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ريز ويزرسبون تدعو هوليوود
إلى دعم «صانعات األفالم» ص 11

تنصر فلسطين بمجلس األمن
الكويت
ً

ّ
أحبطت مشروع بيان أميركيا يدين «الصواريخ» وحملت إسرائيل مسؤولية التدهور
● العتيبي :الشعب الفلسطيني هو مستحق الحماية ال تل أبيب بترسانتها الهائلة
ً
ً
ف ــي خ ـطــوة الق ــت تــرح ـي ـبــا فـلـسـطـيـنـيــا ،عــرقـلــت
ال ـكــويــت م ـس ــاء أم ــس األول ،تـبـنــي مـجـلــس األم ــن
مـ ـش ــروع ب ـي ــان ق ــدم ـت ــه الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ح ــول
التصعيد األخير في قطاع غزة ،كان يتضمن إدانة
إطـ ــاق ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا حــركــة
حماس ،الصواريخ باتجاه إسرائيل.
ً
وص ــوت ــت روسـ ـي ــا أيـ ـض ــا ض ــد مـ ـش ــروع ال ـب ـيــان
ً
األمـيــركــي ،علما أن إص ــدار البيانات الرئاسية أو
الصحافية في مجلس األمن يتطلب موافقة جماعية
مــن كــل أع ـضــاء المجلس الــدائـمـيــن ( 5دول) وغير
الدائمين (.)10
وفي جلسة مجلس األمن المنعقدة بطلب أميركي،
حملت الـكــويــت ،فــي كلمة ألـقــاهــا مندوبها الــدائــم
لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي ،أمس
األول ،إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور األوضاع
في غزة.
وأكــد السفير العتيبي "موقف الكويت المبدئي

والثابت في إدانة استهداف المدنيين من أي طرف،
ً
وفــي أي مكان ،وأي زم ــان" ،مـشــددا على أنــه "مــادام
ً
هذا االحتالل جاثما على الشعب الفلسطيني فإن
من حقه المشروع مقاومة آلة البطش اإلسرائيلية"،
ً
داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك ضد االنتهاكات
اإلسرائيلية".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :فـ ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة
استخدمت إســرائـيــل ،السلطة القائمة باالحتالل،
الــذخ ـيــرة ال ـح ـيــة ،وأط ـل ـقــت ال ـنــار عـلــى متظاهرين
مدنيين خرجوا بشكل سلمي إلحياء ذكرى مسيرة
ً
ال ـع ــودة ال ـك ـب ــرى" ،م ـتــاب ـعــا" :قــدم ـنــا ثــاثــة بـيــانــات
صحافية نعبر فيها عن القلق من سقوط ضحايا،
ونؤكد حقهم في التظاهر السلمي ،وطالبنا بتحقيق
مستقل وشفاف للتحقيق في هذه المذابح ،لكنها
ً
لألسف ُر ِفضت جميعا".
وأوضــح العتيبي أنــه "مــن هــذا المنطلق ،قدمت
دولة الكويت مشروع قرار لتوفير الحماية 02

●

حسين العبدالله

فــي خ ـتــام تحقيقاتها ،أ مــس،
بقضية فقد ملف شركة تيماس
ال ـم ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي عـ ــاقـ ــة عـ ـ ــدد مــن
المحامين وأمناء سر الجلسات
ب ـه ــا ،وال ـم ـت ـهــم ع ـلــى ذم ـت ـهــا 13

ً
ش ـخ ـصــا ،أمـ ــرت الـنـيــابــة الـعــامــة
ً
بحبس خمسة محامين  21يوما
على ذمة التحقيق ،وإحالتهم إلى
السجن المركزي ،على أن يعرضوا
على قــا ضــي تجديد الحبس في
المحكمة الكلية ،للنظر في التظلم
من حبسهم.
02

٠٤
جمعية القلب تأمل أن تكون
عنصرًا في تقرير الكويت
أمام األمم المتحدة

اقتصاد

08

مندوب الكويت الدائم في األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي (كونا)

الملفات» :حبس  5محامين
«المركزي» تعليق استجواب «الجناسي»
«فقد ً
 21يوما وإحالتهم إلى

ً
براءة  45موظفا من تزوير بصمة الدوام

محليات

ننته من هذا الملف
● هايف :سيعود إذا لم ِ
● الحربش :وصلتنا معلومات عن رجوعها للجميع باستثناء شخص
●

فهد التركي ومحيي عامر

وسـ ــط م ـع ـلــومــات ن ـيــاب ـيــة بـ ــأن ج ـم ـيــع الـجـنــاســي
ً
ً
المسحوبة ستعود ألصحابها ما عدا شخصا واحدا،
أعلن النائب محمد هايف تعليق استجوابه لرئيس

الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن تلك الجناسي،
إلعطائه فرصة إلنهاء الملف.
جاء ذلك في وقت حال عدم اكتمال النصاب دون عقد
المجلس أمس جلسة خاصة مقررة لمناقشة ميزانيات
 8ج ـه ــات ح ـكــوم ـيــة ،وع ـ ــدد م ــن ال ـم ـشــاريــع 02

«أبراج» اإلماراتية تتعثر
في سداد  100مليون
دوالر لمؤسسة التأمينات

رياضة

٢٦

ً
زيدان يعلن رحيال
«غير متوقع» عن ريـال مدريد

ةديرجلا

الثانية

•
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النمش« :نزاهة» ستتعاون مع «الشفافية»
لمصلحة الكويت ...وسعداء بعودة نشاطها

«الشؤون» :أسبوعان للفرق التطوعية
للمراجعة وتحديث بياناتها ...وإال فالشطب
ً
ً
« 182فريقا مشهرا  78منها فاعلة وتقوم بدور بارز في المجتمع»

جمعية الشفافية أقامت غبقتها بحضور رسمي وشعبي
فهد الرمضان

المبادرة
تعاون مع
فعاليات
المجتمع
والوزراء
والنواب
وجمعيات
النفع العامة

المطيري

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار
عبدالرحمن الـنـمــش ،دعــم الهيئة
لنشاط جمعية الشفافية والتعاون
مـعـهــا ،لـمــا فـيــه مصلحة الـكــويــت
ً
وال ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ــه سـعـيــد ب ـع ــودة الـجـمـعـيــة إلــى
ن ـشــاط ـهــا ومـ ـم ــارس ــة دوره ـ ـ ــا مــن
جديد.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـمـ ــش ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،خ ـ ـ ــال حـ ـض ــوره
الغبقة الرمضانية ا لـتــي أقامتها
«الشفافية» في فندق الريجنسي،
مساء أمس األول ،بحضور رئيس
ال ـج ـم ـع ـي ــة د .م ــاج ــد ال ـم ـط ـي ــري،
وأعضائها ،وعدد من الشخصيات،
إن «دور الجمعية مهم إلبراز الوجه
الـحـضــاري لــدولــة الـكــويــت ،ومــدى
حرصها على اتباع نهج الشفافية
والـنــزاهــة ،وإص ــاح المجتمع من
الداخل».
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس مجلس
إدارة الشفافية د .ماجد المطيري،
إن «ه ـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء هـ ــو األول بـعــد
تشكيل مجلس اإلدارة الجديد مع
الجمعية العمومية ومع الفعاليات
المجتمعية».
وأضاف «اننا نأمل أن تكون هذه
اللقاءات مبادرة لمزيد من اللقاءات

●

جورج عاطف

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» م ــن
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن «إدارة
تـنـمـيــة ا ل ـم ـج ـت ـمــع ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية ،أمهلت
ال ـف ــرق ال ـت ـطــوع ـيــة الـمـشـهــرة
كــا فــة ،أسبوعين لمراجعتها
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ب ـ ـيـ ــانـ ــات ـ ـهـ ــا ف ــي
مـ ـ ـش ـ ــروع (ب ـ ـ ـ ـ ــادر) ل ـت ـس ـج ـيــل
ال ـ ـفـ ــرق ال ـم ـع ـت ـم ــدة ل ــديـ ـه ــا»،
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددة عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـقـ ــب
ان ـق ـض ــاء ال ـم ـه ـلــة ال ـم ـح ــددة،
س ـ ـت ـ ـقـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـش ـط ــب
ال ـف ــرق غ ـيــر ال ـم ـل ـتــزمــة ،الـتــي
ُ
لــم تلب د عــو تـهــا ،و لــم تحدث
بياناتها».

النمش والمطيري يتوسطان الحضور في غبقة «الشفافية» أمس األول (تصوير ميالد غالي)
م ــع فـعــالـيــات الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
والوزراء والنواب وجمعيات النفع
الـعــامــة» ،مشيرا إلــى أنـهــا مـبــادرة
كـ ــذلـ ــك ل ـت ـل ـم ــس أس ـ ــس الـ ـتـ ـع ــاون
بـيــن الـجـمـعـيــة وش ـتــى الـقـطــاعــات
والمؤسسات والجهات.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
الـجـمـعـيــة م ـح ـمــد األن ـ ـصـ ــاري ،إن
ً
«الجمعية تسعى حاليا إلى إعادة
ال ـتــواصــل مــع الـجـهــات والـهـيـئــات

الحكومية ،ومؤسسات المجتمع
ال ـم ــدن ــي ،وم ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،بـهــدف
ت ـع ــزي ــز دور ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـه ــادف
لتحقيق مــزيــد مــن الـشـفــافـيــة في
ً
م ـخ ـت ـلــف األوج ـ ـ ـ ــه» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
«الجمعية لديها عدد من المشاريع
قدمتها إل ــى الـبــرلـمــان ،ونــأمــل أن
تـحـظــى بــالـمــوافـقــة عـلـيـهــا ،وتــرى
ً
النور قريبا».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت أمـ ـي ــن ســر

تعهد ومستندات

ال ـج ـم ـع ـي ــة م ـ ـنـ ــال ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ،إن
«أه ــل الـكــويــت جبلوا على الكثير
مـ ــن ال ـ ـع ـ ــادات الـ ـحـ ـمـ ـي ــدة ،وم ـن ـهــا
االج ـت ـم ــاع ــات خ ــال رم ـض ــان بما
ي ـس ـم ــى بـ ــ»الـ ـغـ ـبـ ـق ــة» ،وه ـ ــي عـ ــادة
جـمـيـلــة ل ـت ـبــادل اآلراء ،والـحــديــث
ع ــن ه ـم ــوم وشـ ـج ــون الـمـجـتـمــع»،
الفتة إلى أن «لدى الجمعية خططا
وبرامج ألنشطة كثيرة خالل الفترة
المقبلة».

وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر،
أن ـ ـ ــه «يـ ـ ـج ـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق،
ع ـن ــد ال ـم ــراج ـع ــة ،اص ـط ـحــاب
جميع األوراق والمستندات
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ووثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ع ـم ــل
الفريق موقعة من مؤسسيه،
وتشتمل على البنود التالية:
اسم الفريق وتاريخ االشهار
وال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ،وعـ ـ ـن ـ ــوان ال ـم ـقــر

الكويت تشيد بالجهود األممية لمساعدة العراق

أعرب العتيبي عن تطلع الكويت
التعاون بروح أخوية
الستمرار
ً
مع العراقً ،مؤكدا أن الكويت
لن تألو جهدا في الوقوف إلى
جانب العراق ،وتقديم جميع
أشكال الدعم والمساندة في
شتى المجاالت حتى يتمكن من
تجاوز التحديات التي تواجهه.

أشــادت الكويت بالجهود التي
تبذلها األم ــم المتحدة فــي تقديم
الـمـشــورة والمساعدة لجمهورية
العراق.
جــاء ذلــك في بيان وفــد الكويت
ال ـ ــدائ ـ ــم بـ ــاألمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة خ ــال
جلسة مجلس االمــن الدولي حول
«ب ـنــد ال ـحــالــة ف ــي الـ ـع ــراق» وال ــذي
ألقاه مندوب الكويت الدائم باألمم
المتحدة السفير منصور العتيبي.
وقال العتيبي« :أشيد بما تقوم
به األمم المتحدة من جهود مقدرة
لتقديم المشورة ومساعدة حكومة
وشعب العراق عمال بقرار مجلس

االمن  )2017( 2367من خالل بعثة
االمم المتحدة للمساعدة في العراق
(ي ــون ــام ــي)» ،م ــؤك ــدا دع ــم الـكــويــت
للبعثة ورئيسها الممثل الخاص
لألمين الـعــام لألمم المتحدة يان
ك ــوب ـي ــش .وشـ ـ ــدد ال ـع ـت ـي ـبــي عـلــى
أهمية استمرار الدعم والمساندة
الدولية للعراق في المرحلة المقبلة
كــي يتمكن مــن التصدي للظروف
والـتـحــديــات األمـنـيــة والسياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـتــي
تواجهه خاصة في مجال استعادة
االمــن واالستقرار وإعــادة اإلعمار
بعد تحرير كامل األراضي العراقية

من قبضة تنظيم ما يسمى الدولة
اإلسالمية (داعش).
وفي هذا اإلطــار أشــار العتيبي
إلى المساعي التي تبذلها الكويت
من أجل تخفيف آثار تداعيات تلك
التحديات.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــااللـ ـت ــزام ــات
ال ــدولـ ـي ــة والـ ـمـ ـس ــائ ــل اإلن ـس ــان ـي ــة
الـمـتـعـلـقــة بـمـلــف ال ـم ـف ـقــوديــن من
الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان
الثالثة والممتلكات الكويتية في
الـعــراق أكــد العتيبي أن المتابعة
مستمرة لاللتزامات في هذا الشأن.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـف ـق ــودي ــن ك ــرر

 ...وتدعو إلى إيجاد حل سلمي لألزمة في شرق أوكرانيا
دع ــت ال ـكــويــت إل ــى إي ـج ــاد ح ــل سلمي
ل ــأزم ــة ف ــي ش ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،وف ـق ــا ل ـقــرار
مـجـلــس االمـ ــن واالت ـف ــاق ــات الـمـبــرمــة بين
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ات ـف ــاق ــات
مينسك .وقال مندوب الكويت الدائم لدى
األمم المتحدة السفير منصور العتيبي،
ف ــي كـلـمــة ال ـكــويــت خ ــال جـلـســة مجلس
األمن حول أوكرانيا ليل أمس األول« :أود
أن أعـ ــرب ع ــن قـلـقـنــا ح ـيــال ت ـجــدد اع ـمــال

الـقـتــال فــي شــرق أوكــران ـيــا ،وخــاصــة بعد
تسجيل بعثة المراقبة التابعة لمنظمة
االم ــن وال ـت ـعــاون فــي أوروبـ ــا ع ــددا كبيرا
من االنتهاكات لوقف إطالق النار ارتكبت
بــأسـلـحــة ك ــان ال ـم ـف ـتــرض سـحـبـهــا وفـقــا
التـفــاقــات مينسك» .وأوض ــح العتيبي أن
«وجــود تلك األسلحة في بيئة من انعدام
الثقة وان ـعــدام األم ــن يساهم فــي تصاعد
وت ـي ــرة ال ـع ـنــف ،وم ــا يـحـصــل ف ــي محطة

دونيتسك لتقطير ا لـمـيــاه ا لـتــي يستفيد
مـنـهــا أك ـثــر مــن  300أل ــف شـخــص لشرب
الماء من جانبي خط التماس خير دليل
على ذلك».
وأض ــاف» «نــدعــو هنا كــل األط ــراف الى
الوقف الفوري لألعمال العدائية وااللتزام
ال ـكــامــل بــوقــف إطـ ــاق ال ـن ــار وت ـج ـنــب أي
اعمال استفزازية قد تؤدي إلى المزيد من
االحتقان».

«الهالل األحمر» توزع كوبونات شراء
على األسر المحتاجة في الكويت
أعلنت جمعية الـهــال األحـمــر توزيعها كوبونات
لـشــراء مــواد غذائية بقيمة  25ديـنــارا لمصلحة 900
أس ــرة محتاجة فــي الـكــويــت ،والمسجلين بكشوفات
الجمعية.
وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية
مريم العدساني ،لــ»كــونــا» أمــس ،إن الجمعية وزعــت
بالتعاون مع القطاع الخاص كوبونات الشراء لمساعدة
المحتاجين في مواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة،
والتخفيف عنهم.
وأضــافــت الـعــدســانــي أن قائمة األس ــر المستفيدة
والمحتاجة تم تحديدها مع تحديد قيمة المساعدة
المقررة لها بناء على اآللية التي وضعتها الجمعية
لتوزيع تلك الكوبونات على األسر المستحقة.
وذك ــرت أن ــه تــم إع ــداد كـشــوفــات بتلك األس ــر وفقا
ل ـل ــدراس ــات الـمـكـتـبـيــة ال ـت ــي أج ــراه ــا م ـســؤولــو قسم
المساعدات المحلية بالجمعية ،مؤكدة حرص الجمعية

وإيمانها بالعمل اإلنساني والوقوف إلى جانب األسر
المحتاجة.
وأوضحت أن الخيارات أمام المستفيدين من هذه
الكوبونات مفتوحة في تحديد األسواق التجارية التي
يرغبون في توفير احتياجاتهم منها بعد أن تم االتفاق
مع األسواق التجارية للتسهيل على المستفيدين.
وأثـنــت على جـهــود الـقـطــاع الـخــاص مــن الشركات
التجارية التي ال تدخر جهدا في تقديم المساعدات
لألسر المحتاجة لتخفيف األعباء عنها ،مؤكدة أهمية
التراحم والتكافل اللذين جبل عليهما أهل الكويت في
مساعدة المحتاجين.
وذكرت ان الجمعية «تمد أياديها البيضاء لمساعدة
المحتاجين وقضاء احتياجاتهم ورعاية مصالحهم
وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم» ،مشيرة إلى ان
الجمعية دأبت على توزيع المساعدات اإلنسانية على
األسر المحتاجة طوال العام.

الكويت تنصر فلسطين بمجلس...
الدولية للشعب الفلسطيني ،فهو ا لــذي يستحق الحماية ال سلطة
االحتالل التي تدعي أنها تدافع عن نفسها ،وهي تملك ترسانة هائلة
ومتطورة من األسلحة والعتاد وتستخدمها بشكل مبالغ فيه ومفرط
ضد شعب أعزل تحت االحتالل".
وجدد دعم الكويت "خيار السالم العادل والشامل باعتباره الخيار
االستراتيجي الذي يجب أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من جميع
األراض ــي التي احتلتها في الخامس من يونيو  1967ونيل الشعب
الفلسطيني كل حقوقه السياسية المشروعة ،بما فيها حقه في تقرير
مـصـيــره وإق ــام ــة دول ـتــه المستقلة عـلــى أرضـ ــه ،وعــاصـمـتـهــا الـقــدس
الشرقية".
وبينما دعــا مـنــدوب روسـيــا الــدائــم لــدى األمــم المتحدة ،فاسيلي
نيبينزيا ،المجتمع الدولي إلى حل القضية الفلسطينية قبل التركيز
على تسوية الملفات األخ ــرى فــي الـشــرق األوس ــط ،أكــد منسق األمــم
المتحدة للشرق األوسط نيكوالي مالدينوف لمجلس األمن ،أن أعمال
العنف األخيرة بين إسرائيل و"حماس" ،تضع قطاع غزة على حافة
الحرب.
من ناحيتهاّ ،
ثمنت "حماس" أمــس" ،موقف دولــة الكويت العربي
األصيل في إفشال إصــدار مشروع القرار األميركي" ،مشيدة بموقف

 104غير فاعلة
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن
«إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـف ـ ــرق
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ال ـم ـس ـج ـل ــة ل ــدى
ً
الوزارة بلغ نحو  182فريقا ،
ً
غير أن هناك  78فريقا فقط
فاعلة و تـقــوم بــدور بــارز في
ا لـمـجـتـمــع ،أي أن هـنــاك 104
فرق غير فاعلة» ،مشددة على
ً
أن «ا لــوزارة ماضية قدما في
(غربلة) الفرق للوقوف على
غير الفاعلة وغير الملتزمة
ب ــالـ ـض ــواب ــط واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
ا ل ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـع ـم ــل ،أو ا ل ـت ــي
تـ ـخ ــال ــف أه ـ ـ ـ ــداف اإلشـ ـ ـه ـ ــار،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ُعـ ـ ــرضـ ـ ــة

«الوزارة ماضية في
غربلة الفرق للوقوف
على غير الفاعلة
وغير الملتزمة»

الهاجري :ضبط شخص يدعو
إلى التبرع لحسابه البنكي

ً
العتيبي :رغبتنا صادقة في إنهاء ما تبقى من االلتزامات وفقا لقرارات مجلس األمن
العتيبي مـشــاركـتــه لــامـيــن الـعــام
لــامــم المتحدة خيبة االمــل لعدم
تحقيق أي تقدم في تلك المسألة
وذلك برغم الجهود التي بذلت على
الصعيد الميداني المتمثلة بالحفر
والتنقيب وجمع المعلومات بغية
تحديد المواقع المحتملة للمقابر
وعــدم توافر أي ادلــة أو معلومات
حتى اآلن تشير الى أماكن وجود
المحفوظات الوطنية الكويتية.
وأضــاف :ال مناص من تأكيدنا
عـ ـ ـل ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
وح ـ ـسـ ــاس ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
دع ـ ــم وت ـع ــزي ــز وبـ ـن ــاء ال ـث ـق ــة بـيــن
الكويت والـعــراق .ورحــب العتيبي
بالخطوات التي اتخذتها اللجنة
الدولية للصليب االحمر في سياق
(مشروع المراجعة) للمضي قدما
فــي مـلــف الـمـفـقــوديــن ،مـشـيــرا في
الوقت ذاته إلى أن الجهود المبذولة
حاليا ليست كافية لتحقيق تقدم
ملموس على أرض الــواقــع إلنهاء
م ـع ــان ــاة ال ـم ـف ـقــوديــن ال ـت ــي دام ــت
أكثر من  27عاما وأن االمر يتطلب
المزيد من االلتزام والتصميم.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ال ـع ـت ـي ـب ــي ع ـ ــن تـطـلــع
الكويت الستمرار التعاون والعمل
بنفس الــروح األخوية مع العراق،
مؤكدا ان الكويت لن تألو جهدا في

ون ـط ــاق مــزاول ـتــه الـجـغــرافــي
سـ ـ ـ ـ ــواء داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أو
ً
خــار جـهــا ،فضال عــن رسالته
وأ هــدا فــه و ش ــروط العضوية
وأن ـ ــواعـ ـ ـه ـ ــا ،وتـ ـعـ ـه ــد م ــوق ــع
مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ـي ــن ب ــااللـ ـت ــزام
ب ــالـ ـل ــوائ ــح والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ذات
العالقة الصادرة عن الوزارة،
ً
م ــع اخـ ـط ــاره ــا رسـ ـمـ ـي ــا ب ــأي
ت ـغ ـي ـيــر قـ ــد يـ ـط ــرأ ع ـل ــى ه ــذه
البيانات».

لـ ـسـ ـح ــب إش ـ ـ ـهـ ـ ــارهـ ـ ــا ،مـ ـ ــا لــم
تـ ـع ــدل أوض ــاعـ ـه ــا وت ـت ــاف ــى
م ـخــال ـفــات ـهــا وتـ ـح ــرص عـلــى
إبراز دورها المجتمعي».
وأكـ ـ ـ ــدت «ح ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ــوزارة
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر أوج ـ ــه ال ــرع ــاي ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ع ـق ــب
إش ـهــارهــا ،ومـتــابـعــة أدائ ـهــا،
وا لـعـمــل عـلــى توجيهها بما
ي ـخ ــدم ال ـم ـج ـت ـمــع ع ـلــى م ــدار
ال ـعــام ،إضــافــة إلــى الـتــواصــل
المستمر والعمل على تقوية
الروابط معها عبر اللقاء ات
المتواصلة ،إلى جانب تنظيم
الـ ــدورات الـتــدريـبـيــة لـهــا بما
يضمن تطوير مهاراتها في
المجاالت كافة».

●

منصور العتيبي
الوقوف إلى جانب العراق وتقديم
جـمـيــع أش ـكــال الــدعــم والـمـســانــدة
فــي شـتــى الـمـجــاالت حـتــى يتمكن
من تجاوز التحديات التي تواجهه.
وقال العتيبي :إننا هنا نعبر عن
رغبتنا الصادقة في إنهاء ما تبقى
من االلتزامات وفقا لقرارات مجلس
االمـ ــن ذات ال ـص ـلــة ،وان ـطــاقــا من
إيماننا بـضــرورة تمكين األشقاء
في العراق من الحفاظ على أمنهم
واسـ ـتـ ـق ــراره ــم ووحـ ـ ـ ــدة وس ــام ــة
أراضـيـهــم بما يساعد على عــودة
العراق ألخذ مكانته الطبيعية في
محيطه اإلقليمي والدولي.

جورج عاطف

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية االجتماعية في
وزارة الـشــؤون االجتماعية ،هناء الهاجري ،أن «الـفــرق المشكلة من
الــوزارة لرصد وإزالــة مخالفات جمع التبرعات خالل شهر رمضان،
ضبطت أحد األشخاص يدعو إلى جمع التبرعات على حسابه البنكي
الـشـخـصــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه «تـمــت مخاطبة الـبـنــك المسجل عليه
الحساب ،التخاذ االجراءات القانونية بحقه».
وذكــرت الهاجري ،في تصريح صحافي أمــس ،أن «الـفــرق رصدت
أيضا أحد المصارف في البالد ،يدعو إلى جمع تبرعات عينية ،دون
الحصول على موافقة ال ــوزارة المسبقة ،وتــم مخاطبته إلزال ــة هذه
ً
المخالفة فورا وعدم تكرارها مستقبال» ،الفتة إلى أنه «تم أيضا رصد
صندوقين لجمع التبرعات النقدية داخل المساجد ،وتمت مخاطبة
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية التخاذ الالزم حيالهما».
ً
وأضــافــت أنــه «تــم أيـضــا رصــد إح ــدى الـمـبــرات تعلن عــن مشروع
غير مرخص ،وتم اتخاذ الــازم بحقها ،وتم ضبط مندوبة في أحد
المساجد تمنع جمعية خيرية من جمع التبرعات ،بالمخالفة لقرار
وزارة األوقاف ،رغم التزامها بجدول الجمع في المساجد».
وق ــال ــت ال ـهــاجــري إن «ال ـفــريــق الـمـشـكــل لــرصــد وإزال ـ ــة مـخــالـفــات
المساجد ،وإزالة أشكال التبرع العيني كافة ،قام بـ  76جولة ميدانية
خالل الفترة من  8إلى  14رمضان ،رصدت خاللها جمعية خيرية تعلن
عن مسابقة داخل أحد المساجد ،دون الحصول على موافقة الوزارة
المسبقة ،وتم تالفي المخالفة فورا».
وشددت على أنه «ال تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأموال
ال ـت ـبــرعــات ،أو مـخــالـفــة ال ـضــوابــط واالش ـت ــراط ــات الـمـعـمــول بـهــا في
شهر رمضان ،وسيتم اتخاذ اإلجــراء ات القانونية الالزمة حيالهم»،
مشيرة إلــى أن «ال ــوزارة تدعم أي عملية تبرع وفــق األطــر القانونية
المنظمة للعمل الخيري فــي الـبــاد ،السيما ال ـقــرارات الـصــادرة عن
مجلس الــوزراء في هذا الصدد» ،مؤكدة أن «أبــواب الــوزارة مفتوحة
أم ــام الجميع للسؤال واالسـتـفـســار عــن أي ش ــاردة أو واردة خاصة
بالتبرعات ،ونعدهم بالتعاون الالمحدود ومد يد العون والمساعدة
في كل كبيرة وصغيرة».

السفير الفلسطيني لـ ةديرجلا  :موقف الكويت
بمجلس األمن صمام األمان لشعبنا
•

اعتبره «رسالة باسم العرب في وجه الغطرسة األميركية»
●

يوسف العبدالله

وصف السفير الفلسطيني لدى البالد ،رامي
طهبوب ،موقف الكويت في مجلس األمن باألمم
المتحدة ب ـ «الـمـشــرف» لجميع ال ــدول العربية
واإلسالمية ،وذلك بعد إفشالها مشروع البيان
ال ــذي قدمته الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة في
مجلس األمن الدولي بإدانة الشعب الفلسطيني
في المقاومة والدفاع عن نفسه.

روسيا وسائر المواقف الدولية األخرى التي وقفت إلى جانب الحق
الفلسطيني في مواجهة االنحياز األميركي والعدوان اإلسرائيلي.
وفي رام الله ،أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي
الحمد الله أمس ،ضــرورة استجابة األمم المتحدة لمطالبة القيادة،
وعلى رأسـهــا الرئيس محمود عـبــاس ،بتوفير حماية دولـيــة ألبناء
الشعب الفلسطيني.
(نيويورك  -وكاالت)

«فقد الملفات» :حبس  5محامين...

ً
وكانت النيابة وجهت إلــى هــؤالء المحامين تهما تتعلق بتقديم
مـنــافــع مــالـيــة إل ــى أم ـنــاء ســر الـجـلـســات ،المتهمين بالقضية ،مقابل
تحويل قضايا لهم من المحكمة ،وهو ما أنكره المحامون منذ بداية
التحقيقات في الواقعة.
محام في
بمكتب
الجلسات
سر
أمناء
أحد
عمل
إلى
وتشير التحريات
ٍ
ً
القضية ،فضال عن عالقته بمتهمين فيها يعملون بالمكتب الذي سبق
أن ترافع عن المتهمين في هذه القضية التي فقد ملفها داخل المحكمة.
إلى ذلك ،ألزمت محكمة االستئناف وزارة العدل تعويض مواطن 5001
دينار على سبيل التعويض المؤقت ،نتيجة مسؤولية الوزارة عن فقد
الملف الخاص به في القضية التي أقامها ضدها المحامي محمد طالب.

وقال طهبوب لـ «الجريدة» ،أمس ،إن الكويت
تثبت مرة أخرى أنها خير من يمثل األمة العربية
واالسالمية لوقوفها ضد الغطرسة األميركية،
مبينا أن تـلــك رســالــة مهمة بــاســم كــل الـعــرب،
ومؤكدا ان الوضع الحالي لن يقبل كما هو اآلن،
وأن للشعب العربي كرامة .وأضاف طهبوب أن
كرامة العرب بوجود الكويت في مجلس األمن
اصبحت مصونة ،مؤكدا أن الشعب الفلسطيني
مؤمن بأن الكويت هو صمام األمان له وللدول

العربية واإلســامـيــة ،مــؤكــدا أنــه على ثقة بأن
مـجـلــس األمـ ــن سـيـسـتـجـيــب لـلـعــدالــة الــدول ـيــة،
وي ـق ــوم بـمـهـمـتــه بـتـحــركــات ال ـكــويــت الـمـشــرفــة
للقضية الفلسطينية .و عــن ورود مــوا فـقــة من
جامعة الكويت لزيادة عدد المقاعد الدراسية
للفلسطينيين فــي ال ـبــاد ،ق ــال إن الـسـفــارة لم
تستقبل أي رد مــن جامعة ا لـكــو يــت بعد بهذا
الـخـصــوص ،مــؤكــدا أن الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب رفعت عدد البعثات الى .6

عـلــى صعيد آخ ــر ،قـضــت محكمة الـجـنــايــات ،أمــس األول ،برئاسة
ً
المستشار أحمد الياسين ببراءة  45موظفا في وزارة الكهرباء من تهمة
تزوير بصمة الــدوام؛ لعدم سالمة االتهامات ،ومن المتوقع أن تطعن
النيابة على الحكم أمام "االستئناف".

تعليق استجواب «الجناسي»
بقوانين ،حيث قال رئيسه مرزوق الغانم إنه "ستتم الدعوة إلى عقد جلسة
ً
خاصة بنفس جدول األعمال ،ونفس البنود في  25الجاري" ،الفتا إلى أن
المجلس سيعقد جلستين بعدها في  26و ،27تعقبهما الجلسة الختامية
في الـ 28من الشهر ذاته.
وعـقــب رفــع الجلسة ،صــرح النائب محمد هــايــف بــأن ملف الجناسي
المسحوبة "موضوع سياسي مهما قالوا فيه ،ووضعوا شبهات التزوير"،
ً
ً
معقبا" :سواء علقنا االستجواب أو نفذناه ،فالبد أن يكون الرأي جماعيا
في هذا الموضوع".
ً
ً
ً
وقال" :ال يجوز شرعا أو عقال أو إنسانيا أن تطول هذه المظلمة التي
هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية ،لذا يجب عودة
ِّ
الجناسي في أســرع وقــت ،وإذا كان االستجواب ُعلق ،فإنه قد يعود مرة
أخرى إذا لم ننته من هذا الملف".
وأشــار إلى أنه خالل األيــام السابقة "تحركنا في لقاءات مع الحكومة،

رامي طهبوب

ً
ً
وذكرنا لها أن استجوابنا جاهز ،وهذا ليس تهديدا" ،موضحا "أننا ُو ِعدنا
ً
ً
في األيام االخيرة بخروج  16ملفا ،لكن هناك أطرافا سعت مع األسف إلى
إيقافها في مجلس الوزراء".
وأكد هايف أن النواب أعطوا فرصة للحكومة ولرئيس المجلس بصفته
رئيس اللجنة المعنية بعودة الجناسي لتسريع الخطى في هذه القضية
ً
اإلنسانية التي طال انتظارها ،مشيرا إلى أنه بانتظار النتائج ،السيما
للشيخ نبيل العوضي ،ومسعد الخثية وإخوانه ،وسعد العجمي ،وأحمد
الجبر" ،والقضية تتضمن عوائل كثيرة بينها الهيت والماشع وغيرهما".
مــن جانبه ،دعــا النائب جمعان الحربش إلــى ســرعــة طــي هــذا الملف،
ألن "النجاح فيه سيمهد لتعاون أكبر بين السلطتين ،أما فشله فسيلقي
ً
بظالله على عالقتهما" ،مبينا أنه اطلع عليه من خالل عضويته في لجنة
التحقيق بمحاور استجواب المبارك ،حيث تأكد أن سحب الجناسي كان
عملية "سياسية ،ال صلة لها بالقانون".
وأضاف الحربش" :أسمع ،وتصل إلينا بعض المعلومات بأن الملفات
ماشية باستثناء شخص ،لكن الكل يجب أن تعود إليه حقوقه ،إال إذا ثبت
ً
على أحد تزوير" ،مطالبا بتزويده بالدليل على ذلك؛ "ألننا خالل عام ونصف
ً
ً
لم نطلع على دليل ،وإطالة هذا الملف لم تعد مقبولة سياسيا أو أخالقيا".
ً
ولفت إلى أن االستجواب ليس هدفا في حد ذاته لدى أي نائب ،ولكن
الـمـهــم هــو طــي ه ــذا الـمـلــف ،وع ــدم اسـتـخــدامــه ذري ـعــة لـتـقــديــم أو تأخير
االستجوابات ،فالجناسي "حقوق يجب عودتها إلى أصحابها"٠٥ .

ةديرجلا
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محليات

طالب «الثانوية» ودعوا االختبارات ...والحرمان انخفض إلى  55حالة
• األثري :إعالن النتائج  4يونيو وقد نعلنها قبل هذا الموعد• عمليات التصحيح متواصلة لالنتهاء من كل المواد المتبقية
فهد الرمضان

قال وكيل وزارة التربية د .هيثم
األثري إن إعالن نتائج الثانوية
العامة سيتم االثنين  4يونيو
أو قبلها بيوم إذا ما انتهى
المصححون من جميع المواد
المتبقية.

ودع طـ ـ ــاب ال ـ ـصـ ــف ال ـث ــان ــي
عـشــر بقسميه العلمي واألد ب ــي
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــديـ ـن ــي اخـ ـتـ ـب ــارات
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة أمـ ـ ــس ،حـيــث
انـتـهــى طـلـبــة الـقـســم األدبـ ــي من
اخـتـبــاراتـهــم فــي م ــادة االحـصــاء
والتي مرت بسالم دون تسجيل
حاالت عنف ملحوظة.
وينتظر الطلبة على أحــر من
الـجـمــر اع ــان الـنـتــائــج النهائية
للثانوية العامة والتي من المقرر
أن تعلنها الوزارة مساء االثنين
المقبل  4يونيو ،فيما أكد وكيل
وزارة التربية د .هيثم األثري أنه
فــي ح ــال االن ـت ـهــاء مــن تصحيح
بقية المواد فسيتم اعالن النتائج

عقوبة الطالب المعتدي على
المدير بيد وكيل التربية
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الجريدة" أن قطاع التعليم العام
رفــع تقرير مفصال عــن حــادثــة اعـتــداء طالب فــي لجان اختبارات
الثانوية العامة بــاحــدى م ــدارس منطقة الظهر على المدير إلى
وكيل الوزارة ،موضحة أن التقرير يتضمن توصية بفصل الطالب
من جميع مدارس الكويت.
وقالت المصادر ان العقوبة الموصى بها في التقرير تأتي ضمن
اللوائح والنظم المعلوم بها بالنسبة لالختبارات ،الفتة إلى أهمية
أن تكون العقوبة متناسبة وحجم التعدي الــذي قــام بــه الطالب
ولتكون رادعة لغيره من الطلبة.
وذكرت المصادر أن الوكيل د .هيثم األثري سيتخذ قريبا القرار
النهائي بشأن عقوبة الطالب.

قبل هذا التاريخ بيوم أو يومين،
الف ـت ــا إلـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة حــريـصــة
ع ـلــى دق ــة وس ــام ــة ال ـن ـتــائــج من
جـ ـه ــة وك ـ ــذل ـ ــك سـ ــرعـ ــة اع ــان ـه ــا
وتطمين الطلبة وأولياء أمورهم
عـلــى الـنـتــائــج ال ـتــي تحققت في
هــذه االخـتـبــارات التي يعتبرها
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون مـ ـصـ ـي ــري ــة وتـ ـح ــدد
مستقبل أبنائهم.
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أشـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر
تــربــويــة رفـيـعــة ال ــى أن عمليات
التصحيح في كنترولي القسمين
ال ـع ـل ـمــي واألدب ـ ـ ــي تـسـيــر بشكل
م ـتــواصــل مــن أج ــل االن ـت ـهــاء من
تصحيح كافة الـمــواد الدراسية
المتبقية ،الفتة إ لــى أن النتائج
األولية للمواد التي تم االنتهاء
م ـ ــن ت ـص ـح ـي ـح ـه ــا جـ ـ ـ ــاءت وف ــق
المعدالت الطبيعية حتى اآلن.
وف ـ ــي حـ ــادثـ ــة غ ــري ـب ــة كـشـفــت
الـمـصــادر عــن قـيــام أح ــد الطلبة
مــن الـقـســم األدب ــي وتـحــديــدا في
اختبار مادة اللغة الفرنسية الذي
ع ـقــد ف ــي أول يـ ــوم لــاخ ـت ـبــارات
 20مايو الماضي بــدخــول قاعة
االخ ـت ـب ــارات وال ـج ـلــوس حــوالــي
ن ـص ــف ا ل ــو ق ــت دون أن يـسـجــل
اسمه على ورقة االجابة ومن ثم
االنسحاب من القاعة دون مباالة
بــال ـمــراق ـب ـيــن ال ــذي ــن ط ـل ـبــوا منه
تسجيل اسمه على الورقة ليتبين
الح ـقــا أن ــه اح ـضــر ت ـقــريــرا طبيا
يفيد بحصوله على راحــة لمدة
يومين ،االمر الذي وضع التربية
ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــرة حـ ـي ــث ت ـ ــم ت ـس ـج ـيــل

محضر حــر مــان للطالب بسبب
ت ــرك ــه لـلـجـنــة ق ـبــل م ـ ــرور نصف
الــوقــت اضــافــة إلــى عــدم تسجيل
اسمه على الــورقــة ،فــي حين أنه
حاصل على اجازة مرضية لنفس
اليوم ،متسائلة عن االجراء الذي
س ـي ـتــم ال ـت ـعــامــل م ـعــه بــالـنـسـبــة
للطالب.
وأفـ ــادت مـعـلــومــات «الـتــربـيــة»
انه تم الموافقة على مشاركته في
اختبار المادة بالدورة الثانية.

أعذار طبية
مــن جــانــب آخ ــر ،أعلنت وزارة
التربية أن عدد حــاالت الحرمان
ف ــي ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة والـمـعـهــد
الديني للصف الـ  12بلغ  55حالة
 29منها في القسم العلمي و26
حالة بالقسم األدبي.
وقالت الوزارة في بيان لها ان
اجمالي عدد المتقدمين الختبار
مــادة األحـيــاء في القسم العلمي
بلغ  21688طالبا وطالبة خضع
مـنـهــم لــاخ ـت ـبــار  19583طــالـبــا
وط ــال ـب ــة لـتـبـلــغ ح ـ ــاالت ال ـغ ـيــاب
 2105ح ـ ـ ـ ــاالت وع ـ ـ ـ ــدد األع ـ ـ ـ ــذار
الطبية  1208حاالت يضاف إليها
ع ــدد ح ـ ــاالت ال ـح ــرم ــان ليصبح
االجمالي  3342طالبا وطالبة.
وأضــافــت أن عــدد المتقدمين
الخ ـت ـب ــار مـ ـ ــادة (تـ ــاريـ ــخ ال ـعــالــم
ال ـح ــدي ــث وال ـم ـع ــاص ــر) بــالـقـســم
االدبي بلغ  15317طالبا وطالبة
خـضــع مـنـهــم لــاخـتـبــار 13145

جانب من االختبارات

التربية :رواتب المعلمين «البدون»
صرفت في موعدها دون تأخير

طالبا وطالبة ليتم تسجيل 2172
حــالــة غ ـيــاب و 691حــالــة أع ــذار
الطبية يضاف إليها عدد حاالت
الحرمان ليصبح االجمالي 2889
طالبا وطالبة.
وذكرت أن عدد المتقدمين من
المعهد الديني لـمــادة (المنطق
القديم) بلغ  1275طالبا وطالبة
خ ـض ــع م ـن ـهــم ل ــاخ ـت ـب ــار 1132
طالبا وطالبة ليبلغ عدد حاالت
الغياب  143حالة وعــدد االعــذار
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة  10حـ ـ ـ ـ ــاالت ل ـي ـص ـبــح
االجمالي  153طالبا وطالبة.

أكـ ــدت وزارة ال ـتــرب ـيــة حــرص ـهــا ال ـشــديــد على
الحفاظ على حقوق منتسبيها المالية واالدارية
مــن أع ـضــاء الـهـيـئــة التعليمية وكــافــة العاملين
بالوزارة.
وأشــارت الــوزارة في بيان لها أمس ،إلى أن ما
أشيع حــول وقــف رواتــب المعلمين غير محددي
ً
الجنسية "الـبــدون" غير صحيح وعــار تماما عن
الحقيقة ،موضحة أنـهــا قــامــت بـصــرف الــرواتــب
كاملة لعدد  424معلما ومعلمة من المعلمين غير
محددي الجنسية الخميس  24مايو ،وتبقى 27

إنجاز  %37من الطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة
ً
المطيري لـ ةديرجلا• :يخدم مدينة صباح األحمد بطول  41كيلومترا
•

افتتاح طريق خدمي
بـ«شارع جمال
عبدالناصر»
ً
بطول  450مترا

سيد القصاص

زار ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ــرق وال ـن ـق ــل ال ـب ــري
م .أح ـم ــد ال ـح ـصــان م ـس ــاء أمــس
ً
األول عـ ــددا مــن مــواقــع مشاريع
ال ـطــرق المختلفة لـلــوقــوف على
آخـ ــر إن ـ ـجـ ــازات ت ـلــك ال ـم ـشــاريــع،
وسير األعمال بها ،وفي مقدمتها
م ـش ــروع ال ـط ــري ــق ال ــواص ــل بين
مـيـنــاء عـبــدالـلــه وال ــوف ــرة وال ــذي
بلغت نسبة إنجاز األعمال به 37
في المئة.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـه ـ ـنـ ــدس ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
م .خويلد المطيري لـ"الجريدة"،
إن المشروع يسير بخطى ثابتة
ً
وفـقــا لـلـجــداول الـمــوضــوعــة لكل
األعمال فيه ،وهو أحد المشاريع،
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تسهيل حركة
الـ ـم ــرور ل ـس ـكــان مـنـطـقــة صـبــاح
األحمد ومدينة الوفرة.

ً
ً
ضبط  14مطلوبا جنائيا ومدنيا
ّ
نفذ قطاع األمن العام حملة
أم ـن ـيــة مــوس ـعــة ع ـلــى جميع
ال ـم ـحــاف ـظــات ،ت ـحــت إش ــراف
وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون األمــن العام باإلنابة
اللواء إبراهيم الطراح ،أسفرت
ع ـ ــن ضـ ـب ــط ح ــالـ ـت ــي ت ـس ــول
و 9أش ـخــاص بتهمة حـيــازة
مواد مخدرة ،ومطلوبين في
قضايا مخدرات ،و 14مطلوبا
مدنيا وجنائيا ،إلى جانب 7
أشخاص بدون إثبات.
ً
وأسفرت الحملة أيضا عن

تحرير  4مخالفات مــروريــة،
وتـ ــم ح ـجــز  3م ــرك ـب ــات ،كما
ت ــم ض ـبــط حــال ـتــي اسـتـهـتــار
ورعونة ،وتم التعامل الفوري
م ـع ـه ـم ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب ضـبــط
ح ــال ــة واحـ ـ ــدة قـ ـي ــادة مــركـبــة
(عـ ــدم ح ـمــل رخ ـص ــة ق ـي ــادة)،
كما أسفرت الحملة عن ضبط
مواطن مطلوب إلقاء القبض
عليه.

وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،أن مــن
أهداف الهيئة العامة للطرق في
كل مشاريعها التقليل من حوادث
ال ـ ـمـ ــرور مـ ــن خ ـ ــال م ـشــاري ـع ـهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا ه ــذا
المشروع ،الذي نحرص من خالله
ك ــذل ــك ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى األم ــن
والسالمة وإع ــادة تأهيل الطرق
ال ـق ــائ ـم ــة وإنـ ـش ــاء طـ ــرق حــديـثــة
ح ـس ــب ال ـم ـعــاي ـيــر الـتـصـمـيـمـيــة
للطرق السريعة.
وأكـ ــد أهـمـيــة ال ـم ـشــروع ال ــذي
تـبـلــغ أط ـ ــوال ال ـط ــرق اإلجـمــالـيــة
ً
فيه  ٤١كيلومترا إضــافــة إلــى ٩
ت ـقــاط ـعــات مـعـظـمـهــا ع ـب ــارة عن
جسور علوية لتأمين انسيابية
م ــروري ــة مــع دوار عـلــى مستوى
األرض ،لتأمين الربط بين المدن
الـسـكـنـيــة وتــأم ـيــن ال ـ ـ ،U-TURN
ً
الفتا إلى أن طول الطريق رقم ٣٠٦
ضمن أعمال المشروع يشمل ٤١

أحمد الحصان

ً
كيلومترا إضــافــة إلــى  9حــارات،
م ـمــا ي ــوض ــح ض ـخــامــة األع ـم ــال
بالمشروع ،التي تساهم بدورها
في توفير طرق وخدمات وبنية
تحتية تسهل الوصول إلى المدن
الجديدة.

وش ــدد المطيري على حرص
الهيئة على توفير إجراءات األمن
والسالمة في مناطق العمل على
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ل ـل ـح ـفــاظ ســامــة
مــرتــادي الطريق من المواطنين
والمقيمين ،خالل القيام باألعمال
ً
المختلفة داخــل المشروع ،الفتا
إلـ ـ ــى أن ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى س ــام ــة
م ــرت ــادي الـ ـط ــرق أحـ ــد أول ــوي ــات
الهيئة العامة للطرق بالمشروع،
ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـ ــام ـ ــة بـ ـ ـ ــارزة
وإض ــاف ــة جــديــدة لشبكة الـطــرق
ً
في البالد التي تشهد حاليا نقلة
نــوع ـيــة ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـنــاطــق،
الس ـي ـمــا داخـ ــل ال ـم ــدن السكنية
الجديدة وخارجها.
فــي م ـجــال اخ ــر ،أع ـلــن الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق
والنقل البري م .أحمد الحصان
عزم الهيئة ،فجر السبت المقبل،
افتتاح جزء من الطريق الخدمي

الــدائــم الـمـحــاذي للهيئة العامة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي مـ ــن دوار
الجامعة باتجاه مدينة الكويت
حتى تقاطع طــريــق الـغــزالــي مع
شارع جمال عبدالناصر ،والذي
يعتبر الشكل النهائي لمشروع
تطوير الشارع في تلك المنطقة.
وأشــار الحصان ،في تصريح
صـحــافــي ،إل ــى أن ط ــول الـطــريــق
المزمع افتتاحه يبلغ ما يقارب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 450م ـ ـتـ ــرا طـ ــول ـ ـيـ ــا ،وي ــأت ــي
هـ ــذا االف ـت ـت ــاح ض ـمــن الـسـلـسـلــة
المرحلية المتتالية ا لـتــي تمت
ً
وسـتـتــم وف ـق ــا لـخـطــة مــوضــوعــة
لـ ــاف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــات فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
المذكور ،بعد االنتهاء واستكمال
األجـ ـ ــزاء الــرئـيـسـيــة م ــن األع ـمــال
اإلنشائية في جميع مراحله".

ً
البلدية تكسب حكما
بـ  1.5مليون دينار
كشفت بلدية الكويت عن صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء حكم
ً
أول درجة القاضي بإلزام البلدية بسداد  1512066ديناراّ للمدعين.
وأشارت البلدية في بيان لها إلى أن هذا اإلنجاز جنب خزينة
الدولة خسارة المبلغ المذكور ،مما يساهم بالحفاظ على المال
العام وحقوق الدولة.

حظر استيراد الخضراوات
والفواكه من الهند
•

عادل سامي

أكد أمين سر اللجنة العليا لسالمة األغذية في الهيئة العامة
للغذاء والتغذية ،المهندس عادل السويط ،أن اللجنة أوصت بحظر
استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة والمبردة والمجمدة من
الهند بسبب تفشي فيروس "نيباه".
وقال السويط ،في تصريح صحافي أمس ،إن الحظر دخل حيز
التنفيذ حتى إشعار آخر ،مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة
أصدرت قرار الحظر رقم  442لعام .2018

«الزراعة» :المبالغ المعتمدة لدعم الثروة الحيوانية غير كافية
القطان :الهيئة طالبت بزيادتها لدعم مربي الماشية
•

محمد الجاسم

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـش ــؤون
الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة دع ـم ـهــا
ال ـك ــام ــل ل ـمــربــي ال ـمــاش ـيــة بــأنــواع ـهــا،
وال ـت ــزام ـه ــا ب ـت ـقــديــم ك ــل ال ـت ـس ـه ـيــات
ومد يد العون إلى المربين من خالل
التزامها بتقديم الدعم المالي الذي تم
اعتماده من مبالغ في الميزانية التي

ر صــد تـهــا وزارة المالية للهيئة ،وتم
تخصيصها لهذا الشأن.
وق ــال نــائــب الـمــديــر الـعــام للهيئة علي
القطان إن المبالغ التي تم رصدها لبند
الدعم والمبالغ المعتمدة من وزارة المالية
ال تكفي لــرفــع قيمة الــدعــم لــأعــاف ولــن
ً
تسهم في زيــادة انواعها ،فضال عن عدم
تلبيتها كل متطلبات وطموحات المربين.
وبـيــن القطان أن الهيئة طالبت بــزيــادة

الـمـبــالــغ الـمــالـيــة المخصصة لــدعــم مربي
الماشية ايمانا منها بالدور الهام الذي تقوم
به الثروة الحيوانية في ضمان تحقيق األمن
ً
الغذائي لدولة الكويت ،مؤكدا أن الهيئة لن
تتوقف عن المطالبة بزيادة الدعم السنوي
لكل شرائح مربي الثروة الحيوانية.
وقــال إن الهيئة ستظل تعمل بسياسة
تقدم من خاللها المساعدة لمربي االغنام
واالب ـ ــل واالبـ ـق ــار والـ ــدواجـ ــن ،ع ـبــر الــدعــم

بداية فعلية للصيف ترفع حرارة عطلة األسبوع إلى  46درجة
قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة
األرص ــاد الـجــويــة الكويتية عبدالعزيز
الـ ـق ــراوي إن الـ ـب ــاد تـشـهــد ه ــذه الـفـتــرة
مــا يعرف ب ـ "الـكـنــة" ،وهــي بــدايــة ارتفاع
درجات الحرارة والبداية الفعلية للصيف،
والتي تستمر حتى مطلع يونيو الجاري.
وأضاف القراوي ،في تصريح لـ"كونا"
أمس ،إنه سيبدأ بعد ذلك موسم البوارح،
وي ـبــدأ ب ـبــارح الـثــريــا (ال ـب ــارح الصغير)
حتى منتصف يونيو.
وأفــاد بأن طقس اليوم سيكون حارا
وال ــري ــاح جـنــوبـيــة غــرب ـيــة ت ـت ـحــول إلــى
ج ـنــوب ـيــة شــرق ـيــة خـفـيـفــة إلـ ــى مـعـتــدلــة
ال ـســرعــة تـنـشــط ع ـلــى ف ـت ــرات وت ـت ــراوح
سرعتها مــا بين  15و 40كيلومترا في
ال ـســاعــة م ــع ب ـعــض ال ـس ـحــب الـمـتـفــرقــة،
وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة

ً
معلما ومعلمة فقط ،لم تصرف رواتبهم للتأخر
في االجراءات ،حيث جرى تحويل رواتبهم الثالثاء
 29مايو إلى البنك المركزي ،على أن يتم إيداعها
في حساباتهم خالل األيام القليلة المقبلة ،مطالبة
بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل
بثها أو نشرها على وسائل التواصل االجتماعي
أو أي جهة اعالمية.

مــا بـيــن  44و 46درج ــة مـئــويــة ،والبحر
يـكــون خفيفا إلــى معتدل ال ـمــوج ،يعلو
أحيانا بارتفاع ما بين  2و 6أقدام.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـط ـق ــس ل ـي ــا س ـي ـكــون
معتدال والرياح جنوبية شرقية تتحول
إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة
مــا بين  15و 38كيلومترا فــي الساعة،
وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون
درج ــة ال ـح ــرارة الـصـغــرى الـمـتــوقـعــة ما
بين  28و 30درجة مئوية ،والبحر يكون
خفيفا إلى معتدل الموج بارتفاع من 2
الى  5أقدام.
وت ــوق ــع أن ي ـك ــون ط ـقــس ن ـه ــار الـغــد
ح ــارا والــريــاح جنوبية شرقية تتحول
إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة
تنشط على ف ـتــرات ،وت ـتــراوح سرعتها
مــا بين  15و 42كيلومترا فــي الساعة،

مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة،
وتظهر بعض السحب المتفرقة ،وتكون
درجــة الـحــرارة العظمى ما بين  43و45
درجــة مئوية ،والبحر يكون خفيفا إلى
معتدل الموج يعلو أحيانا بارتفاع ما
بين  2و 6أقدام.
أمــا طقس ليل الـغــد ،فسيكون غائما
جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول
إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة
تنشط على ف ـتــرات ،وت ـتــراوح سرعتها
مــا ب ـيــن  15و 40ك ـي ـلــوم ـتــرا فــي الـســاعــة
مثيرة للغبار فــوق المناطق المكشوفة
مـ ــع ف ــرص ــة ألم ـ ـطـ ــار م ـت ـف ــرق ــة ،ودرج ـ ــة
الـحــرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26
و 28درجة ،وحالة البحر من خفيف إلى
معتدل الموج يعلو أحيانا بارتفاع ما
بين  2و 6أقدام.

