع
شركته األم دويتش تليكوم
وم ــاس ــاي ــوش ــي صـ ــن ،وهــو
ر ئـيــس ســو فــت بنك المالك
لألكثرية في شركة سبرنت
البرام اتفاق االندماج.
وأب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ لـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــر مـ ـجـ ـل ــة
ف ــورت ـش ــن ب ـع ــد اعـ ـ ــان االتـ ـف ــاق
ً
ً
بـقـيـمــة  26.5مـلـيــار دوالر ،وا لـ ــذي سـيـبـقـيــه ر ئ ـي ـســا تـنـفـيــذ يــا
لـلـشــر كــة ا ل ـج ــد ي ــدة ،أن "ادراك ا ل ــوال ي ــات ا لـمـتـحــدة ل ــدور دول
متخلفة عنها مثل الصين وامكانية ما يمكن أن نحققه معا
أصبح نقطة دفع لهذا التوجه الالفت".
ور غــم ذلك لم يقتنع البعض .ويقول بروفيسور االقتصاد
في جامعة نيويورك وخبير التليكوم نيكوالس ايكونوميدس:
" بـغــض النظر عــن طريقة صياغته ليس  5Gمـبــررا مشروعا
لهذا االندماج" ،كما يجادل في أن شبكات  5Gالجديدة تبعد
عدة سنوات ،وأن المبرر الحقيقي لالتفاق هو األسعار األعلى.
ومن األفضل أن تكون مجادلة  5Gمقنعة ،ألن خبراء مقاومة
التجمع الضخم للرساميل يرون أنه لم يتغير الكثير في سوق
الالسلكي منذ أن قضت إدارة أوباما على أول جهد من جانب

تــي مــوبــايــل وسـبــرنــت
ل ــان ــدم ــاج فـ ــي سـنــة
 ،2014و مـحــاو لــة إ يــه
تــي آنــد تــي فــي 2011
لشراء تي موبايل.

ديناميكية التعاون
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ق ــول
الشركتين انهما ستنافسان
ب ـق ــوة أك ـب ــر اذا ات ـح ــدت ــا –
ووعدتا بعدم رفع األسعار
– يقول خبراء االقتصاد إن
الحوافز تتوجه نحو مزيد
من ديناميكية تعاون عندما
يتقلص العدد في السوق من

 4الى  3شركات رئيسية.
ويقول موريس ستاك ،الذي دافع في قضايا قانونية لمصلحة قسم
مـقــاومــة التجميع الضخم للرساميل فــي وزارة الـعــدل األمـيــركـيــة ،ثم
ساعد في الدفاع عن شركة مايكروسوفت عندما تعرضت لمقاضاة في
تسعينيات القرن الماضي ،يقول" :لقد سمعنا كل هذا من قبل .وما من
شيء يشير الى أن القسم أخطأ في المرتين األخيرتين".
وعندما تسلم الرئيس دونالد ترامب السلطة مع أجندة مؤيدة
للعمل الـتـجــاري ألـمــح الـكـثـيــرون الــى لمسة أخــف حــول مراجعات
االندماج .ولكن حتى اآلن على األقل نشطت جهات التنظيم المقاومة
للتجميع الضخم للرساميل في إدارة ترامب ،من خالل السعي الى

حجب اندماج إيه تي آند تي وتايم وارنر ،ومنع الجمع بين درافت
كنغز وفان ديول ،وحتى الى التحرك لحماية المنافسة في السوق
للركب االصطناعية عبر منع أوتو بوك هيلث كير من االستحواذ
على شركة فريدوم انوفيشنز المنافسة.
ويقول ديفيد توريتسكي ،وهو نائب مساعد سابق لوزير العدل
ً
األميركي لمحاربة التجميع الضخم للرساميل "من الخطر دائما
المراهنة على أن قسم محاربة التجميع الضخم للرساميل سينظر
بصورة مختلفة الى قانون االندماج نتيجة تغير الوجوه ،ويبدو
كبير محامي ترامب لشؤون محاربة التجميع الضخم للرساميل
ماكان ديلراهيم مثل منفذ جدي يتمتع بخبرة".

جهود ثنائية
وحــاولــت تــي موبايل وسبرنت محاربة هــذه الــروايــة مــن خالل
االشارة الى قلة من العناصر الجديدة وخاصة خدمات عمالقة كيبل
التلفزيون كومكاست وتشارتر كوميونيكيشنز .ولكن اضافة الى
الحصة السوقية الضعيفة التي تتمتع بها شركتا الكيبل في الوقت
الراهن فإنهما تستأجران خدمات السلكية من فيريزون ولم تؤسسا
شبكاتهما الخاصة ،ما يحد من قدرتهما على خفض األسعار.
ويعني ذلك أن األمور ستنتهي على األرجح الى  ،5Gوقد نجحت
كوالكوم في اقناع البيت األبيض بحجب محاولة استحواذ برودكوم
غير المرغوبة قائلة إن االتفاق سيبطئ من اندفاعها نحو .5G
ويرى ليغر من "تي موبايل" أن مجادلة مماثلة تساعده على نيل
الموافقة ،مضيفا" :نحن نعلم كل الطرق التي سينظرون اليها ازاء
هذه األسئلة ،واألجوبة كلها في مصلحة كل األطراف المعنية".
(بلومبرغ)
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كواليس فيلم {خلود} تشهد في الحلقة الثانية،
يواصل الفنان القدير
خطة محكمة لزواج فاتن
حمامة وعز الدين ذوالفقار جاسم النبهان حديثه عن
على طريقة أفالم السينما .مرحلة الطفولة والدراسة،
ومغامراته مع رفاقه.
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مسك وعنبر

بعد قصة حب طويلة
وزواج ...كيف ّ
تحول شهر
عسل سيد وسلوى إلى
كابوس؟ وكيف هجرت
السعادة بيتهما؟

22

بالدموع والبكاء تمت
المصالحة بين الفنانتين
أحالم ونوال الكويتية على
الهواء في برنامج «مجموعة
إنسان».

بريانكا تشوبرا تدعو العالم
لدعم أطفال الروهينغا
دعت بريانكا تشوبرا نجمة بوليوود وسفيرة النوايا
الحسنة لمنظمة األ م ــم المتحدة للطفولة (يونيسف)
المجتمع الــدولــي أم ــس األول إل ــى زي ــادة دعـمــه لنساء
وأطفال الروهينغا ،الذين فروا إلى بنغالدش بسبب حملة
أمنية للجيش في ميانمار.
وتسبب رد الجيش على هجمات من مسلحين على
مواقع للشرطة وقاعدة للجيش في والية راخين شمال
ميانمار في أغسطس الماضي في فرار ما يصل إلى 700
ألف من المسلمين الروهينغا عبر الحدود إلى بنغالدش،
واتـهــم كـثـيــرون منهم ق ــوات األم ــن بالقتل واالغـتـصــاب
وإحراق منازلهم.
وقالت تشوبرا في مؤتمر صحافي في داكا بعد زيارة
استمرت أربعة أيام لمخيمات الالجئين الروهينغا في
كوكس بازار على الطرف الجنوبي لبنغالدش" :كل طفل
يستحق مستقبال وفرصة لتقديم مساهمة للبشرية".
وأضافت ان "أطفال الالجئين مسؤولية العالم ،ألنهم
ليس لديهم أماكن يذهبون إليها ،وليس لديهم ما يمكنهم
أن يعتبروه ملكا لهم".
ووصـفــت األمــم المتحدة حملة الجيش فــي ميانمار
بأنها "تطهير عرقي" ،وهو ما تنفيه ميانمار وتقول إن
قوات األمن كانت تنفذ عمليات مشروعة ضد مسلحين
وضد "اإلرهاب".
وحثت شوبرا المجتمع الدولي على معالجة قضية
أطفال الروهينغا الذين يعيشون في حرمان من الحقوق
الرئيسية الخاصة بتوفر الغذاء والمياه النظيفة والمأوى
والنظافة المالئمة والتعليم.
وقالت "هناك الكثير الذي يجب أن نفعله .يحتاجون
ألموالكم ولوقتكم وتعاطفكم".
وأطلقت األمــم المتحدة في مــارس الماضي مناشدة
لجمع  951مليون دوالر لمساعدة الالجئين الروهينغا
لبقية العام ،لكن تلك المناشدة لم تجمع إال أقل من 20
في المئة من هذا المبلغ.

من جهة أخرى ،أعلنت تشوبرا عن انضمامها لـ"منتدى
الشركاء" لرعاية المرأة والطفلُ ،
المقام في الهند ،وذلك
بسبب عملها سفيرة للنوايا الحسنة لـ"يونيسف" ،عبر
حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستغرام.
وأضافت تشوبرا في تعليقها" :الهدف مهم جدا ،وهو
تحسين الرعاية الصحية للنساء واألطفال والمراهقين
ومحاولة الوصول إلى مرحلة جيدة في كل مراحل الحياة،
وذلك في محاولة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة في عام ."2030
وأشارت إلى توافد مندوبين من مختلف دول العالم
لحضور المنتدى قائلة" :هذا العام ،ستستضيف الهند
أكبر منتدى للشركاء على اإلط ــاق ،مع أكثر من 1200
مندوب من أكثر من  92دولة".
ُيشار إلــى أن تشوبرا ،سافرت إلــى دلهي من إيرلندا
مدة  16ساعة فقط للمشاركة في منتدى الشركاء ،2018
حيث تحدثت عــن الحقوق المتساوية للمرأة وللطفل
إضافة إلى تعليمه وصحته ،وذلك ألنها سفيرة للنوايا
الحسنة لليونيسف (صندوق األمم المتحدة للطفولة).
ُيــذكــر أن تـشــوبــرا حـضــرت حـفــل زف ــاف األم ـيــر هــاري
وصديقتها ميغان مــار كــل فــي الكنيسة ،بـتــا يــور أنيق
باللون البنفسجي الفاتح ،اختارته من تصميم فيفيان
وي ـس ـتــوود وق ــد نـسـقــت مـعــه قـبـعــة مـمـيــزة وحـقـيـبــة يد
باللون الفضي.
ّ
والــافــت أن النجمة اخ ـتــارت إطــالــة مـغــايــرة تماما
لحفل العشاء الذي أقيم بعد حفل الزفاف ،حيث تألقت
بفستان مميز باللونين الذهبي والفضي ،أظهر أنوثتها
وجمالها بشكل كبير.

تشوبرا وسبنسر في حفل زفاف األمير هاري

كريستينا أغيليرا أطلقت كليبها الجديد
« »Fall In Lineبمشاركة ديمي لوفاتو

لوفاتو وأغيليرا

أطلقت المغنية العالمية كريستينا أغيليرا
كليب أغنيتها الجديدة " ،"Fall In Lineبمشاركة
المغنية العالميةديـمــي لــوفــاتـو ،وإخ ــراج لوك
جيلفورد.
وحقق الكليب منذ الساعات األولــى إلطالقه
نـسـبــة م ـشــاهــدة عــال ـيــة ،حـيــث تـخـطــى مليوني
مشاهدة في أقل من  24ساعة.
األغنية هي واحدة من أغنيات ألبوم كريستينا
أغيليرا المقبل المقرر أن يصدر في  15يونيو
المقبل.
ومن ناحية أخــرى ،وبعد مشاركتها في عدة
مواسم من برنامج "ذا فويس" كعضو في لجنة
ً
التحكيم أعلنت أغيليرا مؤخرا عدم مشاركتها
في المواسم الجديدة.
ً
وكانت كريستينا أغيليرا ( 37عاما) خضعت
تصوير ُمختلفة عن المعتاد لمصلحة
لجلسة
ٍ
ً
مجلة " "Paperاألمـيــركـيــة .وب ــدال مــن أن تتألق

مورغان فريمان يدافع عن نفسه
بعد اتهامات بالتحرش

ّ
وتتجمل بأفضل أنواع
النجمة بأجمل الثياب،
ال ـم ـك ـيــاج ،عـكـســت أغ ـي ـل ـيــرا ال ـق ــاع ــدة واخ ـت ــارت
البساطة والتحرر ،لتكون نجمة غــاف المجلة
ّ
"التحول".
إلصدار الشهر الجاري تحت عنوان
وأبرزت كريستينا جمالها الطبيعي في صور
ّ
ّ
الـمـجــلــة ،إال أن تخليها عــن المكياج ووصــات
ً
ً
ّ
التعرف عليها صعبا ،خصوصا
الشعر جعل أمر
م ــع ال ـن ـمــش ال ـ ــذي م ــأ وج ـه ـه ــا ،وهـ ــو أم ـ ـ ٌـر تـتـ ّـم
ً
ُمشاهدته للمرة األول ــى ،ألنها دائـمــا مــا تخرج
للعلن بعد أن تضع كمية ال بأس بها من المكياج.
وف ـ ــي حـ ــوارهـ ــا مـ ــع ال ـم ـج ـل ــة ،ك ـش ـف ــت نـجـمــة
أغنية " "Candy Manبأنها فنانة استعراضية
ُ
ً
بـطـبـيـعـتـهــا ،ودائـ ـم ــا م ــا ت ـحــب تـجــربــة األش ـيــاء
الجديدة ،وهي اآلن تمر بمرحلة تود فيها التحرر
على جميع الـصـعــد ،كشكلها وأغــانـيـهــا ،لذلك،
ّ
قررت التخلي عن جميع اإلضافات واالستمتاع
بالجمال الطبيعي.

مورغان فريمان في فيلم «الدلفين»

ويل سميث

ث سيؤدي األغنية
ويل سمي 
الرسمية للمونديال
أفاد موقع عالمي بأن النجم األميركيويل سميث
سيؤدي األغنية الرسمية لمونديال  ،2018إلى
جانب مغني الراب األميركينيكي جام ،والفنانة
إيرا استريفي من كوسوفو ،وهي من إنتاج المنتج
األميركي الشهير ديبلو.

كاميرون دياز

ليام نيسون

كاميرون دياز تصدم
متابعيها بوزنها الزائد

مفاوضات مع نيسون
لبطولة «»Men in Black

صدمت النجمةكاميرون دياز متابعيها ،بعدما
بوزن زائد،
شوهدت في شوارعلوس أنجلوس
ٍ
بإطاللة كاجوال ،بعد شهرين على إعالنها
اعتزال التمثيلُ .يذكر أن دياز أعلنت اعتزالها
التمثيل ،ألنها تريد التفرغ لحياتها الخاصة.

تفاوض الشركة المنتجة لفيلم ""Men in Black
النجم ليام نيسون ،لالنضمام إلى النجم
األسترالي كريس هيمسورث في الجزء الجديد
لسلسلة الفيلم ،التي أنتج أول جزء منها من قبل
"كولومبيا بيكشرز" عام .1997

دافع الممثل مورغان فريمان الحائز جائزة األوسكار
عن نفسه أمس األول ضد مزاعم أدلت بها عدة نساء
عملن معه ف ــي أ فــام وفــي شركة اإلنـتــاج الخاصة به
"ريفيليشنز إنترتينمنت" ،بالتحرش الجنسي بهن،
ً
وذلــك بعد مضي شهر تقريبا على شائعات تورطه
ف ــي عــاقــة جنسية غ ـ ي ــر شــرعـيــة مــع حـفـيــدتــه إيدينا
هاينز.
وقال فريمان البالغ من العمر  80عاما ،وهو أحد أبرز
ن ـجــوم هــول ـيــوود ،فــي بـيــان إن ــه لــم يـقـصــد مطلقا أن
يسبب مضايقة ألي شخص.
وجاء في البيان الخاص لفريمان" :كل من يعرفونني
أو عملوا معي ،يدركون أنني لست الشخص الذي قد
يتعمد اإلساءة ألحد أو يجعل أي شخص يشعر بعدم
االر ت ـ ـ ي ــاح" .وأض ــاف" :أع ـتــذر ألي شخص شعر بعدم
االرتياح أو اإلهانة ،لم تكن هذه نيتي قط".
وتــأتــي هــذه االدعـ ــاءات ،وهــي األح ــدث ،بعد سيل من
االتهامات ضد نجوم هوليوود منذ هز الكشف عن
أفعال المنتج هارفي واينستين صناعة الترفيه العام
الماضي ،مما أدى إلــى ظهور حركة "مــي تــو" أو (أنــا
أيضا).
وتتهم النساء اللواتي نقلت عنهن "سي إن إن" فريمان
بارتكاب مجموعة من التصرفات تتراوح بين التعليق
على هيئة أجسادهن ولمسها بشكل موح.
وك ــان ــت إحــدى النساء الــائــي اشتكين ،مراسلة قناة
"سي إن إن" التلفزيونية كلوي ميالس التي قالت إنها
واجـهــت سـلــوكــا غـيــر مـنــاســب مــن قـبــل فــريـمــان الـعــام
الماضي عندما أجرت معه مقابلة.
ونـ ـش ــرت ش ـب ـكــة "سـ ــي إن إن" اإلخ ـب ــاري ــة االدع ـ ــاءات
ال ـمــوج ـهــة ض ــد ف ــري ـم ــان ،وذكـ ـ ــرت أن ـه ــا ت ـحــدثــت مع
 16امـ ــرأة ،قــالــت ثمانية منهن إن ـهــن كــن ضحايا لما

وصفه البعض بالتحرش ،في حين وصفته أخريات
بالسلوك غير المناسب.
يذكر أن فريمان ،الذي تمتد مسيرته الفنية لخمسين
ع ــام ــا م ـثــل خــال ـهــا م ــا ي ــرب ــو ع ـلــى  100ف ـي ـلــم ،رشــح
لجائزة األوسكار عدة مرات عن أفالم منها "توصيل
األنسة ديزي" و"الخالص من شوشناك" ،وفاز بجائزة
األوس ـكــار عــام  2005كأفضل ممثل مساعد عن دوره
كمالكم سابق في فيلم "مليون دوالر بيبي" ،كما ظهر
في عدة أفالم منها "سبعة" و"وانتد" و"بداية باتمان".
يشار إلى أن الزوبعة بدأت باتهام المنتج السينمائي
هارفي واينستين في أكتوبر  2017باالغتصاب قبل
توسع قائمة المتهمين حتى وصولها للعالم العربي
بحبس المفكر االخواني طــارق رمضان باالغتصاب
ب ـعــد ك ـشــف اث ـن ـت ـيــن م ــن ض ـح ــاي ــاه ال ـمــزعــوم ـيــن عــن
تفاصيل شجعتهما الحملة على فضحها.
و ق ــال مصدر مطلع إن م ــن المتوقع أن يسلم المنتج
ال ـس ـي ـن ـمــائــي األمـ ـي ــرك ــي ه ــارف ــي واي ـن ـس ـت ـي ــن نـفـســه
لشرطة نيويورك وذلك بعد شهور من أفول نجمه في
هوليوود بسبب ات ـهــام ع ـشــرات النساء لــه باالعتداء
الجنسي عليهن.
وام ــت ــن ــع ي ـ ـودا إنجلماير المتحدث بــاســم واينستين
وبـنـيــامـيــن ب ــراف ـم ــان مـحــامـيــه ع ــن الـتـعـلـيــق .ويــأتــي
ت ــو ج ـ ي ــهاال ت ـ ه ــا م ــاتلواينستينب ـ ع ــدتحقيقاستمر
شهورا.
وأك ــد شـخــص مطلع عـلــى الـقـضـيــة الـنـبــأ طــالـبــا عــدم
ذ ك ــر اسمه .وذكــرت صحيفة نيويورك تايمز ومنافذ
إخ ـ ـبـ ــاريـ ــة أخـ ـ ــرى أيـ ـض ــا أن م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـسـلــم
واينستين نفسه.
(د ب أ)
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ً
ً
لم ييأس عز الدين ذو الفقار من رفض أحمد حمامة طلبه ،غير أن حياته توقفت تماما ،لم يعد يفعل شيئا سوى
البحث عن وسيلة يحقق بها أمنية حياته في االرتباط بفاتن حمامة .اقترح عليه صديقه الكاتب الصحافي جليل
وهبي .وما ًإن سمع األخير قصة حب
البنداري اللجوء إلى الصديق المشترك بينه وبين أحمد حمامة ،يوسف بك
ً
ذو الفقار حتى وعده بأال يخرج من بيت حمامة إال ومعه الموافقة ،باعتباره صديقا مقربا إليه ،ويعتبر فاتن ابنته،
ً
منذ أن مثلت معه دور ابنته فعال في فيلم «مالك الرحمة».
القاهرة – ماهر زهدي

عز الدين ذو الفقار
يكتب ويخرج
ويمثل من أجل
التقرب إلى فاتن

كواليس فيلم
«خلود» تشهد
«خطة محكمة»
لزواج فاتن
وعزالدين

على طريقة أفالم
السينما كان زواج
فاتن وعز الدين
في فيال فوزي
الجزايرلي

ذهب عز الدين ذو الفقار إلى منزل
ً
فاتن مجددا بصحبة يوسف وهبي،
وب ـعــد ج ــدل كـبـيــر وأخـ ــذ ورد ،خــرج
االث ـنــان وهـمــا يـجــران أذي ــال الخيبة،
ً
بعدما رفــض طلبهما مـجــددا بحجة
أن ابنته على أبواب شهادة الثانوية،
وال يريد أن يشغلها خالل هذه الفترة،
ومــن الممكن أن يفكر فــي األم ــر بعد
حصولها على الشهادة.
أث ــار رفــض أحـمــد حمامة فــي قلب
ً
ع ــز ال ــدي ــن حـ ـب ــا أكـ ـب ــر لـ ـف ــات ــن ،وأك ــد
ً
لـنـفـســه ،وه ــو ي ـعــود م ـهــزومــا للمرة
ال ـث ــان ـي ــة ،أن ـ ــه ل ــن ي ـت ـخ ـلــى ع ــن ح ـبــه،
وال بد من أن يتزوجها ،وراح يفكر في
سبب اإلص ــرار على رفـضــه ،واهتدى
إل ــى وس ـي ـلــة ج ــدي ــدة ،رب ـمــا تـســاعــده
فــي مــا يخطط لــه .بــدأ يـمــارس حمية
ً
قاسية إلنقاص وزنه ،فقد كان سمينا
بعض الشيء ،وخالل زمن قياسي فقد
أكـثــر مــن  10كـيـلــوغــرامــات ،كــي يبدو
ً
جسمه متناسبا مع جسم فاتن الرقيق
ً
ً
النحيل .وفعال ،بات رشيقا خالل مدة
قياسية .فربما رفضه أحمد حمامة
ً
خطيبا البنته لكنه لن يرفض أن تقف
مـعــه بـطـلــة فــي فـيـلــم جــديــد يـخــرجــه،
ويشاركها بطولته في الوقت نفسه.
أص ـب ـح ــت ابـ ـن ــة الـ ـس ــادس ــة ع ـشــرة
ً ُ
عروسا تطلب يدها للزواج ،وأصبح
لها «فارس أحالم» رسمي .ورغم عدم
مــواف ـقــة وال ــده ــا عـلـيــه ،ف ــإن حـكــايــات
كثيرة تجمعها معه يمكن أن تحكيها
لصديقاتها في المدرسة .ولكنها لم
تعد تحكي لصديقاتها تفاصيل أو
حـكــايــات تجمعها بـفــارس أحالمها،
ً
ع ـلــى ع ـكــس م ــا كــانــت تـفـعــل ســاب ـقــا،
ً
عندما لم يكن هذا الفارس موجودا،
ً
إذ كــا نــت تنسج قصصا مــن خيالها
الخصب تسعد صديقاتها بسماعها،
ويطربن لها ،ويصغين إليها باهتمام
بالغ .ربما عاد ذلك إلى اهتمام فاتن
الكبير بقراء ة الروايات العاطفية ،إذ
جمعت من هذا اللون ما يكفي لتكوين
ّ
تضم تــرا جــم عالمية
مكتبة ضخمة،
عن أشهر العشاق ،وأشهر الــروايــات
الغرامية العالمية .وهــي كــانــت تقرأ
ً
مــا ال يقل عــن خمس ســاعــات يوميا،
قراءة متواصلة ،وفي االتجاهات كافة.
ً
وكثيرا مــا كانت تعود مــن المدرسة
إلــى األسـتــوديــو ليستمر عملها فيه
طوال ساعات النهار ،وبعض ساعات
الليل ،ورغم ذلك كانت ما إن ترجع إلى
البيت حتى تبدأ بــالـقــراء ة .ولــم تكن
تشرع في قراءة كتاب حتى تأتي على
آخــر سطر فيه ،حتى ضعف نظرها،
واضطر والدها إلى اصطحابها إلى
طبيب العيون ،ليصنع لها أول نظارة
طبية للقراءة.

رومانسية واقعية
ل ــم ت ـتــوقــف ف ــات ــن ع ــن الـ ـت ـ ّ
ـردد إلــى
«بـيــت الـفــن» بصحبة والــدهــا ،ورجــع
ً
عز الدين يزوره أيضا .وما إن رآهما
حـتــى اس ـتــأذن فــي الـجـلــوس معهما،
فسمح والــدهــا بــذلــك .حــاول أن يبدو
أن ــه نـســي طـلـبــه ال ـســابــق الـ ـ ــزواج من
فاتن ،وراح يتحدث بشكل رسمي عن
مشروعاته الفنية المقبلة ،وأنه يبحث
عن رواية جديدة ليقدمها خالل الفترة
المقبلة ،فانتهزت الممثلة الفرصة
وقصت عليه تفاصيل إحدى الروايات
ً
العالمية التي قرأتها أخـيــرا ،ومــا إن
سمعها حتى أعجب وقرر أن يكتبها
للسينما ،وبادرها:
= وانت هاتكوني البطلة.
* أنا؟
= أي ــوا ان ــت .ط ــول مــا ان ــت بتحكي
وأنا شايفك قدامي بطلة الرواية.
* أيوا بس دول بطلتين مش بطلة
واحـ ـ ــدة .األم واب ـن ـت ـهــا هــاب ـقــى أنـهــي
واحدة فيهم؟
= ها تعملي االتنين.
* إزاي؟!
= ازاي ...دي بتاعتي أنا .المهم إيه
رأي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
 رأيــي فــي إيــه؟ دي مجرد دردشــةفي موضوع .لما يبقى في سيناريو
قدامي أقدر أحكم.
عكف عز الدين ذو الفقار على كتابة
سـيـنــاريــو الفيلم وحـ ــواره ،وتحويل
تفاصيل القصة إلى أحــداث مصرية،
وتـ ــدور فــي إح ــدى ال ـعــزب فــي الــريــف
المصري.
ت ـ ــرب ـ ــط ق ـ ـصـ ــة حـ ـ ــب ب ـ ـيـ ــن ل ـي ـلــى
ومحمود منذ طفولتهما ،لكن في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـقــع ح ـســن ابـ ــن عم
مـحـمــود فــي حــب ال ـف ـتــاة ،رغ ــم أنــه
متزوج ولــه ابــن من زوجـتــه .لذلك
يبدأ الحقد يمأل قلبه على محمود،
ويحاول في الزفاف قتله ،لكن ليلى
تنقذه وتموت.
ً
يعيش محمود حــزيـنــا على فــراق
ليلى ،وعندما تأتي شقيقتها لتزوره،
يـ ـ ــرى اب ـن ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـص ـ ــادف أن ـه ــا
ً
تشبه حبيبته تماما ،فيقرر أن تبقى
وأسرتها في المنزل ،ويتولى تربيتها.
ً
ً
يموت حسن أيضا حزنا على فراق
ّ
وتمر السنوات ،ويكبر الطفالن،
ليلى،
آمال ابنة شقيقة ليلى ،والتي تشبهها
إلــى حــد التطابق ،ونبيل ابــن حسن،
ً
الذي يشبهه أيضا إلى حد التطابق.
يقع نبيل فــي حــب آم ــال ،ويطلبها

ل ـ ـ ـلـ ـ ــزواج ،ف ـي ــرف ــض م ـح ـم ــود ب ـش ــدة،
ويـ ـ ـح ـ ــاول أن ي ـن ـت ـقــم مـ ــن والـ ـ ـ ــده فــي
شـخـصــه ،حـتــى يــأتــي لــه طـيــف ليلى
ف ــي م ـن ــام ــه ،وي ـط ـلــب م ـنــه أن يــوافــق
ع ـلــى هـ ــذه ال ــزي ـج ــة .وع ـن ــدم ــا يــوافــق
ي ـقــع حـ ــادث لـنـبـيــل ،وي ـص ــاب بعجز
فــي إحــدى ساقيه ،ويـحــاول أن يبعد
آم ــال عـنــه ،ويــوهـمـهــا بــأنــه سيتزوج
غيرها ،فتعيش حزينة لخيانته .ثم
يـكـشــف مـحـمــود لـهــا الـحـقـيـقــة ،وفــي
اللحظة ا لـتــي يـعــود فيها الحبيبان
إلى بعضهما ليتزوجا ،يرحل محمود
لتلتقي روحه مع روح حبيبته ليلى.
كتب عز الدين ذو الفقار سيناريو
ً
الفيلم واختار له اسم «خلود» تعبيرا
عـ ــن الـ ـح ــب الـ ـخ ــال ــد ،الـ ـ ــذي ي ـت ــوارث ــه
جـيــان .ومــا إن انتهى الكاتب جليل
ال ـب ـنــداري مــن ال ـح ــوار ،حـتــى راح عز
ال ــدي ــن ي ـب ـحــث ل ــه ع ــن س ـبــل ال ـن ـجــاح
ف ــي اخ ـت ـيــار فــريــق ع ـمــل ج ـيــد ،وق ــرر
أن تـقــوم فــاتــن ب ــدوري «ليلى وآم ــال»
ف ـي ـمــا يـ ـ ــؤدي ال ـم ـم ـثــل الـ ـش ــاب ك ـمــال
الشناوي شخصيتي «حسن ونبيل»،
وقرر أن يشارك عز بالتمثيل ليجسد
دور محمود وبشارة واكيم ،في دور
الدكتور إبراهيم.
ولـ ـضـ ـم ــان الـ ـنـ ـج ــاح ال ـج ـمــاه ـيــري
للفيلم ض ـ ّـم إل ـيــه ال ـف ـنــان الـكــومـيــدي
الصاعد بسرعة الصاروخ إسماعيل
ياسين ،الــذي أصبح «تميمة الحظ»
آنذاك في غالبية األعمال .بقيت موافقة
أحـ ـم ــد ح ـم ــام ــة ع ـل ــى م ـش ــارك ــة فــاتــن
في الفيلم ،وقــد تكون كارثة حقيقية
إن رفـ ـ ــض ب ـع ــد ذلـ ـ ــك كـ ـل ــه ،ف ــاه ـت ــدى
السينمائي إلى فكرة تضمن الموافقة.
في اليوم التالي ،ذهب عز الدين ذو
الفقار بصحبة المصور السينمائي
مصطفى حـســن ،ومـهـنــدس الديكور
حبيب خوري ،إلى بيت أحمد حمامة،
ً
ال لـيـتـقــدم م ـج ــددا لخطبة فــاتــن ،بل
ً
ليعرضوا عليه مشروعا.
عرض عز الدين ومصطفى وحبيب
ً
على أحـمــد حمامة أن يــدخــل شريكا
معهم في إنتاج فيلم {خلود} لقاء أن
يدفع ألــف جنيه مـصــري ،وأن يسهم
بعقد ابنته فاتن التي قرروا أن يرفعوا
ً
أجرها إلى ألف وخمسمئة جنيه بدال
مــن أل ــف جـنـيــه ،وأن يــأخــذ الــربــع من
األرباح.
ّ
ً
وافـ ــق أح ـمــد ح ـمــامــة فـ ـ ــورا ،ووق ــع
ً
العقد ا لــذي جعله شريكا لعز الدين
ذو الفقار ومصطفى حسن وحبيب
خ ـ ـ ـ ــوري ف ـ ــي {ش ـ ــرك ـ ــة أف ـ ـ ـ ــام الـ ـع ــال ــم
الجديد} ،ليكون باكورة إنتاجها فيلم
{خ ـلــود} وم ــا يتبعه مــن أف ــام أخــرى
تنتجها الشركة التي تقرر أن يكون
مكتبها الرئيس في بيت أحمد حمامة.
ً
وكان أكثر الناس تصميما على هذا
المكتب عز الدين ذو الفقار ألن ذلك
ً
سيتيح له أن يرى فاتن يوميا ،وهو ما
ً
حدث فعال ،إذ بدأ يتردد على البيت،
لـتـمــريـنــات {ت ــراب ـي ــزة} ل ـق ــراء ة دوري
فاتن ،والتدريب عليهما.
خـ ــال ت ـلــك االج ـت ـم ــاع ــات ال ـهــادئــة
بـ ــدأت فــاتــن ت ـعــرف ع ــز ال ــدي ــن بشكل
ً
أفضل ،وبات هو يدرك تماما عاداتها
وت ـصــرفــات ـهــا وط ــري ـق ــة ح ـيــات ـهــا في
ال ـب ـي ــت ،أي أن ـه ـمــا در س ـ ــا بعضهما
ً
بـعـضــا عــن ق ــرب ،وكــانــت فــاتــن خــال
ً
ذلك تجد فرصة كي تبوح له أيضا بما
فــي قلبها وتــرى أنــه يعاملها كأنثى
ناضحة ال كما يعاملها أهلها على
أنها طفلة.
كانت فاتن سعيدة بذلك ألنها كانت
تريد أن تشعر بشخصيتها المستقلة،
ولمس أحمد حمامة رغبة ابنته في
ً
االرت ـبــاط بعز الــديــن ،فــوافــق مبدئيا
على طلب األخير ،غير أنه اشترط أال
يتم الزواج إال بعد أن تنتهي دراستها
الثانوية وتلتحق بالجامعة .فوافق
عز الدين على ذلــك ،وهــو يكاد يطير
ً
فرحا.

خطة سينمائية
بدأ عز الدين ذو الفقار تصوير فيلم
ً
ً
«خـلــود» مخرجا ومـمـثــا ،مــع كــل من

فاتن حمامة في أحد أفالمها
فاتن حمامة ،وكمال الشناوي ،وبشارة
وا كـيــم ،وإسماعيل ياسين ،ليستمر
ال ـت ـص ــوي ــر أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة أش ـه ــر.
كانت هذه الفترة كافية ليصيرا أكثر
ً
تفاهما ،ولم يفترقا طوال التصوير،
ً
ك ــان ــا ي ـم ـض ـيــان م ـع ــا أك ـث ــر م ــن عشر
ً
ساعات يوميا .لم يكن يفارقها والدها
ً
خاللها ،يظل جالسا في البالتوه طوال
ساعات التصوير .وهو إن كان يتركها
بـضــع الـســاعــات فــي أي فيلم ســابــق،
ً
فــإنــه فــي ه ــذا الـعـمــل تـحــديــدا ق ــرر أال
يتركها لحظة!
خـ ـ ــال تـ ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم ارت ـب ـط ــت
فاتن بعز الدين بشكل كبير ،كذلك لم
ً
يـكــن هــو قـ ــادرا عـلــى تحمل االبـتـعــاد
عنها أكثر مــن ذلــك .لكن والــدهــا كان
يتمسك بشرط انتهائها من دراستها
وااللتحاق بالجامعة إلتمام الــزواج.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات ال ـج ــان ـب ـي ــة،
وبطريقة استخدام السيناريو ،إلرسال
خ ـطــابــات ي ـقــوالن فـيـهــا مــا يــريــدانــه،
اس ـت ـط ــاع ع ــز ال ــدي ــن أن ي ـق ـنــع فــاتــن
بـضــرورة إتـمــام ال ــزواج اآلن ،ووضــع
األسـ ــرة إزاء األمـ ــر ال ــواق ــع ،فـمــا دام ــا
سيتزوجان بعد عام ،فما الذي يمنع
إتمام الــزواج اآلن؟ وفي الوقت نفسه
يمكنها أن تستكمل دراستها في بيت
الزوجية.
كـ ــانـ ــت فـ ــاتـ ــن ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة م ـه ـيــأة
ً
نفسيا إلت ـمــام الـ ــزواج وخ ــوض هــذه
ال ـم ـغ ــام ــرة ،ف ـقــد ك ــان ــت لــدي ـهــا رغـبــة
قــويــة فــي الـتـحـ ّـرر مــن «أس ــر األس ــرة»،
واالنطالق في الحياة ،ترتدي ما تريده
من فساتين نسائية ،وليس فساتين
طالبة في المرحلة الثانوية ،وتذهب
إلى مصفف الشعر للتباهي بأحدث
ال ـت ـس ــري ـح ــات ،ع ـلــى غ ـ ــرار الـنـجـمــات
العالميات ،وترتدي أحذية ذات «كعب
ع ـ ـ ــال» ،وت ـظ ـه ــر ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـعــامــة
بصحبة زوجها .من ثم ،اقتنعت برأي
عز الدين ،وراحا يرسمان الخطة التي
سينفذانها من دون علم األسرة.
وضع عز الدين الخطة ،وتقضي بأن
تطلب فاتن من والدها أن يسمح لها
بالذهاب مع كاتب الحوار الصحافي
جـلـيــل ال ـب ـن ــداري إل ــى مـحـطــة مـصــر،
بالقرب من «شارع الفجالة» ،حيث يقع
بالتوه «ناصبيان» باعتبار أن جليل
يملك سيارة ،كي تشترى بعض أدوات
التجميل ا لـخــا صــة بماكياج الفيلم،
وألن أح ـم ــد ح ـمــامــة ي ـع ــرف صــديـقــه
ً
جيدا لم يمانع.
غ ـ ــادرت فــاتــن ال ـب ــات ــوه ف ــي ه ــدوء
وثبات ،واستقلت مع جليل البنداري
السيارة متجهين إلــى ميدان محطة

كانت فاتن في
مرحلة مهيأة
ً
نفسيا إلتمام
الزواج وخوض
هذه المغامرة

بينما أمضى أحمد
حمامة ليلة ال
يحسد عليها مع
عائلته كان عزالدين
وفاتن وصال إلى
فندق وندرسور في
اإلسكندرية

مصر ،ليتوقف بالقرب مــن الميدان.
وب ـع ــد ل ـح ـظــات وص ـل ــت س ـي ــارة تقل
عز الدين وأنيس حامد و{الـمــأذون}،
وانـطـلـقــت س ـيــارة عــز الــديــن تتبعها
س ـيــارة جليل إل ــى ش ــارع ال ـه ــرم .لما
كــانــت فــاتــن فـهـمــت م ــن ع ــز ال ــدي ــن أن
الزواج سيتم في بيت صديقه المخرج
كامل التلمساني ،في وسط القاهرة،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن م ـ ـيـ ــدان م ـح ـط ــة م ـصــر،
فــإن ـهــا ُدهـ ـش ــت وهـ ــي تـ ــرى ال ـس ـيــارة
الـتــي يستقلها عــز الــديــن تتجه إلــى
طريق آخر:
* إيه ده؟ ده مش طريق بيت كامل
التلمساني.
= أيو ما احنا رايحين األهرامات.
* رايحين األهرامات ليه وهانعمل
إيه هناك.
= رايحين بيت فؤاد الجزايرلي في
شارع األهرامات.
* ن ـ ـع ـ ـمـ ــل إيـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــت فـ ـ ـ ــؤاد
الجزايرلي؟ هو ده وقته!
= أصــل عــز اتـفــق أنــه كتب الكتاب
يتم في بيت فؤاد ألنه بعيد عن وسط
البلد وبعيد عن أي عيون ممكن تبلغ
باباكي بالموضوع .وده أفضل.
* بــرضــه ك ــان واجـ ــب ي ـقــول ـلــي .ما
يتصرفش كده من نفسه.
كــانــت فــاتــن ت ـبــدو راب ـط ــة ال ـجــأش
ً
تماما حين وصلت السيارة إلى بيت
ف ـ ــؤاد ال ـج ــزاي ــرل ــي ال ـ ــذي ف ـتــح ال ـبــاب
وهــو يقول « :أهــا أهــا ..اتفضلي يا
عروسة».
لم تكد فاتن تسمع كلمة {عروسة}
ً
حتى اضطربت تـمــامــا ،وب ــدأت تفقد
سـيـطــرتـهــا ع ـلــى ن ـف ـس ـهــا ،ب ــل أخ ــذت
تنظر خلفها وهي في حالة رعب وقلق
شديدين .أحضر لها فؤاد الجزايرلي
ً
كوبا من الماء كي ال يالحظ الخدم
ً
أن ثمة أمرا غير طبيعي ،واقترب
إليها عز الدين ،وحاول أن يهدئ
مــن روعـهــا ،بعدما انتابتها نوبة
رع ـ ــب ح ـق ـي ـق ــي ،وبـ ـ ــدأ ج ـســدهــا
يرتجف:
= إيه يا فاتن مالك؟ إيه اللي
حصل؟
* أنــا حاسة إن بابا ممكن
يطب علينا في أي لحظة.
= بـ ـ ــابـ ـ ــا إيـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـلـ ــي
هــاي ـج ـي ـبــه ه ـن ــا .اح ـنــا
فين وبابا فين .بابا بعيد
أوي .هناك في وسط البلد.
* الال .م ـ ــش مـ ـمـ ـك ــن .أ نـ ـ ــا مــش
هاتجوز .أنا الزم امشي دلوقت
حاال من هنا.

= فاتن .انــت بتقولي إيــه؟ بعد كل
اللي عملناه وكل التعب ده .وتقولي
عايزة تمشي؟
* أيوا ...أنا مش ممكن استنى هنا
دقيقة واحدة.
ً
ً
جــاء كــام فــاتــن صــادمــا ومفاجئا
للجميع .كانوا يعرفون أنها موافقة
وإال ل ـمــا أت ــت م ـع ـهــم .وكـ ــان أكـثــرهــم
ً
ذهــوال عز الدين نفسه ،وخشى فؤاد
الجزايرلي أن تستمر هذه الحالة مع
فــاتــن وأن يسمع ال ـم ــأذون مــا تقوله
ف ـي ــرف ــض أن ي ـع ـقــد الـ ـ ـق ـ ــران .ع ـنــدئــذ،
أخذها إلى غرفة مجاورة وراح يهدئها
ويسألها عــن سبب رفضها ال ــزواج،
فإذا بها تقول وهي ترتجف:
* احنا بنعمل حاجة غلط ...وبابا
لو جه دلوقت ممكن يموتني.
= صـحـيــح أح ـنــا هــانـكـتــب الـكـتــاب
من غير وجود بابا .بس بابا موافق
ض ـم ـن ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـج ـ ــواز ب ــدلـ ـي ــل أن ـك ــم
مخطوبين.
* الال بس بابا هايرفض .وممكن
تحصل كارثة لو جه دلوقت.
= يا ستي مش هاييجي .وبعدين
كل الحكاية أننا قدمنا معاد الجواز
مش أكتر.
ظ ــل ف ـ ــؤاد ال ـج ــزاي ــرل ــي ف ــي الـغــرفــة
ّ
يتحدث إلى فاتن نحو الساعة ،فيما
ي ـج ـلــس ك ــل م ــن ع ــز الـ ــديـ ــن ،وجـلـيــل
الـبـنــداري ،ومصطفى حسن ،وأنيس
حامد ،واثنان من ضباط الجيش من
ً
أصدقاء عز الدن ،منذ أن كان ضابطا
ً
في الجيش ،جميعا في الخارج ،حتى
ً
هــدأت تماما ،وأصبحت مهيأة لعقد
القران.
ما إن تـ ّـم القران حتى راح الجميع
يهنئون العروسين ،واستقل األخيران
سـ ـي ــارة ج ـل ـيــل ال ـ ـب ـ ـنـ ــداري ،ومـعـهـمــا
السائق ،فطلب منه عز الدين أن يتجه
إلــى اإلسـكـنــدريــة ،فنظرت إلـيــه فاتن
وابتسمت وهــزت رأسـهــا بالموافقة،
فقط لتأجيل الـمــواجـهــة مــع والــدهــا،
كــانــت تـخـشــى كـمــا زوج ـهــا مــواجـهــة
أحمد حمامة ،الذي كان ينتظر ابنته
في االستوديو.

ثورة غرامية
اتجه العروسان إلى اإلسكندرية لبدء «شهر العسل» ،فيما
اتفق عز الدين مع فؤاد الجزايرلي وأنيس حامد أن يبلغا
أحمد حمامة بكل ما حدث.
وبينما كان العروسان على طريق مصر إسكندرية
ال ـص ـح ــراوي ،ك ــان فـ ــؤاد ال ـجــزايــرلــي وأن ـي ــس حــامــد
وم ـص ـط ـف ــى ح ـس ــن فـ ــي ط ــري ـق ـه ــم إل ـ ــى أس ـت ــودي ــو
«ناصبيان» إلبالغ أحمد حمامة بما حدث ،حيث
وج ــداه وقــد استبد بــه القلق ويـقــف إلــى جانب
هاتف االستوديو وهو يتصل بكل من يعرفه
كــي يسأله عــن ابـنـتــه ،ثــم سمعاه يـقــول لمن
يتحدث له عبر الهاتف « :أنا كنت حاسس
إن فيه حاجة بتتدبر .عملها عز الدين ذو
الفقار ...وخطف فاتن».
كــان مــا يتحدث فيه أحمد حمامة
عـ ـب ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف م ـ ـجـ ــرد هـ ــواجـ ــس،
أكدها له كل من فؤاد الجزايرلي،
ومصطفى حسن ،وأنيس حامد.
وما إن سمع منهم ذلك ،حتى
جـ ــن جـ ـن ــون ــه ،هـ ـ ــاج ومـ ــاج
وغـ ـ ـض ـ ــب ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة ،وراح

ّ
يتوعد عز الدين بالسجن .في هذه اللحظة ،لم يتركه أنيس
وفؤاد ،وعادا معه إلى منزله ،لتكون ليلة عصيبة عاصفة ،لم
تنم فيها األسرة بأكملها ليلتها.
لم يستطع والد فاتن أن يبتلع ما حدث ،أو السبب الذي
دعاهما إلــى هــذا التصرف غير المفهوم ،فيما حــاول فؤاد
وأنيس أن يفهماه أنه ال بد مما ليس منه بد ،وأن عليه أال
ً
يحزن فهذا الــزواج قد يكون خيرا وبــركــة ،تــزوج زميل من
زميلة ،وابنته أصبحت فــي عصمة رجــل مــن أســرة كبيرة،
يحبها ويقدرها ،فلماذا الدخول معهما في عداء قد يخسر
خالله ابنته إلى األبد؟ ولم يتركاه حتى هدأت ثورته ،وبدأ
يفكر في كيفية مواجهة األمر الواقع.
فـيـمــا أم ـض ــى أح ـم ــد ح ـمــامــة لـيـلــة ال يـحـســد عـلـيـهــا مع
عائلته ،كان عز الدين وفاتن وصال إلى فندق وندرسور في
اإلسكندرية ،حيث قررا أن يمضيا بضعة أيام تنتهي خاللها
العاصفة .وكان الزوج يبدو في منتهى السعادة ،كذلك الزوجة
التي وجدت نفسها وقد تحررت ،وأصبحت سيدة نفسها ،ولم
تعد الطفلة التي يصحبها والدها أو شقيقها إلى كل مكان.
في صباح اليوم الثالث للزواج ،أفاق العروسان على قرع
باب غرفتهما في الساعة الثامنة رغم أن الفتة «عدم اإلزعاج»
ً
ً
كانت موجودة ،وحين فتح عز الدين الباب وجد خادما نوبيا

ً
صغيرا يحمل صينية فضية فوقها برقية .أمسك بها الزوج
ونظر إلى فاتن وهو يتوجس من فتحها:
ً
= اللهم اجعله خيرا ...تفتكري تكون من مين؟
* ماعرفش ربنا يستر .يا ترى حصل إيه؟
فتح عز الدين البرقية ليقرأ وهو يتوجس خيفة ،وعيناه
في عيني فاتن ليقرأ:
«اسعدني خبر زواجكما وأتمنى لكما السعادة .ال تتأخرا
في العودة .في انتظاركما ...أحمد حمامة».
أمسك عز الدين ذو الفقار بالبرقية في يده ،ووقف ينظر
إليها وإلى فاتن حمامة ،وهو في دهشة من أمرها ،ولسان
حاله يقول:
= مــاذا يعني هــذا الـكــام؟ وهــل هــي مشاعر حقيقية من
والدها ،أم في األمر خدعة؟

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
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جاسم النبهان :عشقت «اإلنكليزية» من الراحل صالح
شهاب صاحب األساليب المبتكرة في التعليم

()5 -2

«انتسبت إلى الكشافة البحرية وتدربت على مهاجمة العدو»
فادي عبدالله

في الحلقة الثانية ،يواصل الفنان القدير جاسم النبهان حديثه الشائق عن مرحلة
الطفولة والدراسة ،ومغامراته مع رفاقه في دخول البحر ،لتأمين قوتهم اليومي من
السمك ،ألنهم ال يمتلكون إال كمية قليلة من األرز والتمر والخبز والماء ،وكأنهم بذلك
العمل ،يقلدون اآلباء واألجداد حينما ينتهي عملهم في الغوص الستخراج اللؤلؤ مع
غروب الشمس ،ثم يتناولون طعام العشاء على السفينة ،وهو َّ
مكون من األرز والسمك.
كما استفاد من هذه المغامرات ،في تعلم كيفية االعتماد على الذات ،وتطوير مهارات
القيادة ،والتعامل مع اآلخرينُّ ،
وتحمل المسؤولية ،وتحسين قدرته على التواصل.

تعلمت
االعتماد على
ُّ
وتحمل
الذات
المسؤولية
في مغامراتنا
البحرية

التزمت بالدوام
المدرسي
وحضور طابور
الصباح ورفع
علم الكويت
األحمر

• مـ ـ ــاذا ع ــن مـ ـغ ــام ــرات رك ــوب
البحر؟
 ك ـن ــا ن ــدخ ــل ال ـب ـح ــر ب ـقــارب ـنــاً
الصغير ،وقــد انضم إلينا الحقا
صديقنا غانم الماجد ،على درب
اآلباء واألجداد ،فهم قدوتنا ،الذين
برعوا في المالحة والغوص ،بحثا
عن اللؤلؤ ،الذي كان بجانب صيد
ً
األسماك حرفة ومصدر رزق مهما
لكثير من األسر.
واس ـ ـت ـ ـم ـ ــرت مـ ـغ ــام ــرتـ ـن ــا فــي
اص ـط ـيــاد األسـ ـم ــاك ،رغ ــم قـســاوة
ُح ـ ـ ــرارة ف ـص ــل ال ـص ـي ــف ،لـتــأمـيــن
قوتنا اليومي ،وتلبية احتياجاتنا
ُ
م ــن األس ـ ـمـ ــاك ،ك ــي ت ـط ـب ــخ ،ألنـنــا
ال نملك إال كمية قليلة مــن األرز
والتمر والخبز والماء ،وكأننا نقلد
آبــاء نــا وأج ــدادن ــا حينما ينتهي
عـمـلـهــم ف ــي ال ـغ ــوص الس ـت ـخــراج
ال ـل ــؤل ــؤ م ــع غـ ـ ــروب ال ـش ـم ــس ،ثــم
ي ـت ـن ــاول ــون طـ ـع ــام ال ـع ـش ــاء عـلــى
ال ـس ـف ـي ـنــة ،وهـ ــو م ـك ــون م ــن األرز
والسمك.
• ماذا تعلمت من هذه التجربة؟
 لم تقتصر المغامرة على ذلك،فنحن ال نتعلم كيفية اإلبحار بهذا
القارب فحسب ،لكننا نتعلم كيفية
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـ ـ ــذات ،وت ـطــويــر
مـ ـه ــارات ال ـق ـي ــادة ،وال ـت ـعــامــل مع
اآلخ ــري ــن ،وت ـح ـ ُّـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة،
وتحسين قدرتنا على التواصل،
حيث نبحر بقاربنا الصغير (كتر)،
ً
إما بواسطة الشراع ،اعتمادا على
الــريــاح الـتــي تــدفــع سطح الـشــراع
التي تنقل الـقــوة إلــى ال ـشــراع ،ثم
إل ــى ال ـق ــارب الـمـثـبــت ب ــه ال ـش ــراع،
أو الـتـجــديــف نـحــو بـعــض الـ ُـجــزر
ال ـص ـغ ـيــرة ،م ــن بـيـنـهــا ج ــزي ــرة أم
النمل ،التي تعود تسميتها إلى
كثرة النمل فيها ،وجزيرة الشويخ،
ً
وكانت تعرف أيضا باسم القرين
وعكاز ،وهي جزيرة رملية موقعها
الـحــالــي المنطقة الـ ُـح ــرة وميناء
الشويخ ،واختفت معالمها ،بسبب
امتداد الميناء ،وردم مياه البحر
الفاصلة بينهما.
وف ـ ــي ب ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان نــدخــل
"ال ـح ـظ ــرات" ،وم ـفــردهــا "ح ـظ ــرة"،
حـيــث تـنـصــب مــن أعـ ــواد القصب

وخاض النبهان ،تجربة أخرى من خالل انتسابه إلى الكشافة البحرية ،في مغامرة أخرى
بارتياد البحر ،والتدريب على مهاجمة العدو ،لكن ُّ
تكدس الكشافون في المركب في
جهة واحدة أدى إلى انقالبه.
كما انتقل النبهان للحديث عن مرحلة مطالعة الروايات ،مثل "سجين زندا" و"مرتفعات
وذرينغ" ،إضافة إلى دور المربي الفاضل الراحل صالح شهاب في عشقه للغة
اإلنكليزية ...حول أهم المحطات في حياته ومشواره الفني ...كان لنا معه هذا الحوار.

ل ـص ـي ــد األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك ،بـ ــال ـ ـقـ ــرب مــن
الساحل ،إذ تدخل فيها األسماك
ويـ ـصـ ـع ــب خـ ــروج ـ ـهـ ــا ،وع ـن ــدم ــا
ينحسر ماء البحر يأتي الصياد
ويلتقطها بيده.
• هل أثرت هذه المغامرات على
مستواك الدراسي؟
ً
 ك ـنــت حــري ـصــا ع ـلــى الـتـفــوقفــي الـمــدرســة ،عبر الـمــواظـبــة في
الـ ــدوام ،وال ـمــذاكــرة بـجــديــة ،كذلك
ً
كنت متميزا أيضا خارج المدرسة،
بين أسرتي وفي الفريج ،من حيث
ُّ
تحمل المسؤولية ،ومثالي األعلى
أخي الرائع علي الخشتي.
• لـمــاذا انتسبت إلــى الكشافة
البحرية؟
 م ـ ــن ا لـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن ي ـح ـظــىف ــرع الـكـشــافــة الـبـحــريــة باهتمام
الـمـســؤولـيــن وتـشـجـيـعـهــم ،حيث
إن م ــوق ــع الـ ـك ــوي ــت ال ـج ـغ ــراف ــي،
الــذي يطل على الساحل بمياهه
الـ ـ ـه ـ ــادئ ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـبـ ـح ــري
األص ـ ـيـ ــل ،ي ـش ـج ـعــان ع ـل ــى األخ ــذ
ب ـ ـهـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب أن
الحركة الكشفية عامة كانت ُّ
تمر
ف ــي ن ـهــايــة الـخـمـسـيـنـيــات بـفـتــرة
ازدهــار ونهضة ،وتحظى برعاية
الـمـســؤولـيــن وتـشـجـيـعـهــم ،فـنــال
فرع الكشافة البحرية نصيبه الذي
يستحقه من الرعاية واالهتمام.
ل ـ ـ ــذا انـ ـتـ ـسـ ـب ــت إل ـ ـ ــى ال ـك ـش ــاف ــة
البحرية ،حيث ارتــدنــا البحر في
رحـلــة كشفية ،وأث ـنــاء ال ـعــودة تم
تــدري ـب ـنــا ع ـلــى م ـهــاج ـمــة ال ـع ــدو،
ُ
لكن تكدس الكشافين في المركب
في جهة واحــدة أدى إلى انقالبه،
ول ـش ــدة ال ــري ــاح وب ـ ــرودة الطقس
ب ـقــوا عـلــى ظـهــر ال ـمــركــب ف ـتــرة ال
تقل عــن خمس ســاعــات ،أمــا في
إنقاذهم ،وهذا ما حصل ،بوصول
قاطرة السفن ،وهنا أصررت على
سـحــب ال ـمــركــب ك ــذل ــك ،م ــن خــال
حبل صغير.
أردت ورفــاقــي إصــاح المركب
ً
الذي تضرر كثيرا ،إال أن المدرسة
أب ـل ـغ ـت ـن ــا ب ـ ــأن ت ـك ـل ـف ــة إص ــاح ــه
تتجاوز مئة دينار كويتي ،وهو
م ـب ـلــغ ك ـب ـي ــر ،وبـ ـ ـ ــاءت مـ ـح ــاوالت
إصــاحــه بــالـفـشــل ،رغ ــم مساعدة

جاسم النبهان

مع مجموعة من الطالبات
ن ــادي ال ـش ــراع ال ـب ـحــري ،ال ــذي تم
تـشـيـيــده ف ــي "ثــانــويــة ال ـشــويــخ"،
فانقطعت اآلمال في إصالحه ،ومن
ثم توقفنا عن الرحالت الكشفية.
ً
إن الكشافة البحرية تبقى جزءا
ال ي ـت ـجــزأ م ــن ال ـح ــرك ــة الـكـشـفـيــة
العامة ،وهي مهمة لتربية الشباب
واسـتـثـمــار أوقــات ـهــم ،وإكـســابـهــم
الصحة والقوة والعادات الحسنة
ََ
وجلد
وصفات الرجولة ،من صبر
وم ـث ــاب ــرة ،ك ـمــا ي ـظــل ح ــب الـبـحــر
ً
ساريا في دماء أبناء الكويت ،بعد
َّ
أن سطر آبــاؤهــم وأجــدادهــم أكثر
الـصـفـحــات نـصــاعــة وإش ــراق ــا في
ميدان المالحة البحرية ،وهذا ما
ُجبلت عليه ،فحب البحر وعشقه
عادة لم تنقطع.

صالح
النصرالله
ّ
درسني الدين
والحساب
إضافة إلى
إسدائه النصائح
ّ
القيمة

مدرسة عمر بن الخطاب

تلميذ ملتزم
ً
• ه ــل ك ـنــت م ـل ـتــزمــا بـحـضــور
طابور الصباح؟
 نـ ـ ـع ـ ــم ،ك ـ ـنـ ــت مـ ـ ــن الـ ـت ــامـ ـي ــذالـ ـمـ ـلـ ـت ــزمـ ـي ــن بـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـ ـ ــدوام
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي ،وط ـ ــاب ـ ــور ال ـص ـب ــاح،
ال ــذي يـتــم فـيــه تحية الـعـلــم ،وفــي
ت ـل ــك ال ـح ـق ـبــة ال ــزم ـن ـي ــة كـ ــان عـلــم
الكويت مستطيال باللون األحمر،
ُ
وك ـت ـبــت عـلـيــه كـلـمــة "ك ــوي ــت" في
وسطه باللون األبيض ،واستمر

«سجين زندا»
و«مرتفعات
وذرينغ» كانتا
من الروايات
المقررة علينا

كنت أذهب إلى
مدرسة الشامية
المتوسطة
بدراجتي
الهوائية

اإلذاعة المصرية أثرت على شخصيته
وارتقت بذائقته الفنية

أم كلثوم

• متى التحقت بمدرسة عمر
بن الخطاب؟
 الـ ـتـ ـحـ ـق ــت بـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة ع ـمــربـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ،مـنــذ
عـ ــام  ،1953وقـ ــد ت ـع ـل ـمــت خ ــال
ف ـت ــرة دراسـ ـت ــي ع ـلــى ي ــد الـكـثـيــر
م ــن ال ـم ــدرس ـي ــن ،ال ــذي ــن ت ـم ـيــزوا
بوعيهم الثقافي ،من بينهم معلم
مــادتــي الــديــن والـحـســاب صالح
ال ـن ـصــرال ـلــه ،الـ ــذي ل ــم يـبـخــل في
تقديم النصائح القيمة إلى جانب
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وفـ ــي عـ ــام  1956عمل
الشاعر يعقوب الرشيد سكرتيرا

اللغة اإلنكليزية
• َمـ ـ ــن ِمـ ـ ــن األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ال ــذي ــن
يـمـتـلـكــون أســال ـيــب مـبـتـكــرة في
تلك الفترة؟
 ت ـت ـل ـمــذت ع ـل ــى ي ــد األس ـت ــاذالــراحــل والمربي الفاضل صالح
ج ــاس ــم ش ـه ــاب ،ف ــي م ـ ــادة الـلـغــة
اإلنكليزية ،بالمرحلة المتوسطة،
وك ـ ــان ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـت ــردد
ُعلى كثير من المدارس التي كان
نـظــارهــا يطلبون مـنــه الحضور
إل ــى م ــدارس ـه ــم ،لــاس ـت ـفــادة من
خ ـب ــرات ــه ف ــي مـ ـج ــاالت األن ـش ـطــة
الـ ـ ـم ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـن ـش ـي ــد
والتمثيل.
وي ـم ـت ـل ــك ش ـ ـهـ ــاب األس ــالـ ـي ــب
الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ،ل ـت ـج ـع ــل ال ـت ــام ـي ــذ
يحبون اللغة ،إضافة إلى إلمامه
بالمهارات األربــع لتعلم وتعليم
اللغة اإلنكليزية ،وهي االستماع،
والتحدث ،والـقــراء ة ،ثم الكتابة،
وهذه األسباب كفيلة بأن أعشق
هذه اللغة منذ "المتوسطة" وإلى
اليوم.
ولعل من أهــم ما حققه شهاب
من خالل فكرة الترويح السياحي
ُ
ال ـتــي ت ــرأس لجنتها (ل ـقــب فيما

مدرسة الشامية
• هل تعرفت إلى أصدقاء جدد
ب ـع ــد دخ ــول ــك م ــدرس ــة ال ـشــام ـيــة
المتوسطة؟
 الـتـحـقــت ب ـمــدرســة الـشــامـيــةال ـم ـتــوس ـطــة ،ع ـنــدمــا انـتـقـلــت من
م ـن ـط ـق ــة ال ـق ـب ـل ــة إلـ ـ ــى ال ـش ــام ـي ــة،
وبعدها إلى خيطان ،حتى حصل
أخـ ــي ع ـلــي ال ـخ ـش ـتــي ع ـلــى مـنــزل
ج ــدي ــد ف ــي مـنـطـقــة ك ـي ـفــان قطعة
رق ــم  ،1وكـنــت أذه ــب إل ــى مــدرســة
الشامية بالدراجة الهوائية ،ومن
رف ــاق ــي ف ــي ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة اب ـ ــن عــم
أخي واسمه أيضا علي الخشتي،
وع ـبــدالــرح ـمــن ال ـش ــاي ــع ،ومـحـمــد
الـ ـ ـ ــوزان .وفـ ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت كــانــت
دائ ـ ــرة ال ـم ـعــارف (وزارة الـتــربـيــة
ً
حاليا ) تنشر نتائج المتوسطة،
وكان ترتيبي  1010على مستوى
الكويت.

ً
متحدثا إلى الزميل فادي عبدالله
النبهان

النبهان يكرم فاطمة الطباخ
في مهرجان المونودراما

ت ـكــونــت شـخـصـيــة ال ـن ـب ـهــان واالرت ـ ـقـ ــاء بــالــذائـقــة
الـفـنـيــة م ـنــذ ال ـط ـفــولــة ،ع ـبــر اس ـت ـمــاعــه إل ــى اإلذاعـ ــة
المصرية في خمسينيات القرن الماضي ،وخاصة
ف ــي شـهــر رم ـض ــان ،م ــن خ ــال ج ـهــاز ال ــرادي ــو ،وهــو
من ماركة «بــوش» ،كان يمتلكه أخوه علي ،لمتابعة
«ألف ليلة وليلة» ،وهو المسلسل األشهر في تاريخ
اإلذاع ــة المصرية ،مــن تأليف الشاعر الكبير
الراحل طاهر أبوفاشا ،وإخــراج اإلذاعــي
الرائد الراحل محمد محمود شعبان،
الشهير بـ «بابا شارو» ،وكذلك عديد
من البرامج ،بينها برنامج األطفال
«بابا شارو».
ف ـك ــان الـ ــراديـ ــو ل ــه األث ـ ــر ال ـبــالــغ
في تثقيف المجتمعات خــال تلك
الفترة ،بأربعينيات القرن الماضي،
ح ـي ــث دار ع ــدي ــد م ــن ال ـن ـقــاشــات
حــول بعض األعـمــال البرامجية،
ومـنـهــا «ألـ ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة» ،مما
حدا بالبعض إلى اقتناء أو شراء

ح ـتــى  23نــوف ـم ـبــر  ،1961وك ــان
ال ـط ـل ـبــة يـ ـ ـ ــرددون" :الـ ـل ــه ،ال ــوط ــن،
األمير" ،أثناء رفع العلم ،بعد ذلك
يـ ـ ــردد ال ـت ــام ـي ــذ ن ـش ـي ــدا ،لـتـكــون
وجبتهم الصباحية الروحية التي
يـتـعــاهــدون أثـنــاء هــا عـلــى الــوفــاء
ل ـلــوطــن ،ويـتـعـلـمــون قـيــم الـنـظــام
واالنضباط ،إلعالء حس االنتماء
ل ــدي ـه ــم ،ب ـم ــا ي ـن ـع ـكــس مـسـتـقـبــا
على عطائهم ،فالمغزى من وراء
ترديد هذه األناشيد ،هو بث روح
االنتماء والوالء للوطن ،من خالل
ُ
كلمات تشعل المشاعر الوطنية
والحماسة.

في المدرسة ،وقد أضــاف بدوره
الـكـثـيــر إل ــى الـتــامـيــذ ،مــن خــال
تجربته الثرية ،ومخزونه الفكري.
ومن الروايات التي كانت مقررة
عليهم فــي حقبة الخمسينيات
"س ـج ـي ــن زنـ ـ ـ ـ ــدا" ،الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاول
قصة رودولــف راسنديل ،الشاب
اإلن ـك ـل ـي ــزي الـ ـث ــري الـ ـ ــذي سـ َّـبــب
شبهه الـشــديــد بالملك رودول ــف
ً
ال ـخ ــام ــس أحـ ــداثـ ــا ش ـ ّـي ـق ــة ت ــدور
فــي ثنايا هــذه القصة ،التي هي
واحدة من روائع األدب العالمي،
كتبها الروائي اإلنكليزي أنتوني
ه ــوب ،وك ــذل ــك روايـ ــة "مــرتـفـعــات
ُ
وذريـ ـن ــغ" ،ال ـتــي ت ـعــد م ــن أعـمــدة
األدب اإلنـكـلـيــزي ،وه ــي الــروايــة
الوحيدة للكاتبة إميلي برونتي،
ن ـشــرت ـهــا عـ ــام  1847ع ــن ال ـحــب
واالنـتـقــام ،وال تــزال هــذه الــروايــة
تحظى بشهرة واسعة حتى اآلن.

بعد بعميد السياحة في الكويت)،
تشجيع الحركة الفنية في الداخل،
وخاصة الحركة المسرحية ،إذ إنه
طوال سنوات الترويح كان للحركة
المسرحية دورها في هذا النشاط،
وتنافست الـفــرق األهـلـيــة األرب ــع،
والفرقة الخاصة في تقديم عروض
مـســرحـيــة اجـتـمــاعـيــة وكــومـيــديــة
ً
هـ ــادفـ ــة ،ل ــم ت ـس ـت ـق ـطــب ج ـم ـه ــورا
كــويـتـيــا ف ـح ـســب ،ب ــل إن ع ـشــرات
ً
ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـعــرب ـيــة ،خـصــوصــا
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ك ــان ــت ت ـح ـضــر هــذه
ُ
األع ـمــال الـتــي ت ـقـ َّـدم لـهــا بأسعار
مخفضة.
وقـ ــد ســاه ـمــت الـ ـف ــرق األه ـل ـيــة
األربع بعروض مسرحية شبابية
قدمت من خاللها طاقات واعــدة،
ولم يكن المسرح هو الفن الوحيد
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـظـ ــي ب ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـتـ ــرويـ ــح
السياحي ،بل إن العديد من الفرق
الشعبية والـغـنــائـيــة شــاركــت في
عروضها
هذه الفاعليات ،وشهدت ُ
إقباال واضحا ،ســواء التي قدمت
ف ــي ص ـ ــاالت م ـغ ـل ـقــة ،أو بــال ـهــواء
الطلق.

كتاب «ألف ليلة وليلة» من المقتدرين ،ومن ثم يقرأه
تثقيفي رائع غير مباشر.
جميع األصدقاء ،وهو عامل
َّ
ُيذكر أنه في  3أبريل  ،1934غنت «كوكب الشرق» أم
افتتاح اإلذاعة المصرية ،وأقامت
كلثوم ،ألول مرة في ُ
حفالت شهرية كانت تبث على الهواء ،كتقليد منتظم
لمدة  40عاما في الخميس األول من كل شهر.
وقد حرص أخو النبهان ،علي ،على متابعة حفالت
أم كلثوم الـتــي تبثها اإلذاعـ ــة ،وألن ــه عــاشــق لفنها،
َّ
تتربع على عرش قلوب محبي الطرب ُالعربي
فهي
األص ـي ــل ،بـصــوتـهــا الـعـظـيــم ،ال ــذي جـعـلـهــا تـلـقــب بـ
«سيدة الغناء العربي» عن جــدارة .وكانت حفالت أم
كلثوم الشهرية قبلة لمحبيها ،وملتقى عشاق صوتها
الرائق الصافي.
فكان النبهان يجلس مع أخيه وصديقه يستمعون
إلــى أم كلثوم ،إذ تعكس تلك األج ــواء مــدى الـتــذوق
الـفـنــي ال ــراق ــي لـجـيــل تـ ّ
ـربــى عـلــى األع ـم ــال الغنائية
األصيلة ،وكان يحفظ كلمات هذه األغنيات ،وكذلك
األلحان الجميلة.

ّ
جسد «حسن األخرم»
في «الحاكم بأمر الله»
في عام  1957انضم جاسم النبهان إلى فريق
التمثيل ،وذلك ضمن نشاط المسرح المدرسي
بمدرسة عمر بن الخطاب ،وشارك في أول
مسرحية ،وهي بعنوان «الحاكم بأمر الله
الفاطمي» ،من تأليف علي أحمد باكثير
(كـتـبـهــا ونـشــرهــا ع ــام  ،)1947وإش ــراف
ال ـم ـخــرج حـســن ع ـبــدال ـســام ،الـ ــذي كــان
يعمل في إدارة النشاط المدرسي بدائرة
«المعارف» (التربية) ،الذي قضى سنوات
قليلة فــي الـكــويــت ،حينما أس ــس إدارة
ال ـم ـســرح ال ـم ــدرس ــي م ــع ب ـعــض زمــائــه
المصريين.
ومسرحية «الحاكم بأمر الله الفاطمي»
تاريخية تراجيدية ،تحكي قصة الخليفة
ال ـفــاط ـمــي ال ـحــاكــم ب ــأم ــر ال ـل ــه ،وسـ ــر ادع ــائ ــه
األل ــوه ـي ــة ،وق ــد ج ـســد ال ـن ـب ـهــان ف ــي ه ــذا الـعـمــل
شخصية «حـســن األخـ ــرم» .وشــاركــت المسرحية
ضمن المسابقة السنوية على مستوى المدارس
في الكويت.
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ألف ليلة وليلة

ِّ
اليهودي يخطف زين المواصف ويمزق قلب مسرور

توقفنا في الحلقة السابقة عندما راقت الحال بين
التاجر مسرور وحبيبته الجارية «زين المواصف»،
يبحث عمن
التي التقاها مصادفة بينما كان ً
يفسر له حلمه الذي رأى فيه ًنفسه محبا إلحدى
الحمامات البيضاء ،إال أن طائرا ضخم الجثة جاء
الجميلة من بين يديه.
وخطف الحمامة الضعيفة ً
زين المواصف أبلغت مسرورا أنها كانت خالل
األيام السابقة تنتظر سيدها التاجر اليهودي،
القاهرة  -ةديرجلا

()30 - 10

ً
الذي كان مسافرا وأرسل يقول إنه سيعود،
األمر الذي اقترحت فيه على مسرور أن يدخل في
تجارة مع زوجها وأن يجزل له األرباح والعطايا
حتى يمكنه أن يسمح له بدخول قصره ليلتقيا
أمامه من دون أن يعرف قصة حبهما.
في هذه الحلقة نستكمل رواية الحكاية ،التي
ترويها شهرزاد ،ضمن أحداث الليلة الخمسين
بعد األربعمئة.

•

الجارية تواعد
حبيبها وتضع
خطة للقائهما
في بيت اليهودي
وطائر الهزار
يفضحهما

لـ ـم ــا كـ ــانـ ــت الـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـخـ ـمـ ـس ــون ب ـعــد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
ً
بـلـغـنــي أي ـهــا ال ـم ـلــك الـسـعـيــد أن م ـس ــرورا
التاجر قام بعد ذلك وأوصل زين المواصف
إلى قصرها ،ثم رجع إلى داره وأمضى طول
ً
نهاره وليله مفكرا في محاسنها ،فلما أقبل
الصباح ،وأضاء بنوره والح ،هيأ لها هدية
فاخرة ،ومضى بها إليها ،فرحبت به وبقي
عندها طول النهار.
ً
ولم يزاال على ذلك أياما ،وهما في أرغد
عـيــش ،ثــم تــوجــه إليها بعد ذلــك فوجدها
جالسة تبكي ،وقالت لــه :سيدي اليهودي
ً
كان مسافرا ،وقد جاء ني منه كتاب اليوم
بــأنــه فــي الـطــريــق إل ــى ه ـنــا ،وأخ ـشــى بعد
وصــولــه أن يكدر علينا عيشنا ،وال أدري
كيف يكون العمل وما ألحدنا عن صاحبه
صبر؟ فقال لها :أنت أخبر وأدرى بأخالقه
وطـبــاعــه ،كما أنــك صاحبة عقل وحيلة ال
مثيل لهما.
فـقــالــت :إنــه رجــل صعب شــديــد الغيرة،
وال ــرأي عـنــدي إذا قــدم مــن سـفــره أن تأتي
فتقابله ،وتزعم له أنك رجل عطار ،تريد أن
تشتري منه صفقة كبيرة ،وأي ثمن طلبه ال
ً
تتردد في قبوله ،وسيصير بذلك مطمئنا
ً
إليك ،وكلما أجزلت له الربح ،ازداد تعلقا
ً
بك طمعا في مالك ،وال بد من أنــه يدعوك
إلى الطعام والشراب هنا ،ويدعوني ألغني
لكما ،وبذلك يتم ســرورنــا باللقاء وهــو ال
ً
يدري ،فقال لها :ال حرمني الله منك أبدا.
ل ـم ــا وص ـ ــل س ـي ــده ــا الـ ـيـ ـه ــودي رح ـبــت
بــه وسلمت عليه ،و كــا نــت غسلت وجهها
بالزعفران فبدا أصفر ،وتظاهرت بالضعف،
وقالت له جواريها :إنها مريضة من وقت
م ــا س ــاف ــرت ،الن ـش ـغــال قـلـبـهــا ع ـل ـيــك ،وقــد
أضناها طول الفراق ،وطالما شكت الوجد
واالشـتـيــاق ،وكــانــت تبكي وتـقــول :لــو كان
مـعــي رفـيــق مــا حـمــل قـلـبــي ه ــذا الـهــم كله،
فبالله عليك ما بقيت تسافر إال برفيق ،وال
تقطع عنها أخبارك ألجل أن تكون مطمئنة
ً
القلب عليك .فقال لهن :حبا وكــرامــة ...وال
ي ـك ــون إال م ــا ت ــري ــده .ث ــم خ ــرج ب ـش ــيء من
بـضــاعـتــه إل ــى دك ــان ــه ،وج ـل ــس لـلـبـيــع في
السوق.
بينما هــو فــي دك ــانــه ،إذ أقـبــل مـســرور
وس ـل ــم ع ـل ـيــه ،وج ـل ــس إل ــى جــان ـبــه وص ــار
يحييه ويتحدث إليه ساعة.
ً
ً
ثم أخرج كيسا ممتلئا بالدنانير ودفعه
ً
إليه ،وقال له :أعطني بهذه الدنانير شيئا

من أنواع العطارة ألبيعه في دكاني .فقال:
ً
سمعا وطاعة .ثم أعطاه الذي طلبه ،وصار
ً
م ـســرور ي ـتــردد عـلـيــه أي ــام ــا ،وف ــي كــل مــرة
ً
ً
يدفع له كيسا من الذهب ويأخذ منه قليال
مــن أن ــواع ال ـع ـطــارة إل ــى أن اط ـمــأن الــرجــل
ً
إليه ،وصار ينتظره بلهفة واشتياق طمعا
في الربح.
ً
ثم قال له يوما :إن لي مدة طويلة أبحث
عــن رج ــل طـيــب أش ــركــه فــي ت ـجــارتــي ،فما
رأيك في أن تكون شريكي؟ فقال له مسرور:
ً
هذا غاية ما أتمناه ،وقد كان أبي تاجرا في
ً
ً
بالد اليمن وخلف لي ماال عظيما ال أعرف
كيف أستغله .فقال له سيد زين المواصف:
ً
ســأتـخــذك شــريـكــا ،تــرافـقـنــي فــي أس ـفــاري،
وتكون صديقي ومالزمي في خالل إقامتي،
وسأعلمك البيع والشراء ،واألخذ والعطاء.
ً
فقال له مسرور :حبا وكرامة.
وبعد أن انتهى العمل في الــدكــان ،أراد
م ـســرور االنـ ـص ــراف ،ف ـقــال لــه ال ــرج ــل :ابــق
معي اليوم لتكون في ضيافتي .فقبل ذلك
ً
شــاكــرا ،ولـمــا تــوجــه معه إلــى قـصــره الــذي
تقيم به زيــن المواصف ،أجلسه اليهودي
فــي الــدهـلـيــز ،ودخ ــل هــو عليها وق ــال لها:
ً
ً
إني أحضرت معي شابا غنيا من التجار،
ً
ً
اخـتــرتــه شــريـكــا ورف ـي ـقــا ل ــي ،فــاعـمـلــي لنا
ضيافة حسنة.

طائر الهزار
ل ـمــا سـمـعــت ك ــام ــه ،وك ــان ــت ع ــرف ــت أن
ً
ً
الضيف هو مسرور ،فرحت فرحا شديدا،
وه ـيــأت لــه ولـيـمــة فــاخــرة ،فيها كــل أل ــوان
ال ـط ـع ــام وال ـ ـشـ ــراب ،ث ــم قـ ــال ل ـهــا س ـيــدهــا:
تـعــا لــي ا جـلـســي معنا لترحبي بالضيف.
فتظاهرت بالغضب وقالت له :كيف أجلس
م ــع رج ــل غ ــري ــب؟ ف ـق ــال ل ـه ــا :ال داعـ ــي ألن
تخجلي منه ،فهو شريكي ،وعـنــده أمــوال
كثيرة سنستغلها في تجارتنا .فقالت له:
والله يا سيدي إني ألستحي من الجلوس
ً
مع هذا األجنبي ،ولكن ما دمت أنت واثقا
مــن حسن أخــاقــه وك ــرم طـبــاعــه ،فــا بأس
من جلوسي معه .ثم قامت مع سيدها إلى
م ـســرور ،فــرحـبــت بــه وجـلـســت تشاركهما
الطعام والشراب.
وكان مسرور يتظاهر بالحياء الشديد،
ً
ً
ما جعل الرجل يزداد اطمئنانا إليه ووثوقا
ب ــه ،وب ـقــي الـثــاثــة فــي أك ــل وش ــرب وطــرب
بقية النهار ،ثم انصرف مسرور ،وقد امتأل

قلبه بالسرور ،الجتماعه بزين المواصف
مالكة قلبه.
وكان عند اليهودي طائر من نوع الهزار،
ت ـعــود أن ي ــرف ــرف عـلــى رأس ــه كـلـمــا جلس
لتناول الطعام ،ثم يستقر فوق حجره ويأكل
معه .لكنه منذ رجوعه من سفره الحظ أن
َّ
فأهمه
ذلك الطائر لم يعد يفعل ذلك معه،
ً
األمــر كثيرا ثــم الحــظ حين حضر مسرور
عنده وجلسوا على المائدة أن الطائر أخذ
ي ــرف ــرف عـلــى رأس م ـس ــرور ،ث ــم ح ــط على
حـجــره وصــار يــأكــل مــن يــده وكــأنــه يعرفه
ويألفه من قديم ،فداخله الشك في هذا األمر.
ً
ثم اتفق أن كان جالسا بعد ذلك بالقرب من
زين المواصف وهي نائمة ،فسمعها تتكلم
وه ــي تـحـلــم ،مـ ــرددة اس ــم مـ ـس ــرور ...فـقــال
ً
لنفسه :ال بد أن في األمر شيئا.
وأخذ كلما حضر مسرور معه وجلسوا
لألكل والشرب والطرب كعادتهم ،يراقبهما
خلسة ،فلم يلحظ عليهما أي أمر غير عادي،

طائر الهزار
كشف قصة
الحب بين
الجارية والتاجر
مسرور أمام سيد
البيت

َّ
وكاد يعتقد أنه كان يبالغ في ما توهمه.
وف ـ ــي ذات ي ـ ـ ــوم ،ج ـل ــس الـ ـث ــاث ــة عـلــى
ال ـمــائــدة ،فــأكـلــوا وشــربــوا وط ــرب ــوا ،وكــان
طائر الهزار طوال ذلك الوقت يرفرف على
ً
رأس مـ ـس ــرور ،وي ـح ــط ع ـلــى رك ـب ـتــه آم ـنــا
ً
مـطـمـئـنــا ،وي ـت ـنــاول األك ــل مــن ي ــده .حــاول
الـيـهــودي أن يــأخــذه ويـضـعــه عـلــى ركبته
هو ،كما كان يفعل قبل سفره ،ولكنه أبدى
نـفــوره مـنــه ،وأب ــى إال أن يستقر فــي حجر
مسرور ،وال يأكل إال من يده ،ولما ضايقه
اليهودي بمحاوالته ،طار عن المائدة كلها
ً
هاربا منه.
لما كانت الليلة الحادية والخمسون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
بلغني أيـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن الـيـهــودي
لـمــا رأى ذل ــك ،سـكــت على مضض ،ثم

أخذ يراقب زين المواصف خلسة ،فوجدها
تتبادل النظرات الوالهة مع مسرور ،وتذكر
ما سمعه من ترديدها اسمه وهــي نائمة
تحلم ،فقال :وحق موسى وهــارون ،إنهما
عــاشـقــان ،ثــم التفت إلــى مـســرور وق ــال له:
ً
أنـسـتـنــا ك ـث ـيــرا ي ــا س ـي ــدي ،ول ــي أوالد عم
منزلهم قــريــب مــن هـنــا ،وســأتــوجــه إليهم
إلحضارهم كي يشاركونا ما نحن فيه من
الحظ واألنس.
فـقــال لــه مـســرور :افـعــل مــا بــدا لــك .فقام
اليهودي وخرج من الباب الكبير للقصر،
ً
ثم تسلل راجعا ودخل من باب صغير في
الحديقة ،ووقف من خلف طاقة تشرف على
المجلس ،وصــار ينظر منها إلــى مسرور
وزي ــن الـمــواصــف ويــراقـبـهـمــا مــن حـيــث ال
يشعران!