مؤشر أحمال الكهرباء يصل
إلى  12590ميغاواط
•

سيد القصاص

واصل مؤشر أحمال الكهرباء ،أول من أمس ،ارتفاعه مع
ارتفاع درجات حرارة الجو ليصل أعلى استهالك سجل
ً
إلى  12590ميغاواط الساعة الثانية والنصف ظهرا ،في
حين وصلت درجات حرارة الجو إلى  44درجة مئوية مع
بلوغ نسبة الرطوبة  32في المئة.
وسجلت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء بـلــوغ الـحــد األدنــى
لألحمال  9900ميغاواط في الساعة السادسة والنصف
مساء.

المباشر أو غير المباشر ،ليس فقط من
خالل الدعم المالي بل بخلق البيئة الجيدة
والدورات التدريبية والبرامج اإلرشادية،
ً
ً
الف ـتــا إل ــى أن الهيئة لــن تــدخــر ج ـهــدا في
إيـ ـج ــاد ال ـح ـل ــول ل ـل ـم ـشــاكــل ال ـت ــي ت ــواج ــه
المربين ووضع االستراتيجيات لمكافحة
أمراض الماشية والسيطرة عليها ،والتي
ت ـعــد م ــن أه ــم ال ـم ـشــاكــل ال ـت ــي ت ــؤث ــر على
اإلنتاجية.

علي القطان

«طوارئ الفروانية» تحرر  10مخالفات إعالنات
واص ــل فــريــق طـ ــوارئ ال ـفــروان ـيــة حمالته
على المحالت التجارية للتأكد من تراخيص
االعالنات ورصد التعديات على امالك الدولة،
فضال عن رفع االعالنات المخالفة من الشوارع
والميادين تزامنا مع الحملة االعالمية التي
أطلقتها االدارة تحت شعار#تواصل_معنا.
وتهدف الحملة إلــى إزالــة كافة التعديات
ع ـلــى أمـ ــاك ال ــدول ــة واالعـ ــانـ ــات بــال ـشــوارع
والميادين ومتابعة الباعة الجائلين وكل ما
يشغل الطريق ســواء استغالل مساحة دون
ترخيص او سيارات مهملة ،فضال عن متابعة
شــركــات الـنـظــافــة وم ــدى الـتــزامـهــا بتطبيق
العقود بينها وبين البلدية إلى جانب متابعة
شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
وأوضــح رئيس الفريق احمد الشريكة أن

الحملة ا لـتــى نفذها المفتشون أ سـفــرت عن
ت ـحــريــر  10م ـخــال ـفــات اع ــان ــات إل ــى جــانــب
رف ــع وإزالـ ــة  45اعــانــا مخالفا مــن ال ـشــوارع
ً
وال ـم ـي ــادي ــن ،م ــؤك ــدا أنـ ــه ت ــم ال ـت ـعــامــل م ــع 7
شكاوى واردة عبر مواقع التواصل االجتماعي
باالضافة إلــى وضــع العديد مــن الملصقات
على التعديات على أمالك الدولة.
وناشد الشريكة الجميع االلـتــزام بلوائح
ً
وانظمة البلدية تجنبا للغرامة والمخالفة،
ً
الفتا إلى أن مفتشي االدارة سيطبقون القانون
واللوائح بكل حزم على المخالفين.

٤
محليات
ً
«القلب» تأمل أن تكون عنصرا بتقرير الكويت أمام األمم المتحدة
ةديرجلا

•
العدد  / 3793الجمعة  1يونيو 2018م  16 /رمضان 1439هـ
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ً
• المطوع أكد لـ ةديرجلا أن الجمعية تعتبر نموذجا لجمعيات النفع العام في مجال التصدي لألمراض
• «مكافحة التدخين مازالت تتطلب المزيد من الجهود ومعدالتها بالبالد بلغت  %20.5بين الجنسين»
•

عادل سامي

شدد المطوع على حرص
جمعية القلب على تعزيز
التعاون والشراكة مع وزارة
الصحة والوزارات والجهات
الحكومية وغير الحكومية،
لتنفيذ المزيد من المبادرات
للوقاية والتصدي لألمراض
المزمنة غير المعدية.

أك ــد رئ ـيــس جمعية الـقـلــب فيصل
المطوع أن جهود الجمعية وأنشطتها
المتنوعة للوقاية والتصدي ألمراض
القلب جديرة بأن تكون عنصرا هاما
مــن الـتـقــريــر الــوطـنــي لــدولــة الكويت
الـمــزمــع عــرضــه خ ــال اجـتـمــاع األمــم
المتحدة الرفيع المستوى في مدينة
نيويورك بسبتمبر المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن نـ ـ ـش ـ ــاط ال ـج ـم ـع ـي ــة
يـعـتـبــر ن ـمــوذجــا بـمــا يـجــب أن تـقــوم
به جمعيات النفع العام في مجاالت
الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة
غير المعدية وفــي مقدمتها أمــراض
القلب وعوامل الخطورة ذات العالقة
بها.
ورحب المطوع في تصريح خاص
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،ب ـقــرار جمعية الصحة
العالمية فــي دورت ـهــا رقــم  71والتي
عقدت في جنيف خالل الفترة من 21
حـتــى  26مــايــو ال ـمــاضــي ،والمتعلق
ب ــالـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـث ــال ــث
الــرف ـيــع الـمـسـتــوى للجمعية الـعــامــة
لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة الـمـتـعـلــق بــالــوقــايــة
مــن األمـ ــراض الـمــزمـنــة غـيــر المعدية
ومكافحتها والمقرر عقده في مدينة

بنك الدم :ال صحة لرفض
تبرع «بدون» بدمه
●

عادل سامي

أك ـ ــدت م ــدي ــرة إدارة خــدمــات
نقل الدم في وزارة الصحة د .ريم
ال ــرض ــوان أن مــا تــم تــداولــه عبر
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
من أن بنك الدم رفض قبول أحد
المتبرعين بصفائح ا ل ــدم ،ألنه
مــن فـئــة غـيــر م ـحــددي الجنسية
"البدون" ،عار من الصحة تماما.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ــرض ـ ــوان فـ ــي ب ـيــان
صـحــافــي أم ــس إن مــن إجـ ــراءات
"ال ـب ـنــك" ع ــدم اع ـت ـمــاد أي إج ــراء
دون و ج ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ـطـ ــا قـ ــة سـ ــار يـ ــة
الـمـفـعــول لـلـمـتـبــرع ،مـشـيــرة إلــى
أن المتبرع من فئة غير محددي
الجنسية "الـبــدون" تقدم للتبرع
وب ـطــاق ـتــه مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة،
وهـ ــذا ي ـت ـعــارض م ــع أســاس ـيــات
عمل البنك.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى ان ال ـت ــأك ــد من
ص ــاحـ ـي ــة الـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـث ـب ــوت ـي ــة

لـلـمـتـبــرعـيــن ه ــو إج ـ ــراء ي ـتــم مع
جميع المتبرعين بدون استثناء،
ألن الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة للتبرع
ب ـ ــال ـ ــدم تـ ـشـ ـت ــرط وجـ ـ ـ ــود ه ــوي ــة
صــال ـحــة وغ ـي ــر مـنـتـهـيــة لتتبع
سـجــل الـمـتـبــرع وض ـمــان سالمة
الدم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون ال ـ ـ ــدم
والصفائح الدموية مستقر لدى
ب ـنــك الـ ـ ــدم ،وأن ـ ــه ل ــم ي ـتــم تــأخـيــر
أي عـمـلـيــة ن ـقــل ال ـ ــدم لـلـمــرضــى
والمحتاجين.
وأوض ـح ــت ال ــرض ــوان أن بنك
الــدم المركزي يسعى دائـمــا إلى
توفير الــدم والصفائح الدموية
لجميع الـمـسـتـشـفـيــات فــي حــال
طـلـبـهــا ،مــؤكــدة أن "ال ـب ـنــك" منذ
إنشائه أخذ على عاتقه مسؤولية
ت ــوف ـي ــر الـ ـ ــدم اآلمـ ـ ــن وم ـش ـت ـقــاتــه
لجميع ا لـمــر ضــى والمحتاجين
دون أي ــة تـمـيـيــز لـلـمــواطـنـيــن أو
الوافدين.

نيويورك فــي سبتمبر  ،2018والــذي
ت ـض ـمــن دع ـ ــوة الـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء الــى
ت ـك ـث ـيــف ج ـه ــوده ــا ال ـم ـب ــذول ــة ب ـشــأن
الــوقــايــة مــن األم ـ ــراض غـيــر المعدية
وأن ت ـ ـشـ ــارك بـ ـنـ ـش ــاط فـ ــي األع ـ ـمـ ــال
ال ـت ـح ـض ـيــريــة ،ك ـمــا دعـ ــا ال ـ ـقـ ــرار إلــى
أن ي ـكــون تـمـثـيــل الـ ــدول ف ــي اجـتـمــاع
االمم المتحدة الرفيع المستوى على
مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ال ـ ـتـ ــدخ ـ ـيـ ــن
مــازالــت تتطلب الـمــزيــد مــن الجهود
بــال ـت ـعــاون ب ـيــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
وغير الحكومية والمجتمع المدني
وجمعيات النفع ا لـعــام ذات العالقة
بالصحة وبصفة خاصة صحة القلب.
فيصل المطوع

تعزيز الشراكة
وشــدد على حــرص الجمعية على
تعزيز الـتـعــاون والـشــراكــة مــع وزارة
الصحة والوزارات والجهات الحكومية
وغـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـم ــزي ــد
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ل ـلــوقــايــة وال ـت ـصــدي
ل ـ ــأم ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة غ ـي ــر ال ـم ـعــديــة
وعــوامــل الـخـطــورة ذات الـعــاقــه بها

بــاع ـت ـبــارهــا ت ـحــديــا رئـيـسـيــا يـعــرقــل
خطط وبرامج التنمية ،ويؤثر سلبا
على األســر والمجتمع وعلى مسيرة
التنمية الشاملة ،والعمل نحو بلوغ
أهــداف التنمية المستدامه حتى عام
 2030ذات العالقه بالصحة.
وك ـشــف فـيـصــل ال ـم ـطــوع أن %12
م ــن ال ــوف ـي ــات بـسـبــب أم ـ ــراض الـقـلــب

تعود إلى التدخين ،داعيا إلى توقف
المدخنين عــن التدخين حماية لهم
من مخاطر اإلصــابــة بــأمــراض القلب
واألمراض المزمنة غير المعدية التي
يعد التدخين أحــد عــوامــل الخطورة
الرئيسية لــإ صــا بــة بها و مــن بينها
مرض السرطان واألمراض التنفسية
المزمنة ومرض السكري.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب بـ ـتـ ـح ــدي ــث الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــان ـت ـش ــار ال ـت ــدخ ـي ــن مــن
خـ ــال إجـ ـ ــراء ال ـم ـس ــوح ــات الـصـحـيــة
الحديثة ونشر نتائجها على أوسع
ن ـط ــاق واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا لـتـحــديــث
ال ـبــرامــج ومـتــابـعــة تـنـفـيــذهــا ،مشيرا
إل ــى أن ن ـتــائــج ال ـم ـســح ال ـص ـحــي عن
عــوامــل الـخـطــورة لــأمــراض المزمنة
غـيــر الـمـعــديــة بــالـكــويــت ال ــذي أجــري
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
ون ـشــر ت ـقــريــره عـلــى مــوقــع المنظمة
عام  2014دق ناقوس الخطر بسبب
م ـع ــدالت ان ـت ـش ــار ال ـتــدخ ـيــن بــالـبــاد
وا لـتــي بلغت  %20.5بين الجنسين
و %39.2ب ـيــن ا ل ــذ ك ــور و %3.3بين
اإلن ــاث بالفئة الـعـمــريــة  69-18عاما
وهو ما تعتبره جمعية القلب مؤشرا

ي ـنــذر بــالـتـعــرض لــإصــابــة بــأمــراض
القلب واألمراض المزمنة غير المعدية
الـ ـت ــي ي ـم ـثــل ال ـت ــدخ ـي ــن أح ـ ــد ع ــوام ــل
الـ ـخـ ـط ــورة الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـه ــا ويـحـظــى
باهتمام الجمعية ببرامجها التوعوية
وأ ن ـش ـطــة ا ل ــو ح ــدة المتنقلة التابعة
لـلـجـمـعـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـبـحــوث
والمؤتمرات التي تحظى بدعم ورعاية
الجمعية منذ إشهارها.

حماية غير المدخنين
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ح ـم ــاي ــة غـيــر
الـمــدخـنـيــن وب ـص ـفــة خــاصــة الـنـســاء
الـحــوامــل واألط ـف ــال وك ـبــار الـســن من
م ـخ ــاط ــر ال ـت ــدخ ـي ــن ال ـق ـس ــري بـسـبــب
الـ ـم ــدخـ ـنـ ـي ــن .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ح ـم ــات
التوعية بمخاطر التدخين وتأثيراته
السلبية على الصحة تقع على رأس
ً
قائمة أولويات الجمعية انطالقا من
مسؤولياتها عن صحة القلب ودورها
لـلـتــوعـيــة بــأن ـمــاط ال ـح ـيــاة الصحية
ض ـم ــن م ـســؤول ـيــات ـهــا ن ـح ــو تـحـقـيــق
األهــداف والغايات العالمية للتنمية
المستدامة ذات العالقة بصحة القلب

«الصحة» %3 :من طلبة المدارس يدخنون الشيشة اإللكترونية
اليحيى :ارتفاع نسبة التدخين في المجتمع الكويتي
أكدت دراسة إحصائية لوزارة
الـصـحــة أن نسبة تــدخـيــن طلبة
ال ـمــدارس فــي الـكــويــت للسجائر
وال ـش ـي ـش ــة االل ـك ـت ــرون ـي ــة بـلـغــت
 %2.7بواقع  %3.1للذكور و%2.3
لإلناث.
ووفـقــا لتقرير نشرته "كــونــا"
أمـ ــس فـ ــإن ال ـك ــوي ــت ت ـع ـمــل عـلــى
اسـتـكـمــال الـتـشــريـعــات الخاصة
ب ـم ـن ــع ك ـ ــل نـ ـظ ــم إيـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــادة
"النيكوتين" والتدخين بمختلف
أن ــواع ــه ل ـل ــوص ــول ن ـحــو الـحـظــر
الكامل على تداول واستيراد كل
نظم التدخين االلكتروني وذلك
من خالل التنسيق بين الجهات
ذات الصلة.
وقالت مقررة اللجنة الدائمة
ل ـل ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي لـمـكــافـحــة
ا لـ ـت ــد خـ ـي ــن ف ـ ــي وزارة ا ل ـص ـحــة
د .آم ـ ـ ــال ال ـي ـح ـي ــى إن م ـك ــون ــات

السائل المستخدم في "الشيشة
االل ـك ـتــرون ـيــة" ق ــد ت ـكــون أق ــل من
الـمـكــونــات الـنــاتـجــة عــن احـتــراق
السيجارة االلكترونية (وجميعها
غير آمنة على صحة االنسان).
وأضافت اليحيى التي تشغل
أي ـضــا مـنـصــب ضــابــط االت ـصــال
ال ــوطـ ـن ــي ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـتـ ـب ــغ مــع
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة أن
المكونات الرئيسية الموجودة
في كل أنواع التدخين االلكتروني
مثل مادة (الجليسرول) وغيرها
تـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــواد "ضـ ـ ـ ـ ــارة
ومـ ـ ـس ـ ــرطـ ـ ـن ـ ــة" ع ـ ـنـ ــد ت ـع ــرض ـه ــا
للحرارة.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرق بـ ـي ــن
السيجارة االلكترونية و(الشيشة)
االل ـك ـتــرون ـيــة تـكـمــن ف ــي تركيبة
اجزاء كل منها من حيث مكونات
الجهات وحجم البطارية ونوعية

ال ـســائــل الـمـسـتـخــدم والـنـكـهــات
المضافة.
وأف ـ ـ ــادت بـ ــأن ه ـن ــاك أك ـث ــر من
 450ن ــوع ــا م ــن مـنـتـجــات الـتـبــغ
االل ـك ـتــرونــي واالالف م ــن أن ــواع
التدخين االلكتروني في األسواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ت ـخ ـت ـل ــف ب ــاخ ـت ــاف
ال ـح ـج ــم وم ـ ـعـ ــدل (ال ـن ـي ـك ــوت ـي ــن)
ومـ ـع ــدل ال ـت ــرك ـي ــز ،م ـش ـي ــرة ال ــى
وجود أكثر من  7000نكهة لهذه
السجائر االلكترونية.
وأوضحت أن عمل السيجارة
االلكترونية يبدأ بأخذ المدخن
ش ـه ـي ـق ــا لـ ـي ــول ــد ض ـغ ـط ــا يـعـمــل
عـلــى اش ـعــال الـبـطــاريــة وتحفيز
(الـسـنـســور) ال ــذي يحفز الــدائــرة
الـكـهــربــائـيــة فــي ال ـ ــرذاذة فيعمل
عـ ـل ــى ارس ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـيـ ــار ك ـه ــرب ــائ ــي
لـ ـمـ ـضـ ـخ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرذاذة وال ـ ـس ـ ـلـ ــك
المسؤول عن التسخين.

محالت بيع الشيشة اإللكترونية
وذكـ ـ ــرت أن م ـع ــدالت الـنـجــاح
ا لـتــي حققتها ع ـي ــادات مكافحة
التدخين فــي مساعدة الراغبين
ب ـ ــاالق ـ ــاع عـ ــن الـ ـت ــدخـ ـي ــن خ ــال
االش ـه ــر الـسـتــة األولـ ــى م ــن عمل

انطالق فعاليات «ملتقى اآلل واألصحاب الثالث»
برعاية وكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم ،وحضور
الوكيل المساعد للصحافة والمطبوعات والنشر خالد
الرشيدي ،ورئيس مبرة اآلل واألصحاب د .عبدالمحسن
الخرافي واألمين العام لرابطة األدباء طالل الرميضي،
انطلقت فعاليات ملتقى اآلل واألصحاب الثالث تحت
عـنــوان كاظمة ومـعــركــة ذات الـســاســل فــي ت ــراث اآلل
واألصحاب في رابطة األدباء الكويتيين.
وثمن الرشيدي "دور المبرة في هذا الربط الوطني
ب ـيــن كــاظ ـمــة وذات ال ـســاســل كــأحــد م ـعــالــم الـكــويــت
التاريخية والجغرافية وتراث اآلل واألصحاب" ،مؤكدا
"دعم وزارة اإلعالم للملتقى وكل أنشطة وطنية ودينية
ثقافية مماثلة".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ــرم ـي ـض ــي :ن ـس ـعــد ب ــوج ــود هــذا
التعاون المثمر مع المبرة الــذي يتضمن العديد من

حيث تمثل الــوفـيــات بسبب أمــراض
ال ـق ـلــب ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى ب ـيــن أس ـبــاب
ال ــوف ـي ــات بــال ـبــاد وت ـل ـي ـهــا الــوف ـيــات
بسبب السرطان كما تتسبب أمراض
القلب واألم ــراض التنفسية المزمنة
والـ ـس ــرط ــان ف ــي األع ـ ـبـ ــاء ال ـم ـت ــزاي ــدة
على األفراد واألسر والمجتمع وعلى
مسيرة التنمية المستدامة.
وأش ــاد فيصل الـمـطــوع بالشراكة
اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـيـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـقـ ـل ــب
ووزارة الصحة من خــال المبادرات
المجتمعية لـتـعــزيــز أن ـم ــاط الـحـيــاة
الصحية والوقاية من أمــراض القلب
وال ـت ـص ــدي ل ـع ــوام ــل ال ـخ ـط ــورة وفــي
مقدمتها التدخين.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـكــويــت كــانــت من
أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة اإلط ــاري ــة
لمكافحة التبغ وتحرص على االلتزام
ببنودها ويبرز ذلك من خالل قانون
مكافحة التدخين والـمــواد المتعلقة
ب ـم ـكــاف ـحــة ال ـت ــدخ ـي ــن ض ـم ــن ق ــان ــون
البيئة.

األهداف السامية وعلى رأسها نشر تراث ومحبة اآلل
واألصحاب بين المسلمين ،ويسعدنا من خالل رابطة
األدباء أن نساهم في نشر هذا التراث العظيم من خالل
جمع محبة الشعراء واألدبــاء والمؤرخين حــول هذه
النخبة من السابقين ونشر تراثهم وتبيان محبتهم
ً
للمسلمين جميعا.
بدوره ،أكد د .الخرافي ان المبرة دأبت على التنوع
فــي فعالياتها لنشر ت ــراث اآلل واألص ـح ــاب ،وغــرس
محبتهم في نفوس المسلمين ،مبينا ان "هذا الملتقى
يحمل الهوية االسالمية والوطنية في الوقت نفسه
والداعية للوحدة الوطنية من خالل الحديث عن اآلل
ً
واألصحاب بواسطة الشعر العربي متمثال بمسابقة
ً
شعرية صدح بها الشعراء لتبرز صورا من محبة اآلل
واألصحاب في التراث الكويتي".

المتحدثون في الملتقى

«بيت الزكاة» :أكثر من  9ماليين دينار
مساعدات لـ  22955أسرة
أكــد نائب المدير الـعــام لبيت
ال ــزك ــاة ل ـل ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة
الـ ــدك ـ ـتـ ــور مـ ــاجـ ــد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي أن
"بـيــت الــزكــاة كــان ومــا زال يولي
ً
ً
اهتماما بالغا لتحقيق التنمية
الـمـجـتـمـعـيــة م ــن خ ــال تـقــديـمــه
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ســد
احتياجات األفراد واألسر ،ورفع
مستوى معيشتها".
وأوضح العازمي في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ان "قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـخ ــدم ــة
االجتماعية يسعى بكل ما أوتي
مـ ــن ق ـ ــوة إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق رســال ـتــه
م ــن خـ ــال ال ـم ـن ـظ ــور اإلس ــام ــي
الـ ـش ــرع ــي ال ـس ـل ـي ــم ل ـع ـم ــل بـيــت
ال ــزك ــاة" ،مـشـيــرا إل ــى ان "رســالــة
بيت الزكاة تتلخص في تحقيق
الـتـكــافــل االجـتـمــاعــي بـيــن أف ــراد
المجتمع وعالج ظاهرة الحاجة
وضـ ـ ـع ـ ــف الـ ـ ــدخـ ـ ــل لـ ـ ـ ــدى ب ـعــض
شرائح المجتمع ،وتحقيق األمن
االجتماعي من خالل معالجة هذه
الـظــواهــر االجتماعية وتخفيف
اآلثار المترتبة عليها ،وذلك من
خالل االهتمام باألسر المتعففة
وت ـق ــدي ــم الـ ـع ــون الـ ـ ــازم ل ـهــا عن
طــريــق الـمـســاعــدات االجتماعية
والـ ـق ــرض ال ـح ـســن وفـ ــق ش ــروط
معينة ومحددة".
وبين ،ان "الفئات المستفيدة
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات الـ ـم ــالـ ـي ــة هــي
األرام ـ ـ ـ ـ ــل ،والـ ـمـ ـطـ ـلـ ـق ــات ،وكـ ـب ــار

ماجد العازمي

ال ـســن ،واألي ـت ــام ،وذوو الــدخــول
الضعيفة ،والعاطلون عن العمل،
والـ ـ ـغ ـ ــارم ـ ــون (تـ ـس ــدي ــد ال ــدي ــون
الصادرة بحقها أحكام قضائية)،
ً
وال ـم ـن ـك ــوب ــون م ــال ـي ــا (ال ـح ــري ــق
ً
م ـ ـثـ ــا) ،وبـ ـن ــاء وت ــرمـ ـي ــم ،وأس ــر
السجناء ،والمهتدون لإلسالم،
وابـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـبـ ـي ــل ،وب ـ ـعـ ــد ت ـق ــدي ــم
الـطـلــب ودراسـ ـت ــه ،يـتــم التدقيق
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ـم ـق ــدم ــة ثــم
عــرضــه عـلــى الـلـجـنــة المختصة
الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ح ـســب ال ـش ــروط
الـمـعـتـمــدة بــائـحــة الـمـســاعــدات
المالية والقرض الحسن" ،الفتا
إلـ ــى ان "ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة قـ ــدم مـنــذ
ي ـن ــاي ــر ح ـت ــى أبـ ــريـ ــل مـ ــن ال ـع ــام
ال ـجــاري ،مـســاعــدات إلــى 22955

ً
أسرة بتكلفة  9ماليين و 21ألفا
ً
ً
و 50ديـنــارا كويتيا ،مــوزعــة ما
ب ـي ــن مـ ـس ــاع ــدات ش ـه ــري ــة ل ـعــدد
 2124أسرة ،ومساعدات مقطوعة
اس ـت ـف ــادت مـنـهــا  20290أس ــرة،
والقرض الحسن وبلغت تكلفته
ً
ً
مليونا و 493ألفا و 250دينارا،
استفادت منه  541أسرة".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أن
"ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـخـ ـي ــري ل ـلــرعــايــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـي ــن قـ ــدم
خــدمــات الضمان الصحي ألسر
غ ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــددي الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،إذ
بـلــغ ع ــدد األفـ ــراد الــذيــن شملهم
ً
الـ ـضـ ـم ــان الـ ـصـ ـح ــي  20ف ـ ـ ـ ــردا"،
موضحا ان "بيت الزكاة يتحمل
رســوم الضمان الصحي وكذلك
ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـس ـت ـمــر م ــع وزارة
الصحة والجهاز المركزي لشؤون
المقيمين بصورة غير قانونية
إلص ــدار الـضـمــان الصحي لتلك
األســر" ،مؤكدا ان "نجاح تطبيق
نـظــام التقديم لطلب المساعدة
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وال ـ ـ ــذي
يـشـمــل ال ـت ـق ــدي ــم ،واالس ـت ـف ـس ــار،
واستكمال المستندات الناقصة،
ع ــن طــريــق األون الي ــن أو أرق ــام
الواتساب المخصصة لكل فرع،
وما يمثله من تسهيل وتبسيط
في االجراءات على المراجعين".

وتوزيع لصقات النيكوتين بلغت
حوالي  30في المئة.
وعن التدخين بشكل عام ،قالت
اليحيى إن الدراسات االحصائية
األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـ ـل ـ ــوزارة أشـ ـ ـ ــارت ال ــى

ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـ ـسـ ـب ــة الـ ـت ــدخـ ـي ــن فــي
المجتمع الكويتي الــى  39.2في
المئة بين المواطنين البالغين
و 3.3فــي المئة بين المواطنات
البالغات.

«زكاة العثمان» :ننفذ مشاريع
داخل الكويت وخارجها
قال مدير لجنة زكاة العثمان أحمد الكندري ،إن "اللجنة تحرص على تلبية
رغبات المتبرعين ،ونقوم بدراسة شاملة قبل تنفيذ المشاريع ،للوقوف عن
كثب على المردود اإليجابي منها".
وقال الكندري ،في تصريح صحافي ،إن "اللجنة تنفذ ،بفضل الله ،ثم دعم
المحسنين ،مشاريع إنشائية مثل بناء المساجد ،ودور تحفيظ القرآن الكريم،
ونشيد الـمــدارس التعليمية والمستوصفات الطبية التي تعالج المرضى،
بجانب إقامة المخيمات الطبية ،وبناء بيوت الفقراء ،وتركيب نقاط المياه
ً
للمنازل ،اتساقا مع حملة "بالخير نحيا" ،التي تطلقها جمعية النجاة الخيرية".
وأشار إلى أن "هناك مشاريع أخرى تنفذها اللجنة مثل كفالة األيتام ،ودعم
األسر المتعففة داخل الكويت ،وتوزيع المساعدات التموينية ،والزواج الجماعي،
وحفر اآلبار ،ومشروع تركيب البرادات داخل الكويت وخارجها ،وكسوة العيد،
ومشروع الزكاة والصدقات وعمرة ضيوف الكويت ،ومشاريع أخرى متنوعة".
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برلمانيات

• الغانم :جلسة «بديلة» بالجدول ذاته  24أو  25الجاري وفض دور االنعقاد  28يونيو
• هايف :فرصة للحكومة ورئيس المجلس لمسارعة الخطى في حل قضية الجناسي المسحوبة
على غير المتوقع حال النصاب دون عقد جلسة مجلس
األمة الخاصة أمس ،التي كانت مقررة لمناقشة ميزانيات
 8جهات حكومية ،إضافة إلى عدد من المشاريع بقوانين،
األمر الذي جعل الرئيس الغانم يعلن توجيه دعوة
لجلسة خاصة بديلة يوم  25الجاري بذات جدول األعمال
الجلسات الختامية لدور االنعقاد الحالي.
قبيل ً
وكان الفتا إعالن النائب محمد هايف ،بعد رفع الجلسة
وفي تصريح للصحافيين ،تعليق استجوابه لرئيس الوزراء
سمو ًالشيخ جابر المبارك الخاص بالجناسي المسحوبة،
مشددا على أنه «قد يعود مرة أخرى إذا لم يحسم
الملف».
فهد التركي ومحيي عامر

الجناسي
سحبت
ألسباب
سياسية
ويجب أن
تعود جميعها
ويغلق الملف

الحربش

نـتـيـجــة عـ ــدم اك ـت ـم ــال الـنـصــاب
ال ـ ــازم ،رف ــع رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
مـ ــرزوق ال ـغــانــم الـجـلـســة الـخــاصــة
ل ـم ـن ــاق ـش ــة  8تـ ـق ــاريـ ــر م ـ ــن لـجـنــة
الـمـيــزانـيــات وال ـح ـســاب الختامي
إضــافــة الــى تقارير لجان عــن عدد
من المشاريع واالقتراحات بقوانين
ن ـهــائ ـيــا ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
والنصف من ظهر امس بعد رفعها
نصف ساعة للسبب ذاته.
وأثناء رفع الجلسة قال الغانم:
ت ــرف ــع نـهــائـيــا ال ــى جـلـســة خــاصــة
تعقد ب ــذات ج ــدول االع ـمــال وذات
الـبـنــود  25الـشـهــر ال ـج ــاري ،الفتا
الى ان المجلس سيعقد جلستين
بعدها يومي  26و 27ثم  28الجلسة
الختامية من الشهر ذاته.
وع ـ ـ ـ ـ ــزا الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي سبب عدم اكتمال النصاب
الى «عقد  ٣جلسات طويلة ومرهقة
للنواب ،وعموما هذه جلسة خاصة
وكنا نحتاج الى  ٣٣عضوا الكتمال
َ
النصاب ولم يتحقق».
وت ــاب ــع :ن ـفــس ال ـج ـل ـســة بنفس
الـبـنــود ســأدعــو لـهــا فــي االسـبــوع
االخـيــر مــن يــونـيــو ،وبــالـتــالــي فإن
ال ـبــرنــامــج ل ــن يـتـغـيــر ول ــن يـتــأثــر،
وس ــأدع ــو ل ـهــا ب ـت ــاري ــخ  ٢٤او ٢٥
يونيو قبل الجلسة العادية التي
ُستعقد يــومــي  ٢٦و ،٢٧ثــم يكون
فض دور االنعقاد في  ٢٨الجاري.
وحـ ـ ـ ـ ــول تـ ـق ــدي ــم طـ ـل ــب ن ـي ــاب ــي
بشأن عقد جلسة االحد  ٢٤يونيو
لـمـنــاقـشــة ع ــدد مــن ال ـقــوان ـيــن ،قــال
ال ـغــانــم :ه ـنــاك طـلــب نـيــابــي ولـكــن
َ
حتى االن لم افحصه ،ولم أبد رأيي
فيه ،وسأطلع عليه وأتعامل معه
وفق اإلجراءات الالئحية.

الجنسيات المسحوبة

من يطالب
باإلنجاز
التشريعي
فعليه حضور
الجلسات

البابطين

وفي تصريح عقب رفع الجلسة
أمس ،دعا النائب جمعان الحربش
إلـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ــرعـ ـ ــة طـ ـ ــي مـ ـ ـل ـ ــف عـ ـ ــودة
ً
الجنسيات المسحوبة ،مــؤكــدا أن
نجاح هذا الملف سيمهد لتعاون
أ كـبــر بـيــن السلطتين التشريعية
وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ال ـف ـش ــل فـيــه
ً
سيلقي بظالله أيـضــا على عالقة
السلطتين.

(تصوير عبدالله الخلف)

جلسة أمس بعد رفعها
وق ـ ــال ال ـح ــرب ــش ،إنـ ــه اط ـل ــع من
خالل عضويته في لجنة التحقيق
بمحاور استجوابي سمو رئيس
مجلس الوزراء على ملف الجناسي
ً
ال ـم ـس ـحــوبــة ،م ـب ـي ـنــا أنـ ــه ت ــأك ــد له
أن عملية السحب ا لـتــي تمت هي
(س ـح ــب س ـي ــاس ــي) وال ص ـل ــة لـهــا
بالقانون.
وأضاف :عندما اطلعنا من خالل
اللجنة ورأينا الدفوع التي قدمتها
ال ـح ـكــومــة ،ف ــإن م ــا ح ـصــل م ــع من
ً
سـحـبــت جـنـسـيــاتـهــم وخـصــوصــا
األسماء المعروفة والمشهورة هي
عملية سحب سياسي ،ألنها الدفعة
الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها
أو ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـع ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا مــن
يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه
ومواجهته والتحقيق معه وإحالته
إلى النيابة.
وأوضح الحربش أنه بعد مرور
نـحــو الـسـنــة ون ـصــف الـسـنــة على
التفاهم والتهدئة ،التي تمت وكان
سببها الــرئـيـســي ع ــودة جناسي
أصحاب هذه القضية ،ومع تلقينا
تـطـمـيـنــات وت ــأك ـي ــدات ف ــي الـفـتــرة
األخيرة وهي مقدرة بالنسبة لنا،
لكن أقــول بوضوح ،إن هــذا الملف
يجب أن يحسم ويغلق لألبد ،وأن
الــوقــت ح ــان بــل تــأخــر لحسم هــذا
الملف ،ويجب أن تعود الجناسي
لجميع األسماء التي سحبت منهم
ألسباب سياسية وليست قانونية.
وقــال الحربش :أسمع وتصلنا
ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات ب ــأن الـمـلـفــات
ماشية باستثناء شخص ،وأنا أقول
إن الكل يجب أن تعود له حقوقه إال
ً
إذا كان ثابتا عليه تزوير ،فزودونا
بالدليل ،ألنـنــا خــال عــام ونصف
العام لم نطلع على دليل ،وإذا كانت
ثابتة عليه خيانة فزودونا بالحكم
القضائي الذي أثبت عليه الخيانة،
أما أن تسحب جناسي أسر كاملة
بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط
فهذا أمر غير مقبول.
وأبدى تفاؤله في أن يطوى هذا
ً
الملف ،داعيا رئيس مجلس األمة
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،الـلــذيــن
أوكـلــت إليهما الـقـيــادة السياسية
هــذا الملف ،إلــى حسم هــذا الملف
فــي الـقــريــب الـعــاجــل وم ــرة واح ــدة

ً
العدساني متوسطا المويزري والكندري

ناصر الصباح في الجلسة
ً
ل ـل ـج ـم ـيــع ،مـ ــؤكـ ــدا أن إط ــال ــة ه ــذا
ً
الملف لم تعد مقبولة ال سياسيا
ً
وال أخالقيا.
وب ـيــن أن ج ـهــود اإلخـ ــوة الــذيــن
س ـ ـعـ ــوا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف مـ ـق ــدرة
وبــاألخــص الـنــائــب محمد هــايــف،
ً
ً
ال ــذي ك ــان رك ـنــا أســاسـيــا مــن هــذه
ال ـت ـه ــدئ ــة وق ـ ـ ــدم ت ـض ـح ـيــة ك ـب ـيــرة
لمصلحة ه ــذا ا لـمـلــف ولمصلحة
ً
االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـب ـل ــد ،م ــؤك ــدا أن
ً
االستجواب ليس هدفا بحد ذاته
لدى أي نائب ولكن المهم هو طي
هذا الملف.
ودعـ ـ ــا ال ـح ــرب ــش إلـ ــى ط ــي ه ــذا
ال ـم ـلــف ح ـت ــى نـنـتـقــل إلـ ــى مـلـفــات
ً
أخرى ،قائال :أنا سمعت أحد النواب
أم ــس يـقــول جـنــاســي مـ ــزورة ،وأنــا
أقـ ــول ع ــن ث ـقــة ال يــوجــد أي سبب
ق ــان ــون ــي ل ـس ـحــب هـ ــذه الـجـنــاســي
وال يــوجــد تــزويــر ،وإذا كــان هناك
تزوير فهو جريمة يجب أن تثبت
بحكم قضائي.
وش ــدد على ض ــرورة حسم هذا
ال ـم ـلــف ف ــي األي ـ ــام الـمـقـبـلــة بغض
النظر عمن يحسب له هذا الملف،
فهو ملف إنساني وحقوق ويجب
أن يحسم بغض النظر عن موقف

كل نائب وال يتأخر أو يتقدم بسبب
استجواب  ،فهذه حقوق يجب أن
تعود ألصحابه.

موضوع سياسي
بـ ـ ــدوره ،أوضـ ــح ال ـنــائــب محمد
هايف أن ملف الجناسي المسحوبة
ً
يبرد أحيانا وال ينشط إال بعد أن
يـكـثــر ال ـن ــواب الـحــديــث ع ـنــه ،وهــو
موضوع سياسي مهما قالوا فيه
من األقوال ووضعوا شبه التزوير.
وبين أن الملف سياسي وحصل
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ــروف سـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة م ـع ـي ـنــة
وتحدثنا وتـحــدث األخ ــوة النواب
عنه في  ٢٠١٤وحمله المقاطعون
ودخ ـ ـ ـلـ ـ ــوا ال ـم ـج ـل ــس بـ ـع ــد إنـ ـه ــاء
المقاطعة وهم يحملون هذا الملف
من الملفات األخرى.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــاي ـ ــف فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـلـصـحــافـيـيــن ع ـقــب رف ــع الجلسة
أم ـ ــس :س ـ ــواء عـلـقـنــا االس ـت ـج ــواب
أو نـفــذنــاه ،فــا بــد أن يـكــون الــرأي
ً
جماعيا في هذا الموضوع ،وهذا
ما حدث في اآلونة األخيرة عندما
ً
تشاور األخوة وأيضا كانت هناك
ت ـح ــرك ــات م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ،وعـ ــادت

بوشهري والشاهين

 5نواب لتوفير قرض بدون فوائد للمسنة األرملة أو المطلقة
قدم  5نواب هم صفاء الهاشم،
وث ــام ــر الـ ـس ــوي ــط ،وع ـبــدال ـكــريــم
الـ ـكـ ـن ــدري ،وي ــوس ــف ال ـف ـضــالــة،
وخليل عبدالله باقتراح بقانون
بــاضــافــة بـنــد جــديــد ال ــى ال ـمــادة
 10من القانون ( )18لسنة 2016
ب ـ ـشـ ــان ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
للمسنين.
ونص االقتراح على ان تلتزم
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـمـعـن ـيــة
باتخاذ االجراءات الالزمة لضمان
استفادة المسنين من الخدمات
العامة والتي منها توفير واعطاء
االولوية للمسنين في الخدمات
العالجية والوقائية واالرشادية
بالمراكز الصحية والمستشفيات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وتــوف ـيــر ع ــدد كــاف
مـ ــن مـ ــراكـ ــز الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـت ـن ـق ـلــة
وال ــرع ــاي ــة ال ـن ـهــاريــة لـلـمـســن في
جميع مناطق الكويت ،وتوفير

وت ـخ ـص ـيــص م ــواق ــف لـمــركـبــات
المسنين في المرافق العامة ودور
الـعـبــادة ودور الترفيه ومــداخــل
االس ـ ـ ـ ــواق وم ـ ــواق ـ ــف الـ ـسـ ـي ــارات
وغيرها من المرافق التي يرتادها
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـنـ ــون ،وم ـ ـنـ ــح ال ـم ـس ـن ـي ــن
االول ــوي ــة فــي ان ـجــاز معامالتهم
في مؤسسات الدولة المختلفة،
وت ــوف ـي ــر ت ـج ـه ـيــزات خ ــاص ــة في
وسـ ــائـ ــل ال ـن ـق ــل الـ ـعـ ــام ل ـم ــراع ــاة
المسنين وفقا لما تنظمه الالئحة
التنفيذية ،واالستفادة من قروض
بدون فوائد بغرض توفير السكن
المالئم للمسنة المطلقة طالقا
بائنا او االرملة ولدى اي منهما
اوالد م ـتــزوجــون وتــوفـيــر سكن
مالئم بقيمة ايجارية منخفضة
للمسنين والـمـسـنــات الــذيــن لم
يسبق لهم الزواج.

الهاشم والدالل

اللجنة التي يبدو أنها اآلن عادت
ب ـن ـش ــاط ،وك ــان ــت ه ـن ــاك تـحــركــات
ولقاءات مع سمو األمير ومع رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وب ـعــض ال ـ ــوزراء
حــول هــذا الملف والـهــدف هو رفع
المعاناة عــن اإلخ ــوة المتضررين
ال ــذي ــن ط ــال ــت مـعــانــاتـهــم لـنـحــو 4
سنوات.
ً
ورأى هايف ،أنه ال يجوز شرعا
ً
ً
وال عقال وال إنسانيا أن تطول هذه
الـمـظـلـمــة ال ـتــي ه ــي ف ــي حقيقتها
ت ـص ـف ـيــة حـ ـس ــاب ــات وخ ـص ــوم ــات
س ـي ــاس ـي ــة دخ ـ ـلـ ــت ف ـي ـه ــا أط ـ ــراف
مـ ـتـ ـص ــارع ــة ودف ـ ـعـ ــت هـ ـ ــذا ال ــدف ــع
ألس ـب ــاب س ـيــاس ـيــة ،ون ـح ــن نـقــول
انتفت هذه األسباب السياسية التي
كان في وقتها ،ولذلك يجب عودة
الـجـنــاســي بــأقــرب وق ــت ،ف ــإن علق
االستجواب فقد يعود مــرة أخرى
إذا لم ننته من هذا الملف.
وش ـ ــرح أن ه ــذا ال ـم ـلــف بــدايـتــه
كانت في أيــام المقاطعة ،وتحدث
األخوة في كلمات ونــدوات حينها
ث ــم ف ــي حـمــاتـهــم االن ـت ـخــاب ـيــة ،ثم
ب ـع ــد ذلـ ــك ف ــي ل ـ ـقـ ــاءات ق ـب ــل حـتــى
ال ـق ـســم داخـ ــل مـجـلــس األم ـ ــة ،وإذا
تحدثت عن تسلسل األح ــداث فقد

زارن ـ ــي األخ م ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم بعد
ظ ـهــور نـتــائــج االن ـت ـخــابــات ،وق ــال
لــي بالحرف الــواحــد :أنــا أعلم أنك
لن تصوت لي في الرئاسة ،وقلت
إن هذا صحيح ،فقال :ولكن هذا ال
يمنع أن نتعاون ،فقلت :نعم يجب
أن نـتـعــاون لمصلحة الـكــويــت ،ثم
ذكرت له بعض الملفات ومنها ملف
الجناسي ،وقــال الغانم :أنــا معكم
وقد أفيدكم أكثر في هذا الموضوع،
ثــم فـعــا بــدأنــا فــي اجـتـمــاعــات مع
الغانم واألخوين الفاضلين جمعان
الحربش وعــادل الدمخي ،وتوالت
هــذه االجتماعات التي تم االتفاق
فيها على موضوع التهدئة مقابل
ع ــودة الجناسي ،كما كــانــت وهــذا
يشهد به األخــوان وال أظن مرزوق
الغانم ينكر ذلك.
وب ـي ــن أن ال ـغــانــم ذه ــب بـعــدهــا
لـلـقــاء سـمــو األم ـي ــر وذكـ ــر لسموه
االت ـفــاق بـهــذا ال ـنــص ،ثــم بـعــد ذلــك
حدث اجتماع شمل نحو  10إلى 15
ً
نائبا ،ثم كرر الغانم هذا الكالم أمام
سمو األمير بــأن ترجع الجناسي
ال ـم ـس ـحــوبــة ك ـم ــا ك ــان ــت ب ـش ـهــادة
هؤالء النواب واألمير يسمع وبارك
هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع وك ـل ــف األخ ــوي ــن
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ورئ ـيــس
مجلس األمة بتشكيل لجنة لعودة
الجناسي ،وفتح المجال حتى لمن
كانت جنسيته مسحوبة مــن قبل
ً
ويستحق العودة ،وتفاء لنا خيرا
وبارك النواب في رسائلهم وهم في
قصر بيان بتاريخ  6مــارس 2017
ً
واستبشر الناس خيرا ،وبدأت هذه
اللجنة بنشاط وبعد إخــراج ملف
أخــونــا البرغش ونحو  4جناسي
شـلــت ه ــذه الـلـجـنــة ،وال نـ ــدري إال
ً
أننا سمعنا أن هناك أطرافا معطلة
لعمل اللجنة وال تريد إخراج باقي
الجناسي واستمر هذا التوقف لما
يقارب السنة.
وأشــار هايف إلــى أنــه في األيــام
الـســابـقــة «تـحــركـنــا فــي ل ـقــاءات مع
الحكومة وذكرنا لهم أن استجوابنا
جاهز وهذا ليس بتهديد ،لكن نحن
ً
ً
ً
ملزمون به شرعا وعقال وسياسيا
ً
وإنسانيا ،وهــو من الملفات التي
تحملناها وال يمكن أن نتخلى عنها
والتزم األخوة بها ،فتحرك األخوة

في الحكومة لكن تعثرت جهودهم
تجاه هذه اللجنة ،األمر الذي جعل
التوجه أن يتم استخراج الجناسي
عن طريق مجلس الوزراء».
وق ـ ــال «إنـ ـن ــا وع ــدن ــا ف ــي األيـ ــام
ً
األخـ ـ ـي ـ ــره ب ـ ـخـ ــروج  ١٦م ـل ـف ــا لـكــن
لألسف هناك أطراف سعت إليقافها
بمجلس ال ـ ــوزراء ،ولعلها تنبهت
إلــى أن هــذا الموضوع محرج لها،
لذلك قالوا نعيد اللجنة ونشكلها
ونعيد فتح هــذا الملف ،وهــذا هو
بيت القصيد فــي جعلنا نتقاذف
هذه الكرة».
وأك ــد أن األخ ــوة ال ـنــواب أعطوا
الفرصة للحكومة ولرئيس مجلس
األمة كونه رئيس اللجنة أن يسارع
الخطى في هذه القضية اإلنسانية
ال ـتــي ط ــال ان ـت ـظــارهــا م ــن الشعب
الـكــويـتــي لـحـلـهــا ،وال ـتــي يـجــب أن
ً
تحل في أقرب وقت ،مشيرا إلى أنه
متفائل بعد هذه الحركة أن تستمر
اللجنة في أعمالها ونشاطها التي
قــامــت بـهــا قـبــل يــومـيــن وبانتظار
نتائجها« ،وسنراقب ما يقومون فيه
من نتائج سواء في موضوع األخوة
الخمسة الذين سحبت جناسيهم
منهم الشيخ نبيل العوضي ومسعد
الخثية واخــوانــه وسـعــد العجمي
وأحمد الجبر وهم بارزون ألن هناك
عــوائــل كـثـيــرة منها عــائـلــة الهيت
والماشع وغيرها من العوائل ،التي
سحبت جناسيها أثناء هذه األزمة،
ويجب أن ننتهي من ملفات هؤالء
ثم النظر بما تم االتفاق عليه بشأن
جميع الجناسي المسحوبة لعودة
من يستحق ذلك.
وعــودة إلى الجلسة التي رفعت
بسبب عــدم اكـتـمــال الـنـصــاب ،قال
النائب عبدالوهاب البابطين :من
ال ـمــؤســف أن تــرفــع الـجـلـســة لعدم
ً
اكتمال النصاب ،مشيرا إلى أنه كان
من المفترض أن تقر قوانين مهمة
لكن لالسف لم يكتمل النصاب.
وأض ــاف البابطين ،إن مــن كان
ً
ي ـط ــال ــب دائ ـ ـمـ ــا بـ ــإقـ ــرار ال ـقــوان ـيــن
واإلن ـجــاز التشريعي كــان عليه أن
ً
يحضر ال ـيــوم (أمـ ــس) مـشـيــرا إلــى
أن الـمـجـلــس أم ــام ــه اسـتـحـقــاقــات
كثيرة وكان من الضروري أن تعقد
الجلسة.

الغانم والمرداس عقب رفع الجلسة

ً
 13نائبا يطلبون عقد جلسة خاصة  24الجاري
قـ ــدم  13نــائ ـبــا ط ـل ـبــا ل ـع ـقــد ج ـل ـســة خ ــاص ــة بصفة
االستعجال لمناقشة بعض القوانين« ،ألهميتها البالغة
فــي ســد الـقـصــور الـتـشــريـعــي» ،مشيرين ال ــى أن «هــذه
القوانين تأخرت كثيرا ،وقد تستغرق وقتا طويال لحين
ً
البت النهائي فيها ،وذلك وفقا لترتيب جدول األعمال».
وأشار النواب في الطلب المقدم إلى أن دور االنعقاد
ال ـح ــال ــي أوش ـ ــك ع ـلــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يقتضي
تخصيص جلسة مستعجلة ،بــاإلضــافــة إلــى االيـعــاز
لــرؤســاء اللجان المحال إليها تلك القوانين تقديمها
على ما سواها حتى تكون جاهزة إلدراجها على جدول
أعمال الجلسة الخاصة وذلك في  24يونيو الجاري.
وذكروا ان القوانين المراد ادراجها على جدول اعمال
الجلسة هي:
 - 1اقتراح بقانون بشأن شروط تعيين القياديين.
 - 2اقتراح بقانون بمنع تقاضي فوائد عن قروض
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
 - 3اقتراح معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار
القرآن الكريم بمثيالتها.
 - 4اق ـتــراح بـقــانــون بتعديل بعض أحـكــام القانون

رقم  53لسنة  2001في شأن اإلدارة العامة للتحقيقات
بوزارة الداخلية.
ً
 - 5اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم  87مكررا
بشأن المناقصات العامة.
 - 6قانون رقم  28لسنة  2011بشأن منح بــدالت أو
مكافآة ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بــوزارة
التربية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 - 7اق ـتــراح بـقــانــون بــاسـتـبــدال نــص ال ـمــادة  41من
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
 - 8اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 8لسنة  2010بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة.
 - 9اق ـت ــراح ب ـقــانــون بـتـحــديــد م ــدة الـسـجــن الـمــؤبــد
وتحديد السنة السجنية.
ووقع الطلب النواب محمد هايف ،وعادل الدمخي،
وري ــاض الـعــدســانــي ،وح ـمــدان الـعــازمــي ،وعبدالكريم
الكندري ،وشعيب الموزيري ،واسامة الشاهين ،وعلي
الدقباسي ،ومحمد ال ــدالل ،ومحمد الحويلة ،وماجد
المطيري ،وجمعان الحربش ،وعبدالوهاب البابطين.
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المضف« :التطبيقي» مهتمة بتوصيات لجنة الميزانيات

«إيكويت» تدرب طالبتين بكلية العلوم

أكاديميا
أع ـلــن ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .علي المضف اعتزام الهيئة
النظر في كل التوصيات المدرجة ضمن تقارير
لجنة الميزانيات والحساب الختامي واخذها بعين
االعـتـبــار ،وذل ــك بعد إق ــرار مجلس األم ــة مشروع
قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة
المالية  ،2017-2016ومشروعا آخر بربط ميزانية
السنة المالية  ،2019-2018لتالفي كل السلبيات
ً
والمالحظات تحقيقا للمصلحة العامة.
وأعـ ــرب الـمـضــف ،فــي تـصــريــح لــه أم ــس بهذه
المناسبة ،عن شكره وتقديره لرئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،ووزير التربية وزير التعليم العالي

د .حامد العازمي ،إلى جانب وزير المالية د .نايف
الـحـجــرف ،ورئ ـيــس وأع ـضــاء لجنة الميزانيات،
والنواب.
وأثنى على الجهود المبذولة من العاملين في كل
قطاعات الهيئة ،وباألخص قطاع الشؤون اإلدارية
والـمــالـيــة ،وعـلــى رأس ــه نــائــب الـقـطــاع المهندس
حجرف الحجرف للعمل الدؤوب في إعداد وتجهيز
ً
الميزانية ،مضيفا أن جميع قطاعات الهيئة تعمل
بجد وإخالص لدفع مسيرة الهيئة إلى األمام.
من جانبه ،أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة
الـتــدريــب للكليات التطبيقية فــي "التطبيقي" م.
أحمد العلوان ،أن وفدا من الرابطة عقد لقاء مثمرا

مــع المدير الـعــام للهيئة د .علي المضف ،وكــان
ضمنه (بــاإلضــافــة إلــى الـعـلــوان) رئـيــس الرابطة
وائل المطوع ،وأمين الصندوق شعيفان الرشيدي،
واألمين المساعد للسر ورئيس لجنة التظلمات
حسين القالف.
وصرح العلوان أمس بأن وفد الرابطة ناقش مع
المضف العديد من القضايا ،وعلى رأسها تعديل
الئحة الترقيات  2014لتشمل أعضاء هيئة التدريب
بكليات ومعاهد الهيئة ،وترقيات أعضاء هيئة
التدريب بالكليات من حملة الدبلوم ،والتزام الهيئة
بالئحة الفصل الصيفي وق ــرارات مجلس اإلدارة
بتوزيع ميزانية "الصيفي" بشكل عادل على الجميع.

علي المضف

تدربت طالبتان في قسم الكيمياء بكلية العلوم
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت بـمـخـتـبــرات شــركــة إيـكــويــت
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ،وذل ــك تـحــت اشـ ــراف د .حياة
معرفي في قسم الكيمياء ،ضمن البرنامج التدريبي
لطلبة القسم العلمي ،وذلك خالل الفصل الدراسي
الثاني من العام األكاديمي .2018 /2017
ونـظـمــت الـشــركــة احـتـفــالـيــة فــي خـتــام الـبــرنــامــج
ال ـتــدري ـبــي ،وذلـ ــك بـحـضــور عـمـيــد كـلـيــة ال ـع ـلــوم د.
عـبــدالـهــادي بــوعـلـيــان ،ود .ع ــادل شـكــري عــن لجنة
االعتماد األكاديمي بقسم الكيمياء ،وقدمت الطالبتان
خولة السعيد ونورة الخليفي في ختام االحتفالية

عرضا تقديميا عن فترة تدريبهما لمدة  3أشهر.
وفــي الختام ،ناقش وفــد الكلية والنائب األول
بـ "إيكويت" ،م .ناصر الدوسري ،سبل التعاون بين
الشركة والقسم العلمي ،ويأتي ذلك في إطار اتفاقية
التعاون الموقعة بين جامعة الكويت والشركة،
الـ ــذي ي ـنــص ع ـلــى ت ـع ــاون ال ـطــرف ـيــن ف ــي م ـجــاالت
الــدعــم األكــاديـمــي والعلمي والـلــوجـسـتــي ،إدراك ــا
ألهمية مبدأ التنمية المستدامة ،وسعيا لتطوير
ودعــم سبل التعاون العلمي والثقافي في مجال
تبادل الخبرات األكاديمية واالبـتـكــارات العلمية
واالستفادة من اإلمكانات المتاحة.
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عطلة جديدة في السنة
الكويتية
ّ
د .محمد بن عصام السبيعي
ف ـ ــي ك ـ ــل عـ ـ ــام ي ـ ــواج ـ ــه هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد م ـم ـث ــا ب ـم ـج ـت ـم ـعــه
وبيروقراطيته على حد سواء ،مأزق العطل المطولة التي
قد تصل في غير مــرة إلــى قرابة العشرة أيــام ،ومثل هذا
ال تنسحب آث ــاره على كـفــاء ة األداء االقـتـصــادي والعمل
الحكومي في إنجاز المصالح ،بل أيضا على جودة حياة
األف ــراد ،ومــن تلك مثال عطل عيدي المسلمين فــي الفطر
واأل ض ـحــى ،ذلكما يصبحان مــع سجية مجلس الخدمة
المدنية في التعويض عن اليوم الفالني وتعطيل اليوم
العالني لوقوعه بين عطلتين ،إجازة تناهز العشرة أيام.
وإلــى هذين انضمت منذ سبعة عشر عاما عطلة يوم
التحرير 26 ،فبراير ،إلى ما اصطلح عليه عطلة لالستقالل
في  25منه ،لتشكالن ثنائيا لم يقل على أرض الواقع عن
ثالثة أيام ،في حين قد تصالن في مصادفات قصوى إلى
خمسة.
وإلــى أعياد المسلمين وأعياد التحرير لك أن تضيف،
إن ش ـئــت ،الـعـطــل األخـ ــرى ف ــي ك ــا الـتـقــويـمـيــن ،الـهـجــري
والميالدي ،إن صادف أو جاور وقوعها بعضا ،لذا يبدو
لي أن إعادة نظر في خريطة العطل السنوية للدولة ليست
بغير ذات أهمية.
وإذا كان ليس من حيلة في أعياد المسلمين العتبارات
ليس أقلها االحتفال المتزامن والعابر للحدود الذي يعم
العالم العربي واإلسالمي ،إذا كان األمر كذلك فإن التالزم
البادي لعطلتي االستقالل والتحرير يكشف عن إمكانية
إعادة النظر المشار إليها .فمدلول العطلتين واحد ،وهو
استرداد هذا الشعب ،ممثال بحكومته ،سيادته وتقريره
لمصيره.
ولذا فالالحق من المناسبتين كان له أن ينسخ السابق،
فالتحرر من ربقة االحتالل العراقي قد خط منذئذ تاريخا
جديدا لهذا البلد ،وليس هذا باألمر المستحدث في تاريخ
األم ــم ،فلو أخــذ الـمــرء الـتــاريــخ األوروبـ ــي مـثــاال لــوجــد أن
الـحــروب والصراعات كانت بين دول الـقــارة سجاال ،ولو
ترجمت كل أيام تلك الحروب إلى عطل لضاقت بها الشهور.
إلى ذلك يضاف أن  25فبراير لم يكن حقا يوم حصول
الدولة على استقاللها من الحماية البريطانية إثر إلغاء
معاهدة  ،1899بل كان ذلك في  19يونيو ،فيوم  25فبراير
لم يكن إال يوم جلوس أمير االستقالل الذي خلفه منذ ذلك
الحين على مسند اإلمارة ثالثة أمراء ،وكان لكل منهم يوم
جلوسه ،وبحسب الرواية فلم تكن مبررات تلك اإلنابة في
يوم االحتفال باالستقالل بالمقنعة دائما لكل ذي فهم.
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،وب ـع ـي ــدا ع ــن ش ـط ــب ال عـ ـ ــودة ف ـي ــه ل ــذك ــرى
االستقالل من التقويم الكويتي ،فإن ذكــراه الحقة في 19
يــونـيــو ستحل بـعــد أق ــل مــن بضعة أســابـيــع ،وه ــي تقدم
فرصة إلعــادة النظر تلك ،فإعالنها عطلة عوضا عن 25
فبراير سيعيد األمور إلى نصابها الصحيح ،كما أن هذه
العطلة اليتيمة قبل صيف كل عام ستقدم بعض حل لمأزق
العطل المطولة في السنة الكويتية ومعه ارتقاء بجودة
الحياة في الكويت.

د .مناور بيان الراجحي

قبل أن تتالشى

أرجوحة :الشاشة الصغيرة
يـبــدو أن شـيــاطـيــن اإلن ــس قــد أخ ــذوا على
ً
ً
أنفسهم عـهــدا أال يـتــركــوا الـمـجــال فــارغــا في
شـهــر رم ـضــان ،وأن ي ـســدوا الـعـجــز والنقص
فــي شـيــاطـيــن ال ـجــن ،وأن يـعــوضــوا غيبتهم
وتـصـفـيــدهــم ف ــي األغـ ـ ــال ،فـ ــإذا ك ــان ال ـلــه عز
وجل برحمته وكرمه علينا قد تكفل بتكبيل
وتصفيد مــردة الشياطين في شهر رمضان؛
حتى يعطينا الفرصة الكبيرة الغتنام األجر
والـثــواب في هــذا الشهر الكريم ،فمن يكفينا
شر شياطين اإلنــس ويكبلهم عنا ويرميهم
في أعماق البحار والمحيطات ،ويضفي على
الشاشة الصغيرة بعض الرقي والعفة في هذا
الشهر الكريم؟!
الشاشة الصغيرة أصبحت مليئة بالبذاءات
والـ ـعـ ـه ــر ال ـف ـن ــي ف ــي ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،وك ـل ـمــا
تكلمت مــع أحــدهــم قــال إن هــذه المسلسالت
تعبر عن الــواقــع ،وإنها مــأخــوذة من قصص
حقيقية تحدث في واقعنا اليومي وحياتنا
المعيشة ،والسؤال هو عن أي واقع تعبر هذه
المسلسالت؟ وهــل تركنا كــل فـئــات ونـمــاذج
المجتمع الكويتي واألسر الكويتية ،وأصبحنا
نركز على الـسـفــاالت وال ـبــذاء ات التي تحدث
في بعض البيوت وبعض األسر فقط ،فبالله
عليكم كيف هــي صــورتـنــا أم ــام الـعــالــم ،وكل
مــن يشاهد هــذه المسلسالت يــرى المجتمع
ً
أسرا ممزقة ،وعادات اجتماعية ّ
فجة،
الكويتي
وأفكارا مريضة ،وشخصيات عفنة وقبيحة.
قــديـمــا وقـبــل ع ــدة عـقــود ونتيجة نوعية
معينة من اإلنـتــاج السينمائي ،كــان البعض
مـمــن ال يـعــرفــون مـصــر والمجتمع المصري
المتدين العفيف ،حينما يشاهدون هذا اإلنتاج

أ .د .فيصل الشريفي

السينمائي يعتقدون أن مصر فقط هي "شارع
الهرم" ،وهو اعتقاد غير صحيح بالمرة؛ لكن
الصورة التي نقلتها هذه النوعية من اإلنتاج
السينمائي تسببت فــي نقل هــذه المفاهيم
الخاطئة للمشاهدين البسطاء الذين لم يزوروا
مصر ولم يخالطوا أهلها الطيبين الكرام ،وها
نحن اآلن في الكويت نكرر التجربة السيئة
ذاتها بصورة أكثر خطورة وفجاجة وفحشا
ف ــي ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم ،وهـ ــا ن ـحــن ن ـع ــرض لكل
المجتمعات الخليجية والعربية أسوأ ما لدينا
مــن ن ـمــاذج وأف ـكــار ومـشـكــات تـهــدم البيوت
واأل س ــر والمجتمعات ،وبحجة التعبير عن
ً
الواقع فإننا نساهم يوما بعد يوم من خالل
الشاشة الصغيرة في تشويه صورة المجتمع
الـكــويـتــي ،ف ــأي واق ــع تـتـتـحــدثــون عـنــه؟ وهــل
أصبحت كل الشخصيات الكويتية مريضة؟
وهل نضبت الكويت من األمثلة الجيدة؟ وما
ال ـهــدف مــن نـشــر كــل ه ــذه األمـ ــراض الخبيثة
وتعميمها في المجتمع؟ وما الغاية الدرامية
اإليجابية التي تصبو إليها هذه األعمال؟!
أما عن شهر رمضان فقد ساهمت فضائيات
الشاشة الصغيرة وشياطين اإلنس فيها ،في
تحويله من شهر العبادة والطاعات إلى شهر
األفــام والمسلسالت والـبــرامــج والترفيهية،
ّ
في الوقت الــذي ندر فيه وقــل وجــود البرامج
الدينية والمسلسالت الدينية والتاريخية،
وال ـب ــرام ــج ال ـه ــادف ــة ال ـتــي اع ـتــدنــا عـلـيـهــا من
ً
قبل ،وكأننا نرفض أن نبقي لرمضان شيئا
من روحانياته وعاداته الحميدة في بيوتنا
وأسرنا ،فاللهم اعصمنا من شياطين اإلنس
كما عصمتنا من شياطين الجن في هذا الشهر

الكريم ،وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا واجعلنا
من عبادك الصالحين.
رسالتي األخـيــرة لكل المدافعين عن حرية
الـفــن واإلبـ ــداع وأص ـحــاب نـظــريــات نـقــل الــواقــع
والتعبير عنه ،وغيرها من النظريات التي تضع
السم في العسل ،وتبرر ما يعرض على الشاشة
الصغيرة في هــذا الشهر الكريم ،رجـ ً
ـاء انظروا
إلى نتائج أعمالكم وتأثيراتها على المجتمع،
وساعتها ستعلمون أنكم تقدمون رسالة فنية
هدامة تضر المجتمع ،وتقدمون النماذج السيئة
لألجيال الحالية ،وتفسدون علينا روحانيات
الـشـهــر ال ـكــريــم ،ف ــإذا كــانــت ال ـع ـبــرة ف ــي الـغــايــة
والنتيجة ،فنتائجكم فاشلة ومدمرة وتستحق
مــا هــو دون الصفر ،فعلى المستوى الدنيوي
ً
ً
والفني ،لم تحققوا شيئا ولــم نشهد عمال من
ً
أعمالكم قد حصد جائزة معتبرة أو ذات قيمة
في المجال الفني أو الدرامي؛ أما على المستوى
الـ ــروحـ ــانـ ــي وال ــديـ ـن ــي ف ــأن ـت ــم تـ ـق ــوم ــون م ـقــام
الشياطين في شهر رمضان الكريم ،وتنشرون
كل ما يعكر صفو الشهر الكريم ويلهي الناس
عن العبادات والطاعات ،فماذا قد بقي لكم؟!
ً
إنها التجارة والمال هي ما تبقى لكم ،فبئسا
لتجارة بالقيم والشعوب ،ولعلكم تأخذون من
ً
معلمكم الـشـيـطــان درسـ ــا وت ـج ـهــرون بحقيقة
دوركم في تضليل البشر وإبعادهم عن الصراط
ً
المستقيم؛ بــدال مــن كذبكم وادعــاء اتـكــم بأنكم
تــدافـعــون عــن الـفــن ورســالـتــه السامية ،وبأنكم
تنقلون الواقع وتمثلون مرآته الصادقة ،فالفن
الراقي منكم بريء ،والمجتمع الذي تمثلونه هو
مجتمع بذيء ،يمثلكم وال يمثل الكويت ،فاللهم
إني صائم ،إني صائم.

كيف تحمي تغذيتك من
دوائك ()4
د .روضة كريز*
شاع بين من يشتكي البدانة شرب شاي األعشاب والحبوب
التي تسبب اإلسهال كإحدى طرق إنقاص الوزن ،غير أنها
طريقة غير صحيحة ،وتعمل على طرد الفيتامينات واألمالح
والمعادن الالزمة لسالمة الجسم والشعر إضافة للسوائل،
باإلضافة إلى األعراض الجانبية كالغثيان وهبوط في الضغط
واألنيميا.
أشكر صبر القارئ العزيز معنا على عــرض سلسلة
ا لـتـعــارض بين بعض األ غــذ يــة و بـعــض األدو ي ــة لضمان
ســا م ـت ـهــم ،غ ـيــر أ ن ـنــي أرى أ ن ــه ال ب ــد م ــن ا لـتـنـبـيــه على
بعضها لتفادي خطورتها ،فعلى سبيل المثال أدو يــة
ً
ال ـغــدة الــدرق ـيــة مــن األدويـ ــة الـحـســاســة ج ــدا ،وي ـجــب أن
ُ
ُ
تؤخذ بنظام ،فــإذا استعملت مع األطعمة أو الملح أو
مضمضة الفم التي تحتوي على معدن اليود فإن هذه
المنتجات تقلل من فعالية العالج ،في حين يجب اإلكثار
مــن اسـتـهــاك الـمــاء واألل ـيــاف مــع دواء الـكــودائـيــن عند
استعمال شــراب عــاج السعال ،وذ لــك لتجنب اإلصابة
باإلمساك.
ويجب الحذر في التغذية عند استعمال المضادات
ال ـح ـي ــوي ــة ،ف ــا تـ ـش ــرب ع ـص ــائ ــر الـ ـف ــواك ــه م ــع ال ـم ـضــاد
 Erythromycinح ـتــى ال يــز يــد م ـف ـعــو لــه ،أو يــأ تــي بــأي
ت ـفــاعـ ٍـل ت ـحـ ّـس ـســي ،ك ـمــا أن م ـن ـت ـجــات األلـ ـب ــان (تـحـتــوي
على الكالسيوم) تلغي تفاعل المضادات الحيوية مثل
 Tetracyclineو ،Ciprofloxacinوتقلل هذه المضادات
م ــن ام ـت ـص ــاص ف ـي ـتــام ـيــن (ج) الـ ـ ــازم ل ـت ـقــويــة األوع ـي ــة
الــدمــويــة وال ـم ـنــاعــة ،أم ــا األط ـع ـمــة الـحـمـضـيــة والـفـلـفــل
األح ـمــر واألس ـم ــاك والـلـحــم األح ـمــر والـبـقــولـيــات فإنها
تقلل من امتصاص أدوية الـ Tricyclicsإذا أخذت بعدها
مباشرة.
وإذا اس ـت ـخــدمــت أدوي ـ ــة ال ـكــول ـي ـس ـتــرول ال ـع ــال ــي فــي
الدم مع األطعمة الدسمة أو الجريب فروت فإنها تقلل
فعاليتها وتزيد من طرح حمض الفوليك وفيتامينات
( .)A ،E ،C ،Kكما أن أدوية قرحة المعدة وحرقتها مثل
 Cimetidineو Famotidineتؤخذ قبل األكل بساعة ،أو
بعد األ كــل بساعتين ،حتى ال تعوق امتصاص العديد
مــن ال ـم ـعــادن ،مــع الــوج ـبــة الــدس ـمــة ،فــي حـيــن ال تــؤخــذ
حبوب منع الحمل مع األطعمة المالحة أو بعدها فتزيد
مــن ا حـتـبــاس ا لـبــول ،وتقلل ا مـتـصــاص حمض الفوليك
وفيتامين (ج) والمغذيات األخرى.
ولقد شاع بين من يشتكي البدانة شرب شاي األعشاب
والـحـبــوب الـتــي تـسـبــب اإلس ـهــال كــإحــدى طــرق إنـقــاص
ال ـ ــوزن ،غ ـيــر أن ـهــا طــري ـقــة غ ـيــر صـحـيـحــة ،وت ـع ـمــل على
طــرد الفيتامينات واأل مــاح وا لـمـعــادن ا لــاز مــة لسالمة
الجسم والشعر إضافة للسوائل ،باإلضافة إلى األعراض
الجانبية كالغثيان وهبوط في الضغط واألنيميا.
وتؤخذ األنزيمات الهاضمة خالل الوجبة حتى تؤتي
مـفـعــو لـهــا ا لـصـحـيــح ،أ م ــا ا ل ـم ـضــادات ا لـفـطــر يــة الفموية
ُ
دهــانــا ُيـفـضــل أن تـسـتـعـمــل بـعــد األك ــل حـتــى تـبـقــى في
الفم فترة العالج بين الوجبتين ،وبالنسبة إ لــى عالج
الميتفورمين المنظم للسكر عند مرضى السكري فإن
أفضل وقت الستعماله هو بين الوجبات لتفادي هبوط
السكري ،خصوصا عند استعمال منقوع أوراق الزيتون!
أ مــا عالجات ار تـفــاع الحموضة أو الحرقة فتؤخذ بعد
األكل مباشرة لتخفيف إفراز حمض المعدة.
أرجو الله السالمة والعافية للجميع ،والتواصل في
حــال و جــد أي استفسار عــن عــاج لــم يــذ كــر فــي سلسلة
المقاالت هذه!
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
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الكويت اليوم بحاجة إلى تغيير ً هذا النهج الذي إن
استمر فسيكون أثر ضرره كبيرا على المجتمع ،وسيترتب
عليه فقدانً الثقة بمؤسسات الدولة ،وسينمي مفهوم
الوالء بعيدا عن األطر التي رسمها الدستور وحرص
المشرع على تطبيقها.
ســأبًــدأ بــالـمــادة  29مــن الــدسـتــور الـكــويـتــي ،الـتــي نصت
صراحة على أن "الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية ،وهم
متساوون لــدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ،ال
تمييز بينهم في ذلــك بسبب الجنس أو األصــل أو اللغة أو
الدين" ،والسؤال حول مدى تمسك الدولة في تطبيق معانيها
السامية؟
هذا النص الدستوري من المسؤول عن تطبيقه؟ ومن يدفع
نحو الخروج عن مظلته ولمصلحة من؟ وهل يعي مجلس
األمة بجناحيه الحكومي والبرلماني خطورة هذا النهج الذي
أرجو أال ينكره أحد منهما ألن مجرد إنكاره أو التهوين منه
سيقود المجتمع إلى المزيد من التفكك ،فالموضوع أكبر من
فزعة أو محاصصة لترضية هذا الطرف أو ذاك؟
تعالوا إلى االنتخابات الفرعية المجرمة التي يتم تنظيمها
بالعلن وعلى عينك يا تاجر ،وإلى تقسيمة الدوائر وما نتج
عنها من حالة االصطفاف القبلي والمذهبي والحزبي ،رغم
أنــه مــن المفترض بــدولــة الــدسـتــور تكريس مفهوم العدالة
ً
والمشاركة الوطنية وصــوال إلــى الغاية التي نصت عليها
المادة .29
تعالوا إلى سياسة أغلب الوزراء وممارساتهم ،والتي أدت
إلى اإلخالل بمفهوم العدالة وتكافؤ الفرص من خالل تبنيهم
أسلوب المحاصصة والترضيات ،وبأسوأ الصور من أجل
حماية كراسيهم دون َوضعهم ألي اعتبار للهدف األساسي
من وجودهم ،وكأن الق َسم الذي أدوه أمام سمو األمير وفي
مجلس األمة بالذود عن مصالح الشعب يمكن تداركه بكفارة
إطعام مساكين.
مشكلتنا ليست مع العقلية الحكومية والبرلمانية فقط ،بل
مع بعض الشعب ممن يرى أنه الفئة المختارة ،أو في أولئك
الذين يعتقدون أن قوتهم ال تأتي إال من نفوذهم الطائفي
والقبلي والطبقي ،وال أعلم إن كــان لهذا التفاخر أي أصل
أخالقي في قاموس البشرية.
أتمنى أال يخرج لنا أحد ويتكلم عن الوطنية وهو ال يعرف
ً
التي
منها إال البعد التاريخي؛ قافزا على الحقيقة
َّ
اإلنسانية َّ
َ
جاء القرآن الكريم ليعززها بقوله تعالى"َ :يا أ ُّي َها الن ُ
اس ُ ِإنا
ََ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ََُْ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ
ائل ِلت َع َارفوا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلن
اك َم شعوباَ وقب ِ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ٍ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ
الله َع ِل ٌ
يم خب ٌ
ير"( .الحجرات
ِإن أكرمكم ِعند اللهِ أتقاكم ِإن
ِ
اآلية .)13
ََ
هذه الحقيقة القرآنية كيف سيتعامل معها كل من له نفس
طائفي أو تعصب قبلي أو طبقي ،إذا مــا رجــع إلــى هجرة
الــرســول الـكــريــم وأصـحــابــه للمدينة ال ـم ـنــورة ،وكـيــف آخــى
الرسول الكريم بينهم دون أن يعترض أصحاب األرض على
ً
ً
هذا الواقع الجديد ليغرس بينهم مفهوما جديدا للمواطنة؟
ال ـي ــوم ال ـكــويــت بـحــاجــة إل ــى تـغـيـيــر ه ــذا الـنـهــج ال ــذي إن
ً
استمر فسيكون أثر ضرره كبيرا على المجتمع ،وسيترتب
عليه فقدان الثقة بمؤسسات الدولة ،وسينمي مفهوم الوالء
ً
بعيدا عن األطر التي رسمها الدستور وحرص المشرع على
تطبيقها.
أكتب هذه السطور ،وبالرغم من كم المشاهدات والتصرفات
غير المقبولة ،لكن األمل مازال يحدوني في أن يتصدر رجال
ونساء مخلصون يحبون الكويت لكل ما من شأنه المساس
بالنسيج الوطني ،ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص على أساس
الجنس أو األصل أو الدين أو اللغة.
ودمتم سالمين.

فواز يعقوب الكندري

ّ
«بوحمود»
في وداع
ّ
للشاعر الفذ بدر عبدالمحسن كلمات عن الوجع أعيشها اآلن ،وأنا أرثي
ّ
المدعي العام جاسم ّ
السبتي ،الذي كتب الله له ّ
الرحيل الخميس الماضي،
ّ
يقول فيها عمالق الشعر" :أنا ما عندي وجع يحصل في لحظتها ،أو يومين
وثالثة ...بل يأخذ الوجع معي وقته ،أنا في أشخاص يوجعوني إلى اآلن ،ما
ّ
ّهو وجع الفجيعة أو إذا تذكرتهم بكيت ...إنما على األقل يكون عندي القدرة
ّ
إني أوزع هذا الحزن على أكبر مساحة من عمري" .انتهت كلماته المؤلمة،
ّ
وجددت ّ
في الوجع.
ً
ً
ُ
ُ
لم يكن يعاني مرضا ،ولم يكن يشتكي ألما ،فجأة ومن دون سابق إنذار
ناحية الجهاز الهضمي ذهب
شعر المرحوم ليل األربعاء الماضي بحرارة
ّ
ّ
ّ
وتبين من التشخيص أنه يعاني من حصوة في
على إثرها للمستشفى،
ً
ّ
المرارة سيبدأ بعالجها ،فعاد إلى بيته وتسحر مع أهله مستعدا لصيام
ّ
يوم الخميس ،وصلى الفجر واحتضن فراشه ،وكانت هذه آخر صالة ،وآخر
سحور ،وآخر لقاء.
ليت ما سأكتبه اآلن يصل إليك فتطمئن ،فالجموع التي مشت خلف
التي ارتفعت على قبرك تدعو لــك كانت
جنازتك كانت كبيرة ،واأل ّي ــادي ّ
امتد إلــى النهاية ،والـ ّـديــوان الــذي احتضن عــزاءك
كثيرة ،وطــابــور الـعــزاء
ّ
غــص بالمعزين ،فأصدقاء عملك لــم ينته الـعــزاء إل وحـفــروا لــك بئر مــاء،

لص السعادة
ً
وأهلك وأحبابك لم يتأخروا في أن يقيموا مسجدا باسمك وهو ّقيد اإلنشاء،
ّ
وهناك من اتصل من القاهرة يبكيك ،وآخر من بيروت يرثيك ،إنك برحيلك
ّ
خير تفعله وتخفيه ،فرحمة الله عليك
يا "بوحمود" كشفت لنا ما كنت من ّ ٍ
ينتهيه.
مساء
وكل
فيه
يومنا
نبدأ
صبح
كل
وغفرانه
ّرب ـمــا ال يـعــرفــك ال ـكــل ،لــذلــك يـجــب أال تـكــون الـ ّـنـهــايــة ّإل الـ ّ
التي
ـل
ـ
ئ
ـا
ـ
س
ـر
ّ ّ
ّ
الطاهرة وهي ترتفع ّ
للسماء إلى من هو أحــن منا
علينا روحــك
أمطرتها
ّ ّ
ّ
ّ
عليك وأرحم ،إنك علمتنا أن هذه الدنيا تافهة ،وما هي إال سارقة لألحباب
ّ
ومجددة لألوجاع.
ّ ّ
ّ
ّ
وال مكان ّللزعل
علمتنا يا ّ"غالي" برحيلك عنا أنه ّال وقت للخصام فيهاّ ،
في زواياها ،إننا أدركنا حين بكاك كل العاملين في مخفر الشامية أنك لم
ترحل إال بسيرة ّ
طيبة تركتها ألهلك وأبنائك.
"بوحمود" ّ
ّ
جميع أهلك وأصدقائك
الجابرية،
في
عنا
تجم
يا
بــوداعــك ّ
ّ
ً
وأحبابك ،وكنا نتبادل الحديث عنك ،العيون لم تجف دموعا ،وال عيب ّفي
ّ
رجل شهم ،الزعل في قلبه غرفة ،والرضا عنده مدينة ،كنا
نثر البكاء على ٍ
ّ
على المائدة ضحكاتك ،ونحن إلى قفشاتك ،وما ذكرك أحد إال بخير.
نفتقد ّ
ً
صائما ،فاغفر له ذنوبه ،واجعل باب ّ
الريان مصيره
اللهم إنه جاء إليك
ومدخله ،رحمك الله يا "غالي".

يانيس فاروفاكيس*

أوروبا تحصد زرعها المر
ُي ـف ـتــرض أن ت ـكــون إيـطــالـيــا بـحــالــة جـيــدة،
فبخالف بريطانيا تفوق صادراتها إلى العالم
بكثير وارداتـهــا ،في حين تنفق حكومتها أقل
مـمــا تتلقاه مــن عــائــدات ال ـضــرائــب ،ورغ ــم ذلــك
تعاني إيطاليا الركود ويعيش شعبها في حالة
ثورة بعد َ
عقدين ضائعين.
السبب الوحيد لمآسي إيطاليا عضويتها
في اتحاد عملة تصميمه فاشل ُيدعى منطقة
الـ ـي ــورو ،ف ـفــي ه ــذا االتـ ـح ــاد يـعـجــز االق ـت ـصــاد
اإليـ ـط ــال ــي عـ ــن ال ـت ـن ـف ــس ،ورغ ـ ـ ــم ذل ـ ــك تــرفــض
الحكومات األلمانية المتعاقبة إصالحه.
ف ــي عـ ــام  2015ان ـت ـخــب ال ـش ـعــب ال ـيــونــانــي
ُح ـكــومــة ت ـقــدم ـيــة م ــوال ـي ــة ل ـل ــوح ــدة األوروبـ ـي ــة
أ عطيت تفويض المطالبة بصفقة جديدة في
منطقة ال ـيــورو ،وفــي غـضــون ستة أشـهــر عمل
االتحاد األوروبــي ومصرفه المركزي ،بتوجيه
من الحكومة األلمانية ،على سحقنا.
ّ
طبقت الحكومة الموالية للمؤسسة الحاكمة
في إيطاليا ،التي يرأسها الحزب الديمقراطي،
السياسات الـتــي طلبها بيروقراطيو االتـحــاد
األوروبي الواحدة تلو األخرى ،وكانت النتيجة
تفاقم الركود ،لذلك ّ
قدمت االنتخابات الوطنية
فــي شهر م ــارس األكـثــريــة البرلمانية المطلقة
ل ـح ــزب ـي ــن م ـن ــاه ـض ـي ــن ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ـح ــاك ـم ــة
يتشاركان ،رغم اختالفاتهما ،في تشكيكهما في
عضوية منطقة اليورو وعدائيتهما للمهاجرين،
ً ً
ّ
ف ـشــكــل ه ــذا م ـح ـصــوال مـ ــرا م ــن غ ـيــاب ال ـفــرص
وتبدد األمل.

بـعــد بضعة أســابـيــع مــن م ـش ــاورات مــا بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات غ ـيــر الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي نــأل ـف ـهــا في
َ
زعيما حركة
دول مثل إيطاليا وألمانيا ،عقد
الـنـجــوم الـخـمـســة والــراب ـطــة لــويـجــي دي مايو
وماتيو سالفيني صفقة لتشكيل حكومة ،لكن
الــرئـيــس سيرجيو مــاتــاريــا اسـتـخــدم لألسف
الصالحيات التي منحه إياها الدستور اإليطالي
ّ
ً
ليعوق تشكيل تلك الحكومة ،وكلف بدال من ذلك
ً
تكنوقراطيا ،وهــو موظف سابق فــي صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ي ـم ـلــك أي ف ــرص ــة لـلـحـصــول
على الثقة بالبرلمان .لو رفــض ماتاريال تبوء
سالفيني منصب وزير الداخلية بعدما أغضبه
ت ـع ـهــده ب ـطــرد  500أل ــف م ـهــاجــر م ــن إيـطــالـيــا،
لشعرت أنني مرغم على تأييده ،ولكن لم تراود
الرئيس مخاوف مماثلة ،فلم يحاول ولو لحظة
رفض فكرة استعمال دولة أوروبية قواها األمنية
لجمع مـئــات اآلالف مــن ال ـن ــاس ،واحـتـجــازهــم،
ً
ووضعهم قسرا في قطارات ،وحافالت ،وعبارات
وإرسالهم إلى مكان مجهول .كال ،قرر ماتاريال
التصادم مع الغالبية الساحقة من المشرعين
في البرلمان لسبب مختلف :رفضه َمــن اختير
لمنصب وزي ــر الـمــالـيــة .ل ـمــاذا؟ ألن ه ــذا السيد
المحترم ،مــع أنــه يملك كــل المؤهالت لمنصب
مماثل ومع أنه أعلنه أنه سيلتزم بجميع قواعد
ً
االتـحــاد األوروب ــيّ ،
عبر ّسابقا عن شكوكه في
بنية منطقة الـيــورو وفــضــل خطة للخروج من
االتحاد األوروبي في حالة نشأت حاجة إليها.
ً
وه ـ ـكـ ــذا ،ف ـض ــا ع ــن إخ ـف ــاق ــه األخـ ــاقـ ــي فــي

الـتـصــدي إلع ــراب الــرابـطــة على نحو ف ــادح عن
"بغض البشر" ،ارتكب الرئيس هفوة تكتيكية
ّ
كـبـيــرة :وق ــع فــي ش ــرك ســالـفـيـنــي ،حـيــث يشكل
تــألـيــف حـكــومــة "تـقـنـيــة" أخ ــرى بـقـيــادة موظف
موال بالكامل
سابق في صندوق النقد الدولي
ٍ
ً
هدية مذهلة لحزب سالفيني.
ً
ي ــرغ ــب ســال ـف ـي ـنــي سـ ـ ــرا وبـ ـش ــدة ف ــي إجـ ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات أخ ـ ـ ــرى ،ان ـت ـخ ــاب ــات ل ــن يـخــوضـهــا
بشخصيته كباغض للبشر وشعبوي ّ
مقسم ،بل
كمدافع عن الديمقراطية ضد المؤسسة الحاكمة
ً
ً
العميقة ،وسبق أن حقق تقدما أخالقيا بكلماته
المؤثرة" :إيطاليا ليست مستعمرة ،ونحن لسنا
ً
عبيدا لأللمان ،والفرنسيين ،الفارق بين َ
سعري
العرض والطلب ،أو الشؤون المالية".
إذا استمد ماتاريال العزاء من واقع أن الرؤساء
اإليطاليين السابقين نجحوا في تأليف حكومات
ّ
تقنية نفذت عمل المؤسسة الحاكمة ،فال شك أنه
َ
مخطئ ،إذ ال يتمتع ماتاريال ،بخالف من سبقوه،
باألكثرية البرلمانية لكي يمرر الموازنة أو يمنح
حـتــى الـحـكــومــة الـتــي اخـتــارهــا الـثـقــة ،ونتيجة
لذلك ُيضطر الرئيس إلى الدعوة إلى انتخابات
جديدة ستعطي ،بسبب إخفاقه األخالقي وهفوته
التكتيكية ،أكثرية أكبر بعد للقوى السياسية
اإليطالية المعادية لألجانب ،التي قد تتحالف
ً
أي ـض ــا م ــع ح ــزب "إي ـطــال ـيــا إل ــى األم ـ ــام" (فـ ــورزا
إيطاليا) الضعيف بقيادة سيلفيو برلسكوني.
عندئذ الرئيس ماتاريال؟
ماذا سيفعل
ٍ
* «الغارديان»

دانة الراشد
لكل شيء في هذه الحياة ثمن ،فالموهبة المصقولة ما
هي إال نتاج سنوات -بل عقود -من االنضباط والعمل
الجاد ،وتلك الساعات الطويلة هي ما يميز المحترفين
عن الهواة ،وكذلك النجاح المادي والحصول على
الجسد الصحي القوي ،كلها تحتاج إلى الكثير من الصبر
واالجتهاد.
المقارنة تسلب منك متعة الحياة وبهجة ممارستك لشغفك
أو هوايتك المفضلة ،هي بعثرة لطاقاتك ووقتك الذي يمكنك
أن تستثمره بشكل أفضل لتحسين ذاتك وتطويرها .المقارنة
لص السعادة والرضا ،هي ظلم في حقك وطعن بذاتك المتفردة
التي ال مثيل لها على هذه األرض.
لكل شيء في هذه الحياة ثمن ،فالموهبة المصقولة ما هي
إال نتاج سنوات -بل عقود -من االنضباط والعمل الجاد ،وتلك
الساعات الطويلة هي ما يميز المحترفين عن الهواة ،وكذلك
النجاح المادي والحصول على الجسد الصحي القوي ،كلها
تحتاج إلى الكثير من الصبر واالجتهاد.
قد ال يكون لديك االستعداد الكافي لتحمل ضريبة الشهرة أو
النجاح أو تلك المسؤولية والخوف اللذين قد يأتي بهما الغنى
الفاحش ،وقد تكون األقدار قد خصتك بإحدى تلك الخصال على
هيئة بذرة تحتاج منك إلى رعايتها كي تنمو وتزدهر .االلتزام
والعمل الجاد هما ما سيحققان لك أهدافك ،هي خصال حميدة
ندرت في مجتمعنا ،بل قد يستهزئ البعض بها إليمانه بعدم
الحاجة إليها في دولة الرفاهية.
المضمار خير مثال ،فهو يمضي في طريقه
ُ لنا في حصان
ً
ً
قدما دون االلتفات يمنة ويسرة إلــى ما قد يضعفه ويشتت
انتباهه ،وإن كــان مضطرا إلــى غــض البصر وحـجــب عينيه
ً
ألق بشعاع تركيزك على أعمالك ومشاريعك وستنضج
جزئياِ .
ثمارها على أكمل وجه.
ٌ
ال تقارن نفسك مع من هم أفضل منك وال من هم دونك ،فكل
لكل منا جوهر يميزه وال يبرز
منا حالة خاصة لــن تتكررٍ ،
جماله إال بالصقل المستمر.
ال تفرط في المقارنة مع من هم أفضل منك فتصاب باإلحباط
ً
والقلق ،وتقف في مكانك عاجزا تحت وطأة الغيرة والحسد ،إن
ً
كان وال بد ،فلتكن إنجازات اآلخرين وقودا يدفعك إلى األمام،
ً
ودرسا في التواضع والتعلم من اآلخرين .ال أحبذ المقارنة حتى
ً
مع من هم دوننا ،وإن كانت تلك نصيحة كثيرا ما نسمعها من
باب االمتنان وتقدير نعمة الله علينا ،لكنني أرى أنها قد تكون
ً
ً
بابا للمفاضلة والشعور الزائف بالفخر أحيانا.
ّ
اعرف قيمتك ونم حب الذات والثقة فيها دون أنانية ،عامل
نفسك برفق ،لكن تذكر ضرورة وضع أهداف تتوافق مع رؤيتك
والعمل عليها ،فوقتنا محدود على هذه األرض.
* "ال تفكر الزهرة بالمنافسة مع الزهور األخرى في البستان؛
ُ
إنها تزهر فحسب" .زن شن (حكمة صينية)
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

«أبراج» اإلماراتية تتعثر في سداد  100مليون دوالر
مؤسسة التأمينات تطالب بتصفية األصول لتسديد مستحقاتها
طالبت المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية بتصفية
أصول أبراج لتسديد مستحقات
الدائنين.

كشفت صحيفة "وول ستريت
ج ــورن ــال" أن وثـيـقــة قــدمــت إلــى
الـقـضــاء فــي ج ــزر  Caymanمن
ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة الـتــأمـيـنــات
االجتماعية الكويتية ،أظهرت
أن مجموعة أبراج اإلماراتية غير
ق ــادرة على س ــداد قــرض بقيمة
 100مليون دوالر يستحق يوم
األحد والفوائد المترتبة عليه بـ7
ماليين دوالر.
وطــال ـبــت ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية بتصفية
أصول أبراج لتسديد مستحقات
الــدائـنـيــن .وتــأتــي هــذه القضية
لـتـضـيــف ال ــى أزم ــة أبـ ــراج الـتــي
تواجه اتهامات حول مخالفات
محتملة فــي ص ـنــدوق الــرعــايــة
ال ـص ـح ـيــة الـ ـ ــذي ت ـب ـلــغ تـكـلـفـتــه
م ـل ـي ــار دوالر ،وف ـ ــي ص ـنــاديــق
أخرى.
وعلى صعيد متصل ،أفــادت
مصادر "وول ستريت جورنال"
باستقالة المدير المالي بشير

ب ـ ـ ـ ــرازي والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للعمليات ماثيو ماكجير بعد
أش ـ ـهـ ــر ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن تـعـيـيـنـهـمــا
فــي منصيبيهما ضـمــن خطط
الشركة إلعادة الهيكلة.
وواجهت "أبراج" مجموعة من
االتهامات في الفترة الماضية
أهـمـهــا س ــوء االس ـت ـخــدام للمال
فـيـهــا ،ومـخــالـفــات فــي صـنــدوق
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ال ـ ــذي تبلغ

ت ـك ـل ـف ـت ــه مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،و ف ــي
صناديق أخرى.
وبينت عملية التدقيق من قبل
 Ankura Consulting Groupبناء
على طلب أربعة مستثمرين في
ص ـن ــدوق الــرعــايــة الـصـحـيــة من
بـيـنـهــم مــؤسـســة بـيــل وميليندا
غيتس أظ ـهــرت تـحــويــل األم ــوال
م ــن ص ـن ــدوق الــرعــايــة الصحية
إلــى أماكن أخــرى ،كذلك النتائج

األولية من تدقيق منفصل أجرته
ديـلــويــت ب ـنــاء عـلــى طـلــب شركة
ً
أب ــراج ،أظهر أيـضــا تباينات في
المحاسبة.
وكانت مجموعة أبراج خرقت
ً
ش ــروط ــا "تـقـنـيــة" متعلقة بجزء
من ديونها ،بحسب ما أفادت به
مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"
في وقــت سابق وهــو األمــر الذي
قد يزيد الضغوط التي تواجهها
المجموعة من المستثمرين.
وبحسب المصادر التي تحدث
لــرويـتــرز فقد خرقت المجموعة
ً
ش ــروط ــا تـقـنـيــة مـتـعـلـقــة بــديــون
ثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــع ب ـ ـنـ ــوك إمـ ــارات ـ ـيـ ــة،
ومــن بينها بنك الـمـشــرق وعلى
الــرغــم مــن ع ــزم الـبـنــوك مساندة
"أب ـ ـ ـ ـ ـ ــراج" ،ف ــإنـ ـه ــا م ـت ـخ ــوف ــة مــن
ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـ ــول م ــزاع ــم
بسوء اسـتـخــدام الشركة ألمــوال
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن ،والـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق م ــن
ال ـ ـغـ ــرامـ ــات الـ ـت ــي قـ ــد تــواج ـه ـهــا
الشركة.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.٧٣٥

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٦٩٠

٤.٨١٦

2.٤٧٧ 2.٨٢٥ 3.٣٠٥

الحجرف :اعتماد الدفعة الثانية من مكافآت
نهاية الخدمة لتعويض العسكريين
أعلن وزيــر المالية د .نايف
الحجرف ،أمس ،أنه تم اعتماد
تحويل الدفعة الثانية من قيمة
مكافآت نهاية الخدمة لتعويض
المتقاعدين العسكريين لحساب
الـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة بـ ـن ــاء ع ـل ــى ق ــرار
مجلس ال ــوزراء رقــم  254لسنة
 ،2018وذلك بعد التدقيق على
أسماء العسكريين الذي ينطبق
عليهم القرار واعتماد المبالغ.
وسوف تحول المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،وهي
ج ـهــة الـ ـص ــرف ،ال ـم ـكــافــآت إلــى
مستحقيها ،وفق إجراءاتها.
ويـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ إج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ــدد
المستفيدين مــن ق ــرار مجلس
الـ ـ ــوزراء رق ــم  254لـسـنــة 2018
نحو  2600عسكري متقاعد ،أما
المستفيدون من الدفعة الثانية
التي تم اعتمادها أمس بمبلغ
 11.58مليون دي ـنــار فهم 580
عسكريا متقاعدا موزعين على
النحو التالي :الحرس الوطني

نايف الحجرف

الكويتي 7 :أشـخــاص ،ووزارة
ً
الداخلية 261 :شخصا ،واإلدارة
ً
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء 14 :شـخـصــا،
ووزارة الدفاع 298 :شخصا.
وق ــال ال ـح ـجــرف" :يـســرنــا أن
ن ـع ـلــن أنـ ــه ت ــم ت ـحــويــل الــدف ـعــة
الثانية إلى جهة الصرف ،وهي
المؤسسة ا لـعــا مــة للتأمينات،
ا لـتــي ستبدأ بتحويل المبالغ

إلى مستحقيها في أسرع وقت
ووفق إجراءاتها ،ونؤكد في هذا
ال ـصــدد حــرصـنــا عـلــى تحويل
ال ـم ـبــالــغ فـ ــور وص ـ ــول كـشــوف
الــدفـعــات المتبقية مــن اللجنة
العسكرية الرباعية أوال فــأوال
دون أي تأخير أو إبطاء".
تجدر اإلشارة إلى أن الدفعة
األولى من قيمة مكافآت نهاية
الخدمة لتعويض المتقاعدين
ال ـع ـس ـكــري ـيــن ح ــول ــت ب ـتــاريــخ
 17م ــا ي ــو  2018ب ـم ـب ـلــغ 20.2
مـلـيــون دي ـنــار لـ ـ  884عسكريا
فــي أرب ــع جـهــات مختلفة على
النحو التالي :الحرس الوطني
ً
الكويتي 575 :شخصا ،ووزارة
ً
الداخلية 143 :شخصا ،اإلدارة
ً
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء 96 :شـخـصــا،
ً
ووزارة الدفاع 70 :شخصا.

تذبذب مؤشرات البورصة والسيولة ترتفع إلى  18.4مليون دينار
اإلقفاالت الشهرية وعمليات جني األرباح حولت المكاسب إلى خسارة
●

علي العنزي

أخبار الشركات

أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية على خسائر
فـ ــي تـ ـع ــام ــات ج ـل ـس ــة األمـ ـ ــس،
إذ تــراجــع مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
 0.18في المئة تعادل  8.66نقاط
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 4735.72
ن ـق ـط ــة وسـ ـ ــط ت ـ ـ ـ ــداول ب ـس ـيــولــة
قياسية خــال هــذا الـعــام بلغت
 18.4م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وارت ـف ـعــت
كمية أسهم متداولة بنسب أقل
ً
قياسا على معدالت هذا الشهر،
إذ ب ـل ـغ ــت  79.6مـ ـلـ ـي ــون سـهــم
ن ـفــذت م ــن خ ــال  2837صـفـقــة،
ك ــذل ــك ان ـخ ـفــض م ــؤش ــر ال ـســوق
األول بنسبة  0.28في المئة هي
 13.02نقطة ليقفل على مستوى
 4690.55نقطة بسيولة كذلك هي
األكبر له منذ إدراجه قبل شهرين
وصلت إلى  15.8مليون دينار،
كذلك بنشاط قياسي بلغ 39.5
مـلـيــون سـهــم ن ـفــذت عـبــر 1392
ص ـف ـقــة ،وخ ـس ــر م ــؤش ــر ال ـســوق
الرئيسي بنسبة  0.02في المئة
تساوي  0.78نقطة ليستقر عند
مستوى  4816.34نقطة بسيولة
 2.6مليون دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  40.1مليون سهم
نفذت من خالل  1445صفقة.

تذبذب حاد
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات بـ ــورصـ ــة
الـكــويــت بعكس مــا انـتـهــت إليه
ت ـ ــداوالت الـجـلـســة وش ـهــر مايو
حيث جــاء ت إيجابية وسريعة
وارتفعت السيولة خالل الساعة
األولــى إلــى  7ماليين ديـنــار ،ثم
واصلت انطالقتها بدعم من نمو
ً
أسـهــم ال ـســوق األول خصوصا
ق ـط ــاع ال ـب ـنــوك وس ـه ـمــي بـيـتــك،
وبوبيان ،الذي تخطى مستوى
ن ـصــف دي ـن ــار ل ـل ـمــرة األول ـ ــى له
منذ حوالي  8سنوات وبشهية
مبكرة إلق ـفــاالت جـيــدة لألسهم
القيادية التي بحوزة المحافظ
والصناديق الكبيرة والتي فقدت
ً
ً
جـ ــزء ا مـهـمــا م ــن قيمتها خــال
األسبوعين الماضين ،وربحت
أسهم منتقاة أخــرى كأجيليتي
ً
بـيـنـمــا ت ــراج ــع زيـ ــن خ ـصــوصــا
ف ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة وتـقـلـصــت
الـخـســائــر ف ــي نـهــايـتـهــا بنسبة
ك ـب ـيــرة ل ـي ـتــراجــع ال ـس ــوق األول
وعـ ـل ــى ع ـك ــس مـ ــا ربـ ـح ــه خ ــال
الساعتين األوليين من تعامالته
الـتــي وصـلــت إلــى  0.7فــي المئة

«ريم» :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ري ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة جـ ـمـ ـعـ ـيـ ـتـ ـه ــا
العمومية ا لـعــاد يــة أ مــس،
وت ـ ـ ـمـ ـ ــت م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ط ـل ــب
شــركــة ال ـخــدمــات الـمــالـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة بـ ـ ـش ـ ــأن ح ــل
المجلس ،وتمت الموافقة
عـ ـلـ ـي ــه ،كـ ـم ــا تـ ــم ان ـت ـخ ــاب
أ ع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،وذلـ ــك
لفترة  3سنوات قادمة.
وت ـ ــم ت ـع ـي ـيــن ع ـضــويــن
ممثلين عن الهيئة العامة

نقل «أسس» إلى قطاع العقار
أعـلـنــت بــورصــة الـكــويــت أن ــه اع ـت ـبــارا مــن ي ــوم األحــد
ا لـمــوا فــق  3ا ل ـجــاري ،سيتم نـقــل شــر كــة مجموعة أ ســس
ال ـقــاب ـضــة (أسـ ــس) م ــن ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا إل ــى قـطــاع
العقار.
ً
ت ــراج ــع وأق ـف ــل خ ــاس ــرا حــوالــي
رب ــع نـقـطــة م ـئــويــة ،إذ انطلقت
عمليات جني أربــاح قبل نهاية
الجلسة أفقدت األسهم القيادية
ً
كثيرا من مكاسب الساعة األولى،
وعلى الطرف اآلخر تحرك السوق
الــرئ ـي ـســي بــإي ـجــاب ـيــة م ـح ــدودة
في تعامالت أمس ،وكانت كتلة
أسهم الــدار هي النشيطة "مــدار

و مـ ـن ــازل" وكـ ــان ال ـل ــون األح ـمــر
أ كـثــر سـيـطــرة لتنتهي الجلسة
حمراء وبتعامالت قياسية على
مستوى السيولة هي األكبر منذ
إطـ ــاق مــرح ـلــة ت ـطــويــر ال ـســوق
الثانية قبل شهرين.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،م ــال ــت م ــؤش ــرات
األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ف ــي الـخـلـيــج
إلى اللون األخضر وربح سوقا

اإلمارات حوالي  2في المئة كذلك
ارتفع السعودي حوالي
 1في المئة وبدعم من مكاسب
كبيرة ألسعار النفط ،إذ استرد
ً
برنت مستوى  77دوالرا بدعم
م ــن ت ـص ــري ـح ــات األوبـ ـ ـ ــك ،ال ـتــي
تـ ـ ـح ـ ــدث ب ــالـ ـتـ ـمـ ـس ــك بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق
ال ـســابــق لـخـفــض اإلن ـت ــاج وســد
ح ــاج ــة ال ـن ـقــص ف ــي ال ـط ـلــب إذا

استلزم األمر ،وربح كذلك سوقا
مسقط والبحرين وكان الكويت
وقطر هما الخاسران أمس.

أداء القطاعات
طـ ـغ ــت ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى أداء
ال ـق ـط ــاع ــات ف ــي ج ـل ـســة األم ــس
إذ انـخـفـضــت م ــؤش ــرات سبعة

قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ه ـ ـ ــي تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ب ـ ـ  38.3ن ـق ـطــة وت ــأم ـي ــن ب ـ ـ 5.3
نـ ـق ــاط وصـ ـن ــاع ــة بـ ـ ـ  4.4ن ـقــاط
وات ـص ــاالت بـ ـ  3.7ن ـقــاط وسلع
استهالكية ب ـ  3.5نـقــاط وعقار
بـ  3.3نقاط وبنوك بـ  1.7نقاط،
بينما ارتفعت مــؤشــرات أربعة
ق ـطــاعــات ه ــي ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز بـ
 14.2نـقـطــة ومـ ــواد أســاس ـيــة بـ

مجلس التأديب يغرم «الرابطة» و«األمان لالستثمار»
أعلنت هيئة أســواق المال أن مجلس
الـتــأديــب أص ــدر فــي جلسته أم ــس ق ــرارا
بتغريم شركة را بـطــة الكويت والخليج
لـلـنـقــل ،ع ـشــرة آالف د ي ـن ــار لمخالفتها
ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد اإلف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاح ع ـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الجوهرية.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها
ال ـ ـمـ ــادة ( )1 2- 4-مـ ــن ال ـف ـص ــل ال ــراب ــع
بشأن توقيت اإلفـصــاح عــن المعلومات
الجوهرية ،من الكتاب العاشر "اإلفصاح
والشفافية" من الالئحة التنفيذية للقانون

 7لسنة  2010وتعديالتهما ،وذلك لعدم
التزامها باإلفصاح في بورصة الكويت
لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة بــالـتــوقـيــت الـمـنــاســب
عــن توقيع شــركــة كــي جــي ال للخدمات
الغذائية ،باعتبارها تابعة لشركة رابطة
ال ـكــويــت والـخـلـيــج لـلـنـقــل ،عـقــد ال ـمــورد
الرئيسي مــع وكــالــة الــدفــاع اللوجستية
األ م ـيــر ك ـيــة ب ـت ــار ي ــخ  ،2018/1/11حيث
تــأخــرت الشركة فــي اإلفـصــاح عــن العقد
ً
المشار إليه حتى الساعة  9:17صباحا
من جلسة تداول األحد  14يناير .2018

ك ـمــا أع ـل ـنــت ال ـه ـي ـئــة إصـ ـ ــدار مجلس
ال ـ ـتـ ــأديـ ــب قـ ـ ـ ـ ــرارا آخ ـ ـ ــر ب ـت ـغ ــري ــم ش ــرك ــة
األم ـ ـ ــان ل ــاس ـت ـث ـم ــار – ب ـص ـف ـت ـهــا مــديــر
ص ـنــدوق األم ــان اإلس ــام ــي ،أل ــف ديـنــار،
لـعــدم إخ ـطــارهــا الهيئة بتغيير مــراقــب
الـحـســابــات الـخــارجــي لـصـنــدوق األم ــان
اإلسالمي.
و تــأ تــي هــذه العقوبة بسبب مخالفة
الـشــركــة حكم ال ـمــادة ( )20-2مــن الكتاب
الثالث عشر "أنظمة االستثمار الجماعي"
من الالئحة التنفيذية للقانون  7لسنة

 %13.7نمو صادرات الكويت النفطية لليابان
أظهرت بيانات حكومية أمس،
أن صـ ــادرات الـكــويــت مــن النفط
الخام إلى اليابان قفزت في شهر
أبــريــل الـمــاضــي  13.7فــي المئة
عـلــى أس ــاس سـنــوي لـتـصــل إلــى
 8.77ماليين برميل أي  292ألف
ً
برميل يوميا مسجلة بذلك أول
زيادة خالل ثالثة أشهر.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية
والطاقة اليابانية في تقرير أولي،
إن دولة الكويت تفوقت على قطر
لتصبح ثالث أكبر مــزود للنفط
لـلـيــابــان ف ــي أب ــري ــل ال ـمــاضــي إذ
ص ــدرت نسبة  9.1فــي المئة من

لشؤون ّ
القصر بالتحالف
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
ب ـن ـس ـبــة  43.1ف ــي ا ل ـم ـئــة،
هما عبداللطيف السنان
ون ــادي ــة الـسـعـيــد ،كـمــا تم
انتخاب شالش الحجرف،
وض ــرار الـحـمـيــدي ،وفهد
ال ـ ـمـ ــري ،أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة.