طير الهزار
م ــا ك ـ ــادت زيـ ــن ال ـم ــواص ــف ت ـ ــراه عند
خ ــروج ــه م ــن ال ـب ــاب الـكـبـيــر ،حـتــى قــالــت
لجاريتها سـكــوب :لقد ذهــب فــي داهية،
فهيا أغلقي الباب بالحديد ،وال تفتحي له
حتى يدق الباب بعد أن تخبريني .فقالت
ً
لها الجارية :سمعا وطاعة .ثم قامت زين
المواصف فأخذت الكأس وطيبتها بماء
الـ ــورد والـمـســك ومــأت ـهــا وقــدمـتـهــا إلــى
مـســرور ،وصــارت تسقيه وهــو يسقيها،
وكـ ــل مـنـهـمــا يـ ــرش اآلخ ـ ــر ب ـم ــاء ال ـ ــورد،
حـتــى فــاحــت رائ ـح ـتــه ف ــي الـمـجـلــس ،كل
َّ
ويتعجب من
ذلك وزوجها ينظر إليهما،
شدة الحب الذي بينهما ،وقد امتأل قلبه
ً
غيظا مما رآه ،وتملكته الغيرة الشديدة،
ف ـتــرك مـكــانــه وتــوجــه إل ــى ال ـبــاب الكبير
ً
فـلـمــا وجـ ــده مـغـلـقــا أخ ــذ يـطــرقــه بـشــدة،
إل ــى أن فتحته ال ـجــاريــة بـعــدمــا أخـبــرت
سيدتها زي ــن ال ـمــواصــف ،ثــم دخ ــل على
ً
مسرور وهــو يضحك كاتما غيظه وقال
له :ال تؤاخذني يا أخي ،لقد وجدت أوالد
عمى مشغولين بقسمة تجارة لهم ،وال بد
لي من حضور هذه القسمة اآلن عندهم،
وأرجــو أن نعود نحن إلى مثل مجلسنا
هذا في غد إن شاء الله .فنهض مسرور
ً
مستأذنا في االنصراف ،ورجع إلى منزله
ً
والنار مشتعلة في فؤاده أسفا على فراق
زين المواصف.
ً
ً
وأمضى اليهودي ليلته مهموما مفكرا
فــي أم ــره مــع زي ــن ال ـمــواصــف وم ـســرور،
وصار يقول لنفسه :ماذا أصنع؟ ولما طال
أرقه وعذابه ،أنشد هذه األبيات ،وعيناه
تفيضان بالعبرات:
تـ ـ ـع ـ ــان ـ ــدن ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـي ـ ـمـ ــن أح ـ ـبـ ــه
وق ـ ـل ـ ـبـ ــي ب ـ ـمـ ــا ف ـ ـيـ ــه ي ـ ــزي ـ ــد ت ـض ــرم ــا
ً
ص ـفــا ال ــده ــر ح ـي ـنــا ث ــم ك ـ ـ َّـدر صـفــوه
ت ـق ـل ــب قـ ـل ــب خ ـ ــان ع ـ ـهـ ــدي وأجـ ــرمـ ــا
فـ ـم ــا ل ـ ــك ي ـ ــا طـ ـي ــر ال ـ ـه ـ ــزار تــرك ـت ـنــي
ً
ل ـغ ـيــري وص ـ ــار ال ـ ــود م ـنــك م ـحــرمــا؟
ً
وق ــد أب ـص ــرت عـيـنــي أم ـ ــورا عجيبة
ت ـ ـف ـ ـتـ ــت ق ـ ـل ـ ـبـ ــي عـ ـ ـن ـ ــده ـ ــا وت ـ ـخـ ــرمـ ــا
رأيـ ــت ال ـت ــي أهـ ــوى أض ــاع ــت مــودتــي
وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح م ـ ـ ـسـ ـ ــرور لـ ــدي ـ ـهـ ــا م ـك ــرم ــا
وال بـ ــد مـ ــن يـ ـ ــوم انـ ـتـ ـق ــام يــري ـه ـم ـ ـ ــا
نجوم السما ظهرا ويرمي الذي رمى

وسمعته زي ــن الـمــواصــف وه ــو يــردد
ش ـ ـعـ ــره ،ف ــارتـ ـع ــدت ف ــرائ ـص ـه ــا وأص ـف ــر
وجـهـهــا ،وقــالــت لـجــاريـتـهــا :م ــاذا يعني
بإنشاد هذا الشعر؟ فقالت لها الجارية:
م ــا س ـم ـع ـتــه ف ــي عـ ـم ــري قـ ــال م ـث ــل ه ــذا،
ولكن اطمئني يــا سيدتي فلن يكون إال
ما تحبين.
وبعد أيام ،صار اليهودي يبيع كل ما
عنده من البضاعة ،فلما انتهى من ذلك
قال لنفسه :اآلن أرحل بزين المواصف من
هذه البالد وأنا مطمئن ومتى فارقت ذلك
الشاب فإنها تسلوه وترجع إلى عهدها
ً
ً
معي .ثم كتب خطابا مزورا وقرأه عليها
ً
مدعيا أنــه من عند أوالد عمه المقيمين
ببلدة بعيدة ،وأنهم يلحون في سفرهما
ً
إليهم لإلقامة عندهم شـهــرا  ،فقالت له:
ســافــر أن ــت إلـيـهــم وأن ــا أب ـقــى هـنــا حتى
تــرجــع بــالـســامــة ،ألن ــي ضعيفة ال أقــدر
عـلــى ال ـس ـفــر .لـكـنــه ل ــم يـقـبــل ذل ــك وأص ــر
ً
على سفرها معه قــائــا لـهــا :خــذي معك
الجاريتين هـبــوب وسـكــوب لتكونا في
ً
خدمتك حتى نعود ،ثم أعد هودجا ًمليحا
وعزم على الرحيل بهن.
لما رأت زيــن المواصف أنــه ال بــد من
ً
سفرها معه ،أرسلت إلى مسرور خطابا
قالت فيه :اعلم أن صاحبنا َّ
دبر لنا مكيدة
للتفريق بيننا ،وأنا واثقة من أن العهود
والـمــواثـيــق الـتــي بيننا لــن تنسى مهما
طال الفراق ،ولكني أخشى غدره ومكره.
فلما قرأ خطابها تملكه الحزن ،وحاول
مقابلتها أو مقابلة إ ح ــدى الجاريتين
فلم يتمكن مــن ذلــك ،وص ــارت هــي تبكي
وتـنـتـحــب وال يـقــر لـهــا ق ــرار فــي لـيــل وال
نهار ،إلى أن حان موعد السفر ،وأحضر
اليهودي الجمال ووضع عليها األحمال،
فانتهزت فرصة اشتغاله بذلك وتوجهت
إلى الباب األول للدار ،وكتبت عليه هذه
األبيات:
أال ي ـ ــا ح ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــدار بـ ـل ــغ ت ـح ـي ـتــي
إل ـ ــى م ــن ل ــه دون ال ـج ـم ـيــع مـحـبـتــي
و بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــه أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال أزال مـ ـقـ ـيـ ـم ــة
عـ ـل ــى عـ ـه ــدن ــا حـ ـت ــى أذوق مـنـيـتــي
وأنـ ـ ــي ذرفـ ـ ــت ال ــدم ــع م ــن بـ ـع ــده دم ــا
ً
صبيبا على ما قد مضى من سعادتي
ق ـض ـي ـنــا زمـ ــانـ ــا والـ ـ ـس ـ ــرور حـلـيـفـنــا
وك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــا عـ ـ ــائ ـ ـ ـشـ ـ ــان بـ ـجـ ـن ـ ـ ــة
ولــم نستفق مــن نشوة األنــس ساعة
إلى أن قضى الدهر الخؤون بغربتي

رحيل زين المواصف
لما كانت الليلة الثانية والخمسون
بـعــد األربـعـمـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد للملك

شهريار :بلغني أيها الملك السعيد ،أن
زي ــن ال ـمــواصــف تـ َّ
ـوج ـهــت بـعــد ذل ــك إلــى
الباب الثاني وكتبت عليه هذه األبيات:
ً
أال أيـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــاب ال ـ ـ ــذي راق م ـن ـظ ــرا
إذا ج ــاء مـحـبــوبــي فــأبـلـغــه م ــا جــرى
ً
وأن ـ ــي ذرف ـ ــت ال ــدم ــع م ــن ب ـع ــده دم ــا
على الخد يجري مــن عيوني أحمرا
وأبـ ـلـ ـغ ــه أن ال ـص ـب ــر ال ش ـ ــيء غ ـيــره
ً
يداوي قلوبا باعها الدهر واشتـ ـ ـ ــرى
ومــن طــاف فــي شــرق الـبــاد وغربها
ي ـجــد نـفـســه رغ ــم األسـ ــى ق ــد تـصـبــرا
ثم أتت إلى الباب الثالث ،وبكت بكاء
ً
شديدا ،وكتبت عليه هذه األبيات:
روي ـ ـ ــدك ي ــا مـ ـس ــرور إن زرت دارهـ ــا
ف ـمــر ع ـلــى األب ـ ــواب وأق ـ ــرأ سـطــورهــا
وال ت ـن ــس يـ ــا م ـ ـسـ ــرور أي ـ ـ ــام قــرب ـهــا
وإن ع ــدم ــت ب ـع ــد ال ـ ـفـ ــراق س ــروره ــا
وك ــان ــت إذا م ــا ج ـئ ــت ي ـف ـتــح بــابـهــا
فصارت إذا ما جئت أرخت ستورها
ل ـق ــد ذهـ ـب ــت ع ـن ـهــا ل ـي ــال ــي وصــال ـنــا
وفـ ـ ــرط ظـ ـ ــام الـ ـهـ ـج ــر أطـ ـف ــأ ن ــوره ــا
ً
رعـ ــى ال ـل ــه أي ــام ــا م ـضــت م ــا أســرهــا
ب ــروض األمــانــي إذا قطفنا زهــورهــا
ف ـهــل ي ــا تـ ــرى األيـ ـ ــام ت ـج ـمــع شملنا
وت ـ ـ ــرج ـ ـ ــع أي ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـكـ ـيـ ـن ــا م ـ ـ ــروره ـ ـ ــا؟
تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارك م ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور بـ ـكـ ـف ــه
ي ـخــط ع ـلــى ل ــوح الـجـبـيــن سـطــورهــا
ثم جاء اليهودي فأخذها وحملها على
الهودج الذي صنعه لها ،فلما صارت على
ظهر البعير ،أنشدت هذه األبيات:
عـ ـلـ ـي ــك سـ ـ ـ ــام الـ ـ ـل ـ ــه يـ ـ ــا مـ ـ ـن ـ ــزال خــا
وق ـ ــد ط ــال ـم ــا شـ ــاهـ ــدت ف ـي ــك تـجـمــا
ج ــزع ــت ع ـلــى ب ـعــد وش ــوق ــي لـمــوطــن
ع ــزي ــز ،ل ـح ـبــي ك ـ ــان م ــن ق ـب ــل مــوئــا
ف ـيــا ل ـيــت ش ـعــري ه ــل أرى ف ـيــه ليلة
ً
تـ ـ ـ ـ ــروق ك ـ ـمـ ــا راقـ ـ ـ ـ ــت لـ ـي ــالـ ـي ــه أوال؟
ل ـ ـمـ ــا س ـ ـمـ ــع ال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــودي ش ـ ـعـ ــر زيـ ــن
المواصف ،قال لها :ال تحزني على فراق
مـنــزلــك ،فــإنــك تـعــوديــن إلـيــه عـمــا قــريــب،
وصـ ــار يـطـيــب خــاطــرهــا ويــاط ـف ـهــا .ثم
س ــارا مــع الـجــاريـتـيــن حـتــى خــرجــوا إلــى
ظــاهــر البلد واستقبلوا الـطــريــق ،فعظم
عليها األمر ،ولم تتمالك نفسها فأخذت
في البكاء.
ولـ ـم ــا ت ــوج ــه م ـ ـسـ ــرور إلـ ـ ــى م ـنــزل ـهــا
لمحاولة رؤيـتـهــا كـعــادتــه ،رأى األبـيــات
التي كتبتها زيــن المواصف على الباب
األول ،وما قرأها حتى وقع على األرض
ً
مغشيا عليه ،ولما أفاق من غشيته ،فتح
ال ـب ــاب ودخ ــل إل ــى ال ـب ــاب ال ـثــانــي ،ف ــرأى
ما كتبته عليه وقــرأه ،كذلك قــرأ األبيات

الـتــي كتبتها عـلــى ال ـبــاب ال ـثــالــث ،فعلم
أن ال ـي ـهــودي رح ــل ب ـهــا ،وزاد بــه ال ـغــرام
والشوق والهيام ،فخرج في أثرها يسرع
ف ــي خ ـط ــاه ح ـتــى ل ـح ــق ب ــال ــرك ــب ،وك ــان
هودجها في آخره بينما زوجها في أوله،
فتعلق مـســرور بــأسـتــار ال ـهــودج ،وأخــذ
يسكب العبرات ،ثم أنشد هذه األبيات:
ل ـ ـيـ ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــري ب ـ ـ ــأي ذن ـ ـ ــب رمـ ـيـ ـن ــا
ب ـ ـس ـ ـهـ ــام ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدود ح ـ ـتـ ــى دمـ ـيـ ـن ــا
يـ ــا م ـن ــى ال ـق ـل ــب ج ـئ ــت ل ـ ـلـ ــدار أب ـغــي
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان حـ ــزي ـ ـنـ ــا
فـ ـ ـ ـ ــإذا الـ ـ ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ــد خ ـ ـلـ ــت ب ـ ـعـ ــد أنـ ــس
ف ـ ـش ـ ـك ـ ــوت ا ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوى وزدت أ نـ ـيـ ـن ــا
وسـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــت األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب :أي ـ ـ ـ ـ ــن تـ ــولـ ــت
زيـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي وخـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــه رهـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا؟
ف ـ ـ ــأج ـ ـ ــاب ـ ـ ــت أش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ــا ب ـ ـس ـ ـطـ ــور
ً
أظ ـ ـه ـ ــرت ف ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــؤاد ح ـ ـبـ ــا ك ـم ـي ـنــا
لما سمعت زين المواصف صوته وهو
يـتــرنــم بـهــذا الـشـعــر ،عــرفـتــه عـلــى الـفــور،
وأم ـع ـن ــت ف ــي ال ـب ـك ــاء ه ــي وج ــاري ـت ــاه ــا،
وخشيت أن يــراه اليهودي وهــو متعلق
بــأس ـتــار هــودج ـهــا فـيـعـمــد إل ــى إي ــذائ ــه،
فأطلت عليه وقــالــت لــه :سألتك بالله يا
مسرور أن ترجع ،لئال يراك ويراني .فلما
سمع مـســرور كالمها وقــع على األرض
ً
مغشيا عليه ،ولما أفاق بعد حين ،وجد
الركب قد سار ،واختفى عن األنظار ،فرجع
إلى قصرها وهو يبكي بالدمع المدرار،
وأخذ يقبل هناك كل جدار ،ثم أنشد يقول:
ي ـ ــا رب ـ ـ ـ ــع رق لـ ــذل ـ ـتـ ــي وخـ ـض ــوع ــي
ون ـحــول جـسـمــي وان ـس ـكــاب دمــوعــي
وانـ ـش ــر ع ـلــى ق ـل ـبــي ع ـب ـيــر نسيمهم
ف ـع ـس ــاه ي ـش ـف ــي مـ ــا أذاب ض ـلــوعــي
ورجــع بعد ذلــك إلــى منزله ،حيث لزم
الـفــراش ،وبقي عشرة أيــام ال يهنأ بنوم
وال طعام وال شراب.
أما زين المواصف ،فما زال اليهودي
ً
ســائــرا بها حتى وصــل بعد عشرة أيــام
إل ــى مــديـنــة ك ـب ـيــرة ،فــأنــزلـهــا فـيـهــا ب ــدار
اشتراها ،واعتقد أن غربتها قد أنستها
ً
هواها ،ولكنها في الحقيقة زادت وجدا
ً
وهـيــامــا ،ولــم تكد تخلو إلــى جاريتيها
هبوب وسـكــوب حتى كتبت رســالــة إلى
مسرور ،وطلبت منهما إرسالها إليه بأية
ً
طريقة .فقالتا لها :سمعا وطاعة.
ولما وصلت الرسالة إلى مسرور ،عظم
عليه أمــر الـفــراق ،وبكى من شــدة الوجد
واالشتياق.
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن
الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

توابل ةديرجلا
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شهر العسل المر!
عاشتها سلوى وجارها سيد استمرت أربع سنوات كاملة .بدأت مع انتقال أسرة سيد
قصة حب ملتهبة
ُ
إلى مدينة الزقازيق حيث نقل والده الموظف البسيط إلى المدينة الهادئة بناء على رغبته ،وقاد الحظ
أفراد األسرة المكونة من أب وأم وشابين إلى السكن في منزل والد سلوى نفسه .وما إن وقعت عينا االبن
األكبر عليها حتى سقط في غرامها.
القاهرة  -وائل أبو السعود

كـ ــان س ـي ــد وسـ ـل ــوى ف ــي ال ـثــانــويــة
العامة ،وشهد منزل أسرتيهما فرحة
ن ـجــاح ـه ـمــا ودخ ــول ـه ـم ــا إل ـ ــى الـكـلـيــة
نفسها (الـتـجــارة) بجامعة الزقازيق.
وكما قـ ّـرب المنزل الشاب إلــى الفتاة،
كذلك فعلت الدراسة ،بموافقة شفهية
م ــن والــدي ـه ـمــا ال ـلــذيــن أصـبـحــا أق ــرب
صــدي ـق ـيــن ب ـح ـكــم ال ـج ـي ــرة وال ـع ـش ــرة
ووحــدة مصير ابنيهما في الجامعة
والدراسة.

هدوء

 3ملثمين بأسلحة
آلية يستوقفون
الزوجين في «عز
الضهر»

في المدينة الهادئة كانت قصة حب
سلوى وسيد تنمو في هدوء .كان سيد
ً
ً
شــابــا عــاقــا فـحــافــظ عـلــى محبوبته
وأص ـ ـبـ ــح الـ ـ ـح ـ ــارس األم ـ ـيـ ــن لـ ـه ــا فــي
ذهابهما وإيابهما إلى الجامعة .أما
داخل أسوار الجامعة فلم يختلف األمر
ً
كثيرا ،إذ حجب عن فتاته مضايقات
ال ـم ـت ـط ـف ـل ـيــن مـ ــن الـ ـشـ ـب ــان اآلخـ ــريـ ــن.
ً
وبنفس المنطق كــانــت سـلــوى أيضا
بمنزلة المالك الحارس لسيد الشاب
الــوسـيــم .حفظته مــن الفتيات الالتي
حاولن التقرب إليه.
طوال أربع سنوات كاملة لم يفترق
سيد عــن سـلــوى إال ســاعــات الــدراســة
ً
وال ـنــوم .أمــا بقية الــوقــت فكانا دائـمــا
ً
سويا .في الطريق إلى الجامعة وفي
المحاضرات و فــي كافيتريا الكلية...
ً
وطـبـعــا عــرض كــل منهما على اآلخــر
أحالمه وآماله في المستقبل ...النجاح
وال ـتـخــرج فــي الـجــامـعــة ثــم الحصول
ع ـل ــى ع ـم ــل وال ـ ـ ـ ــزواج وت ـك ــوي ــن أس ــرة
وإنجاب أطفال.
كانت أحالمهما مشتركة كما هي
تفاصيل حياتهما ،وإن كان كل منهما
لم يفصح لآلخر بأهم أمر ،وهو أنهما
ً
سقطا في حب بعضهما بعضا .وكانت
الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ش ـه ــدت اع ـت ــراف
أحدهما بهذا األمر في منتصف العام
الدراسي الثاني حين تجرأ سيد وأخبر
جارته سلوى بمشاعره تجاهها.
ع ـنــدهــا اصـطـبـغــت وج ـن ـتــا سـلــوى
ً
باألحمر خجال .لم تنطق بكلمة .نظرت
إلــى األرض بعد أن لمح سيد الفرحة
ت ـت ــراق ــص ف ــي ع ـي ـن ـي ـهــا .وك ـ ــي يـنـهــي
اللحظة المحرجة وعدها أال يتركها
أب ــدأ وأن يـتـقــدم لطلب يــدهــا بمجرد
االنـتـهــاء مــن دراستهما وحصولهما
على عمل.

غدر الدنيا

حاول الدفاع عن
شرفه وشرف
عروسه إال أن
أحد الجناة
عاجله بضربة
قوية

مرت حياة الحبيبين بسهولة!
وال ـ ـ ــد س ـي ــد ن ـج ــح فـ ــي ش ـ ـ ــراء شـقــة
صغيرة لتكون عش زوجية البنه كي ال
يكون إزاء الشاب سوى مراجعة دروسه
والنجاح في الجامعة.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـعـ ـك ــر ص ـفــو
ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن س ـي ــد وجـ ــارتـ ــه س ـلــوى
س ــوى خــوفـهـمــا مــن أن يكتشف أحــد
مــن أسرتيهما ارتباطهما العاطفي.
بمرور الوقت اندمج أفــراد األسرتين
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــوا أسـ ـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،فـ ــوالـ ــدا
سلوى وسيد باتا صديقين حميمين
ووالدتا الشابين صارتا كما لو كانتا
شقيقتين ...ولكن!
غدرت الدنيا باألحبة كعادتها.
ذات صباح استيقظ أفراد األسرتين
على فاجعة .مات والد سيد فجأة.
انهارت الفرحة في القلوب كما انهار
سيد ووجــد نفسه بين أحـضــان والــد
سلوى يجفف دموعه ويعده بأن يحل
محل والده في كل أمر ،وينصحه بأن
يلتفت لــدروســه واالنـتـهــاء مــن كليته
وااللتحاق بعمل كما كان يريد والده
الراحل.
اه ـت ـم ــام والـ ـ ــد سـ ـل ــوى ب ـس ـيــد دف ــع
ب ــال ـش ــاب ال ـح ــزي ــن إلـ ــى ال ـت ـغ ـلــب على
أح ــزان ــه وال ـس ـع ــي إلـ ــى إنـ ـج ــاز مهمة
التخرج في الجامعة بسرعة ،فقد كانت
كلمات الجار الطيب بمنزلة تشجيع
ً
له ليصبح مثل ابنه تماما ،والمؤكد
ً
أن الجار لن يمانع أبدا ،إذا نجح سيد
والتحق بعمل ما ،في أن يزوجه ابنته
سلوى.

بعد سنوات
مرت السنوات بسرعةّ .
ّ
تخرج سيد
وسلوى في الجامعة بتقدير مقبول،
ّ
وتأجل تجنيد الشاب بما أنه أصبح
العائل الوحيد ألسرته بعد وفاة والده.
والتحق الـشــابــان بعمل فــي مصلحة
حـكــومـيــة واح ـ ــدة بـمــديـنــة ال ــزق ــازي ــق.
وهكذا عادت الفرحة إلى القلوب بعد
عامين من األحزان عقب وفاة والد سيد
المفاجئة.
ها هي غالبية أحالم سيد وسلوى
تحققت .ولـكــن بقي الحلم األك ـبــر ،أن
ً
يمضيا حياتهما ســو يــا تحت سقف
واحد .أن يتزوجا.
بعد ّ
تردد وخوف من فشل المهمة.
تجرأ أخيرا سيد وطلب مقابلة والد
سـ ـل ــوى ع ـل ــى انـ ـ ـف ـ ــراد .ج ـل ــس ال ـش ــاب

ً
صامتا بينما األب ينتظر منه الكالم،
وكـ ــي ي ــذي ــب ج ـم ــود ال ـم ــوق ــف عــاجـلــه
ً
قائال:
م ــا تـتـكـلــم ي ــا س ـيــد .ق ــول أن ــا ع ــاوز
أطلب إيد بنتك سلوى!
اسقط في يد سيد .لم ينطق بكلمة
ً
فقام األب واحتضنه بقوة قائال:
 ما فيش حاجة تغلى عليك.انـ ــت ابـ ــن نـ ــاس ط ـي ـب ـي ــن ...أبـ ـ ــوك ال ـلــه
يرحمه كان عاوزك لبنتي سلوى.
وانـطـلـقــت ال ــزغ ــاري ــد ال ــواح ــدة تلو
األخرى معلنة موافقة والد سلوى على
إتـمــام ال ــزواج مــن الـجــار والــزمـيــل في
العمل الموظف الشاب سيد .ووسط
ّ
تحدد موعد الزفاف
أفــراح األسرتين
ً
بـعــد أس ـب ــوع ،خـصــوصــا أن الـعــريــس
جاهز وال داع للتأخير أو التأجيل.
فــي الـيــوم الـمــوعــود ،ارت ــدت سلوى
ف ـس ـتــان ال ــزف ــاف األبـ ـي ــض واسـتـقـلــت
م ــع زوج ـه ــا س ـيــد س ـي ــارة مــرسـيــدس
اسـ ـت ــأج ــره ــا وطـ ــافـ ــت ب ـه ـم ــا ش ـ ــوارع
المدينة بأكملها قبل أن تتوقف بهما
إزاء ب ــاب قــاعــة األف ـ ــراح ال ـتــي شـهــدت
فرحة عمر العروسين حتى الساعات
األولى من صباح اليوم التالي.

أسبوع عسل
فــي عشهما الـصـغـيــر ،كــانــت فرحة
سيد وسلوى ال توصف .أمضيا «ليلة
الدخلة» في سعادة بالغة واستيقظا
مع آذان المغرب الستقبال ضيوفهما
الذين جاؤوا يباركون ويهنئون باتمام
الزواج.
أسـ ـب ــوع ع ـســل أمـ ـض ــاه ال ـع ــروس ــان
ينهالن من نهر الحب ويتواعدان على
اإلخــاص طــوال العمر وإسعاد اآلخر
وبناء أسرة وحياة سعيدة ...ولكن من
منا يعلم ما يخبئه له القدر؟
وف ــي ال ـي ــوم ال ـثــامــن لـشـهــر الـعـســل،
استيقظ العروسان على صوت جرس
ا ل ـهــا تــف .فـتــح سـيــد عينيه بصعوبة
وم ــد ي ــده ليلتقط الـسـمــاعــة .وقـبــل أن
يستمع إلــى محدثه ألقى بنظرة على
ساعة الحائط ليجد عقاربها تشير إلى
ً
الثانية ظهرا .عاد إلى سماعة الهاتف
ليجد على الطرف اآلخر صوت شقيقه
األصغر يقول له:
** ال ـح ـق ـنــا ي ــا س ـي ــد .م ــام ــا تـعـبــت
ونقلناها المستشفى!
انتفض سيد و جـلــس على السرير
يفرك عينيه بينما استيقظت عروسه
سلوى مذعورة .وراح العريس يصرخ
ً
قائال في رعب:
إيه بتقول إيه؟ مستشفى إيه؟ وهي
حالتها إيه؟

صدمة
ً
أ لـقــى سيد بسماعة الهاتف بعيدا
مــن دون أن يستمع إلــى شــرح شقيقه
األص ـ ـغـ ــر .ان ـط ـل ــق ي ـس ـت ـب ــدل مــاب ـســه
بأقصى سرعة بينما هــرو لــت سلوى
تـغــادر السرير والدهشة ترتسم على
مالمحها وتسأل زوجها في لهفة:
جــرى إيــه يا سيد .فيه حد جــرى له
حاجة؟
أمي نقلوها المستشفى.
وهـبــت سـلــوى مــن مكانها وراح ــت
ً
أيضا تستبدل مالبسها بسرعة وتقول
لزوجها:
طيب استنى .أنا جاية معاك!

ملثمون
ف ــي ث ـ ــوان م ـ ـعـ ــدودة ،كـ ــان الـمــوظــف
ال ـ ـشـ ــاب سـ ـي ــد وع ـ ــروس ـ ــه سـ ـل ــوى فــي
ً
الشارع يهروالن بحثا عن أية وسيلة
توصلهما إلى المستشفى .كان القلق
يفتك بالعروسين كلما مــرت الدقائق
من دون أن ّ
تمر سيارة أجرة أمامهما.
وب ـعــد مـ ــرور دق ــائ ــق ل ــم يـحـتـمــل سيد
االنتظار ّ
قرر أن يصل إلى المستشفى
ً
ب ــأي ــة ط ــري ـق ــة ح ـت ــى ول ـ ــو سـ ـي ــرا عـلــى
القدمين.
انطلق الموظف الـشــاب ومــن خلفه
عــروســه يـجـتــازان خــرابــة تفصل بين
الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ـق ـط ـنــان ب ــه والـ ـش ــارع
ال ــرئ ـي ــس ل ـت ـكــون م ـه ـمــة ال ـع ـث ــور على
سيارة أجرة أسهل .ولكن عندما وصال
إلــى منتصف الخرابة انشقت األرض
عن ثالثة ملثمين مدججين باألسلحة
يعترضون طريقهما!

رعب
انسحب القلق من صدر العروسين
وحل محله الرعب .تسمرت أقدام سيد
وسلوى في مكانها عندما طلب منهما
أحد الملثمين التوقف بلهجة صارمة.
ً
التفت سيد يمينا وشماال عسى أن
يـجــد أح ــد ال ـمــارة يـنـقــذه وزوج ـتــه من
ه ــذا ال ـمــوقــف ال ـص ـعــب .ول ـكــن ل ــم يكن
ه ـنــاك أح ــد فــي ال ـخــرابــة س ــوى هــؤالء
الملثمين الثالثة الذين يحملون أسلحة
آلية مصوبة تجاه العروسين الشابين.

والله أنا ما معايا أي مصاغ.
ً
فجاء رد أحد الملثمين حاسما وقال
لزميله:
** فتشها كويس...

** أم ـشــوا قــدامـنــا فــي ه ـ ــدوء ..لو
طـلــع لـكــم نـفــس اقـ ــرأوا عـلــى روحـكــم
الفاتحة!
هكذا جاء األمر من أحد الثالثة الملثمين
للزوجين اللذين انصاعا لألمر في صمت
وسارا إزاء الجناة في اتجاه بيت مهجور
بالخرابة.
كـ ــان ال ــرع ــب ي ـق ــود ال ـع ــروس ـي ــن ف ــي كل
تصرفاتهما .كــادت سلوى تسقط مغشيا
عليها أكثر من مرة ،وكاد سيد يتوقف قلبه
مــن الهلع مــع كــل حــركــة تـصــدر عــن أي من
الملثمين الثالثة.

تفتيش الزوجة

منزل مهجور
ف ــي ال ـم ـنــزل الـمـهـجــور ع ــاش سيد
وع ـ ـ ــروس ـ ـ ــه سـ ـ ـل ـ ــوى أتـ ـ ـع ـ ــس أوقـ ـ ـ ــات
حياتهما .وقف العروسان في مواجهة
الملثمين المسلحين ا لـثــا ثــة ا لــذ يــن
ت ـقــدم أح ــده ــم م ــن س ـيــد وقـ ــال ل ــه في
لهجة حادة:
** طلع كل اللي معاك ياله.
ثم استدار إلى سلوى وطلب منها
أن تسلمه أي مصاغ ترتديه أو تضعه
في حقيبة يدها.
في هدوء ،أخرج سيد حافظة نقوده
وسلمها ألحــد الملثمين وال ــذي راح
يفتش فيها بعصبية فلم يجد بها
س ـ ــوى  200ج ـن ـيــه فـ ــي ح ـي ــن وق ـفــت
س ـلــوى ح ــائ ــرة وه ــي ت ـقــول ف ــي فــزع
رهيب:

المالك الحارس
فشل في حماية
زوجته

حاول سيد االعتراض ولكن فوهة
الـ ـس ــاح اآللـ ـ ــي ت ــوج ـه ــت إل ـ ــى رأس ــه
فالتزم الزوج المذعور الصمت بينما
بدأ أحد الملثمين في تفتيش الزوجة
وراح يلمس بيده جسد سلوى ،مما
أثار شهوته وتحول التفتيش إلى أمر
آخر .لم يحتمل الزوج الشاب رؤية ما
يحدث لعروسه امامه فحاول الدفاع
عن شرفه وشرف عروسه إال أن أحد
ال ـج ـنــاة عــاج ـلــه ب ـضــربــة ق ــوي ــة على
ً
رأسه أفقدته الوعي تماما .سقط سيد
ً
على األرض من قوة الضربة مغشيا
عليه .وهكذا انفرد الملثمون الثالثة
بالعروس الشابة وراحوا يتناوبون
االعتداء عليها ولم يتركوها إال فاقدة
ال ــوع ــي م ــن ش ــدة اإلع ـي ــاء وانـطـلـقــوا
هاربين من الخرابة!

قسم الشرطة
أفــاق سيد بعد فترة واكتشف أن
الملثمين الثالثة غادروا المكان .نظر
حــولــه فعثر عـلــى زوج ـتــه مـلـقــاة في
أحد األركان ممزقة المالبس وفاقدة
الـ ــوعـ ــي .هـ ـ ــرول ال ـ ـ ــزوج الـ ـش ــاب إل ــى
زوجته وأيقظها وأسرعا مباشرة إلى
ً
قسم الشرطة وحررا محضرا بالواقعة
وإن كــانــا فشال فــي تحديد أوصــاف
ً
الجناة ،خصوصا أنهم كانوا ملثمين.
ال ـم ـص ـي ـب ــة األكـ ـ ـب ـ ــر أن ـ ـسـ ــت س ـيــد
االطمئنان على أ مــه التي نقلت إلى
المستشفى .لم يكن يهم سيد وقتها
ســوى اإلب ــاغ عــن الجناة ومطالبة
رج ـ ـ ــال الـ ـش ــرط ــة ب ــال ـق ـب ــض عـلـيـهــم
بأسرع وقت.
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ك ـ ــان ـ ــت مـ ـهـ ـم ــة رجـ ـ ــال
ً
المباحث صعبة جدا لتحديد هوية

الـمـغـتـصـبـيــن ال ـثــاثــة الـمـجـهــولـيــن.
ول ـ ـكـ ــن عـ ــامـ ــة وشـ ـ ــم عـ ـل ــى ي ـ ــد أح ــد
ال ـج ـن ــاة أدل ـ ــت ب ــأوص ــاف ـه ــا ال ــزوج ــة
ال ـم ـغ ـت ـص ـب ــة س ـ ـلـ ــوى قـ ـ ـ ــادت رج ـ ــال
المباحث إ لــى صاحبها ،وتبين أنه
مسجل خطر سرقة باإلكراه .والجاني
األول بـعــد الـقـبــض عـلـيــه ق ــاد رجــال
الـشــرطــة إلــى شريكيه فــي الجريمة،
ً
واع ـتــرف الـجـنــاة جميعا إزاء وكيل
النائب العام باعتدائهم على الزوج
ب ــال ـض ــرب وس ــرق ــة أمـ ــوالـ ــه ولـكـنـهــم
ً
أنكروا اعتداءهم جنسيا على الزوجة!
واصروا على اإلنكار.

كابوس
شهر العسل ّ
تحول إلى كابوس بعد
ثمانية أيــام فقط .لــم تستطع سلوى
ال ـن ـظ ــر فـ ــي وج ـ ــه زوج ـ ـهـ ــا سـ ـي ــد .وال
ً
هــو استطاع أيـضــا .هجرت السعادة
البيت ،طار النوم من عيونهما ،لم يعد
أمامهما سوى انتظار المحاكمة التي
ستعيد للزوجين ولو جزء بسيط من
كرامتهما المهدورة على يد ثالثة من
الذئاب البشرية.
أح ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ــون ال ـ ـثـ ــاثـ ــة إل ــى
محكمة جنايات الزقازيق التي عقدت
جلساتها برئاسة المستشار حسني
أبـ ــو ال ــوف ــا وع ـض ــوي ــة الـمـسـتـشــاريــن
محمد أنــور أبــو سحلي ورأفــت زكي،
ّ
وأصر المتهمون على أنكار اعتدائهم
ً
جنسيا على الــزوجــة ولــم تجد هيئة
المحكمة إزاء ها سوى عرض الزوجة
سلوى على الطبيب الشرعي للكشف
عليها وبيان ما إذا كانت
ّ
تعرضت العـتــداء جنسي
من الجناة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـط ــب
الشرعي بعد الكشف
على الزوجة الضحية
ً
حامال مفاجأة مذهلة
ب ـ ـعـ ــدم ث ـ ـبـ ــوت ه ـتــك
العرض!

دموع الزوجة
ص ـ ــرخ ـ ــت سـ ـ ـل ـ ــوى فـ ـ ــي ق ــاع ــة
المحكمة صــر خــة هائلة مؤكدة
أنها تعرضت لالغتصاب وتوارى
زوجـ ـه ــا ال ـج ــال ــس إلـ ــى ج ــواره ــا
ً
خ ـجــا م ــن ت ـصــري ـحــات عــروســه
ال ـع ـل ـن ـي ــة ،ول ـ ــم ي ـس ـت ـطــع ب ـ ــدوره
إثبات تعرض زوجته لالغتصاب،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ف ـق ــد وعـ ـي ــه ول ــم
ً
يشاهد شيئا.
وفي نهاية الجلسة ،تقرر هيئة
المحكمة معاقبة الجناة الثالثة
بالسجن المشدد ثماني سنوات
فــي اتـهــامـهــم بــالـســرقــة بــاإلكــراه
وث ــاث سـنــوات أخ ــرى فــي تهمة

حـمــل س ــاح مــن دون ترخيص،
ف ـي ـمــا ن ــال ــوا الـ ـ ـب ـ ــراءة م ــن تـهـمــة
اغ ـت ـص ــاب ال ــزوج ــة ومــواقـعـتـهــا
باإلكراه.
وت ـخــرج ال ـع ــروس سـلــوى من
قاعة المحكمة والدموع تنساب
مـ ــن ع ـي ـن ـي ـهــا وتـ ــؤكـ ــد ل ــزوج ـه ــا
ت ـعــرض ـهــا لــاغ ـت ـصــاب ع ـلــى يد
الـجـنــاة ،ويـحــاول سيد التهدئة
ً
مـ ــن روع ـ ـهـ ــا ق ـ ــائ ـ ــا :خـ ـ ــاص يــا
س ـ ـ ـلـ ـ ــوى .الـ ـ ـل ـ ــي ح ـ ـصـ ــل ح ـص ــل.
نحاول ننسى ونكمل حياتنا.
وترد سلوى باكية :تفتكر دي
حاجة ممكن ننساها؟!

١٨

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

عضو الديوان السني في العراق الشيخ باسم عبدالله لـ ةديرجلا:.

الناس على دين فضائياتهم ويجب غلق القنوات المثيرة للفتن
«البد من تكاتف المؤسسات الدينية إلزاحة المتطفلين عن منابر اإلفتاء»
َّ
عبدالله ،من خطورة وجود بعض الفضائيات الدينية التي يظهر بها مفتون
حذرً عضو الديوان السني في العراق الشيخ باسم ً
وفقا للهوى والغرض والتوجهات السياسية ،داعيا في مقابلة مع «الجريدة» أثناء زيارته األخيرة للقاهرة ،إلى ضرورة غلق تلك
الفضائيات على الفور لما تسببه من دمار وإفساد للعقول ونشر للفتن ،فالناس – حسب قوله  -صاروا على دين فضائياتهم..
وإلى نص المقابلة:
القاهرة  -وائل محمود

اإلسالم
يتعرض
لموجة كبيرة
من التشويه
ً
خصوصا
في الدول
الغربية

ً
● ما المطلوب حاليا لمواجهة
الفكر المتطرف؟
 البد من تكاتف المؤسساتال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ووسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
وال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـثـ ـق ــاف ــة ،إلزاحـ ـ ــة
الـمـتـطـفـلـيــن ع ــن م ـنــابــر اإلف ـتــاء
والـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ف ــي
الفضائيات المدعومة والموجهة
من بعض الجهات التي ال تريد
الخير لإلسالم والمسلمين.
واإلسالم والمسلمين أحرص
ال ـن ــاس ف ــي قـضــايــا جـمــع شمل
المسلمين وعـلــى كلمة واح ــدة،
وهـ ــذه ال ـف ـت ــاوى ال ـبــاط ـلــة ،الـتــي
يطلقها حدثاء األسنان سفهاء
األحــام ال ينتسبون إلــى معهد
ع ـل ـمــي وال ج ــام ـع ــة ع ــري ـق ــة وال
يمثلون أهل العلم ممن يقومون
بمهمة اإلفتاء.