إجمالي واردات الدولة من النفط
الخام خالل هذا الشهر.
وأضــافــت أن إجـمــالــي واردات
اليابان مــن النفط الـخــام تراجع
خالل أبريل الماضي على أساس
سـ ـن ــوي ب ـن ـس ـبــة  8.8ف ــي ال ـم ـئــة
ليصل إ لــى  3.22ماليين برميل
ً
ً
ً
يوميا ومسجال انخفاضا للشهر
الثاني على التوالي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة أن
ال ـش ـح ـنــات م ــن ال ـش ــرق االوس ــط
شـكـلــت ف ــي ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا نسبة
 89.4ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن إج ـم ــال ــي
واردات اليابان من النفط الخام

مرتفعة بنسبة  5.4في المئة عن
عام .2017
وال ت ـ ـ ــزال ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة أك ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـ ــزود ن ـفــط
لـلـيــابــان رغ ــم تــراجــع صــادراتـهــا
ل ـل ـيــابــان بـنـسـبــة  6.4ف ــي الـمـئــة
عــن عــام  2017لتصل إل ــى 1.30
ً
مليون برميل يوميا تلتها دولة
اإلمــارات العربية المتحدة ،التي
صدرت لليابان  898ألف برميل
ً
ً
يــومـيــا مسجلة ارت ـفــاعــا بنسبة
 7.8في المئة.
واح ـت ـلــت دولـ ــة ق ـطــر الـمــرتـبــة
الرابعة بصادراتها لليابان ،التي

ً
بلغت  193ألف برميل يوميا ،في
حين جــاء ت روسيا في المرتبة
الخامسة بصادراتها ،التي بلغت
ً
 168ألف برميل يوميا.
وت ـ ـعـ ــد ال ـ ـيـ ــابـ ــان ثـ ــالـ ــث أك ـب ــر
مستهلك للنفط فــي العالم بعد
الــواليــات المتحدة والصين إلى
ج ــان ــب اسـ ـتـ ـي ــراده ــا ج ـم ـي ــع مــا
تستخدمه من الوقود األحفوري
ً
تقريبا.
(طوكيو  -كونا)

 2010وتـ ـع ــدي ــاتـ ـهـ ـم ــا ،وذلـ ـ ـ ــك نـتـيـجــة
اعتماد البيانات المالية للصندوق عن
السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
مــن قـبــل مــراقــب الـحـســابــات ب ــدر ال ــوزان
– مـكـتــب دي ـلــويــت وت ـ ــوش ،ف ــي حـيــن أن
مراقب حسابات الصندوق المسجل لدى
الـهـيـئــة ه ــو ب ــدر ال ـع ـبــدال ـجــادر – مكتب
راسل بدفورد.

 5.8نقاط وخدمات مالية بـ 1.7
نقطة وخدمات استهالكية بـ 1.1
نقطة ،واستقر مؤشرا قطاعين
فقط هما رعاية صحية ومنافع
وبقيا دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـهــم ب ـي ـتــك قــائـمــة
األس ـه ــم األك ـث ــر قـيـمــة إذ بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  3.4م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبارتفاع بنسبة  0.39في المئة
تــاه سهم بنك بوبيان بتداول
 2.8مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار وبـ ــأربـ ــاح
بنسبة  1.4فــي الـمـئــة ثــم سهم
ً
وطني متداوال  2.6مليون دينار
وبتراجع بنسبة  0.28في المئة
ً
وراب ـعــا سهم خليج ب بـتــداول
 2.3مليون دينار وبنمو بنسبة
ً
 0.38ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـ ـيـ ــرا سهم
زي ــن ب ـتــداول  1.8مـلـيــون ديـنــار
وبــان ـخ ـفــاض بـنـسـبــة  0.79في
المئة.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة جـ ـ ــاء أوال سـهــم
خليج ب إذ تداول بكمية بلغت
 8.8ماليين سهم وبنمو بنسبة
ً
 0.38ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ـ ــاء ثــان ـيــا
سهم بيتك بـتــداول  6.7ماليين
س ـهــم وب ــارتـ ـف ــاع بـنـسـبــة 0.39

ً
في المئة وجاء ثالثا سهم بنك
بوبيان بتداول  5.7ماليين سهم
وبــأربــاح بنسبة  1.4فــي المئة
ً
وجــاء رابـعــا سهم مــدار بتداول
ً
 5.3م ــايـ ـي ــن سـ ـه ــم وم ــرت ـف ـع ــا
ً
بنسبة  4في المئة وجاء خامسا
سهم منازل بتداول  5.3ماليين
سهم وبـتــراجــع بنسبة  5.3في
المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتـفــاعــا سهم ك تلفزيوني ،إذ
ارت ـفــع بنسبة  328.5فــي المئة
تاله سهم وثــاق بنسبة  9.9في
المئة ثم سهم الهالل بنسبة 9.5
ً
فــي الـمـئــة وراب ـع ــا سـهــم يــوبــاك
ً
بـنـسـبــة  7.8ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـي ــرا
س ـه ــم ك ـم ـي ـفــك ب ـن ـس ـبــة  6.9فــي
المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم تمكين إذ انخفض بنسبة
 34.3فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة تـ ـ ـ ــاه س ـهــم
المصالح ع بنسبة  9.7في المئة
ثــم سهم األنـظـمــة بنسبة  9في
ً
المئة ورابعا سهم فيوشتر كيد
ً
بـنـسـبــة  8.5ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـي ــرا
سـهــم ال ـم ـعــادن بنسبة  6.5في
المئة.

ً
استقرار الدوالر وارتفاع البرميل الكويتي يرتفع  37سنتا

اليورو واإلسترليني

اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي مقابل
الدينار الكويتي أمس ،عند مستوى  0.302دينار
في حين ارتفع اليورو إلى مستوى  0.352دينار
مقارنة بأسعار صرف يوم األربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية
على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صــرف الجنيه
اإلسترليني ارتفع إلى مستوى  0.402دينار ،كما
ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى  0.305دينار،
وبـقــي الـيــن الـيــابــانــي عند مستوى  0.002دينار
دون تغيير.

ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع س ـ ـع ـ ــر ب ـ ــرم ـ ـي ـ ــل الـ ـنـ ـف ــط
ً
الكويتي  37سنتا في تداوالت أمس
ً
األول ،لـيـبـلــغ  71.85دوالرا مـقــا بــل
ً
 71.48دوالرا للبرميل في تداوالت يوم
ً
االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،ارتفعت
أسعار النفط ،أمس األول ،بعد أن حذر
الـبـنــك ال ـمــركــزي ال ــروس ــي مــن خطط
ً
لزيادة المعروض من الخام ،الفتا إلى
ً
أن هبوط أسعار النفط سيشكل خطرا
على القطاع المالي فــي الـبــاد ،كما

تأثرت األسعار ،أمس األول ،بتوقعات
لمحللين بانخفاض فــي مخزونات
النفط األميركية.
وارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ن ـف ــط خ ــام
الـقـيــاس الـعــالـمــي مــزيــج بــرنــت 2.11
دوالر ل ـي ـص ــل عـ ـن ــد الـ ـتـ ـس ــوي ــة إل ــى
ً
م ـس ـتــوى  77.50دوالرا ك ـمــا ار ت ـفــع
سعر برميل النفط الـخــام األميركي
 1.48دوالر ليصل إلى مستوى 68.21
ً
دوالرا.

٩
أسواق المال ترتفع بدعم النفط وتراجع القلق إزاء إيطاليا
ةديرجلا
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ومساع للتوصل إلصالح في منظمة التجارة العالمية
إصرار أميركي على فرض رسوم جمركية جديدة...
ٍ
ارتفع «داو جونز» الصناعي
 %1.2أو  306نقاط إلى
 24667نقطة ،كما ارتفع
«ناسداك»  %0.9أو  66نقطة
إلى  7462نقطة ،في حين
ارتفع « »S&P 500بنسبة
 %1.3أو  34نقطة إلى 2724
نقطة.

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات األس ـ ـهـ ــم
األميركية خالل تداوالت أمس األول،
وسط أداء إيجابي من قطاع الطاقة
ً
تزامنا مــع انتعاش أسـعــار النفط
باإلضافة إلى تراجع حدة المخاوف
بشأن األزمة السياسية في إيطاليا.
وارتـفــع «داو جــونــز» الصناعي
 1.2ف ــي ال ـم ـئــة أو  306ن ـقــاط إلــى
 24667نقطة ،كما ارتفع «ناسداك»
بنسبة  0.9في المئة أو  66نقطة إلى
 7462نقطة ،في حين ارتفع «S&P
 »500بنسبة  1.3فــي المئة أو 34
نقطة إلى  2724نقطة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـنـ ــزاعـ ــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ق ــال ــت ص ـح ـي ـفــة وول
ً
ستريت جورنال نقال عن مصادر
م ـط ـل ـعــة ،إن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ً
ستعلن قــري ـبــا ع ــن خـطــط لفرض
رسوم جمركية على واردات الصلب
واأللمنيوم من االتحاد األوروبي.
وس ـي ــأت ــي ال ـ ـقـ ــرار ق ـب ــل ان ـت ـهــاء
مهلة يــوم الجمعة إلعفاء االتحاد
األوروب ـ ــي مــن ال ــرس ــوم الجمركية
األم ـيــرك ـيــة ال ـمــزم ـعــة وس ــط تعثر
الـمـحــادثــات بـيــن الـجــانـبـيــن .ومــن
ً
ً
المرجح أن يثير ردا انتقاميا.
ويـ ـسـ ـع ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون إل ــى الـتــوصــل
إلصـ ـ ـ ـ ــاح ج ـ ــدي ـ ــد فـ ـ ــي ال ـم ـن ـظ ـم ــة
العالمية للتجارة ،لتجنب الحرب

«غولدمان» يخفض توقعاته
لـ«يورو /دوالر» بسبب إيطاليا
قال بنك االستثمار األميركي «غولدمان ساكس» أمس األول ،إنه
خفض توقعاته لسعر اليورو مقابل الدوالر في األشهر الثالثة
ً
والستة واالثني عشر القادمة ،نظرا إلى عدم االستقرار الناجم
عن األزمة السياسية في إيطاليا.
وقال البنك ،إنه يتوقع تداول اليورو عند  1.15دوالر على مدى
األشهر الثالثة القادمة ،مقابل  1.20دوالر في التقديرات السابقة.
ً
وخفض أيضا توقعاته لستة أشهر إلى  1.20دوالر من  1.27ولعام
إلى  1.25دوالر من  1.30دوالر.
ً
وتراجع اليورو هذا األسبوع مسجال أدنى مستوياته في عشرة
أشهر عند نحو  1.15دوالر ،بعد انهيار محاولة حزبين إيطاليين
تشكيل حكومة ،مما أذكى المخاوف من أن انتخابات جديدة قد
ً
استفتاء على عضوية إيطاليا في منطقة اليورو.
تصبح
وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة« :رغم أننا ال نزال
نتبنى نظرة هيكلية إيجابية للعملة ،فقد أصبح من الصعب
تصور حدوث ارتفاع كبير في المدى القريب».

التجارية التي أعلنت عنها الواليات
المتحدة.
وي ــذك ــر أنـ ــه ابـ ـت ــداء م ــن ال ـي ــوم،
سـيـبــدأ االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وكـنــدا
وال ـم ـك ـس ـيــك ب ــدف ــع ض ــرائ ــب عـلــى
الـ ـ ـ ــواردات األم ـيــرك ـيــة م ــن الـصـلــب
واأللمنيوم.
وتتراوح هذه الضرائب بين 25
و 10في المئة.
وفي األســواق األوروبـيــة ،ارتفع
م ــؤش ــر «س ـت ــوك ــس ي ـ ــوروب »600
بنحو  0.3في المئة أو نقطة واحدة
إلى  385نقطة.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر «فـ ــوت ـ ـسـ ــي»
البريطاني ( )57 +نقطة إلى 7689
ن ـق ـط ــة ،وصـ ـع ــد م ــؤش ــر «داك ـ ـ ــس»
األلماني ( )117 +نقطة إلى 12783
نـ ـقـ ـط ــة ،ب ـي ـن ـم ــا تـ ــراجـ ــع ال ـم ــؤش ــر
الفرنسي «ك ــاك» ( ) 10 -نـقــاط إلى
 5427نقطة.
وارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات
خ ــال بــدايــة تـعــامــات أم ــس ،بعد
ه ـ ــدوء ال ـم ـخ ــاوف ال ـس ـيــاس ـيــة في
إيطاليا وعودة األحــزاب والرئيس
للتفاوض ،وقبيل صــدور بيانات
اقتصادية في منطقة اليورو.
وصعد مؤشر «ستوكس يوروب
 0.19 »600في المئة ووصل إلى 386
نقطة ،وارتفع مؤشر كاك الفرنسي
 0.31في المئة عند  5444نقطة.

كما صعد فوتسي البريطاني
 0.20في المئة إلــى مستوى 7704
نقاط ،بينما استقر داكس األلماني
عند  12780نقطة ،وارتـفــع مؤشر
«ف ــوتـ ـس ــي إم أي بـ ـ ــي» اإلي ـط ــال ــي
ً
هامشيا إلى  21822نقطة.
وارت ـف ــع ال ـي ــورو مـقــابــل العملة
األمـيــركـيــة بنسبة  0.15فــي المئة
ووصل إلى مستوى  1.1681دوالر.
وأعلن الرئيس اإليطالي ،أمس
ً
األول ،عـقــب ع ـقــده اج ـت ـمــاعــا غير
رس ـم ــي م ــع ق ـ ــادة ح ــزب ــي الـخـمــس
نجوم واالتـحــاد ،أنهم اتفقوا على
تـشـكـيــل ح ـكــومــة وت ـج ـنــب إجـ ــراء
االنتخابات.
وف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت األس ـه ــم
ال ـيــابــان ـيــة خ ــال ت ـعــامــات أم ــس،
بـعــد ه ــدوء ال ـم ـخــاوف السياسية
في إيطاليا ،ورغم بيانات أظهرت
تباطؤ نمو الناتج الصناعي في
اليابان خالل أبريل.
وصـعــد مــؤشــر نيكي  0.83في
المئة ووصــل إلى مستوى 22201
ن ـق ـط ــة ،وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر تــوب ـكــس
ً
األوســع نطاقا  0.65في المئة عند
 1747نقطة ،وذلك بعد هبوطه 1.5
في المئة أمس ،إلى أقل مستوياته
فــي سـتــة أســاب ـيــع ،وق ــاد االرت ـفــاع
ق ـطــاع ال ـطــاقــة م ــع ص ـعــود أسـعــار
النفط من جديد.

وانخفض الدوالر مقابل العملة
اليابانية  0.21في المئة ووصل إلى
مستوى  108.68ين.
وتباطأ نمو الناتج الصناعي
خـ ــال أب ــري ــل إلـ ــى  0.3ف ــي الـمـئــة،
وب ــال ـم ـق ــارن ــة ب ــارتـ ـف ــاع ــه  1.4فــي
المئة خــال م ــارس ،وكــانــت تشير
التوقعات إلى ارتفاعه  1.2في المئة،

ً
وفـقــا ل ــوزارة االقـتـصــاد والـتـجــارة
والصناعة اليابانية.
ً
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية
ف ــي نـهــايــة ت ـعــامــات ،بـعــد ص ــدور
بيانات اقتصادية جاءت أقوى من
التوقعات.
وارتفع مؤشر شنغهاي المركب
 1.78فــي الـمـئــة ووص ــل إل ــى 3095

«موديز» تبحث خفض تصنيف أكبر
المصارف والشركات اإليطالية
وضعت وكالة موديز للتصنيف االئتماني
أمس األول  12من أكبر المصارف في إيطاليا
ً
وعــددا من الشركات الرئيسية في هذا البلد
تحت مجهر المراقبة للنظر إذا كانت هناك
ضرورة لخفض تصنيفاتها االئتمانية بسب
األزمة السياسية التي تعصف بروما.
وتــأتــي هــذه الـخـطــوة غ ــداة إع ــان الوكالة
نفسها أنها وضعت تحت المجهر التصنيف
االئـتـمــانــي لـلــديــون الـسـيــاديــة اإليـطــالـيــة ،ما
يـعـنــي إم ـكــان ـيــة خ ـفــض ه ــذا الـتـصـنـيــف من
مستواه الحالي وهو «بي إيه إيه .»2
وم ــن أبـ ــرز ال ـم ـص ــارف ،ال ـتــي شـمـلـهــا هــذا
اإلج ــراء «انتسا ســانـبــاولــو» و»يونيكريدي»
و«ميديوبانكا» ،في حين كبريات الشركات
المشمولة بمراجعة التصنيف هي المجموعة

الـنـفـطـيــة ال ـع ـمــاقــة «ايـ ـن ــي» وش ــرك ــة الـبــريــد
«ب ــوس ــت اي ـط ــال ـي ــان ــي» وش ـب ـك ــة ال ـت ـل ـفــزيــون
ال ـع ـمــوم ـيــة «راي» وش ــرك ـت ــا الـ ـغ ــاز «س ـن ــام»
و»ايطالغاز».
وإيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد
ف ــي أوروبـ ـ ــا غ ــارق ــة ف ــي أزمـ ــة سـيــاسـيــة منذ
االنتخابات العامة التي جرت في  4مارس ولم
ً
ً
يحقق فيها أي طرف فوزا صريحا يمكنه من
تسلم دفة الحكم.
وتتجه إيطاليا إلجــراء انتخابات جديدة
خ ـ ــال أشـ ـه ــر ب ـع ــد دخـ ـ ــول ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي أزمـ ــة
سياسية إثر فشل محاولة حزبين شعبويين
تشكيل ائتالف حكومي.
ونجمت األزمة عن رفض رئيس الجمهورية
سيرجو ماتاريال تعيين المعارض لالتحاد

نقطة ،وصعد مؤشر شنزن المركب
 1.80في المئة عند مستوى 1767
نقطة ،وذلــك بعد انخفاض استمر
ثمانية أيام متوالية.
وانخفض الدوالر مقابل العملة
الصينية  0.21في المئة ووصل إلى
مستوى  6.4055يوان.
ونـ ـم ــا الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــي فــي

ال ـ ـص ـ ـيـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـ ــاي ـ ــو أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
الـتــوقـعــات ،وارت ـفــع مــؤشــر مديري
المشتريات الصناعي الرسمي إلى
مستوى  51.9نقطة ،وارتفع نصف
نقطة عــن الشهر الـمــاضــي ،بينما
كانت تشير التوقعات إلى انخفاضه
ً
قليال إلى  51.3نقطة.
(أرقام)

استطالعان :معظم اإليطاليين
يريدون البقاء في منطقة اليورو

ً
األوروبي باولو سافونا وزيرا لالقتصاد في
االئتالف الحكومي الذي شكله حزب «الرابطة»
اليميني الـمـتـطــرف وحــركــة «خـمــس نـجــوم»
المناهضة للمؤسسات التقليدية.
ً
وتخشى األسواق أن تشهد إيطاليا صعودا
ً
ق ــوي ــا ل ـل ـقــوى الـمـنــاهـضــة ألوروبـ ـ ــا ف ــي حــال
تنظيم انتخابات جديدة.

أظهر استطالعان للرأي أن ما بين  60و  72في المئة من
ً
اإليطاليين يريدون أن تظل بالدهم جــزء ا من منطقة اليورو
بينما يفضل مــا بين  23و 24فــي المئة التخلي عــن العملة
الموحدة.
وأجـ ــرت مــؤسـسـتــا ي ــورو مـيــديــا وبـيـبــولــي االسـتـطــاعـيــن
لـمـصـلـحــة ب ــرن ــام ــج (ب ــورت ــا أ ب ــورت ــا) ال ـ ــذي ت ـب ـثــه ق ـن ــاة راي
التلفزيونية ونشرت نتائجهما مساء أمس األول.
ً
وأصبح اليورو جــزء ا من الجدل السياسي قبل انتخابات
مبكرة متوقعة في وقت الحق هذا العام أو في أوائل .2019
وأظهر استطالع بيبولي أن  72في المئة يريدون البقاء في
منطقة اليورو وأن  23في المئة يريدون االنسحاب بينما لم
يحسم  5في المئة أمرهم.
في حين أظهر استطالع يورو ميديا أن  60في المئة يريدون
البقاء بينما يــود  24في المئة االنفصال ولــم يحسم  16في
المئة أمرهم.

ً
القطاع المصرفي األكثر تضررا من األزمة السياسية اإليطالية

ً
وفقا لتقرير نشرته «وول
ستريت جورنال» ،فإن التقلبات
السياسية في ًإيطاليا وإسبانيا
شكلت ضغوطا تركزت بشكل
أكبر على البنوك األوروبية التي
يراها المحللون أكثر المتضررين
من األزمة في روما.

تتواصل األزمة السياسية في
إيـطــالـيــا بـعــد الـفـشــل فــي تــوافــق
ب ـيــن األحـ ـ ــزاب لـتـشـكـيــل حـكــومــة
جديدة وسط مخاوف من صعود
األحـ ـ ــزاب الـشـعـبــويــة م ـمــا يمثل
خ ـط ــورة ع ـلــى مـسـتـقـبــل منطقة
اليورو كلها.
وب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن ال ـت ـعــافــي
ال ـب ـط ــيء م ــن األزم ـ ــات ال ـســاب ـقــة،
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم األربـ ـ ـ ـ ــاح
وتـقـلـيــص الـ ـق ــروض الـمـتـعـثــرة،
ل ـك ــن االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
في إيطاليا – التي يمر قطاعها
المصرفي بالعديد من المشكالت
– أعـ ـ ــادت ال ـق ـلــق ح ـي ــال منطقة
الـ ـي ــورو إل ــى دائ ـ ــرة ال ـض ــوء كما
أظهرت مدى هشاشة المنظومة
المصرفية في الكتلة الموحدة.
ً
ووف ـق ــا لـتـقــريــر نـشــرتــه «وول
ستريت جورنال» ،فإن التقلبات
السياسية في إيطاليا وإسبانيا
ً
شـكـلــت ض ـغــوطــا ت ــرك ــزت بشكل
أكبر على البنوك األوروبية التي
يراها المحللون أكثر المتضررين
من األزمة في روما.

تهديدات للقطاع المصرفي
 انـخـفــض مــؤشــر «سـتــوكــسيـ ــوروب  »600الـقـيــاســي بنسبة
 5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خ ـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
الجاري في أعقاب عرقلة الرئيس
اإليـ ـط ــال ــي س ـيــرج ـيــو م ــات ــاري ــا

فشل مفاوضات استثمار بافيت
 3مليارات دوالر في «أوبر»
أفاد تقرير نشرته «بلومبرغ» بأن المحادثات بشأن استثمار
الملياردير األميركي وارن بافيت ثالثة مليارات دوالر في «أوبر
تكنولوجيز» بــاء ت بالفشل خالل وقت سابق هذا العام بسبب
الشروط وحجم الصفقة.
وأكد «بافيت» في حوار لـ»سي إن بي سي» أن مناقشات دارت
ً
فعال بين «بركشاير هاثاواي» – التي يترأس إدارتها التنفيذية –
و»أوبر تكنولوجيز» بخصوص صفقة استثمارية.
ً
وأضاف «بافيت» أنه معجب كثيرا بالمدير التنفيذي الجديد
ً
لـ»أوبر» «دارا خسروهاشي» مشيرا إلى أن العديد مما ينشر في
وسائل اإلعالم حول االستثمارات المقترحة غير صحيحة.
ً
ً
ً
وكان من الممكن أن تتلقى «أوبر» دعما كبيرا خصوصا قبيل
االكتتاب المخطط ألسهمها في البورصة األميركية حال نجاح
الصفقة االستثمارية مع بافيت.

لخطوة تشكيل حكومة شعبوية،
كما أن االنـتـخــابــات المقبلة في
إس ـبــان ـيــا رب ـم ــا تـطـيــح بــالـحــزب
«ال ـي ـم ـي ـن ــي – الـ ــوس ـ ـطـ ــي» الـ ــذي
تفضله األســواق والمستثمرون
من السلطة.
 يتعرض الـقـطــاع المصرفياألوروبـ ــي بــوجــه عــام لتهديدات
قوية حال تواصلها من الممكن
أن تــؤجــل قـ ـ ــرارات رف ــع م ـعــدالت
الفائدة في عدد من االقتصادات
األوروب ـ ـيـ ــة ،األمـ ــر الـ ــذي سيقيد
أرباح البنوك.
ً
 ي ـم ـكــن أيـ ـض ــا ل ـع ــدم الـيـقـيــنالسياسي اإلضرار باإلصالحات،

الـتــي تنفذها الـبـنــوك اإليطالية
التي تعرضت أسهمها لمبيعات
ً
م ـك ـث ـفــة أخ ـ ـيـ ــرا ،ب ــال ـت ــال ــي يـمـكــن
أن تــؤجــل خططها بـشــأن إع ــادة
ال ـه ـي ـك ـل ــة وت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـقـ ــروض
المعدومة.
 أث ـ ــرت ال ـث ـقــة ال ـس ـل ـب ـيــة لــدىال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ً
المصرفي اإليـطــالــي أيـضــا على
ال ـب ـنــوك الـفــرنـسـيــة واإلس ـبــان ـيــة
ال ـت ــي تـمـتـلــك ج ـ ــزءا م ــن ال ــدي ــون
الحكومية اإليطالية.
 ف ــي ال ـبــرت ـغــال ،ال ـتــي تمتلكهي األخرى جزء ا ال بأس به من
ال ــدي ــون ال ـح ـكــوم ـيــة اإلي ـطــال ـيــة،

انـ ـخـ ـف ــض سـ ـه ــم أك ـ ـبـ ــر ال ـب ـن ــوك
ف ــي ال ـب ــاد «ب ــان ـك ــو كــومــرس ـيــال
بورتجيز» بنسبة  12فــي المئة
هذا األسبوع.
 ي ــأت ــي ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــيً
بورصات األسهم األوروبية أخيرا
نتيجة تضرر ثقة المستثمرين
فــي ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ،ال ــذي ال
ي ــزال ي ـح ــاول الـتـعــافــي م ــن أزم ــة
ال ــدي ــون األخـ ـي ــرة ال ـت ــي عصفت
بمنطقة اليورو.
 ت ـح ــاول ال ـب ـنــوك األوروبـ ـي ــةتقليص قــروض ـهــا الـمـعــدومــة –
المقدرة بـ 813مليار يورو (حوالي
 938.3مليار دوالر) ويوجد جزء

كبير منها لدى بنوك إيطالية.
 كـلـمــا زاد ع ــدم الـيـقـيــن إزاءإيطاليا ،كلما تضرر اقتصادها
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـن ـع ـك ــس بــال ـط ـبــع
ع ـل ــى ق ـطــاع ـهــا ال ـم ـص ــرف ــي ،كـمــا
أن ال ـت ـق ـل ـبــات ال ـس ـيــاس ـيــة تــذكــر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
ً
األوروبية لن تحقق أرباحا كبيرة
في وقت قريب.
 كــان مستثمرون قد توقعواس ــابـ ـق ــا أن ي ـت ـس ـب ــب ال ـت ـع ــاف ــي
االقتصادي وإصالحات القطاع
المصرفي في منطقة اليورو في
دف ــع الـبـنــك ال ـمــركــزي األوروب ـ ــي
لــرفــع م ـعــدل ال ـف ــائ ــدة ،ث ــم ترتفع
أرباح بنوك دول العملة الموحدة
إلى  120مليار يورو هذا العام..
ً
وطــرحــت ت ـس ــاؤالت أخ ـي ــرا« :هــل
ه ــذه ال ـتــوق ـعــات واق ـع ـيــة اآلن؟..
ربما ال».
 منذ أشهر قليلة ،كان التفاؤلً
حيال االقتصاد اإليطالي قويا إذ
كانت أسهم بنوك رومــا األفضل
أداء بـيــن أسـهــم الـبـنــوك األخ ــرى
فــي منطقة ال ـيــورو ،حيث كانت
ال ـت ـق ـل ـبــات ال ـس ـيــاس ـيــة ضـعـيـفــة
وس ــط ت ـفــاؤل المستثمرين إزاء
تقليص الــديــون المعدومة لدى
البنوك من  350مليار يورو إلى
 285مليار يورو في عام.

األزمة السياسية اإليطالية
 -في إيطاليا ،باءت محاوالت

أحــزاب تشكيل حكومة ائتالفية
األح ــد ال ـمــاضــي بــالـفـشــل ،ورغــم
ذلـ ــك ،تــوصـلــت إل ــى ات ـف ــاق شمل
ً
عــددا من اإلجــراءات التي تخص
القطاع المصرفي.
 شملت اإلجــراء ات المقترحةس ـ ــن تـ ـش ــري ــع يـ ـسـ ـم ــح ل ـل ـب ـن ــوك
اإليطالية بتعويض ديونها من
مقترضي التجزئة دون الحاجة
لـلـجــوء إل ــى الـقـضــاء ،وه ــو األمــر
الـ ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه إبـ ـط ــاء ج ـهــود
خفض القروض المعدومة.
ً
 أيـ ـض ــا ،ت ــم اقـ ـت ــراح الـتــأمـيــمالكامل لـ»بنك مونتي دي باشي
دي س ـي ـي ـنــا» الـ ـ ــذي ت ـم ـت ـلــك فـيــه
ال ـح ـك ــوم ــة ح ـص ــة ح ــاك ـم ــة بـعــد
ً
تأميمه جزئيا العام الماضي.
 رغم انهيار محاوالت تشكيلالحكومة االئتالفية وإجراء اتها
ً
المقترحة ا لـمـشــار إ لـيـهــا سلفا ،
فــإن هـنــاك مـخــاوف مــن عودتهم
إلى المشهد حال عقد انتخابات
مبكرة ،وال تــزال المحادثات في
روم ــا مستمر لـمـحــاولــة التغلب
على األزمة.
 أثـ ـ ـ ـ ـ ــارت هـ ـ ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء اتال ـم ـق ـت ــرح ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ب ـشــأن
مـسـتـقـبــل مـنـطـقــة الـ ـي ــورو حيث
زادت ت ـ ـك ـ ـه ـ ـنـ ــات بـ ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـكـ ــون
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـم ـح ـت ـمــل عـقــدهــا
ب ـم ـنــزلــة اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى صـعــود
األحـ ـ ــزاب الـشـعـبــويــة ومستقبل
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـيـ ــورو
واالتحاد األوروبي.

كيف يبدو حجم أعمال «علي بابا» مقارنة بـ«أمازون»؟
شركة التجارة اإللكترونية الصينية «علي بابا» ليست فقط واحدة
من أكبر شركتين تكنولوجيتين في الصين بجانب تنسنت ،لكن
ً
مع بلوغ قيمتها السوقية نحو  500مليار دوالر فهي اآلن أيضا
واحدة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة على مستوى العالم.
ومع تجاوزها عتبة  500مليار دوالر كقيمة سوقية ،بات اسم
الشركة يتردد بجوار عمالقة التكنولوجيا األميركيين مثل شركات
«آبــل» و«ألفابت» و«مايكروسوفت» ،التي سبقتها في تجاوز هذا
المستوى منذ فترة ،لكن أكثر ما يتم مقارنة «علي بابا» به هو شركة
ً
«أمازون» نظرا لتشابه التخصص ،بحسب تقرير لموقع «ستاتيستا».
ويتشابه نموذجا العمل اللذان تطبقهما الشركتان المعروفتان
في المقام األول بأنشطتهما في مجال التجارة اإللكترونية ،بجانب
مجاالت أخــرى ثانوية ،مثل البنية التحتية السحابية ،ما يجعل
المقارنة بينهما أكثر منطقية.
ورغم حقيقة وجود أوجه تشابه بين الشركتين ،حتى أنه يطلق
ً
أحيانا على «علي بابا» اسم «أمازون الصين» فإن أحدث نتائج أعمال
الشركتين أظهرت أنــه من المبكر الحديث عن مثل هــذا التشابه،
ويرجع ذلك للتفاوت الهائل في حجم اإليرادات.

صندوق يديره جروس يسجل
أسوأ أداء يومي منذ إطالقه

مقارنة بين نتائج األعمال الفصلية األخيرة (مليار دوالر)
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ً
 رك ـ ـ ــزت األزمـ ـ ـ ــة أي ـ ـضـ ــا عـلــىم ــدى حــاجــة ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
األوروبــي لإلصالحات الهيكلية
وتحقيق الوحدة والترابط داخل
التكتل الموحد.
 يــأتــي ذل ــك وس ــط رف ــض منجـ ــانـ ــب ألـ ـم ــانـ ـي ــا ودول أخ ـ ــرى
لتدشين بــرنــامــج تــأمـيــن ودائ ــع
واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق داخـ ـ ــل االتـ ـح ــاد
األوروبي إذ إن البنوك في برلين
لم تتضرر كثيرا من أزمة الديون.
 خالل أزمة الديون ،تعرضتالقطاعات المصرفية في عدد من
الدول لمخاطر الديون السيادية،
وفي الوقت الحالي ،تمتلك عشرة
ً
ب ـنــوك إيـطــالـيــة دي ــون ــا حكومية
خاصة بروما يزيد حجمها عما
تمتلكه من رؤوس أموال.
 بعد البنوك اإليطالية ،تعدالمصارف الفرنسية األكثر عرضة
ل ـل ـم ـخــاطــر ال ـم ـح ـي ـطــة ب ــال ــدي ــون
الحكومية اإليطالية إذ تستحوذ
بنوك باريس على ديون إيطالية
بقيمة  44.27مليار يــورو تليها
إسبانيا بحوالي  28مليار يورو.
 رغ ــم كــل ذل ــك ،قـلــل محللونمن احتمالية وقــوع أزمــة كبيرة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو،
السيما أن االقتصاد في منطقة
ً
ال ـ ـيـ ــورو ي ـش ـهــد نـ ـم ــوا وال ي ــزال
ً
البنك المركزي األوروبي ملتزما
بإجراء ات التيسير الكمي (شراء
سندات حكومية وخاصة).
(أرقام)

انخفض صـنــدوق «جــانــوس هـنــدرســون» للسندات،
الذي يديره بيل جروس بنحو  3في المئة ،وهو أسوأ
أداء يومي له منذ تأسيسه.
ويرجع ذلك إلى زيادة تقلبات سوق السندات بسبب
المخاوف الجيوسياسية فــي إيطاليا ،وتــراجــع عائد
الصندوق بنسبة  5.9في المئة خــال هــذا العام حتى
أمس ،بحسب «مورنينغ ستار».
وت ــوج ــه ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ن ـحــو أص ـ ــول الـ ـم ــاذ اآلم ــن
لـلـتـحــوط مــن احـتـمــال ح ــدوث أزم ــة أخ ــرى فــي منطقة
اليورو ،عن طريق زيادة الطلب على شراء السندات.
وانـخـفــض الـعــائــد عـلــى س ـنــدات الـخــزانــة األميركية
القياسية ألجــل  10سـنــوات إلــى مــا دون  2.8فــي المئة
ً
أم ــس ،مـتــراجـعــا أكـثــر مــن  15نقطة أس ــاس عــن جلسة
االثنين.
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اقتصاد
كيف قفزت ديون مصر  %23خالل سنة واحدة؟
ةديرجلا

•
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فــي حين يصر رئـيــس البنك
المركزي المصري طارق عامر،
عـ ـل ــى أن الـ ـ ــديـ ـ ــون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والــداخـلـيــة لـلـبــاد فــي الـحــدود
اآلمنة ،كشف البنك المركزي في
بيانات حديثة ارتفاع إجمالي
ال ــدي ــون الـخــارجـيــة لـمـصــر إلــى
نحو  82.9مليار دوالر في نهاية
دي ـس ـم ـب ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـمــاضــي
بـنـسـبــة ارتـ ـف ــاع ت ـق ــدر بـنـحــو 5
في المئة.
وقال البنك المركزي المصري،
إن إجـمــالــي الــديــون الخارجية
لمصر بلغت نحو  82.9مليار
دوالر بنهاية عام  ،2017بزيادة
قدرها  3.9مليارات ،أي ما يعادل
 4.9فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بنهاية
يونيو .2017
وبالمقارنة بإجمالي الديون

ع ــام  2016فـقــد ق ـفــزت إجـمــالــي
الديون الخارجية لمصر بنسبة
 23.17في المئة خالل عام 2017
بعدما ارتفعت من مستوى 67.3
مليار دوالر في نهاية ديسمبر
 2016لتسجل في ديسمبر 2017
نحو  82.9مليار دوالر بزيادة
بـلـغــت نـحــو  15.6مـلـيــار دوالر
خالل عام واحد فقط.
لـكــن فــي بـيــانــه ،أرج ــع البنك
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ارت ـ ـفـ ــاع
مستوى الديون الخارجية ،إلى
زيادة كل من صافي المستخدم
من القروض والتسهيالت بنحو
 2.9مليار دوالر ،وأسعار صرف
معظم ا لـعـمــات المقترض بها
أمـ ــام الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي بنحو
مليار دوالر.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ألعـ ـ ـب ـ ــاء خ ــدم ــة

«وربة» يواصل حملة «إفطار صائم»

الدين الخارجي ،فقد بلغت 8.6
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
مــن شهر يوليو حتى ديسمبر
الـمــاضـيـيــن ،وسـجـلــت األقـســاط
المسددة نحو  7.5مليارات دوالر
وال ـف ــوائ ــد ال ـمــدفــوعــة نـحــو 1.1
مليار دوالر.
وبـلـغــت نـسـبــة رص ـيــد الــديــن
الـخــارجــي ال ــى الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي نحو  36.1في المئة،
ً
مشيرا إلى أن تلك النسبة ال تزال
ً
في الحدود اآلمنة وفقا للمعايير
الدولية.
وربما يعود جزء من أسباب
ارتفاع الديون إلى القفزة الكبيرة
فــي احـتـيــاطــي ال ـبــاد مــن النقد
األجـ ـنـ ـب ــي ،الـ ـت ــي ارتـ ـفـ ـع ــت إل ــى
نـحــو  44.030مـلـيــار دوالر في
نـهــايــة أب ــري ــل ال ـمــاضــي ،إذ ظل

يقفز بشكل مطرد منذ توصلت
الـحـكــومــة الـمـصــريــة إل ــى اتـفــاق
ق ــرض بـقـيـمــة  12م ـل ـيــار دوالر
مدته ثالث سنوات مع صندوق
النقد الدولي في  2016في إطار
ج ـ ـهـ ــود ل ـ ـجـ ــذب ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
األجانب وإنعاش االقتصاد.
كما قامت الحكومة المصرية
بـ ـس ــداد ن ـحــو  30م ـل ـيــار دوالر
خالل عام  ،2017ما بين سندات
ودي ـ ـ ـ ـ ــون خـ ــارج ـ ـيـ ــة ل ـم ـص ـل ـحــة
بـ ـ ـن ـ ــوك دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـنـ ـه ــا ال ـب ـن ــك
اإلفريقي للتصدير واالستيراد،
وودائــع وقــروض من دول منها
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ول ـي ـب ـي ــا وت ــركـ ـي ــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـت ــزام ــات على
جـ ـه ــات ح ـك ــوم ـي ــة م ـن ـهــا هـيـئــة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول والـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات لـ ـن ــادى
باريس.

ل ـكــن سـجـلــت ف ــوائ ــد ال ــدي ــون
ً
ال ـم ـق ــررة ع ـلــى م ـص ــر ،ارت ـف ــاع ــا
ً
تــاريـخـيــا لـلـمــرة األولـ ــى بنحو
 42.1ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ب ــا لـ ـم ــواز ن ــة
ال ـجــديــدة ،إذ وصـلــت إلــى نحو
 541.3مليار جنيه خالل العام
الـمــالــي الـمـقـبــل ،مـقــارنــة بنحو
 381مليار جنيه بموازنة العام
المالي الحالي.
وف ـ ــي ب ـي ــان ــات س ــاب ـق ــة ،رف ــع
صندوق النقد الدولي ،توقعاته
للدين الـخــارجــي لمصر ،خالل
ال ـع ــام ال ـمــالــي الـ ـج ــاري ،ليصل
إلــى  34.6فــي المئة مــن الناتج
ً
المحلي اإلجمالي ،بدال من 28.7
في المئة كان يتوقعها في تقرير
المراجعة األولــى ،التي أجراها
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـمـ ـص ــري وأعـ ـل ــن
نتائجها في سبتمبر الماضي.
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وتــوقــع الـصـنــدوق أن ترتفع
نسبة الدين الخارجي إلى 30.3
فــي الـمـئــة مــن الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي العام المالي المقبل،
ً
بدال من توقعاته السابقة عند
 26.2في المئة.
وفــي تقرير ســابــق ،اعتبرت
وك ــال ــة «سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ــورز»
ل ـل ـت ـص ـن ـي ــف االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،أن
ع ـ ـ ــدم الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ــدي ــن
ال ـخ ــارج ــي ل ـم ـصــر ،ق ــد يسبب
ً
ضغوطا سلبية على تصنيفها
االئتماني فيما بعد.
ورفـ ـع ــت ال ــوك ــال ــة تـقـيـيـمـهــا
الـسـيــادي لالقتصاد المصري
من « »B-إلى « ،»Bللمرة األولى
منذ عام  ،2013مع التأكيد على
النظرة المستقبلية المستقرة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــرهـ ــا إن

الضغوط السلبية على تصنيف
مصر قد ترتفع في حــال تغير
مـ ـس ــار خ ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة لـخـفــض
الديون ،مقابل الناتج المحلي.
وأضافت أن خطة جدولة مصر
ل ــدي ــونـ ـه ــا ق ـ ــد ت ـت ـغ ـي ــر بـسـبــب
ح ـ ـ ــاالت الـ ـقـ ـص ــور الـ ـم ــال ــي ،أو
ارتفاع تكلفة الدين أو انخفاض
قيمة العملة أكثر من المتوقع أو
تــرا جــع مستويات االحتياطي
النقدي بشكل كبير.
(العربية نت)

«الوطني» و«الهالل األحمر» «بيتك» يشارك في حفل قرقيعان «الجمعية
يواصالن حملة «ساعد تسعد» الكويتية ألولياء أمور المعاقين»

جانب من الحملة
شاهين الغانم يتوسط المجموعة
بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام ،شارك
شــاهـيــن الـغــانــم الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي واإلدارة
التنفيذية فــي «ور ب ــة» مــع متطوعي موظفي
البنك حملته المتعلقة بإفطار الصائم ،عبر
تــوزيــع وج ـبــات اإلف ـطــار عـلــى الـصــائـمـيــن في
ع ــدد مــن الـمـنــاطــق فــي أن ـحــاء دول ــة الـكــويــت،
ً
م ـ ـقـ ــدمـ ــا ب ـ ــذل ـ ــك خـ ـ ـي ـ ـ َـر مـ ـ ـث ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـك ــاف ــل
االج ـت ـمــاعــي فــي ه ــذا الـشـهــر الـفـضـيــل ،وحــب
البذل والعطاء الذي تربى عليه أهل الكويت.
ومنذ انطالقة شهر رمضان ،وبمعدل 600
وج ـبــة فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد ،قـصــد فــريــق البنك
ً
التطوعي عــددا من األماكن في دو لــة الكويت
من ضمنها مسجد العتيقي (المطران) ،وسوق
المباركية لتوزيع الوجبات على الصائمين،
ومن المزمع أن يستمر «وربة» في حملة إفطار
الصائم حتى آخر شهر رمضان.
وح ـ ـ ــول هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،عـ ـل ــق أي ـ ـمـ ــن س ــال ــم
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــاتـ ـص ــال
ً
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ق ـ ــائ ـ ــا« :لـ ـق ــد ب ــدأن ــا
التحضير لحملة إ فـطــار صائم بفترة كافية
ق ـبــل ح ـلــول ش ـهــر رم ـض ــان ك ـجــزء م ــن الـخـطــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والبرنامج الخيري المتكامل الذي أعددناه،
والـ ــذي اس ـت ـهــدف كــل شــرائــح الـمـجـتـمــع على
اختالف فئاته واحتياجاته».

وأضـ ــاف الـمـطـيــري ان «ال ـفــريــق الـتـطــوعــي
في البنك سيستمر في أنشطته الرمضانية
ال ـم ـت ـنــوعــة ،ال ـتــي ت ـضــم أن ـش ـطــة ومـســاهـمــات
إنسانية واجتماعية مـتـعــددة ،تــؤ كــد حرص
«ورب ــة» عـلــى االل ـت ــزام بــرســالـتــه االجـتـمــاعـيــة،
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وال ـخ ـي ــري ــة ،ب ـمــا ي ــرس ــخ مـفـهــوم
الـمـســؤولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وي ـه ــدف إل ــى دعــم
جميع مبادرات العمل التطوعي والخيري».
ا لـجــدر بالذكر أ نــه فــي و قــت سابق مــن هذا
الشهر ،أطلق البنك حملته المشتركة األخرى
مع البنك الكويتي للطعام ،حيث أصبح اآلن
بــإ مـكــان عـمــاء «ور ب ــة» مــن حاملي البطاقات
ً
االئ ـت ـمــان ـيــة وم ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع ش ـه ــري ــا ال ـق ـيــام
بالتبرع الكلي أو الجزئي بقيمة  1في المئة
ً
التي يسترودنها نقدا من مشترياتهم داخل
الـكــويــت وخــارجـهــا ،أثـنــاء اسـتـخــدام بطاقات
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـلـ ـطـ ـع ــام ،ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
مساعدة األ ســر المتعففة والمحتاجة دا خــل
دولة الكويت.

أسعار صرف العمالت العالمية

يواصل بنك الكويت الوطني وجمعية الهالل األحمر الكويتية الجوالت
والزيارات الميدانية ضمن حملة «ساعد تسعد» لتوفير احتياجات األسر
المحتاجة .وتــأتــي هــذه الحملة فــي إط ــار الـشــراكــة االستراتيجية التي
تجمع بنك الكويت الوطني وجمعية الهالل األحمر الكويتية ،كما أنها
استكمال لسلسلة مــن الـمـبــادرات المشتركة بينهما باعتبار البنك هو
شريك اإلنسانية االستراتيجي للجمعية.
وجال المتطوعون على منازل أسر في الصليبيخات والجهراء وجليب
الشيوخ لتأمين ما ينقصهم من الضروريات الحياتية ليتسنى لهم تمضية
شهر رمضان المبارك أسوة بباقي األسر وممارسة طقوسه من دون التفكير
بضيق قدرتهم المعيشية ،حيث تضع حملة ساعد تسعد لدعم األسر
ً
ً
محدودة الدخل إمكانياتها دعما للعائالت المتعففة وتمكينها اجتماعيا.
وقالت مساعدة المدير العام إلدارة العالقات العامة في بنك الكويت
ً
الوطني منال المطر« ،إن الــزيــارات التي نقوم بها مؤثرة جــدا ،كما أنها
تمثل فرصة حقيقية للتالقي والمشاركة والـمــؤازرة والدعم .نحن نعتز
بأن نقدم من خالل شراكتنا مع جمعية الهالل األحمر الكويتية هذا الدعم
االجتماعي المطلوب والمؤثر في المجتمع ،ونتطلع إلى المزيد من األعمال
على مستوى أشمل من اجل المضي قدما في تنمية المجتمعات وضمان
ً
ً
ديمومة تطورها» .وأضافت المطر أن هذه الحملة تقدم دعما ملموسا
للعديد من األســر ،وتغطي المناطق ذات الكثافة السكانية ،التي يعاني
ساكنوها ضيق العيش ،ونحن في بنك الكويت الوطني نعتز بمشاركتنا
ودعمنا لتوفير العيش الكريم لمن يحتاجه.
وأكدت أن بنك الكويت الوطني يبقى الداعم األكبر للمبادرات اإلنسانية،
ً
وتأتي مساهمة بنك الكويت الوطني في هذه المبادرة استكماال لشراكته
مع جمعية الهالل األحمر ،التي تعاون معها في حمالت مشابهة في مجال
الصحة والتعليم .ويحافظ بنك الكويت الوطني على موقعه القيادي بين
المؤسسات المصرفية في القطاع الخاص على الصعيد اإلنساني ،من
خالل التزامه بدعم الهيئات والجمعيات اإلنسانية والمبادرات االجتماعية
على اختالف أهدافها على غرار جمعية الهالل األحمر الكويتي والتي لها
بصمات إنسانية واضحة وتضطلع بدور كبير في هذا المشروع.

توزيع القرقيعان على االطفال
فــي إ طــار برنامجه الحافل فــي ر مـضــان «تواصل
ً
بالخير في شهر الخير  »4وانطالقا من المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وم ـس ــاه ـم ــة ف ــي رسـ ــم ال ـب ـس ـمــة عـلــى
وجــوه ـهــم ،ش ــارك ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي «بـيـتــك»
في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية ألولياء أمور
المعاقين ،الذي تضمن فعاليات اجتماعية متنوعة
تعبر عن التزامه بأداء رسالته االجتماعية.
وساهمت مشاركة «بيتك» التي دأب البنك على
ً
القيام بها سنويا في حفل القرقيعان هذا في إدخال
ال ـب ـه ـجــة والـ ـس ــرور ف ــي ن ـف ــوس األطـ ـف ــال ،ومـنـحـهــم
ال ـش ـع ــور ب ــاه ـت ـم ــام ال ـم ـج ـت ـمــع بـ ـه ــم ،والقـ ـ ــت كــذلــك
ً
ً
استحسانا كبيرا من أولياء أمور المعاقين ،الذين
ثـمـنــوا م ـبــادرات «بـيـتــك» االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي تعكس
مدى التزامه في تحمل أعباء المسؤولية االجتماعية
ومشاركة المجتمع في مختلف الفعاليات واألنشطة
المجتمعية.
ّ
وتضمن الحفل توزيع هدايا القرقيعان وفعاليات
ً
ً
ً
متعددة أضفت أجواء تركت أثرا إيجابيا كبيرا في
نـفــوس أو ل ـيــاء أ م ــور المعاقين ا لــذ يــن ثـمـنــوا جهود
«بيتك» ومبادراته.
ً
ً
ويـ ــولـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك» اهـ ـتـ ـم ــام ــا ب ــالـ ـغ ــا ب ـف ـئ ــة ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،ال ـتــي يـتـمـتــع الـكـثـيــر منهم
بــإم ـكــان ـيــات وم ــواه ــب وق ـ ــدرات م ـبــدعــة ف ــي الـعــديــد
من المجاالت ويعملون بشكل دا ئــم لتحدي ظروف

اإلعاقة وممارسة حياتهم الطبيعية ،ومن هنا فإنهم
يستحقون كل تقدير واعتزاز.
ويـ ـش ــارك «ب ـي ـت ــك» ب ـص ـفــة دائ ـم ــة ف ــي ال ـف ـعــال ـيــات
والمهرجانات ،التي تنظم لمصلحة المعاقين وذوي
االحتياجات الخاصة ويتم خاللها عرض أعمالهم
وإنجازاتهم ،والتعرف على المشاكل والمصاعب،
الـتــي تــواجــه أول ـيــاء أم ــور الـمـعــاقـيــن وال ـت ـعــاون مع
الهيئات وا لـمــؤ سـســات الرسمية المعنية بمتابعة
قضايا المعاقين في المجتمع.
وتمتد مشاركات «بيتك» في فعاليات القرقيعان
ل ـت ـش ـمــل أم ــاك ــن م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ــدي ـس ـك ـف ــري
مـ ــول وج ـم ـع ـيــة م ـت ــازم ــة ال ـ ـ ــداون وم ـع ـه ــد دس ـم ــان
لـ ـلـ ـسـ ـك ــري وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .ولـ ـ ـ ــدى «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األنشطة الرمضانية التي تؤكد ر يــاد تــه فــي تحمل
المسؤولية االجتماعية ،ضمن برنامجه الحافل في
رمضان « تــوا صــل بالخير في شهر الخير  ،»4الذي
يـشـمــل ألنـشـطــة ومـســاهـمــات إنـســانـيــة واجـتـمــاعـيــة
م ـت ـعــددة ،ومـ ـب ــادرات تــوعــويــة وت ــواص ــل يــومــي مع
ً
الـجـمـهــور ،تــأكـيــدا عـلــى حــرص الـبـنــك عـلــى االلـتــزام
برسالته االجتماعية واإلنسانية بما يرسخ مفهوم
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وي ـه ــدف إل ــى دع ــم كــافــة
ً
م ـب ــادرات الـعـمــل الـتـطــوعــي واالن ـس ــان ــي ،انـسـجــامــا
ً
م ــع ال ـق ـيــم االج ـت ـمــاع ـيــة وت ـع ــزي ــزا ألهـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة.

االقتصاد التركي ...أرقام «ضخمة» تثير مخاوف المستثمرين

أسعار صرف العمالت العربية

ينتظر المستثمرون حول العالم
أرقام التضخم الرسمية في تركيا
التي ستصدر في  4يونيو للتقرير
ب ـش ــأن وضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـتــركــي
كمحفز لالستثمار أم ال ،في حين
تسعى السلطات التركية للتخفيف
من حدة تصريحات الرئيس رجب
طيب إردوغان االقتصادية لطمأنة
المستثمرين.
وتنهي الليرة التركية األسبوع
ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى مـنــذ
فترة ،إذ ارتفع سعر صرف العملة
التركية مقابل الدوالر بأكثر من 5
فــي المئة هــذا األس ـبــوع ،بعد رفع
البنك المركزي سعر الفائدة ثالث
نقاط مئوية مرة واحدة.
لكن الـلـيــرة تظل مــن بين أســوأ
عمالت االقتصادات الصاعدة أداء
ه ــذا الـ ـع ــام ،وي ـظ ــل س ـعــر صــرفـهــا
ً
مـتــراجـعــا بأكثر مــن  15فــي المئة
منذ بداية العام.
ورغم أن االقتصاد التركي حقق
م ـعــدل نـمــو ال ـعــام ال ـمــاضــي ،أكـبــر
حتى من نمو االقتصاد الصيني،
ع ـن ــد أك ـث ــر م ــن  7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــإن
المؤسسات الدولية ال تتوقع نمو
الناتج المحلي اإلجمالي التركي
أكثر من  4في المئة هذا العام.
ويخشى المستثمرون من عودة
إردوغــان إلمــاء آرائــه االقتصادية
عـلــى صــانـعــي الـسـيــاســة النقدية،
ً
إذا أعـ ـي ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــه رئـ ـيـ ـس ــا فــي
االنتخابات المقررة في  24يونيو.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

القطاع المصرفي
وظـ ــل االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ــرك ــي مـنــذ
مـ ـطـ ـل ــع الـ ـ ـق ـ ــرن وج ـ ـه ـ ــة م ـف ـض ـلــة
لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـخ ــارج ـي ــة ،حتى
ً
إن السوق التركي لم يتأثر كثيرا
باألزمة المالية العالمية في -2007
 ،2008لكن ذلــك المنحى أخــذ في
ً
التراجع منذ  2010تقريبا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي
ً
التركي أحد أكثر القطاعات جذبا
لالستثمارات األجنبية المباشرة،
لكن تلك االستثمارات توقفت في
السنوات األخيرة ،وبدأ بعضها في

ً
الخروج من تركيا نهائيا .وليس
المقصود هنا «األمــوال الساخنة»
ً
عنيفة الـحــركــة جــريــا وراء الــربــح
ال ـســريــع ،لـكــن الـقـصــد االسـتـثـمــار
المباشر أو فتح خطوط االئتمان
والقروض.
ورغم أن الدين الحكومي ال يزيد
ً
كثيرا على  40في المئة من الناتج
ً
المحلي اإلجـمــالــي ،فــإن كثيرا من
ديــون الشركات المقومة بالدوالر
تصبح محل خطر مع انهيار سعر
صــرف العملة ،حسب تقرير نشر
في صحيفة «دي فيلت» األلمانية.
وح ـ ـس ـ ــب أح ـ ـ ـ ـ ــدث أرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـنــك
الـ ـتـ ـس ــوي ــات ال ــدولـ ـي ــة ف ـ ــإن ديـ ــون
الـمـصــارف األوروب ـي ــة المستحقة
على تركيا تصل إ لــى  224مليار
دوالر (ن ـح ــو  200م ـل ـيــار ي ـ ــورو)،
أكثرها للبنوك اإلسبانية.
وت ـ ـخ ـ ـشـ ــى ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـب ـ ـن ـ ــوك م ــن
انـكـشــافـهــا ع ـلــى أزمـ ــة ف ــي تــركـيــا،
وبـ ــدأت أس ـهــم بـعــض تـلــك الـبـنــوك
األوروبية في االنخفاض مع انهيار
الـلـيــرة بنسب ت ـتــراوح مــا بين 10
و 20فــي المئة بسبب ديونها في
تركيا.

مؤشرات سلبية
ورغم أن االحتياطي التركي من
النقد األجنبي يصل إلى  135مليار
دوالر ،ليس بمقدور البنك المركزي
ال ـت ـصــرف فـيــه إلن ـق ــاذ ش ــرك ــات أو
م ــؤسـ ـس ــات ال ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـســديــد
أقساط ديونها الــدوالريــة .فأغلب
ذلـ ــك االح ـت ـي ــاط ــي ه ــو اح ـت ـيــاطــي
ً
الذهب للبالد وأيضا احتياطيات
البنوك الخاصة من النقد األجنبي،
وال ي ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
التصرف إال في قدر من المتبقي.
كما أن السياسة النقدية المخففة
في السنوات األخيرة دفعت بمعدل
الـتـضـخــم لـيـظــل أع ـلــى م ــن  10في
ال ـم ـئــة ،م ــا يـثـيــر ال ـم ـخــاوف بـشــأن
مـ ــدى ف ـعــال ـيــة خـ ـط ــوات الـتـشــديــد
النقدي اآلن .وتظل نسبة البطالة
أيضا فوق  10في المئة ،مما يعني
ع ــدم قـ ــدرة ال ـح ـكــومــة ع ـلــى زي ــادة

عــائــدات الضرائب لتغطية العجز
ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ،ال ـبــالــغ  50مـلـيــار
دوالر .أض ــف إل ــى ذل ــك أن اعتماد

تــركـيــا عـلــى اس ـت ـيــراد ال ـطــاقــة زاد
الضغط على أرق ــام الميزانية مع
ً
تضاعف أسعار النفط أخيرا (من

ً
مـتــو ســط  40دوالرا للبرميل إ لــى
ً
متوسط  80دوالرا).
(سكاي نيوز)
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ألف ليلة
وليلة
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١٤
مسك وعنبر
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ّ
سليمان الياسين  :االنقسام هارون الرشيد يأمر بزواج تتابع الفنانة نور الغندور
تتمسك
فاتن حمامة
ّ
غالم أحب جارية وإبليس ردود أفعال الجمهور تجاه
العربي انعكس على
بالطالق من عز الدين
إطاللتها الدرامية في رمضان،
يمضي ليلة ساهرة مع
ذوالفقار ويوسف شاهين المسرح السياسي.
ِّ
إسحق الموصلي وجاريته ما بين "المواجهة" و"مع حصة
يقدم لها الوجه الجديد
قلم".
وينافسهما في األلحان.
عمر الشريف.

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  /3793الجمعة  1يونيو 2018م  16 /رمضان 1439هـ

ريز ويزرسبون تدعو هوليوود
إلى دعم «صانعات األفالم»
دعت الممثلة األميركية الشهيرة ريز ويزرسبون هوليوود إلى تقديم
الدعم للمزيد من "صانعات األفالم".
وأفادت تقارير إعالمية عالمية معنية بأخبار المشاهير بأن الممثلة
الـحـسـنــاء ،الـتــي تعتبر مــؤيــدة قــويــة لـحــركــة "تــايـمــز أب" المناهضة
للتحرش الجنسي ،تعتقد أنه من المهم أن تصبح صناعة السينما
متاحة بصورة أكبر لألشخاص الذين لديهم وجهات نظر وروايــات
مختلفة لطرحها.
ونقلت تقارير عن نجمة هوليوود ( 42عاما) قولها" :تشعر بأنك ال
يمكنك أن تتوقع أن يكون كل فيلم قد ُصنع على أيدي نفس العشرين
رجال ،ثم تشعر بأنك سوف تحصل على روايات مختلفة".
وتوضح ويزرسبون" :أعني أننا نتحدث عن نظرة الذكور مقابل
نظرة اإلناث ...فالنساء يروين القصص بطرق مختلفة .فماذا لو كان
لدينا هذا النوع من السرد القصصي القوي من وجهات نظر أخرى،
ً
على أن يكون بنفس القدر من القابلية للتطبيق تجاريا ،كيف يمكننا
أن نغير العالم؟ وأعتقد أننا حقا نستطيع القيام بذلك".
يذكر أن الممثلة الشهيرة الحائزة "األوسكار" كانت ذكرت في عام
 2015أنها تعتزم دعم المزيد من النساء من خلفيات مختلفة ،في إطار
سعيهن لتحقيق حلمهن بالعمل في مجال صناعة الترفيه.
وتحرص الممثلة األميركية ويذرسبون على الذهاب في رحلة إلى

كيندال جينر ترتبط
بالعب السلة سيمونز

ممشى المشاهير في هوليوود من أجل تفقد نجمتها هناك قبل الذهاب
للعمل ،ووثقت بطلة  Big Little Liesإحــدى تلك الرحالت عبر موقع
 Instagramبالفيديو والصور.
وقالت "أنا أركض ألنني تأخرت قليال عن العمل اليوم ،ولكن األمر
مهم ،سمعت أن إحدى صديقاتي قريبة جدا ،لذا أريد أن أتقابل معها
بأسرع ما يمكن ،وأريدكم أيضا أن تتقابلوا معها".
وأشارت ويذرسبون أمام الكاميرا لنجمتها على ممر المشاهير في
هوليوود التي نالتها عام  ،2010قائلة :أنا متحمسة جدا ..ها هي".
ثم قــررت الممثلة ( 41عاما) أن تلمع نجمتها ،وقالت مازحة :اآلن
تبدين جيدة عزيزتي ،ال تسمحي ألحد أن يمشي فوقك".
ويشار إلى أن ويذرسبون ستشارك في دراما  Big Little Liesالمقرر
عودتها في موسم ثان جديد.
وفي بيان لها علقت الممثلة األميركية على خبر عودة Big Little
 Liesبجزء جديد ،جــاء فيه "أنــا مسرورة جــدا إلعــادة هــذا الفريق من
المواهب الفنية" ،مضيفة" :هذا يتيح لنا التعمق أكثر في حياة أسر
مونتيري المثيرة لالهتمام ،وجلب المزيد من قصصهم مرة اخرى
للجمهور الذي ارتبط بهم".
(د ب أ)

مونيكا بيلوتشي بطلة
فيلم السبكي المقبل

كيندال جينر

Picnic at Hanging
ً
 Rockيعرض قريبا

مونيكا بيلوتشي

أفادت عدد من التقارير أن نجمة تلفزيون الواقع
وا لـســو بــر مــود يــل كيندال جينر ( 22عــا مــا) ترتبط
حاليا بالعب كرة السلة بن سيمونز.
وكان ظهورهما المتكرر خالل الفترة الماضية
هـ ــو ال ـس ـب ــب ال ـح ـق ـي ـق ــي فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار س ـل ـس ـلــة مــن
ال ـت ـك ـه ـنــات ،إذ ك ــان ال ـث ـنــائــي م ـعــا ف ــي مــوعــد غ ــداء
األسبوع الماضي ،كذلك ظهرا معا في فندق بيفرلي
هيلز مع عدد من أصدقائهما.
ي ــذك ــر أن ج ـي ـنــر ك ــان ــت تــرب ـط ـهــا ع ــاق ــة عــاطـفـيــة
بــا عــب كــرة السلة بليك جريفين فــي أوا خ ــر العام
الماضي.

ناتالي دورمر

كشف المنتج محمد السبكي ،أنه تحدث إلى الممثل
ف ــان دام ،نـجــم األف ــام األمـيــركـيــة ،للمشاركة فــي فيلم
"حرب كرموز" ،لكن األخير طلب  800ألف دوالر نظير
المشاركة ،فاستدعى ممثال أميركيا آخــر ،مقابل 300
ألف دوالر.
وأعـ ـل ــن ال ـس ـب ـكــي أن ال ـم ـم ـث ـلــة اإلي ـط ــال ـي ــة مــونـيـكــا
بيلوتشي ،ستشارك فــي فيلمه المقبل ،و لـكــن لــم يتم
االتفاق على المقابل المادي بعد.
ولفت إلى ان هيفاء وهبي مدينة له بـ 20ألف دوالر،
وأن خالفهما مــازال قائما منذ أن كان ينتج لها فيلم
"ثانية واحدة".

ط ــرح ــت ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـم ـس ـل ـســل Picnic at
 Hanging Rockالتريللر الجديد الخاص بالمسلسل،
ال ــذي تــم اإلع ــان عنه فــي مهرجان برلين فــي فبراير
ال ـم ــاض ــي ،وب ـ ــدا الـمـسـلـســل يـجـمــع ب ـيــن ثـ ــاث فـئــات
الــدرامــا وغـمــوض ورومــانـسـيــة ،وسيتم عــرضــه على
شبكة .Prime
المسلسل من بطولة ناتالي دورمر ،وليلي سوليفان،
ولوال بريس ،وهاريسون جيلبرتسون ،ومادلين مادن،
واينز كــورو ،وروبــي ريــس .والمسلسل تــدور أحداثه
حول تغيب  3تلميذات ومربيتهن بشكل غامض في
يوم عيد الحب عام .1900

ثنائي ً Game of Thronesهارينغتون
وروز ليزلي قررا االرتباط رسميا

ً
حددا  25الجاري موعدا لزفافهما ليستبقا موعد طرح الموسم األخير من عملهما
بعد أن جمعتهما قصة حب كبيرة بمسلسل
 ،Game of Thronesفي سياق الدراما ،انتقل
الثنائي كيت هارينغتون صــا حــب شخصية
ج ــون س ـنــو ،وروز لـيــزلــي صــاحـبــة شخصية
إيجريت ،إلى الواقع بقصتهما الشهيرة ،وقررا
ً
االرتباط رسميا.
وح ــدد ثـنــائــي  ،Game of Thronesمــوعــدا
رسميا لزواجهما  25الجاري بحسب تقارير
إعــام ـيــة ،وذل ــك بـعــد أن أعـلـنــا خطبتهما في
ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن يطرح الموسم الثامن األخير
من مسلسل  ،Game of Thronesفي أبريل من
العام المقبل ،وفق ما صرح به القائمون على
العمل.

كوستير والـ ــدوا ،وبـيـتــر دانـكـلـيـنــج ،وصــوفــي
ت ــرن ــر ،ومــاي ـســي وي ـل ـيــامــز ،م ــع أك ـثــر م ــن 350
ممثال وشخصية ،ال يوجد بطل رئيس في هذا
المسلسل وال تعرف أي الشخصيات ستبقى
على قيد الحياة في نهاية كل حلقة ،وهذا أكثر
ما ّ
يميز هذا المسلسل ،لذلك لن يتم ذكر أي اسم
ويترك الخيار للمتابعين.
وكــانــت الـمـمـثـلــة لـيـنــا ه ـيــدي ،ال ـتــي تجسد
ش ـخ ـص ـيــة س ـي ــرس ــي الن ـس ـت ــر ض ـم ــن أح ـ ــداث
الـمـسـلـســل ق ــد صــرحــت بــأن ـهــا مـعـجـبــة بـشــدة
بالنص الـخــاص بالموسم الثامن مــن العمل،
ُوبالطبع لــم تكشف نهاية األح ــداث ،أو حتى
تلمح إليها ،لكنها أكدت أنها وزمالءها بفريق
العمل بكوا عند قراءة أحداث الحلقة األخيرة،
حيث إنها تتضمن مفاجأة لن يتوقعها أحد،
على حد تعبيرها.

مسلسل  GAME OF THRONESبــدأ عرضه
عام  ،2011ويعد من أشهر مسلسالت الخيال
الـعـلـمــي ال ــدرام ـي ــة ،وح ـقــق الـمـسـلـســل نجاحا
كـبـيــرا مـنــذ بــدايــة عــرضــه عـلــى شـبـكــة ""HBO
األميركية ،كما ترشح وحصل على عديد من
ال ـج ــوائ ــز ،وه ــو يـ ــروي ق ـصــة مـلـحـمـيــة ب ـيــن 7
مـمــالــك تـتـصــارع عـلــى ال ـع ــرش ،وه ــو مقتبس
عــن السلسلة الــروائـيــة "أغنية الجليد والـنــار"
للكاتب جورج آر آر مارتن ،ويشارك في بطولته
عــدد كبير مــن النجوم ،أبــرزهــم إميليا كــارك،
وكـيــت هــاريـنـغـتــون ،ولينا هـيــدي ،ونيكوالج

حالة الجدل

الخيال العلمي

وأث ـ ــارت تـصــريـحــات لـيـنــا ه ـيــدي حــالــة من
الجدل بين محبي مسلسل ،Game of Thrones
حـيــث راح الـجـمـيــع يــؤســس نـظــريــاتــه ويضع
اف ـتــراضــاتــه ح ــول خــات ـمــة األحـ ـ ــداث الـمـثـيــرة،
خاصة أن هناك قاعدة واحــدة تحكم مسلسل
"لعبة العروش" ،وهي أن كل شيء وارد الحدوث،
وال ـف ـجــائــع تــاحــق جـمـيــع الـشـخـصـيــات دون
تفرقة.

كيت هارينغتون و روز ليزلي

ريز ويزرسبون

١٢

توابل ةديرجلا
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فاتن حمامة ...الطريق المسدود

()31 -16

ً
لم يكن تفكير فاتن حمامة في الطالق ًمن أستاذها عز الدين ذو الفقار وليد لحظة حبها ،فضال عن خوفها من جمهورها الذي تقدم له أدوارها الرومانسية ،فتبدو
انفعال ،بل كانت ترى أنه تأخر طويال ،ولم تكن األسباب خافية عليها .إال أنها إن تطلقت سيدة فاشلة في حياتها األسرية .غير أنها لم تستطع أن تمحو مسحة
ترددت خشية أن تبدو إزاء أسرتها بمظهر التي فشلت في اختيارها ،وهزمت في الحزن التي باتت تكسو وجهها.
القاهرة – ماهر زهدي

هدى سلطان تحذر
فاتن من «الطالق»
فتؤكد لها أنه
الحل األمثل

يوسف شاهين
ً
ً
ِّ
يقدم وجها جديدا
إلى جانب فاتن في
«صراع في الوادي»

رغ ـ ــم ح ــال ــة اإلح ـ ـبـ ــاط الـ ـت ــي كــانــت
تسيطر عليها ،لم تتوقف حياة فاتن
حمامة الفنية ،بل راحت النجمة تفي
بــارت ـبــاطــات ـهــا .ق ـ ّـدم ــت ق ـصــة يــوســف
السباعي «آثــار في الرمال» سيناريو
وحـ ــوار وإخ ـ ــراج ج ـمــال م ــدك ــور ،إلــى
جــانــب كــل مــن ع ـمــاد ح ـمــدي ،وزه ــرة
ال ـع ــا ،وح ـم ــدي غ ـيــث ،وم ـح ـمــد عبد
القدوس.
طـلـبـهــا بـعــد ذل ــك ال ـم ـخــرج هـنــري
بــركــات لتشارك الفنان محمد فــوزي
ألول م ــرة فــي بـطــولــة فـيـلــم كـتـبــه مع
يوسف جوهر بعنوان «دايما معاك»
وش ــاركـ ـهـ ـم ــا ال ـت ـم ـث ـي ــل كـ ــل مـ ــن عـبــد
الوارث عسر ،وسعيد أبو بكر ،ورياض
القصبجي ،وبرلنتي عبد الحميد.
رغ ـ ـ ــم االنـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ـف ــات ــن
بأعمالها الفنية ،فإن مالمحها التي
بات يكسوها الحزن ،كانت تؤكد أنها
لــم تعد تعيش حـيــاة مستقرة .ولما
كانت عاجزة عن أن تشكو ألسرتها،
فكانت تلجأ إلى صديقاتها المقربات
الالتي يشعرن بها.
ذات يوم زارت الفنانة هدى سلطان
شـقـيـقـهــا ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد فـ ـ ــوزي ،في
بــاتــوه تـصــويــر فيلم «داي ـمــا مـعــاك»
ورأت فاتن بهذه الحالة ،فوجهت لها
الدعوة لزيارتها في بيتها لتتحدث
ً
إلـ ـيـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى عـلــم
بوجود خالف بينها وبين عز الدين،
فــي مـحــاولــة لتقريب وج ـهــات النظر
بينهما ،وإزالة أي خالف:
= ال أوع ــي تـقــولــي ك ــده .ط ــاق إيــه
بس يا فاتن.
* طب قوليلي أعمل إيه .متجوزين
مـ ـ ــن حـ ـ ــوالـ ـ ــي سـ ـ ــت س ـ ـبـ ــع س ـ ـن ـ ـيـ ــن...
مــاحـسـتــش بــال ـجــواز يمكن غـيــر أول
ً
سنة تقريبا ...بعد كده بقت مقابالتنا
بالصدفة .رغم أننا في بيت واحد.
= ما انت كمان يا فاتن ماشاء الله
مـشـغــولــة ط ــول الــوقــت بـشـغـلــك .مش
فاضية برضه.
* ماهو ياريت على الشغل .ما أنا
عارفة شغله وشغلي .لكن بقى يرجع
للبيت في حالة مش طبيعية .واألكتر
من كده يقعد يحكي قدامي مغامراته
الغرامية .سواء مع فنانات أو سيدات
مجتمع.
= عز بيحبك أوي يا فاتن .بيحاول
يثير غيرتك.
* ال ال مش للدرجة دي .ما يوصلش
األمـ ـ ــر أن ـ ــه ي ـج ـيــب بـ ـط ــات ح ـكــايــاتــه
الـغــرامـيــة عـنــدي فــي الـبـيــت .يعزمهم
ف ــي ح ـفــاتــه .يـبـقــوا م ــوج ــودن وســط
ال ـم ــدع ــوي ــن .وع ــاي ــزن ــي ك ـم ــان أرح ــب
بيهن .وكله كوم وحكاية الست سامية
كمال دي كوم اللي جابها بيتي.
= انت وعز فنانين يا فاتن.
* ماهو علشان احنا فنانين والزم
نعمل ألــف حساب لكل قــرار بناخده.
الزم نبعد في هــدوء .ألن كل قراراتنا
محسوبة علينا ،والزم نعمل حساب
الـجـمـهــور والـصـحــافــة ،وقـبــل ده كله
الناس اللي حوالينا وبنحبهم.
= ب ــس الزم ي ـب ـقــى ف ــي ح ــل حـتــى
علشان خاطر نادية.
* الحل الوحيد اللي هايريح الكل
هو الطالق.

شكوى متبادلة

عمر الشريف يقف
ً
إزاء فاتن خائفا
ال ينظر في عينيها

لــم تـكــن فــاتــن وحــدهــا الـتــي تشكو
ً
من عز الدين وتصرفاته ،فهو أيضا
أصبح دائــم الشكوى من تصرفاتها،
ألصدقائه المقربين ،مــن أنــه لــم يعد
يـشـعــر بــأنــه م ـتــزوج لــه بـيــت وزوج ــة
وابنة ،وأنه كلما عاد إلى منزله يظل
ً
وحيدا ألن فاتن مشغولة طوال الوقت
بــأفــامـهــا وأس ـفــارهــا ،مــن لـبـنــان إلــى
فرنسا ،ومن فرنسا إلى ألمانيا ،وعدد
ً
من األقطار العربية ،فضال عن التنقل
بين محافظات مصر ،خلف أفالمها
عندما تعرض هنا أو هناك.
هكذا ،لم تعد تالزم البيت إال وهي
ً
أك ـث ــر إرهـ ــاقـ ــا م ــن زوج ـ ـهـ ــا ،وع ـنــدمــا
ً
ط ـل ــب إل ـي ـه ــا ال ـ ـخـ ــروج مـ ـعـ ــا ،ت ـع ـتــذر
بسبب التعب واإلرهــاق .غير أنها إذا
أرادت أن تخرج ،تجبره على ذلك ،أو
يكون ال يحبها وغير مقدر للمظاهر
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ح ـت ــى ات ـس ـع ــت ال ـه ــوة
بينهما وبــاتــا غــريـبـيــن تـحــت سقف
واحد.

مع عمر الشريف

ع ـ ــاود ال ـم ـن ـتــج ج ـبــرائ ـيــل تلحمي
طلب فاتن حمامة للعمل في فيلم من
إنتاجه ،بعد أن كــان قد طلبها أثناء
وجــودهــا في بـيــروت ،وأرســل لها عز
ال ــدي ــن بــرق ـيــة ب ــذل ــك ،فـ ـب ــادر يــوســف
شاهين مخرج الفيلم باالتصال بها:
= ال مــا ان ــت عــارفــانــي .الـمــوضــوع
جديد ومفاجأة يا تونة.
* أوعى يكون مقلب زي «بابا أمين»
يا يوسف.
= طب بذمتك بابا أمين كان مقلب؟
* ال والله يا جو .الفيلم كان حلو.
بس حظه كان وحش .المهم إيه حكاية
الفيلم اللي بتقول عليه؟
= اسـمــه «ص ــراع فــي الـ ــوادي» كتب
ق ـص ـتــه ح ـل ـمــي ح ـل ـيــم .وال ـس ـي ـنــاريــو
وال ـ ـحـ ــوار ع ـلــي ال ــزرق ــان ــي .ع ــن بنت
باشا عايشة بترجع للصعيد بعد ما
بتتعلم ب ــرا .و بـتــرجــع لحبها القديم
الـلــي أبــوهــا بـيــورط أب ــوه فــي جريمة
قتل .وبعدين األهالي بيقوموا بثورة
على الباشا.
* فـكــرة جــديــدة حـلــوة .مين معايا
في الفليم؟
معاك زكــي رستم وفريد شوقي
=
ِ
وعبد الوارث عسر وحمدي غيث.
* فريد وال حمدي حبيب البطلة.
= ال ده وال ده.
* إيه ده ...فزورة دي؟
= وال ف ـ ـ ــزورة وال ح ــاج ــة .الـبـطــل
ً
ً
هايكون وجها جديدا.
* ال انت بتهرج يا جو.
= ما تحكميش إال لما تشوفيه.
* واسمه إيــه معجزة التمثيل الي
بتديله بطولة من أول عمل ده.
= اسمه .اسمه ...ميشيل شلهوب.
* هاهاهاها ...وده لقيته فين.
= يــا تونة قلتلك مــا تستعجليش
م ــن ق ـبــل م ــا ت ـشــوف ـيــه وت ـع ــرف ــي عنه
كل حــاجــة ...وبعدين أنــا اتفقت معاه
هانغير اسمه.
* إيــه هاتخليه «يــوســف شلهوب»
وال «ميشيل شاهين».
= ب ـع ــد ت ـف ـك ـيــر ط ــوي ــل اس ـت ـقــريــت
أنــا وهــو أن اسمه الفني يبقى «عمر
الشريف».
نـ ـش ــأ ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب م ـي ـش ـي ــل ديـ ـمـ ـت ــري
شـ ـلـ ـه ــوب فـ ــي ع ــائـ ـل ــة ارس ـت ـق ــراط ـي ــة
ميسورة ،تعمل في تجارة األخشاب
باإلسكندرية ،ورثـهــا وال ــده جوزيف
ديـمـتــري .غير أن االب ــن تـمــرد عليها،
ً
خصوصا فــي ظــل ثــراء األس ــرة .وفي
الوقت الذي كان راتب كبار الموظفين
ال يتعدى  30جنيها ،كــان مصروف
ً
ميشيل الخاص  60جنيها في اليوم،
ً
وهو ال يزال طالبا في «كلية فيكتوريا»
باإلسكندرية ،التي تعرف فيها إلى
مـجـمــوعــة مــن األص ــدق ــاء ،مــن طبقته
نفسها.

اكتشاف جديد
ً
رغ ــم أن ــه ك ــان فـتــى م ــدل ــا ،ف ــإن وال ــده
ً
كـ ــان ح ــري ـص ــا ع ـلــى أن ي ـه ـتــم بـتـعـلـيـمــه
بشكل كبير ،غير أن وجــود ميشيل بين
أقــرانــه مــن أف ــراد الطبقة االرستقراطية،
جعله يعيش أجواءهم الخاصة ،وتشتد
المنافسة بينهم ،في غزواتهم الغرامية،
ك ـمــا ف ــي ال ـص ـيــد وال ـق ـن ــص وفـ ــي سـبــاق
الـ ــزوارق الـشــراعـيــة بميناء اإلسـكـنــدريــة
الشرقي ،وفي سباقات خاصة للسيارات
ينظمها اثنان أو ثالثة منهم ،على الطريق
الصحراوي ،من اإلسكندرية إلى القاهرة.
وفــي «ال ـبــريــدج» تـفــوق ميشيل أكـثــر من
غيره ،ما أكسبه شهرة في النوادي ،أضفت
ً
ً
عليه نوعا خاصا من االحترام ،كان يلقاه
ً
ممن يكبرونه سنا من أبطال اللعبة.
أحــب ميشيل الـشـهــرة ،غير أن شهرة
ً
«البريدج» لم تكن كافية ،خصوصا أنها
فــي نـطــاق م ـحــدود ،فثمة أمــر فــي داخله
يـلــح عـلـيــه ب ــأن يـسـعــى وراء ش ـهــرة أعــم
وأكبر ،وكأن القدر سمع هذا اإللحاح فقاد
خطواته نحو أول الطريق ...طريق المجد
والشهرة والتألق.
تخرج ميشيل في «فكتوريا كوليدج»،
وب ـع ــد سـ ـن ــوات ،وفـ ــي إح ـ ــدى زي ــارات ــه
للقاهرة ،كان يسير ذات يوم من دون
ه ــدف وال ه ــدى وال غ ــاي ــة .يــريــد أن
يـقـطــع ال ــوق ــت ،حـتــى يـحـيــن موعد
الـ ـقـ ـط ــار ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـع ــود بـ ــه إل ــى

اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ل ـت ـقــوده ق ــدم ــاه إل ــى محل
«غروبي» ،الذي كان دائم التردد عليه كلما
ً
زار القاهرة .أراد أن يرتشف فنجانا من
القهوة إلى أن يحين موعد القطار ،وما
إن جلس حتى وجــد نفسه فــي مواجهة
شخص لم تكن مالمحه غريبة عنه ،فقد
س ـبــق وش ــاه ــده ب ـيــن طـلـبــة «فـيـكـتــوريــا
ك ــول ـي ــدج» ،لـيـبـتـســم ل ــه يــوســف شــاهـيــن
ويــدعــوه إلــى طاولته ،ويعيد كــل منهما
ذكرياته على اآلخــر .وبعد حديث طويل
ع ـمــا فـعـلــه ك ــل مـنـهـمــا ف ــي ح ـيــاتــه خــال
السنوات السابقة ،سأله شاهين عما إذا
ً
كانت لديه رغبة في أن يصبح ممثال.
لــم يـجــب ميشيل بـســرعــة ،بــل ابتسم
وراح يفكر للحظة ،وأدرك أن القدر ساقه
إلى الطريق الصحيح ،إلى ما كان يبحث
عنه ،فرد بال تردد بالموافقة:
ً
ً
= ط ـب ـع ــا أح ـ ــب جـ ـ ــدا ب ــس ازاي؟ أن ــا
صحيح بـحــب الـتـمـثـيــل ،ومــافـيــش فيلم
أميركي اتعرض في إسكندرية وال القاهرة
إال لما شوفته بس عمري ما مثلت ...وال
جه في بالي أني أبقى ممثال.
 أزاي دي بتعتي أنــا ...أما من ناحيةأنك ماسبقش لك التمثيل دي مش مهمة.
لكن أنا شايف عينيك فيها لمعة نجوم
السيما.
= هاهاها .وهم نجوم السيما عينهم
بتلمع أزاي؟
 أنا مابهزرش ...لو انت متحمس فعالسيب لموضوع ده عليا.
ً
= أنا متحمس جدا فوق ما تتصور...
بس.
 بس إيه؟= أنا مش هاقدر أتحمل الفشل ...ألني
جــربــت أكـتــر مــن حــاجــة وفـشـلــت ...يمكن
الحاجة الوحيدة اللي نجحت فيها لحد
دلوقت «البريدج».
 أنا لو مش واثق من نجاحك ماكنتشعرضت عليك العرض ده .أنا مش ماشي
في الشارع بعرض على أي شاب أنه يمثل.
= بجد أنا مش مصدق نفسي .الفرصة
ممكن تيجي بالسهولة دي؟
ً
 ال طـبـعــا مــش بــالـسـهــولــة ال ـلــي انــتم ـت ـخ ـي ـل ـهــا .ل ـس ــه ف ــي ش ـغ ــل وت ــدري ـب ــات
ً
كتير جدا.
= وأنـ ـ ــا ج ــاه ــز م ــن الـ ـنـ ـه ــاردة .ال مــن
دلوقت.
 وأنــا أوع ــدك بعد أول فيلم هاتكوننـجـمــا م ــن ن ـجــوم الـسـيـنـمــا ال ـم ـصــريــة...
سمعت عن «سيدة الشاشة العربية»؟
 طبعا ..هــو فــي حــد مايعرفش فاتنحمامة.
= انت هاتقف قدامها في الفيلم اللي
جاي .مش دور عادي .انت هاتكون البطل
قدامها.

فاتن حمامة

مولد نجم
مـ ــا إن سـ ـم ــع م ـي ـش ـي ــل كـ ـ ــام ي ــوس ــف
شاهين ،حتى شعر بــأن األرض تالشت
مــن تحته ،وأصـبــح يطير فــي ال ـهــواء .لم
يـصــدق أن تـقــوده الـمـصــادفــة إلــى «محل
غروبي» لتناول فنجان من القهوة ،وبعد
ً
دقائق من دخوله المحل ،يصبح نجما
ً
ً
سينمائيا ،بل وسيقف بطال إلى جانب
أشهر ممثلة في الشرق« ،سيدة الشاشة
العربية» فاتن حمامة.
بـعــد الـمـكــالـمــة الـهــاتـفـيــة بـيــن يوسف
ش ــاه ـي ــن وف ــات ــن ح ـم ــام ــة ،أرسـ ـ ــل إلـيـهــا
سيناريو فيلم «صراع في الوادي» .ما إن
ً
قرأته حتى أعجبت به ،ووجدته مختلفا
عن كل ما سبق وقدمته .لكن المشكلة من
الوجه الجديد الذي سيشاركها البطولة؟
ً
فـهــو قــد يتسبب فــي فـشــل الـفـيـلــم فشال
ً
ذريعا ،ويطيح بكل ما اجتهدت لتصنعه
لنفسها خالل السنوات الماضية .من ثم،
طلبت من يوسف شاهين أن يرسل إليها
بهذا الشاب لتجلس معه ،قبل أن توافق
على أن يشاركها البطولة.
كـ ــان ال ـل ـق ــاء األول ب ـي ــن ف ــات ــن وع ـمــر
ً
ً
الشريف في بيتها ،كان مترددا وخائفا،
كأنه سيخوض أهم امتحان في حياته،
سيقابل «سيدة الشاشة العربية» وأهم

النجمة تسمح
للوجه الجديد
بأول «قبلة»
لها على شاشة
السينما

مـمـثـلــة ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيـنـمــائـيــة في
الشرق كله ،ماذا ستقول له وعن أي أمر
ستسأله؟ وبـمــاذا سيرد؟ أسئلة كثيرة،
وارت ـ ـب ـ ــاك وخ ـ ـ ــوف وتـ ـ ـ ـ ــردد ،وت ـح ـض ـيــر
لكلمات عدة.
لـ ــم ت ــدخ ــل إلـ ـي ــه ف ــات ــن مـ ـب ــاش ــرة ،بــل
وق ـف ــت ف ــي زاوي ـ ــة ال ي ــراه ــا م ـن ـهــا ،ظلت
تراقبه دقــائــق وتتأمل مالمحه ،وراحــت
تتخيله يقف إلى جوارها إزاء الكاميرا،
في المشاهد التي قرأتها في السيناريو
وتجمع بينهما ،وراحــت تميل برقبتها
ً
ً
يمينا وي ـس ــارا ،ل ـتــراه مــن ال ــزواي ــا كــافــة.
كانت دهشتها أن رأته في خيالها يتحرك
ً
بشخصية الفيلم تماما ،فلم تطل الوقوف
ً
بعيدا واقـتــربــت وصافحته .غير أنــه لم
ً
يشأ أن يــرفــع وجـهــه فــي وجهها خجال،
وصافحها وعيناه تنظران في األرض:
ً
ً
* أهـ ــا أه ـ ــا .إزي ـ ــك؟ ت ـحــب أق ــول ــك يا
ميشيل وال عمر؟
= مـتـهـيــألــي عـمــر الـشــريــف أوقـ ــع .ألن
ميشيل شلهوب مابقاش له وجود.
* كــده .طــب عــال أوي .يوسف بيمدح
ً
فـيــك جـ ــدا وب ـي ـقــول أن ــك هــاتـبـقــى حــاجــة
كبيرة خالص.
= يوسف بيبالغ شوية ألنه صاحبي
وبيحبني.
* وانت بتحب التمثيل من زمان.
= في الحقيقة أنا بحب السينما
ً
جدا ...لكن عمري ما فكرت أنا أنفع
ً
أبقى ممثال وال أل.
* ودلوقت عندك رغبة من جواك
ً
فعال أنك عايز تبقى ممثال.
= أكيد.
ق ـ ـ ـ ــال جـ ـمـ ـلـ ـت ــه وع ـ ـ ـ ـ ــاد إلـ ــى
الصمت والنظر إلى األرض...
ومــا إن دخلت الخادمة
لتقدم له القهوة ،حتى
رفــع عينيه وهــو يأخذ
مـنـهــا الـفـنـجــان لـتـقـعــا على
بورتريه رسم ببراعة لفاتن ،فظل
ً
معلقا عينيه به:

* عاجبك البورتريه؟ ده للفنان الجميل
صالح طاهر.
= بورتريه رائع رسمه فنان مبدع .بس
في الحقيقة هو مايساويش حاجة قدام
ّ
وصور أجمل
اإلبداع اللي عمله ربنا .رسم
مالمح بأعظم ريشة في الكون ...وجسد
اإلبداع كله في أرق مخلوقة ممكن اإلنسان
يقابلها في حياته.
شعرت فاتن بأن كلمات الشريف عادت
بها سنوات إلى الخلف ،منذ كانت تلميذة
ص ـغ ـيــرة ف ــي م ــدرس ــة «األم ـ ـيـ ــرة فــوق ـيــة»
لتستمع إلى أول عبارة إعجاب وكلمات
غزل في حياتها ،أحست بأن كلماته نفذت
إلى قلبها.
بعد أيــام من لقائهما في بيتها ،كان
اللقاء الـثــانــي ،لكن إزاء كاميرا المخرج
ً
يوسف شاهين .لم يكن اللقاء عاديا ،بل
تم في الظروف التي هبت فيها العاصفة
عـلــى بـيــت فــاتــن حـمــامــة وع ــز ال ــدي ــن ذو
الفقار.
مـنــذ الـلـقـطــات األول ــى للفيلم ،أدرك ــت
فــاتــن أن ل ــدى ال ـشــريــف مــوه ـبــة جــديــرة
ً
ً
بالتشجيع ح ـقــا ،لــذلــك لــم تــدخــر جـهــدا
في مساعدته ،ما أدى إلى نوع من األلفة
ً
بينهما ،كانت سببا في أن يبدأ الممثل
ً
بالشعور بــأن ثمة شيئا آخــر في داخله
بــدأ ينمو ويـكـبــر ...وي ــدرك مــن خــالــه أن
هذه السيدة التي يقف إلى جانبها ،كما
يقف التلميذ إزاء أستاذته ،تعني الكثير
بالنسبة إليه ،لتبدأ عواطفه تتركز حول
محور واحد ،هو فاتن حمامة.
بــدأ الـشــريــف يشعر بــأن حياته كلها
مرتبطة بهذه السيدة ،حتى أنــه أصبح
يحلم خالل األوقات التي يقفان فيها إزاء
الكاميرا كي يمثال دوري «آمال وأحمد» ،أال
ً
يقول كالم الحب آلمال فحسب ،بل أيضا
لفاتن حمامة بصدق وإخالص ،فقد وجد
ً
ً
فجأة أنه ليس ممثال يمثل دورا ،بل هو
إنسان يعيش قصة حب حقيقية.

أول قبلة
منذ المشهد األول ظلت فاتن تساعد عمر
ً
الشريف ،ألنها ال تجد حرجا في أن تشجع
ً
ً
وجها جديدا يملك الموهبة الحقيقية ،يقف
إلى جانبها في دور جيد ينجح فيه .لكنها
راحــت تستقبل مشاعره بإحساس اإلنسانة
التي تعتقد أن الظروف قست عليها وظلمتها،
وتشعر بالرثاء لنفسها ألن حياتها الزوجية
م ــع ع ــز ال ــدي ــن ذو ال ـف ـق ــار ل ــم تـحـقــق آمــالـهــا
وأحالمها وهي ال تزال شابة ،من ثم تشعر،
رغم صداقاتها الكثيرة ،بفراغ عاطفي كبير.
ومع ذلك لم تفكر لحظة أن تقع في غرام هذا
الشاب الجديد.
اقترب الفيلم من نهايته ،والحظت أن ثمة
ً
مشهدا بعينه يؤجله يوسف شاهين ،رغم
أنــه لــم يكن فــي النهاية ،وفهمت الـسـبــب ،إذ
ً
يحتوي على «قبلة» ،وهو ما ترفضه تماما
في أفالمها كافة ،ويعرف يوسف الغضب
الذي انتابها عندما وضع «قبلة» بينها
وبين شكري سرحان في «ابــن النيل»،
ل ــدرج ــة أن ـهــا هـ ــددت ب ـعــدم اسـتـكـمــال
تصوير الفيلم.
يوسف ّ
أجل مشهد «القبلة» في
«صـ ـ ــراع ف ــي الـ ـ ـ ــوادي» إلـ ــى قــرب
نهاية الفيلم ،على أن يستخدم

الحيلة السينمائية لتصويرها ،ألنــه يعرف
ً
مسبقا أن فاتن سترفض.
ب ــدوره ،قــرأ عمر الـشــريــف المشهد ،وعــرف
أنــه يتضمن «قبلة» .رغــم أنــه تمنى أن تحدث
ً
فإنه تـ ّ
ـردد طويال في مناقشة األمــر مع فاتن
قبل التصوير ،كما اعتادا في المشاهد كافة،
واالستماع إلى نصائحها في هذا الشأن بعد
ً
توجيهات يوسف شاهين ،الذي تردد أيضا في
أن يفاتح البطلة في الموضوع .وبــدأ الثالثة
تصوير المشهد ا لـخــاص بالقبلة» ،مــن دون
أن يتحدث أي منهم إلى اآلخر ،وعندما حانت
اللحظة فوجئ يوسف شاهين بالنجمة تنفذ
القبلة بشكل أفضل مما كان يطمح إليه ،حتى
أنهما لم يسمعا صوته وهو يقول:
= ستوب.
م ـ ّـر تـصــويــر «الـقـبـلــة» بـسـهــولــة لــم يتوقعها
عمر الشريف أو يوسف شاهين ،غير أنها لم
ّ
لتمر على الصحافة ،فراحت صفحات الفن
تكن
تفرد مساحات واسعة ألشهر قبلة سينمائية،
بين االكتشاف الجديد للمخرج يوسف شاهين
وبين سيدة الشاشة العربية ،التي وافقت ألول
مرة في حياتها السينمائية على تصوير «قبلة»
فــي أحــد أفالمها ،بعدما رفضت تنفيذها إزاء
كبار نجوم السينما المصرية ،في أفالمها كافة.

انتهى تصوير الفيلم ،وكانت مرت خمسة
أشـهــر على طلب فــاتــن الـطــاق مــن عــز الــديــن،
من دون أن تبدو بارقة أمل لتحقيقه ،أو حتى
العدول عنه ،فقد كان الزوج يماطل فيه ،على
أمـ ــل بـ ــأن ت ـك ــون م ـج ــرد «زوبـ ـع ــة ف ــي فـنـجــان»
وتتراجع فاتن عن قــرارهــا .إال أنــه اكتشف أن
العالقة تسير من سيئ إلى أسوأ ولم يعد ثمة
مفر من الطالق...
لم تصدق فاتن عندما فوجئت بعز الدين ذو
الفقار وهو يدخل عليها حجرتها ويقول لها:
«ماكنتش أتمنى إن ده يحصل .كان عندي أمل
أنك تغيري رأيك .لكن طالما انت مصرة ودي
رغبتك .فأنت حرة ...أنت طالق يا فاتن».
قـبــل أن يتمم عــز الــديــن ذو الـفـقــار الـطــاق
ً
رسميا ،فوجئت به فاتن يمنحها ورقة أخرى
لم تتوقع أن يعطيها إياها.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
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أوتار

سليمان الياسين :االنقسام العربي انعكس على المسرح السياسي

أكد أن الـ«سوشيال ميديا» جعلت الناس ال تعرف َمن هي وماذا تريد
المسرح السياسي فقد تأثيره نتيجة الفرقة
يرى الفنان القدير سليمان الياسين أن ً
التي ضربت أوصال الوطن العربي ،مؤكدا أن قيمة األعمال السياسية قوامها تبني
نهج يسير عليه الكاتب ،ويجب أن يعبر هذا النهج عن الوطن واألمة بشكل عام،
وأال ينحاز إلى فكرة أو طائفة أو عرق أو قبيلة.
وشدد الياسين ،في حواره مع "الجريدة" ،على ضرورة ابتعاد الفنان عن تقييم زميله،
وأن يترك هذه المهمة للناقد ،أما إذا أراد الفنان تقديم النصح فعليه أن يفعل ذلك
محمد جمعة

تتلمذت على
أيدي أناس
علموني
أن أحاسب
نفسي قبل
أن يحاسبني
الجمهور

ً
• هل افتقدنا حاليا المسرح
السياسي؟
 نعم ،ألننا قديما كان همناواحدا ،وكانت السياسة تشغل
حـ ـي ــزا ك ـبـ ـي ــرا مـ ــن اه ـت ـم ــام ــات
الجمهور ،لكن حاليا الفرقة بين
الدول العربية أصبحت كبيرة،
مما وضــع القائمين على الفن
ف ــي مـ ـ ــأزق ،ف ـمــا ال ـتــوجــه ال ــذي
سيتبناه الكاتب أو المخرج او
الممثل ،فالتوجهات حاليا غير
واضحة المعالم ،وغير معروف،
أه ـ ــذه ال ـس ـيــاســة ل ـت ـلــك ال ــدول ــة
مثال مــن أجــل الــوطــن والشعب
ام م ــن اج ـ ــل االشـ ـ ـخ ـ ــاص؟ لـقــد
ا فـتـقــد نــا الفلسفة االجتماعية
والسياسية التي ترتبط بلحمة
ه ــذه األوطـ ــان الـتــي كـنــا نــراهــا
وح ـ ـ ــدة ع ــال ــم عـ ــربـ ــي ،لــأســف
أصبحت عوالم في الوقت الذي
تـنـتـمــي فـيــه أوروب ـ ــا لبعضها
نحن نفترق عن بعضنا ،لذلك
فــإن تبني عمل لمنهج أصبح
أم ــرا صـعـبــا عـلــى الـكــاتــب ألنــه
لـ ـي ــس هـ ـن ــاك رؤي ـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة
واضحة.
• ل ـ ــذل ـ ــك تـ ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـكـ ـت ــاب ــة
السياسية هي األصعب.
 ألن كتابة العمل السياسيت ـح ـت ــاج إل ـ ــى تـ ــوجـ ــه ،والـ ـي ــوم
إلى من تتوجه في ظل ضياع
ال ـ ـبـ ــوص ـ ـلـ ــة وانـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـح ــس
ال ــوط ـن ــي الـ ـع ــرب ــي ،إذ أص ـبــح
كــل شـخــص ينتمي إ ل ــى فكرة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وتـ ـ ـع ـ ــددت االفـ ـك ــار
واإلنتماء ات ،قديما كان هناك
ف ـقــط ن ـه ـجــان شــرقــي وغــربــي،
ول ــذل ــك تـبــايـنــت األعـ ـم ــال ومــا
تحمله من طروحات سياسية
بعضها يميل للشرق واآل خــر
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ً
على المستوى الشخصي بعيدا عن المنابر اإلعالمية.
الفنان المخضرم إنه تربى وتتلمذ على أيدي أناس غرسوا في داخله أهمية أن
وقال ً
يقدم شيئا ذا قيمة ،وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الجمهور.
واستعرض الياسين الفارق في المحتوى بين تجربتين دراميتين في مشواره الفني
هما "بين عصرين" و"بين قلبين" ،وعرج إلى مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل
"إلى أبي وأمي مع التحية" الذي لم َير النور إلى اآلن ...وفيما يلي التفاصيل:

للغرب ،أما اآلن في ظل الفرقة
فال سبيل لتقديم عمل واضح
المعالم ،وعلى العكس تماما
أوروب ـ ـ ـ ــا ح ــال ـي ــا ف ـه ــي تـظـلـهــا
س ـم ــاء واح ـ ـ ــدة ،ل ــذل ــك ل ــم يـعــد
هناك حاجة لمسرح سياسي
ي ـع ـبــر ع ـن ـه ــم ،وخ ـص ــوص ــا أن
البرلمانات تعبر عن الشعوب
وت ــوجـ ـه ــاتـ ـه ــا ،ول ـك ـن ـن ــا نـحــن
ع ــن اي ش ـع ــوب او مــوا طـنـيــن
ن ـت ـحــدث؟ ف ــي ال ــوط ــن ال ــواح ــد
ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا مـ ــواطـ ــن يـنـتـمــي
لوطنه فقط ،وإنما ستجد لديه
اما انتماء ات خارجية او قبلية
او عــرق ـيــة او ع ـقــائــديــة ،لــذلــك
اصبح مفهوم الوطن مفقودا،
وبــالـتــالــي الـمـســرح السياسي
إذا أراد ا لـ ـتـ ـط ــرق ألي ش ــيء
فسيتبنى أحد هذه التوجهات،
وإذا حــدث ذلــك فــإنــه لــن يعبر
ع ـ ــن األمـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ،ول ــذل ــك
أ صـبــح ا لـكــا تــب المسرحي في
حـيــرة لـمــن ينتمي! ف ــإذا أعلن
والء ه لبيئته ا لـخــا صــة ســواء
ا لـطــا ئـفــة أو ا ل ـعــرق أو القبلية
يكون بذلك ال يعبر عن الوطن،
و ل ــذ ل ــك س ـي ـك ــون أداة ت ـفــر يــق
وليس لم الشمل.

مواقع التواصل
ّ
• إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أي م ـ ـ ـ ـ ــدى أث ـ ـ ـ ـ ــرت
"السوشيال ميديا" على شكل
ً
الحياة حاليا؟
 ه ـ ـنـ ــاك إشـ ـك ــالـ ـي ــة ك ـب ـي ــرة،فـمــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
جعلت الناس ال تعرف َمن هي
وماذا تريد ،وتسببت العولمة
في ضياع هوية الشعوب حتى
في المأكل والملبس اللذين كانا
يعبران عن ثقافة المجتمعات
وإرثها وتراثها.

ً
• أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ق ـ ــرب ـ ــا
ل ـل ـم ـســرح ال ـنــوعــي م ــن نـظـيــره
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ..ه ــل ذلـ ــك لـعــدم
قناعة مما يقدم في الثاني؟
 المسرح الجماهيري يأتيعـلــى قــائـمــة اه ـت ـمــامــاتــي ،لكن
إذا كان المسرح الجماهيري ال
يحمل بين طياته فكرا نوعيا
فماذا اقــدم إذا للجماهير ،هل
أكـتـفــي بــالــوقــوف عـلــى خشبة
المسرح ليشاهدوني؟ بالطبع
ال ،يجب أن تكون هناك نوعية
من األعمال ذات القيمة ليشعر
ال ـم ـشــاهــد أنـ ــه اس ـت ـث ـمــر وقـتــه
بــالـشـكــل الـصـحـيــح ول ــم يـهــدر
بضع ساعات من عمره ليشاهد
ال شــيء ...أو مراجيح العيد أو
سيركا ،هــذا ليس دور الفنان،
م ـ ــع احـ ـ ـت ـ ــرام ـ ــي ب ــالـ ـطـ ـب ــع ل ـفــن
السيرك ،ولقد تربيت وتتلمذت
ع ـلــى أيـ ــدي أنـ ــاس غ ــرس ــوا في
ً
داخلي أهمية أن قــدم شيئا ذا
قيمة ،وأن أحاسب نفسي قبل
أن يحاسبني الجمهور.

إذا كان الكاتب
يعيش في
بيئة ويعرف
عاداتها
وتقاليدها
فسيستطيع
التعبير عنها

سليمان الياسين
فـسـيـسـتـطـيــع الـتـعـبـيــر عـنـهــا،
ولكن اذا اردنا ان نلقي باللوم
ع ـل ــى ع ـم ــل ال ي ـع ـبــر ع ــن واق ــع
ال ـم ـج ـت ـمــع ف ـ ــإن ذل ـ ــك يـتـحـمـلــه
ال ـم ـن ـتــج ال ـ ــذي ي ـجــب ع ـل ـيــه أن
يـقـيــم أي نــص قـبــل أن يتبناه
وينتجه ،ولذلك يجب أال نحمل
الكاتب المسؤولية ،فهناك جهة
إن ـت ــاج وم ــن ث ــم نــاقــد يـقـيــم ما
يعرض ويحكم عليه ،ومن حقه
ان يبدي رأيه فيما يعرض من
منطلق اكاديمي.

واقع الدراما
• لماذا لم يـ َـر الجزء األخير
من مسلسل "إلى أبي وأمي مع
التحية" النور حتى اآلن؟

التخصص الفني

 سـ ـع ــدت ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فــيهــذا الـجــزء ،السيما أنــه يحمل
ق ـض ــاي ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــة وأس ــري ــة
م ـه ـمــة ،وه ــو م ــن الـمـسـلـســات
الـ ـت ــي ي ـج ــب أن ت ـح ـص ــل عـلــى
ف ــرص ــة ل ـع ــرض ـه ــا ،وال أعـ ــرف
حـتــى اآلن ل ـمــاذا لــم ي ـ َـر ال ـنــور،
وخ ـصــوصــا أن ــه م ــن الـتـجــارب
التي أعتز بها كثيرا.

• هل أنت مع التخصص في
العمل الفني؟

• ك ـيــف تـ ــرى واق ـ ــع ال ــدرام ــا
ً
المحلية حاليا؟
 هـ ـن ــاك أ ع ـ ـمـ ــال ذات قـيـمــةوتعبر عن المجتمع الكويتي،
وه ـن ــاك أع ـم ــال أخـ ــرى أق ــل في
القيمة والمضمون وال تعكس
ال ــواق ــع ،وخ ـصــوصــا أن هـنــاك
قضايا يجب أن تجد طريقها
للطرح دراميا.
• هناك من ينتقد االستعانة
ب ـ ـك ـ ـتـ ــاب غ ـ ـيـ ــر ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن وال
يعبرون عن واقع المجتمع.
 ال أتفق مع هذا الرأي ،فإذاك ــان ال ـكــاتــب يـعـيــش ف ــي بيئة
وي ـع ــرف ع ــادات ـه ــا وتـقــالـيــدهــا

يجب أن
يحمل المسرح
الجماهيري
بين طياته
الحس النوعي
حتى ال يهدر
الجمهور وقته
في مشاهدة
ال شيء

 نعم ،ودائما أؤكد ضرورةأن يـقــوم كــل شخص بالمهمة
ال ـم ـن ــوط ب ـه ــا ،ف ــال ـن ــاق ــد دوره
ناقد ،والفنان دوره فنان ،وإذا
اراد ان يقيم عـمــا ي ـكــون ذلــك
بينه وبين زميله ،وليس على
الـ ـم ــأ ،فــال ـف ـنــان ل ـيــس ب ـنــاقــد،
يـتـحــدث فــي الـعـمــوم ،ولـكــن أن
يقيم مسلسل بعينه فهذا دور
الناقد ،وأستغرب من محاوالت
بعض الصحافيين استطالع
آراء الممثلين في أعمال غيرهم،
م ـم ــا يــدخ ـل ـنــا ف ــي م ـت ــاه ــة مــن
الجدل المتواصل الذي ال فائدة
منه ،كما أستغرب تقييم بعض
الفنانين لزمالئهم.
• "ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ق ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــن" و"بـ ـ ـي ـ ــن
عـ ـص ــري ــن" ن ـم ـط ــان مـخـتـلـفــان
ً
دراميا؟
 م ـس ـل ـســل "بـ ـي ــن ع ـصــريــن"إن ـت ــاج عـ ــام  ،2008وهـ ــو عمل
توثيقي لحقبة زمنية ،وشاركت

أب عطوف يتحمل مسؤولية
تربية ابنته في «بين قلبين»
مسلسل «بين قلبين» مأخوذ عن روايــة تحمل االســم نفسه،
للكاتبة علياء الكاظمي ،وأخرجه سائد الهواري ،وشارك الياسين
بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب ،منهم صمود ،عبدالله
بوشهري ،نور الغندور ،عبدالله الطليحي.
وق ــال الـفـنــان الـقــديــر عــن ه ــذه الـتـجــربــة« :الـعـمــل مــع الشباب
الجادين المجتهدين أمــر رائــع جــدا ،ومنهم عبدالله بوشهري
وصمود ،ومن دون تقصير من بقية المشاركين».
وجسد الياسين ،من خالل األحــداث ،شخصية األب العطوف
الذي يتولى تربية ابنته (صمود) ،ويتفانى في رعايتها بمفرده،
بعدما انفصل عن والدتها ،وال يسعه إال أن يتحمل مسؤولياتها،
وي ـحــاول أن يدعمها فــي ظــل الـتـحــديــات الـتــي تــواجـهـهـمــا معا
والصعاب التي تمر بها.
الكاتب إسماعيل فهد إسماعيل
كتابة السيناريو ،وألنه ينطوي
ع ـلــى احـ ـ ــداث س ـيــاس ـيــة لـفـتــرة
زمنية لم يأخذ حقه من العرض
لــاســف ،وف ــي بـعــض االح ـيــان
تـبـتـعــد ال ـم ـح ـطــات ع ــن اع ـمــال
لـ ـحـ ـس ــاب ــات ،إن ـ ـمـ ــا كـمـسـلـســل
درامــي أعتقد انه يحاكي فترة
زمنية يجب أن يتعرف عليها
ال ـم ـشــاهــد ،وهـ ــذا ام ــر مـعـمــول
ب ـ ــه ف ـ ــي ج ـم ـي ــع دول الـ ـع ــال ــم،
ولكن في الوطن العربي ندفن
رؤوس ـنــا فــي الــرمــال ،أمــا "بين
قلبين" فهو إنـتــاج عــام ،2013
وهو مسلسل اجتماعي أسري
ي ـخ ـت ـلــف ت ـم ــام ــا فـ ــي أحـ ــداثـ ــه،
وا ل ـم ـســا حــة ب ـيــن المسلسلين
على مستوى الـطــرح تــؤكــد أن
التنوع هو الهدف الذي أسعى
له من ناحية التناول.