فضائياتهم ،وهـنــاك مــن يظهر
في تلك الفضائيات ممن يرتدون
ً
ً
زيا دينيا وليسوا بعلماء أو أهل
اختصاص.
● مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوى
وأهميتها في حياتنا اآلن؟
 الـفـتــوى فــي الــديــن مقامهاعظيم وأثرها في الناس خطير،
فـ ـ ـ ــإن الـ ـمـ ـفـ ـت ــي م ـ ــوق ـ ــع عـ ـ ــن رب
العالمين وقــائــم فــي األم ــة مقام
الـنـبــي األم ـيــن (صـلــى الـلــه عليه

وس ـلــم) وإذا كــانــت حــاجــة األمــة
إلــى الفتوى كبيرة فيما مضى،
فإن الحاجة إليها في هذه األيام
أشــد وأبقى لكثرة المستجدات
وحــوادث األيــام والليالي ،وجاء
اإلسـ ــام بــأحـكــامــه وتشريعاته
الفقهية الخاصة بجميع أ مــور
حياتنا وكل ما يتعلق بصغائر
األمـ ـ ـ ــور وك ـب ـي ــره ــا فـ ــي ال ــدن ـي ــا،
ل ـي ـس ـع ــد اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ف ـ ــي ح ـيــاتــه
وبعد مماته ،والمرجع في ذلك
الـقــرآن الكريم ،والسنة النبوية

● م ــا تـقـيـيـمــك لـلـفـضــائـيــات
الدينية؟
 ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــاتال ــدي ـن ـي ــة م ـع ـت ــدل ــة ومـنـضـبـطــة
تنشر سماحة ووسطية الدين،
ويقف وراءها أناس عقالء ،وفي
الــوقــت نفسه تــوجــد فضائيات
دينية يقف وراءها رجال أعمال
ً
يأتون بمن يفتون وفقا للهوى
وال ـغ ــرض وتــوج ـهــات سياسية
وت ـث ـي ــر ال ـف ـت ــن ،وت ـل ــك ال ـق ـن ــوات
ي ـجــب إغــاق ـهــا ع ـلــى ال ـف ــور لما
تسببه من دمار وإفساد للعقول،
ف ـ ــالـ ـ ـن ـ ــاس صـ ـ ـ ـ ـ ــاروا ع ـ ـلـ ــى ديـ ــن

والتشاور بين أهــل ال ــرأي ،ومن
هـنــا ظ ـهــرت ال ـف ـتــوى ،والـفـتــوى
فـيـهــا أج ــر عـظـيــم ،لـكــن خطرها
عظيم .وقــد كــان أصحاب النبي
(صلى الله عليه وسلم) يبتعدون
عن الفتوى ما استطاعوا إال عند
الحاجة والضرورة.
● ما أحكام الفتوى من وجهة
نظرك؟
 تجب الفتوى بأمور منها إذاكان المفتي أهل لإلفتاء والحاجة
إليها قائمة ،وال يوجد في البلد
أو ال ـم ـك ــان م ـف ـتــي سـ ـ ــواه ،فـهــذا
تجب عليه ا لـفـتــوى ،وتستحب
ال ـف ـت ــوى إذا كـ ــان ال ـم ـف ـتــي أه ــل
لإلفتاء وفــي البلد غيره مؤهل
والحاجة غير قائمة وفي الوقت
مـتـســع ،كـمــا ت ـحــرم ال ـف ـتــوى إذا
كان المسؤول غير عالم بالحكم،
أو أري ــد بها غــرض مــن أغــراض

ً
باسم عبدالله متحدثا إلى محرر «الجريدة»

فتاوى عصرية

ً
المسلم ليس مطالبا بالتقيد بالزي النبوي

ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال :ال ـ ـب ـ ـعـ ــض يـ ـط ــال ــب
بالتأسي باللباس الذي ثبت أن
الـنـبــي (ص) ك ــان يـلـبـســه ،مــن لم
يفعل فقد خالف السنة ،فهل هذا
الكالم صحيح؟
المفتي :مفتى الديار المصرية
د .شوقي عالم.
الفتوىِ :إن التأسي بالمالبس
واألزي ـ ـ ــاء ال ـم ـت ـعــارف عـلـيـهــا في
ع ـهــد ال ــرس ــول ص ـلــى ال ـل ــه عليه
وآلــه وسلم التي ثبت عن رسول
الله صلى الله عليه وآ لــه وسلم
الـتــزيـيــن بـهــا لـيــس م ــن األش ـيــاء
ال ـتــي ُي ـطــالــب الـمـسـلــم بالتأسي
بها؛ فهي من األمور ُالعادية ُ التي
ُ
كل أ َّمة أو أسرة
تخضع ِلمتعارف ِ
ولزمانها ومكانها.
فـ ـ ـ ــا ي ـ ـن ـ ـب ـ ـغـ ــي ج ـ ـ ـعـ ـ ــل ُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـراد
َ
دثين مــن معنى السنة في
المح ِ
النبي صلى الله عليه وآله
صف
َو
ِ
َ
ولــبــاســهِ
وسلم مــن حيث هيئتهِ ِ
م ـ ــوض ـ ــع الـ ـسـ ـن ــة فـ ـ ــي اصـ ـط ــاح

َالفقهاء من االستحباب والندب؛
ِّ
ولـ َـبــاس
ألن هــذا فيه خلط بــيــنِ .
ال ـ ــرج ـ ــل أو ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة م ـ ــن األم ـ ـ ــور
َ
العادية ا لـ ِـتــي تخضع ِلمتعارف
ُ ُ
كل أمة أو ْأس َرة وزمانها ّومكانها،
ولتحقق المصلحة أو الضرر في
استعمالها ،وليست مما يتعبد
البسها بنوع أو
به حتى يتقيد
َ
اإلباحة،
صل
أ
على
َزي منها ،فهي
ِ
أم ــا إذا اقـتــرن باللبس مــا يحرم
شرعا كأن يلبس ً
نوعا من اللباس
ً
عجابا وخيالء ،أو تلبس المرأة
ِإ
ً
لـبــاســا يظهر عــورتـهــا أو يلبس
ِز ًي ــا يقصد بلبسه التشبه بــزي
ً
َ
شرعا،
ائز
الكفار كان ذلك غير ج ِ
ال لــذات الملبس ولكن ِل َما قارنه
من المعانى الممنوعة ،وقد يكون
ً
ً
محرما ،وقد يكون مكروها،
ذلك
ويقدر ذلك بقدر ماقارنه من تلك
المعانى.
ً َّ
َّ روى اإلمام البخاري تعليقا أن
الن ِب َّي صلى الله عليه وآله وسلم

ْ
ُ ُ
ْ
ق ــال« :ك ـ ُـل ــوا َواشـَ ـ َـر ُبـ ــوا َوال ـ َـب ـ ُـس ــوا
َو َت ـ َ َّ
ْ
ْ
َ
اف وال
ـص ــدق ــوا فــي غــيـ ِـر ِإس ـ ــر ٍ
َ َ
َ
اس رضي
خيلةٍ » ،وقــال ابن ع َّب
م ِ
ْ َ ٍَ ْ
ُْ
َ
ْ
الله عنهما« :كل ْ ما ِشئ َت ْ والبس
واشـ ـ ــرب م ــا ِش ــئ ـ َـت م ــا أخ ـط ــأت ــك
اثنتانَ :سرف ،أو مخيلة».
َّ
وال ــش ـ ْـر ُع الـشــريــف لــم تــرد فيه
ُ
نصوص َتـحــدد نــوع الثياب وال
هيئتها؛ ألن اإلسالم يشرع أصوال
ُ
صــالـحــة ِلــكــل زم ــان وم ـكــان ،ومــا
اصـطـلــح عـلـيــه ال ـنــاس مــن هيئة
ورسمه وحب الزينة وتهيئة
للزي َ
الثياب أمـ ٌـر مشروع في اإلســام،
ول ــم ي ــرد عــن الـنـبــي عليه أفضل
الصالة والسالم ،وال عن أحد من
أص ـحــابــه أو الـتــابـعـيــن صـفــة أو
هيئة خاصة للثياب ســواء أكان
للرجال أم للنساء.
ف ـت ــرك الـ ـش ــرع ال ـش ــري ــف بـيــان
هيئة الثياب وطريقة إحاطتها
بالجسد وتفاصيلها؛ العتبارها
من األمــور الدنيوية التي تعرف

َّ َ
ار ِب والعادات،
بالضرورات والتج ِ
وق ــد نـهــى صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وآلــه
الشهرة فقال:
ثوب
وسلم عن َلبس ُ
َْ
ْ َ
َ«من ل ِب َس ث ْو َ َب ش ْه َ ْر ٍة أل َ ُب َس ُه الله
َي ْو َم ْال ِق َي َامةِ ث ْو ًبا ِمث َل ُه ،ث َّم ُت َل َّهبُ
َّ
ِفيهِ الن ُار» رواه أبو داود.
وق ــد رأى اإلم ـ ــام أح ـم ــد َر ُ ًج ــا
ً
البـ ـ ًـسـ ــا ُب ـ ـ ــردا م ـخ ـط ــط ــا َب ـي ــاض ــا
ِ ً
وسوادا ،فقال« :ضع هذا ،والبس
لباس أهل بلدك ،وقال :ليس هو
بحرام ،ولو كنت بمكة ،أو المدينة
لم أعب عليك».

الدنيا ،أو اتباع هــوى أو تزلف
لـحــاكــم بــإبـطــال حــق أو تسويغ
باطل.
● كيف ترى شروط المفتي في
زماننا الحالي؟
 لألسف يتجرأ على الفتوىغير المتخصصين والمتطفلين،
مـ ـم ــا يـ ـج ــر ال ـ ـبـ ــاد إلـ ـ ــى ويـ ــات
وكـ ـ ـ ـ ــوارث ال ي ـع ـل ـم ـهــا إال ال ـل ــه،
وحتى يستطيع أن يكون العالم
ً
ً
مفتيا و يـصــدر أحكاما شرعية
يسير عليها الناس في حياتهم
ال ب ــد أن يتمتع بـصـفــات معينة
وشــروط مميزة ،منها أن يكون
ً
محيطا بـمــدارك الشرع وتقديم
م ــا ي ـج ــب ت ـقــدي ـمــه وت ــأخ ـي ــر مــا
ً
يـجــب تــأخـيــره ،وأن يـكــون عــدال
ً
ً
مجتنبا للمعاصي ،ومجتهدا
ً
وقـ ــادرا على استنباط األحـكــام
الشرعية والفهم السليم للقرآن
ً
والسنة وقادرا على فهم معاني
وتفاسير وأسباب نــزول اآليات
ال ـ ـقـ ــرآن ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــذل ــك
كالناسخ والمنسوخ والمجمل
والـ ـمـ ـبـ ـي ــن وال ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص،
عالوة على ضرورة تمتع المفتي
بــاإل لـمــام بعلوم اللغة العربية،
وعلوم الحديث ولديه معرفة بكل
الفتاوى السابقة التي تصدر في
نفس الموضوع الذي ينظره.
● مـ ـ ـت ـ ــى ي ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـفـ ـه ــوم
الـتـعــايــش بـيــن الـمـسـلــم واآلخ ــر
على أرض الواقع؟
 يأتي نموذج التعايش بينالمسلمين واآل خ ــر بـعــد البعثة
النبوية ،فبعد نــزول الــوحــي لم
يترك الــرســول (صلى الله عليه
وس ـ ـلـ ــم) وال أصـ ـح ــاب ــه األوائـ ـ ــل
ممن آمن بدعوته أشغالهم ،كما
لم يحبسوا أنفسهم عن الناس
وع ــن ال ـت ـجــارة وال ـس ـفــر رغ ــم ما

عانوه من اضطهاد قريش ،ولم
ي ــرف ــض ال ـم ـس ـل ـمــون ال ـت ـعــايــش
مع اآلخــر ،بل إن «اآلخــر» هم من
قــا مــوا بنبذ المسلمين ور فــض
ً
التعامل معهم وفرضوا حصارا
عـلــى المسلمين فــي ِشـعــب أبــي
طالب ثالث سنوات حتى اشتد
بهم البالء ولجأ الصغار إلى أكل
ورق الشجر ووصل الظلم مداه
إلى أن كره عامة قريش ما أصاب
المسلمين ،وأظهروا كراهيتهم
لصحيفتهم الظالمة ،فنقضوها.
وال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي يعيش
ـضـهــم مع
فـيـهــا الـمـسـلـمــون ،بـعـ ِ
بعض ،أو مع من تجمعهم بهم
رابـطــة الــوطــن مجتمعات تنعم
ب ـ ــاألم ـ ـ ِـن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ويـ ـس ــود
فـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـس ـ ــام ول ـ ـ ـَـم تـ ــؤثـ ــر فــي
التعايش السلمي فــوارق الدين
وال النعرات القبلية ،فالمواطنة
أســاس التعامل في كل الحقوق
والواجبات ،وقد ضرب اإلسالم
أروع األ م ـ ـث ـ ـلـ ــة ف ـ ــي ا ل ـت ـع ــا ي ــش
السلمي مع اآلخر.

● كـ ـي ــف تـ ـ ــرى ال ـج ـم ــاع ــات
المتطرفة وأثرها على الدين؟
 اإلس ــام يـتـعــرض لموجةً
كبيرة من التشويه خصوصا
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،بـسـبــب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة
ل ـل ـج ـمــاعــات اإلره ــابـ ـي ــة ال ـتــي
ً
تـتـحــدث بــاســم اإلسـ ــام زورا،
بــا َلـتــالــي يـجــب وض ــع اآلل ـيــات
الــفـ َـعــالــة وال ـضــوابــط العلمية
لـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـصـ ــدون
للفتوى من غير المتخصصين
المؤهلين والذين عادة ما تثير
فتاواهم البلبلة في المجتمع
اإلسـ ــامـ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي سبيل
الـخــروج مــن حــالــة االضـطــراب
والبلبلة الناجمة عــن فتاوى
غير المتأهلين هو الرجوع إلى
الشروط واآلداب التي حددها
الفقهاء فيمن يتصدى لعملية
الفتوى.

موقف في حياة عالم

شجاعة سعيد بن المسيب مع الحاكم «بن مروان»
●

القاهرة  -وائل محمود

اإلمام سعيد بن المسيب هو اإلمام
َ
ال ـ َـع ــل ــم ،ع ــال ــم أهـ ــل ال ـمــدي ـنــة ،وسـيــد
ً
التابعين في زمــانــه ،رأى جمعا من
الصحابة رضوان الله عليهم ،وروى
عــن ًكثير مـنـهــم ،وج ــده ك ــان ُيسمى
َ
َحــزنــا أتــى النبي (ص) فقال لــه« :ما
اسمك؟» قال :حزن .قال« :أنت سهل»،
ف ـق ــال :ال أغ ـيــر اس ـ ًـم ــا سـمــانـيــه أب ــي.
قــال سعيد :فما زالــت تلك الحزونة
فينا بعد.
يـ ـ ـق ـ ــول ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـم ــع الـ ـبـ ـح ــوث
اإلسالمية باألزهر د .حامد أبوطالب:
اإلمام سعيد بن المسيب له مواقف
ً
م ـ ــع خـ ـلـ ـف ــاء بـ ـن ــي أم ـ ـيـ ــة وت ـ ـحـ ــديـ ــدا
عبدالملك بــن م ــروان ومــن بعده مع
الوليد بــن عبدالملك و مــع الحجاج
بن يوسف الثقفي ،وكل هذه المواقف
ت ـ ــدل ع ـل ــى ش ـج ــاع ــة اإلمـ ـ ـ ــام وق ــوت ــه
وثقته ،وكــان من أهــم هــذه المواقف
موقفه مع عبدالملك بن مروان عندما
أراد الحج ووصل المدينة ،ثم أراد أن

ينام في القيلولة فلم يستطع فأرسل
خ ــادم ــه ل ـيــأتــي إل ـيــه بــأحــد الـعـلـمــاء
ليحدثه فوجد اإلمــام ابــن المسيب،
وهذا ما ذكره ميمون بن مهران ،قال
«قــدم عبد الملك بــن م ــروان المدينة
فامتنعت منه القائلة (لم يستطع أن
ينام في القيلولة) ،واستيقظ ،فقال
لحاجبه :انظر ،هل في المسجد أحد
مــن حــداثـنــا؟ فـخــرج ،فــإذا سعيد بن
المسيب في حلقته ،فقام حيث ينظر
إليه ،ثم غمزه ،وأشار إليه بأصبعه،
َّ
ثم ولى ،فلم يتحرك سعيد ،فقال :ال
أراه فطن ،فجاء ودنــا منه ثــم غمزه
وقال :ألم ترني أشير إليك؟ قال :وما
حاجتك؟ قــال :أجب أمير المؤمنين.
فقالَّ :
إلي أرسلك؟ قال :ال ،ولكن قال:
انظر بعض حداثنا فلم َأر ً
أحدا أهيأ
منك .قال :اذهب فأعلمه أني لست من
َّ
وهو يقول :ما
حداثه .فخرج الحاجب
ً
أرى هذا الشيخ إال مجنونا وذهب،
فأخبر عبد الملك ،فقال :ذاك سعيد
بن المسيب فدعه».
وأضاف د .أبوطالب :بهذا الموقف

ال ــرائ ــع ي ـضــرب اإلمـ ــام اب ــن المسيب
ً
الذي يثق بعلمه ،ويعلم
مثال للعالم
ً
أن ــه ال يــريــد شـيــئــا مــن أح ــد ،وي ــدرك
َّ
ما من الله به عليه من نعمة العلم،
ِّ
وكيف أنه يقدر هذا العلم ويصونه،
ويعطينا درســا مهما هــو أن العلم
َ
ُي َ
سعى إليه ،وأن العلم ُيطلب ،ومن
أجل هذا فقد أراد عبدالملك بن مروان
أن يقوي عالقته باإلمام بن المسيب
فـطـلــب ب ــن مـ ـ ــروان م ــن ب ــن الـمـسـيــب
أن يخطب ابنة اإلمــام البنه الوليد،
فرفض اإلمــام بن المسيب وزوجها
بتلميذ فقير من تالميذه .وقــد كان
ل ــإم ــام ب ــن الـمـسـيــب م ــع عـبــدالـمـلــك
م ــواق ــف ك ـث ـيــرة تـ ــدل ع ـلــى شـجــاعــة
اإلمام وثقته.
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تحديث يخفي النتوء بشاشة OnePlus 6

لعبة  Fortniteقادمة إلى «آندرويد» هذا الصيف
بعد تحقيقها نتائج مبهرة على نظام  ،iOSسيطلق مطورو
ً
« »Fortniteاللعبة على «آندرويد» قريبا ،بحسب إعالن الشركة
على موقعها،
اذ قالت الشركة المطورة لها إن فريق العمل الخاص بها يعمل
بأقصى ما يمكن إلطالق اللعبة على نظام اندرويد هذا الصيف،
وتحدثت عن عملها لتطوير دردشة صوتية لنسخة اللعبة على
الهواتف الذكية ،وتقديم مزايا موجودة على منصات األلعاب.
ً
يذكر أن اللعبة حققت أرباحا هائلة في وقت قياسي ،حيث
استطاعت جني أكثر من  50$مليون دوالر منذ إطالقها على
نظام  ،iOSكما أن التقارير أشــارت إلــى تحقيقها  126$مليون
ً
شهريا قبل إطالقها على النظام ،وهو ما يعني أن إطالقها على
ً
اندرويد سيجعل العائدات ترتفع بشكل كبير جدا.

حصل الهاتف الجديد  ،OnePlus 6الذي أعلن األسبوع الماضي ،على
ً ً
أول تحديث له يعد مهما جدا ،ألنه يسمح بإخفاء النتوء الموجود في
ً
الجزء األوسط العلوي من الشاشة ،فضال عن تحسين أداء الكاميرا.
ً
التحديث الجديد يجلب معه أيضا القدرة على تصوير الفيديوهات
البطيئة بدقة  ،720pوبسرعة  480إطــار في الثانية ،وبدقة ،1080p
وبسرعة  240إطار في الثانية.
وإلــى جانب ذلــك ،تحصل ميزة  Quick Captureعلى دعــم وضع
 ،Portrait Modeوهي الميزة التي تقوم بفتح الكاميرا والتقاط الصورة
عند النقر الـمــزدوج على زر التشغيل .باإلضافة الــى ترقية مستوى
اإلصالحات األمنية إلى شهر مايو ،وسيتم تثبيت تطبيق OnePlus
ً
 Switchمسبقا ،وسيتعلم متصفح الصور بعض الحيل الجديدة ،بما
ً
في ذلك المزيد من اإلجراءات للملفات المحذوفة حديثا.

«آيسر» تركز في مؤتمرها السنوي على أجهزة كروم بوك

ً
الشركة أعلنت عددا من الحواسب المتخصصة باأللعاب
في سبيل تحسين وتأكيد
أهميتها في سوق الحواسب،
أعلنت شركة آيسر خالل
السنوي بمدينة
مؤتمرها ً
نيويورك عددا من الحواسب
المحمولة والمكتبية المتخصصة
باأللعاب ،إضافة إلى أجهزة
كروم بوك وغيرها.

أدى ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ئـ ـ ــل ف ــي
التكنولوجيا الخاصة بالهواتف
ال ــذك ـي ــة واألج ـ ـهـ ــزة ال ـلــوح ـيــة الــى
تراجع كبير في مبيعات الالبتوب
منذ عام  2011بنسبة تقارب الـ50
ف ــي ال ـم ـئــة ،حـيــث يـعـتـمــد كـثـيــرون
عـلــى أج ـهــزة ال ـهــواتــف الــذكـيــة في
إنـجــاز كثير مــن األع ـمــال ،بــدال من
استخدام أجهزة سطح المكتب أو
الالبتوب ،مما كان سببا رئيسا في
ضعف اإلقبال على شراء الحواسب
المحمولة.
لــذا تسعى الشركات المصنعة
ألجـهــزة الالبتوب إلــى تغيير هذا
الـ ــواقـ ــع م ــن خـ ــال ت ـق ــدي ــم م ـي ــزات
ج ــدي ــدة وأس ـع ــار مـنــافـســة إلع ــادة
المياه الــى مجاريها ،وقــد سجلت
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر
ً
الشخصي ارتفاعا في عــام ،2017
وت ـع ـت ـبــر األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا منذ
نحو  5سنوات ،لتخالف توقعات
االنقراض لمصلحة الهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية.
وفـ ـ ــي غ ــاي ــة ت ـح ـس ـيــن وت ــأك ـي ــد
أه ـم ـي ـت ـهــا ف ــي س ـ ــوق ال ـح ــواس ــب،
ت ـع ـمــل ش ــرك ــة آي ـس ــر ع ـل ــى إظ ـه ــار
سيطرتها من خالل إصدار األجهزة
بمواصفات وميزات مختلفة ،وها
هي تكشف عن أجهزة جديدة هذا
األسبوع خالل مؤتمرها السنوي
بمدينة نيويورك.

الحواسب الخاصة باأللعاب
وزادت ش ــرك ــة آيـ ـس ــر إض ــاف ــة
ج ــدي ــدة إل ــى مـجـمــوعــة الـحــواســب
المحمولة لــألـعــاب الـخــاصــة بها

مع حاسب Predator Helios 500
الـجــديــد ال ــذي أعـلـنــه فــي المؤتمر
الصحافي العالمي للشركة بمدينة
ن ـي ــوي ــورك .يـتـمـيــز هـ ــذا الـحــاســب
بـتـقـنـيــات م ـت ـط ــورة وتـصـمـيـمــات
جديدة .إذ يجمع الالبتوب الجديد
بين أحــدث معالجات  Core i9من
الـجـيــل ال ـثــامــن م ــن إن ـتــل ومـعــالــج
رســومــات GeForce GTX 1070من
 ،Nvidiaحيث تدعي الشركة أنها
طــورت الواجهات الحرارية بشكل
فــائــق لكي يعمل الــابـتــوب بشكل
سلس أثناء اللعب المتواصل.
ويأتي الجهاز الجديد بشاشة
 15بوصة  ،4Kوتدعم تقنية G-Sync
من إنفيديا وهيكل زجاجي أنيق
محاط بإضاءة زرقاء ،كما سيتوافر
بــدايــة مــن يــولـيــو بـسـعــر ي ـبــدأ من
 2400دوالر.
ك ـم ــا ق ــدم ــت الـ ـش ــرك ــة إص ـ ـ ــدارا
خاصا للحاسب Predator Helios
 ،300هـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـنـ ـسـ ـخ ــة
الجديدة ستأتي باللون
األب ـيــض ،وتــم تحديث
الشاشة لتصبح Full
 HDمع معدل تحديث
 ،Hz 144ومع أحدث
مـعــالـجــات Coffee
 Lakeم ـ ـ ــن إ نـ ـت ــل
ومعالج Core i7
مــع ك ــارت شاشة
GeForce GTX
 1060مع خيارات

تخزين  SSDمساحة 512GB PCIe
من الجيل الثالث  NVMeمع وحدة
تـخــزيــن صلبة مـســاحــة  ،2TBولــم
تكشف الشركة عن األسعار أو موعد
توفر هذه اإلصدارات الخاصة.

حواسب كروم بوك
هــي أج ـهــزة كمبيوتر محمولة
تأتي بنظام تشغيل Chrome OS
الــذي تطوره شركة غوغل ،ويأتي
ً
الـنـظــام مبنيا على ن ــواة متصفح
كـ ـ ــروم ،ل ــذل ــك ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام هــذا
النظام سيجد المستخدم الواجهة
شبيهة للغاية بواجهة المتصفح.
وال يعتبر النظام الخاص بشركة
غوغل نظام تشغيل مثل ويندوز
و ،Mac OSبقدر ما يعتبر نسخة
مـ ـط ــورة م ــن م ـت ـص ـفــح ،Chrome
مما يسمح للمستخدمين بإنجاز
بعض المهام بشكل

أســرع مثل كتابة الوثائق ،إضافة
إل ــى تـصـفــح اإلن ـت ــرن ــت ،وتـشـغـيــل
تـطـبـيـقــات أن ــدروي ــد ع ـلــى أج ـهــزة
.Chromebook
وف ــي مـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،أعـلـنــت
شركتا آيسر وغوغل عن أول جهاز
كروم بوك يستهدف سوق التعليم
لتكشف منذ أيام قليلة عن اهتمام
الشركتين بسوق األعـمــال وجــذب
جميع الفئات من خالل  4حواسب
محمولة جديدة.
 Chromebook 13و
 Chromebook Spin 13ا ل ـل ــذان
يتميزان بهيكل معدني بالكامل
ي ــأت ـي ــان ب ـشــاشــة ت ـع ـمــل بــالـلـمــس
وبـمـقــاس  13.5بــوصــة بــدقــة تبلغ
 ،3:2و ي ـ ــد ع ـ ــم ه ــذه

األجهزة معالجات  Intelمن الجيل
ال ـثــامــن ،م ــع مـعــالــج  i5أو  ،i3مع
ذاكــرة وصــول عشوائي تصل إلى
 16GBوس ـعــة ت ـخــزيــن ت ـصــل الــى
 .128GBوسـيـكــون عمر البطارية
حوالي  10ساعات .الجهاز الثاني
 ،Spinكما يوحي االسم ،هو حاسب
 2في  1يمكن تحويله الى تابلت.
ً
وت ـ ــأت ـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة أي ـ ـض ـ ــا مــع
ع ــدة خ ـي ــارات مــن مـعــالـجــات انتل
،Celeron N3450 ،Celeron N3350
و ،Pentium N4200وي ـبــدأ سعر
هــذيــن الـجـهــازيــن بـحــوالــي ،399$
وهما بالطبع يدعمان خصائص
االت ـ ـصـ ــال ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت وت ـق ـن ـيــات
ال ـب ـلــوتــوث ال ـحــدي ـثــة ،إض ــاف ــة إلــى
اح ـ ـتـ ــوائ ـ ـه ـ ـمـ ــا ع ـل ــى
مدخلين  USBنوع ،C
ومدخلين  USBنوع
 ،Aومــدخــل لبطاقات
الذاكرة الخارجية.
كـ ـم ــا كـ ـشـ ـف ــت ش ــرك ــة
آيسر عن أول جهاز كروم
ب ـ ــوك فـ ــي الـ ـع ــال ــم  2فـ ــي 1
يـ ـص ــدر ب ـش ــاش ــة قـ ـي ــاس 15
بــوصــة بـ ــاسـ ــمChromebook
 ،Spin 15والذي
ي ــوج ــد منه
الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة

حاسبات مكتبية لأللعاب

ال ـع ــادي ــة غ ـيــر ال ـقــاب ـلــة لـلـتـحــويــل.
ويأتي هذا الجهاز بشاشة قياسها
 15.6بوصة تعمل باللمس Full HD
وبدقة  1080 × 1920تعمل بتقنية
 IPSمــع زج ــاج ،Corning Gorilla
ويتضمن الجهاز سماعات قوية،
ووزن الجهاز  2.1كيلو.
أما عمر البطارية فسيصل إلى
 13ساعة ،ويدعم متجر Android
 Google Playمثل جميع أجهزة
 .Chrome OSك ـمــا يــأتــي بــذاكــرة
عشوائية بخيارات تصل الى 8GB
وذاك ــرة تخزين  eMMCبخيارات
تصل الى .64GB
وبين ثالثة معالجات مع الجهاز
الـجــديــد ،يمكن اخـتـيــار اثـنـيــن من
معالجات  Celeronثنائية النواة
والـثــالــث معالج  Pentiumرباعي
النواة ،ويبدأ سعر الجهاز من 499
دوالرا ،وهـ ــو م ـت ــواف ــر م ــن يــولـيــو
المقبل.

الفروق بين األجهزة
بـشـكــل عـ ــام ،ه ـنــاك تـشــابــه بين
أجهزة كروم بوك األربع ،لكن يمكن
ال ـق ــول إن ال ـف ــروق تـتـمـحــور حــول
وجود طبقة حماية غوريال غالس
للشاشة اللمسية فــي نـســخ Spin
التي تعمل بنظام  ،1-2إضافة إلى
دعم  Chromebook 13 Spinلتقنية

ً
كشفت آيسر أيضا خالل المؤتمر عن حاسبات األلعاب المكتبية القوية
 Orion 3000و 5000ال ــذي يــأتــي بمعالج  Core i7وك ــارت شــاشــة مــزدوج
 GeForce GTX 1080 Tiمع وحدة تخزين  ،3TBإضافة إلى وحدة .SSD GB512
كما يوجد خيار آخر يأتي بالمعالج  Core i5مع كارت .GTX 1050
ً
كما كشفت الشركة أيضا عن أجهزة  Nitro 50لأللعاب ،وتأتي بالمعالج Core
 i7مع بطاقة  GTX 1070مع مزايا إضافية مثل قاعدة شحن السلكية  .Qiستتوافر
األجهزة بداية من شهر يوليو المقبل وسعر جهاز  Orion 5000سيكون
 1499دوالرا ،بينما سعر  Nitro 50سيبدأ من  ،799$ويبقى جهاز Orion
 3000ليأتي في شهر أكتوبر بسعر  999دوالرا.

«آبل» تتيح للمستخدم الحصول على بياناته
وتعمل على معالجاتها الخاصة
بوابة الخصوصية من «آبل»
هـ ـ ــي صـ ـفـ ـح ــة خ ـ ــاص ـ ــة ت ـس ـمــح
للمستخدمين بتحميل نسخة
مــن البيانات الـتــي تحتفظ بها
ع ـن ـه ــم .وت ــدع ــم ه ـ ــذه الـصـفـحــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول
ً
األوروبية ،التزاما بقانون GDPR
لـحـمــايــة الـبـيــانــات ال ــذي يدخل
حيز التنفيذ بعد يومين ،على أن
يدعم كل مستخدمي دول العالم
خالل األشهر القادمة.
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـم ـك ــن
ت ـح ـم ـي ـل ـه ــا مـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـن ـش ــاط
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـتـ ـج ــر
التطبيقات وغيرها من المتاجر
مـ ـث ــل  ،iTunesو كـ ــذ لـ ــك خ ــد م ــة
الموسيقة ،ونشاط المستخدم
في متاجر «آبــل» الحقيقية مثل
عمليات الصيانة.
وتتضمن بيانات من الخدمة
السحابية  iCloudمثل المفضلة،
وم ــدخ ــات ال ـت ـق ــوي ــم ،ورس ــائ ــل
التذكير والصور ،والمستندات
ال ـتــي ي ـتــم حـفـظـهــا عـلـيـهــا ،كما
تسمح للمستخدمين بتصحيح
البيانات والمعلومات الشخصية
حتى إ لـغــاء تفعيل الحساب أو
حذفه بالكامل.

وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق،
أصبح تطبيق «واتساب»
على آيفون يتيح خاصية
طلب نسخة من معلومات
ال ـح ـس ــاب ع ـبــر الـنـسـخــة
 2.18.60الـمـتــوافــرة اآلن
على متجر التطبيقات.
وم ـ ــن خ ـ ــال ال ـض ـغــط
عـ ـل ــى اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات وم ــن
ث ــم خ ـ ـيـ ــارات ال ـح ـس ــاب،
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك خـ ـي ــار
جـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــد ،هـ ـ ـ ـ ـ ــو ط ـ ـلـ ــب
مـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـحـ ـس ــاب،
ل ـ ـيـ ــرسـ ــل ل ـل ـم ـس ـت ـخ ــدم
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــظ ب ـه ــا
تطبيق «وات ـســاب» عن
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ،وه ـ ــي ال
تـتـضـمــن رس ــائ ــل ال ـم ـحــادثــات
بــال ـط ـبــع ،ألن ـه ــا م ـش ـفــرة وغـيــر
مخزنة لدى التطبيق.

معالجات خاصة
كـشــف تـقــريــر جــديــد مـصــدره
صحيفة « ب ـلــو م ـبــرغ» أن شركة
 TSMCأ ح ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــاء «آ ب ـ ـ ـ ــل»
ل ـت ـص ـن ـيــع الـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــات بـ ــدأت

وقلم  .Wacom stylusأما التقييم
اإلجمالي ،فإن النسخة األصغر من
األجهزة تبدو أكثر فعالية وسرعة
مقارنة مع المعالجات والمواصفات
األخرى فيها.

حاسب بوزن أقل من كيلوغرام
ً
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة آي ـ ـسـ ــر أي ـ ـضـ ــا،
خ ــال الـمــؤتـمــر الـسـنــوي للشركة،
عــن حــاســب  Swiftجــديــد سيكون
مـتــاحــا بحجم أك ـبــر .وم ــن المثير
لــإع ـجــاب أن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
حجم الحاسب  15بوصة ،فإنه يزن
أقــل مــن كـيـلــوغــرام واح ــد .تصميم
الـحــاســب جميل ،فهو يجمع بين
المغنيسيوم واأللومنيوم ،إضافة
إلــى انــه قليل الـ ُّـسـمــك ،حيث يصل
سمكه إلــى  5.87ملليمترات فقط،
مما يجعله مناسبا لمنفذي USB
 ،3.1 Type Cإضــافــة إل ــى منفذي
 USB 3.1و.Type A
وب ـف ـض ــل ال ـ ـحـ ــواف ال ـص ـغ ـيــرة،
ي ـح ـتــوي ح ــاس ــب  Swiftال ـجــديــد
على شاشة  15بوصة بنسبة تصل
إل ــى  88فــي الـمـئــة ،لـضـمــان تأثير
للشاشة ،وشاشة باللمس.
كـ ـم ــا ي ـع ـم ــل الـ ـح ــاس ــب ب ـن ـظــام
تشغيل  ،Windows 10مع وجود
ل ـم ـس ـت ـش ـعــر ل ـب ـص ـم ــات األص ــاب ــع
ل ـت ـس ـج ـيــل ال ـ ــدخ ـ ــول ب ــاس ـت ـخ ــدام
م ـيــزة Windows Hello
السريعة .ويوفر الحاسب
أح ـ ــدث م ـعــال ـجــات Intel
لعام  ،2018مما يضيف
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـك ـف ــاءة في
الطاقة والبطارية ،مقارنة
ب ـ ـ ـطـ ـ ــراز  .2017ي ـح ـت ــوي
ً
أي ـضــا عـلــى وح ــدة تخزين
تصل إلى  1TB SSDوذاكرة
عشوائية  16GBمن نوع
.DDR4

ثغرة أمنية جديدة في معالجات «إنتل»
 Spectreو Meltdownه ـم ــا ا ل ـث ـغــر تــان
األمنيتان في معالجات شركة «إنتل» ،اللتان
تم اكتشافهما في وقت سابق من هذا العام
مــن خــال فريق عمل مـشــروع Project Zero
األمني في شركة غوغل.
هاتان الثغرتان تصيبان معالجات معظم
أجهزة الكمبيوتر ،سواء المكتبي أو المحمول،
باإلضافة إلى معالجات الهواتف الذكية من
كل المصنعين مهما اختلف نظام التشغيل،
سواء آندرويد ،أو  ،iOSأو ويندوز ،أو ،macOS
أو لينكس.
والثغرتان تستغالن نقاط ضعف حرجة في
المعالجات الحديثة ،وهو ما يسمح لبرامج
خبيثة أن تسرق البيانات التي يعالجها جهاز
الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

وفــي حين أن البرامج عــادة ال ُيسمح لها
بـ ـق ــراءة ال ـب ـيــانــات م ــن ب ــرام ــج أخ ـ ــرى ،إال أن
استغالل الثغرتين من شأنه أن يتيح البيانات
المخزنة في الذاكرة من قبل البرامج األخرى
ال ـعــام ـلــة ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت ،وهـ ــي ال ـب ـيــانــات
التي يمكن أن تشمل كلمات مــرور أو صورا
شخصية ،أو رسائل بريد إلكتروني ،أو رسائل
فورية ،أو حتى وثائق عمل مهمة.
ولمعالجة هذه المعضلة ،أصدرت «إنتل»
بشكل مستمر التحديثات على نحو منتظم،
بهدف ترقيع تلك الثغرات األمنية ،ولكن يبدو
أن مشاكل الشركة لــم تنته بعد ،فبالتعاون
مع «غوعل» و»مايكروسوفت» ،كشفت «إنتل»
عن ثغرة أمنية جديدة تشبه  Spectreتدعى
 .Variant 4هــذه الثغرة مختلفة لكن تعمل

بنفس الطريقة التي تعمل بها ثغرة ،Spectre
حيث يمكنها االستفادة من آلية على مستوى
المعالج للسماح للقراصنة بــا لــو صــول إلى
معلومات حساسة على الجهاز المتأثر.
وتــم تقييم هــذه الثغرة األمنية على أنها
ً
مـتــوسـطــة ال ـخ ـطــورة ،ألن ــه وف ـقــا ل ــ»إن ـتــل» تم
الـتـعــامــل مــع نـقــاط الـضـعــف الـتــي تستغلها
الثغرة األمنية  Variant 4بالفعل من خالل
الـعــديــد مــن الـتـعــديــات والـتـحـسـيـنــات التي
استخدمتها الشركات المصنعة للبرمجيات
واألجهزة إلصالح الثغرات األمنية القديمة.
ومع ذلك ،فهذا ال يعني أنها ستتجاهلها،
ألن الـشــركــة تخطط إلط ــاق خـيــار اإلص ــاح
الـكــامــل ال ــذي سيمنع اسـتـخــدام هــذه الثغرة
األمنية بطرق أخرى.

 100مليون دوالر إلعادة مكانة نوكيا
ً
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـفـ ـعـ ـل ــي ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
لاليفون المقبل.
وق ـ ــال ال ـت ـقــريــر إن «ال ـم ـعــالــج
الجديد سيتم تصنيعه بتقنية
 10نانومتر ،وهي نفس التقنية
ال ـم ـتــوافــرة عـلــى هــاتـفــي آيـفــون
 8وآيـ ـف ــون اكـ ـ ــس» .وأضـ ـ ــاف أن
ال ـم ـعــالــج ال ـجــديــد س ـي ـكــون أقــل
تكلفة ،بــاإلضــافــة إلــى أن تقنية

التصنيع ا لـجــد يــدة ستقلل من
حجم المعالج ،وتزيد من كفاءته.
وتـ ـشـ ـي ــر بـ ـع ــض الـ ـتـ ـق ــاري ــر
الـســابـقــة إل ــى أن «آب ــل» ستعلن،
خالل سبتمبر المقبل 3 ،هواتف
ع ـل ــى األقـ ـ ــل م ــن أجـ ـه ــزة آي ـف ــون
الجديدة.

حصلت شركة  HMD Globalالعالمية،
المالكة رخصة مدتها  10أعوام ،الستخدام
عالمة نوكيا التجارية ،على تمويل بقيمة
 100مليون دوالر ،بهدف دفع قطاع الهواتف
إل ــى األمـ ــام بـشـكــل أق ــوى ح ــول ال ـعــالــم ،في
محاولة إلعــادة العالمة التجارية «نوكيا»
إلى مصدر ريادي مرموق.
وخ ــال الـسـنــة األولـ ــى ،أص ــدرت الشركة
لـ ــأسـ ــواق  6ه ــوات ــف ذكـ ـي ــة ،و 5تـقـلـيــديــة

ً
القت صدى واسعا من حيث تنوع شرائح
ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن ،واه ـت ـم ــام ـه ــا بــالـتـصــامـيــم
وجودة التصنيع ،كما بلغت شحناتها 70
مليون هاتف.
وبحصولها على هذا التمويل ،سترتفع
ق ـي ـمــة  HMD Globalإ ل ـ ــى م ـل ـي ــار دوالر،
م ـم ــا ي ـج ـع ــل الـ ـش ــرك ــة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ــدف ــع
ب ـقــوة أك ـبــر ل ـهــواتــف نــوك ـيــا ف ــي األس ـ ــواق،
ومـ ــن الـمـنـطـقــي ت ــوق ــع إصـ ـ ــدار ال ـك ـث ـيــر من

ال ـهــواتــف ال ـجــديــدة بـمـسـتــويــات مختلفة.
وكانت العائدات المالية لشركة HMD
 Globalبلغت حوالي  2.13مليار دوالر ،لكن
صافي أعمالها كان خسائر بنحو  77مليون
دوالر ،لكن هذه األرقام ليست سيئة بالنظر
إلى أن مبيعات «نوكيا» تفوقت على العديد
من العالمات التجارية األخرى مثل «سوني»،
و»غ ــوغ ــل» وغـيــرهـمــا فــي الــربــع األخ ـيــر من
السنة الماضية.