ليس دور
الفنان تقييم
مسلسل أو
انتقاده على
المأل فهذا
دور الناقد
الذي يتحدث
من منطلق
أكاديمي

اإلنتاج معادلة صعبة تحتاج
إلى وقت وجمهور

الياسين في أحد أدواره بالمسرح النوعي

أك ــد الـفـنــان سليمان الـيــا سـيــن أن العملية اإلنتاجية
معادلة صعبة تحتاج إلى طرفين ،هما الوقت والجمهور،
م ــوض ـح ــا أن «ال ـم ـن ـت ــج ي ـب ـح ــث عـ ــن الـ ــوقـ ــت ال ـم ـنــاســب
للجمهور لعرض اعماله ،حتى يستقطب نسبة عالية من
المشاهدين».
وأضاف« :أعتقد أن لكل زمن قياساته ولكل حقبة زمنية
قياساتها ،حتى الممثل عندما يشارك في كم من األعمال
في موسم معين ،عليه أن يتوقف ويرتاح كي ال يدخل في
دائرة التكرار ،لذلك فإن فترات الراحة هي خيار إجباري
للفنان حتى يستعيد لياقته الذهنية ،ويكون قادرا على
تقييم ما يعرض عليه ،واختيار ما يناسبه من أعمال».

 ...وخالل تسجيل الدراما اإلذاعية «الدنيا بخير»

«اإلمام الشافعي» ...دراما تاريخية عبر األثير في رمضان

مع فريق عمل «اإلمام الشافعي»

يتصدى الفنان سليمان الياسين خالل شهر
رمـضــان الـجــاري لبطولة الــدرامــا التاريخية
«اإلمام الشافعي» التي تبث عبر أثير البرنامج
العام.
وال ـم ـس ـل ـســل م ــن ب ـط ــول ــة ال ـف ـنــان ـيــن أح ـمــد
مساعد ،وجمال الردهان ،وعبير الجندي ،ود.
فهد العبدالمحسن ،وسماح ،ومحمد العلوي،
إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب ،ومن
تأليف الكاتب المصري السيد عامر ،وإخراج
يوسف الحشاش.
وحـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ،ق ـ ـ ــال الـ ـي ــاسـ ـي ــن:
«أجـســد شخصية اإلم ــام الـشــافـعــي ،وهــو من
الـشـخـصـيــات ال ـمــؤثــرة فــي ال ـتــاريــخ ،ودوري
من األدوار التي يسعد بتجسيدها أي فنان،
السيما أنه ينطوي على أبعاد كثيرة ،وتاريخه
حــافــل بــالـعـطــاء وال ـم ـفــارقــات وإثـ ــراء الـحــركــة
االجتماعية والدينية ،وآث ــاره مــا تــزال ماثلة
أمــام ـنــا ،لــذلــك ف ــإن تـقــديــم شـخـصـيــة م ــن هــذا
القبيل إضافة ألي فنان».

لغز مسلسل «إلى أبي وأمي
مع التحية»
فــي ع ــام  ،2014أعـلــن فــريــق عـمــل مسلسل «إل ــى أبــي
وأمــي مع التحية» انتهاء تصوير الجزء الجديد الذي
يعود بعد سـنــوات مــن نجاح الجزأين االول والثاني،
وخـصــوصــا أنهما قــدمــا الـعــديــد مــن القيم اإليجابية،
ورغم كل مرور سنوات فإن الجزء الثالث من العمل لم
ير النور إلى اآلن ،وهو األمر الذي شكل لغزا عند فريق
العمل قبل الجمهور.
والـجــزء الثالث من المسلسل تأليف عواطف البدر،
وإخراج رمضان علي ،وبطولة عبدالرحمن العقل وزهرة
عــرفــات وأسـمـهــان توفيق ولطيفة الـمـجــرن وسليمان
الياسين وناصر كرماني وهبة الدري وعبدالله بهمن
وشيماء علي وريما الفضالة وغدير صفر.
ّ
ُيذكر أن مسلسل «أبي وأمي مع التحية»ُ ،عرض الجزء
األول والثاني منه عامي  1979و ،1982وهو من بطولة
خــالــد الـنـفـيـســي ،وح ـيــاة الـفـهــد ،وعـبــدالــرحـمــن العقل،
وهدى حسين ،وبدر المسباح ،وسحر حسين ،وأسمهان
توفيق ،ومنصور المنصور ،وفيحان العربيد ،وإخراج
حمدي فريد.
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ألف ليلة وليلة

ّ
هارون الرشيد يأمر بزواج غالم أحب جارية في الحجاز

()30 - 16

تستكمل حكايات «ألف ليلة وليلة} ما بدأته شهرزاد في حلقة أمس ،بشأن قصة الجارية وضمرة بن المغيرة ،التي
يرويها ًحسين الخليع للخليفة هارون الرشيد عندما أصيب باألرق .يحكي الخليع عن حكاية جرت معه ذات مرة ،حيث
كان ذاهبا إلى ًالبصرة ،وخطر بباله وهو الشاعر أن يخرج إلى «المربد» ،وفي منتصف الطريق شعر بتعب وظمأ ونظر
وخالية ،وإذا بجارية جميلة تبرز فقال لها إنه شيخ غريب ،وبه ظمأ شديد ،فجاءته بما طلب
حوله فوجد دارا ً
فخمة ً
وجلست تقول شعرا جميال وبدأت تروي حكايتها.
القاهرة  -ةديرجلا

•

الغالم دفع
ثالثمئة درهم
للموسيقي ليعد
ً
لحنا لكلمات
سطرها في حب
جاريته

لما كانت الليلة الثانية والستون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد ،ذو الرأي الرشيد ،أن الجارية قالت
للخليع :كنت سعيدة بحب أمير شاب ،لم
يخلق الله من هو أجمل وال أكمل منه في
ً
عـصــره ،وقــد شيد لــي قـصــرا فــي «المربد»،
ً
عشنا فيه معا وكأننا في الجنة .ثم اتفق
أن دخــل ّ
علي مــرة في غرفتي ،فوجد معي
جــاريــة ل ــي ،كــانــت قــد شــربــت حـتــى ثملت،
وأخذت من فرط سكرها تعانقني وتقبلني
وتنشد األشعار متغزلة في جمالي .لما رأى
ذلك المنظر ،اتقدت الغيرة في قلبه ،ورجع
من حيث أتى ،ثم هجرني منذ ذلك الحين،
ً
ولم يعد يأتي إلى قصري ،وعبثا حاولت
أن أخ ـبــره بجلية أم ــري كــي يـقـبــل ع ــذري،
ولي اآلن أكثر من سنة وقلبي يحترق بنار
األشواق ،وال أعرف للطعام والشراب والنوم
أي مذاق ،لشدة ما أعاني من مرارة الفراق،
وقد تعودت أن آتي إلى هذه الدار ،وأجلس
فيها وحدي ساعة من النهار ،وكل أملي أن
أراه مــن بعيد حين يمر عليها فــي طريقه
إلى قصره الجديد.
فـ ـقـ ـل ــت لـ ـ ـه ـ ــا :مـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـ ــذا األم ـ ـيـ ــر
المحبوب؟ أجابت :هو ضمرة بن المغيرة.
فقلت لها :أنا أعرفه حق المعرفة ،فاكتبي
له رسالة بما تريدين ولك َّ
علي أن أحملها
إليه وال يكون إن شاء الله إال ما تحبين.
لما سمعت مني ذلك ،قدمت لي شكرها
الجزيل ،ثم ناولتني رسالة مكتوبة بخط
جميل ،وقالت لي :إني كتبت له هذه الرسالة
منذ أشهر ،لكني لم أجد من يوصلها إليه،
ً
فأخذت الرسالة وخرجت من عندها قاصدا
ق ـصــر ض ـم ــرة ب ــن ال ـم ـغ ـيــرة ،فـلـمــا وصـلــت
إليه ،وأذن لي في الدخول عليه ،استقبلني
بالترحيب واإلكرام ،وطرب مما أنشدته من
شعري في الغزل والغرام ،ثم قال لي :هل من
حاجة لك فنقضيها؟ فقلت له :ما حاجتي إال
أن تقرأ هذه الرسالة ،وتعطيني الرد عليها
اآلن ،ثم ناولته رسالة الجارية ،فقرأها ،وكان
فيها ما يلي:
«سيدي ،ومالك قلبي ،إن ترك الدعاء لك
في صدر هذه الرسالة ،ليس عن تقصير أو
جهالة ،ولكني طالما رددت الدعاء ،ضارعة
إلى رب السماء ،أن يزيل ما بيننا من جفاء
ويمن باللقاء ،ولكنه – سبحانه وتعالى – لم
يستجب لدعائي ،وطال عنائي من التنائي
حتى صرت في حال ،ال يهدأ لي فيها بال،
وال أهنأ بطعام وال منام ،ولي على ذلك أكثر
من عــام ،والله ما كان لي ذنب فيما جرى،
ومالي ســواك من أهــواه بين ال ــورى ،وأني
إلــى قربك لفي شــدة االحتياج ،ومــا لدائي
غير ذلك من عالج ،فانظر يا سيدي بعين
ً
غاضبا ّ
عطفك ّ
علي ،فإن
إلي ،وال يكن قلبك
لم تفعل فال حياة لي بعد ذاك والسالم».
لـمــا انـتـهــى ضـمــرة مــن ق ــراءة الــرســالــة،

قــال لــي :إن ال ــرد عـلــى رســالـتـهــا ،لــن يكون
ً
إال بيد بديلتها .ثم نادى مملوكا له وأمره
ب ــاس ـت ــدع ــاء ت ـلــك ال ـب ــدي ـل ــة ،ف ـل ـمــا حـضــرت
وجدتها جــاريــة جميلة ،وبعدما أعطاها
الرسالة وقرأتها ،طلب منها أن تكتب رسالة
في الرد عليها فكتبتها ،ثم أخذ منها الرد
وت ـ ــاه ،وط ـ ــواه ب ـعــد ذل ــك وأع ـط ــان ــي إي ــاه،
ً
فأخذته وانـصــرفــت مـســرعــا ،ورجـعــت إلى
تلك الدار التي تركت فيها الجارية العاشقة.
ً
لما رأتـنــي ُمـقـبــا ،نهضت الستقبالي،
وس ــأل ـت ـن ــي :ه ــل رق ق ـل ـبــه ل ـح ــال ــي ،ورث ــى
ل ـم ــا جـ ــرى لـ ــي؟ فــأخ ـبــرت ـهــا ب ـم ــا كـ ــان مــن
أمـ ــر م ـقــاب ـل ـتــه ،ون ــاول ـت ـه ــا ال ـ ــرد الـمـكـتــوب
بخط جاريته ،فلما قرأته بــدا في وجهها
االصفرار ،وانهمر الدمع من عينيها كالمطر
الـمــدرار ،ثم قالت لي :خذ هذا الــرد واقــرأه،
فقرأت فيه:
«سيدتي ..لوال إبقائي على البقية الباقية
من ذكرى أيامنا الخوالي ،ما سمحت بأن
يخطر اسمك ببالي ،وقد كنت أنت الجانية
على نفسك ،بما كان من أمرك مع جاريتك،
فال تطمعي بعد ذلك في ما ال مطمع فيه،
والسالم».
ثم قــال حسين الخليع للخليفة هــارون
الرشيد :لما اطلعت على ذلك الرد القاسي
الـمـهـيــن ،أخ ــذت أواس ــي ال ـجــاريــة مــن قلب
ً
حزين ،فقالت لي :شكرا لك ،وال عليك ،فأنت
قد أديــت الواجب وزي ــادة ،واعلم أنــي كنت
حــافـظــة لـعـهــده ،مــؤمـلــة فــي وده ،أم ــا بعد
هذه اإلهانة الكبرى ،فسترى أنني أستطيع
ً
عـنــه ص ـبــرا ،وإذا رجـعــت إلـيـنــا فــي السنة
التالية ،فستجدني على استعداد ألن أكون
لك جارية.
فقال له هارون الرشيد :هل رجعت إليها،
وحصلت عليها؟
تنهد الخليع وق ــال :أمــا رجــوعــي إليها
فـقــد ك ــان ،وأم ــا حـصــولــي عليها فــذلــك ما
بخل به الزمان ،ذلك أن ضمرة ما كاد يعلم
بــإظـهــارهــا الـصـبــر وال ـس ـلــوان ،واعـتــزامـهــا
مقابلة الهجران بالهجران ،حتى حن إليها،
ورجع إلى التردد عليها ،ولم يكتف بذلك بل
تزوجها ،وما زالت تعيش معه حتى اآلن،
وقد نعم الله عليهما باألوالد.
ف ـق ــال ال ــرش ـي ــد :أمـ ــا والـ ـل ــه لـ ــوال أنـ ــه قد
تــزوج ـهــا ،لسبقتك إل ــى الـحـصــول عليها،
ث ــم أم ــر ل ــه ب ـجــائــزة س ـن ـيــة ،وأمـ ــر بمثلها
لألصمعي.

إسحق الموصلي وإبليس
قالت شهرزاد للملك شهريار :يحكى عن
إسحق الموصلي مغني الرشيد ونديمه
أنه قال :كنت في منزلي ذات ليلة من ليالي
الشتاء ،وقد ساد الظالم ،وامتألت الطرقات
بماء الغمام ،ويئست من حضور أحد من

اإلخوان ،لنحيي الليل كعادتنا في معافرة
بنت ال ـحــان ،وتـنــاشــد األش ـعــار واألل ـحــان.
فيما أنا أفكر في وحدتي ،وقد ضاقت ّ
علي
ً
عـيـشـتــي ،وبـطـلــت حـيـلـتــي ..سـمـعــت طــرقــا
ً
خفيفا على الباب ،ففرحت وقمت ألفتحه
لهذا القادم العزيز من األصحاب ..ورفعت
ً
صوتي قائال :من الطارق؟ فأجابني صوت
رقيق يقول:
على بابكم قلب من الوجد يخفق
ويطربه ذكر اللقاء فيصفق
لما سمعت هــذا ال ـصــوت ،رقــص قلبي
ً
طــربــا ،إذ عــرفــت أنــه صــوت جــاريــة مغنية
لبعض أوالد المهدي ،كنت أهواها وأعجب
بغنائها وعــزفـهــا وظــرفـهــا .فتحت الباب
ً
م ـســرعــا فــدخـلــت ال ـجــاريــة وه ــي تضحك،
وعليها ثـيــاب مــن الحرير الثمين ،وفــوق
رأس ـه ــا وشـ ــاح م ــن ال ــدي ـب ــاج ل ـلــوقــايــة من
ال ـم ـط ــر ،وقـ ــد ك ـش ـفــت ع ــن ســاق ـي ـهــا حـتــى
ركـبـتـيـهــا لـتـسـتـطـيــع خـ ــوض ال ــوح ــل في
الطريق ،ثم قالت لي :لوال أنك عزيز عندي،
مــا أجـبــت دعــوتــك وال سبقت رســولــك إلى
دارك في مثل هذه الليلة العاصفة الممطرة.
فقلت لنفسي :أي رســول تعني وأنــا لم
ً
أرس ــل أحـ ــدا لــدعــوتـهــا أو غـيــرهــا ،ولكني
ً
ُ
كرهت أن أقول لها ذلك ،ورحبت بها قائال:
الـحـمــد لـلــه ال ــذي جـمــع شـمـلـنــا .ثــم أمــرت
غالمي بإحضار ماء حار وتوليت بنفسي
غسل قدميها وساقيها ،وأحضرت لها بعد
ً
ً
ذلك ثيابا جديدة الئقة فارتدتها بدال من
َّ
ُ
ثيابها المبتلة ،ثم دعوت بالطعام والشراب
وآالت السماع ،فلما دارت الراح في األقداح،
وانـتـشــت األرواح ،طلبت إلـيـهــا أن تغني
ً
شيئا من ألحانها ،فقالت :ال رغبة لي اآلن
في أن أغني ،أو أسمعك تغني ،وإنما أرغب
ً
في أن تلتمس لنا مغنيا من الطريق.
ُ
ُ
سمعت ذلــك ،تعجبت وقـلــت لها:
لما
ال ـط ــري ــق م ـق ـفــر اآلن ك ـمــا تـعـلـمـيــن ،فلن
ً
أجــد فيه أح ــدا مــن المغنيين أو غيرهم.
ولكنها أصرت على ذلك ،فلم يسعني إال
موافقتها ،وخرجت إلى الطريق ،ولم أزل
أخ ــوض الــوحــل ،وأقــاســي الـبــرد والمطر
في الظالم ،إلى أن اصطدم بي شيخ أعمى
كان يدب في الطريق بعصاه ،فسألته :من
أين وإلى أين؟
أجــاب ـنــي :كـنــت عـنــد ق ــوم ل ـئــام دعــونــي
ألغـنــي لـهــم ،لـكـنــي وجــدتـهــم ال يحسنون
السماع فتركتهم غير آسف ،وأنا اآلن أريد
منزلي وال أدري كيف أصل إليه في البرد
وال ـم ـطــر وال ــوح ــل! فـقـلــت ل ــه :عــوضــك الـلــه
ً
خـيــرا ممن كنت عندهم ،فتعال معي إلى
داري حيث تجد ما يسرك إن شاء الله .ثم
قدته ورجعت به إلى منزلي ،وقلت للجارية
ً
هامسا :لم أجد غير هذا األعمى ،وهو خير
لنا من ســواه ،ألننا نسمعه ونــراه وهو ال
يرانا ،فوافقت على هذا الرأي.
قال إسحق الموصلي :ثم أمرت للمغني
الشيخ األعـمــى بماء حــار وثـيــاب جديدة،
وأشركته معنا في الشراب ،فلما شرب ثالثة
أقداح ،قال لي :أخبرني يا سيدي من تكون؟
وم ــا صـنــاعـتــك؟ فـقـلــت ل ــه :أن ــا إس ـحــق بن
إبراهيم الموصلي نديم الرشيد ومغنيه.
ضحك وقال :سمعت بك لكني لم أسمع
غناءك وال عزفك ،ووالله ال أغني هنا قبل
أن أشرب ثالثة أقداح أخرى وأسمعك تعزف
وتغني فناولته األق ــداح الـثــاثــة ،وأخــذت
ً
ً
العود فعزفت عليه وغنيت لحنا جديدا،
ً
ً
فطربت الجارية طربا شديدا .أما الشيخ
فلم يــزد على أن ابتسم وق ــال :قــاربــت أن

إبليس يقضي
ليلة ساهرة مع
إسحق الموصلي
وجاريته
وينافسهما
في األلحان

ً
تكون مغنيا يا إسحق ،فهل عندك جارية
تجيد العزف والغناء؟
ُ
كتمت غيظي ،ونظرت إلى الجارية ،فإذا
ً
ً
هــي أش ــد غـيـظــا وحـنـقــا مـنــي ،ثــم تناولت
الـعــود مــن ي ــدي ،وعــزفــت عليه حتى خيل
ً
لي أن الجدران تهتز طربا ،وغنت بعد ذلك
لحنا ما سمعت مثله من قبله في عذوبته
وح ــاوت ــه وأخ ــذه بـمـجــامــع ال ـق ـلــوب ،فلما
انتهت من غنائها ،قال لها الشيخ األعمى
ً
بعدما شرب القدح الذي في يده :أنت أيضا
قاربت أن تكوني مغنية!
لما سمعت الجارية كالمه ،لم تستطع
كتمان غضبها ،وصاحت به :هذا خير ما
عندنا وقد ُجدنا به ،فهات ما عندك.
فأخذ العود وأصلحه ،ثم عزف عليه ما
أنعشنا وأدهشنا ،وعقد لسانينا ،فجعلت
أن ــا وال ـج ــاري ــة ن ـت ـبــادل ال ـن ـظــر ف ــي صمت
وخشوع ،إلى أن انتهى من عزفه ،فلم يسعنا
ً
إال تقبيل يديه إظهارا إلعجابنا وسرورنا
وشكرنا!
ً
ثم قلت له :بالله يا سيدي اسمعنا لحنا
ً
آخر فقال :حبا وكرامة ،وتناول العود فعزف
عليه بطريقة أخــرى أعجب وأغــرب ،بينما
أنــا والجارية نشرب ونطرب ونعجب ،ثم
غنى بصوت ما سمعت قبله وال أحلى منه:

قال إسحق الموصلي :لما سمعت ذلك
منه ،عجبت غاية العجب ،وهمست في أذن
ً
الجارية قائال :كأنه كان معنا وعرف سرنا،
مع أننا لم نخبر به أحدا؟! ولم أتمالك نفسي
فملت على يديه وقبلتهما وأنا مطمئن إلى
ً
أنه ال يرانا ،ثم شربنا أقداحا أخرى ،وعزف
الشيخ األعمى وغنى يقول:
ولما تالقينا ،ولم نخش رقبة
ً
ً
أبي القلب أن يبقى شقيا معذبا
ً
ً
وأسرع مشتاقا طروبا إلى فمي
يقبل ذياك البنان المخضبا
اشـتــد عجبنا مــن أم ــره ،ول ــم ن ــدر كيف
عرف سرنا مع ذهاب بصره ،ثم كان عجبنا
أشــد وأده ــى ،حينما التفتنا إليه ،فــإذا به
قد اختفى فجأة ،وكأنما ابتلعته األرض،
أو تبخر فــي ال ـهــواء ،فــأدركـنــا أنــه إبليس،
وأن ــه هــو ال ــذي كــان رســولــي إلــى الـجــاريــة،
وضحكنا إذ تذكرنا قول أبي نواس فيه:
عجبت من إبليس في كبره
وخبث ما أضمر في نيته
تاه على آدم في سجـدة
ً
وصار قوادا لذريته

سرى يقطع الظلماء والليل عاكف
حبيب بأوقات الزيارة عارف
وما راعني إال السالم وقوله
أيدخل ذو شوق ببابك واقف؟
ً
ً
ً
فقلت له :أهال وسهال ومرحبا
وطابت لنا ألحاننا والمعازف

إبراهيم الموصلي
لما كانت الليلة الثالثة والستون بعد األربعمئة ،قالت شهرزاد
للملك شهريار :يحكى عن إبراهيم الموصلي بن إسحاق أنه قال:
ً
ً
كنت منقطعا إلى البرامكة ،فبينما أنا في منزلي يوما ،إذ سمعت
ً
ً
طرقا خفيفا على الباب ،ثم جاءني غالمي وقال لي :بالباب فتى
وسيم سقيم يستأذن في مقابلتك .فأذنت له في ذلك ،ولما استقبلته
ً
وسألته عن حاجته ،وضع بين يدي كيسا فيه ثالثمئة دينار ،وقال
ً
لي :أسألك بالله أن تقبل هذه مني ،وتصنع لحنا لهذين البيتين:
بالله يا طرفي الجاني على كبدي
ال تطفئن بدمعي لوعة الحـزن
ً
إن الذي همت عشقا في محاسنه
ُ
حرمت رؤيته في الصحو والوسن
ً
فصنعت لحنا لهما يشبه النوح ،وغنيته له ،فأغمى عليه من
شدة تأثره وما كاد يفيق ،حتى وضع بين يدي ثالثمئة دينار أخرى،
وقال لي :أسألك بالله أن تعيد هذا اللحن .فقلت له :أخشى أن تذهب
روحك في هذه المرة .فقال لي :ليت ذلك يكون ،فكل شيء بعد فراقه
يهون ،ولم يزل يلح ّ
علي حتى أعدت غناء ذلك اللحن ،فما أتممته
حتى أغمي عليه مرة أخرى.
قال إبراهيم الموصلي :لما أفاق الغالم من ذلك اإلغماء ،بعدما
تعبت في إنعاشه ورش وجهه بالماء ،وضعت دنانيره الستمئة
في حجره وقلت له :خذها وانصرف عفاك الله .فقال لي :ال حاجة
إلي بها ،ولك مثلها إذا أعدت غناء اللحن! فقلت له :إذا لم يكن بد من
ً
ذلك ،فأقم عندي نأكل ونشرب معا حتى تتقوى وحدثني بحديثك
ً
فقال :حبا وكرامة.
بعدما أكلنا وشربنا ،حدثني بقصته فقال :إني من أهل المدينة،
وأبي من كبار تجارها األغنياء ،وقد تعودنا أن نخرج إلى ضاحية
ً
العقيق للتنزه في أيام الربيع ،فاتفق يوما أن وقعت عيناي على
فتاة في المتنزه ،كأنها غصن جلله الندى ،ولها عينان آسرتان،
ووجه أنضر من الورد في البستان ،فتملك حبها قلبي ،وذهب في
أثرها لبي ،وصرت بعد ذلك أخرج إلى العقيق كل يوم ألستمتع
بطلعتها ،وأسعى في مودتها ،ولكنها انقطعت عن الخروج إلى
هناك ،وحاولت التخلص من أسر حبها فلم أستطع الفكاك.
ثم مضت األيــام في أثر األيــام ،وجسمي يذبل من فرط الوجد
والسقام ،وقلبي تتأجج فيه نار الغرام والهيام ،إلى أن أقبل الربيع
التالي ،فخرجت إلى العقيق وقد ساءت حالي ،واشتد اعتاللي،
وصحبتني جارية لي صغيرة إلى هناك ،إذ كان أهلي يخشون
ّ
علي الهالك .لما وصلنا إلى الموضع الذي رأيتها فيه أول مرة،
وعشقتها من أول نظرة ،جلست أعلل النفس باآلمال ،وأدعو
الله أال يحرمني من ذلك

الجمال ،وال تسل عما غمرني من السرور الشديد ،حينما لمحتها
مقبلة من بعيد ،ثم رأيتها وقد جلست على قيد خطوات ،ومعها
بعض النسوة والفتيات ،فأخرجت ورقة وكتبت فيها:
رمتني بسهم مزق القلب وانثنت
وقد خلفته من جواه كئيبا
ثم قلت لجاريتي :خذي هذه الورقة ،إلى تلك الفتاة الجالسة هناك
وقولي لها :ما رأيك في قائل هذا البيت؟ فتوجهت الجارية إليها
بالورقة ثم رجعت من عندها تقول لي :إنها أجابت بهذا البيت:
بنا مثل ما تشكو فصبرا لعلنا
ً
نرى فرجا ُيشفي الفؤاد قريبا
لما سمعت جوابها ،تملكني الفرح ،وشعرت بالعافية تدب في
جسمي ،إذ علمت أن الفتاة تبادلني الحب .ثم عهدت إلى جاريتي
في أن تتبعها عند رجوعها إلى دارها لتعرف من هي ،فقامت بهذه
المهمة على ما يــرام ،وصــرت أرسلها إليها بعد ذلــك كل صباح،
فتبلغها تحياتي وأشواقي ،وترجع ّ
إلي من عندها بمثل ذلك ،إلى
أن اشتهر أمرنا ،وشاع ذكرنا فلما طلبت إلى أبي أن يخطبها لي
من أبيها ،رفض أن يزوجني بها وقال :إن هذا لن يكون.
قــال إبراهيم الموصلي :لما وقفت من الفتى على قصة حبه،
أعدت غناء اللحن إجابة لطلبه ،ثم نصحت له بالتجلد والصبر
الجميل ،ووعدته بمساعدته .ثم أخذته معي إلى الوزير جعفر بن
يحيى البرمكي ،حيث أفضيت إليه بجلية أمره ،وأسمعته اللحن
الذي صنعته لشعره.
طرب جعفر غاية الطرب ،ووعد الفتى بالعمل لبلوغه مأمله .وفي
اليوم التالي توجهنا نحن الثالثة إلى مجلس هارون الرشيد ،حيث
روى جعفر قصة الفتى من أولها إلى آخرها ،فقال جعفر :والله ال
يهدأ لي بال حتى أبلغه مطلبه .ثم كتب إلى عامله في الحجاز ،أن
يرسل إليه والد تلك الفتاة وجميع أفراد أسرته معززين مكرمين،
كذلك يرسل إليه أسرة الفتى.
لما حضر الجميع بين يديه ،حمد الله وأثنى عليه ،ثم خطب
الفتاة للفتى من والدها ،وتكفل عنه بمهرها وجهازها ،وتم عقد
قرانهما باحتفال عظيم ،ولــم يــزل الــزوجــان العاشقان فــي أمــان
واطمئنان حتى اآلن.
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

توابل ةديرجلا

•

جريمة

العدد  /3793الجمعة  1يونيو 2018م  16 /رمضان 1439هـ

15

نهاية المال الح ــرام!
كلمة القاضي حكم .وكي يكون الحكم واجب النفاذ ،ينهي
حياة إنسان أو يمنحه فرصة أخرى للحياة ،فعلى القاضي أن
يدرس أوراق القضية التي ينظرها بعناية شديدة .عليه أن
ّ
يتعمق في كل جملة وكلمة وحرف ،كذلك أن يستعرض ما
بين السطور ،لتستقر في وجدانه قناعة بإدانة المتهم أو
براءته.
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة
ّمن هنا ،فإن أجندة أي
ٍ
أثرت في إصداره الحكم النهائي على المتهمين ،أو على أقل
بالحكم الصادر ،وهو ما
تقدير في تكوين ً قناعته عند النطق ً
ُيطلق عليه قانونا جملة نسمعها كثيرا عند صدور األحكام
القضائية وهي« :وقد استقر في وجدان هيئة المحكمة».
ملفات القضايا التي ينظرها القضاة مليئة بأوراق تحتوي
على تفاصيل وحكايات أسهمت بقدر كبير في ارتكاب متهم
جريمة ما ،في المقابل على العكس قد تكون غير كافية
إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات على أوراق أخرى تحمل
ً
خيوطا عدة ِّ
تحدد الدوافع التي ًأحاطت بالمتهم الرتكاب
جريمته .ولكن يقف القاضي عاجزا إزاء هذه التفاصيل بسبب
نصوص القانون الجامدة ،فال يستخدمها في إصدار الحكم
النهائي تحت بند «عدم كفاية األدلة».
هذه الحكايات والتفاصيل المدونة في أجندة القضاة والتي
تسهم فيما قد يستقر به من قناعات ،نستعرضها في قضايا
غريبة ننشرها على صفحات «الجريدة» خالل شهر رمضان
الفضيل ،وهي قضايا كانت وقت نظرها مثار اهتمام الرأي
العام في مصر وغيرها من بالد العالم العربي.
القاهرة -وائل أبو السعود

ً
الطالب اتخذ قرارا
ً
حاسما ال رجعة
فيه بضرورة أخذ
حقه بيديه

أع ـل ـنــت س ــاع ــة جــام ـعــة ال ــزق ــازي ــق
ً
بـمـحــافـظــة الـشــرقـيــة ( 85كـيـلــومـتــرا
شرق القاهرة) انتهاء اليوم الدراسي.
إزاء مـبـنــى كـلـيــة اآلداب وق ــف أك ــرم
الـ ـط ــال ــب ال ـج ــام ـع ــي ي ـن ـت ـظــر خ ــروج
ج ــاره وصــديــق عـمــره رام ــي ليعودا
ً
ً
سويا إلى منزلهما سيرا على األقدام
كعادتهما كل يوم.
ظهر رامي بين الطلبة والطالبات
وأش ــار بـيــده إلــى صديقه أك ــرم ،وما
إن وصل إليه حتى قال له بابتسامة:
 إيدك على  500جنيه!ورد أكرم في حنق:
وح ـي ــاة أبـ ــوك ي ــا شـيــخ م ــش وقــت
هزار.
وبنفس االبتسامة قال رامي:
 أنا ما بهزرش .فيه رحلة عمالهاالكلية لألقصر وأســوان والزم ندفع
الفلوس بكرا.
وقاطعه أكرم في ضيق:
ال ي ــا ع ــم اط ـلــع انـ ــت .أن ــا أب ــوي ــا ال
يمكن يديني  100جنيه مش .500
ً
وأضاف أكرم ساخرا:
انت عاوز الراجل يروح فيها؟
وضحك رامي ثم قال بالحاح:
 يا عم حاول معاه .خد اللي تقدرعليه منه والباقي من الست الوالدة.
ع ــاوزي ــن نـطـلــع الــرح ـلــة دي ي ــا أك ــرم
سوا.
ً
وهز أكرم رأسه في أسى قائال:
يــا ابـنــي مــا تعملش حـســابــي .أنا
ع ــارف أبــويــا كــويــس .بخيل وجـلــدة
ويموت على القرش!
وضحك الصديقان وهما يسيران
ويـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــادران مـ ـبـ ـن ــى ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة فــي
طريقهما إلى منزلهما الذي ال يبعد
ً
عن مبنى الجامعة كثيرا.

ضرب وتوبيخ
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وصـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الجامعي
أكــرم إلى
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزل ـ ـ ــه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر أن
ي ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاول
مـ ـح ــاول ــة
أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
وأخ ـي ــرة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وال ــده كما
نـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــه
زم ـي ـلــه رام ــي.
وقـ ـ ـ ـ ــف

ً
االبن إزاء والده قائال في استعطاف:
بابا .أنا عاوز  500جنيه علشان...
لــم يـتـصــور الـطــالــب الـجــامـعــي أن
ال ـج ـم ـلــة الـ ـت ــي ل ــم يـكـمـلـهــا سـتـكــون
ً
سـبـبــا فــي ان ــدالع حــرائــق فــي البيت
لن تنطفئ .انهال عليه والده التاجر
الثري بالسباب والتوبيخ .ثم تحول
األب إلــى زوجـتــه وال ــدة أكــرم ونالها
ً
من التوبيخ جانب هي أيضا بعدما
اتـهـمـهــا ال ـتــاجــر بــالـفـشــل فــي تربية
ابنهما الذي زادت مطالبه في اآلونة
األخـ ـي ــرة .وان ـت ـهــى األمـ ــر ب ـتــرك األب
ً
ال ـم ـن ــزل غ ــاض ـب ــا بـيـنـمــا وقـ ــف أك ــرم
ووال ـ ــدت ـ ــه وع ـ ــام ـ ــات ال ـ ــذه ـ ــول ف ــوق
وجهيهما من ثورة األب غير المبررة!
لــم ينطق أكــرم بكلمة .انطلق إلى
غرفة نومه واألسى يمأل قلبه .انزوى
في أحد أركانها وانسابت دموعه من
عينيه للقسوة المفرطة التي يعامله
بها وال ــده ال ــذي يملك الماليين من
الجنيهات ويبخل عليه بخمسمئة
ج ـن ـيــه ل ـي ـس ــدد اش ـ ـتـ ــراك رحـ ـل ــة إل ــى
مدينتي األقصر وأســوان في جنوب
مصر التي تنظمها الجامعة.
في لحظة الضعف الشديدة التي
ّ
ك ــان يـمـ ّـر بـهــا أك ــرم تـســلــل الشيطان
إلى رأســه .أقنعه بضرورة أخذ حقه
بالقوة ما دام ّ
سد طريق التفاهم بينه
ّ
وبين وال ــده .وزيــن له الشيطان بأن
يستولي على المبلغ الذي يريده من
ً
والده .لم يفكر طالب الجامعة كثيرا.
ً
ً
ات ـخ ــذ ق ـ ـ ــرارا ح ــاس ـم ــا ال رج ـع ــة فيه
بضرورة أخذ حقه بيديه!
ع ـقــارب الـســاعــة كــانــت تـشـيــر إلــى
ت ـمــام الـثــامـنــة م ـس ـ ً
ـاء .وق ــف الـطــالــب
الجامعي الشاب أكرم ينتظر صديق
ع ـ ـمـ ــره رامـ ـ ـ ــي إزاء أح ـ ـ ــد ال ـم ـح ــات
ال ـش ـه ـي ــرة ب ـمــدي ـنــة الـ ــزقـ ــازيـ ــق .ك ــان
ً
االرتباك واضحا على تصرفاته ،لذلك
بمجرد وصــول صديقه رامــي صاح
ً
فيه قائال:
 مــالــك يــا أكـ ــرم .أن ــت شـكـلــك مشطبيعي؟
ابتلع أكــرم ريقه بصعوبة وتلفت
ً
ً
يمينا وشماال ثم أمسك بذراع صديقه
ً
وابتعد به قليال وقال في رعب:
• أنا سرقت أبويا!
وهتف رامي غير مصدق ما سمعه
ً
متسائال:
 إيه! سرقت مين؟وطالب أكرم صديقه رامي بالهدوء
كــي ال يسمعهما أ ح ــد .وراح ّ
يقص
عـلـيــه قـصــة الخمسمئة جـنـيــه التي
طلبها مــن والـ ــده ورف ـض ــه .وأخ ـبــره
بأنه انتظر حتى موعد عــودة والده
التاجر الـثــري مــن عمله ثــم تسلل
إلى غرفة نومه واستولى على كل
ما في جيب األب البخيل.
وعاد رامي ليسأل صديقه:
 وسرقت كام؟وأخـ ـ ـ ــرج أك ـ ـ ــرم مـ ــن ج ـي ـب ــه مــا
سرقه وقال:
•  1500جنيه وشوية فكة!
ص ـ ـفـ ــق رام ـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي ف ـ ـ ــرح وقـ ـ ــال
لصديقه:
 حـلــو .ان ــت ك ــده تــدفــع اشـتــراكالــرحـلــة .وبــالـبــاقــي نسهر لـنــا كــام
يوم عربدة!
وان ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق

ال ـص ــدي ـق ــان ي ـض ـح ـكــان ب ـعــدمــا هــدأ
رام ــي مــن روع صديقه أك ــرم واقنعه
بـ ــأن م ــا اق ـت ــرف ــه ل ـيــس س ــرق ــة وإن ـمــا
استعادة حق!

ـوان حتى وصل
بكلمة .ولــم تمض ثـ ٍ
اللصان اآلخران وانضما إلى زميلهما
األول وقالوا في نفس واحد:
** لــو عــاوزيــن تــروحــوا لبيوتكم
بسالم ،انسوا خالص اللي شوفتوه
دلوقتي ...فاهمين؟!

اشترى أكرم حذاء كان يريده منذ
ف ـتــرة .وبـحــث مــع صــديـقــه رام ــي عن
م ـكــان لينفقا فـيــه بـضـعــة جنيهات
أخــرى من المبلغ ولكن ضمير أكرم
ً
ً
أنـبــه ك ـث ـيــرا ،وات ـخــذ قـ ــرارا بـضــرورة
إع ـ ــادة بـقـيــة الـمـبـلــغ ال ـم ـس ــروق إلــى
جـيــب والـ ــده .ورغ ــم م ـح ــاوالت رامــي
إثـنــاء صديقه عــن ق ــراره فــإنــه رفض
االستماع من صديقه ألي مبررات.
عـقــارب الـســاعــة أش ــارت إلــى تمام
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة م ـس ــاء .وق ـت ـهــا ق ـ ّـرر
ال ـصــدي ـقــان الـ ـع ــودة ك ــل إل ــى مـنــزلــه.
سارا في الطرقات الخالية يتجاذبان
أطــراف الحديث وانحرفا إلــى شارع
جانبي مظلم يختصر المسافة إلى
بيتهما ،ولكن في منتصف الشارع
تـسـمــرت أق ــدام الـشــابـيــن إزاء مشهد
غريب!
وق ـع ــت ع ـي ــون أكـ ـ ــرم ورام ـ ـ ــي عـلــى
ث ــاث ــة أش ـ ـخـ ــاص غـ ــربـ ــاء يــوس ـعــون
ً
سائق إحــدى سيارات األجــرة ضربا
ويستولون على كل ما معه من نقود.
كان سائق السيارة يحاول االستغاثة
ولكن الغرباء الثالثة كانوا ال يتركون
له الفرصة وينهالون عليه بالضرب
الـ ـمـ ـب ــرح ح ـت ــى س ـق ــط ع ـل ــى األرض
ً
مغشيا عليه.
ف ـ ـ ـكـ ـ ــرتـ ـ ــان ان ـ ـط ـ ـل ـ ـق ـ ـتـ ــا فـ ـ ـ ــي رأس
الصديقين الشابين إزاء هذا المشهد
المرعب :األولى أن يطلقا لساقيهما
ا ل ـع ـن ــان و ي ـه ــر ب ــا ق ـبــل أن يلمحهما
اللصوص الثالثة .والثانية أن يهجما
على اللصوص ويـحــاوالن اإلمساك
بهما!
ً
رامي اقتنع بالفكرة األولى تماما،
بينما ك ــان أك ــرم مــن أن ـصــار الـفـكــرة
الثانية .حاول رامي أن يفلت بجلده
ول ـكــن صــديـقــه اسـتــوقـفــه وثـبـتــه في
مكانه وجذبه من ذراعــه ودعــاه إلى
ضرورة مواجهة اللصوص.
«يا أخي واحنا مالنا؟» ،قالها رامي
بصوت عال .وقبل أن يجيبه أكرم جاء
ال ـجــواب على لـســان أحــد اللصوص
الثالثة الذين التفتوا إلى الصديقين
وتـ ــأكـ ــدوا أن ـه ـمــا ش ــاه ــدا ك ــل ش ــيء.
اقترب أحد اللصوص إلى الصديقين
ً
ممسكا سكينه فــي يــده وراح يلوح
بها في الهواء بحركات سريعة وقال
للشابين بصوت أجش:
** مالك يا واد أنت وهو؟!

وأومأ الشابان برأسيهما بعالمة
الموافقة واستدارا عائدين من حيث
ج ــاء ا ولـكــن أحــد الـلـصــوص أمرهما
بالتوقف فجأة وقال لزميليه:
** العيال دي ما تطمنش.

غرباء

 3لصوص
استولوا على كل
ما سرقه االبن
وطعنوه بالسكين

سرق والده التاجر
البخيل من أجل
رحلة األقصر
وأسوان

ً
ً
كان صوت اللص مرعبا فعال .دب
الخوف في قلبي الشابين ولم ينطقا

ال ـحــادثــة فــانـطـلـقــوا وراء الـلـصــوص
الـ ـث ــاث ــة وأم ـ ـس ـ ـكـ ــوا ب ـه ــم ع ـل ــى بـعــد
خـطــوات .ونقل أفــراد القوة الشابين
أك ــرم ورام ــي ومعهما ســائــق سيارة
األج ـ ــرة ،الـضـحـيــة األولـ ــى للصوص
الـثــاثــة إل ــى أق ــرب مستشفي إلنـقــاذ
حياتهم.

ولم يكمل اللص كالمه حتى اندفع
زميله الممسك بالسكينة فــي يديه
ووقف في مواجهة الشابين يأمرهما
في حدة:
** طلع يا واد انــت وهــو كل اللي
في جيوبكم!
ووقف الشابان أكرم ورامي والرعب
يمأل قلبيهما يخرجان كل ما معهما
من نقود .وفكر أكرم في عدم إخراج
ب ـق ـيــة ال ـم ـب ـلــغ ال ـ ــذي اس ـت ــول ــى عليه
مــن خــزانــة والـ ــده عـصــر ذل ــك ال ـيــوم.
ولـكــن كــانــت ن ـظــرات الـلــص الممسك
بالسكينة ويشهرها في وجهه ووجه
صديقه تدعوه في الوقت نفسه إلى
عــدم الـمـغــامــرة ...فلو اكتشف اللص
الـ ــذي ي ـه ــدده بــالـسـكـيـنــة أن ــه يخفي
المبلغ يجهز عليه بالسالح الذي في
يده .قرر أكرم إيثار السالمة وتسليم
اللص المبلغ المسروق.
ان ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاع أكـ ـ ـ ـ ــرم
إل ـ ــى ص ـ ــوت الـعـقــل
ّ
وس ـ ــل ـ ــم ال ـ ـلـ ــص كــل
مـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــه .ولـ ـ ـك ـ ــن
األخير لم يكتف بما
حصل عليه من أموال
ف ـ ـ ــراح يـ ــأمـ ــر ال ـش ــاب ـي ــن
أكـ ـ ــرم ورامـ ـ ـ ــي بـتـسـلـيـمــه
ســاعــاتـيـهـمــا وح ـتــى ال ـحــذاء
ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ــذي اش ـ ـ ـتـ ـ ــراه أك ـ ـ ــرم.
وعندما انتهى الـلــص مــن حمل كل
ّ
ما مع الشابين سلم المسروقات إلى
أحــد زمــائــه ثــم اقـتــرب فجأة إلى
الشابين ونظر إليهما بتركيز
وغرس سكينه في صدر أكرم
وبطعنه أخرى مباغتة أصاب
رامي أيضا!
وأمر اللص حامل السكينة
زميليه بــاإلســراع مــن المكان
تاركين الشابين أكرم وزميله
رامـ ـ ـ ــي بـ ـع ــدم ــا س ـق ـط ــا ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع
سابحين فــي دمــائـهـمــا بـيــن الحياة
والـ ـم ــوت ...ول ـكــن رج ــال الـشــرطــة في
س ـ ـيـ ــارة ال ـ ــدوري ـ ــة ال ــراكـ ـب ــة ال ـتــاب ـعــة
لمديرية أ مــن الشرقية وا ل ـتــي كانت
ت ـمـ ّـر ف ــي ال ـم ـكــان مـصــادفــة
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا

اللصوص
تركوا الطالبين
الجامعيين
يصارعان الموت

االعتراف
داخـ ـ ــل م ـس ـت ـش ـفــى الـ ــزقـ ــازيـ ــق الـ ـ ـع ـ ــام ،أدخـ ــل
ال ـم ـس ـع ـف ــون ال ـم ـص ــاب ـي ــن بـ ـس ــرع ــة إلـ ـ ــى غــرفــة
الجراحات ،وبعدما نجح األطباء في إنقاذ حياة
الشابين أكرم ورامي انهمرت الدموع من عيني
األول بعدما أفاق من آثار الجراحة التي خضع
لها ،واعـتــرف لــوالــده التاجر الـثــري بأنه سرق
منه مبلغ  1500جنيه ،وطلب إليه أن يسامحه
ً
ً
على جريمته ،مؤكدا أنه تعلم الدرس جيدا اآلن
ولن يكرر فعتله.
كاد األب التاجر الثري يفقد عقله ،إذ لم يتخيل
ول ــم يخطر بـبــالــه أن يـســرقــه اب ـنــه ،ولـكـنــه قبل
ً
خصوصا بعدما ّ
أحس بمدى الندم
اعتذار أكرم،
الرتكابه فعلته الحمقاء .كذلك قــرر مسامحته
بعدما نجا من الموت المحقق بأعجوبة.
أما اللصوص الثالثة الذين ارتكبوا الجريمة

فتبين أنهم من أشهر المجرمين المسجلين خطر
سرقة باإلكراه على مستوى مصر كلها .وأفادت
التحريات التي أجراها رجال المباحث أن الجناة
ً
خرجوا من السجن حديثا ولعدم تمكنهم من
الحصول على الـمــال ق ــرروا مواصلة نشاطهم
اإلجرامي من خالل سرقة المارة باإلكراه تحت
تهديد األسلحة البيضاء.
ُ
ومثل اللصوص الثالثة إزاء النيابة ،وأيمن
أب ــو سـحـلــي وك ـي ــل ن ـيــابــة ال ــزق ــازي ــق .اع ـتــرفــوا
باستيالئهم على أمــوال سائق التاكسي تحت
تهديد السالح ،كذلك أموال الشابين الجامعيين
أكــرم ورام ــي ومـحــاولــة قتلهما العتقادهم بأن
الشابين تعرفا إليهم وحفظا مالمحهم ،من ثم
خافوا أن يبلغا عنهم ويحددا أوصافهم لرجال
الشرطة.

أحيل اللصوص الثالثة إلى محكمة جنايات
الـ ــزقـ ــازيـ ــق الـ ـت ــي عـ ـق ــدت ج ـل ـســات ـهــا بــرئــاســة
ال ـم ـس ـت ـشــار م ـح ـمــد ع ـص ــام ال ــدي ــن وع ـضــويــة
الـمـسـتـشــاريــن ح ـســن أب ــو ال ــوف ــا وم ـح ـمــد أبــو
سحلي بأمانة ســر سمير أحـمــد .لــم تستغرق
محاكمة الجناة سوى ثالث جلسات استمعت
خاللها هيئة المحكمة إلــى اعـتــرافــات الجناة
وأق ـ ـ ــوال ال ـم ـج ـنــي عـلـيـهـمــا وشـ ـه ــود الــواق ـعــة
لتقضي بمعاقبة الجناة بالسجن المشدد سبع
سنوات لشروعهم في قتل الشابين أكرم ورامي
الطالبين الجامعيين بعد االستيالء على ما
معهما من أموال باإلكراه.
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دين ودنيا

ّ
هارون جنية لـ ةديرجلا :.الخطاب الصوفي همش الجماعات المتشددة في تشاد

«الثقافة الدينية في البلدان العربية منهارة»

انتشار الطرق الصوفية في دول إفريقيا وراء قوة الثقافة اإلسالمية هناك
أكد مفوض المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية لدولة تشاد في مصر ،الدكتور هارون جنية أبو تيس ،أن بالده
الطرق الصوفية استطاعت مواجهة الجماعات المتشددة
الفكر المتشدد ،غير أن ً
اكتوت من ً
من أكثر الدول التي ً
وإبطال تأثيرها فكريا واجتماعيا ،وتهميش دورها تماما في المجتمع.
ً
ورأى أبوتيس ،المتخصص في الشريعة والقانون ،خالل مقابلة مع "الجريدة" أثناء زيارته أخيرا للقاهرة ،أن
الثقافة اإلسالمية في البلدان العربية تعاني حالة انهيار ،وإلى نص المقابلة:
القاهرة  -أحمد فوزي

حكوماتنا ال
المؤسسات
الدينية
سبب
انتشار
التطرف بين
الشباب

● م ــا دور مـ ـف ــوض الـمـجـلــس
األعلى للشؤون اإلسالمية؟
 ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ـ ــن دعـ ــمال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الدينية والخيرية في دولة تشاد
ونظيراتها في الدولة التي يقيم
فـيـهــا ال ـم ـفــوض وال ـم ـش ــارك ــة في
المؤتمرات الدينية.
● م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن وض ـ ـ ــع اإلس ـ ـ ــام
لديكم؟
 تشاد دولة إسالمية ،رئيسهامسلم ،والمسلمون فيها يشكلون
نـحــو  85ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
تـعــداد الـسـكــان ،لكن الحكم فيها
عـ ـلـ ـم ــان ــي ،وهـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام حـقــق
الـتـعــايــش الـسـلـمــي بـيــن الشعب،
رغ ــم تـنــوع ال ـعــرق وال ــدي ــن ،حيث
تطبيق مـبــدأ الــديــن لـلــه والــوطــن
ل ـل ـج ـم ـيــع وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ــدي ــان ــات
األخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي ت ـ ـشـ ــاد عـ ـل ــى وع ــي
ت ــام والـ ـت ــزام ب ـم ـبــادئ الـمــواطـنــة
والتعايش السلمي ،لذلك ال نواجه
مشاكل طائفية.

● البعض يرى أن المؤسسات
الدينية مقصرة فــي أداء دورهــا،
مما يجعل الشباب يلجأون إلى
أصحاب األفكار المتشددة ...فما
تعليقك؟
 فـ ــي اع ـ ـت ـ ـقـ ــادي أن اإلره ـ ـ ــابزرعته حكوماتنا ،حيث الضغط
والـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق عـ ـل ــى الـ ـجـ ـم ــاع ــات
الدينية بــدال من احتواء الشباب
قـ ـب ــل أن يـ ـقـ ـع ــوا ف ــريـ ـس ــة ل ـه ــذه
الجماعات اإلرهابية ،ولذلك نجد
ال ـش ـب ــاب ي ـه ــرب ــون إلـ ــى الـ ـخ ــارج
ويرتمون في أحضان الجماعات
ال ـم ـت ـط ــرف ــة ،ونـ ـح ــن ن ـح ـمــل ه ــذه
ال ـم ـســؤول ـيــة لـلـحـكــومــات ولـيــس
لرجال الدين ،فأهل الدين وجهوا
القويم،
ووعظوا وأرشدوا للطريق
َّ َ
لكن كما َيقول الله تعالى"ِ :إن َك ل
َ َّ َّ
َ
ْ
ي َمن أ ْح َب ْب َ َت َول ِكن الل َه َي ْه ِدي
ت ْهد
َ َِْ َ ُ َ ُ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ
من يشاء وهو أعلم ِبالمهت ِدين".
● كيف ترى الثقافة اإلسالمية
في البلدان العربية واإلسالمية؟
 -الثقافة اإلسالمية اآلن وصلت

المكتبة الدينية

المنح الربانية للشخصية المحمدية
●

القاهرة  -وائل محمود

صـ ـ ـ ــدر كـ ـ ـت ـ ــاب "الـ ـمـ ـن ــح
ال ـ ــرب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـش ـخ ـص ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــديـ ــة ...ف ـ ــي ال ـ ــرد
على الــرصــافــي " للداعية
اإلسالمي خالد الجندي،
ومـ ــوضـ ــوعـ ــه ال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
مــزاعــم الـجــاحــديــن الــذيــن
حـ ـ ــاولـ ـ ــوا اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة إل ــى
رس ـ ــول الـ ـل ــه ،ص ـلــى الـلــه
ع ـل ـيــه وسـ ـل ــم ،ب ـق ـصــد أو
بـ ــدون ،حـسـبـمــا أوض ــح الـجـنــدي
في مقدمة الكتاب.
واختار الشيخ خالد الجندي كتاب "الشخصية
المحمدية" للشاعر العراقي معروف الرصافي الذي
كتبه سنة  1933ونشرته مطبوعات دار الجمل
بألمانيا سنة  ،2002والشاعر "الرصافي" مولود
ببغداد سنة  ،1875ومتوفى سنة .1945
وفــي بــدايــة الكتاب يــورد الجندي أن البعض
حــاولــوا التشكيك في نسبة الكتاب إلــى معروف
الرصافي معتمدين على أن الطبعة التي طبع بها
الكتاب تخلو من اســم محقق الكتاب ،ومؤكدين
صعوبة أن يكون الشاعر العراقي قد خطط لهذا
الكتاب ،وجمع مادته وكتبه وانتهى منه في عام
واحد هو سنة 1933م.
يرى الجندي أن كتاب "الشخصية المحمدية"
اع ـت ـم ــد ف ــي ج ـم ــع م ـع ـلــومــاتــه وت ـف ـس ـي ــرات ــه عـلــى
األحاديث الضعيفة والروايات األسطورية والتي
ف ـس ــره ــا ح ـس ــب هـ ـ ــواه وغ ــرض ــه ح ـت ــى إن ـ ــه خـلــع
القدسية عن رســول الله ،صلى الله عليه وسلم،
وت ـعــامــل مـعــه عـلــى أن ــه شخصية عــاديــة تتمتع
بذكاء اجتماعي كبير جعله يقود العالم بذكائه
وقوة بصيرته.
وتــابــع الـجـنــدي فــي كـتــابــه أن كـتــاب الــرصــافــي
اعتمد على ما يمكن تسميته بنقد السيرة المقارن،
ألن ــه اع ـت ـمــد ع ـلــى دم ــج ال ـس ـيــر بـعـضـهــا بـبـعــض،

ومقارنتها للوصول إلى
ال ـم ـع ـنــى ال ـم ـش ــوه ال ــذي
قصد إليه.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــدي
ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــه بـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول
أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ال ـم ــؤل ــف
"ثـ ـق ــافـ ـت ــه ومـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ــه"،
ث ــم يـ ـق ــدم دراسـ ـ ـ ــة ن ـقــديــة
لـ ـمـ ـص ــادره الـ ـت ــي اع ـت ـمــد
عليها فــي عــرض السيرة
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرى أن
ال ــرص ــاف ــي اع ـت ـمــد بشكل
يـصــل إل ــى ( 90فــي المئة)
على كتاب "السيرة الحلبية" لبرهان الدين الحلبي
المتوفى سنة ( 841هـ) ،وهذا الكتاب مليء بالحشو
واإلسرائيليات ،ثم "سيرة ابن هشام" بشكل أقل ،ثم
على تفسير الزمخشري "الكشاف" ،وهذا التفسير
لشخص معتزلي ،وهو تفسير عليه انتقادات كثيرة،
ولقد لجأ المؤلف إليه دون كتب التفسير األخرى.
والكتاب يحتوي عددا من المباحث هي التأصيل
اإلسالمي للتاريخ ،التشكيك في القرآن الكريم ،وفيه
يــرد الجندي على قضايا أثــارهــا كتاب الرصافي
منها :هل الـقــرآن منزل من السماء؟ وكيفية جمع
القرآن في العهد النبوي وحفظه في الصدور ،وهل
القرآن معجز ،وتعدد القراءات واختالفها في القرآن.
ومن مباحث الكتاب ،أيضا ،التشكيك في السنة
النبوية ،وفيه يعرض آلراء المدرسة االستشراقية
فــي نـبــوة الــرســول ،وهــل لمحمد مـعـجــزات؟ كذلك
تــوجــد مباحث الــرســول خــاتــم األنـبـيــاء ،والعقائد
والعبادات في اإلسالم.
وعلى العموم ،فإن جميع مباحث الكتاب تدور
حول دحض الشبهات التي أثارها كتاب "الشخصية
ال ـم ـح ـمــديــة" ،وه ــذه الـمـبــاحــث ه ــي صـلــب الـكـتــاب
ومــن خاللها تــم الــرد على كــل الشبهات
وعصبهِ ،
والمطاعن.

إلى حالة االنهيار ،وخصوصا في
البلدان العربية ،فالثقافة السائدة
تنافي أخالقيات الدين من تهوين
تـ ــام أو ت ـش ــدد وت ــزم ــت وأرى أن
الدول اإلفريقية مازالت متمسكة
ً
بتعاليم الدين إلــى حد مــا ،نظرا
النتشار التصوف هناك.
● الطرق الصوفية متغلغلة في
إفريقيا ،فماذا عنها في تشاد؟
 ال ـس ــادة ال ـصــوف ـيــة ل ـهــم دورم ـهــم وع ـظ ـيــم ف ــي ن ـشــر األخـ ــاق
والسلوكيات الفاضلة بين الشعب
التشادي ،فدور الصوفية توعوي
مجتمعي.
● حدثني عن دور التصوف في
الدول اإلفريقية؟
 دور إي ـج ــاب ــي ،ل ـكــن يـشــوبــهبعض السلبيات ،لكننا نجد أن
انـتـشــار الـطــريـقــة التيجانية في
إفريقيا يقضي على هذه المظاهر
ويـ ـحـ ـق ــق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن الـ ــروحـ ــانـ ــي
لـ ــإن ـ ـسـ ــان ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن ال ـف ـك ــر

اإلســامــي الصحيح ،فالصوفية
تعكس خير اإلسالم وسماحته.
● ه ـ ـ ــل يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع الـ ـخـ ـط ــاب
ال ـصــوفــي أن ي ــواج ــه الـخـطــابــات
المتشددة والمتطرفة؟
 نـ ـ ـع ـ ــم ،ف ــالـ ـتـ ـص ــوف ي ـع ــال ــجال ـت ـطــرف بـبــث الـ ــروح اإلســامـيــة
وال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى الـ ـل ــه ب ــال ـت ــي هــي
أحسن ،فاإلنسان عندما تجادله
ب ــإق ـن ــاع يـسـتـجـيــب أمـ ــا الـضـغــط
ف ـيــولــد االنـ ـفـ ـج ــار ،وع ـن ــدم ــا يـتــم
الـقـبــض عـلــى اإلره ــاب ــي ويسجن
ً
سنوات ثم يخرج مدعيا أنه تاب
ع ــن ف ـك ــره ال ـق ــدي ــم فـ ــإن هـ ــذا غير
صحيح ،ألن المرض مازال داخله
ويحتاج إلى غسل كامل للتخلص
مـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـكـ ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــئ ال ـ ـمـ ــريـ ــض،
والصوفية هــي الـتــي تغسل هذا
المرض.
● هــل للثقافة اإلســامـيــة لدى
الشعب التشادي حظ وافر أم أنها
ضعيفة؟
 مـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي نـ ـت ــاجت ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات سـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا
االستعمار الفرنسي للبالد ،ما
أوجــد الثنائية اللغوية ،ونعمل
راهـ ـن ــا ع ـلــى االرت ـ ـقـ ــاء بــالـثـقــافــة
الدينية لدى الناس لنشر صحيح
ال ــدي ــن ،فـ ـق ــراءة ال ـك ـتــب الــديـنـيــة
ً
– مـ ـث ــا  -ح ـت ــى اآلن ف ــي ت ـشــاد
ضعيفة.
● ماذا عن المناهج الدينية في
المدارس؟

فتاوى
عصرية
ً
ً
وشراء بالعملة
* السؤال :ما حكم التعامل بيعا
اإللكترونية التي تسمى "بتكوين"؟
المفتي :مفتي الديار المصرية ،الدكتور شوقي
عالم
ُ
الفتوى" :البتكوين" من العمالت التي ط ِرحت
َّ
الماليةَ َّفي سنة 2009م ،وهي
للتداول في األسواق َ
وحدات رقمية ُمشفرة ،ليس لها وجود
عبارة عن
ٍ
فيزيائي في الواقع ،ويمكن مقارنتها بالعمالت
التقليدية؛ كالدوالر ،أو اليورو مثال.
ُ والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها
َّ
عملية ُيطلق عليها "تعدين
تستخرج من خالل
ا ل ـب ـت ـكــو يــن" ""Bitcoin Mining؛ ح ـيــث تعتمد
فــي مــراحـلـهــا عـلــى ال ـحــواســب اإللـكـتــرونـيــة ذات
المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج
معينة مــر تـبـُطــة بالشبكة ا لــدو ل ـيــة للمعلومات
"اإلنترنت" ،وتجرى من خاللها جملة من الخطوات
ا لــر يــا ضـيــة المتسلسلة ،وا لـعـمـلـيــات الحسابية
لمعالجة سلسلة طويلة من
المعقدة والموثقة؛ َ ْ
َ
األرقام والحروف ،وخزنها في َم َح ِافظ "تطبيقات"
ـواد خ ــاص ،وكلما
إلكترونية بعد
ترقيمها بــأكـ ٍ
َقويت المعالجة َ
وع ُظ َمت ،زادت َّ
حصة المستخدم
ِ
منها وفق سقف ُم َح َّدد للعدد المطروح للتداول

منها.
وتتم عمليات تــداول هــذه العملة من محفظة
ـرى دون وس ـي ــط أو م ــراق ــب ،م ــن خــال
إلـ ــى أخ ـ ـ َ
التوقيع الرق َم ّي ،عن طريق إرسال رسالة تحويل
ُ َ َّ
الكود الخاص بهذه العملة وعنوان
م ُعرف فيها ُ
ْ
المستلم ،ثــم ت ُــر سـ ُـل إ َلــى شبكة البتكوين حتى
َ
َ
تكتمل العملية  ،وتـ ْـحــفــظ فيما ُيـعــرف بسلسلة
بيانات أو
البلوكات ُمن غير
ُ ٍ
ٍ
اشتراط َّ لإلدالء عن أي َّ
َّ
خصية.
ويةِ المتعامل الش
معلومات تفصح عن ه
ٍ

ً
هارون جنية متحدثا إلى محرر «الجريدة»
 منتشرة ،ونستعين باألزهرالشريف في وضعها.
● هـ ـ ـ ــل ت ـ ـع ـ ــان ـ ــي تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاد م ــن
الجماعات المتطرفة؟
 عــان ـي ـنــا أك ـث ــر م ــن أي دولـ ــة،ليس من التطرف ،لكن من الفكر
الــوهــابــي ،فــالــوهــابـيــة زرع ــت في
بالدنا.
● كيف تتعاملون معهم؟
 كنا نحاورهم ونجري معهممـنــاظــرات إلــى أن ظـهــرت جماعة
"بوكو حــرام" فاكتشف المجتمع

أن ات ـبــاع ه ــذه الـجـمــاعــة خــرجــوا
م ـ ــن الـ ـفـ ـك ــر ال ـ ــوه ـ ــاب ـ ــي ،ول ــدي ـه ــم
جمعيات تحمل شعارات إسالمية
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى لـ ـلـ ـش ــؤون
اإلســامـيــة اسـتـطــاع مواجهتهم،
فهم موجودون اآلن لكن ليس لهم
دور أو تأثير.
● بـ ــرأيـ ــك ،ك ـي ــف ن ــوف ــر ث ـقــافــة
إسالمية سهلة وصحيحة يقبل
عليها النشء؟
 ال ـم ـط ـلــوب الـ ـع ــودة إل ــى الـلــهورسوله (صلى الله عليه وسلم)،
أي االل ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـك ـت ــاب وال ـس ـن ــة

ال يجوز تداول عملة
«البتكوين» أو التعامل بها
َّ
وهذه الوحدات االفتراضية ُ
بأصول
غير مغطا ٍة
ٍ
شروط
ملموسة ،وال تحتاج في إصدارها إلى أي
ٍ
َ
أو ض ــواب ــط ،ول ـيــس لـهــا اع ـت ـمــاد مــالــي ل ــدى أي
ُ
ـام اقـتـصــادي مــركــزي ،وال تـخـضــع لسلطات
ن ـظـ ٍ
ُ
َّ
الجهات ِّ
تعتمد
المالية؛ ألنها
الرقابية والهيئات
على ا ل ـتــداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية
"اإلنترنت" بال سيطر ٍة وال رقابة.
وال ي ـج ــوز ش ــرع ــا ت ـ ــداول ع ـم ـلــة "ال ـب ـت ـكــويــن"
ـراء واإلجــار ِة
والتعامل من خاللها
بالبيع والـشـ ِ
ِ
ـدم
ـ
ع
ـ
ل
ـا؛
ـ
ه
ـ
ي
ـ
ف
ـراك
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ش
اال
ـن
ـ
م
وغ ـي ــره ــا ،ب ــل ُي ـم ـنــع
ِ
ِ
الجهات
للتبادل مــن
مقبول
كوسيط
اعتبار ها
ٍ
ِ
ِ
ٍ
الـ ـم ـ ُـخـ ِـت ـ َّـص ــةِ  ،ولـ ـ َ
ـرر
ـ
ض
ـ
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ي
ـ
ل
ـ
ع
ـل
ـ
م
ـ
ت
ـ
ش
ـ
ت
ـا
ـ
ـ
ـم
ِ
ِ
ِّ
الغرر والجهالةِ والغش في َم ْص ِرفها
الناشئ عن
ِ
ً
ْ
وق ـي ـم ـت ـهــا ،ف ـض ــا ع ـمــا تـ ــؤدي إلـيــه
ـا
ِ
وم ــع ـي ـ ُـاره ـ ِ
َ
ممارستها من مخاطر عاليةٍ على األفراد والدول.
َُ
التعامل بهذه العملة التي ال تعترف
كما أن

بها أغلب الــدول ،وال تخضع لرقابة المؤسسات
المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية
ال ـم ـنــوط ب ـهــا تـنـظـيــم ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة ل ـلــدول
وب ـيــان مــا يقبل ال ـتــداول مــن الـنـقــود مــن عــدمــه -
مفتئتا عـلـ ًـى ول ــي األم ــر الــذي
يَـجـ َعــل ال ـقــائـ ُـم بــه ُ
الشرع الشريف جملة من االختصاصات
جعل له
وال ـص ــاح ـي ــات وال ـت ــداب ـي ــر لـيـسـتـطـيــع أن ي ـقـ َ
ـوم
بــال ـم ـهــام ال ـخ ـ َط ـيــرة وال ـم ـس ـئـ ْـول ـيــات الـجـسـيـمــة.
َ
وجـ َـعــل ت ـطــاول غ ـيـ ِـره إل ــى َســلـ ِـبــه شيئا مــن هــذه
االختصاصات والصالحيات أو مزاحمته فيها من
يجب أن ُي َ
ُ
ضرب
جملة المحظورات الشرعية التي
َ
تشيع الفوضى.
صاحبها؛ حتى ال
على َيد
ِ

وتطبيق الـتـعــالـيــم والـمـبــادئ
الدينية السمحة.
● ماذا عن الكتاتيب؟
 ل ـ ـهـ ــا دور عـ ـظـ ـي ــم و هـ ــيمنتشرة فــي تـشــاد ،وكــل سنة
تخرج كتاتيب منطقة واحــدة
 1500ح ــاف ــظ ل ـل ـقــرآن ال ـكــريــم،
حيث ال يقل عــدد تالميذ هذه
الـ ـم ــراك ــز وال ـك ـت ــات ـي ــب ف ــي كــل
منطقة عن ألفين أو ثالثة آالف
تلميذ ،وهي تجربة ناجحة.

توابل ةديرجلا
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سويسرا...
ِّ
طبيعة توقع على صفحة الكون بريشة اإلبداع
برن وزيوريخ تنامان في أحضان «األلب» وعبق التاريخ بمعالم حضارية آسرة

سويسرا  -ياسر السعدي

هي توقيع الطبيعة على صفحة الكون بريشة اإلبداع،
هي نغمة ساحرة في لحن الجمال ،لوحة يبدو العالم من
خاللها نقيا ،والتفاؤل ممكنا ،واألمل مرسوما ،هي الطبيعة
الساحرة والريف الهادئ والمروج الخضراء والجبال الشامخة
والطبيعة البكر والنسائم الرقيقة ،حضور ثقافي وإرث
حضاري ومدنية حديثة ورفاهية متطورة ...هي حاضرة
الفن والموضة والمتاحف والسياحة ،عناق دافئ بين الطبيعة
والحداثة ،ولم ال نختصر كل ذلك؟ هي سويسرا ،التي لك أن
منذ اللحظات األولــى التي تطأ
قــدمــاك فيها أراضـيـهــا ستبدو لك
جـلـيــة ص ــور ال ـم ـهــارة وال ــذك ــاء في
استيعاب أوجه الحداثة والتطوير
العصري في معالم البلد ،وأشكال
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـت ــرفـ ـي ــه وال ـع ـن ــاي ــة
الصحية فـيــه ،الـتــي ال تـكــون على
حساب رونق ومكون الطبيعة البكر
ال ـســاحــرة ،إذ نجحت ه ــذه الــدولــة
في صهر التحديث ضمن مفردات
ً
طبيعتها الجميلة ،مشكلة قالبا
ً
مـتـنــاغـمــا تـتـنــوع م ـظــاهــره لتوفر
لـقــاصــديـهــا أب ـهــى لــوحــات وصيغ
ً
التمتع بجمال الـمـكــان ،جنبا إلى
جـنــب مــع أه ــم الـخــدمــات الصحية
واالسـ ـتـ ـش ـ ـفـ ــائـ ـيـ ــة وال ـت ـج ـم ـي ـل ـي ــة
العصرية.
وفي هذه الرحلة كانت لنا حكاية
جميلة مــع إحــدى أساطير عالمنا
الحديث المنسوجة فصولها على
مغزل الحب بخيوط الخيال وقوة
البراهين الواقعية العملية الناجحة،
إذ سبرنا أغوار بعض مدن سويسرا
بترنيمتها الـســاحــرة ،وعشنا في
خضم معاني الجمال الفطرية وألق
اللقاء بين شعوب العالم في أحضان
الطبيعة.
ب ـ ــدأت ف ـص ــول ح ـكــايــة رحـلـتـنــا
مــع ب ــرن الـعــاصـمــة ،الـتــي توجهنا
إلـ ـيـ ـه ــا ل ـن ـخ ـت ـب ــر كـ ـي ــف ح ــاف ـظ ــت
عـ ـل ــى خ ـص ــائ ـص ـه ــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة،
فـ ـه ــواء ال ـع ـص ــور ال ــوس ـط ــى فيها
يـتـجـلــى م ــع الـكـثـيــر م ــن الـنــوافـيــر،
وال ــواجـ ـه ــات الـمـبـنـيــة م ــن الـحـجــر
الرملي ،والشوارع الضيقة واألبراج
التاريخية.
وخالل جولتنا في هذه المدينة،
زرن ــا حــديـقــة روز غـ ــاردن المعلقة
أعـ ـل ــى ب ـي ـي ــر ب ـ ـ ــارك وم ـن ـص ــة ب ــرج

تنسب إليها ما تشاء من أوصاف الحسن ،وأنت على يقين بأن
الواقع أجمل.
ً
وعمال بمقولة "إذا لم تستطع أن تشارك في صنع الجمال،
فعليك على األقل أن تحتفي به" ...ها هي سطور تقتطف
فيها "الجريدة" من ثمار ما رأيناه في تلك البالد الجميلة ،بناء على
دعوة من هيئة السياحة السويسرية ،سطور تنضم إلى وصف
السابقين ،ومالحظات الالحقين ،وفي النهاية فإن:
ُ ُ
واحد ُّ ::
سنك ٌ
ُ
ُ
الجمال يشير".
وكل إلى ذاك
"عباراتنا شتى وح ِ
ِ

كاترين« ...ثمانينية» في ريعان الشباب
لــم نكن نتوقع لــدى وصولنا
إل ــى ب ــرن ،أن دلـيـلـنــا خ ــال هــذه
ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز 4
ً
ساعات ،سيكون عجوزا تتجاوز
ال ـس ـب ـع ـي ــن ،ورب ـ ـمـ ــا ال ـث ـمــان ـيــن،
اسمها كاترين روهرباخ ،صدمنا
النبأ ،ولم نتخيل كيف يمكن لمن
ً
نعتقد أنه بلغ من الكبر عتيا ،أن
ً
يقطع تلك الساعات سـيــرا على
على األقدام.
لكننا بعد مرور قرابة الساعة،
غـيــرنــا رأي ـن ــا ،إذ أصـبـنــا بتعب
شديد ،في حين كانت "العجوز"
الكاتدرائية الواقعة على ارتفاع 101
متر ،اللتين تقدمان أفضل اإلطالالت
عـلــى الـبـلــدة الـقــديـمــة الـتــي يتدفق
من حولها نهر آري ،الــذي تنسدل
الخنادق والحصون السابقة بشكل
حاد نحوه.
وف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة ب ـ ـ ــرن يـ ـق ــف بـيــت
ً
ألبرت أينشتاين شاهدا على إقامة
عبقري الفيزياء بها في بداية القرن
العشرين ،وهنا سنحت لنا الفرصة
لزيارة متحف آينشتاين.
وعلى طول نهر آري تقع الحدائق
ك ـم ــا هـ ــي ح ـ ــال ح ــدي ـق ــة ال ـح ـي ــوان
ومنطقة ماتي القديمة ،وألن برن
والــدبـبــة ،شعار مرتبط بالمدينة،
كان البد لنا من زيارة حديقة الدب
(بيير بارك).
وي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن م ــوق ــع ب ــرن
المركزي يجعل منها المكان األمثل

مهرجان الرقص

لقضاء ليلة هناك واالنطالق للقيام
برحالت في جميع أنحاء سويسرا.

زيوريخ
وانـت ـق ـل ـنــا ب ـعــد ذلـ ــك إلـ ــى زيـ ــارة
مدينة زيوريخ البديعة ،تلك المدينة

التي تتصف بأنها عاصمة الخيرات،
والتي يشكل موقعها الجغرافي أحد
أه ــم أس ـبــاب تـطــورهــا الـضـخــم من
الناحية التجارية والصناعية ،إذ
تقع على مفترق طرق مهمة تؤدي
إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وتعد زيوريخ حاضرة المعالم

باقة ورد
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤ و ل ا إل د ا ر ي
والعالقات العامة بالخطوط
الجوية التركية أحمد يوكسل
الذي تعاون مع الوفد ،مما هيأ
رحلة طيران مريحة على متن
خطوط الشركة.

شالالت الراين

في شمال سويسرا وعلى ُبعد ساعة
تـقــريـبــا مــن زي ــوري ــخ بــال ـقــرب من
ال ـ ـح ـ ــدود األلـ ـم ــانـ ـي ــة ت ـن ـحــدر
شـ ــاالت ال ــراي ــن ،وه ــي من
أعـ ـل ــى شـ ـ ــاالت أوروب ـ ـ ــا،
وال يمكن أن تصل إلى

ً
جانب من فعاليات مهرجان الرقص ،الذي يقام سنويا مع ورش
بشكل كامل لهذا الفن.
عمل ومناقشات ومعارض مخصصة
ٍ

التي تجاور الماء في مشهد مهيب
لقمم األلب ،وقد كستها الثلوج في
األف ــق ،كما تضم مــا يــزيــد على 50
ً
متحفا وأكثر من  100صالة فنون
وعالمات الموضات العالمية.
وتتصف المدينة الواقعة في قلب
أوروبا بروحها المتعددة الثقافات،
وبنشاطات االستجمام المتنوعة
التي تجتذب الضيوف مــن جميع
أنـحــاء العالم لسبر أغ ــوار دروبها
القصيرة.
وتنتشر في المدينة الــدراســات
واألبـ ـ ـح ـ ــاث ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ب ـنــاهــا
التحتية الفائقة النوعية فــي قلب
ال ـط ـب ـي ـعــة ،وأبـ ـ ــرز م ـث ــال ع ـلــى ذلــك
جامعة زيوريخ أو المعهد الفدرالي
الـســويـســري للتقانة ( )ETHالــذي
بـ ـن ــاه فـ ــي ع ـ ــام  1855ك ـ ــوت فــريــد
سيمبر ،ويقترن اسمه اليوم بواحد

وعـشــريــن مــن حملة جــائــزة نــوبــل.
وت ـضــم مــدي ـنــة زي ــوري ــخ معالم
سياحية عديدة مثل صالة كونست
ه ـ ــاوس ،وه ــي أه ــم صــالــة للفنون
فـ ــي س ــويـ ـس ــرا ،إذ ت ـح ـت ــوي عـلــى
مجموعة مــن الـعـهــود المهمة من
تاريخ الفن األوروب ــي من العصور
الــوس ـطــى ح ـتــى ال ــوق ــت ال ـحــاضــر،
إلى جانب متحف رايــت بــرغ ،الذي
يضم األعمال الفنية غير األوروبية،
وخ ـص ــوص ــا م ــن ال ـه ـن ــد وال ـص ـيــن
وإفريقيا.
ومن معالم المدينة أيضا شارع
"بـ ـ ــان أوف ش ـ ـتـ ــراس" الـ ـ ــذي يمتد
على مــدى ميل واح ــد ،وهــو شــارع
البنوك ،الــذي يحفل أيضا بمحال
حصرية ألكسسوارات األزيــاء ،كما
يعج بالمخازن الضخمة الشاملة
ومقاهي الشوارع.

زيوريخ دون المرور بها ،وقضاء نصف يوم
فيها على األقل.
ويصل حجم تدفق المياه منها إلى 250
ً
ً
مترا مكعبا في الثانية ،لذلك بني بجوارها
قبل قرون أول مصنع لتصنيع األلومنيوم
في أوروبا ،ليستغل سرعة تدفق مياه تلك

الشالالت في توليد الطاقة الالزمة للمصنع .
وعند تلك الشالالت يمكن ممارسة الكثير
مــن األن ـش ـطــة ،كــركــوب مــركــب أو السباحة
صيفا أو الـجـلــوس الحـتـســاء المشروبات
الساخنة أو الباردة في المقهى المطل عليها
أو تناول وجبة غداء سريعة.

تسير بـكــل ع ــزم ورشــاقــة كأنها
سيدة في الثالثين أو أقل.
تـ ـمـ ـلـ ـكـ ـن ــا ح ـ ــب االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع
فسألناها عن سبب ذلك النشاط،
ف ـع ــرف ـن ــا أن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـغ ــذائ ــي
وط ــري ـق ــة ال ـح ـي ــاة ال ـت ــي يـعـيــش
بها الشعب السويسري جعاله
ي ـحــافــظ ع ـلــى لـيــاقـتــه وش ـبــابــه،
ح ـتــى إن ال ـســوي ـســري ـيــن بــاتــوا
مــن أط ــول البشر عـمــرا ،إذ يبلغ
متوسط أعـمــار الـسـيــدات هناك
ً
ً
 85ع ــام ــا ،وه ــو األع ـلــى عــالـمـيــا
بعد اليابان.

«سافوي» عنوان األناقة

ً
"سافوي" ...أحد أشهر الفنادق في سويسرا ،يقف ،وسط زيوريخ ،مزهوا
بما فيه من طراز كالسيكي عريق ،وأثاث نادر ،وغرف أنيقة ،وخدمة راقية.

فندق الملوك والرؤساء
والمشاهير
في فندق بيليفيو بــاالس أحــد الفنادق الفخمة التي يرجع
تاريخها إلى أكثر من  150عاما ،والذي يقع في قلب برن ،تمتزج
فخامته بالتاريخ العريق للعاصمة السويسرية.
وتــأتــي شـهــرة هــذا الفندق العريق نـظــرا لقيمته التاريخية،
والشخصيات الرسمية التي نزلت فيه على مدار قرن ونصف من
ملوك ورؤساء ورياضيين وفنانين معروفين .

توابل ةديرجلا

•

مجتمع
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جمعية إنجاز الكويتية تحتفي بشركائها
احـتـفـ ً
ـاال بالشهر الـفـضـيــل ،وإح ـي ـ ً
ـاء للتقاليد الــرمـضــانـيــة،
أقامت جمعية إنجاز الكويتية غبقة رمضانية ،جمعت فيها
موظفيها وشركاءها في النجاح؛ من المتطوعين والجهات
الداعمة والراعية للجمعية ،في أجواء رمضانية رائعة مفعمة
بالود واأللفة ،في فندق موفمبيك البدع.
وقد استمتع الحضور بسحر األجواء الرمضانية العبقة ،التي
تجلت فيها أصول الضيافة العربية العريقة ،وشهدت األمسية
تكريم الجهات الداعمة للجمعية والمتطوعين المتميزين
الذين ساهموا في دعم رحلة «إنجاز» طوال السنوات الماضية.
وبهذه المناسبة ،أعربت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز
الـكــويـتـيــة ،لـيـلــى ه ــال ال ـم ـط ـيــري ،ع ــن شـكــرهــا وامـتـنــانـهــا
للجهود المبذولة من موظفي ومتطوعي وشركاء الجمعية
ً
قائلة" :إن رحلة نجاح إنجاز تتواصل بكم وبوجود شركائنا
االفاضل والمتطوعين الذين يساهمون بتكريس وقتهم في
ً
روادا وقــادة أعمال
سبيل إعــداد وإلهام الشباب ،ليصبحوا
في المستقبل".

وأضافت المطيري" :نحن بدورنا نحرص على ترسيخ وتعزيز
هــذه الشراكات من خــال التعاون البناء والمثمر ،من أجل
تحقيق مهمة إنجاز ،وهي تمكين الشباب لتحقيق طموحاتهم
نحو اقتصاد أفضل ،إلى جانب تعزيز ثقافة العمل التطوعي
في المجتمع".
وتابعت" :من هنا ،ال يسعني إلى أن أتقدم بخالص الشكر
والتقدير إلى جميع موظفينا على التزامهم وتفانيهم في
العمل ،والشكر مــوصــول لكل مــن ساهم فــي تقديم الرعاية
والدعم من المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي
وال ـخ ــاص ،مـمــا ع ــاد بــاألثــر ال ــواض ــح عـلــى نـضــج الجمعية
ووص ــول ـه ــا إل ــى ه ــذه ال ـمــرح ـلــة م ــن اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي فــاقــت
التوقعات".
وتخلل األمسية فقرات ترفيهية متنوعة وتوزيع القرقيعان
على الحضور ،واشتملت على ركــن خــاص اللتقاط الصور
التذكارية ،باإلضافة إلى عرض مقاطع فيديو للمتطوعين،
للتعرف على تجاربهم وخبراتهم العملية الناجحة.

شركاء ومتطوعو «إنجاز»

جانب من الحضور

متطوعو الجمعية

فريق جمعية إنجاز الكويتية

متطوعات «إنجاز»

صورة جماعية

«الكويتية لمتالزمة داون»
تقيم حفل القرقيعان
أقامت الجمعية الكويتية لمتالزمة
داون حفل القرقيعان في مقرها بمنطقة
الخالدية.
وقالت رئيسة الجمعية ومشرفة القرقيعان
حصة البالول" :نحتفل مع أولياء أمور
أبناء الداون ،إلحياء مناسبة القرقيعان،
ونقلها ألبنائنا بهدف دمجهم في
المجتمع ،وتعريفهم بأهمية المحافظة
على التراث".
وشكرت البالول ً
كال من "بيكر هاوس"،
وبيت التمويل ،ولوياك التطوعية ،على
دعمهم وتواصلهم مع أبناء الداون.

حمد الشايجي وسهام بوقريص وفراس وغسان الياقوت وصبا المشيلح

توزيع قرقيعان بيت التمويل على أبناء الداون

علي شهاب ووالدته

فقرات القرقيعان على المسرح ألبناء الداون

«الصحة» تكرم
الدكتورة الشومر
كرمت وزارة الصحة الرئيسة
السابقة لمكتب اإليدز
واإلحصاءات والمعلومات في
الوزارة د .هند الشومر ،التي
تقدمت بالشكر واالمتنان على
هذه اللفتة الطيبة التي تنطلق
من روح "الزمالة" التي تعتز بها.

الشومر تتسلم درع التكريم

حصة البالول

صورة جماعية مع د .هند الشومر
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مسك وعنبر

نور الغندور :أتطلع للتمرد على شخصية الفتاة الرومانسية
ً
يعرض لها «مع حصة قلم» و«المواجهة» وترى أن الديو مع شجون األكثر تأثيرا
محمد جمعة

تتابع الفنانة نور الغندور
ردود أفعال الجمهور تجاه
إطاللتها الدرامية في رمضان،
ما بين "المواجهة" و"مع حصة
قلم".

ثمنت الوقوف أمام
الفنانة القديرة حياة
الفهد وتستعد لعمل
مسرحي جديد

تـتــابــع الـفـنــانــة ن ــور الـغـنــدور
ت ـ ـفـ ــاعـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مـ ـعـ ـه ــا فــي
الـعـمـلـيــن الــدرام ـي ـيــن "م ــع حصة
ق ـ ـلـ ــم" و"ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة" ،الـ ـل ــذي ــن
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــان خـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم
الرمضاني الحالي.
وكـ ـشـ ـف ــت نـ ـ ــور ف ـ ــي حــدي ـث ـهــا
لـ"الجريدة" عن مالمح مشروعها
المسرحي الجديد بمعية الفنانة
ش ـجــون ،واسـتـهـلــت بــالـكــام عن
حـضــورهــا ال ــدرام ــي الــرمـضــانــي
هــذا العام من خــال عملين هما
"المواجهة" و"مع حصة قلم" ،إذ
قالت" :المواجهة" عمل رمضاني
خفيف يناقش الحياة الواقعية
ا لـتــي نعيشها ،السيما شريحة
ال ـش ـب ــاب؛ م ــن ح ـيــث الـمـشـكــات
ال ـ ـتـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــم وال ـس ـل ـب ـي ــات
واإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــات ف ـ ــي أفـ ـع ــالـ ـه ــم،
وأج ـس ــد م ــن خ ــال ــه دور الـفـتــاة
الجامعية المثقفة ،والتي لديها
شغف بالكتابة ،السيما الرواية،
ول ـكــن ه ــوس الـســوشـيــال ميديا
أثـ ــر ع ـل ـي ـهــا ،وت ـت ــوال ــى األح ـ ــداث
إلى أن نصل في نهاية المسلسل
لحجم تأثير السوشيال ميديا
على تلك الفتاة ،سواء كان تأثيرا
إيجابيا أو سلبيا ،وا لـعـمــل من
إخ ـ ـ ــراج ح ـس ـيــن ال ـح ـل ـي ـبــي وم ــن
تأليف محمد الكندري ويشارك
فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه ش ـ ـجـ ــون ،حـسـيــن
المنصور ،يعقوب عبدالله ،فهد
باسم ،محمد العلوي ،صابرين
بورشيد".
واس ـت ـط ــردت" :أمـ ــا دوري في
مسلسل "مع حصة قلم" للفنانة
الـقــديــرة حـيــاة الفهد فهو لفتاة
ت ـع ـيــش حـ ـي ــاة م ــأس ــاوي ــة تـحــت
ع ـ ـبـ ــاء ة والـ ـ ــدهـ ـ ــا ،إلـ ـ ــى ان تـجــد
أمـهــا وتـبــدأ حياتها فــي التغير
تماما ،ونــرى هنا الفارق الكبير

نور وشجون خالل تصوير «المواجهة»
في شخصية الفتاة ومــدى تأثر
الـمـنــزل بـشـكــل ع ــام بــوجــود األم
لتتولى دفة األمور".

حياة الفهد
وثـ ـمـ ـن ــت ن ـ ـ ــور الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مــع
الـفـنــانــة حـيــاة الـفـهــد ،موضحة:
"أحـتـفــظ للفنانة ال ـقــديــرة حياة
الـفـهــد بمكانة كـبـيــرة فــي قلبي،
وال اس ـت ـط ـي ــع ان اعـ ـب ــر لـ ــك عــن
مدى سعادتي بالوقوف امامها
مــن خــال (مــع حصة قـلــم) ،ولقد
اختارتني الداء هذه الشخصية،
كما حظيت ايضا بدعم المخرج
م ـ ـنـ ــاف عـ ـ ـب ـ ــدال وال ـ ـكـ ــاتـ ــب ع ـلــي
الدوحان".
وحـ ـ ـ ـ ــول حـ ـم ــاسـ ـه ــا ل ـت ـق ــدي ــم
عملين فــي شهر رمـضــان قالت:
"ألن العملين مختلفان تماما من
حيث الفكرة والـنـجــوم وطبيعة

ورش للرسم والموسيقى في شارع «الشريفين»
نظمها قطاع الفنون التشكيلية المصري بمناسبة شهر رمضان

الشخصية التي أجسدها ،لذلك
ال أرى ث ـمــة تـشـتـتــا ق ــد يصيب
المشاهد عندما يشاهدني في
إطاللتين مختلفتين".
وشكلت نور ثنائنا مميزا مع
الـعــديــد مــن الـنـجــوم الـشـبــاب من
أبناء جيلها واعتبرت ان الديو
الـ ــذي جـمـعـهــا م ــع ش ـج ــون على
م ـس ـتــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ه ــو األق ـ ــرب،
موضحة" :أعتز بهم جميعا ،وإن
ك ـنــت ال ـم ــس ت ـفــاعــا اك ـب ــر خــال
الفترة األخيرة مع الثنائي الذي
جمعني وشجون".

البطولة المطلقة
وتعليقا على نظرتها للبطولة
المطلقة ،أوضحت الغندور" :أزعم
ان مـفـهــوم الـبـطــولــة المطلقة لم
ي ـع ــد ل ــه وج ـ ــود ح ــال ـي ــا ،وأغ ـل ــب
األعمال التي تعرض تكون نتاج
جهد جماعي لنخبة من النجوم،

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ً
شهد ش ــارع الشريفين وســط الـقــاهــرة أخـيــرا،
فعاليات أول أمسية رمضانية تقام بشكل ميداني
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـم ـصــريــة خـ ــال ال ـش ـهــر ال ـكــريــم،
بحضور رئـيــس قـطــاع الـفـنــون التشكيلية خالد
ســرور ،ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
فتحي عبدالوهاب ،وتمثلت األمسية في "ورش
للرسم والموسيقى" وشارك فيها عدد من شباب
التشكيليين والعازفين.
وق ـ ــال سـ ـ ــرور ،إن ف ـك ــرة ال ـف ـعــال ـيــات تتلخص
ف ــي كـيـفـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن عــادات ـنــا الــرمـضــانـيــة
كمصريين ،إذ تميل كثير من األسر إلى الخروج

ً
ً
لـيــا احـتـفــاال بخصوصية طــابــع الشهر الكريم،
وكانت الفكرة هي إقامة ورش حية عبارة عن رسم
وموسيقى وسط الناس في شارع مميز وجميل
كشارع الشريفين.
وأضــاف ســرور أن "تفاعل الجمهور يشجعنا
على تكرار هذه الورشة يوم  25رمضان في المكان
نفسه مع إضافة ورش خاصة لألطفال".
واستطلعت "الجريدة" آراء عدد من الجمهور،
الـ ــذي ت ـص ــادف وج ـ ــوده ف ــي الـ ـش ــارع ،وأك ـ ــدوا أن
الفكرة رائعة ويجب العمل على تكرارها ونقلها
على شوارع أخرى خاصة مع أهمية وجود الفن
والفنانين وسط المواطنين لنشر ثقافة الفنون
والجمال.

مؤسسة جاكسون تقاضي
شبكة «أيه.بي سي»

رفعت مؤسسة ممتلكات
نجم موسيقى البوب الراحل
مايكل جاكسون ،دعوى
قضائية ضد شبكة (أيه.
بي سي) ،الستخدام أغنيات
وفيديوهات موسيقية له
دون ترخيص في تقرير
خاص بثته الشبكة األسبوع
املاضي.
وأقيمت دعوى خرق حقوق
امللكية الفنية ،والتي ذكرت
أيضًا شركة والت ديزني
املالكة لشبكة (أيه.بي.سي)
كمتهم أيضًا ،أمام محكمة
لوس أنجلس االتحادية.
وتستهدف الدعوى تقريرًا
مدته ساعتان بعنوان
(األيام األخيرة ملايكل
جاكسون) عرض يوم 24
مايو ،وتطالب الدعوى
بتعويض غير محدد.
وقالت الدعوى "تمثل حقوق
امللكية الفنية شريان الحياة
ألعمال املؤسسة ،مثلما
الحال بالنسبة لديزني...
ولكن لسبب ما ،قررت
ديزني أنه يمكنها استخدام
حقوق امللكية الفنية األكثر
قيمة للمؤسسة مجانًا".

نور الغندور

سوني طرحت تريللر فيلم
The Equalizer 2

«النظارة» أفسدت «صرخة» داود حسين
المقطع المتداول من «عبرة شارع» أثار ردود أفعال واسعة
●

من فعاليات الورش

وعـنــدمــا اق ــرر الـمـشــاركــة فــي أي
نابعا من
مسلسل يكون قــراري
ً
ق ـنــاع ــة خ ــاص ــة بـطـبـيـعــة الـ ــدور
ومدى تأثير الشخصية في سير
األحداث".
وشــددت النجمة الشابة على
أن تــرت ـيــب األسـ ـم ــاء ع ـلــى الـتـتــر
ال يشغلها ،مــادام اسمها يحتل
موقعا عادال ،وأضافت" :ال اتدخل
إال اذا شـ ـع ــرت ب ـظ ـل ــم ،وأح ـم ــد
ال ـلــه إل ــى اآلن لــم أم ــر بـمـثــل هــذا
الموقف".
وع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ــذي ت ـت ـم ـنــى
ت ـج ـس ـي ــده ،ق ــال ــت" :أتـ ـط ـل ــع إل ــى
ال ـت ـم ــرد ع ـلــى شـخـصـيــة ال ـف ـتــاة
الرومانسية ،إلى اآلن لم أحصل
على الدور الذي أطمح إليه .فكل
مــا سبق أن قدمته منذ دخولي
مـ ـج ــال ال ـت ـم ـث ـيــل م ـح ـص ــور فــي
شـخـصـيــة ال ـف ـت ــاة ال ـت ــي َتـعـشــق
وتخان ،أريد الخروج من
وتحب ُ
ُ
(كــاراكـتــر) الرومانسية ،وأنتقل
إلـ ــى م ـنــاطــق أخ ـ ــرى أب ـ ــدع فيها
بمالمح نفسية مختلفة".
يــذكــر أن نــور تـشــارك الفنانة
شجون الهاجري فــي مسرحية
األ طـ ـف ــال " ،"tomorrowفـكــرة
شـ ـج ــون ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،وإع ـ ـ ــداد
الـكــاتـبــة س ـح ــاب ،أم ــا الـنــص
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي
فـ ـت ــول ــى ص ـي ــاغ ـت ــه مـحـمــد
الشريدة ،وكلمات األغاني
للشيخ د ع ـيــج الخليفة،
ومـ ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ع ـبــدال ـلــه
ع ـب ــدال ــرض ــا ،وي ـتــولــى
مغني الراب الكويتي
"دافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" م ـ ـه ـ ـمـ ــة
ال ـغ ـن ــاء واإلش ـ ـ ــراف
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي،
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
المسرحية نخبة

مـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،م ـن ـهــم
ليلى عبدالله ،عبدالله
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرض ـ ـ ــا ،ره ـ ــف
العنزي ،محمد السعد،
لـ ـيـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــدي ،بـ ــدر
ال ـع ـطــوان ،ديـمــة أحـمــد،
ن ــور ال ـعــوضــي ومحمد
المنصوري.

خبريات

محمد جمعة

أثار المقطع المتداول للفنان
داود حسين من إحدى حلقات
مـسـلـســل "ع ـب ــرة ش ـ ــارع" ،عقب
خ ـســارتــه االن ـت ـخ ــاب ــات ،ردود
أفـ ـع ــال واسـ ـع ــة ع ـب ــر مـخـتـلــف
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،ون ـ ــال أداء
حـ ـسـ ـي ــن إشـ ـ ـ ـ ـ ــادة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
ال ـج ـم ـه ــور ،الس ـي ـمــا أنـ ــه أتـقــن
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة ت ـلــك
الـشـخـصـيــة وال ـض ـغ ــوط الـتــي
تتعرض لها حتى و صــل إلى
مــرح ـلــة االن ـف ـج ــار ،ول ـك ــن ثمة
خـطــأ فــي ال ــراك ــور أفـســد متعة
م ـشــاهــدة "ص ــرخ ــة" بوحسين
النابعة من قلب ينبض بحب
الفن ،إذ ظهر داود في المشهد
خالل مواجهة شقيقته الفنانة
س ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه دون ن ـظ ــارة،
ليفاجأ الجمهور بخروج داود
إلــى "البلكونة" والنظارة على
وجهه ،ولعل سرعة القطع بين
المشهد الــداخـلــي والـخــارجــي
كـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ ،وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن
تصوير المشهد تم على فترات
متباعدة ،مما تسبب في هذه
الهفوة ،والمدقق فــي المشهد
يـلـمــس تـبــايــن ان ـف ـعــاالت داود
خالل أداء المشهد.
ومـ ـسـ ـلـ ـس ــل "عـ ـ ـب ـ ــرة شـ ـ ــارع"
م ـ ــن بـ ـط ــول ــة الـ ـفـ ـن ــان ــة س ـع ــاد

داوود حسين خالل تصوير «عبرة شارع»
عبدالله ،وبمشاركة نخبة من
ا لـنـجــوم؛ منهم محمد المنيع
وداود حسين وجمال الردهان
وب ــاسـ ـم ــة ح ـ ـمـ ــادة وع ـب ــدال ـل ــه
الـبــارون وهبة الــدري وفاطمة
الصفي وعبدالمحسن القفاص
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ـطـ ـ ــراروة ول ـي ـلــى

عبدالله ولولوة المال وأسامة
المزيعل ونواف العلي وأميرة
النجدي وسعود بوعبيد ونورا
وغـ ـ ـ ـ ــرور وح ـ ـسـ ــن ال ـش ـم ــاس ــي
وأحمد عبدالنبي ،والعمل من
تــألـيــف د .حـمــد ال ــروم ــي ،ومــن
إخراج منير الزعبي.

خطأ «الراكور»
كشف تصوير
المشهد على فترات
متباعدة

طرحت شركة سوني املنتجة
لفيلم THE EQUALIZER 2
التريللر الجديد الخاص
بالعمل ،املقرر طرحه 20
يوليو املقبل في الواليات
املتحدة.
والفيلم من بطولة دينزل
واشنطن ،وبيل بوملان،
وبيدرو باسكال ،وميليسا
ليو ،وسكينة جافري،
وجوناثان سكارف ،ومن
إخراج أنطوان فوكوا ،وكتابة
ريتشارد ليندهايم ،ومايكل
سلون ،وريتشارد وينك.
وتدور أحداث الفيلم حول
العميل السري روبرت
ماكول صاحب املبادئ الذي
يتعرض دومًا لألزمات
بسبب مثاليته ،ورغم تقاعده
عن العمل فإنه يواصل سعيه
لتحقيق العدل ومحاربة
الخارجني عن القانون
بطريقته الخاصة ولو كانت
تلك الطريقة نفسها خروجا
عن القانون ،ألنه ال يهتم إال
بنصرة الضعيف حتى لو
ّ
كلفه ذلك حياته.

هاني عادل يروج ألبوم
«بين الرجاء والخوف»

المركز العلمي دشن العرض الخاص لـ «سولو :ستار وورز ستوري»
روج الفنان هاني عادل
ألبومه الجديد ،الذي يحمل
اسم "بني الرجاء والخوف"،
عبر صفحته الشخصية
بموقع تبادل الصور
والفيديوهات "إنستغرام".
ونشر هاني صورة من
بوستر األلبوم وكتب:
"مشروع أفتخر به جدا ألنه
يتضمن مجموعة أدعيه
مختلفة تماما عن الشكل
التقليدي املعتاد بداية من
الكلمات التي شجعتني
على تلحينها وأتصور لهم
رؤية موسيقية كان تنفيذها
من فنان أنا أحبه وأحترمه
وكان من أوائل الناس الذين
تحمست للشكل املختلف
الذي سيكون عليه األلبوم
وأتطلع إلى أن ينال رضا
الجمهور".
يذكر أن ألبوم "بني الرجاء
والخوف" من كلمات حازم
ويفي ،وألحان وغناء هاني
عادل ،وكمان رنا حجاج،
والتوزيع والهندسة
الصوتية ملهاب سامي.

للمرة األولى يعرض فيلم هوليوودي بإطار علمي مشوق في المركز
أقـ ـ ــام ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي ال ـتــابــع
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حفل افتتاح الـعــرض األول لفيلم
"س ــول ــو :س ـت ــار وورز سـ ـت ــوري"،
ليكون المركز بذلك وفق ما أفادت
مديرته العامة رنا النيباري ،أول
م ــن ي ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم ف ــي ال ـكــويــت
لـمـجـمــوعــة "س ـت ــار وورز كــويــت"
مـ ـحـ ـب ــي سـ ـلـ ـسـ ـل ــة أف ـ ـ ـ ـ ــام "ح ـ ــرب
النجوم".
وق ــال ــت ال ـن ـي ـبــاري ،إن ـهــا الـمــرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم ع ـ ــرض فـيـلــم
هوليوود بالمركز العلمي بإطار
ع ـل ـمــي مـ ـش ــوق مـ ـل ــيء ب ــاألح ــداث
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــرات ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
الـمـعــروضــات الـعــديــدة وال ـن ــادرة،
ال ـتــي تـخــص سلسلة أف ــام حــرب
النجوم الكائنة في البهو الرئيسي،
منها مقبض سيف شخصية "لوك
سكايووكر" تم التوقيع عليه من
ال ـم ـم ـثــل "مـ ـ ــارك ه ــام ــل" ومـقـبــض
سـيــف شخصية "دارث ف ـيــدر" تم
التوقيع عليه من الممثل "جيمس
إيـ ــرل ج ــون ــز" و"دي ـف ـي ــد ب ـ ــراوس"،
إضــافــة إلــى مجسمات لشخصية

"دارث فـ ـي ــدر" و "أر ت ــو دي ت ــو"
ً
ت ــم ص ـن ـع ـهــا يـ ــدويـ ــا م ــن ال ـم ـعــدن
وشخصية "ستورم تروبر" تتفاعل
مع الجمهور.
وش ـ ــارك ـ ــت فـ ــي الـ ـحـ ـف ــل ش ــرك ــة
ه ــون ــدا ال ـغــانــم ب ـع ــدد س ـيــارت ـيــن،
ه ـمــا سـ ـي ــارة ه ــون ــدا س ــي آر فــي،
وهــونــدا سيفيك وتــم اختيارهما
لـ ـم ــا ت ـم ـث ــان ــه مـ ــن ق ـي ـم ــة ك ـب ـيــرة
واعتمادية نالت ثقة جميع العمالء
في الكويت.
ً
وتأتي هــذه المشاركة انطالقا
م ـ ــن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ه ـ ــون ـ ــدا ال ـم ـس ـت ـمــر
بــال ـتــواصــل م ــع مـخـتـلــف شــرائــح
ال ـش ـب ــاب وم ـع ــرف ــة اه ـت ـمــامــات ـهــم
وأسـ ــال ـ ـيـ ــب ح ـي ــات ـه ــم فـ ــي جـمـيــع
مراحل تطورها وتغيرها ،بالتالي
تــوفــر م ــا يـلـبــي ه ــذه األذواق من
س ـ ـيـ ــارات م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـ ـتـ ــراوح بـيــن
الـسـيــدان والــدفــع الــربــاعــي إضافة
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـح ــدي ـث ــة ال ـتــي
ً
ت ـج ـعــل اخ ـت ـي ــاره ــم ل ـه ــون ــدا أمـ ــرا
يحقق رضاهم ويمنحهم التميز
واالبتكار الذي يميز جيلهم ،كما

رنا النيباري

ً
ش ــارك ــت "ك ــوس ـت ــا ك ــوف ــي" أي ـض ــا
فــي حفل اإلط ــاق بتقديم قسيمة
مجانية مع كل عملية شراء لتذكرة
فيلم "سولو".
وأضــافــت الـنـيـبــاري أن سينما
آي ماكس المركز العلمي األولــى
م ــن نــوع ـهــا ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وأك ـبــر شــاشــة ع ــرض فــي الكويت
ب ـن ـظ ــام ال ـ ـعـ ــرض ب ــالـ ـلـ ـي ــزر ،وه ــو
أح ــدث أنـظـمــة الـعــرض فــي العالم

واألول في الكويت إذ يقدم صورة
سينمائية عالية الصفاء والنقاء،
مــوضـحــة أن نـظــام الـلـيــزر يتكون
من جهازين للعرض بدقة  4Kلكل
ج ـهــاز ،وت ــم تـصـمـيــم ه ــذا الـنـظــام
ً
خصوصا للعرض على شاشة آي
ماكس المركز العلمي.
ولفتت إلــى أن شــاشــة العرض
في المركز العلمي تبلغ مساحتها
 300متر مــربــع ،ويحتوي النظام
ال ـصــوتــي ال ـحــالــي ع ـلــى  12قـنــاة
ص ــوتـ ـي ــة ت ـغ ـم ــر الـ ـمـ ـش ــاه ــد عـبــر
سماعات أمامية وخلفية وجانبية،
إضافة إلى سماعات السقف التي
س ـت ـع ــزز ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
الفريدة من نوعها.
وأشارت النيباري إلى أن المركز
العلمي يستقبل ّ
زواره من الساعة
ً
مساء حتى الثانية عشرة
الثامنة
ً
والنصف صباحا طوال أيام شهر
رم ـض ــان الـفـضـيــل .ويـمـكــن ل ـ ّ
ـزوار
ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي ح ـجــز تــذاكــرهــم
لمشاهدة أفالم آي ماكس أو أي من
المرافق األخرى عبر موقع المركز
العلمي على شبكة اإلنترنت.

جانب من فعاليات العرض الخاص
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دوليات
الجيش اليمني يهاجم جنوب الحديدة ...وتدمير تعزيزات حوثية
• بن سلمان لهادي :مستمرون في تحقيق أهدافنا لمصلحة سالم المنطقة • قرقاش :النصر قريب في اليمن
كثفت القوات اليمنية
المتحالفة مع التحالف العربي
هجومها على مدينة الحديدة
االستراتيجية الساحلية على
البحر األحمر ،هذه المرة من
ناحية الجنوب في مديرية
الدريهمي المجاورة ،بينما
تمكنت قوات التحالف من تدمير
تعزيزات كانت متجهة من
صنعاء إلى الغرب.