تسالي
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ً
مهنيا :يساعدك دعم المؤسسة التي تعمل
ّ
فيها على التطور.
ً
عاطفيا :يجذبك شخص من الطرف اآلخر
وتتحمس للقائه.
ً
ً
اجتماعيا :ال تكن متشائما فالنهار يفتح
أبوابه الستقبالك.
رقم الحظ.12 :

sudoku

4

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ترتب أوضاعك بشكل أفضل وتراجع
بعض الحسابات.
ً
عاطفيا :عالقتك مع الشريك ّ
تمر بمرحلة
دقيقة تتطلب ّ
روية.
ً
اجتماعيا :تصادف عراقيل عند محاولتك
تصليح أمور منزلية.
رقم الحظ.13 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :تحرز كسبا ماديا أو تكلف بمهمة
يتنافس عليها كثيرون.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـخ ـف ــق ق ـل ـب ــك ل ـش ـخ ــص مــن
ّ
وتتقرب منه.
المحيطين بك
ّ
ً
اجتماعيا  :تتحضر لسفر يتحقق بعد
مدة طويلة من التخطيط.
رقم الحظ.19 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 - 8إحـ ـ ــدى ج ـم ـه ــوري ــات ق ــارة
أميركا الجنوبية (م).
 - 9الـتــراخــي فــي أداء الـعـمــل –

متشابهان.
 - 10عبر – مكابرة (م).

كلود مونيه

10
(م).
 - 6متشابهان – نياشين.
 - 7مفرحة – نود (م).

9
3
4
8
6
1
2
5
7

3

5
6
8
7
2
9
4
1
3

2

7
1
2
3
5
4
6
9
8

1

1
4
9
2
3
6
7
8
5

 - 1جاءنا – فر.
 - 2نأرق – من مكاييل الحبوب
(م).
 - 3ي ـص ـي ــر ج ـ ــا م ـ ــدا (م) ن ـهــر
إيطالي.
 - 4ت ـ ـجـ ــد هـ ــا فـ ـ ــي ( زوار) –
اضطراب.
 - 5نحرسه – مــن م ــواد البناء

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6
7
3
4
8
5
9
2
1

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
3
5
1
6
4
2
8
7
9

 - 1عاصمتها جاكرتا.
 - 2تماسيح (مبعثرة) – وجع.
 - 3خلطها (م) – حلية تلبس
في المعصم.
 - 4جود وسخاء – يقابل وجها
لوجه.
 - 5لفظة ألم – الجمع من “تمر”
(م).
 - 6إحسان – عاصمة إيران.
 - 7الرجوع إلى الله (م) – وله.
 - 8إجابة – مداخل (م).
 - 9ثلثا (برع) – أهب عطية.
 - 10جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ي ـ ــة أ س ـ ـيـ ــو يـ ــة
عاصمتها كييف.

ً
َّ
مهنيا :تخط سوء التفاهم مع أحد الزمالء
وعاود التعاون معه.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـبــدو متحمسا تـجــاه الحبيب
ّ
وتعد له مفاجآت سارة.
ً
ً
اجتماعيا  :كــن دبلومسيا مــع الغير وال
تكسب عداوتهم.
رقم الحظ.6 :

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

4
2 3

5

4

الحمل

3 8
5

2
8
5
9
1
7
3
4
6

طالق
عنف
حنان
صورة

أهمية
وقت
مشاهد
علم

فرع
لندن
مستقبل
في

7 8
6

2

4

2
8

4
9
6
1
7
8
5
3
2

كلمة السر:

فلك

8
2
7
5
9
3
1
6
4
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــأث ـي ــرات فـلـكـيــة سـلـبـيــة ت ـحــاول
بجهودك إبعادها عن عملك.
ً
عــاطـفـيــا :تختلف مــع األه ــل حــول اختيار
الشريك المناسب لك.
ً
اجتماعيا  :تشعر بفخر لقيام أ حــد أ فــراد
ّ
العائلة بعمل ذكي وناجح.
رقم الحظ.10 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ح ــاف ــظ ع ـل ــى ث ـق ـتــك ب ـن ـف ـســك كــي
تستطيع إدارة أعمالك.
ً
عــاط ـف ـيــا :أن ــت ف ــي قـمــة فــرحــك وسـعــادتــك
بسبب التناغم بينكما.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :توجيهك الـمــاحـظــات يمينا
ً
وشماال يزعج المقربين منك.
رقم الحظ.5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :يحمل برجك إليك فرصة أو مكافأة
من إدارة عملك.
ً
ً
عاطفيا :عالقتك مع الشريك تتأثر أحيانا
بوضعك المالي.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :حـ ــزن ي ـن ـتــابــك ب ـس ـبــب ح ــدث
مفاجئ يتعلق بصديق.
رقم الحظ.16 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تعطي بال حساب وتبذل الجهود
إلنجاح مخططاتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـق ــوم ب ـخ ـط ــوة س ـل ـب ـيــة ت ـجــاه
الحبيب وتحاسبه على تصرفه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـش ــارك ف ــي ل ـق ــاء ات ثقافية
وتغتني باآلراء المطروحة.
رقم الحظ.1 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تخف من القيام بمبادرة فلديك
معطيات النجاح كافة.
ً
عاطفيا :قلبك دليلك هذا قول صحيح وال
ً
بأس بالفطنة أيضا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ـ ّـس الـفـكــاهــة لــديــك يجعل
معارفك ّ
يحبون مرافقتك.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تسير مرتاحا نحو أهدافك رغم
المخاوف التي تنتابك.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :تلتقي وج ـهــا جــديــدا يعجبك
ويحفزك على التقرب منه.
ً
اجتماعيا :تناقش األصــدقــاء فــي أمــور
ثقافية وفنية وتثير إعجابهم.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـه ـتــم ب ـت ـفــاص ـيــل وم ـع ـل ــوم ــات
وتطالب الزمالء بتدقيق أكثر.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـجــذبــك ال ـش ـخــص الـ ــذي يـنــال
ً
ً
إعجابك فكريا ال جسديا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـعـ ّـمــق مــواه ـبــك وت ـمــارس
هواية تنجح فيها بمهارة.
رقم الحظ.14 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا :كن جريئا وصريحا في مواجهة
المنافسين وال تضعف أمامهم.
ً
عاطفيا :تأكد من المعلومات التي لديك
قبل مواجهة الحبيب وتعنيفه.
ً
اجتماعيا :تلتقط الفرص كالمغناطيس
كذلك تقدير اآلخرين وإعجابهم.
رقم الحظ.15 :
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مجتمع

مجموعة «سند اإلنسانية» ساندت
 750أسرة متعففة
قدمت مجموعة "سند اإلنسانية" خالل الشهر الفضيل يد العون إلى
 750أسرة متعففة ،وتقوم المجموعة كل عام بهذه الحملة ،وعنوانها
"سلة رمضانية".
وقال صاحب فكرة مبادرة مشاريع الجارالله اإلنسانية فيصل
الجارالله إن "المبادرة بدأت بشكل منفرد ،وهي عبارة عن عمل
تطوعي مع جهات إنسانية ،وكانت البداية في غزة ،عبر زيارتي
هناك ،واجتمعت بأشخاص يعملون في مجال العمل اإلنساني،
وانطلقت في توصيل مساعدة إلحدى األسر بالقطاع بعد أن
وصلني فيديو عن معاناتهم".
وأضاف الجارالله" :فكرتنا اخذت طابعا خاصا ،ألنها ال تقوم على
جمع التبرعات ،بل ربط الناس الذي يريدون تقديم المساعدة
باألسر المحتاجة ،مما ساهم في تقديم عطاء واضح وأكثر أمانا
ألصحاب المساعدات عن طريق رؤية مسار مساعداتهم ،والتواصل
مع األسر المحتاجة ،خاصة أن هذا هو العام الثالث الذي تقوم فيه
المجموعة بهذه الحملة".
الجدير بالذكر أن مجموعة "سند اإلنسانية" تعمل طوال العام على
دعم ومساندة المحتاجين واألسر المتعففة ،وبلغ عدد المتطوعين
هذا العام  40شابا وشابة من الكويتيين والمقيمين.

المتطوعون من الكبار والصغار

المشاركون في حملة «سند اإلنسانية»

السعادة الحقيقية تتمثل في عطاءاتنا

روح التعاون بين المتطوعين همة وعطاء

عدد من المتطوعات في مجموعة سند اإلنسانية

جانب من الحملة

معرض بازار رمضانيات  2018في الريجنسي
افتتحت الشيخة أمل الحمود
معرض بازار رمضانيات 2018
الثامن عشر في قاعة المها
بفندق الريجنسي ،بحضور
مسؤولة المركز اإلعالمي مها
القالف ،وصاحبة المعرض
ريما رام ،ومشاركة ما يزيد
ً
على  86شخصا من الكويت
ودول مجلس التعاون ،وشملت
األجنحة المشاركة كل ما يلزم
األسرة من حاجيات الشهر
الفضيل ،وعيد الفطر السعيد.

الشيخة أمل الحمود وريما رام ومها القالف خالل قص شريط االفتتاح

أنعام العلي

صورة جماعية

لينا الديحاني تعرض تصاميم قفطان مغربية

جولة في المعرض

21
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مسك وعنبر

بالدموع «طاح الحطب» بين أحالم ونوال الكويتية في رمضان
أحالم بادرت باالعتذار إليها على الهواء في «مجموعة إنسان»
عادت المياه إلى مجاريها ،بعد
خالفات استغرقت مدة طويلة
بين أحالم ونوال الكويتية،
بمبادرة أم فاهد باالعتذار ،ثم
مكالمة أم حنين.

نوال وابنتها حنين

أحالم

أنت أكرم
مني ألنك
بادرت
باالعتذار
نوال الكويتية

تـصــدر مــوضــوع المصالحة
ب ـي ــن ال ـم ـطــرب ـت ـيــن ال ـك ـب ـيــرت ـيــن
أحــام ون ــوال الكويتية ،مواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،أم ــس
األول ،خصوصا «تويتر» ،األمر
ال ـ ــذي أراح ال ـك ـث ـيــر م ــن محبي
الفنانتين والوسط الفني كذلك،
بعد الخالفات التي استغرقت
ف ـتــرة طــويـلــة ،فـكــاهـمــا يتمتع
بـ ـق ــاع ــدة ج ـم ــاه ـي ــري ــة واسـ ـع ــة
ف ــي الـخـلـيــج وال ــوط ــن الـعــربــي،
حـيــث اس ـت ـطــاع اإلع ــام ــي علي
العلياني في حلقة ،أمس األول،
من برنامجه «مجموعة إنسان»،
الذي يعرض طوال شهر رمضان
ع ـلــى ش ــا ش ــة  ،mbcأن يصلح
بين الفنانتين ن ــوال الكويتية
واإلماراتية أحالم.
وك ــان ــت أح ـ ــام أع ـل ـنــت قبيل
أن تـحــل ضـيـفــة ف ــي «مـجـمــوعــة
إ ن ـس ــان» أ نـهــا ستقلب الملفات
عبر حسابها على «تويتر».
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـفـ ـق ــرة األب ـ ـ ـ ــرز فــي
برنامج «مجموعة إنسان» لحظة

الحديث عن خالفات أحــام مع
نوال الكويتية وتصالحهما بعد
ذلــك على ال ـهــواء ،وقــالــت أحــام
ف ــي ال ـبــدايــة إن ن ــوال الكويتية
فهمت كالمها خطأ ،وان هناك
م ــن يـ ـح ــاول ال ــوق ـي ـع ــة بـيـنـهـمــا
بـتـفـسـيــر ت ـغ ــري ــدات ـه ــا بـطــريـقــة
غير التي تقصدها ،وأكدت انها
تكن كل االحترام والحب لنوال
الكويتية ،ولم تكن تقصدها بأي
تغريدة أو تصريحات.
وذك ـ ـ ــرت أحـ ـ ــام أن حــديـثـهــا
عــن الغناء مــع محمد عبده في
حفالته لــم تكن تقصد بــه حفل
ن ـ ـ ــوال ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ـع ــه ،ول ـك ـنــه
يعتبر عــن قـنــاعــة تــامــة لديها،
ً
ويسري عليها أيضا أن كل من
يغني مــع فنان الـعــرب يحترق،
ألن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور يـ ــريـ ــد س ـمــاعــه
بمفرده ،وأبــدت استغرابها من
فهم نــوال الكويتية لتغريدتها
بأنها سخرية منها ،خصوصا
أن ـه ــا ت ـع ــرف أن نـ ــوال ال تـتــابــع
الـ ـس ــوشـ ـي ــال م ـ ـيـ ــديـ ــا ،وق ــدم ــت

ً
اعتذارا لها على الهواء ولكنها
عاتبت عليها بسبب تصديقها
ل ـمــا ي ـق ــال ع ـن ـهــا ،الس ـي ـمــا أنـهــا
ب ــادرت فــي برنامج «ذا فويس»
بطلبها م ــن الـمـشـتــركـيــن غـنــاء
«مثل النسيم» لنوال الكويتية،
واعـتـبــرتـهــا هــديــة منها إليها،
وكانت تنتظر منها رسالة شكر
أو تـعـلـيــق عـلــى ه ــذه ال ـم ـبــادرة
منها ،ولكنها لم تفعل ذلك.

مداخلة نوال
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــأة األب ـ ـ ــرز
بـ ـم ــداخـ ـل ــة نـ ـ ـ ــوال عـ ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء
والصلح مــع أح ــام .وبالدموع
وال ـ ـب ـ ـكـ ــاء تـ ـب ــادل ــت ال ـف ـن ــان ـت ــان
عـ ـب ــارات االع ـ ـتـ ــذار ،ح ـيــث قــالــت
نوال ألحالم :أنت أكرم مني ألنك
بادرت لالعتذار».
وب ـعــد إع ــان ال ـص ـلــح ،علقت
الـ ـمـ ـط ــرب ــة ديـ ـ ــانـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــداد ع ـبــر
حـســابـهــا عـلــى «تــوي ـتــر» :أختي
وح ـب ـي ـب ـتــي أم ف ــاه ــد وال ـف ـنــانــة

القديرة أم حنين الله يجمعكم
ً
دائ ـ ـمـ ــا ع ـلــى ال ـخ ـيــر وال ـم ـح ـبــة،
احـ ـبـ ـب ــت كـ ـثـ ـي ــرا ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مــن
الطرفين ...هذا الفن الحقيقي».
وقال الشاعر والكاتب القطري
عـ ـب ــدال ــرحـ ـي ــم الـ ـص ــديـ ـق ــي عـلــى
«ت ــويـ ـت ــر»« :أه ـ ــم ش ـ ـ ــيء ...أح ــام
ونوال سمن على عسل».
وكان اإلعالمي علي العياني
بدأ الحلقة بعرض سيرتة أحالم
الذاتية ومعلومات حول حياتها
وتاريخها الفني ،قبل أن تتحدث
في البداية عن حياتها الخاصة،
وكانت أبــرز تصريحاتها حول
والدها الراحل الذي تذكرته في
البرنامج ،وقالت إنها تفكر في
إع ــادة تقديم إحــدى أغانيه في
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،وغ ـنــت ل ــه في
البرنامج.
وق ــال ــت أح ـ ــام إن ـه ــا تـغـيــرت
ً
كثيرا في عالقتها بالسوشيال
م ـ ـيـ ــديـ ــا ،وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ال ت ـف ـعــل
خ ــاصـ ـي ــة «الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوك» ف ـ ــي وج ــه
أعدائها او منتقديها كما كانت

عادل إمام لـ ةديرجلا  :يوسف معاطي صديق
عمري وأرفض الهجوم عليه
•

ً
«القصة دائما هي البطل وطلبت من المؤلفين الكتابة بحرية»
●

القاهرة  -هيثم عسران

ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر عـ ـ ــادل إمـ ـ ـ ــام ،إن ــه
يتابع ردود األفـعــال فــي مــواقــع التواصل
االجتماعي على مسلسله الجديد «عوالم
خفية» عن طريق أبنائه وزوج ابنته الذين
َ
يـبـلـغــونــه تـفــاعــل الـجـمـهــور مــع الحلقات
خاصة مع نسب المشاهدة الكبيرة التي
ً
يـحـقـقـهــا ع ـبــر الـ ــ«ي ــوتـ ـي ــوب» ،م ـع ــرب ــا عن
سـعــادتــه ب ــردود األف ـعــال اإليـجــابـيــة على
الحلقات األولى للعمل.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــزعـ ـ ـي ـ ــم ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،أن س ـبــب ح ـمــاســه لـتـقــديــم
العمل هو الفكرة التي طرحها عليه مؤلفو
ً
الـعـمــل الـشـبــاب الـثــاثــة ،مــؤكــدا أن ــه طلب
منهم الكتابة بحرية والتعامل مع العمل
كما ينبغي حتى يخرج بشكل جيد على
الشاشة ،وهو ما استغرق فترة تحضيرات
وجلسات عمل مستمرة.
وأك ــد أن الـبـطــل بالنسبة لــه دائ ـمــا في
األع ـمــال الـتــي يقدمها هــو الـقـصــة بغض

النظر عــن اســم مؤلفها س ــواء كــان مؤلفا
ً
كبيرا أو شابا في بدايته ،مشيرا إلــى أن
« عــوا لــم خفية» عمل مختلف بالنسبة له
ويقدمه بصورة درامية لم يقدمها من قبل.
وأوضح ان االبتعاد عن الكوميديا في
ً
العمل جاء نظرا لطبيعة الشخصية وهو
أمر لم يزعجه بل جعله يتحمس لتقديمه
ً
كما هــو ،مـشــددا على أن الكوميديا إذ لم
ت ـقــدم ف ــي سـيــاقـهــا تـفـقــد مـعـنــاهــا وتفقد
العمل قيمته الفنية.
وح ــول االن ـت ـق ــادات ال ـتــي يـتـعــرض لها
السيناريست يوسف معاطي الذي قدم معه
أعماله األخيرة في السينما والتلفزيون،
وص ــف عـ ــادل إمـ ــام مـعــاطــي بــأنــه صــديــق
عمره الذي قدم معه أعماال متميزة كثيرة
ً
يعتز بها ،مؤكدا أن انتقاده غير مبرر على
اإلطــاق ،ألنه مؤلف كبير وله تاريخ قدم
خالله أعماال ناجحة عديدة.
ً
وأضاف أنه شخصيا تعرض للعديد من
االنتقادات في مسيرته الفنية ،بعضها لم
ً
يكن مبررا ،وفي أحيان كان النقد يتحول

عادل إمام
إل ــى ه ـجــوم بــأل ـفــاظ ومـصـطـلـحــات ح ــادة
ً
ً
جدا ،موضحا أن الحكم على األعمال دائما
يـكــون للجمهور ال ــذي ال يمكن فــرض أي
شيء عليه.

وذك ــر أنــه يسعى فــي أعـمــالــه للتجديد
باستمرار وعــدم تقديم دور يشبه اآلخــر،
ً
وه ــو م ــا يـجـعـلــه يـبـحــث دوم ـ ــا ع ــن أفـكــار
جديدة وقضايا يطرحها بأعماله.

فــي الـســابــق ،وأك ــدت انـهــا تغار
عـلــى زوج ـه ــا م ـب ــارك الـهــاجــري
ً
كثيرا ،كما أن أخواتها يشعرن
بالغيرة منها بسبب عالقتها
القوية بوالدتها ورضاها عنها.
وفي تصريحاتها عن حياتها
الخاصة قالت أحالم انها تشجع
ن ــادي الـعـيــن فــي اإلمـ ـ ــارات ،وال
تشجع أنــديــة بالسعودية ،كما
انـهــا لــديـهــا شـعــور دائ ــم بأنها
س ـت ـص ـب ــح داعـ ـ ـي ـ ــة ديـ ـنـ ـي ــة فــي
المستقبل ،و لــد يـهــا المقومات
لـ ــذلـ ــك ،مـ ــع ت ــأكـ ـي ــده ــا انـ ـه ــا لــن
ترتدي الحجاب ،كما تحدثت عن
أحالمها الخاصة ،وقالت إنها
تشعر انـهــا لــم تحقق أي شــيء
مــن احــامـهــا وطموحاتها إلى
ً
اآلن ،وانها ترى نفسها دائما في
مرحلة البدايات.

ظلم ...وإنصاف
وتحدثت أحالم عن مشاركتها
فــي برنامج «ذا فــويــس» وقالت

إن اس ـت ـب ـعــادهــا م ــن ال ـبــرنــامــج
ً
فــي الـبــدايــة كــان ظـلـمــا ،ولكنها
انصفت في نهايته ،وانتقلت إلى
الحديث عن عالقاتها بزمالئها،
ووصفت الفنان رابح صقر بأنه
وض ــع ق ــاع ــدة حــدي ـثــة لــاغـنـيــة
الخليجية ،وأ ش ــادت بموهبته
في التلحين ومدرسته الخاصة
بها ،كما أكــدت انها لم تغضب
من تقليد هيا الشعيبي الساخر
منها من قبل بل أعجبها ،وترى
أن تقليدها نجاح لها ،خصوصا
ان هيا صديقتها وتحبها.
وك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حـ ـقـ ـيـ ـق ــة
هجومها على وائل جسار في «ذا
فــويــس» بسبب تصريحه حول
مستوى المتسابقين الضعيف،
وقـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـق ـصــده
بالتحديد و لـكــن تقصد جميع
المنتقدين وهو منهم ،وقالت إن
البرنامج كان به مجموعة قوية
مــن األص ــوات ال تقل عــن صوت
وائل جسار مثل عصام سرحان،
وهالة مالكي ،ودموع.

مايك مبلتع أعد «بروموات»
برنامج «بلنتي»
●

فادي عبدالله

يـ ـسـ ـتـ ـع ــد اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـه ـنــد
ي ــوس ــف ال ـش ـه ـي ــر ب ـل ـق ــب مــايــك
مبلتع للعودة إلى الميكروفون
اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــن خـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
«ب ـل ـن ـتــي» ،ع ـلــى مـحـطــة مــاريـنــا
أف أم ( )fm 90.4الذي سينطلق
ً
اعتبارا من آخر يومين من شهر
رم ـض ــان ال ـك ــري ــم ،ح ـتــى نـهــائــي
كــأس الـعــالــم  2018فــي روسـيــا،
ً
ً
مساء،
وسيبث يوميا الساعة 8
وهــو مــن تقديمه وتحليل فني
لالعب منتخب الكويت الوطني
فـهــد األن ـص ــاري والـمـحـلــل علي
العليوة.
وأع ـ ـ ـ ــد م ـب ـل ـت ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
«الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـ ــوات» الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة
للبرنامج ،شارك فيها الكثير من
الفنانين واإلعالميين والمعلقين
الــريــاضـيـيــن ،مــن بينهم :حصة
ال ـل ــوغ ــان ــي ،وخ ــال ــد الـشـنـيـنــي،
وأم ـ ــان ـ ــي الـ ـس ــويـ ـس ــي ،وط ـ ــارق
العلي ،وأحمد الطيب ،وفيصل
بوغازي ،وفارس عوض.

مايك مبلتع

ي ــذك ــر أن م ــاي ــك ان ـط ـلــق ألول
مـ ــرة ع ـب ــر م ـح ـطــة «م ــاريـ ـن ــا أف
أم» ال ـت ــي اح ـت ـض ـنــت مــوهـبـتــه،
عندما كان ترددها سابقا (88.8
 ،)fmثــم انتقل لتقديم برنامج
«ال ـق ــاي ـل ــة» ع ـلــى مـحـطــة «كــويــت
 ،»fmوب ـع ــدئ ــذ خـ ــاض تـجــربــة
جديدة من خالل برنامج «الـ »18
على شاشة تلفزيون ال ــراي ،ثم
قـ ّـدم «تاكتيال الب» على شاشة
«كويت سبورت».

خبريات
النجمة سونام كابور تثير
استياء جمهورها

ّ
عبر اآلالف من محبي
ومتابعي النجمة الهندية 
سونام كابور عن استيائهم
الشديد عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،بعد أن أضافت
كابور اسم عائلة زوجها على
اسمها في صفحتها الخاصة
على أحد مواقع التواصل ،بعد
زواجها من صديقهاأناند
أهوغ ا األسبوع الماضي،
حيث حرصت على ظهور اسم
« ،»Sonam KAhujaباعتبار
ً
سونام رمزا للنسوية في
ّ
الهند ،وأن ذلك تقليل من شأن
النساء والمرأة.
بدورها ،علقت سونام على
هذا الموضوع ،بالقول« :إنه
خيار ،في نهاية المطاف ،وفي
الواقع».
ّ
وأكدت أن «ريا» التي نشرت
األخبار الخاصة بإتمام
طقوس الزواج خاطبتها
بوصفها «سونام كابور-
أهوغا» .وأشارت إلى أنه «إذا
كان الناس ال يفهمون مفهوم
الحركة النسائية ،فهم بحاجة
للبحث على اإلنترنت ،والنظر
في الوصف الكتشاف معناه
الحقيقي».

ريتشارد غير يعود
إلى الدراما التلفزيونية

يعود الممثل العالمي
ريتشارد غير إلى الدراما
التلفزيونية من خالل عمل
مرتقب بعنوان Mother
 Father Sonسيكون من
إنتاج .BBC
ويلعب غير في العمل دور
رجل أعمال نافذ في الوسط
اإلعالمي ويتألف من 8
حلقات ،وقد عبر غير عن
فرحته الكبيرة بمناسبة
عودته إلى عالم الدراما
التلفزيونية.
وتابع قائال« :أنا مسرور
جدا للتعاقد مع  BBCفي هذا
المشروع بمشاركة مجموعة
من الموهوبين ،أصحاب
الشعبية الكبيرة في وقتنا
هذا».
وتدور أحداث مسلسل «أم
أب ابن» حول رجل األعمال
ماكس (غير) ،وزوجته
السابقة الثرية كاثرين
(ماكروري) وابنه كادين
(هاول).
وال يعد غير هو النجم
الهوليوودي األول الذي
انتقل من عالم السينما إلى
عالم التلفزيون ،فقد سبقه
عدد من النجوم بينهم نيكول
كيدمان وريز ويذرسبون.

كريم عبدالعزيز ّ
يصور
«نادي الرجال» بعد العيد

«هارون الرشيد» يجذب المشاهدين بفضل أحداثه التاريخية الشائقة
المسلسل يتناول محطات مهمة من حياة الخليفة العباسي
اقـ ـت ــرب ال ـم ـخ ــرج ع ـب ــدال ـب ــاري
أبوالخير من االنتهاء من تصوير
ال ـمــراحــل األخ ـيــرة مــن المسلسل
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي «ه ـ ـ ـ ــارون ال ــرشـ ـي ــد»،
وق ــد أح ـي ـلــت ال ـم ـشــاهــد ال ـت ــي تم
تصويرها حتى اآلن إلــى مرحلة
الـمــونـتــاج مــع تــزامــن عــرضــه في
شهر رمضان المبارك.
وانتقل فريق العمل من جديد
إل ــى ق ـصــر الـ ـس ــراب ف ــي أبــوظـبــي
لـتـصــويــر ال ـمــرح ـلــة األخـ ـي ــرة من
المسلسل ا ل ــذي ي ــروي تفاصيل
لمحطات مهمة من حياة الخليفة
ٍ
العباسي األشهر هارون الرشيد،
بعد أن تم تصوير مراحل سابقة
ف ــي ال ـق ـص ــر ن ـف ـســه وفـ ــي ج ــزي ــرة
السمالية أبوظبي.
وي ـع ـت ـب ــر ال ـم ـس ـل ـس ــل أض ـخ ــم
إنتاج درامي لعام  ،2018في حين
سـيـعــود لـهــذا الـعـمــل الـفـضــل في
إعــادة الوهج للدراما التاريخية
الـ ـ ـت ـ ــي انـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــأت فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الماضية دون مبرر.
وك ــان ــت ش ــرك ــة «غـ ــولـ ــدن الي ــن
دياال األحمر ونايف األحمر» على

الموعد عندما رصدت له ميزانية
فاقت التصور.
ف ــي ح ـي ــن ت ـس ــاب ـق ــت ال ـق ـن ــوات
ال ـف ـض ــائ ـي ــة لـ ـب ــث الـ ـعـ ـم ــل ل ـي ـنــال
المسلسل من الناحية التسويقية
ما لم ينله مسلسل آخر ،إذ نجحت
الشركة المنتجة في تأمين بث له
عـلــى  13محطة عــربـيــة فــي شهر
رمضان المبارك.
وي ـت ـن ــاول ال ـع ـمــل أه ــم مــراحــل
حـيــاة الخليفة العباسي هــارون
الـ ــرش ـ ـيـ ــد ب ـ ــواق ـ ــع س ـن ـت ـي ــن ق ـبــل
وصــولــه إلــى السلطة ،إلــى وفاته
في النهاية ،شامال حياة القصر
والصراعات التي دارت في عرين
الـسـلـطــة بـمــا فــي ذل ــك الــدســائــس
ً
انتهاء بقضائه على
والمؤامرات،
البرامكة مرة واحدة ولألبد ،علما
بأن الطرح يأتي متوازنا ال يتبنى
أي وج ـهــة نـظــر خــاف ـيــة ،ويــؤكــد
اس ـت ـعــراض الــوقــائــع الـتــاريـخـيــة
ّ
مثلما جاءت عبر كتاب التاريخ.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي شـ ـخـ ـصـ ـي ــة هـ ـ ـ ــارون
ال ــرشـ ـي ــد ال ـن ـج ــم ق ـص ــي خ ــول ــي،
و يـ ـجـ ـس ــد دور ص ــد يـ ـق ــه ج ـع ـفــر

ال ـ ـبـ ــرم ـ ـكـ ــي ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
عبدالمحسن الـنـمــر ،وعــابــد فهد
ب ــدور الـ ـه ــادي ،ف ــي حـيــن يـ ًشــارك
فــي بطولة العمل  120فنانا من
الـنـجــوم األب ـطــال مــن ألـمــع نجوم
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة،
إضــافــة إلــى الممثلين الثانويين
والـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـب ـ ــارس ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم د.
ح ـب ـيــب غـ ـل ــوم ،وكـ ــاريـ ــس ب ـش ــار،
وكندا حنا ،وأسيل عمران ،وسمر
س ــام ــي ،وديـ ـم ــة ب ـي ــاع ــة ،ويــاســر
المصري ،ونــادرة عمران ،وديمة
ال ـج ـنــدي ،ون ـض ــال ن ـجــم ،وسـحــر
فوزي ،وعال بدر ،ورهف الرحبي،
وط ــال مــاردي ـنــي ،ون ـضــال نجم،
وإسماعيل مــداح ،وماهر مــزوق،
وديـ ـم ــة الـ ـح ــاي ــك ،وم ـل ـك ــة ج ـمــال
القارات أسماء قرطوبي.
ي ـشــار إل ــى أن الـسـيـنــاريــو من
تأليف السيناريست القدير عثمان
جـ ـح ــا ،واإلخ ـ ـ ـ ـ ــراج ل ـع ـب ــدال ـب ــاري
أبوالخير واإلنـتــاج لغولدن الين
ديـ ــاال ون ــاي ــف األح ـم ــر ،والـمـنـتــج
الفني حمادة جمال الدين.
يـ ــذكـ ــر أن م ـس ـل ـس ــل «هـ ـ ـ ــارون

الرشيد» قد جــذب الجمهور منذ
الحلقة األولــى في بداية رمضان
هــذا ال ـعــام؛ وذل ــك بفضل أحــداثــه
الــدرام ـيــة ّوالـتــاريـخـيــة الـشــائـقــة،
ح ـيــث الـ ـت ــف ال ـم ـش ــاه ــدون حــول
ش ــاش ـت ــي «أب ــوظـ ـب ــي» و»روتـ ــانـ ــا
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة» لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـعـ ـم ــل
التاريخي األب ــرز واألضـخــم على
اإلط ـ ــاق ،م ــن حـيــث اإلن ـت ــاج هــذا
العام ،في الموسم الرمضاني.
ف ـب ــداي ــة ُّ ح ـل ـقــات ال ـع ـمــل كــانــت
ت ـم ـثــل ال ـ ـ ـ ــذروة الـ ــدرام ـ ـيـ ــة؛ حـيــث
رس ـ ـمـ ــت مـ ــامـ ــح ال ـ ـص ـ ــراع الـ ــذي
عــاشــه ه ــارون الــرش ـيــد ،ويجسد
شخصيته الـنـجــم قـصــي خــولــي،
عندما اسـتــدعــاه أخــوه (الـهــادي)
ويـلـعــب دوره الـنـجــم عــابــد فهد،
ل ـكــي ي ـعــزلــه ،ل ــوال تــدخــل والــدتــه
(الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزران) ،كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـع ــرض
للصراعات والدسائس التي كانت
تدور في القصر وحوله ،وال سيما
مــن الـبــرامـكــة ،ومـحــاولــة التسلق
إل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم ،وآفـ ـ ـ ــاق ال ـح ـض ــارة
التي شهدتها فترة حكم الخليفة
العباسي األشهر «هارون الرشيد».

لقطة من مسلسل «هارون الرشيد»

سيبدأ الفنان المصري كريم
عبدالعزيز تصوير فيلم
«نادي الرجال السري» ،عقب
إجازة عيد الفطر السعيد
مباشرة ،حيث أوشك كاتب
السيناريو أيمن وتار على
ً
االنتهاء من كتابته نهائيا،
ً
وحدد يوم  30يونيو موعدا
النطالق التصوير.
وفي سياق متصل ،تجري
الجهة المنتجة باقي
التعاقدات مع الممثلين،
حيث وقعت الشركة مع كل
من النجمتين غادة عادل
ومنة شلبي ،ومن المقرر أن
تعلن باقي األسماء خالل
الفترة المقبلة.
يشار إلى النجم كريم
عبدالعزيز قدم آخر أعماله
السينمائية فيلم «الفيل
األزرق» ،عام  ،2014وشارك
معه في بطولته خالد
الصاوي ،ونيللى كريم،
ولبلبة ،شيرين رضا ،ومحمد
ممدوح ،وآخرون ،وهو من
تأليف أحمد مراد ،إخراج
مروان حامد.
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دوليات
المالكي ينسق مع العامري واألكراد ...والصدر يمنع التظاهر
لجنة تحقيق في انتهاكات االنتخابات ...ومفوضية كردستان تحدد موعد التسجيل لبرلمان اإلقليم
بينما طالب زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر الداعم الئتالف
"سائرون" الفائز بالمرتبة
األولى في االنتخابات أنصاره
بالتهدئة ،يسعى ائتالف ًنوري
المالكي في العراق جاهدا ً
لتشكيل "الكتلة األكبر" نيابيا،
كي يتسنى له الفوز ًبمقعد
رئاسة الوزراء مجددا وتشكيل
يطمح ،رغم
حكومة أغلبية كما ً
حصوله على  25مقعدا فقط
في االنتخابات األخيرة.

«المشروع العربي»
ال يسعى إلى منصب
أو مصلحة في بغداد

ً
مستقبال العامري مساء أمس األول
المالكي
أع ـل ــن ال ـم ـك ـتــب اإلع ــام ــي الئ ـتــاف
"دولـ ــة ال ـقــانــون" ال ـعــراقــي ،أن رئـيــس
الوزراء السابق نوريالمالكي اجتمع،
مساء أمس األول ،مع رئيس "تحالف
الفتح هــادي العامري لبحث تشكيل
الكتلة النيابية األكبر ،بحضور وفدي
الحزبين الكرديين الرئيسيين".
وقال مدير المكتب هشام الركابي،
إن "زعيم ائتالف دولة القانون نوري
الـمــالـكــي حـضــر ،مـســاء ال ـيــوم( ،أمــس
األول) م ــأدب ــة إف ـط ــار أقــام ـهــا رئـيــس
ت ـحــالــف ال ـف ـتــح هـ ــادي ال ـع ــام ــري ،في
م ـك ـت ـبــه ،وب ـح ـض ــور وفـ ـ ــدي االتـ ـح ــاد
الوطني الكردستاني والديمقراطي
ً
الكردستاني" ،مضيفا ،أن الزيارة "هي
في سياق اللقاء ات والتفاهمات حول
تشكيل الكتلة الوطنية األكبر".
وكـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب عـ ــن ائ ـ ـتـ ــاف دولـ ــة
الـقــانــون رس ــول راض ــي أك ــد ،الثالثاء
ال ـم ــاض ــي ،أن حـ ـ ــوارات ال ـمــال ـكــي مع
قـ ــادة ال ـك ـتــل الـسـيــاسـيــة وص ـلــت إلــى
ً
مراحل متقدمة ،مشيرا إلى أن "لمسات
بـسـيـطــة" تـفـصــل ع ــن تـشـكـيــل الكتلة
األكبر.
في السياق ،أكد النائب عن ائتالف
دولـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون م ـن ـص ــور ال ـب ـع ـيـجــي
أمس ،أن ائتالفه يرفع شعار "األغلبية
السياسية" لتشكيل الكتلة األكبر ومن
ً
ثم الحكومة ،مضيفا" :أننا نرحب بكل
من يؤمن بمشروعنا السياسي ونحن
منفتحون على الجميع".
وق ـ ــال ال ـب ـع ـي ـجــي ف ــي بـ ـي ــان" ،ع ـلــى
ج ـم ـيــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة اإلسـ ـ ــراع

بـحـســم الـكـتـلــة األك ـب ــر داخ ــل مجلس
النواب والتقارب ،فيما بينها حسب
الـ ـقـ ـن ــاع ــة لـ ـك ــل كـ ـتـ ـل ــة ت ـ ـ ــرى األنـ ـس ــب
واأل قــرب إليها بالمشروع السياسي
ً
الـ ــذي ي ـخ ــدم ال ـب ـل ــد" ،م ـش ـي ــرا إل ــى أن
"شغل ال ــرأي الـعــام بــأمــور أخــرى أمر
غير صحيح".

التيار الصدري
فــي غضون ذلــك ،دعــا زعيم التيار
ال ـصــدري مقتدى ال ـصــدر ،أم ــس ،إلى
عدم إقامة التظاهرات "لدعم تشكيل
الحكومة أو من أجل التهديدات".
وق ــال ال ـصــدر فــي تـغــريــدة لــه على
ً
"تويتر" ،نشرها فجرا" ،أيها األحبة..
ال أ س ــأ لـ ـك ــم إال أن ت ـع ـك ـس ــوا صـ ــورة
ج ـم ـي ـلــة ع ـن ــا آل الـ ـ ـص ـ ــدر ...وال أري ــد
مـنـكــم فــي ه ــذه الـمــرحـلــة الـتـظــاهــرات
لــدعــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة أو م ــن أجــل
التهديدات ،وكل من يفعل ذلك فسيجر
العراق الى أتون الحرب والعنف وال
دا ع ــي للتعدي على دول ا ل ـجــوار أما
االحتالل فلن نتنازل عن موقفنا منه
ً
ما دام محتال".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :فـ ــإن ـ ـنـ ــي وك ـ ـمـ ــا دخ ـل ــت
ً
الخضراء منفردا بخيمتي الخضراء
ف ــال ـي ــوم س ـ ــوف أق ـ ــف أمـ ـ ــام ت ـحــديــات
الطائفية واالنحراف وساسة الفساد
واإلسفاف والمندسين ذوي اإلرجاف
ألدافـ ـ ـ ــع عـ ــن ن ـه ــج األسـ ـ ـ ــاف وأح ـق ــق
األه ـ ـ ـ ــداف وألكـ ـ ـ ــرم األش ـ ـ ـ ــراف وأم ـن ــع
الـطــائـفـيـيــن مــن االص ـط ـفــاف وألقـ ّـســم

إجالء مهاجرين من أكراد العراق في غراند سينث شمال فرنسا أمس األول (أ ف ب)
الثروة النفطية بين الشعب بإنصاف
وأبعد العراق عن الفقر والجفاف وعن
ال ـتــدخــات الـخــارجـيــة وك ــل األط ــراف
فأنا عراقي ال أخاف".

«المشروع العربي»
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــد زع ـ ـ ـيـ ـ ــم تـ ـح ــال ــف
"المشروع العربي" خميس الخنجر
أمــس ،أنه لم يأت إلى بغداد من أجل
"منصب أو مصلحة".
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـن ـ ـجـ ــر ،خـ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
ص ـح ــاف ــي ،م ــع أعـ ـض ــاء ف ــي ت ـحــال ـفــه،
"إنـ ـن ــي س ـع ـيــد ب ــوج ــودي ف ــي ب ـغــداد
وبين أعـضــاء تحالف الـقــرار" ،مبينا
"أن ـ ـنـ ــي جـ ـئ ــت ال ـ ــى ب ـ ـغـ ــداد بـ ـع ــد ه ــذا
الغياب ال لمنصب أو مصلحة وإنما
جئت إل طــاق مـبــادرة وطنية شاملة
للحوار والتعايش بين كــل مكونات
ً
الـ ـشـ ـع ــب ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن ال ـم ـح ــاص ـص ــة
ً
ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وبـ ـعـ ـي ــدا ع ــن ال ـت ــدخ ــات
الخارجية".
وأشار إلى أن "الشعب اليوم بحاجة
ماسة إلى تشكيل هذه الحكومة".

يذكر أن مصادر مقربة ذكرت قبل
يومين أن خنجر ينافس على منصب
رئاسة الجمهورية بدعم تركي.
إلى ذلــك ،قــررت الحكومة العراقية
أ م ــس ،تشكيل لجنة عليا للتحقيق
في مزاعم بشأن انتهاكات محتملة في
االنتخابات النيابية العراقية.
وذكرت الحكومة في بيان ،أن القرار
جاء عقب اجتماع استثنائي لمجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ش ـ ـ ــارك ف ـي ــه رئ ـي ـس ــا ج ـهــاز
المخابرات ومجلس القضاء األعلى.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـب ـ ـيـ ــان أن ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة
استمعت إلى تقارير األجهزة األمنية
وه ـي ـئــة ال ـن ــزاه ــة ومـ ــا ق ــدم ــه ال ـفــريــق
اإلل ـك ـتــرونــي الـمـتـخـصــص بــاألنـظـمــة
اإللكترونية عن عدم حصانة األجهزة
ً
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــن االخـ ـ ـت ـ ــراق ،م ـش ـيــرا
الـ ـ ــى أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـ ـ ــررت إثـ ـ ــر ذل ــك
تشكيل لجنة عليا لــدرا ســة التقارير
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ــرض ـ ــت فــي
االجتماع االستثنائي والتي تخص
العملية االنتخابية.
وأو ضــح البيان أن اللجنة ستقدم
ت ــوصـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء

ومجلس ا لـقـضــاء األ عـلــى والمحكمة
االتحادية العليا والهيئة القضائية
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات التـ ـ ـخ ـ ــاذ االج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
المناسبة.
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،أعـلـنــت مفوضية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان
ا لـ ـ ـع ـ ــراق مـ ـس ــاء أ مـ ـ ــس األول ،م ــو ع ــد
البدء بتسجيل الكيانات السياسية
النتخابات برلمان اإلقليم.
و قــا لــت المفوضية فــي بـيــان ،إنها
ق ــررت تسجيل ا لـكـيــا نــات السياسية
ً
إلنتخابات برلمان اإلقليم اعتبارا من
غد وحتى السابع من يونيو المقبل،
م ـض ـي ـف ــة ،أن "ت ـس ـج ـي ــل ال ـت ـحــال ـفــات
ً
وا لـمـصــاد قــة عليها سيكون ا عـتـبــارا
من يوم الـ 18من يونيو المقبل ولغاية
الـ 20من الشهر ذاته".
وأكدت في بيانها ،عدم استخدامها
ا لـنـظــام اإل لـكـتــرو نــي فــي عملية العد
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرز ألص ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن فــي
انتخابات برلمان اإلقليم.
(بغداد  -وكاالت)

إسرائيل تهاجم «حزب الله» بحمص ...والعراق يضرب في البوكمال
• مشاورات أميركية  -تركية على «خريطة منبج» ...وماكرون يحذر من خطر صراع واسع النطاق بسورية
• الجبهة الجنوبية تتوعد النظام في درعا ...و«البنتاغون» ينفي تنفيذ أي عمليات بحمص أو دير الزور
ت ــزام ـن ــا م ــع ن ـف ــي ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ،ب ـق ـيــادة
واش ـن ـطــن ،تــوجـيــه أي ض ــرب ــات ل ـمــواقــع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،اس ـت ـه ــدف ــت ص ــواري ــخ
مستودعات أسلحة تابعة لميليشيا "حــزب الله"
اللبناني فــي مـطــار الضبعة ا لـعـسـكــري بمنطقة
حمص ،في وقت هاجم سالح الجو العراقي مخابئ
لتنظيم "داعش" في البوكمال.
ووفق مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان
رامي عبدالرحمن ،فإن  6صواريخ أطلقتها طائرات
حربية إسرائيلية على األرجح على مطار الضبعة
العسكري ،والمنطقة المحيطة في الجزء الغربي من
محافظة حمص ،ضربت مخازن أسلحة "حزب الله".
وقال مصدر عسكري ،لوكالة األنباء السورية،
إن "أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى،
تعرض لعدوان صاروخي معاد ،وتصدت وسائط
دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".

وأفادت مصادر قرب الحدود اللبنانية السورية
ب ــأن ال ـطــائــرات كــانــت تـحـلــق فــي الـمـجــال الـجــوي
اللبناني" ،ومــا زال بعضها يحلق ،ما يشير إلى
ضربات أخرى محتملة".
وبعد نفيه توجيه التحالف الدولي أي ضربات
ل ـمــواقــع ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ف ــي مـنـطـقــة الـبــوكـمــال
وحميمة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ،عاد
المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
كون فوكنر ونفى أيضا المشاركة في قصف مطار
الضبعة بريف حمص الجنوبي الغربي.
وفــي بـغــداد ،أفــاد بيان عسكري لمركز اإلعــام
األمـنــي فــي قـيــادة العمليات المشتركة العراقية
ب ــأن م ـقــاتــات "إف  "16قـصـفــت م ــواق ــع ل ـق ـيــادات
تنظيم داعــش ومـقــرا ومستودعا للصواريخ في
منطقة هجين البوكمال داخل األراضي السورية،
موضحة أن "الضربات نفذت استنادا إلى معلومات

استخبارية دقيقة ،وحققت أهدافها ودمــرت هذه
المواقع بالكامل".
وف ــي أن ـقــرة ،أعـلــن الـمـتـحــدث بــاســم الخارجية
ال ـتــرك ـيــة حــامــي أقـ ـص ــوي ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي،
وصــول وفــد من الــواليــات المتحدة لبحث قضية
م ـن ـبــج ،م ـش ـيــرا إل ــى أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة مــولــود
جاويش أوغلو سيتوجه  4يونيو إلى واشنطن،
بهدف إجــراء مفاوضات لوضع "خريطة الطريق
الخاصة" بالمدينة.
إلى ذلك ،توعدت فصائل في الجبهة الجنوبية،
ف ــي ب ـيــان أصـ ــدره أم ــس األول قــائــد فــرقــة "أس ــود
الـسـنــة" التابعة للجيش الـحــر أبــوعـمــر الــزغـلــول،
ال ـقــوات الـحـكــومـيــة ،الـتــي تحشد قــواتـهــا إلطــاق
مـعــركــة اسـتـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى محافظة درع ــا،
بأن تجعل "أرض حوران مقبرة لكل من تسول له
نفسه تدنيسها".

وب ـع ــد ت ــوص ــل م ـنــاطــق ج ـن ــوب س ــوري ــة (درع ــا
والقنيطرة والسويداء كمنطقة تخيف توتر) في
بــدايــة يــولـيــو الـمــاضــي إل ــى ات ـفــاق وق ــف األع ـمــال
القتالية ،اعتبرت القيادة العسكرية الروسية في
حميميم "انتهاء االتفاقية بدرعا ستكون حتمية،
في ظل استمرار وجود متطرفين ينتمون لتنظيمي
داعش وجبهة النصرة".
سياسيا ،أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين
اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على
ضرورة إطالق وتشكيل اللجنة الدستورية السورية
في جنيف ،معتبرا أنها من المهام األولوية.
وقــال بوتين ،في مؤتمر صحافي مع ماكرون
في بطرسبورغ" ،أكدنا ضرورة مواصلة الجهود
للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية بعيدة األمد،
وخاصة مع األخذ بعين االعتبار توصيات مؤتمر
الحوار الوطني السوري" ،مشددا على أن "روسيا

سـتــواصــل الـعـمــل مــع الـحـكــومــة وال ـم ـعــارضــة في
إطار عملية أستانة التي أثبتت نجاعتها بنتائج
ملموسة".
وبينما ذكر ماكرون أن أولوية فرنسا في سورية
هــي مكافحة االره ــاب والـحــل الـسـيــاســي الشامل
وووضــع الدستور ،حذر من خطر تصعيد واسع
النطاق في المنطقة بسبب زيادة التوتر بين إيران
وإســرائ ـيــل ،مــؤكــدا ض ــرورة أن تجلس كــل ال ــدول
اإلقليمية المعنية بالتسوية السورية إلى طاولة
الحوار ،من أجل إيجاد حل سياسي حقيقي.
وش ــدد عـلــى أن فــرنـســا سـتـجــري ات ـصــاالت مع
إيران وإسرائيل لتفادي التصعيد بالمنطقة ،داعيا
إلى تنسيق الجهود إلقامة آلية لتحديد المسؤولين
عن استخدام السالح الكيماوي ،مشيرا إلى وجود
خالفات مع روسيا في هذه القضية.
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :حكومة سريعة ...واألنظار على «الحصص»
• «القوات» تريد حقيبة سيادية و 3خدماتية • غوتيريس يطالب بنزع سالح «حزب الله»
●

الحريري يقرأ الفاتحة على ضريح والده
(رويترز)
وسط بيروت أمس األول

بيروت  -ةديرجلا

•

بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل
الـحـكــومــة اللبنانية وتـحــديــد ي ــوم بـعــد غد
إلجراء استشارات التأليف ،تتجه األنظار إلى
ّ
التحدي األول ،وهو ما يتعلق بمطالب الكتل
النيابية وا ل ـقــوى السياسية بحصتها من
ً
"كعكة" الحكومة ،وهو ٍّ
تحد ليس سهال ،لكنه
ّ
الحكومة،
تشكيل
ال يشكل عقبة كــأداء أمام
ّ
ً
وأثبتت التجربة سابقا ،أن مثل ذلك قد يؤخر
تشكيل الحكومة ،ولكنه ال يمنعه.
وت ــأت ــي مـطــالـبــات رئ ـيــس ح ــزب "ال ـق ــوات
اللبنانية" سمير جعجع ب ـضــرورة تفعيل
"تفاهم معراب" (بينه وبين رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون) والوصول به إلى تحالف
سياسي ثنائي على غرار "التحالف الشيعي"،
ألن ذلك سيؤدي إلى جعل فرض توازن جديد
ً
ً
أمـ ــرا واقـ ـع ــا ،والـ ـع ــودة ب ـح ــدود مـعـيـنــة إلــى
ً
الحضور المسيحي الفاعل سياسيا واقتسام
الحقائب الوزارية.

وأك ـ ــدت م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،أن "الـحـكــومــة
ستشكل بسرعة ال يتوقعها أحد ،ولكن هذا ال
يعني أن عملية التشكيل لن تخلو من بعض
المزايدات السياسية ورفع سقوف المطالب
بهدف تحصيل أكبر عدد ممكن من الحقائب،
ّ
سيادية من هنا وخدماتية
ولحصد حقيبة
من هناك.
إلى ذلكّ ،
توجه عضو تكتل "الجمهورية
الـقــويــة" النائب سـيــزار المعلوف بالتهنئة
الى ّالحريري على تكليفه تشكيل الحكومة،
ً
ّ
متمنيا أن "يتمكن من تشكيل حكومة وحدة
وطنية تحفظ التمثيل الصحيح ّلكل القوى،
وذلك بأقرب وقت ممكن" .كما وتمنى عليه أن
يأخذ بعين االعتبار حجم التمثيل المسيحي
لـ"القوات اللبنانية" ،من خالل النتيجة التي
ـوات" في االنتخابات النيابية،
حققتها "الـقـ ّ
الـتــي بــاتــت تمثل مــا يـقــارب نصف الـشــارع
المسيحي.
ّ
وأضاف" :بالتالي نحن نطالب بما ال يقل
ّ
خدماتية
عن حقيبة سيادية وثالث حقائب

ُ َ
تـ ْـســنــد إلــى ال ـقــوات اللبنانية فــي الحكومة
المقبلة".
إلى ذلكّ ،
غرد مفوض اإلعالم في "الحزب
ال ـت ـقــدمــي اإلش ـت ــراك ــي" رامـ ــي ال ــري ــس ،على
حسابه الـخــاص عبر موقع "تــويـتــر" ،أمــس،
ف ـقــال" :الـطــريــق إل ــى مجلس الـ ــوزراء ال يمر
باستيالد الكتل البرلمانية الهجينة .الرأي
العام يعرف الحقائق وال يخفى عليه التزوير.
لو يتصرفون ببعض ّالذكاء بدل التذاكي"!.
من ناحية أخرى ،حض األمين العام لألمم
الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوت ـيــريــس ،الـحـكــومــة
والجيش فــي لبنان على نــزع ســاح "حــزب
الـ ـل ــه" واتـ ـخ ــاذ ك ــل ال ـت ــداب ـي ــر ل ـم ـنــع ال ـحــزب
والجماعات المسلحة األخــرى (لــم يذكرها)
م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـس ــاح وب ـن ــاء ق ــدرات
عسكرية خارج سيطرة الدولة .جاء ذلك في
تقرير غوتيريس نصف السنوي ،الذي ناقشه
أعـضــاء مجلس األم ــن فــي جلسة مـشــاورات
مغلقة عقدت الخميس ،في شأن تنفيذ قرار
المجلس رقم  1559لعام .2004

وقال األمين العام ،إن "مشاركة حزب الله
ً
فــي ال ـنــزاع ا َّلــدائــر فـ ّـي ســوريــة يشكل خرقا
لـسـيــاســة الــنــأي بــالــنـفــس ول ـم ـبــادئ إعــان
بعبدا" ،وشدد على أن "تدخل حزب الله في
سورية منذ عـ ّـدة ُ ،يظهر عــدم ّ
تقيده بنزع
سالحه ،ورفضه الخضوع للمساء لة أمام
مؤسسات الدولة".
في سياق متصل ،قال غوتيريس" :أشعر
بــالـقـلــق إزاء ان ـخ ــراط ح ــزب ال ـلــه وعـنــاصــر
لبنانية أخــرى في القتال الــدائــر في أماكن
أخ ــرى مــن المنطقة (لــم يــذكــرهــا) ،وهــو ما
يـحـمــل ف ــي طـيــاتــه خـطــر إق ـح ــام لـبـنــان في
النزاعات اإلقليمية وخطر زعزعة استقراره
واستقرار المنطقة".
ون ــاش ــد ب ـل ــدان الـمـنـطـقــة ال ـتــي تــربـطـهــا
بـ"حزب الله" عالقات وثيقة أن تشجع على
تـحـ ّـول التنظيم إلــى حــزب سياسي مدني،
وع ـل ــى ن ــزع س ــاح ــه ،ب ـمــا ي ـخ ــدم مصلحة
ال ـســام واألمـ ــن فــي لـبـنــان والـمـنـطـقــة على
أفضل وجه.
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سلة أخبار
ُعمان ّ
تمدد إغالق
مطار صاللة

مع وصول إعصار مكونو
إلى سواحل صاللة ،تتخذ
سلطنة ُعمان حالة التأهب
القصوى .واقترب اإلعصار
من سواحل محافظة ظفار
ُ
العمانية ،صباح أمس،
ً
مسببا هطول أمطار غزيرة
مصحوبة بعواصف رعدية.
وأخلت السلطات
مستشفيات المحافظة
ومناطق أخرى على
الحدود مع اليمن ،كما
ً
أجلت سكانا من مناطق
قريبة من البحر إلى مراكز
إيواء آمنة ،في حين قالت
الهيئة العامة للطيران
المدني العماني أمس ،إنها
ستمدد إغالق مطار صاللة
اليوم بسبب اإلعصار الذي
من المتوقع أن يضرب
اليابسة في وقت مبكر
اليوم قرب صاللة ،التي
يقطنها نحو  200ألف
شخص.

ً
السعودية تعترض صاروخا
استهدف ميناء جازان

أعلن التحالف العسكري في
اليمن بقيادة السعودية،
أمس ،أن قوات الدفاع
الجوي السعودية اعترضت
صاروخا بالستيا اطلقه
المتمردون اليمنيون
باتجاه مدينة جازان في
جنوب السعودية.
وقال المتحدث باسم
التحالف العقيد الركن
تركي المالكي في بيان ،إن
حطام الصاروخ سقط فوق
منطقة سكنية في نجران
من دون أن تتسبب في
خسائر بشرية.

 7قتلى بانفجار سيارة
مفخخة في بنغازي

قتل  7أشخاص وأصيب نحو
 22بجروح في تفجير سيارة
مفخخة استهدف ،مساء
أمس األول ،وسط بنغازي
في شرق ليبيا .وقال مصدر
أمني ،طالبا عدم نشر اسمه،
إن السيارة المفخخة انفجرت
قرب فندق تيبستي في شارع
تجاري غالبا ما يكون مكتظا
في شهر رمضان بعد حلول
موعد اإلفطار ،مشيرا إلى أن
معظم الضحايا مدنيون.
ولم تتبن أي جهة االعتداء.

مقتل  30في اشتباكات
بين إقليمين بالصومال

قال القائد العسكري في
إقليم بالط بنط الصومالي
عبدالفتاح سعيد ،أمس،
ً
إن  ٣٠جنديا قتلوا في
اشتباكات بين اإلقليم وإقليم
أرض الصومال االنفصالي.
وأوضح سعيد أن قوات
أرض الصومال هاجمتهم،
مما اضطرهم إلى مهاجمة
اإلقليم من جهات أخرى،
ً
واصفا المعركة بأنها
"كالجحيم".
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بيونغ يانغ «منفتحة» على الحوار في أي زمان ...والبيت األبيض يبرر إلغاء القمة بعدم التزامها بالوعود
بعد قراره المفاجئ إلغاء القمة
التاريخية بينه وبين الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون،
ّلوح الرئيس األميركي دونالد
ترامب بعمل عسكري ًمشترك
مع سيول وطوكيو ردا على أي
حماقة ترتكبها بيونغ يانغ ،التي
فتح الباب أمام الحوار المباشر
معها رغم اتهامها بعدم
الوفاء بالوعود.

وسط حالة من الغموض سادت
إث ـ ــر ق ـ ـ ــراره إلـ ـغ ــاء اج ـت ـم ــاع الـقـمــة
مــع الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي كيم
جونغ أون ،أعلن الرئيس األميركي
دونالد ترامب أنه تشاور مع قادته
الـعـسـكــريـيــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
ً
م ــؤك ــدا أن «جـيـشـنــا ،الـ ــذي يعتبر
األقــوى في العالم بفارق كبير عما
ً
يليه والــذي تم تعزيزه أخيرا ،كما
ً
تعلمون جـمـيـعــا ،مستعد إذا لــزم
األمر».
ُ
تحدثت
وتابع« :إضافة إلى ذلك،
إل ــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة وال ـي ــاب ــان،
و هـمــا ليستا مستعدتين فحسب
إذا م ــا ارت ـك ـب ــت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ً
أعماال حمقاء أو متهورة ،لكنهما
ً
مـسـتـعــدتــان أي ـض ــا لـتـحـمــل نسبة
ك ـب ـيــرة م ــن تـكـلـفــة أي ع ــبء مــالــي،
وأي تـكــالـيــف مــرتـبـطــة بــالــواليــات
المتحدة ،في العمليات (العسكرية)
إذا وضـعـتـنــا ال ـظ ــروف فــي موقف
مؤسف كهذا».
وب ـي ـن ـمــا أع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة (ال ـ ـب ـ ـن ـ ـتـ ــاغـ ــون) أن ـه ــا
«م ـس ـت ـعــدة ل ـل ــرد» ع ـلــى أي «أف ـعــال
استفزازية» ،أكدت كوريا الشمالية
أم ــس ،أنـهــا ال ت ــزال عـلــى اسـتـعــداد
إلجـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات م ــع ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بـعــد إل ـغــاء تــرامــب القمة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة م ــع ال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري
الشمالي.

رد تصالحي

سيول في صدمة
واستياء وبكين
تدعو للصبر
وموسكو تأسف

وف ـ ــي رد ف ـع ــل ت ـص ــال ـح ــي ،ق ــال
ال ـن ــائ ــب األول ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
الكوري الشمالي كيم كي غوان في
بـيــان ،إن «اإلع ــان المباغت إللغاء
االجتماع كان غير متوقع بالنسبة
ً
الينا وال يسعنا إال أن نجده مؤسفا
ً
جدا».
وأض ـ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ـ ــوان« :نـ ـح ــن نـعـلــن
ً
م ـ ـ ـج ـ ـ ــددا لـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
ً
استعدادنا للجلوس وجها لوجه
فـ ـ ــي أي ز مـ ـ ـ ـ ــان وأي ش ـ ـكـ ــل ل ـحــل
المشكلة» .وأكد أن كيم كان يواصل

إشينغر :ترامب سيد التدمير
وجه رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي لألمن فولفغانغ إشينغر
انتقادات حادة الى الرئيس األميركي دونالد ترامب ،بسبب إلغائه
قمته المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية.
وقال إشينغر إن «ترامب يظهر مثلما فعل في إلغائه لالتفاق
الـنــووي مع إيــران كسيد اإلزع ــاج والتدمير» ،مضيفا أن ترامب
«لــم يــدلــل حتى اآلن على أنــه يحقق نجاحا فــي سياسته التي
تتسم بانعدام القدرة على التنبؤ بأفعاله أكثر مما يحقق عبر
المفاوضات الجادة والتنازالت السياسية».

ً
تظاهرة أمام السفارة األميركية في سيول أمس احتجاجا على إلغاء القمة بين ترامب وكيم وتدعو الستمرار الحوار بين أميركا والكوريتين
التحضيرات لعقد القمة حين أصدر
ترامب ق ــراره .وتــابــع« :زعيمنا قال
ً
ً
أيضا إن اجتماعا مع الرئيس ترامب
من شأنه أن يشكل بداية جيدة ،وهو
ً
كان يبذل جهودا من أجل التحضير
لالجتماع».

إلغاء القمة
وفي رسالة مقتضبة من عشرين
ً
سـ ـط ــرا ،أع ـلــن ت ــرام ــب أم ــس األول،
إلـغــاء القمة الـتــي كــانــت مـقــررة في
ً
سنغافورة في  12يونيو ،منددا
بـ»الموقف العدائي» لنظام بيونغ
يانغ.

وبرر البيت األبيض إلغاء القمة
بـعــدم وف ــاء بيونغ يــانــغ «بسلسلة
من الوعود» .وقال مسؤول أميركي
ً
طالبا عــدم كشف اسمه إن ترامب
«أملى بنفسه كل كلمة» في الرسالة.
كـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي مايك بومبيو ،أمــس ،أن
بــاده مازالت ملتزمة بالحوار مع
كــوريــا الشمالية رغــم ق ــرار ترامب
إلغاء القمة مع كيم.
وقبل اإلعالن األميركي عن إلغاء
ً
القمة تماما ،أكدت كوريا الشمالية
ً
أنها دمرت «كليا» موقعها للتجارب
النووية في «بونغي ري» ،في خطوة
ً
أكدت أنها مبادرة حسن نية تمهيدا

العمالت التذكارية تهوي
أعلن متجر الهدايا الرسمي ،التابع للبيت األبيض ،أنه سيبيع
القطع النقدية المعدنية ا لـتــي صكت لمناسبة القمة األميركية -
الكورية الشمالية ،مع حسم ،بعد إلغاء ترامب االجتماع.
وهذه القطعة النقدية التذكارية ،التي بيعت مقابل  24.95دوالرا،
فقد سعرها  5دوالرات ليصبح  19.95دوالرا .وقــد أعلن فــي وقت
سابق أن إدارة البيت األبيض العسكرية قامت بصك عملة تذكارية
لمناسبة أول قمة بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية ،كان مقررا
عقدها في  12يونيو بسنغافورة ،وتم صك ما مجموعه  250قطعة.

لـلـقـمــة .ووص ـف ــت م ـســؤولــة كــوريــة
شمالية تصريحات أدلى بها نائب
الرئيس االميركي مايك بنس الذي
هدد من جديد بإلغاء القمة ،بأنها
جهل».
«غبية وتنم عن ّ
وك ــان بنس ح ــذر االثنين خالل
مـقــابـلــة مــع قـنــاة «ف ــوك ــس» الزعيم
الكوري الشمالي من المراوغة مع
ً
واشنطن قبل القمة ،معتبرا أن ذلك
ً
سيكون «خطأ كبيرا».
وق ـ ــال إن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة قد
ينتهي بها األمر مثل ليبيا «إذا لم
يبرم كيم جونغ أون صفقة» بشأن
برنامجه النووي.
وق ــال ــت ن ــائ ـب ــة وزيـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
الخارجية فيها تشوي سون هوي:
«ال يمكنني أن أكتم مفاجأتي تجاه
تـصــريـحــات غبية وتـنــم عــن جهل
تـصــدر عــن نــائــب رئـيــس الــواليــات
الـمـتـحــدة» .وأضــافــت «ل ــن نتوسل
إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن أجــل
الحوار أو نتعب أنفسنا باللجوء
إلــى إقناعهم إذا كــانــوا ال يريدون
الجلوس معنا».
وك ـتــب ت ــرام ــب ف ــي رســال ـتــه إلــى
ً
كيم «لألسف ،استنادا إلى الغضب
الواضح والعداء المعلن في خطابكم
األخير ،أشعر أن من غير المناسب
ً
حاليا عقد هذا االجتماع المخطط
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عاد الملف الحقوقي في مصر ليكون مثار استياء
مــن أنظمة غــربـيــة ،مــع تــواصــل حملة تكميم أصــوات
واعتقاالت لعدد من النشطاء والمعارضين السياسيين،
إذ أعلنت الواليات المتحدة األميركية ،أمس األول ،عن
قلقها البالغ من اعتقال السلطات المصرية لنشطاء
بعينهم ،وا حـتـجــاز هــم على خلفية رأ يـهــم السياسي
المعارض لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وش ـهــدت مـصــر حـمـلــة اع ـت ـقــاالت جــديــدة األس ـبــوع
الماضي شملت المدون البارز وائل عباس ،والقيادي
فــي حــركــة «االشـتــراكـيـيــن الـثــوريـيــن» هيثم محمدين،
بالتوازي مع إصدار محكمة عسكرية حكما بالسجن
لعشر س ـنــوات عـلــى الـصـحــافــي وال ـبــاحــث إسماعيل
اإلسكندراني ،فيما يصفه البعض بأسوأ موجة لقمع
المعارضة المصرية بمختلف أطيافها منذ سنوات.
نــائــب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مــايــك
بينس ،أبـلــغ الــرئـيــس الـمـصــري ،فــي اتـصــال هاتفي،
قلق واشنطن إزاء اعتقال نشطاء بعينهم احتجزتهم
السلطات المصرية ،وعن قلقها بشأن اعتقال نشطاء
آخرين ال ينتهجون العنف في مصر ،على الرغم من
إط ــاق س ــراح سـجـنــاء آخــريــن مــؤخــرا ،بحسب بيان
للبيت األبيض.

وبدا أن واشنطن غير راغبة في خسارة حليف مهم
كمصر في منطقة الشرق األوسط حتى لو كان هناك
اع ـتــراضــات حقيقية عـلــى مـلــف حـقــوق اإلن ـس ــان ،لــذا
عكس بيان البيت األبيض حالة من التوازن ،إذ أشار
إلى أن بينس عبر عن دعمه إلطالق السيسي لسراح
أكثر مــن  300سجين ،مــن بينهم المواطن األميركي
أحـمــد عطيوي ،فــي إش ــارة إلــى ق ــرار العفو الرئاسي
الصادر منذ نحو أسبوعين ،والذي شمل اإلفراج عن
 331سجينا معظمهم من الشباب ألقي القبض عليهم
في قضايا سياسية.
ول ــم تـشــر الــرئــاســة الـمـصــريــة إل ــى تفاصيل القلق
األم ـي ــرك ــي ،ف ــي بـيــانـهــا الــرس ـمــي ع ــن ات ـص ــال بينس
بالسيسي ،فقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية،
بسام راضي ،إن نائب الرئيس األميركي أعرب خالل
االتصال عن حرص بــاده على دعم وتعزيز عالقات
التعاون االستراتيجية مع مصر ،وذلك في ظل دورها
المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق
ً
األوسط ،مثمنا دور مصر في تهدئة األوضاع في غزة،
ً
فضال عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية،
في حين أشاد السيسي بالعالقات االستراتيجية التي
تربط بين مصر والواليات المتحدة.
وبعد اتهام نشطاء ومنظمات حقوقية للسلطات
المصرية باعتقال وائل عباس دون التصريح بمكان

احتجازه منذ فجر األربعاء الماضي ،أمرت نيابة أمن
الدولة العليا أمس األول ،بحبس عباس  15يوما على
ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهم بث أخبار كاذبة،
والتحريض على قلب نظام الحكم ،واالنـضـمــام الى
جماعة محظورة ،وإساءة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي.
في غضون ذلك ،أدى الرئيس السيسي صالة الجمعة
في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرقي
القاهرة ،برفقة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي،
وعدد من كبار المسؤولين ،في وقت تحتفل مصر اليوم
السبت بذكرى انتصار العاشر من رمضان ( 6أكتوبر
 )1973على العدو اإلسرائيلي.
وع ـلــى صـعـيــد ال ـعــاقــات اإلفــري ـق ـيــة ،ي ـشــارك وزيــر
الـخــارجـيــة ســامــح ش ـكــري ،فــي اجـتـمــاعــات اإلص ــاح
المؤسسي لالتحاد اإلفريقي ،المقرر عقدها في مقر
االتحاد اإلفريقي بالعاصمة اإلثيوبية أديــس أبابا،
اليوم السبت ،وقالت الخارجية المصرية في بيان لها،
إن مشاركة شكري تأتي في إطــار حــرص مصر على
التعجيل بتنفيذ بعض مقترحات اإلصالح المؤسسي
فــي االت ـحــاد اإلفــري ـقــي ،لكنها لــم تــوضــح مــا إذا كــان
شكري سيستغل زيارته ألديس أبابا لفتح ملف سد
النهضة اإلثيوبي مع المسؤولين هناك ،لبحث آخر
المستجدات فيه.

ل ــه م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة» ،ك ـم ــا ق ــال
مسؤول كبير في البيت األبيض.

فقدان الثقة
وبرر البيت األبيض إلغاء القمة
بعدم وفاء بيونغ يانغ «بسلسلة من
الوعود» وفق مسؤول أميركي طلب
عدم كشف اسمه.
وبعد أن تحدث عن «فقدان عميق
ً
للثقة» ،عبر المسؤول خصوصا عن
أسفه ألن الكوريين الشماليين لم
يحضروا إلى االجتماع التحضيري
األسبوع الماضي في سنغافورة.
وق ــال إن «البيت األبـيــض أرســل
ً
مساعد أمينه العام وفريقا .انتظروا
وان ـ ـت ـ ـظـ ــروا لـ ــم يـ ـص ــل الـ ـك ــوري ــون
الشماليون .لــم يقل لنا الكوريون
ً
الشماليون شيئا».
وأش ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤول ن ـف ـس ــه ال ــى
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـك ــوري ــة الـشـمــالـيــة
الـ ـت ــي انـ ـتـ ـق ــدت بـ ـش ــدة «الـ ـت ــدري ــب
العسكري المشترك الروتيني» الذي
تجريه واشنطن وسيول في شبه
الجزيرة ،وإلغاء بيونغ يانغ للقاء
مــع الكوريين الجنوبيين ،قــال إن
كل ذلك هي أمثلة على «وعود لم يتم
االلتزام بها».
ً
وعـ ـب ــر ال ـب ـي ــت االب ـ ـيـ ــض أي ـض ــا

كنديان يفجران عبوة ناسفة
في مطعم وإصابة 15
(أ ف ب)

عــن خيبة أمـلــه مــن ال ـظ ــروف التي
ق ــام ــت ف ـي ـهــا ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ب ـ
«تدمير» موقعها للتجارب النووية
ف ــي ب ــونـ ـغ ــي-ري ب ـح ـضــور بعض
الصحافيين.

استياء دولي
وأثار قرار ترامب استياء كوريا
الجنوبية التي بدأت مرحلة انفراج
واضحة مع الشمال .وقال الرئيس
الكوري الجنوبي مون جاي ان ،إن
ً
اإلعالن شكل «صدمة ومؤسف جدا».
وإذ دعت الصين كوريا الشمالية
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى البرهنة
على «حسن النية» و»الصبر» ،عبر
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
عن «األســف» إللغاء القمة و»األمــل»
ً
في أن تعقد الحقا.
وأعـ ـ ـ ــرب األمـ ـيـ ــن الـ ـعـ ــام لــامــم
المتحدة انطونيو غوتيريس عن
«قـلـقــه الـشــديــد» إث ــر إل ـغــاء القمة.
ً
وق ــال «أن ــا قلق ج ــدا ،وأح ــض كل
األط ــراف على مــواصـلــة حــوارهــم
إليجاد سبيل نحو نزع األسلحة
ال ـن ــووي ــة بـشـكــل سـلـمــي ويـمـكــن
الـتـحـقــق مـنــه ف ــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية».
(عواصم  -وكاالت)

القوى الكبرى تجتمع إلنقاذ
االتفاق النووي
طهران تطلب حزمة إجراءات اقتصادية
فــي مـحــاولــة لمنع انـهـيــار االت ـفــاق ال ـنــووي الـمــوقــع فــي  ،2015اجتمع
دبلوماسيون كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران
أمس في فيينا ،ألول مرة منذ إعالن رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب
انسحابه في  8الجاري.
وقبل بدء االجتماع ،طلب نائب وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي
من القوى األوروب ـيــة أن تقدم لطهران حزمة إج ــراءات اقتصادية بنهاية
الشهر الـجــاري ،لتعويضها عــن انسحاب الــواليــات المتحدة مــن االتفاق
النووي ،مؤكدا أنها ستقرر في غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى في
االلتزام به أم ال.
وقال القادة اإليرانيون إنهم سيلتزمون من جانبهم باالتفاق ،الذي يتضمن
فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي ،وذلك إذا التزمت به بريطانيا
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ،من خالل ضمان أن تستمر إيران في
إقامة عالقات تجارية بالعالم رغم تجديد العقوبات األميركية.
وتنص االتفاقية بوضوح على أن طهران قد تنسحب إذا انسحبت أي
دولة أخرى.
وذكر االتفاق« :لقد صرحت إيران بأنها ستتعامل مع إعادة فرض هذه
العقوبات ...كسبب لوقف الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة
الشاملة كليا أو جزئيا» .وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس األول أن
إيران تحتفظ بمخزوناتها من المواد النووية ضمن الحدود الضيقة التي
حددتها االتفاقية ،وشارك رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو،
في اجتماع اليوم ،إلطالع كبار الدبلوماسيين على هذه النتائج.
إضافة إلى ذلك ،يحاول االتحاد األوروبي التأكد من أن هذه الشركات ال
تتأثر بالعقوبات األميركية التي تستهدف العالقات المصرفية الدولية إليران.
وأوضــح عراقجي أن «اهتمامنا األول هو النظام المصرفي والتأمين
والمواصالت».
وقالت منسقة الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي ،فيديريكا موجيريني،
هذا األسبوع ،إن االتحاد األوروبي ال يسعى فقط لحماية فرصه االقتصادية
في إيران ،بل يحتاج إلى الدفاع عن مصالحه ضد الواليات المتحدة وغيرها،
مضيفة« :أعتقد أن هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لألوروبيين».

ِّ
«حق العودة» تتواصل وقضاء إسرائيل يقنن قتل الفلسطينيين

فلسطيني يتصدى لقنبلة غاز بمواجهات في بيت لحم أمس

هولندا والنمسا :روسيا
أسقطت «الماليزية»

في خطوة يمكن أن تؤدي إلى
إطالق تحرك قضائي ،أعلنت
الحكومة الهولندية ،أمس،
أنها والنمسا ّ
تحمالن روسيا
مسؤولية إسقاط الطائرة
الماليزية فوق أوكرانيا أثناء
قيامها بالرحلة «ام اتش »17
عام  ،2014وذلك بعد يوم
على توصل المحققين إلى
أن صاروخا من نوع «بوك»
أصاب الطائرة ،نقل من وحدة
عسكرية روسية في كورسك،
وقتل جميع ركاب الطائرة
وعددهم  298ومعظمهم من
الهولنديين.
كما ذكرت وزيرة الخارجية
األسترالية جولي بيشوب
أمس ،أن بالدها اتهمت روسيا
رسميا بأنها مسؤولة بشكل
مباشر عن إسقاط الطائرة.

واشنطن قلقة من اعتقال النشطاء في مصر
وشكري إلى أديس أبابا
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

(رويترز)

أصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ال ــذي ــن أش ـع ـلــوا
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،بـ ــرصـ ــاص ال ـج ـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،خ ــال مـشــاركـتـهــم
فــي فـعــالـيــات الـجـمـعــة التاسعة
من «مسيرة العودة الكبرى» ،على
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل،
ت ـحــت مـسـمــى «م ـس ـت ـم ــرون رغــم
الحصار».
وت ـ ــوف ـ ــي م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول
فلسطينيان متأثران بجراحهما
ال ـت ــي أص ـي ـبــا ب ـهــا ف ــي فـعــالـيــات
م ـس ـيــرات ال ـع ــودة ش ــرق الـقـطــاع

قبل أيام ،لترتفع حصيلة القتلى
م ـن ــذ  30م ـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي إل ــى
 ،122و 13190إصابة ،منها 330
خطيرة.
إل ــى ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت المحكمة
اإلسرائيلية العليا ،فــي حكمها
الواقع في  41صفحة ،والصادر
بــإجـمــاع قضاتها الـثــاثــة ،قــرارا
أي ـ ـ ــدت ف ـي ــه اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـج ـيــش
«القوة الفتاكة» ضد المتظاهرين
الفلسطينيين على الحدود.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـم ـح ـك ـم ــة
إس ـت ـي ــر ح ـي ــوت إن الـمـحـتـجـيــن

على الـحــدود ليسوا متظاهرين
سلميين ،بل هم أطراف في «نزاع
م ـس ـل ــح» ب ـي ــن ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـبــريــة
وحركة حماس.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،حـكـمــت
ال ـم ـح ـك ـم ــة ن ـف ـس ـه ــا لـمـصـلـحــة
إزالة قرية خان األحمر البدوية
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ،ويـعـيــش
فيها  180شخصا فــي مساكن
أغلبها من الصفيح ،رغم حملة
شاركت فيها حكومات أوروبية
إلنقاذها.
وأكدت المحكمة انها «ال تجد

س ـب ـبــا ل ـل ـتــدخــل ف ــي قـ ـ ــرار وزي ــر
الدفاع تنفيذ أمر الهدم الصادر
ضد مساكن القرية غير القانونية
فــي خ ــان األح ـم ــر» وأوصـ ــت بــأن
«ينقل السكان إلى مكان آخر».
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ذك ــر قصر
كنسينغتون أن األمير البريطاني
ويليام ،الثاني في ترتيب والية
الـ ـع ــرش ،س ـي ـبــدأ ف ــي  24يــونـيــو
ال ـم ـق ـبــل زي ـ ـ ــارة رس ـم ـي ــة لـلـشــرق
األوسط ،تشمل األردن وإسرائيل
واألراضي الفلسطينية.
(القدس ،لندن  -وكاالت)

أفادت الشرطة الكندية أمس،
بأنها تبحث عن رجلين
لالشتباه في ضلوعهما في
تفجير قنبلة محلية الصنع،
أمس األول ،في مطعم في
مقاطعة أونتاريو ،ما أسفر
عن إصابة  15شخصا ،جروح
ثالثة منهم بالغة.
وفر الرجالن من الموقع فور
تفجير القنبلة في مطعم
«بومباي بيل» ،وهو أحد
مطاعم سلسلة هندية ،في بلدة
ميسيسوجا غرب مقاطعة
تورونتو.
ونشرت الشرطة صورة
للمشتبه فيهما ،وكانا يرتديان
مالبس سوداء وغطاء رأس،
وناشدت الجمهور المساعدة
في العثور عليهما.

مادورو يؤدي اليمين
ويعتقل عسكريين

أقسم الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو اليمين
لوالية ثانية من ست سنوات،
إال أنها لن تبدأ إال في 10
يناير  ،2019بعد أربعة ايام
على انتخابات تعترض عليها
القوى الغربية.
وقال رئيس الدولة في الجمعية
التأسيسية التي تضم انصاره،
«أقسم امام سلطة هذه الجمعية
التأسيسية القوية ،امام
الدستور ...امام شعب فنزويال،
على احترام الدستور ،وفرض
احترامه واجراء كل التغييرات
الثورية».
من ناحية أخرى ،أعلن
مادورو ،اعتقال مجموعة من
العسكريين بتهمة «التآمر» مع
الواليات المتحدة وكولومبيا،
بهدف تعطيل االنتخابات
الرئاسية.

«فيسبوك» و«تويتر» يشددان
قيود اإلعالنات السياسية

أعلن موقع «تويتر» توجيهات
جديدة تسمح باإلشارة
بشكل واضح الى اإلعالنات
ً
السياسية على منصته ،مؤكدا:
«لن نسمح لمواطنين أجانب
باستهداف مواطنين يوجدون
في الواليات المتحدة بإعالنات
سياسية».
من ناحيته ،بدأ «فيسبوك»
تنفيذ سياسة تفرض التحقق
من هويات الذين يدفعون ثمن
المنشورات السياسة.
وتأتي هذه الخطوة من موقعي
التواصل االجتماعي العمالقين
ً
ردا على االنتقادات التي شملت
دورهما في السماح بانتشار
المعلومات المضللة خالل
انتخابات الواليات المتحدة
الرئاسية عام  2016بواسطة
برامج روبوتية تعمل بشكل
آلي وتسمى «بوتس» ،أو من
خالل حسابات روسية مزيفة.

ةديرجلا
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رياضة
إلغاء عمومية السباحة يكشف المستور

ً
القادسية يطالب بكسر القوانين وعقد عمومية رغما عن اتحاد اللعبة!
تواصل إدارة القادسية
تعاملها مع اتحاد السباحة
بازدواجية فاضحة تكشف
رغبة أكيدة في االستحواذ
على مقدرات اللعبة ،بعيدا
عن أي احترام للقوانين،
وهو ما ظهر بوضوح من
خالل التعامل مع ملف عقد
الجمعيتين العموميتين
العادية وغير العادية.

حـ ـ ـي ـ ــن ت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح
الـمـفــاهـيــم ،فـنـحــن أم ــام أزمــة
أخ ــاق ـي ــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى،
ك ـ ـ ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
س ـي ـع ـم ـل ــون بـ ـك ــل قـ ـ ــوة ع ـلــى
تغيير الحق إلى باطل ،ولن
ي ـ ـكـ ــون أص ـ ــدق ـ ــاء األم ـ ـ ــس إال
أ ع ــداء لـمـجــرد أ نـهــم اختلفوا
ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي أو ت ـ ـم ـ ـس ـ ـكـ ــوا،
ب ـ ـم ـ ـبـ ــاد ئ ـ ـهـ ــم أو بـ ــا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون
الذي يسير بمسطرة واحدة
فـ ــوق رؤوس ا ل ـج ـم ـي ــع ،ه ــذا
هـ ــو حـ ـ ــال ن ـ ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة
ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع م ـل ــف عـقــد
ال ـج ـم ـع ـي ـت ـيــن ال ـع ـمــوم ـي ـت ـيــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة
التحاد السباحة ،حيث كان
م ـق ــررا أن ت ـع ـقــد أ م ــس األول
الجمعية العمومية العادية،
على أن تعقد اليوم الجمعية
العمومية غير العادية.
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إ د ا ر ة ا ت ـ ـ ـحـ ـ ــا د
الـ ـسـ ـب ــاح ــة ات ـ ـخـ ــذ قـ ـ ـ ــرارا فــي
جـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــه ر قـ ـ ـ ـ ـ ــم ،2 0 1 8 /5
ا ل ـم ـن ـع ـقــدة ف ــي  23ا لـ ـج ــاري،
بــإ لـغــاء ا جـتـمــاع الجمعيتين
العموميتين ا لـعــاد يــة وغير

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم اك ـ ـت ـ ـمـ ــال
النصاب القانوني لألعضاء
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــددي ـ ــن الل ـ ـتـ ــزامـ ــات ـ ـهـ ــم
ال ـم ــال ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد ،وال ــذي ــن
ي ـح ــق ل ـه ــم الـ ـحـ ـض ــور ،وف ـقــا
ألحكام المواد " 4/9فقرة ب،
ومادة  37فقرة  ،"2من النظام
األساسي المطبق ،والمعمول
به في االتحاد ،وألن الثابت
أن  4أ ن ــد ي ــة ل ــم ت ـق ــم ب ـس ــداد
رسـ ـ ـ ــم االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك الـ ـسـ ـن ــوي
قبل  30يــو مــا مــن اال جـتـمــاع،
م ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــل حـ ـ ـض ـ ــوره ـ ــا
الجمعية عــر ضــة للطعن في
ص ـح ـت ـه ــا حـ ـ ــال انـ ـعـ ـق ــاده ــا،
ك ـ ــون ه ـ ــذه األن ـ ــدي ـ ــة خــال ـفــت
نـ ـص ــا ص ــريـ ـح ــا فـ ــي ال ـن ـظ ــام
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ،ولـ ــم
تتقيد بالمواعيد المفروضة،
وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى م ـ ــا سـ ـب ــق ق ــام
اال تـحــاد بــإ لـغــاء الجمعيتين
العموميتين.
ولعل إ لـغــاء العموميتين،
ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـيـ ــن ك ـ ـت ـ ــاب االتـ ـ ـح ـ ــاد،
مـنـطـقـيــا ،السـيـمــا ان ــه وضــح
كــل كبيرة و صـغـيــرة ،استند
إ ل ـي ـهــا قـ ــرار مـجـلــس االدارة،

إال أن نـ ـ ـ ـ ــادي ا لـ ـ ـق ـ ــاد سـ ـ ـي ـ ــة،
وكون القرار ليس على هوى
مسؤوليه ،ولن يخدم خطتهم
ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـقــالـيــد
الحكم في االتحاد من جديد،
وتنفيذ أ جـنــدة مـعــدة سلفا،
بـ ــإدخـ ــال ال ـل ـع ـب ــة فـ ــي ال ـن ـفــق
الـمـظـلــم ،فـقــد أرس ـل ــوا كـتــابــا
شديد اللهجة يتوعدون فيه
اتحاد السباحة.
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ
ً
قـ ـصـ ـي ــدت ــه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ك ـ ـفـ ــرا
بمخاطبته اتحاد السباحة،
باإلنكار وبأنه غير معترف
بــه مــن قـبــل االت ـح ــاد الــدولــي
لـ ـلـ ـسـ ـب ــاح ــة ،وذلـ ـ ـ ــك رغ ـ ـ ــم أن
كتابه ا لــذي أر سـلــه منذ أ يــام
لــم يــذ كــر فـيــه هــذه المعلومة
الجوهرية!
كما حاول القادسية ،الذي
بدا حامي الحمى في السابق
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ال ـل ــوائ ــح وال ـن ـظ ــم ،وضـ ــرورة
ت ـ ــوافـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ب ـع ـي ــدا كـ ــل ال ـب ـعــد
ع ــن ه ــذا األم ـ ــر ،ك ــون ــه طــالــب
وب ــوض ــوح ات ـح ــاد الـسـبــاحــة

بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــاضـ ـ ــي
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوز
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن،
مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ال ـ ـ ــى
أ ن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ض
سـ ـ ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـن ـ ـيـ ــة
فـ ـيـ ـم ــا ي ـخــص
الـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوى
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـق ـ ــد
ا لعمو ميتين
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
عقدهما ،أمر
ك
مـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد،
تا
ب
ا
لق
ادسية للترشيح معتر ً
فا
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
با
الت
ح
اد
ي ـض ـمــن هــذا
األ مــر ،و قــادر على إخماد أي
شكوى قبل الوصول لهدفها ،األ م ــر بمقر ا تـحــاد السباحة
وه ــو م ــا ي ـث ـيــر ال ــري ـب ــة فـيـمــا ف ـ ـ ــي  24ي ـ ــو نـ ـ ـي ـ ــو ا ل ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل،
يـ ـخ ــص ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى ال ـك ـث ـي ــرة وب ـن ـف ــس األسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـت ــي تــم
ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت م ـ ــن ال ـك ــوي ــت تــرشـيـحـهــا ،واع ـت ـمــادهــا في
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ولـ ـ ــم يـ ـن ــس ك ـت ــاب
القادسية التحفظ على الغاء
السابق.
وأعلن القادسية انضمامه العموميتين.
والسؤال الذي يطرح نفسه
إلـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ،مــن
أجل عقد جمعية غير عادية بعد ان قدم القادسية خارطة
ال ن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة طريق النتخاب اتحاد جديد
لـ ـ ــات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،مـ ـ ـح ـ ــددي ـ ــن هـ ــذا على هواه ،وبالقوة الجبرية

«نكسة» للسالمية في البطولة العربية

•

جابر الشريفي

علمت "الجريدة" أن إدارة نادي النصر اقتربت
من تجديد تعاقدها مع المدرب المقدوني للفريق
األول لكرة السلة جــورج كنجزيف ،ليستمر في
قيادة الفريق للموسم الرابع على التوالي.
واتفقت إدارة الـنــادي مــع الـمــدرب على جميع
بنود العقد الذي سيشهد زيادة راتبه.
وطالب المدرب االدارة بزيادة االهتمام بالفريق،
م ــن خـ ــال تــدع ـيــم ص ـفــوفــه ب ـع ــدد م ــن الــاعـبـيــن
المحليين ،من أجل ضمان المنافسة بشكل كبير

أحمد حامد

قدم فريق السالمية لكرة القدم الجانب السلبي للكرة
الكويتية في البطولة العربية ،بخسارته في مباراتين أمام
االتحاد السكندري ،والفتح الرباطي المغربي ،إذ تلقت
شباك وصيف الدوري الممتاز  10أهداف ،كشفت عن خلل
كبير في صفوف الفريق.
وجــاء فــوز السماوي على أســاس تيليكوم الجيبوتي
برباعية نظيفة في مستهل انطالق منافسات الملحق،
خادعا ،السيما أن الفريق الجيبوتي تلقى  15هدفا في
مواجهتي االتحاد السكندري ،والفتح المغربي.
وعكس المستوى السلبي للسالمية في البطولة إحباطا
كبيرا في الشارع الرياضي الكويتي ،كونه كشف عن فوارق
كبيرة ،مع فرق ليست من الصف األول في القارة االفريقية.
ولعل من أبرز أسباب الخسارة التي تلقاها السالمية
في ملحق البطولة العربية االستعداد المتواضع للبطولة،
السيما أن عقد الفريق انفرط بعد نهاية الموسم المحلي،
حيث غادر أكثر من العب مؤثر في إجازات مفتوحة ،ليتم
تجميع الفريق بصعوبة قبل ساعات من المغادرة الى جدة.
وخـ ــاض الـســالـمـيــة م ـبــاريــات الـبـطــولــة الـعــربـيــة على
استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله بجدة ،بمعنويات
منخفضة ،وبــأداء ضعيف ،اعتمد على الكرات الطويلة،
والكر والفر بعيدا عن أي انسجام ،وكأن الفريق يخوض
مباريات بهذه التوليفة ألول مرة في الموسم الحالي.
وجــاء مــردود الخطوط الثالثة في السالمية ضعيفا،
مما فتح شباك الحارس سطام الحسيني أمام مهاجمي
االتحاد السكندري ،والفتح الرباطي.
وجــاء ت مبررات الجانب السلماوي للخسارة الثقيلة

ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا تـ ـب ــدل ــت
الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــف؟ ولـ ـ ـم ـ ــاذا أص ـب ــح
اتحاد السباحة غير شرعي
بين ضحية وعشاها؟ وبما
أن االتحاد غير شرعي لماذا
ق ــدم ال ـقــادس ـيــة م ــن األس ــاس
ترشيحه له؟ ولماذا لم يشر
ا لــى عــدم شرعيته فــي كتاب
الترشيح؟ اإل جــا بــة ببساطة
أن الغاية تبرر الوسيلة!

النصر يقترب من تجديد عقد كنجزيف

تلقى  10أهداف في مباراتين ...وعكس صورة سلبية للكرة الكويتية
•

 ...وكتاب

مخاطبة االتح

اد بغ
ير المعترف به

الموسم المقبل على الصعود لمنصات التتويج.
وينتظر ا لـطــر فــان اال جـتـمــاع المقبل لمجلس
اإلدارة مــن أجــل عــرض الـمــوضــوع على طاولته،
واعـتـمــاده بشكل رسـمــي ،تمهيدا لتوقيع العقد
الجديد بين الطرفين.
جدير بالذكر أن كنجزيف يمتلك خبرة كبيرة
في ساحة كرة السلة الكويتية ،حيث سبق له أن
لعب كمحترف مع نــادي اليرموك ،قبل أن يكون
مـســاعــدا لـمــدرب الـيــرمــوك ومــن ثــم مــدربــا لفريق
الساحل ،إلــى أن تولى مهمة تدريب فريق نادي
النصر خالل المواسم االربعة الماضية.

ً
المعصب رئيسا ًلجهاز الكرة
في التضامن خلفا لشبيب

السالمية سقط في االمتحان الخليجي
فــي الـبـطــولــة الـعــربـيــة واه ـي ــة ،حـيــث أس ـنــدت إل ــى سرعة
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـنــاف ـســات ،وع ـ ــدم ج ــاه ــزي ــة ال ـص ـفــوف
بالصورة المطلوبة ،الى جانب غيابات ثالثة تمثلت في
فهد الرشيدي ،وشاهين الخميس ،وبدر السماك.
وإذا كــان السالمية غير ق ــادر على تعويض غـيــاب 3
العـبـيــن فـكــان مــن األول ــى أن يـعـتــذر عــن ع ــدم الـمـشــاركــة،
وعــدم الذهاب الــى جــدة ،السيما أن مشاركته لم تخضع
للشروط القاسية التي اتبعها االتحاد العربي ،إللزام الفرق
المشاركة بالتواجد في البطولة.
ل ـق ــد اف ـت ـق ــد ال ـســال ـم ـيــة ال ـ ـ ــروح ف ــي مـ ـب ــارات ــي االت ـح ــاد

بي إم دبليو ومجموعة ماني يحققان
االنتصار الثاني في دورة الروضان
حقق فريقا بي ام دبليو ومجموعة ماني االنتصار الثاني على
التوالي في اليوم الثامن لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان
الرمضانية لكرة قدم الصاالت.
فــي الـمـبــاراة االول ــى ،نجح فــريــق مجموعة مــانــي فــي مواصلة
انطالقته القوية واضعا قدما في الدور الثاني بتغلبه على الحد
البحريني بهدف طارق الزبيد ،ليرفع الفائز رصيده لست نقاط.
في المقابل خرج الحد مبكرا من حسابات التأهل بتلقيه الهزيمة
الثانية على التوالي.
في المباراة الثانية ،تعادل شباب كاظمة مع بنك االئتمان بهدف
لكل منهما ،حيث سجل لكاظمة محترفه البرازيلي دوغالس فيريرا،
بينما احرز مواطنه كالفين روساس هدف االئتمان ،ليرفع االخير
رصيده الربع نقاط مقابل نقطة واحدة لكاظمة.
في اخــر المباريات ،ضمن بي ام دبليو احــد أقــوى المرشحين
لحصد اللقب عـبــوره لـلــدور الثاني بفوز مستحق على نظارات
الـقـيــروان بخماسية حملت توقيع االيـطــالــي بتشينو (هــاتــريــك)
وعبدالرحمن المسبحي وعبدالرحمن الطويل.

 3مباريات
تتواصل منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات اليوم ،حيث
يلتقي فريق النصر االماراتي مع هوليداي ان ،وكويت ستيل مع
شركة سدن اإلقليمية ،وماي فاتورة مع بنك بوبيان.

هاتريك يعبر الجهراء في البراعم
حقق فريق سوبر هاتريك االهم وخطف الفوز من نجوم الجهراء
بهدف من دون رد في افتتاح منافسات اليوم الثامن لدورة البراعم،
وفي اللقاء الثاني نجح مركز حسن ابل في اقصاء نجوم البراعم
بتغلبه عليهم بهدفين لهدف ،اما اللقاء االخير فجاء الفوز خالله
من نصيب اكاديمية سدن على حساب نادي التضامن.
وتقام اليوم  3مباريات فيلعب فريق المرحوم الشيخ سعود
الناصر مع طموح ويواجه فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف
فريق الكويت بينما يالقي الفراعنة نظيرهم الموهوبون.

السكندري والفتح ،وبدت الفردية غالبة على أداء الالعبين،
وكأنهم ذهبوا إلى جدة ليعرض كل منهم قدراته ،ليظفر
بعقد احتراف خارجي ،لكن المحصلة جاءت بنكسة على
المستوى الجماعي.
وب ــات على السالمية إع ــادة الـنـظــر ،وتقييم التجربة
بصورة تصب في مصلحته مستقبال ،السيما أن الخلل
الذي ظهر في الفريق أثناء البطولة كان كبيرا ،ودق جرس
إنذار في صفوف وصيف الدوري الممتاز.

كـلــف مـجـلــس إدارة الـتـضــامــن رئ ـيــس ال ـنــادي
م ـبــارك المعصب رئــاســة جـهــاز ك ــرة ال ـقــدم خــال
الفترة المقبلة خلفا لخالد شبيب.
وجاء القرار بعد أن تقدم شبيب باعتذار عن عدم
االستمرار في المنصب الــذي شغله في الموسم
الماضي ،بسبب ظروف خاصة.
وضغط مجلس اإلدارة بقوة على شبيب من
أجــل التراجع عــن ق ــراره ،بيد أنــه رفــض الرضوخ
لهذه الضغوط ،وأصر على قراره في ظل الظروف
التي تواجهه حاليا.
ويـنـتـظــر ج ـهــاز ال ـكــرة مــا ستسفر عـنــه األي ــام
المقبلة بـشــأن المقترحين ا لـلــذ يــن سيناقشهما

طائرة األصفر تتعاقد
مع الصربي بوغان
•

محمد عبدالعزيز

تعاقد نادي القادسية مع المدرب
الصربي بوغان لتولي مهمة تدريب
الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي
فــي الـمــوســم الـجــديــد ،خلفا للمدرب
التونسي محمد كعبار ،الــذي أنهى
عقده بالتراضي بين الطرفين بعد 4
مواسم متتالية.
وأكـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ال ـل ـع ـب ــة د .حـسـيــن
القبندي ،لـ"الجريدة" ،أن ادارة النادي
اتـفـقــت مــع بــوغــان عـلــى تــولــي مهمة
تدريب الفريق في الموسم الجديد،
وت ـس ـع ــى ح ــال ـي ــا إلن ـ ـهـ ــاء إجـ ـ ـ ــراءات
اعتماده في الهيئة العامة للرياضة
واتحاد الكرة الطائرة.
وأشار القبندي إلى انه تم تشكيل
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي واالداري ال ـم ـعــاون
لبوغان ،على أن يكون الوطني محمد
غالب مدربا مساعدا ،ووليد الدمخي
مدير الفريق االول.

التدريب مطلع أغسطس
ولفت القبندي إلى أن فترة إعداد
الفريق للموسم الجديد ستبدأ مطلع
أغسطس المقبل ،وسيتزامن ذلك مع
مــوعــد وصـ ــول ب ــوغ ــان إل ــى الـكــويــت
الستالم عمله.
وبين أن الفريق سيعتمد بنسبة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ت ــولـ ـيـ ـف ــة ال ــاعـ ـبـ ـي ــن

منافسات دورة «الكويتية
لالستثمار» تسدل ستارها اليوم

الموجودين من
ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي،
وع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى رأسـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــد
عبدالناصر العنزي ،الفتا إلى
التعاقد خالل الفترة الماضية
مع ليبرو الـنــادي العربي علي
رمضان لسد النقص ،بعد إيقاف
ليبرو الـفــريــق األســاســي ناصر
عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد ،وشـ ـط ــب شـقـيـقــه
ع ـب ــدال ـل ــه ،ب ـس ـبــب االع ـ ـتـ ــداء على
الحكم عادل الحربي في الموسم
الماضي.

التجديد مع السليم
وك ـش ــف ال ـق ـب ـن ــدي أن ن ــادي
ال ـك ــوي ــت أرس ـ ــل ك ـتــابــا رسـمـيــا
للقادسية ،يطلب فيه تجديد
إعـ ـ ـ ــارة ال ـن ـج ــم ع ــام ــر ال ـس ـل ـيــم
ف ـ ــي الـ ـم ــوسـ ـمـ ـي ــن ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن،
والموضوع على طاولة اإلدارة
حاليا التـخــاذ ال ـقــرار النهائي
في هذا الشأن ،موضحا ان كل
الخيارات مطروحة.
وت ـم ـن ــى أن يـ ـق ــدم الـ ـم ــدرب
الجديد للفريق بوغان اإلضافة
ال ــازم ــة ،وان يـظـهــر األص ـفــر
بالشكل والمستوى الالئق في
الموسم الجديد ،حتى يتمكن
م ــن ال ـم ـنــاف ـســة وب ـق ــوة على
البطوالت المحلية.

مجلس إدارة اتحاد الكرة ،وهما مشاركة  10أندية
في الدوري الممتاز للموسم المقبل ،ما يعني عدم
هبوط التضامن لدوري الدرجة األولى ،وزيادة عدد
المحترفين إلى .5
وبناء على القرارات التي سيصدرها االتحاد
سـيـتـحــرك ج ـهــاز ال ـك ــرة لــدعــم ال ـفــريــق بصفقات
أجنبية ومحلية ،بعد عقد اجـتـمــاع مــع الـمــدرب
ال ـصــربــي رادي فــي ح ــال اس ـت ـمــراره مــع الـفــريــق،
لتحديد ما يحتاجه من العبين.
يذكر أن الجهاز الفني أوصى بعدم تجديد عقود
المحترفين األربعة لعدم االقتناع بمستواهم.

عامر السليم وعبدالله جاسم في لقاء سابق

يـ ـ ـس ـ ــدل ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت
ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ع ـ ـلـ ــى م ـن ــاف ـس ــات
ال ـن ـس ـخ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة لـ ـ ــدورة
الشركة الكويتية لالستثمار
لكرة قدم الصاالت للبراعم،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــام تـ ـح ــت رع ــاي ــة
وح ـض ــور وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة د.
نايف الحجرف على صالة
نادي الكويت ،بصالة نادي
الكويت.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة
الـمـنـظـمــة ل ـل ــدورة بــرئــاســة
طـ ــال الـ ــرشـ ــدان ال ــرش ــدان
ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ح ـ ـض ـ ــور ال ـ ـيـ ــوم
الـ ـخـ ـت ــام ــي لـ ـ ـلـ ـ ــدورة ،ال ـت ــي
حققت نـجــا حــا جماهيريا
وف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــت ف ــي
تـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوء عـ ـل ــى
المواهب الواعدة.
ويلتقي اليوم في نهائي
دورة ا ل ـب ــرا ع ــم ا ل ـف ــا ئ ــز مــن
م ـ ــواجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ق ـب ــل
ال ـن ـه ــائ ــي ال ـل ـت ـي ــن أق ـي ـم ـتــا
أمس الجمعة ،حيث التقي
ف ــري ــق الـ ـن ــوخ ــذة هـ ــال بــن
فجحان المطيري مع فريق
ال ـن ــوخ ــذة خـلـيـفــة شــاهـيــن
ال ـغ ــان ــم ،وف ــري ــق ال ـنــوخــذة
مـحـمــد ثـنـيـنــان الـغــانــم مع
فريق النوخذة خالد صالح
الغنيم.

وك ـ ـ ــان ف ــري ــق الـ ـن ــوخ ــذة
مـحـمــد ثـنـيـنــان ال ـغــانــم قد
تـ ــأهـ ــل إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ن ـصــف
النهائي بفوزه على فريق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوخـ ـ ــذة أح ـ ـ ـمـ ـ ــد س ــال ــم
ال ـ ـخ ـ ـش ـ ـتـ ــي ب ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن م ــن
دون رد.
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــأه ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق
الـ ـ ـن ـ ــوخ ـ ــذة خ ـ ــال ـ ــد ص ــال ــح
الـغـنـيــم ب ـف ــوزه عـلــى فــريــق
النوخذة محمد بن عيسى
ا لـعـصـفــور بـهــد فـيــن مقابل
هداف.
وض ـ ــرب ف ــري ــق أص ــدق ــاء
صــالــح ال ـش ـيــخ م ــوع ــدا مــع
فــر يــق أ صــد قــاء عبدالعزيز
الفيلكاوي في نهائي دورة
"الكبار" التي ستقام اليوم
السبت أيضا ،حيث تمكن
فـ ــريـ ــق الـ ـشـ ـي ــخ مـ ــن الـ ـف ــوز
ع ـل ــى ف ــري ــق أصـ ــدقـ ــاء ب ــدر
طارق بثالثة أهداف مقابل
هدفين ،في مباراة ممتعة
و م ـث ـيــرة و ظ ـلــت نتيجتها
م ـع ـل ـقــة ح ـت ــى أطـ ـل ــق حـكــم
اللقاء صافرته األخيرة.
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الريال لتأكيد حقبته القارية أمام طموح ليفربول
يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة بصيغتها
الحالية يحقق هذا اإلنجاز والرابع في التاريخ
بالصيغتين.
و كـمــا فعل فــي الخمسينيات والستينيات
حين أحرز اللقب  6مرات ،يسعى الريال ألن يقول
"هــذه حقبتي القارية" ،من خالل الفوز باللقب
للمرة الرابعة فــي المواسم الخمسة األخـيــرة،
وت ـعــويــض خـيـبـتــه الـمـحـلـيــة حـيــث ت ـن ــازل عن
لقب الــدوري لغريمه برشلونة وودع مسابقة
الكأس باكرا.
وبقيادة المهاجم المصري المتألق محمد
صالح ،الذي أصبح أول العب في تاريخ ليفربول
يسجل  10أهداف أو أكثر ( )11في موسم واحد
من مسابقة دوري األبطال ،والمدرب األلماني
"المتحمس" يــورغــن كـلــوب ،يأمل ليفربول أن
يضع حدا الحتكار ريال ،وحرمان الفرنسي زين
الــديــن زي ــدان مــن أن يصبح ثالث مــدرب يتوج
باللقب ثالث مرات بعد اإلنكليزي بوب بايسلي
( 1977و 1978و 1981م ــع ل ـي ـفــربــول ب ــال ــذات)
واإليطالي كارلو أنشيلوتي ( 2003و 2007مع
ميالن و 2014مع ريال بالذات).
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن ف ـ ـ ــوز لـ ـيـ ـف ــرب ــول ب ـل ـق ـبــه
األول م ـن ــذ  ،2005والـ ـ ـس ـ ــادس فـ ــي ت ــاري ـخ ــه،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ
س ـي ـكــون إنـ ـج ــازا ك ـب ـيــرا لـفــريــق
م ـ ــن
مـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
م ــن
الدور الفاصل حين تخلص
هـ ــوف ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــم األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي،
وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ـ ــى إق ـ ـصـ ــائـ ــه
الـمــرشــح الـكـبـيــر مــواطـنــه
مانشستر سيتي من ربع
النهائي بالفوز عليه ذهابا
وإي ــاب ــا ،ق ـبــل إزاحـ ـ ــة روم ــا
اإلي ـطــالــي ف ــي دور األرب ـعــة
في مواجهة مثيرة انتهت 6-7
بمجموع المباراتين.

ت ـعــود ع ـقــارب الـســاعــة ال ــى ع ــام  ،1981لكن
األدوار مـتـبــادلــة ،عندما يـتــواجــه ري ــال مدريد
اإلس ـبــانــي مــع لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي ال ـيــوم في
العاصمة األوكرانية كييف ،في المباراة النهائية
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
عندما دخل ليفربول وريال مدريد إلى ملعب
"بارك دي برينس" في باريس عام  1981لخوض
نهائي كأس األندية األوروبية البطلة ،كان
الفريق اإلنكليزي عمالق القارة األوروبية
في تلك الحقبة ،ألنه كان يبحث عن لقبه
الثالث في  5مواسم ،بينما كان غريمه
الملكي صائما عن التتويج منذ .1966
وتوج حينها ليفربول بلقبه الثالث،
بفضل هــدف سجله ا لــن كينيدي في
الــدقــائــق الثماني األخـيــرة مــن اللقاء،
مجبرا ريال مدريد على االنتظار حتى
عام  1998إلحراز لقبه السابع على حساب
يوفنتوس اإليطالي.
ل ـ ـكـ ــن شـ ـ ـت ـ ــان ب ـ ـيـ ــن  1981و ،2018
فليفربول لم يحرز لقب الدوري المحلي
منذ  ،1990ويعود تتويجه األخير بلقب
مسابقة دوري
األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال الـ ــى
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ،200 5
وذل ــك الـنـهــائــي
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ضــد
مـ ـي ــان اإليـ ـط ــال ــي،
حـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــاز ب ـ ــرك ـ ــات
الـتــرجـيــح بـعــد أن أنهى
ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط األول م ـت ـخ ـل ـفــا
بثالثية نظيفة.
أما الريال فيعيش أفضل أيامه
ال ـق ــاري ــة ،وس ـي ـس ـعــى ف ــي نـهــائــي
كـيـيــف ال ـي ــوم إل ــى ال ـف ــوز بــالـلـقــب
للموسم الثالث تواليا ،وبالتالي

وتألق ليفربول هجوميا في المسابقة هذا
الموسم بتسجيله  46هدفا ،بينها  11لصالح
الذي تعملق في موسمه األول بقميص "الحمر"
بتسجيله  44هدفا في جميع المسابقات.
ويــأمــل كـلــوب نفسه أن يتخلص مــن لعنة
المباريات النهائية التي سقط فيها كمدرب في
 5مناسبات ،بينها في دوري األبطال عام 2013
مع فريقه السابق دورتموند الذي خسر أمام
مواطنه بايرن ميونيخ ،وفي الدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" عام  2016مع ليفربول على يد
إشبيلية اإلسباني.
واستنادا الى تشكيلة الفريقين ومكانتهما
ف ــي الـحـقـبــة ال ـكــرويــة ال ـحــال ـيــة ،ي ـبــدو الــريــال
المرشح األقوى للفوز في مباراة اليوم ،السيما
أن أي ــا م ــن الع ـبــي لـيـفــربــول ل ــم يـخــض غـمــار
نهائي المسابقة األهم على صعيد األندية.
ويمني كلوب النفس بــأن يحافظ الظهير
ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـل ــري ــال مــارس ـي ـلــو ع ـلــى تـقـلـيــده
بــاالنــدفــاع نحو الـهـجــوم ،مــا سيمنح صالح
المزيد من المساحة للتوغل في منطقة النادي
الملكي ،الذي يتوجب عليه التعامل ايضا مع
الثنائي الهجومي اآلخــر البرازيلي روبرتو
فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.
الـشــق الــدفــاعــي سـيـكــون مهما
ل ـكــن
جـ ــدا بــالـنـسـبــة لـلـيـفــربــول،
ألن ــه ي ــواج ــه أف ـضــل العــب
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ب ـش ـخ ــص
ا لـبــر تـغــا لــي كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو الـ ـس ــاع ــي ال ــى
الـ ـف ــوز ب ـل ـقــب الـمـســابـقــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ف ــي
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه ،واالقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراب
خطوة إضافية من صاحب
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي اإلس ـبــانــي
ف ــران ـس ـي ـس ـك ــو خ ـن ـت ــو الـ ــذي

ليفربول

ريال مدريد

٩:٤٥

كلوب يؤكد جاهزية المصابين
أكد األلماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول اإلنكليزي
لكرة الـقــدم ،أمــس األول ،أن جيمس ميلنر وإيـمــري تشان
العبي الفريق سيكونان جاهزين تماما لخوض المباراة
النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وافتقد ليفربول خدمات تشان منذ شهر مارس الماضي
لتعرضه إلصــابــة بــالـغــة ،لكنه بــات جــاهــزا اآلن لمواجهة
الريال ،بعدما عاد للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات
الفريق.
وانضم تشان إلى معسكر ليفربول التدريبي الذي أقيم
بمدينة ماربيا اإلسبانية األسـبــوع الماضي ،وشــارك في
جميع التدريبات التي أجراها الفريق ،كما بات ميلنر جاهزا
أيضا بعدما تعافى من إصابة بسيطة تعرض لها مؤخرا.
وص ــرح كـلــوب للموقع اإللـكـتــرونــي الــرسـمــي لليفربول
"األمـ ـ ــور واض ـح ــة ب ـش ــأن مـيـلـنــر ،س ـي ـكــون ج ــاه ــزا تـمــامــا،
والمفاجأة أن تشان أصبح الئقا هو اآلخر".
وأضاف مدرب ليفربول "تشان أبلغني أنه سيعود ،حاول

م

إصرار رونالدو في مواجهة حماس الفرعون

القيام بذلك ونجح في محاولته" ،موضحا "كنا نعتقد أن
األمر سيكون صعبا ،لكنه عاد ،ومنذ اليوم األول لعودته
للتدريبات أثبت استعداده التام".
وتابع "إن تشان يتدرب بشكل طبيعي اآلن ،إنــه خيار
جيد ،وهذا هو السبب في وجوده
معنا".
يذكر أن الفريق االنكليزي
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة
األوكرانية كييف ،امس األول،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـخ ــوض نـهــائــي
أم ـج ــد الـ ـك ــؤوس األوروبـ ـي ــة
أمــام الــريــال ،الــذي يمتلك 12
لقبا في المسابقة.
(د ب أ)

ي ـتــرقــب ع ـشــاق ال ـس ــاح ــرة ال ـم ـس ـتــديــرة نـهــائــي
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ال ـيــوم فــي مـعــركــة ستتجه
خاللها األنظار نحو مواجهة فردية بين المخضرم
كريستيانو رونــالــدو والمصري الصاعد حديث
الساعة محمد صالح.
فــإضــافــة إلــى ص ــراع ري ــال مــدريــد حــامــل اللقب
آخ ــر نسختين واألك ـث ــر تـتــويـجــا بــالـبـطــولــة ب ــ12
لقبا وليفربول الــذي يحلم بالعودة لرفع الكأس
بعد غياب  13عــامــا ،يشهد الملعب األولمبي أو
أولمبيسكي الــو طـنــي بكييف تحديا فــرد يــا بين
كريستيانو "الدون" البرتغالي المخضرم الحائز
الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم خمس مرات
وطموحه الذي ال يعرف حدودا ،وصالح "الفرعون"
المصري الصاعد هداف الدوري اإلنكليزي الممتاز
الــذي بــات حديث الساعة واستحوذ على جوائز
البريميير ليغ هذا الموسم وحل وصيفا لجائزة

إيمري تشان

الحارسان كاريوس ونافاس تحت المجهر
ي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى الـ ـح ــارسـ ـي ــن
األل ـمــانــي لــوريــس كــاريــوس
(لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي)،
وال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي كـيـلــور
ن ـ ــاف ـ ــاس (ري ـ ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـب ــان ــي) اإلبـ ـق ــاء على
شباكهما نظيفة ،عندما
يلتقي العمالقان القاريان.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو هــداف
ريال ،والمصري محمد صالح نجم
هجوم ليفربول ،يتميز الفريقان اإلسباني واإلنكليزي
بـقــوة هجومية ضــاربــة ،بينما يعد كــل مــن كــاريــوس
ونافاس بين الخشبات بمنزلة النقاط الضعيفة.
ورغ ــم بصمتهما فــي وص ــول ري ــال وليفربول إلى
النهائي الـقــاري ،إال أن موقعهما ليس مضمونا في
ملعبي "ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو" ،أو "أنـفـيـلــد" الموسم
المقبل.
عن مستقبل كاريوس مع الفريق االحمر ،قال مدافع
ليفربول السابق فيل طومسون "هل أعتقد أنه يجب
تبديله؟ ربما".
أما مارك لورنسون المتوج مع ليفربول سابقا
في البطولة القارية ،فيرى ان "ريال مدريد سينظر
الـ ـ ــى ك ـ ــاري ـ ــوس ك ـن ـق ـط ــة ضـ ـع ــف عـ ـن ــدم ــا ن ـخ ــوض

أحرز اللقب  6مرات مع ريال مدريد
بالذات بين  1956و.1966
وبعد أن أصبح في  2017أول مدرب
يحرز لقب المسابقة بصيغتها الحالية
مرتين على التوالي ،يأمل زيدان ،سابع من
أحرز اللقب كالعب (عام  2002مع ريال بالذات)
ومــدرب ،أن يعزز هذا اإلنجاز بلقب ثالث على
التوالي.
وخيم على أجواء العاصمة األوكرانية تذمر
مشجعي الفريقين مــن صعوبة الــوصــول الى
كييف واإلقامة هناك ،بسبب األسعار المرتفعة
جــدا ،ما دفع المدير التنفيذي لليفربول بيتر
مور الى القول إن المدينة ال يمكنها التعامل
مع حديث كبير من هذا النوع.
وأكــد رئيس االتـحــاد األوروب ــي السلوفاكي
الـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ت ـش ـي ـف ـي ــري ــن أمـ ـ ــس األول أن أل ــف
ت ـ ــذك ـ ــرة م ـخ ـص ـصــة
لجمهور ريال مدريد
اسـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــى عـ ـنـ ـه ــا
أصحابها ،ألنه لم
يكن باستطاعتهم
الوصول إلى كييف،
وسـيـعــاد بيعها الــى
الجمهور المحلي.
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
لـ ـل ــذي ــن ت ـح ـم ـل ــوا
مـشـقــة الــوصــول
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــف،
وإن ـ ـفـ ــاق ام ـ ــوال
طائلة لتشجيع
فريقيهما ،فاألمل
أن يـ ـك ــون ال ـن ـهــائــي
على قدر الطموحات.

النهائي ،أنا متأكد من ذلك".
ك ـ ـ ـ ــان الـ ـك ــوسـ ـت ــاريـ ـك ــي
ً
جـ ــزءا مــن صـفـقــة انـتـقــال
الحارس االسباني دافيد
دي خيا مــن مانشستر
يونايتد اإلنكليزي الى
ري ــال مــدريــد فــي .2015
إال أن ت ـع ـث ــر اال نـ ـتـ ـق ــال
فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة،
أبـقــى نــافــاس ( 31عــامــا) في
العاصمة اإلسبانية ،ليخطف مع
فريقها الملكي لقب دوري األبطال مرتين.
وعزا صاحب اإليمان العميق هذا االنقالب الخاطف
الى قوة عليا.
نافاس ،البطل في بالده ،نشأ من جذور متواضعة
ليصبح من "أثرياء" ريــال ،وعــرض قصته فيلم اطلق
مؤخرا في اسبانيا بعنوان "رجل اإليمان".
ورغـ ــم ت ـفــوق م ــدري ــد ،ل ــم يـنـجــح ن ــاف ــاس ف ــي إزال ــة
الشكوك حول امكانية استبداله في كل موسم.
إن التدخل المتأخر من مدربه الفرنسي زين الدين
زيــدان فرمل النادي الملكي من التعاقد مع الحارس
الباسكي الــدولــي كيبا أريساباالغا فــي يناير ،فيما
الي ــزال دي خيا والبلجيكي تيبو كــورتــوا (تشلسي)
على رادار ريال مدريد.

أرنولد :كريستيانو
لديه نقاط ضعف
يخوض الشاب ترينت ألكسندر -أرنولد ظهير
أيمن فريق ليفربول ،لقاء مصيريا مع ريال مدريد
ومواجهة خاصة مع كريستيانو رونالدو.
وقال المدافع اإلنكليزي خالل مؤتمر صحافي
"أن تواجه كريستيانو هو أحــد أكبر التحديات.
هو واحد من أفضل الالعبين في التاريخ وحقق
أمورا ال تصدق ،لكن لديه نقاط ضعف أيضا ،مثل
جميع الالعبين .سنحاول استغاللها كي نحول
دون أن يسجل".
وأض ــاف "أصـعــب شــيء هــو توقع مــا سيفعله.
رغ ــم أن كــريـسـتـيــانــو ل ــن ي ـكــون ال ــاع ــب الــوحـيــد
الــذي سيتعين علي مراقبته .فريال مدريد ليس
فريق الالعب الواحد؛ لديه مصادر تهديد أخرى
وتشكيلة قــو يــة ج ــدا .يحظون بالعبين دوليين
عـلــى دك ــة الـ ـب ــدالء .سـيـكــون األمـ ــر صـعـبــا ،لكننا
متحمسون".
يذكر أن الالعب البالغ من العمر  19عاما يعد
أحــد أب ــرز مفاجآت ليفربول هــذا الـمــوســم ،حيث
استغل غياب ناثان كالين بداعي اإلصابة ليمأل
الفراغ الذي خلفه األخير في الجبهة اليمنى ،فضال
عن قدوم قلب الدفاع الهولندي فيرخيل فان دايك
من ساوثامتون ،ليدعم "الريدز" خطه الخلفي.

الحذاء الذهبي ،ويتطلع ألن يحفر اسمه مع أفضل
العبي التاريخ.
وفــي أس ــوأ ال ـحــاالت ،سينهي صــاح الموسم
ب ــ 44هــدفــا سجلها فــي  51مـبــاراة مــع فريقه قبل
لقاء كييف بواقع  32هدفا في البريميير ليغ الذي
خــاض فـيــه  36م ـبــاراة ليصبح فــي أول مواسمه
مع "الــريــدز" هــداف البطولة التاريخي ،ويحصد
جائزة أفضل العب في الموسم من رابطة الالعبين
المحترفين ،وأفضل العب من قبل رابطة الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،وأفضل العــب من قبل رابطة
الـكـتــاب الــريــاضـيـيــن فــي إنـكـلـتــرا ،وأخ ـيــرا أفضل
العب في الدوري اإلنكليزي في استفتاء الجماهير.
وفــي التشامبيونز ليغ سجل صــاح  11هدفا
(منها هدفه في الدور التمهيدي) ،ليصبح الهداف
الثاني للبطولة هذا الموسم خلف كريستيانو الذي
يخوض النهائي وفي جعبته  15هدفا.

وإذا كان هذا العام هو عام السعد على محمد
صالح البالغ من العمر  25عاما ،فهو عام جديد
أثبت فيه كريستيانو الذي أكمل  32عاما في فبراير
الماضي أنه ال يستسلم إزاء تقدم العمر.
ويخوض كريستيانو نهائي التشامبيونز ليغ
بعدما سجل  44هدفا في الموسم ،أي نفس رصيد
صــاح لكن فــي  42مـبــاراة بــواقــع ثمانية لـقــاء ات
أقل من "مو".
ودائـمــا مــا يليق دوري األبـطــال بكريستيانو،
فرغم بدايته المتعثرة فــي الموسم ،كــان الالعب
ال ــذي سـجــل فــي كــل م ـبــاريــات دور الـمـجـمــوعــات
وباستثناء نصف النهائي أمــام بايرن ميونيخ،
هز الدون شباك جميع خصومه في هذه النسخة
من التشامبيونز ليغ.

هندرسون وميلنر القلب اإلنكليزي في الريدز
قد ال يكون ثنائي الوسط
األكثر موهبة ،لكنه القلب
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ل ـل ـي ـف ــرب ــول:
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردان ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون
وجـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــس م ـ ـي ـ ـل ـ ـنـ ــر
سيتوليان حماية جبهة
ال ـ ــوس ـ ــط أمـ ـ ـ ــام ال ــزح ــف
المنتظر لريال مدريد.
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون ال ـ ـقـ ــائـ ــد
و"نـ ــائ ـ ـبـ ــه" م ـي ـل ـن ــر ي ـق ــدم ــان
م ـس ـتــويــات ثــاب ـتــة ف ــي تشكيلة
الـ ـم ــدرب االل ـم ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب ،وي ـل ـع ـبــان دور
الظل وراء الثالثي الهجومي الضارب المؤلف من
المصري محمد صالح ،والسنغالي ساديو مانيه
والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
لكن ليفربول يدين بجزء من نجاحه القاري الى
الثبات الفني لهذا الثنائي ،وذلك دفع المدرب كلوب
الى القول في ابريل الماضي" :يوجدان هنا النهما
جيدان حقا ،وليس النهما انكليزيان أو بريطانيان".
وتابع "لكن اذا امتلكت العبين بمستوى مشابه،
أحــده ـمــا انـكـلـيــزي واآلخ ـ ــر أج ـن ـبــي ،أخ ـت ــار دائـمــا
االنكليزي".
ويصر كلوب على ان العبي الوسط "يحافظان
ّ
على المزاج الجميل ويعرفان تاريخ الـنــادي .لكن

ل ــدي ـن ــا الع ـب ـي ــن مـ ــن جـمـيــع
أنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم وهـ ـ ــم
يـعـشـقــون الـ ـن ــادي .لكن
االن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــز يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــودون
المجموعة".
كـتـبــت صـحـيـفــة "ذا
غ ـ ــاردي ـ ــان"" ،قـ ــد يـكــون
الـ ـثـ ـن ــائ ــي هـ ـن ــدرس ــون-
مـيـلـنــر ع ــادي ــا م ــن حيث
نوعية كــرة ال ـقــدم ،لكنهما
( )...يشكالن الـمـحــرك المثالي
وراء الـصــافــرات ،وال ـشــرارات وضغط هــذا الهجوم
المذهل".
بالنسبة للصحافة االنكليزية ،يدين كلوب لهذا
الثنائي بنجاحه األوروبي ،فالغارديان تعتبرهما
"ع ـن ـص ــرا ح ـي ــوي ــا م ــن ال ـ ـهـ ــدوء ف ــي ق ـل ــب ال ــزوب ـع ــة
الهجومية".
قدرتهما على تغطية أي متر مربع من المستطيل
األخضر ،وتنفيذ تدخالت أرضية ولكن غير عنيفة
واطالق العنان للثالثي مانيه-صالح-فيرمينو ،كلها
عناصر صنعت المعجزات.

حكم المباراة:
الصربي  -ميلوراد مازيتش
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هيوستن على بعد فوز
من نهائي «البالي أوف»
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،أصبح هيوستن
روكتس على بعد فوز من
بلوغ النهائي بتقدمه على
غولدن ستايت ووريرز حامل
اللقب  2-3في سلسلة نهائي
المنطقة الغربية.

أصبح هيوستن روكتس على
بعد فوز من بلوغ نهائي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين
للمرة األولى منذ أيام األسطورة
حكيم اوالدج ــوان ،وذلــك بتقدمه
ع ـل ــى غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت ووريـ ـ ــرز
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب  2-3ف ــي سـلـسـلــة
نهائي المنطقة الغربية.
وبـ ـع ــدم ــا ن ـج ــح الـ ـث ــاث ــاء فــي
ايـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف سـ ـلـ ـسـ ـل ــة انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات
غــولــدن سـتــايــت عـلــى أرض ــه في
ال ـ ــ"بـ ــاي اوف" ع ـنــد  16م ـب ــاراة
م ـت ـتــال ـيــة ،تـمـكــن ف ــري ــق ال ـم ــدرب
مــايــك دانـتــونــي مــن حسم اللقاء
ال ـخــامــس ع ـلــى مـلـعـبــه "تــويــوتــا
سنتر" بنتيجة  ،94-98وأصبح
بذلك على بعد فوز من النهائي.
وفي حال كرر هيوستن اليوم
م ــا حـقـقــه ال ـث ــاث ــاء ف ــي "اوراكـ ـ ــل
اري ـ ـنـ ــا" ،س ـي ـح ـجــز ب ـطــاق ـتــه ال ــى
نهائي الدوري للمرة األولى منذ
 ،1995-1994حين تــوج باللقب
لـلـمــوســم الـثــانــي تــوالـيــا بقيادة
ح ـك ـيــم "ذي دري ـ ـ ــم" اوالدجـ ـ ـ ــوان
وك ــاي ــد "ذي غ ــاي ــد" دراك ـس ـل ــر
ونجوم آخرين مثل سام كاسيل
وروبـ ــرت ه ــوري وكـيـنــي سميث

وماريو ايلي وسكوت بروكس.
ل ـكــن ن ـجــم هـيــوسـتــن جيمس
هاردن ال يريد التفكير بالنهائي
ألن "شيئا لم يتغير بالنسبة لنا.
نحن نتعامل مع كل مباراة على
حــدة ،مع كل مركز بمركز (خالل
المباريات) .نحاول أن نقدم كل ما
نملكه لكي نمنح أنفسنا أفضل
فرصة ممكنة".
وي ــدي ــن ه ـيــوس ـتــن بـتـحـقـيـقــه
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ت ــوال ـي ــا وت ـحــويــل
ت ـخ ـل ـفــه ال ـ ــى تـ ـق ــدم  2-3الي ــري ــك
غـ ــوردون ال ــذي دخ ــل مــن مقاعد
البدالء وسجل  24نقطة وخطف
ال ـ ـكـ ــرة مـ ــن الـ ـضـ ـي ــوف فـ ــي آخ ــر
استحواذ لهم في اللقاء.
وفــي ظل معاناة هــاردن الذي
اكتفى بتسجيل  19نقطة ،نجح
غ ــوردون فــي فــرض نفسه نجما
للقاء بمساندة من صانع األلعاب
كريس بول الذي سجل  20نقطة
مـ ــع  7م ـت ــاب ـع ــات و 6ت ـم ــري ــرات
حاسمة ،لكنه اضطر لترك زمالئه
فــي اواخ ــر الـلـقــاء بسبب إصابة
عـضـلـيــة ف ــي ف ـخ ــذه ال ـي ـم ـنــى قد
تحرمه من المشاركة في مباراة
اليوم.

بوكيتينو يجدد عقده حتى
أعلن نادي توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس األول ،توقيع مدربه
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عقدا جديدا يبقيه في صفوف النادي
اللندني حتى سنة  ،2023ليضع بذلك حدا للجدل حول مستقبله.
وق ــاد ال ـمــدرب األرجنتيني توتنهام الــى إنـهــاء ال ــدوري االنكليزي
الممتاز في أحد المركزين الثاني أو الثالث في المواسم الثالثة الماضية.
و قــال بوكيتينو فــي تصريحات نقلها الموقع اإللكتروني لنادي
شمال لندن "أنا فخور بتوقيع عقد طويل المدى في الوقت الذي يشهد
النادي إحدى أبرز المراحل في تاريخه ،وأن اكون مدربا لقيادة الفريق
في ملعبنا العالمي الجديد".
وينتقل توتنهام الموسم المقبل الى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 62
الف متفرج ،بعدما خاض منافسات الموسم الحالي على استاد ويمبلي
الشهير في لندن بانتظار اكتمال االعمال في ملعبه.
وتابع األرجنتيني "هــذا من العوامل التي تجعل من منصبي أحد
اكثر المناصب اثارة في عالم كرة القدم" ،مضيفا "لقد وضعنا خططا
لضمان البناء على العمل الرائع الــذي ساهم كل واحــد به في األعــوام
األربعة الماضية".
مــن جهته ،قــال رئـيــس ال ـنــادي دان ـيــال ليفي "مــاوريـسـيــو عــزز روح
الفريق بطريقة مذهلة ،واعتمد اسلوبا في اللعب أحب مشجعو النادي
مشاهدته" ،مؤكدا "أعرف انهم سيرحبون بهذا االلتزام مع ماوريسيو".

2023

بوكيتينو

سلة أخبار
سامباولي يعترف بخيبة
استبعاد روميرو

جانب من لقاء هيوستن وغولدن ستايت
أم ــا مــن جـهــة غــولــدن ستايت
الــذي أصبح مهددا بالغياب عن
نهائي الــدوري للمرة األولــى في
المواسم األربـعــة األخـيــرة ،فقدم
الرباعي الكبير كيفن دورانت (29
نقطة) وستيفن كوري ( 22مع 7
متابعات و 6تمريرات حاسمة)
وكالي تومسون ( )23ودرايموند
غ ــري ــن ( 12م ــع  15م ـتــاب ـعــة و4

تمريرات حاسمة) مباراة جيدة،
لكن ذلــك لــم يكن كافيا لتجنيب
فريقه السقوط للمرة األولــى في
م ـب ــاراة خــامـســة مــن سلسلة في
الـ"بالي اوف" منذ .2015
ورغ ــم ال ـخ ـســارة وتـخـلـفــه في
هذه السلسلة وإمكانية التنازل
ع ــن ال ـل ـق ــب ،بـ ــدا م ـ ــدرب ووري ـ ــرز
ستيف كير مرتاحا لوضع فريقه،

كولمان

بالقول "شعوري رائع بخصوص
الوضع الموجودين فيه حاليا.
قد يبدو (ما يقوله) جنونيا لكن
هذا هو شعوري .أعلم تماما ما
أراه هـنــاك (فــي أرضـيــة الملعب)
وداف ـ ـع ـ ـنـ ــا ع ـل ـي ـه ــم ب ـش ـك ــل رائـ ــع
الليلة".
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة شـ ـه ــدت ت ـب ــادل
ال ـت ـق ــدم ب ـي ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن ف ــي 16

مناسبة ،دخل ووريرز الى الربع
األخير وهــو في المقدمة بفارق
نقطة واحدة ،لكن غوردون تألق
في الربع الحاسم بتسجيله 10
من نقاطه الـ ،24أبرزها ثالثية في
آخر  1.21دقيقة ،واضعا أصحاب
األرض في المقدمة بفارق  4نقاط.

ويستهام يعلن رحيل الثنائي كولينز وإيفرا
أعلن نادي ويستهام اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس
األول ،رحيل الثنائي جيمس كويلنز ،وباتريس إيفرا
عن الفريق بنهاية عقديهما في  30يونيو المقبل.
وسيرحل كولينز عن الفريق ،بعدما خاض 214
مباراة طوال عشرة مواسم قضاها مع ويستهام.
وانضم كولينز ،الذي يبلغ عامه الـ 35في أغسطس
المقبل ،إلــى ويستهام قــادمــا مــن كــارديــف سيتي
بجانب صديقه المقرب ،داني جابيدون ،في يوليو
2005.
وفي ذات العام شارك كولينز في أول مباراة له مع
الفريق في كأس رابطة المحترفين اإلنكليزية أمام
شيفليد وينزداي في سبتمبر .وأمضى كولينز أربع
سنوات في فترته األولى مع ويستهام قبل أن ينتقل
إلى أستون فيال.
وعــاد العــب ويلز الدولي السابق إلــى ويستهام
في صيف  ،2012وحجز مقعدا أساسيا في تشكيلة
ال ـفــريــق مــع ال ـم ــدرب س ــام أالرديـ ـ ــس ،عـقــب صـعــود
الفريق للدوري اإلنكليزي الممتاز.
كما سيرحل أيضا الفرنسي باتريس إيفرا عن
الفريق بنهاية عقده في  30يونيو.

األنظار على كولمان في غياب غاتلين في يوجين
ستتركز االنظار على عــداء سباقات السرعة االميركي الواعد كريستيان كولمان
في غياب مواطنه المخضرم جاستن غاتلين اليوم في لقاء يوجين ،المرحلة الثالثة
من الدوري الماسي اللعاب القوى ،الذي سيشارك فيه عدد من االبطال العالميين
واالولمبيين وفي مقدمهم بطل الوثب العالي القطري معتز برشم.
وسيشارك كولمان الول مرة هذا العام في سباق  100م ،لكنه لن يكون في
مواجهة طال انتظارها مع مواطنه غاتلين ( 36عاما) بسبب اصابة االخير
في قدمه.
ولفت كــولـمــان ،الــذي حــل وصيفا لغاتلين فــي سباق  100م فــي بطولة
العالم في لندن ( )2017قبل ان يحصد ذهبية سباق  60م في بطولة
العالم في برمنغهام االنكليزية ( ،)2018االنظار بشكل كبير في
مشاركاته خالل االشهر االخيرة ما يكفي ليجعله محط االنظار
في هذه المرحلة.
وحطم ابن مدينة اتالنتا ،صاحب افضل توقيت في سباق
 100م عــام  9.82( 2017ث ــوان) ،هــذا الـعــام الــرقــم القياسي
لسباق  60م داخل قاعة مسجال  6.34ثوان ،اتبعه بذهبية
بطولة العالم في برمنغهام ،فارضا نفسه خليفة للنجم
الجامايكي المعتزل اوساين بولت وهو في سن الثانية
والعشرين.
وزاد هــذا االمــر عشاق ام االلـعــاب تشويقا لرؤيته
يـنــافــس ف ــي ال ـه ــواء ال ـط ـلــق ،ف ـكــان ال ـمــوعــد ف ــي لـقــاء
يوجين حيث كان البرنامج االولي يتضمن مشاركته

في سباقي  100و 200م ،لكن المشرفين عليه نصحوه بخوض الـ 100م فقط في بداية
موسمه ،وتأجيل المشاركة في  200م الى لقاء اوسلو في  7يونيو.
وال تقل منافسات سباق  200م اهمية في ظل المواجهة المنتظرة ايضا بين الشاب
االميركي الموهوب نواه اليلز ( 20عاما) وبطل العالم التركي راميل غولييف.
بعيدا عن سباقات السرعة ،تتميز محطة يوجين بمشاركة مجموعة من
االبطال والمتألقين دائما على غرار العداء الجامايكي عمر ماكليود ( 110م
حواجز) ،والكيني كونسيليوس كيبروتو ( 3االف م موانع) والقطري برشم
والفرنسي رينو الفيلني صاحب الرقم القياسي في مسابقة القفز بالزانة
والذي استعاد شيئا من مستواه بعد اجتيازه فترة صعبة العام الماضي.
ولدى السيدات ،تتجه االنظار بشكل خاص الى سباق  100م حيث
ستكون االميركية تــوري بوي بعد نحو عام من تتويجها بطلة
للعالم في لندن  ،2017امام تحد كبير في مواجهة الجامايكية
ايالين طومسون بطلة اولمبياد ريو  ،2016والهولندية
دافني شيبرز والعاجيتين ماري-جوزيه تا لو ومورييل
اهوريه.
وتـشــارك االميركية اليسون فيليكس ،صاحبة الرقم
القياسي فــي عــدد الميداليات فــي بـطــوالت العالم (16
مـيــدالـيــة م ــن مـخـتـلــف االن ـ ـ ــواع) ،الول م ــرة ه ــذا الـعــام
فــي سـبــاق  400م حيث سـتــواجــه البطلة االولمبية
الـبـهــامــاسـيــة شــونــاي مـيـلــر-اويـبــو ،وبـطـلــة العالم
االميركية فيليس فرانسيس.

في ثمن نهائي بطولة روالن
غاروس الفرنسية ،ستكون
هنالك مواجهة محتملة
بين المصنفتين األوليين
في العالم سابقا األميركية
والروسية
سيرينا وليامس ً
ماريا شارابوفا ،وفقا لما
أفرزت قرعة أمس األول.

اعترف خورخي سامباولي
المدير الفني للمنتخب
األرجنتيني لكرة القدم بأنه
كان من الصعب عليه اتخاذ
قراره باستبعاد حارس المرمى
سيرغيو روميرو من قائمة
الفريق ،الذي يتأهب لكأس
العالم  2018بروسيا.
وكان االتحاد األرجنتيني لكرة
القدم أعلن مساء الثالثاء أن
سامباولي استبعد روميرو،
حارس مرمى مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،من قائمة المنتخب
بسبب إصابة الحارس في
الركبة اليمنى.
وقال سامباولي في تصريحات
للصحافيين عقب مران
المنتخب امس األول "كان أمرا
صعبا أن اضطر إلى استبعاد
روميرو ،لقد كان شيئا غير
متوقع".
وأعلن سامباولي استدعاء
ناويل جوزمان حارس تيجريس
المكسيكي إلى القائمة لينضم
بذلك إلى ويلي كاباييرو حارس
تشلسي اإلنكليزي وفرانكو
أرماني حارس ريفر بليت
األرجنتيني.
ويتنافس المنتخب األرجنتيني
في المونديال الروسي ،الذي
يقام بين  14يونيو و 15يوليو،
ضمن المجموعة الرابعة مع
منتخبات كرواتيا ونيجيريا
وأيسلندا.

بولونيا اإليطالي
يقيل دونادوني

إيفرا
وانـضــم إيـفــرا ( 37عــامــا) بعقد قصير األم ــد في
فبراير الماضي ،وشــارك في خمس مباريات فقط
مع الفريق.

ريكياردو األسرع في جولتي
تجارب موناكو
حقق األسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول التوقيت األسرع في
جولتي التجارب الحرة لجائزة موناكو الكبرى ،المرحلة السادسة من
بطولة العالم للفورموال واحد التي تقام غدا.
وح ــل ثــانـيــا ف ــي الـجــولـتـيــن زمـيـلــه ف ــي ري ــد بـ ــول ،ال ـهــول ـنــدي مــاكــس
فيرشتابن ،في حين جاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس
وحامل اللقب في المركز الثالث في الجولة االولى امام منافسه المباشر
على الصدارة األلماني سيباستيان فيتل سائق فيراري.
وتبادل فيتل وهاميلتون األدوار في الجولة الثانية بحلول االول ثالثا
امام البريطاني.
وتـقــام الـتـجــارب الـحــرة فــي سباق جــائــزة موناكو الخميس بــدال من
الجمعة ،والتجارب الرسمية السبت.
وقال األسترالي "انا واثق من القتال من اجل الفوز األحد .اشعر ان فوزا
أفلت مني منذ بضع سنوات".
وتابع "لذلك ،سأحاول العمل من اجل ذلك ،لكنني احب ان يكون هذا
شعوري في كل سباق .اننا نعتقد بصدق ان لدينا فرصة للفوز ...أنا
مستعد للفوز".
في الجولة األولى ،سجل ريكياردو  1:12.126دقيقة ،بمعدل سرعة بلغ
 264.687كلم في الساعة ،ولم يبعد فيرشتابن كثيرا بتسجيله 1:12.280
دقيقة ،مقابل  1:12.480لهاميلتون الثالث ،و 1:13.041دقيقة لفيتل الرابع.
وف ــي ال ـجــولــة الـثــانـيــة ،حـســن ري ـك ـيــاردو ســرعـتــه مـسـجــا 1:11.841
دقيقة ،بمعدل سرعة وصل الى  265.737كلم في الساعة ،امام فيرشتابن
( )1:12.035وفيتل ( )1:12.413وهاميلتون (.)1:12.536

مواجهة محتملة بين سيرينا وشارابوفا في روالن غاروس
أف ــرزت قــرعــة امــس االول مواجهة محتملة فــي ثمن نهائي
بطولة روالن غاروس الفرنسية ،ثاني البطوالت االربع الكبرى،
بين المصنفتين األوليين في العالم سابقا االميركية سيرينا
وليامس والروسية ماريا شارابوفا.
وتلتقي سيرينا مع التشيكية كريستينا بليسكوفا المصنفة
 70عالميا في الدور االول ،في حين تواجه شارابوفا ،المصنفة
 29عالميا راهنا ،احدى المتأهالت من التصفيات.
وي ـم ـكــن ل ـش ــاراب ــوف ــا الـمـصـنـفــة س ــادس ــة م ــاق ــاة كــارولـيـنــا
بليسكوفا ،شقيقة كريستينا ،في الدور الثالث.
وت ـعــود ولـيــامــس وشــارابــوفــا ال ــى الـبـطــولــة الفرنسية بعد
غيابها عن نسخة  .2017وابتعدت سيرينا بسبب حملها في
طفلتها االولـ ــى ،فــي حـيــن لــم تحتل الــروسـيــة مــركــزا يخولها
المشاركة بعد عودتها من االيقاف مدة  15شهرا بسبب تعاطي
مواد محظورة كما لم تحصل على بطاقة دعوة من المنظمين.
وأصيبت شارابوفا ،حاملة اللقب في  2012و ،2014قبل الدورة
ولم تحاول خوض التصفيات التأهيلية.
بــدورهــا ،حصلت سيرينا الـتــي تــراجـعــت الــى الـمــركــز 453
عالميا على تصنيف محمي ،للمشاركة في البطولة التي احرزت
لقبها ثالث مرات في  2002و 2013و.2015
ولــم تكن سيرينا على رأس احــدى المجموعات ،وبالتالي
كانت امام خطر مواجهة احدى الالعبات المميزات باكرا ،وذلك
خلق جدلية في الواليات المتحدة.
ولدى الرجال ،حصل االسباني رافايل نــادال المصنف أوال
عالميا على طــريــق سهل نحو لقبه ال ـحــادي عـشــر ،ويستهل
مشواره ضد االوكراني الكسندر دولغوبولوف المصنف .54
ويتقدم نــادال ،المتوج االسبوع الماضي بلقبه الثامن في

رياضة

دورة روما والذي احرز لقبه الحادي عشر في كل من برشلونة
ومونتي كارلو 2-7 ،في المواجهات المباشرة ضد دولغوبولوف.
وقال نادال خالل سحب القرعة "من الجيد دوما ان اعود الى
باريس حيث عشت لحظات رائعة في مسيرتي".
وسيتفادى نادال ( 31عاما) مواجهة المتوجين السابقين
الـصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش والـســويـســري ستانيسالس
فافرينكا باالضافة الى االختصاصي على االراضــي الترابية
النمسوي دومينيك تييم ،اذ وقعوا في النصف اآلخر من القرعة
حيث يحتل االلماني الكسندر زفيريف المركز الثاني.
وقــد يــواجــه ن ــادال فــي طريقه الــى النهائي صديق
طفولته الفرنسي ريشار غاسكيه في الــدور الثالث،
والكندي دنيس شابوفالوف في دور الـ ،16والجنوب
افريقي كيفن انــدرســون الــذي تغلب عليه في نهائي
فالشينغ ميدوز  ،2017والكرواتي مارين سيليتش
الثالث في نصف النهائي.
ولـ ــم ي ـت ـخــط زف ـي ــري ــف ال ـ ــذي خ ـس ــر ن ـه ــائ ــي روم ــا
االسبوع الماضي امام نادال ،الدور الثالث في باريس
وخرج من الدور االول العام الماضي.
وف ــي غ ـيــاب ال ـســوي ـســري روج ـيــه ف ـي ــدرر ،يستهل
زفيريف ( 21عاما) مشواره ضد الليتواني ريكارديس
بيرانكيس.
اما ديوكوفيتش ( 31عاما) ،حامل لقب  2016والذي
تراجع الى المركز  22عالميا بعد معاناته في التعافي
من اصابة بكوعه ،فيواجه متأهال من التصفيات وقد
يلتقي البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع.

شارابوفا وسيرينا

أقال نادي بولونيا صاحب
المركز الخامس عشر في
بطولة ايطاليا لكرة القدم
مدربه روبرتو دونادوني
بعد ثالث سنوات من توليه
المهمة.
وقال رئيس النادي جوي
سابوتو "لقد اعطانا
مصداقية ،لكن الشعور هو
انه بعد ثالث سنوات وصل
مع جهازه الفني الى نهاية
شيء ما".
ولم يتخط بولونيا المركز
الرابع عشر تحت اشراف
دونادوني ،وابتعد هذا
الموسم خمس نقاط فقط عن
كروتوني أول الهابطين إلى
الدرجة الثانية.
وسبق للنجم الدولي أن تولى
تدريب منتخب ايطاليا عامين
ناجحين بعد مونديال ،2006
وانتهى مشواره معه في ربع
نهائي كأس أوروبا  2008بعد
الخسارة أمام إسبانيا.

أتلتيكو مدريد يؤكد
تعاقده مع رودري
أعلن نادي أتلتيكو مدريد
اإلسباني لكرة القدم ،أمس
األول ،توصله إلى اتفاق مع
فريق فياريال ،يقضي بإعادة
التوقيع مع العبه السابق
رودري هيرنانديز مقابل 20
مليون يورو.
وقدم العب خط الوسط
هيرنانديز ( 21عاما) موسما
جيدا مع فريق فياريال ،حيث
شارك في  47مباراة في كل
المسابقات ،وقاد فياريال
إلنهاء الموسم في المركز
الخامس بالدوري اإلسباني،
وسيوقع عقدا مدته خمس
سنوات مع أتلتيكو.
وانضم رودري إلى فياريال
في  2015بعد خمس مواسم
قضاها في أكاديمية
الناشئين بأتلتيكو ،قبل أن
يصبح العبا أساسيا مع
فريق فياريال.
وذكر نادي أتلتيكو في بيان:
"سيصبح العب خط الوسط
العبا في فريق أتلتيكو بداية
من  1يوليو المقبل بعقد
مدته خمس سنوات".
وتابع البيان" :لقد فاز
ببطولة أوروبا تحت  19عاما
مع إسبانيا في  ،2015وهو
العب أساسي في منتخب
الشباب تحت  21عاما".
وخاض رودري أول مباراة
دولية له مع المنتخب
اإلسباني خالل المباراة التي
تعادل فيها منتخب إسبانيا
مع ألمانيا  1/1في مباراة
ودية جمعتهما في مارس
الماضي.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

شرارة تشعل «القديمة» وتفجرها
من مذكرات
خالد الفرج!
ولـ ـ ــدت ف ــي ال ـك ــوي ــت عـ ــام ،1898
وشـ ـبـ ـب ــت ع ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــوق عـ ـل ــى وه ــج
ت ـن ـظ ـيــرات ال ـقــوم ـيــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
ب ــدأت فــي كــل أنـحــاء الــوطــن العربي
قبل بدايات القرن الماضي ،وانطلقت
منذ زهرة شبابي من الكويت أجوب
أق ـط ــار وط ـنــي ال ـعــربــي ،فـعـمـلــت في
إذا ع ــة المملكة العربية السعودية،
وس ــاه ـم ــت ف ـي ـهــا ب ـن ـشــاطــات أدب ـيــة
وف ـك ــري ــة وأمـ ـسـ ـي ــات ش ـع ــري ــة ،وف ــي
دم ـش ــق ك ـن ــت م ــن ال ـم ـســاه ـم ـيــن فــي
تــأس ـيــس ج ـمــاعــة ال ـش ـعــر ال ـحــديــث،
وعن وجودي في لبنان فإن الحديث
يطول ،أما في القاهرة فقد كانت لي
نـشــاطــات كثيرة فــي مـجــاالت األدب
والـشـعــر ،وكـنــت مــن جـلـســاء العقاد
والمازني وغيرهما من كبار األدباء،
ولـ ـك ــن ق ـب ــل ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي كـ ــل ه ــذه
التفاصيل عـلـ َّـي أن أقــف فــي سطور
قـلـيـلــة أمـ ــام عـشـقــي األول واألخ ـي ــر
لـ ـلـ ـك ــوي ــت حـ ـي ــث بـ ــواك ـ ـيـ ــر سـ ـن ــوات
ط ـفــول ـتــي ،وأس ـت ــذك ــر ب ـه ــذا ال ـصــدد
ً
حوارا دار بين والدي وأحد أصدقائه:
***
 أال تــاحــظ أخ مـحـمــد أن ولــدكخالد يتمتع بنزعة قيادية؟
 ما الذي يدفعك إلى هذا القول؟ رأيته يلقي على أقــرانــه األوامــرفيطيعونه!
 رب ـ ـم ـ ــا ألن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـت ـ ـفـ ــوق ع ـل ـي ـهــمب ــالـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــرأهـ ــا مــن
مكتبتي ،فهو ما فتئ يقرأ عن سيف
ذي ي ـ ــزن وعـ ـنـ ـت ــرة وغـ ـي ــر ذل ـ ــك مــن
القصص العربية.
 وهل إقباله على قراءة القصصسيجعله يهتم بالتجارة مثلك؟
 الـتـجــارة ليست البيع والـشــراءً
فحسب ،بل اإلقبال على القراءة أيضا.
***
• وبالفعل فقد كان والــدي يهيئ
لــي كــل الـفــرص الـتــي تجعلني أقبل
القراءة.
على
ُ
وعندما فتحت المدرسة كنت من
أوائ ــل الملتحقين بـهــا ،ولـمــا الحظ
ن ــاظ ــر ال ـم ــدرس ــة م ـثــابــرتــي ال ـج ــادة

فككت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ،عثر
ً
عليها فــي مدينة دريـســدن ،لكنها انفجرت جزئيا خالل
عملية التفكيك ،وتسببت في حريق.
وغ ـ ّـردت الشرطة اإلقليمية فــي واليــة ساكسونيا على
حسابها في "تويتر" أمس" ،انتهت حالة الطوارئ وفككت
القنبلة!".
ّ
المتفجر الثالثاء الماضي في ورشة
وعثر على الجسم
وسط دريسدن بالقرب من محطة القطاراتّ .
وأجلي تسعة آالف شخص من المنطقة ،وأثرت عملية
تفكيك اللغم على حركة الطيران في مطار المدينة ،التي
ً
سويت أرضا ،إثر قصف قوات الحلفاء.
ً
وغالبا ما تشهد ألمانيا هذا النوع من عمليات اإلخالء،
فـبـفـعــل الـ ـغ ــارات الـمـكـثـفــة ل ـق ــوات الـحـلـفــاء خ ــال الـحــرب
ّ
يتعين على خدمات نزع األلغام التدخل
العالمية الثانية،
باستمرار لتفكيك ألغام وقنابل مكتشفة في ورش بناء
وغابات وحقول وحدائق.
لـكــن الـمـهـمــة كــانــت صـعـبــة ه ــذه ال ـم ــرة ،فـبـعــد أن نــزع
ّ
المفجر عن بعد ،قدحت شرارات
اختصاصيو إزالة األلغام
أشعلت مواد عازلة تحيط بالقنبلة التي تبلغ زنتها 250
ً
كيلوغراما ،فانفجر جزء منها.
(أ ف ب)

د .نجم عبدالكريم
و شـغـفــي بالعلم نقلني إ لــى الصف
ً
الثاني متخطيا الصف األول ،ولما
أنهيت دراستي رشحتني المدرسة
لـلـتــدريــس ف ـي ـهــا ...ول ـكــن بـعــد فـتــرة
غادرت الكويت إلى الهند للعمل في
التجارة ،ثم عدت منها إلى البحرين،
ً
حيث لقيت ترحابا من أهلها فأقمت
فيها أم ــارس نشاطي الثقافي ،لكن
الميجر ديلي البريطاني لم يعجبه
قولي:
واحد؟
غير
الجزيرة
في
هل
شعب ٍ
ٍ
ّ
ق ــد م ــزق ــت ب ـيــد ال ـع ــدا وح ــدات ــه
من لي ببسمارك يضم صفوفه
وعـلـيــه تـجـمــع نـفـسـهــا أشـتــاتــه
ً
فيعيد من هذي الممالك وحدة
وال ـ ُـع ـل ـ ُـم ت ـخ ـفــق فــوق ـهــا راي ــات ــه
• فامتد غضب الميجر البريطاني
ليزج بالكثير من أهــل البحرين في
ال ـس ـجــون ،مـمــا دفـعـنــي إل ــى الـعــودة
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت عـ ــام  ،1927وأن ـ ــا فــي
أش ــد ح ــاالت الـغـضــب لـمــا ج ــرى في
البحرين ،فقلت:
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب شـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن ه ـج ـم ـت ــه
وال ـش ــرق مـقـســوم عـلــى وحــدتــه
فـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــن مـ ـغـ ـل ــول ــة
يـ ـق ــوده ــا ال ـ ـغـ ــرب إلـ ـ ــى ح ـفــرتــه
قـ ــد أبـ ـع ــد األح ـ ـ ـ ــرار عـ ــن داره ـ ــم
وقـ ـ ـ ـ ـ ّـرب األن ـ ـ ـ ـ ــذال مـ ــن ح ـضــرتــه
***
• سكت قلب الشاعر خالد الفرج
ف ــي ل ـب ـنــان ع ــام  1954ب ـعــد أن تــرك
ً
ً
تراثا كثيرا يدعو فيه أمته العربية
إلى وحدتها.
سمعت صوتك العروبة جمعاء
ـواد وحـ ـ ــواضـ ـ ــر
ف ـ ـت ـ ـنـ ــاهـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
رددت شـعــرك الـطـلــي فلسطين
وه ـ ــام ـ ــت ب ـ ــه ج ـ ـبـ ــال الـ ـج ــزائ ــر
ً
ً
أغـ ـنـ ـي ــات تـ ـ ــرق حـ ـيـ ـن ــا وح ـي ـن ــا
ي ـت ـل ـظــى ب ـه ــا ال ـل ـه ـي ــب الـ ـه ــادر
ً
ً
• رحم الله مواطنا كويتيا عشق
وطـ ـن ــه الـ ـك ــوي ــت ،وأح ـ ـ ــب ع ــروب ـت ــه،
وأمضى سني حياته من أجلها.

ميغان بالنسبة إلى الصاغة ...ذهب
قــال صــائـغــون إن تأثير الممثلة األميركية
م ـي ـغــان م ــارك ــل ام ـت ــد إل ــى ال ــذه ــب األصـ ـف ــر ،إذ
ساعد على تعزيز مبيعات الــواليــات المتحدة
من المعدن النفيس في الربع األول من ،2018
مع توقعات بتحقيق المزيد من المكاسب في
المستقبل.

انهار المسرح فمات المارة
ان ـه ــار م ـســرح قـيــد الـتــرمـيــم،
م ـس ــاء األرب ـ ـعـ ــاء ال ـم ــاض ــي ،في
مدينة سان ميغيل دي توكومان
ف ــي األرج ـن ـت ـي ــن ،م ــا أس ـف ــر عن
مقتل ثالثة أشخاص ،وإصابة
اثنين ،بحسب ما أفادت الشرطة.
ووقعت الحادثة قرابة الثامنة
ً
ليال ،في وقت تكون فيه الحركة
ك ـث ـي ـف ــة فـ ـ ــي وس ـ ـ ــط الـ ـم ــديـ ـن ــة.
وال ـض ـحــايــا ه ــم م ــن الـ ـم ــارة ،إذ

حرائق أستراليا ...فوضى مطلقة

ً
وو فـقــا للمجلس العالمي للذهب ،فقد مثل
الــربــع األول مــن ال ـعــام أق ــوى أول ثــاثــة أشهر
بالنسبة إ لــى الطلب على الحلي الذهبية في
الواليات المتحدة منذ .2009
وقال بائعون إن هذا يرجع إلى أسباب ،أهمها
افتتان الناس بماركل التي خطبها األمير هاري

في نوفمبر الماضي ،وزفت إليه السبت الماضي.
وتفضل ميغان ،التي تحمل اآلن لقب دوقة
ساسكس ،الذهب األصفر.
وق ــال ديـفـيــد بــوروت ـشــوف ،وه ــو صــائــغ في
نيويورك أمس "خالل فترة الخطبة بدأنا نشهد
زي ــادة فــي مبيعات الــذهــب األص ـفــر ،وارتـفـعــت
وتيرة هذه الزيادة في الشهرين األخيرين ...زادت
مبيعات الحلي المصنوعة من الذهب األصفر
بنحو  30في المئة هذا العام".
وقــال صائغون "على مــدى األعــوام الخمسة
ع ـشــرة األخ ـي ــرة ك ــان الــذهــب األب ـيــض والـفـضــة
وال ـبــات ـيــن م ــن ال ـم ـع ــادن الـمـفـضـلــة ف ــي قـطــاع
صناعة الحلي وبين المقبلين على الزواج .وفي
السنوات القليلة الماضية زادت شعبية الذهب
الوردي ،واعتبر البعض أن الذهب األصفر عفى
عليه الزمن".
وقـ ـ ـ ــال ب ـ ــورت ـ ـشـ ــوف ،إن "ال ـ ــذه ـ ــب األبـ ـي ــض
والبالتين يمثالن عــادة بين  70و 80في المئة
من مبيعاته ،وإن الذهب األصفر والذهب الوردي
يمثالن مــا بين  20و 30فــي المئة منها ،وهي
		
نسبة يتوقع زيادتها".
(رويترز)

الغرقى  ٤٩والناجون كذلك!
ق ــال م ـس ــؤول مـحـلــي لمحطة
إذاع ـي ــة فــي جـمـهــوريــة الكونغو
ً
الــدي ـم ـقــراط ـيــة أم ـ ــس ،إن زورق ـ ــا
انقلب في نهر بشمال البالد ،مما
ً
أسفر عن غرق  49شخصا كانوا
ع ـلــى م ـت ـنــه ،ف ــي ح ـيــن ن ـجــا عــدد
ً
مماثل تقريبا من الحادث.
وأضاف ريشار مبويو إيلوكا
ن ــائ ــب ح ــاك ــم م ـقــاط ـعــة ت ـشــوابــا
النائية بشمال الكونغو لراديو

إن العمال كانوا غــادروا ورشة
ترميم مسرح بارافيسيني الذي
أنشئ سنة .1923
وكانت حصيلة أولــى أفــادت
بوقوع قتيل واحد ،لكنها أخذت
ترتفع على وقــع تـقـ ّـدم عناصر
اإلغاثة في عمليات البحث عن
الضحايا في الموقع.
(أ ف ب)

حــذرت السلطات األسترالية ،أمــس ،من أن سلسلة من
حرائق الغابات الخارجة على السيطرة ،والتي تشتعل في
منطقة غرب أستراليا الساحلية تهدد األرواح والمنازل.
ً
ً
وتـلـقــى سـكــان بـلــدة نــابـيــر تـحــذيــرا فــوريــا مــن حــرائــق
الغابات.
وقالت إدارة الحرائق وخدمات الطوارئ أمس "أنتم في
خطر ،وتحتاجون إلى التصرف على الفور من أجل البقاء.
هناك خطر على األرواح والمنازل".
وهناك حريقان على األقل خارج السيطرة كانا اندلعا
أمــس األول ،ويـهــددان المجتمعات ،وأحدهما في مدينة
ً
ألباني غربا ،واآلخر بالقرب من متنزه برونغروب الوطني
في الشمال الشرقي.
ووصف رئيس بلدية ألباني دينيس ولنغتون الوضع
بأنه "ليس سوى فوضى مطلقة".
وأع ـ ــرب م ـس ــؤول ــون ف ــي م ـجــال مـكــافـحــة ال ـح ــرائ ــق في
ولنغتون عن مخاوفهم من إمكانية أن تتالحم الحرائق
مع بعضها.
وتسببت الرياح القوية في تأجيج النيران ،مما أدى إلى
نشوب حرائق تمتد إلى مسافة تصل إلى  1.5كيلومتر.
وذك ــرت وســائــل اإلع ــام المحلية أن الـنـيــران أتــت على
عقار واحد على األقل.
(د ب أ)

وفيات
توب كونغو ،أن "الزورق غرق في
ساعة متأخرة من مساء األربعاء
الماضي".
وحـ ـ ـ ــوادث ال ـ ـ ـ ــزوارق الـمـمـيـتــة
شائعة في الكونغو ،حيث توجد
شبكة من األنهار التي تتفرع من
حوض الكونغو ،وبالنسبة إلى
البعض تمثل هذه األنهار السبيل
الوحيد لقطع المسافات الطويلة.
(رويترز)

مواعيد المسلسالت

سعيدة حسن هادي
القحطاني

أرم ـل ــة م ـ ــرزوق عبدالمحسن
الوصيص

مشاري عبدالله شافي
الظفيري
جاسم محمد السبتي

فيصل حمزة عباس الصراف

مع حصة قلم

عبرة شارع

سموم (المعزب )2

عطر الروح

واحد مهم

بلوك غشمرة

الكويت  ،16:10 -دبي 16:00

الكويت  ،17:05 -دبي 22:00 -

الكويت 10:00 ،21:00 -

الكويت 6:00 ،15:30 -

الكويت 13:40 ،01:15 -

الكويت 9:30 ،19:10 -

روتين

الخافي أعظم

العاصوف

عوالم خفية

رحيم

طايع

الكويت 2:35 ،20:20 -

الكويت 1:50 ،14:10 -

أم بي سي 20:00 -

سي بي سي 03:00 ،21:00 -

سي بي سي 2:00 ،18:00 -

سي بي سي 01:00 -

ممنوع االقتراب

ضد مجهول

نسر الصعيد

قانون عمر

أيوب

بطران عايش يومه

أم بي سي مصر 16:00 -

دبي 21:00 -

دبي 23:00 -

أم بي سي مصر 23:00 -

الظفرة 19:00 -

الظفرة 14:30 -

علي سيف محمد الهرشاني

أمل أحمد بوسعيد

خالد فهد علي محمد الغنام

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 :

اإلعالنات:

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

مواعيد الصالة

ً
 85عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،رج ـ ـ ـ ــال:
ا ل ـص ـب ــا ح ـي ــة ،ق ،2ش ،7م،177
نساء :فهد األحمد ،ق ،4ش،413
م ،12ت50700009 :
ً
 22عــامــا ،شيع ،سعدالعبدالله،
ق  ،8ش  ،8 0 7م  ،1 1 8 7ت :
99738747 ،66779988
ً
 54عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :الشعب،
ديــوان الكنادرة ،نساء :ضاحية
غرب مشرف ،ق ،1ش ،106م،107
ت97664337 ،99668004 :
 62ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،رجـ ـ ــال :ب ـيــان،
مـسـجــد اإلم ـ ــام ال ـح ـس ــن ،ن ـســاء:
ا لـ ـق ــر ي ــن ،ق ،3ش ،21م ،12ت:
55088890 ،66620070
ً
 62عاما ،يشيع بعد صالة عصر
الـ ـي ــوم ،رج ـ ــال :الـصـلـيـبـيـخــات،
ق  ،3ش  ،114ج  ،1م  ،1ن ـس ــاء:
الصليبيخات ،ق ،3ش ،114ج،1
م ،45ت55199991 :
ً
 58عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،رج ـ ـ ـ ــال:
ال ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـب ـ ــاس ـ ـي ـ ــة،
الـ ـمـ ـنـ ـص ــوري ــة ،نـ ـ ـس ـ ــاء :ص ـب ــاح
ا لـ ـس ــا ل ــم ،ق ،4ش ،26م ،23ت:
99788424
ً
 57عاما ،شيع ،رجال :العديلية،
ق ،1ش ،11م ،7ن ـســاء :ضاحية
عبدالله السالم ،ق ،2ش ،25م،6
ت22531064 ،99714446 :

الطقس والبحر

الفجر

03:19

العظمى

41

الشروق

04:51

الصغرى

26

الظهر

11:45

أعلى مد

ً
 09:52صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 10:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:39

ً
أدنى جزر  03:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:08

 04:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