ّ
شنت القوات اليمنية مدعومة
بقوات التحالف العربي بقيادة
ً
السعودية ،أمس ،هجوما تخلله
قصف مدفعي مــن ال ـبــوارج في
مديرية الدريهمي جنوب مدينة
الحديدة الساحلية ،غربي اليمن،
بـيـنـمــا بــاتــت ال ـق ــوات الـشــرعـيــة
تـ ـسـ ـتـ ـع ــد القـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام الـ ـم ــديـ ـن ــة
وتطهير األجزاء الجنوبية منها.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري
يـمـنــي ح ـك ــوم ــي ،أم ـ ــس ،بمقتل
وإصابة عشرات المسلحين من
ً
الحوثيين ،مضيفا أن «المعارك
تجددت بشكل عنيف بين قوات
ال ـج ـيــش وال ـم ـقــاومــة الـتـهــامـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـن ــودة ب ـ ـقـ ــوات ال ـت ـحــالــف
الـعــربــي مــن جـهــة ،وميليشيات
الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن م ـ ــن جـ ـه ــة ث ــان ـي ــة،
ف ــي مـنـطـقــة ال ـط ــائ ــف بـمــديــريــة
الـ ــدري ـ ـه ـ ـمـ ــي ،جـ ـن ــوب ــي م ــدي ـن ــة
الحديدة».
وأك ـ ــد ال ـم ـص ــدر أن مـقــاتــات
التحالف العربي شنت سلسلة
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ج ـ ــوي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــواقـ ــع
متفرقة للميليشيات في مديرية
الدريهمي.
ك ـ ـمـ ــا اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت مـ ـق ــات ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ،حـ ـ ـس ـ ــب م ـ ـ ــا أف ـ ـ ــاد
المصدر ،تجمعات للميليشيات
في الجاح باتجاه مديرية بيت
ً
ال ـف ـق ـي ــه ،ت ـم ـه ـي ــدا ل ـت ـق ــدم ق ــوات
الـجـيــش الــوطـنــي نـحــو مديرية
الحسينية لقطع خطوط إمداد
الميليشيات.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات
استخباراتية بأن الميليشيات
الـحــوثـيــة ع ـم ــدت ،ف ــي الـيــومـيــن
الماضيين ،إلى تغيير مواقعها
الـعـسـكــريــة ،ون ـشــرت مقاتليها
داخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة،
والمجمعات التجارية والفنادق،

طعن شرطي سعودي
في الطائف
ُ
قـتــل رج ــل أمــن فــي الـطــائــف (غ ــرب الـسـعــوديــة) ،إثــر طعنه من
َ
ْ
مجهولين الذا بالفرار ،بعد أن سرقا الدورية األمنية ،وسلبا سالح
رجل األمن .وأفادت مصادر أمنية بأن رجل مرور كان يباشر عمله
قرب ّ
مجمع تجاريّ ،
تعرض للطعن وسرقة سالحه ،وتم نقله إلى
ُ
ً
متأثرا بجروحه.
المستشفى حيث توفي
َ
وأشارت المصادر إلى أن منفذي العملية اشتبكا بعد ذلك مع رجال
األمن ،مما أسفر عن إصابة وضبط أحدهما بينما الذ اآلخر بالفرار.
في الوقت نفسه ،تناول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي في
السعودية ،صورة رجل األمن وكيل رقيب عبدالله السبيعي من رجال
المرور في الطائف.

كـمــا تحصنت بالمستشفيات
والمراكز الطبية.
إلى ذلك ،تمكنت قوات الجيش
الوطني والمقاومة من استعادة
م ـن ـظ ــوم ــة صـ ــواريـ ــخ بــالـسـتـيــة
جـنــوب ال ـحــديــدة ،كــانــت بــأيــدي
ميليشيات الحوثي.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـص ـ ــادر ع ـس ـكــريــة
أن قـ ــوات الـشــرعـيــة ع ـثــرت على
م ـ ـخـ ــازن كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن األس ـل ـح ــة
الثقيلة فــي ال ـم ــزارع عـلــى طــول
الشريط الساحلي الغربي ،بينها
صواريخ بالستية وعربات نقل
وم ــدف ــع ه ـ ـ ــوزر ،وع ــرب ــة تـحـمــل
قواعد صواريخ وعربة مدرعة،
إضافة إلى العديد من األسلحة
الرشاشة.
ودمـ ـ ــرت م ـق ــات ــات الـتـحــالــف
العربي ،أمس ،تعزيزات عسكرية
لميليشيات الحوثي في منطقة
مـ ـن ــاخ ــة بـ ـصـ ـنـ ـع ــاء ،كـ ــانـ ــت فــي
طــري ـق ـهــا إلـ ــى الـ ـح ــدي ــدة ،غــربــي
اليمن.
وأس ـف ــر ال ـق ـصــف ال ـج ــوي عن
سـقــوط قتلى وجــرحــى وتدمير
مركبات عسكرية للميليشيات
التي تعاني انهيارات متسارعة
مــن ج ــراء تـقــدم ق ــوات المقاومة
المشتركة على األرض واقترابها
من حسم معركة الساحل الغربي.

حكومة قطر توافق على
اإلقامة الدائمة لألجانب

قال وزير العدل والقائم بأعمال
وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء القطري حسن المهندي
مساء أمس األول ،إنه «تم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة إلستصدار
مشروع قانون بشأن بطاقة
ّ
اإلقامة الدائمة ،بعد أن اطلع
المجلس على توصية مجلس
الشورى حول مشروع القانون».
وأوضح المهندي أنه ،بموجب
أحكام المشروع ،ستقوم وزارة
الداخلية بتشكيل لجنة دائمة
لمنح بطاقة اإلقامة الدائمة،
ً
مشيرا إلى أن هذه اإلقامة
ً
ستمنح لعدد محدود سنويا،
«ممن تتوفر فيهم الشروط
المحددة في القانون».

بوتين يستقبل
بن زايد اليوم

بن سلمان وهادي
جاء ذلك ،بينما استقبل ولي
العهد الـسـعــودي األمـيــر محمد
بن سلمان ،أمس األول ،الرئيس
اليمني عبدربه منصور هــادي
في مدينة جدة ،بعد أن استقبله
في وقت سابق الملك سلمان بن
عبدالعزيز.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
السعودية (واس) أن االجتماع
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وول ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ت ــرك ــز عـ ـل ــى بـحــث
الـمـسـتـجــدات وال ـت ـط ــورات على
ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة والـ ـجـ ـه ــود
ال ـم ـبــذولــة ت ـجــاه ـهــا ،ف ـضــا عن
اسـ ـتـ ـع ــراض األع ـ ـمـ ــال اإلغ ــاث ـي ــة
اإلنسانية والتنموية لليمنيين.
و حـ ـس ــب «واس» ف ـق ــد « ث ـمــن
ه ــادي أث ـنــاء االج ـت ـمــاع مــواقــف
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ــداع ـ ـمـ ــة ل ـل ـي ـمــن،
ً
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــدا ب ـ ـ ــ«ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ــري ـ ــاض
للتحالف العربي في وجه قوى
تمرد وانقالب من الميليشيات
ً
ال ـحــوث ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــة» ،مـتـعـهــدا
ب ــأن ذل ــك «سـيـظــل مـحــط تقدير
واهتمام كل أبناء شعبنا اليمني
وأجياله المتعاقبة».
من جانبه ،أشار األمير محمد

العراق :التجاذبات بشأن تزوير
االنتخابات تهدد العملية السياسية
بدل أن تحول أهم انتخابات عراقية منذ سنوات،
إ ل ــى مناسبة لتعزيز العملية ا لـسـيــا سـيــة ،باتت
التجاذبات السياسية بشأن النتائج على قاعدة
وجــود انتهاكات تـهــدد الحياة السياسية وسط
مخاوف من انفالت أمني قد ينتج عن حالة عدم
اليقين السياسية.
ومع تعطل مفاوضات تشكيل «الكتلة األكبر»،
جراء تصاعد وتيرة التشكيك بنتائج االنتخابات
وم ـطــال ـبــة ب ـعــض ال ـق ــوى ب ــإع ــادة االق ـ ـتـ ــراع ،دخــل
المشهد في مرحلة «خلط أوراق» تقوم بها القوى
السياسية وفق حساباتها الخاصة.
في السياق ،دخلت رئاسة الجمهورية على خط
التجاذبات .واعتبر الرئيس فــؤاد معصوم الذي
ينتمي الــى حــزب االت ـحــاد الــوطـنــي الكردستاني
ال ــذي يــواجــه اتـهــامــات مــن خصمه بــالـتــزويــر في
كــركــوك ،قــرار البرلمان بإلغاء نتائج االنتخابات
في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز
بأنه مخالف للدستور.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ط ــال ـب ــت ال ــرئ ــاس ــة« ،رأي
المحكمة االتـحــاديــة حــول مــدى دستورية قــراري
ً
مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذا الشأن ،وأيضا
رأيها عن إبقاء الجلسة لمجلس النواب مفتوحة».
وكـ ــان رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـع ــراق ــي سليم
الجبوري ،أبرز الخاسرين ،دعا في رسالة لرئاسة
الجمهورية ومجلس الـقـضــاء األعـلــى أم ــس ،إلى
تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما
التاريخية تجاه نتائج االنتخابات بشكل يحمي
العدالة والديمقراطية.
وقال الجبوري ،إن «عمليات التزوير التي حدثت
في االنتخابات ترقى إلى مستوى تحريف إرادة
الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط
ً
ً
لها مسبقا» ،مؤكدا أن «مجلس النواب سيستمر
في تشريع القوانين واتخاذ القرارات حتى انتهاء
فترة عمله».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أك ــد رئ ـي ــس كـتـلــة الـجـمــاعــة
اإلسالمية الكردستانية أحمد حاجي رشيد ،أمس،
أن المحكمة االت ـحــاديــة لــن ت ـصــادق عـلــى نتائج
االن ـت ـخــابــات الـمـعـلـنــة حـتــى حـســم االع ـتــراضــات
عليها.

سلة أخبار

وق ـ ـ ــال رش ـ ـيـ ــد ،إن «الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـت ــي أعـلـنـتـهــا
ً
المفوضية سابقا ال يمكن اعتبارها مجمدة طالما
أن تعديل قانون االنتخابات لم يتم التصويت
عليه ،لكنهم إذا ما التزموا بالقرار الذي أصدره
البرلمان في وقت سابق ،فبالضرورة يمكن اعتبار
النتائج التي أعلنت مجمدة خاصة في كركوك
وإقليم كردستان».
وأضـ ـ ـ ــاف ،أن «ال ـم ـح ـك ـمــة االتـ ـح ــادي ــة ت ــراع ــي
ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـع ــراق بــالـتــالــي فهي
حريصة على عدم تأزيم األمــور أو خلق مشاكل
جديدة وهذا معناه أنها لن تذهب إلى المصادقة
على نتائج االنتخابات المعلنة حتى يتم حسم
االعتراضات الموجودة وما يذهب اليه مجلس
النواب في تعديل قانون االنتخابات».
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أك ـ ــد زعـ ـي ــم ت ـح ــال ــف ال ـف ـت ــح ه ــادي
الـعــامــري ،وج ــود «خــروقــات» داخ ــل االنتخابات
يجب معالجتها.
وقـ ــال ال ـع ــام ــري ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ،عـقــده
بعد لقائه مجموعة مــن سـفــراء ال ــدول العربية
واألجنبية في العراق ،إنه «ال يوجد مبرر إللغاء
االنتخابات».
وتابع العامري ،أن «العراق يتطلع لبناء عالقات
مــع ك ــل الـ ــدول بــاسـتـثـنــاء ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي»،
ً
م ـش ــددا عـلــى «ض ـ ــرورة «تـشـكـيــل تـحــالــف عــربــي
لمكافحة ومواجهة اإلرهاب».
في السياق ،قال عضو مجلس المفوضين في
مفوضية االنتخابات العراقية رياض البدران ،في
بيان أمس ،إنه «تم التوجيه إلى مكتب مفوضية
االنتخابات في كركوك ،بضرورة تسلم صناديق
ً
ً
االق ـت ــراع ،الـتــي تمثل  186مــركــزا انـتـخــابـيــا في
مناطق مختلفة مــن كــركــوك ونقلها إلــى بغداد،
ولكن إدارة المكتب أجابت بتعذر الوصول إلى
المواد بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات
سياسية ،ولم تستطع الوصول إلى الصناديق
بسبب احتجازها من قبل تلك المجاميع».
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا
لالنتخابات أعلن مساء أمس األول ،إلغاء نتائج
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ً
بن سلمان مستقبال هادي أمس األول
بن سلمان إلــى متانة العالقات
ً
بـيــن الــدولـتـيــن ،م ـشــددا عـلــى أن
«الـتـحــالــف الـعــربــي مستمر في
ت ـح ـق ـيــق ك ــل أهـ ــدافـ ــه لـمـصـلـحــة
أمـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار ال ـي ـم ــن وس ــام
المنطقة».

قرقاش
فــي سياق متصل ،قــال وزيــر

(واس)

الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ،أنـ ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،إن
«امـ ـتـ ـح ــان ال ـي ـم ــن ك ـ ــان وي ـب ـقــى
عسيرا ،ولكنه االبـتــاء الــذي ال
ً
خيار دون مواجهته» ،مضيفا
أن «األيـ ـ ــام أثـبـتــت صـ ــواب ق ــرار
الحزم».
تعليقات قرقاش الــذي توقع
«النصر القريب» في اليمن بعد
األن ـب ــاء ح ــول مــديـنــة ال ـحــديــدة،

ج ــاء ت ضمن سلسلة تغريدات
عـ ـب ــر حـ ـس ــاب ــه الـ ــرس ـ ـمـ ــي ف ـجــر
امـ ـ ــس ،اع ـت ـب ــر ف ـي ـهــا أن «إرادة
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة وم ـســانــدة
القيادة اإلماراتية ّ
تحرك الجبال
الشامخة».
ووصــف قرقاش أداء عناصر
جيش اإلم ــارات فــي اليمن بأنه
ً
«مصدر فخر واعتزاز» ،قائال إنه
«الرقم الصعب الــذي لم يتوقعه

الحوثي وهو يجتاح الدولة عبر
انقالبه المشؤوم».
وتـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ــه ق ـ ــرق ـ ــاش «الـ ـ ـ ــى مــن
ي ـس ـع ــى ل ـ ــإس ـ ــاءة ل ـل ـس ـعــوديــة
أوال ،ولإلمارات ثانيا بالقول إن
ْ
موقع اإلمارات في المعركة ال َي ْو َم
حصيلة التضحيات المشتركة»،
ً
مضيفا أنــه «لــن يسرق اإلنجاز
وال ـف ــرح ــة االن ـت ـه ــازي وال ـحــاقــد
والجاحد».

لبنان« :مواجهات أوعا خيك» تصل إلى واشنطن

●

قالت الرئاسة الروسية إن
الرئيس فالديمير بوتين،
يستقبل ،اليوم ،الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،قد زار روسيا في أبريل
العام الماضي والتقى الرئيس
بوتين ،وذكر بيان للكرملين،
آنذاك ،أنه جرى خالل اللقاء
بحث العالقات الثنائية بين
اإلمارات وروسيا وسبل
تعزيزها في المجاالت كافة،
إضافة إلى قضايا مكافحة
اإلرهاب.
وأسهمت الزيارات المتبادلة
خاصة على مستوى قيادتي
البلدين في تعزيز أطر
التواصل وتوطيد العالقات
الثنائية بين البلدين ،وتوجت
بالتوقيع على عدد كبير
من االتفاقيات في مختلف
القطاعات إضافة إلى التعاون
الوثيق في مختلف المجاالت
السياسية واالقتصادية
والثقافية واألمنية والعسكرية.

القتال في درنة يتصاعد

بيروت  -ريان شربل

وص ـلــت «ال ـم ــواج ـه ــات» بين
ح ـ ـ ــزب «الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة»
و«ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر» إلــى
العاصمة األميركية واشنطن
بعد تصريح السفير اللبناني
هناك غابريال عيسى ،المقرب
مـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار» وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة جـبــران باسيل إلى
قناة «إل .بي .سي» ،أمس األول،
عن دور «جهات لبنانية تنشر
مـ ـق ــاالت أو ت ـض ـغــط م ــن خــال
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي ،وتـقــول
لـهــم ،إن دور الـجـيــش هــو نــزع
ســاح حــزب الله ،وفــي حــال لم
ينزعه يجب أال نساعده».
وكان عيسى يشير بذلك إلى
مقابلة لرئيس مقاطعة أميركا
الشمالية في «القوات اللبنانية»
جوزيف جبيلي« ،في حين كان
ً
الـجـيــش ف ـع ــاال ف ــي الـمـحــافـظــة
على أمــن لـبـنــان ،بما أنــه فشل
فـ ـ ــي نـ ـ ـ ــزع سـ ـ ـ ــاح حـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
فمراجعة أهدافه هو أمر مبرر».
وأضـ ـ ـ ــاف ج ـب ـي ـل ــي« :دافـ ـع ــو
الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــون ه ــل
المساعدة التي أقدمها والمال
الــذي أدفـعــه للجيش اللبناني
ي ـســاهــم ف ــي نـ ــزع سـ ــاح حــزب
ً
ا لـ ـ ـل ـ ــه؟ كـ ـ ــا ،إذا ر ب ـ ـمـ ــا ع ـل ـي ـنــا
مراجعة هــدف هــذه المساعدة
لجعله يتناسب أكثر مع ما يتم
تحقيقه».
واستغربت الدائرة اإلعالمية
في «القوات اللبنانية» في بيان،
أم ـ ــس ،م ــا ورد ف ــي الـتـحـقـيــق.
و قــا لــت« :التحقيق جــاء بشكل
مجتزأ مما أ فـســح فــي المجال
أمام تفسيرات في غير محلها،
أبقت في أذهان الناس مضمون
الـحـمـلــة ال ـتــي شـنـهــا ويشنها
ال ـس ـف ـيــر ع ـي ـســى ع ـل ــى ال ـق ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــن دون الـ ـع ــودة

باسيل خالل اإلعالن عن «يوم النبيذ اللبناني» في سويسرا أمس
ً
مبدئيا إلى إدارته الستئذانها
بــال ـت ـصــريــح وإط ـ ـ ــاق م ــواق ــف
هي أقرب إلى شخصية حزبية
منها إ ل ــى سفير يمثل ا لــدو لــة
اللبنانية».
وشددت الدائرة على أن «من
ب ــدأ ه ــذه الـحـمـلــة ه ــو الـسـفـيــر
الـلـبـنــانــي ،إذ ل ــم تـلـحـظـهــا في
أي مكان آخــر ،وهــي تدخل من
ضمن الحملة الباسيلية على
ً
ا لـقــوات اللبنانية ،وخصوصا
أن السفير مـعــروف بانحيازه
الفاضح وتحويله السفارة إلى
ً
مركز حزبي بــدال من أن تكون
سفارة مفتوحة للجميع ،األمر
الذي يجب أال يستمر على هذا
ً
ال ـم ـن ــوال ،ح ــرص ــا عـلــى ص ــورة
الدولة ومؤسساتها».
في موازاة ذلك ،أعلن المدير
العام لألمن العام اللواء عباس
اب ــراهـ ـي ــم أن «الـ ـت ــواص ــل قــائــم
مــع السلطات السورية إلعــادة

آالف ال ـســوري ـيــن إل ــى ديــارهــم
والموضوع قريب» .وقال ،خالل
ق ـي ــام ــه ب ـج ــول ــة ت ـف ـق ــدي ــة عـلــى
الـمـبـنــى الـجــديــد لـمــركــز المتن
اإلق ـل ـي ـمــي ف ــي ال ـجــديــدة أم ــس:
« هــذا مركز نموذجي لتسهيل
معامالت المواطنين وخدمتهم
ب ـش ـك ــل م ـ ـت ـ ـطـ ــور ،وهـ ـ ــو م ــرك ــز
لبناني  100في المئة ألنه من
تمويل البلديات».
وأشـ ــار ال ـل ــواء إبــراه ـيــم إلــى
أنـ ــه «س ـي ـتــم إنـ ـش ــاء  10مــراكــز
فــي لبنان خــا صــة بالسوريين
لتخفيف الضغط عــن المراكز
األس ــاس ـي ــة ،وذلـ ــك ال يـعـنــي أن
بقاء هم في لبنان سيطول».
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أصـ ـ ـ ـ ــدر ق ــاض ــي
التحقيق العسكري األول رياض
أبوغيدا ،أمس ،قراره الظني في
ملف المديرة السابقة لمكتب
الـمـعـلــومــاتـيــة ف ــي ق ــوى األم ــن
الداخلي المقدم سوزان الحاج،

(الوكالة الوطنية)

فطلب منع المحاكمة عن الفنان
زياد عيتاني،
وأحـ ـ ــال الـ ـح ــاج وال ـم ـقــرصــن
إيـ ـ ـل ـ ــي غ ـ ـبـ ــش الـ ـ ـ ــى ال ـم ـح ـك ـم ــة
العسكرية الدائمة للمحاكمة.
ّ
واعتبر عيتاني أن «الضياع
فــي ال ــرأي الـعــام بشأن قضيته
مع المقدم سوزان الحاج سببه
اإلعالم اللبناني» .وأكد عيتاني
فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث ض ـ ـمـ ــن ب ــرن ــام ــج
«نهاركم سعيد» على قناة «إل.
بي.سي» ،أمس ،أنه بريء من أي
ُ
تهمة نسبت إليه ،وأنــه أشرف
مـ ــن أي ش ـ ــيء يـ ـط ــال ــه .وأع ـل ــن
عـيـتــانــي أن ــه ت ـع ـ ّـرض لـلـضــرب
والتعذيب أثناء التحقيق معه
ف ــي ج ـهــاز أم ــن ال ــدول ــة ،وق ــال:
«أثناء تعرضي للضرب وصلني
سالم من المقدم الحاج».

قال مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية التابع لألمم
المتحدة أمس ،إن القتال في
مدينة درنة الليبية تصاعد ،مع
غارات جوية وقصف لمناطق
سكنية واشتباكات ضارية
على األرض.
وأضاف المكتب في تقرير ،أن
ً
ً
هناك نقصا حادا في المياه
والطعام والدواء ،وأن الكهرباء
والمياه مقطوعتان بالكامل
عن سكان المدينة الذين يبلغ
ً
ً
عددهم  125ألفا ،مشيرا إلى أن
«قوة حماية درنة تتخذ مواقع
اآلن وسط البنية التحتية
المدنية في المناطق السكنية،
خاصة في مركز المدينة،
وقيل إنهم يرتدون مالبس
مدنية».

الحزب الحاكم الجزائري
ً
يقيل  15مسؤوال

أقال حزب جبهة التحرير
الوطني «الحزب الحاكم في
ً
الجزائر» أمس األول 15 ،قياديا
من الحزب ،في أكبر عملية
تغيير ّ
تمس تركيبة الحزب
منذ سنوات ،قبل حوالي
سنة على موعد االنتخابات
الرئاسية.
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َّ
األسد يتوعد األكراد بالقوة ويدعو القوات األميركية للرحيل
• ليبرمان يفتح ملف جنوب سورية مع شويغو • واشنطن تنفي االتفاق مع أنقرة على منبج

بعد استعادته زمام المبادرة
في جبهات عدة على حساب
التنظيمات «الجهادية»
وفصائل المعارضة ،تعهد
الرئيس السوري بشار األسد،
باستعادة مناطق سيطرة قوات
سورية الديمقراطية (قسد)،
ً
داعيا حليفتها الواليات
المتحدة إلى الرحيل عن سورية.

ه ــدد الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري بـشــار
األس ــد ،أمــس ،باللجوء الــى القوة
السـتـعــادة مناطق سيطرة قــوات
سورية الديمقرطية (قسد) ،التي
تعد فــي أغلبيتها الـكــرديــة القوة
ً
العسكرية الثانية األكثر نفوذا بعد
قواته ،وتحظى بدعم من التحالف
الـ ــدولـ ــي ب ـق ـي ــادة أم ـي ــرك ـي ــة ال ــذي
يــوفــر الـغـطــاء الـجــوي لعملياتها
ويدعمها بالتدريب والسالح.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة ب ـث ـت ـه ــا ق ـن ــاة
"روسيا اليوم" ،اعتبر األسد أنه
بعد تحرير مناطق عــدة "باتت
المشكلة الوحيدة المتبقية هي
قوات سورية الديمقراطية" ،التي
تسيطر عـلــى مـســاحــات واسـعــة
في شمال وشمال شرق سورية،
ً
موضحا أن "التعامل معها عبر
خيارين ،األول هو أننا بدأنا اآلن
بفتح األب ــواب أمــام المفاوضات
ألن أغلبية هــذه ال ـقــوات هــي من
ال ـســوري ـيــن ،إذا ل ــم ي ـحــدث ذل ــك،
فسنلجأ إلى تحرير تلك المناطق
بالقوة ،ليس لدينا أي خيارات
أخ ـ ــرى ،ب ــوج ــود األم ـيــرك ـي ـيــن أو
بعدم وجودهم".
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد األ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن عـ ـل ــى
"األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــادروا
ً
وسيغادرون بشكل مــا" ،معتبرا
ان ــه "بـعــد تـحــريــر حـلــب وبعدها
دير الزور وقبل ذلك حمص واآلن
دمشق ،فإن الواليات المتحدة في
الواقع تخسر أوراقها".

روسيا نجحت
في تجنب
صراع مباشر
مع واشنطن...
وال وجود
لقوات إيرانية
لدينا

الرئيس السوري

تجمع إدلب
ً
وردا على ســؤال حــول الهدف
مـ ــن إج ـ ـ ــاء ع ـ ـشـ ــرات اآلالف مــن
المقاتلين إلى إدلب (شمال غرب)،
قال األسد" :نحن لم نرسل هؤالء

«داعش» يتبنى اعتداء لييج

األسد يتسلم أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية مون جونغ نام في دمشق أمس األول (أ ف ب)
إلدلب ،بل هم أرادوا الذهاب اليها
ألن لــدي ـهــم ال ـحــاض ـنــة نـفـسـهــا"،
ً
مضيفا" :هذا أفضل بالنسبة لنا
من منظور عسكري".
وشـ ـ ـه ـ ــدت س ـ ــوري ـ ــة ع ـم ـل ـيــات
إج ــاء ع ــدة ،أبــرزهــا مــن الغوطة
ال ـش ــرق ـي ــة قـ ـ ــرب دمـ ـش ــق ال ـش ـهــر
ال ـمــاضــي ،تــوجــه خــالـهــا معظم
ال ـخــارج ـيــن م ــن م ـنــاطــق شـهــدت
ً
قتاال وحصارات ،الى إدلب ،التي
باتت تستضيف مع مر السنين،
عـ ـش ــرات اآلالف م ــن الـمـقــاتـلـيــن
والمدنيين المعارضين ،معظمهم
من السنة.
ورف ــض األس ــد وصــف الـنــزاع
ال ـم ــدم ــر الـمـسـتـمــر م ـنــذ م ــارس
ً
 2011بـ"الحرب األهلية" ،معربا
عن اعتقاده بأن "أغلبية الناس
ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان ـ ــوا ض ـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة
ً
ظاهريا ،وفي مختلف المناطق
ال ـم ـح ــررة ،ك ــان ــوا م ــع الـحـكــومــة
فــي قلوبهم ألنــه كــان بإمكانهم
التمييز بين أن يكونوا في كنف

الحكومة وبين أن يعيشوا في
ظل الفوضى".

قوات إيرانية
ون ـ ـفـ ــى األسـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــود ق ـ ــوات
ً
اي ــرانـ ـي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،م ـت ـحــدثــا
عن "ضباط إيرانيين يساعدون
ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري ل ـك ــن لـيـســت
ل ــدي ـه ــم قـ ـ ـ ــوات ،ألنـ ـه ــا لـ ــو كــانــت
موجودة ال يمكن إخفاؤها.
وقـ ــال األس ـ ــد" :ل ــم ت ـكــن لــديـنــا
أي قوات إيرانية في أي وقت من
األوقـ ـ ــات وال نـخـجــل م ــن ال ـقــول،
إن لــديـنــا مـثــل ه ــذه الـ ـق ــوات ،لو
كانت موجودة ،فنحن من دعونا
الــروس وكــان بإمكاننا أن ندعو
اإليرانيين".
وإذ اتـهــم إســرائـيــل بــ"الـكــذب"
لدى حديثها عن استهداف قواعد
ومعسكرات إيرانية في هجماتها
ً
األخـ ـي ــرة ،م ــؤك ــدا أن "دفــاعــات ـنــا
الجوية أقوى من أي وقت مضى

كيم جونغ أون يستقبل الفروف وجنراله األول
يفاوض بومبيو
مــع دن ــو مــوعــد قـمــة  12يــونـيــو بين
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
والــزعـيــم الـكــوري الشمالي كيم جونغ
أون فــي سـنـغــافــورة ،يـبــدو أن موسكو
انــدف ـعــت إل ــى بـيــونــغ يــانــغ فــي مسعى
للحفاظ على موطئ قدم هناك ،واحتواء
احتمال أن تتمكن واشنطن من تحقيق
اختراق استراتيجي كبير قد ينعكس
على باقي الملفات الدولية.
فــي السياق ،التقى وزيــر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف الزعيم الكوري
الشمالي ،أمس ،في بيونغ يانغ ودعاه
لزيارة روسيا.
ون ـقــل ال ــوزي ــر ال ــروس ــي إل ــى الــزعـيــم
ً
ً
الـشـمــالــي "س ــام ــا ح ـ ــارا" م ــن الــرئـيــس
ا لــرو ســي فالديمير بوتين و"تمنياته
بالنجاح في المبادرات المهمة المتعلقة
بشبه الجزيرة الكورية بمشاركتكم".
ً
ولم يتوجه كيم جونغ أون أبــدا الى

إصالح نظام السجون
بين كارداشيان وترامب

أجرت نجمة تلفزيون الواقع
االميركية كيم كارداشيان التي
تشن حملة لالفراج عن امرأة
ستينية مسجونة مدى الحياة،
محادثات في واشنطن مع
الرئيس االميركي دونالد ترامب
تناولت اصالح نظام السجون.
وغرد الرئيس االميركي "لقاء
رائع مع كيم كارداشيان ()...
لقد تحدثنا عن اصالح نظام
السجون واالدانات" مرفقا
رسالته بصورة تظهره مع
بسمة عريضة الى جانب
كيم كادراشيان في المكتب
البيضوي .من ناحية أخرى،
غردت السيدة االميركية االولى
ميالنيا ترامب لوضع حد
لتكهنات حول غيابها العلني
الطويل ،مؤكدة انها في البيت
االبيض حيث "تعمل بجهد من
اجل الشعب االميركي واالطفال".

صراع مباشر
وقــال األس ــد" :كنا قريبين من
حدوث صراع مباشر بين القوات
ال ــروس ـي ــة وال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة.
ولحسن الـحــظ تــم تحاشي ذلك
ال ـص ــراع ،بفضل حكمة الـقـيــادة
الروسية ألنــه ليس من مصلحة
أح ــد فــي ه ــذا الـعــالــم ،وبــالــدرجــة
األولـ ــى الـســوريـيــن ،ح ــدوث مثل
هذا الصراع".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــوري
التأكيد على أنه "من المستحيل
أن نـتـعـمــد ت ــرك أي مـنـطـقــة على
التراب السوري خارج سيطرتنا
ً
كحكومة" ،معتبرا أنــه عند فشل
ت ـح ـق ـي ــق "ال ـ ـم ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــات" ،ف ــإن
"ال ـطــري ـقــة الــوح ـيــدة ال ـتــي يمكن
اللجوء إليها هي استخدام القوة".

سلة أخبار

مصافحة بين كيم والفروف في بيونغ يانغ أمس (ا ف ب)
روسيا لكن والده كيم جونغ إيل زارها
في  2002و.2011
وثـمــن الــزعـيــم الـشـمــالــي نـهــج الـقـيــادة
ً
الروسية وخصوصا بوتين .وجدد نيته
تطوير وتوسيع التعاون مع روسيا ،وقال:
"نلتقي معكم للمرة األولى ،لكن هذا اللقاء
سيخدم مواصلة التعاون وتعزيز وتطوير

عــاقــات ال ـصــداقــة مــع روس ـي ــا ،وتعميق
التعاون الوثيق بين البلدين".
ً
والحقا ،وضع وزير الخارجية الروسي،
أمـ ــس ،أكــال ـيــل م ــن ال ــزه ــور عـنــد تمثالي
مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ،
وابنه كيم جونغ إيل.
ً
كـمــا وض ــع الف ــروف أي ـضــا أكــالـيــل من
الــزهــور عند "نصب التحرير" التذكاري
للجنود السوفيات ،الذي شيد في بيونغ
يــانــغ بـعــد هــزيـمــة الـجـيــش الـيــابــانــي من
قبل الجيش السوفياتي في شبه الجزيرة
الكورية عام .1945
وتوجه الفروف إلى بيونغ يانغ بدعوة
من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو
الذي زار روسيا في أبريل الماضي.
وصرح بعد لقائه مع ري "لقد تباحثنا
بالتفصيل في الوضع الدولي وخصوصا
المشاكل ا لـتــي يجب تسويتها مــن أجل
التوصل الى نزع السالح النووي من شبه
الـجــزيــرة الـكــوريــة وإقــامــة نـظــام مستقر
ً
للسالم واألمن" ،أيضا بحسب البيان.
أضاف الفروف" :نؤكد التزامنا التعاون
إلى أقصى حد ممكن مع كوريا الشمالية
ب ـه ــدف ت ـس ــوي ــة ك ــل ال ـق ـض ــاي ــا الـثـنــائـيــة
والدولية".
وفي نيويورك ،أجرى وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو ،أمس ،ثاني أيام
م ـحــادثــاتــه ف ــي ن ـيــويــورك م ــع الـمـســؤول
الكوري الشمالي الرفيع المستوى الجنرال
ك ـيــم ي ــون ــغ ت ـش ــول ف ــي م ـس ـعــى لـتـســويــة
ال ـخ ــاف ــات ف ــي ش ــأن األس ـل ـح ــة ال ـنــوويــة
والتمهيد للقمة التاريخية بين زعيمي
البلدين ،في حين
ح ـض ــر بــوم ـب ـيــو وكـ ـي ــم الـ ـ ــذي يـعـتـبــر
الـجـنــرال األول فــي ال ـبــاد وال ـيــد اليمنى
ً
للزعيم مساء األربعاء عشاء خاصا استمر
 90دقيقة في نيويورك لكن غادرا من دون
اإلدالء بأي تفاصيل عن محادثاتهما.
(عواصم  -وكاالت)

بفضل الدعم الروسي ...والخيار
الوحيد أمامنا هو تحسين" هذه
الدفاعات.

خفض التصعيد
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـحــث وزي ــر
الدفاع الروسي سيرغي شويغو
مع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور
لـ ـيـ ـب ــرم ــان ف ـ ــي م ــوسـ ـك ــو أم ـ ــس،
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة خ ـف ــض
التصعيد على الحدود الجنوبية
السورية األردنية.
وقال شويغو في بداية اللقاء:
"ي ـ ـسـ ــرنـ ــي ال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب ب ـ ـكـ ــم فــي
مــوس ـكــو ،كـمــا تـســرنــي إمـكــانـيــة
مـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـح ـي ــوي ــة
والهامة حول التسوية السورية.
وتراكم هناك العديد من المسائل
ال ـ ـتـ ــي مـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري ب ـح ـث ـهــا.
ويـجــب أن نـنــاقــش كــل المسائل
المتعلقة بالعمل عـلــى ا لـحــدود
وفي المنطقة الجنوبية لخفض

التصعيد وخــاصــة البنود التي
ي ــوج ــد لــدي ـنــا ات ـف ــاق عـلـيـهــا مع
األردن والواليات المتحدة".
ك ـمــا ن ــاق ــش وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي الفروف ونظيره
األميركي مايكل بومبيو جهود
ال ـت ـســويــة ف ــي س ــوري ــة ،وت ـب ــادال
خـ ـ ـ ــال ات ـ ـ ـصـ ـ ــال هـ ــات ـ ـفـ ــي اآلراء
حــول عــدد مــن المسائل الملحة
والعالقات الثنائية واتفقا على
ض ــرورة مواصلة العمل لتالفي
الـ ـخ ــاف ــات عـ ــن ط ــري ــق الـ ـح ــوار
الـمـهـنــي وخ ـلــق أجـ ــواء مناسبة
لمواصلة التعاون.

اتفاق منبج
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،نـ ـف ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركية االتفاق مع أنقرة على
خ ـطــة م ــن ث ــاث م ــراح ــل لسحب
وح ــدات حماية الشعب الكردية
من مدينة منبج.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم

ال ــوزارة هيذر ن ــاورت ،فــي بيان:
"ل ــم نـتــوصــل ألي ات ـفــاق بـعــد مع
حكومة تركيا .نحن مستمرون
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــاري ـ ــة
ب ـخ ـصــوص س ــوري ــة وال ـق ـضــايــا
األخ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـهــم ال ـجــان ـب ـيــن"،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
األميركيين واألتـ ــراك الـتـقــوا في
أنـقــرة األسـبــوع الماضي إلجــراء
محادثات بشأن هذه القضية.
وفي وقت سابق ،ذكرت وكالة
"األن ـ ــاض ـ ــول" ال ـتــرك ـيــة أن أن ـقــرة
وواش ـن ـطــن تــوصـلـتــا إل ــى اتـفــاق
فني على خطة االنسحاب ،وهو
ت ـح ــرك ت ـس ـعــى ت ــرك ـي ــا ل ـمــواف ـقــة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ـيــه مـنــذ
فترة طويلة ،موضحة أن القوات
التركية واألميركية ستبدأ عملية
إشراف مشتركة في منبج بعد 45
ً
يوما من توقيع االتفاق وستشكل
ً
إدارة محلية في غضون  60يوما
بعد الرابع من يونيو المقبل.
(عواصم -وكاالت)

ِّ
مصر :وزير التموين «مصدوم» من «الرشا»

إقالة مدير مستشفى سوهاج بعد وفاة رجل بسقوط مصعد
•

القاهرة – رامي إبراهيم

في أول تعليق له ،عقب القبض على  4من قيادات وزارة
التموين بتهمة تلقي ِرش ــا ،قــال وزي ــر التموين والـتـجــارة
الداخلية ،علي المصيلحي ،إنه يشعر بـ "الصدمة".
تصريحات المصيلحي ،اعتبرها مراقبون "محاولة لحفظ ماء
الوجه" ،وسط تكهنات قوية بخروجه من منصبه في التعديل
الوزاري القادم ،بسبب سقوط أقرب مساعديه بتهمة الفساد.
جــاء ذلــك ،بينما صــادق الرئيس عبدالفتاح السيسي ،على
عزل هشام رشاد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة اإلدارية من
وظيفته .ونشرت الجريدة الرسمية ،في عددها الصادر صباح
أمس قرار الرئيس ،الذي حمل رقم  228لسنة  ،2018والذي جاء
بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة اإلدارية في
الــدعــوى رقــم  1لسنة  2018تــأديــب ،الـصــادر بجلسة  21أبريل
الماضي ،وبناء على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.
الى ذلك ،قرر وزير الصحة والسكان ،د .أحمد عماد الدين،
إيـقــاف مــديــر مستشفى ســوهــاج الـعــام ومـســؤولــي صيانة
المصاعد عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق العاجل ،وذلك
على خلفية وفاة مواطن بعد سقوطه في مصعد.
ّ
وذكــر بيان لــوزارة الصحة ،أمــس ،أن وزيــر الصحة شكل
لـجـنــة م ــن اإلدارة الـهـنــدسـيــة بـ ــالـ ــوزارة لـمـعــايـنــة وفـحــص
المصاعد بمستشفى سوهاج العام ،حيث انتقلت اللجنة لمقر
المستشفى ،وهي اآلن تباشر عملها ،على أن ترفع تقريرها
للوزير ،مؤكدا أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام ،ومشددا
على أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المقصرين.
يــذكــر أن الـمـتــوفــى ( 32عــامــا) ،ك ــان فــي زي ــارة إل ــى نجله
المحتجز بالمستشفى بقسم العظام في الدور الرابع.
في سياق آخر ،أنهى البرلمان استعداداته الستقبال الرئيس
ً
عبدالفتاح السيسي غدا ألداء اليمين الدستورية ،لتبدأ رسميا
فـتــرة رئــاسـتــه الثانية الـتــي تمتد حتى عــام  ،2022واستيقظ
سكان القاهرة أمس على أصــوات طائرات حربية تتدرب على
تنفيذ عــرض احتفالي في السماء يتزامن مع جلسة تنصيب

الرئيس ،التي ستشمل إلقاء خطاب يتوقع أن يشرح فيه أولويات
واليته الثانية.
ورغ ــم أن الــدسـتــور ال يـلــزم الـبــرلـمــان والــرئـيــس بتغيير
الحكومة الحالية ،إال أن مراقبين يرجحون حــدوث تعديل
وزاري بعد أداء اليمين وص ــدور ق ــرارات متوقعة قبل عيد
الفطر برفع أسعار المحروقات والكهرباء.
الى ذلك ،استنكرت القاهرة بشدة إدانة االتحاد األوروبي لحملة
السلطات المصرية ضد عدد من النشطاء السياسيين ،وأكدت وزارة
الخارجية المصرية ،في بيان ،أنه ال يوجد معتقلون في مصر بسبب
آرائهم ،بل متهمون بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وكان بيان االتحاد األوروبي ،الذي صدر على لسان المتحدثة
الرسمية بــاســم جـهــاز الـخــدمــة الـخــارجـيــة لــاتـحــاد ،قــد ناشد
الرئيس السيسي احترام االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
والدستور المصري ،وانتقد اعتقال حقوقيين ونشطاء سياسيين
ومدونين خــال األسابيع األخـيــرة ،وأكــد ضــرورة أال يتعرض
الذين يكافحون من أجل حقوق االنسان والديمقراطية لالنتقام.
وجاء الرد المصري ببيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية،
أحمد أبوزيد ،مساء امس األول اعتبر التصريحات األوروبية "غير
موفقة ،وال تخدم قنوات الحوار والشراكة مع مصر".
وأضاف أبوزيد أن "مصر دولة قانون ،ومنابرها اإلعالمية
المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى
وتعبير ،مشيرا إلى أنه ال يوجد مواطن في مصر يتم القبض
عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا فــي مـجــال حقوق
اإلنسان ،أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية ،وإنما
القترافه جرائم يعاقب عليها القانون" ،مشددا على أن مصر دولة
مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقالل القضاء ،وتعلي مبدأ
الفصل بين السلطات ،وأن التزامها باحترام حقوق اإلنسان،
يأتي انطالقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء
دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.
في سياق متصل ،التقى وزير الخارجية ،سامح شكري ،أمس،
وف ــدا مــن أعـضــاء الكونغرس األمـيــركــي ،ونظيره األردنـ ــي ،أيمن
الصفدي ،ومديري أجهزة المخابرات بكل من مصر وفلسطين.

تبنى تنظيم "داعش" الهجوم
المسلح الذي أودى بحياة
شرطيتين وطالب في مدينة
لييج البلجيكية .وأكدت
"أعماق" الوكالة الدعائية
للتنظيم االرهابي ،إن "منفذ
الهجوم هو من جنود الدولة
االسالمية ونفذ العملية
استجابة الستهداف دول
التحالف" الدولي الذي
تقوده واشنطن ضد التنظيم
المتطرف في سورية والعراق.
وكانت قوات االمن البلجيكية
قتلت المهاجم بنجامين
هرمان ( 31عاما) ،وتبين انه
من اصحاب السوابق ،قبل ان
يعتنق االسالم ويسلك طريق
التطرف خالل فترات سجنه.

إدانة أوروبية لليتوانيا
ورومانيا بـ «سجون »CIA

دانت المحكمة االوروبية
لحقوق االنسان أمس،
ليتوانيا ورومانيا الرتكابهما
عدة انتهاكات عبر التواطؤ
مع برنامج االعتقاالت
السرية الذي نفذته وكالة
االستخبارات المركزية
االميركية ( )CIAفي هاتين
الدولتين .وكان معتقالن من
غوانتنامو هما زين العابدين
حسين ،الذي يعرف باسم
"أبوزبيدة" وعبدالرحمن
النشيري ،رفعا الشكوى امام
المحكمة في  2011و2012
قائلين انهما اعتقال في
سجون سرية تابعة لـ ""CIA
في رومانيا وليتوانيا بين
عامي  2004و.2006

ً
شرطية ألمانية تقتل رجال
طعن شخصين في قطار

أكدت الشرطة االلمانية ،أن
شرطية لم تكن في الخدمة
ً
تبلغ من العمر  22عاما ،قتلت
ً
مهاجما قالت وسائل إعالم
المانية انه صومالي ،عقب
طعنه شخصين آخرين على
متن قطار في فلنسبورغ،
القريبة من الحدود مع
الدنمارك.

مادورو :نحن «أبطال
العالم» في توزيع الثروة

فالح مصري في المنيا (رويترز)

وصف الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو ،بالده بأنها
متسيدة العالم فيما يخص
توزيع الثروة على السكان.
وقال خالل اجتماعه مع رئيس
كوبا الجديد ميغيل دياز
كانيل" :نحن أبطال العالم فيما
يتعلق بتوزيع الثروة وتلبية
احتياجات الناس".
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رياضة
الحيام إلى الكويت ...والعنزي في طريق الريان بشروط
أحمد حامد

فهد العنزي

أع ـل ــن ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت رسـمـيــا
ت ـعــاقــده م ــع ال ــاع ــب الـبـحــريـنــي
وليد الحيام ،مــدة موسم واحــد،
قادما من المحرق البحريني على
سبيل اإلعارة.
وكــان "الـمـحــرق" قــد أعلن قبل
أيام ،موافقته على طلب الكويت
الـحـصــول عـلــى خــدمــات الــاعــب
لمدة ّموسم.
ووقـ ـ ـ ــع الـ ـحـ ـي ــام مـ ـس ــاء أم ــس
األول ع ـلــى ع ـقــد ان ـض ـمــامــه إلــى
صفوف األبيض ،بحضور نائب
رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي خ ــال ــد ال ـغ ــان ــم،
ون ــائ ــب رئ ـي ــس ج ـه ــاز ال ـك ــرة
عادل عقلة ،وإداري الفريق
أحمد الصبيح ،وباسل
الـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري مـ ــن
العالقات العامة.
ووقع اختيار
إدارة ا ل ـكــو يــت
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ال ـب ـحــري ـنــي ،بعد
أن تم رصد الالعب في
"خليجي  ،"23وذلك لتدعيم
دف ــاع ال ـفــريــق ،حـيــث يجيد
الـحـيــام الـلـعــب فــي أكـثــر من
مركز بخط الدفاع.
وكــان الكويت قد أعلن في
بداية فترة االنتقاالت الشتوية
تجديد تعاقد اإليفواري جمعة
سـعـيــد لـلـمــوســم ال ـثــالــث على

الحيام بقميص الكويت مع الغانم
الـ ـت ــوال ــي ،ع ـلــى أن يـسـتـمــر عقد
ال ــاع ــب ح ـت ــى  ،2020ف ــي حـيــن
سيخضع المحترف السيراليوني
محمد كمارا ،الذي لعب لألبيض
في الموسمين الماضيين لتقييم
المدير الفني الفرنسي فيلود ،في
حين صرفت إدارة األبيض النظر
عــن المحترفين ال ـســوري حميد
ميدو ،واألردني بهاء فيصل.

م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أك ــد مـصــدر
مطلع أن إدارة األبيض ستجدد
عقد الدولي الكويتي فهد العنزي
مدة  3مواسم ،حيث انتهى عقد
ال ـ ــاع ـ ــب م ـ ــع األبـ ـ ـي ـ ــض ب ـن ـهــايــة
الموسم المنقضي ،على أن يتم
السماح له باالنتقال الى صفوف
نادي الريان القطري ،الذي طلب
الــاعــب  6أشـهــر ،قابلة للتمديد

في حال ظهر بمستوى مميز.
ي ــذك ــر أن الـ ــريـ ــان أعـ ـل ــن عـلــى
حسابه الرسمي في "تويتر" أن
مــا أث ـيــر عــن م ـفــاوضــات ال ـنــادي
مـ ــع العـ ـبـ ـي ــن مـ ــن ال ـخ ـل ـي ــج غـيــر
دق ـي ــق ،وأن ال ـن ــادي سـيـعـلــن من
خالل الحساب الرسمي صفقات
الموسم الجديد.

الحبيتر مستمر مع كاظمة
حتى 2020
ّ
وقع العب الوسط عمر الحبيتر عقدا جديدا مع نادي كاظمة لمدة
موسمين ،ليكون ثاني الصفقات المحلية الصيفية للبرتقالي ،بعد
العب الشباب السابق عبدالله الباذر.
وكان الحبيتر قد عاد الى خيطان نهاية الموسم المنقضي ،بعد
أن قضى موسمين مــع البرتقالي على سبيل اإلع ــارة قـ ّـدم خاللهما
مستوى مميزا.
وظهر الحبيتر أمس األول في كاظمة وهو يوقع على عقده الجديد،
الذي يستمر حتى .2020
وفي سياق متصل ،تدرس إدارة كاظمة في الوقت الحالي ،ملفات
عــدد مــن المحترفين مــن أجــل االستعانة بمدافع لتعويض المدافع
الـسـنـغــالــي عـمــر ديــاكـيـتــي ،ال ــذي تم
االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ــن خ ــدم ــات ــه ن ـهــايــة
الموسم المنقضي .و ك ــان كاظمة
قد جدد عقود المهاجم البرازيلي
فـ ــانـ ــدري ـ ـلـ ــي ،وص ـ ــان ـ ــع األل ـ ـعـ ــاب
البوليفي هـيــرنــان ،فيما يستمر
ع ـق ــد ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـي ـك ــس ل ـي ـمــا مــع
الفريق حتى نهاية الموسم
الـمـقـبــل .وم ــن الـمـقــرر أن
يـعــود م ــدرب البرتقالي
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي أول ـي ـف ـي ــرا
م ـط ـل ــع ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـبــل،
ل ـق ـيــادة ال ـفــريــق ف ــي فـتــرة
إعداد أولى قبل المغادرة
ال ــى معسكر خــارجــي،
مــرجــح أن يـكــون في
البرتغال استعدادا
للموسم الجديد.

َّ
ببرازيليين الساحل يتراجع عن قرار إلغاء لعبة كرة اليد
«التضامن» يستهل صفقاته
●

●

حازم ماهر

استهل مجلس إدارة ن ــادي التضامن وجهاز
الكرة برئاسة مبارك النزال صفقاته لدعم صفوف
الفريق األول لكرة القدم بالنادي ،وذلك بالتعاقد
َّ
برازيليين يلعبان في مركز الدفاع.
مع محترفين
ونسق مجلس اإلدارة في الفترة الماضية مع
الـجـهــاز الـفـنــي للفريق بـقـيــادة ال ـمــدرب الصربي
رادي افراموفيتش بشأن الالعبين ،لتحديد موقفه
منهما ،وذلك بعد مشاهدة عدد كبير من المقاطع
المصورة حديثا لمباريات شهدت مشاركتهما.
ومـنــح رادي ،فــي ات ـصــال هــاتـفــي أجـ ــراه أمــس،
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر لـمـجـلــس اإلدارة لـلـتـعــاقــد مع
َ
الالعبين ،وذلــك بعد إخضاعهما للكشف الطبي
أوال للتأكد من عدم إصابتهما بإصابات مزمنة.

وم ــن ال ـم ـقــرر وصـ ــول الــاع ـب ـيــن ف ــي مـطـلــع شهر
يوليو المقبل.
كما يدرس مجلس اإلدارة حاليا السير الذاتية
لمحترفين يلعبون فــي مــر كــز ا لــو ســط ،لترشيح
أحدهم لرادي ،لتحديد األفضل منهم أو غض النظر
عنهم جميعا والبحث مجددا عن محترفين آخرين
يلعبون في هذا الخط.
وكان رادي قد رفع توصية أخيرا إلى مجلس إدارة
النادي بعدم تجديد عقود أي من المحترفين األربعة
الذين تم التعاقد معهم في فترة االنتقاالت الشتوية
الماضي ،ليطالب بالتعاقد مع ثالثة آخرين يلعبون
في خطي الدفاع والوسط.
يــذكــر أن التضامن عــانــى فــي الـمــوســم الماضي
أخطاء دفاعية فادحة كلفت النادي الهبوط إلى دوري
الدرجة األولى ،وذلك رغم الفاعلية الهجومية للفريق.

محمد عبدالعزيز

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن إدارة
نـ ـ ــادي ال ـس ــاح ــل ت ــراج ـع ــت عــن
قرارها بإلغاء لعبة كرة اليد في
النادي بالموسم الجديد ،وكذلك
ال ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة ال ـت ــي ك ــان تـنــوي
تـقـلـيــص م ـشــارك ـت ـهــا ف ـي ـهــا على
مرحلتي الناشئين تحت  15سنة،
واألشبال تحت  13سنة ،وتسريح
العبي الفريق األول والشباب تحت
 18في الموسم المقبل.
وك ـ ـ ــان م ـج ـل ــس إدارة الـ ـ ـن ـ ــادي أخ ـط ــر
ات ـحــاد ك ــرة الـيــد بـتــاريــخ  9مــايــو الـمــاضــي،
بـكـتــاب رس ـمــي ،برغبته فــي ع ــدم المشاركة
في جميع مسابقاته خالل الموسم الجديد،
وإلـغــاء اللعبة نهائيا بالنادي ،قبل انتهاء

«بي إم دبليو» و«هوليداي إن» حققا العالمة
الكاملة في «الروضان»
حرم فريق هوليداي إن نظيره
شركة غرب الخليج من االستمرار
في صراع التأهل للدور الثاني في
دورة الـمــرحــوم عبدالله مشاري
ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة لـكــرة قــدم
ال ـ ـصـ ــاالت ،ب ـع ــدم ــا حـ ــول ت ــأخ ــره
بهدفين إلــى فــوز مثير بالثالثة،
لينهي "هوليداي إن" مشواره في
ال ــدور األول بتسع نـقــاط ،وبــادر
غـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج بــال ـت ـس ـج ـيــل أوال
ع ـب ــر ال ـه ــول ـن ــدي ن ـج ـيــب ع ـلــوش
وال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ــري ــم ب ــال ــي ،ل ـيــرد
هوليداي إن بثالثة أهداف حملت
توقيع عبدالله الشمالي (هدفين)
وع ـب ــدال ـل ــه ح ـم ــد ،ب ـي ـن ـمــا اكـتـفــى
الثنائي جيجي وسالس بصناعة
اللعب وتوزيع الهدايا على العبي
هوليداي ان.
فــي ثــانــي ال ـم ـبــاريــات ،اكتسح
فريق جست كلين منافسه الشهيد
فهد األحمد بسبعة أهداف لهدف،
سجل للفائز البرازيلي خوسيكو
(ه ــدفـ ـي ــن) وم ــواطـ ـن ــه ف ـيــرنــانــدو
(هدفين) ،وعبداللطيف العباسي
وعلي السيف وصالح الفاضل.
وبـهــذا الـفــوز رفــع جست كلين
رص ـي ــده إل ــى س ـبــع ن ـقــاط معلنا
تأهله ،بينما ودع فريق الشهيد
فهد األحمد الذي سجل له محمد
نصار الدورة بال نقاط.
في المباراة الثالثة ،حقق "بي
ً
ً
بي إم دبليو" انتصارا سهال على
م ـســامــي س ــوش ــي ب ـس ـتــة أهـ ــداف
لـ ـه ــدف ،أح ـ ــرز ل ـل ـفــائــز اإلي ـطــالــي

جانب من منافسات الروضان
ب ـت ـش ـي ـنــو (هـ ــاتـ ــريـ ــك) وم ــواط ـن ــه
سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوك ـ ـ ــاردي وع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
المسبحي وعبدالعزيز الهاجري،
بينما سجل لسوشي ،الذي ّ
ودع
الدورة ،العبه نواف الفوزان.

حسابات التأهل
يرفع النصر اإلمــاراتــي شعار
الفوز على شركة صناعات التبريد
ضمن منافسات الـيــوم الـســادس
عـ ـش ــر ،لـ ـضـ ـم ــان الـ ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور
الثاني ،في المرحلة الثالثة بدور
الـمـجـمــوعــات ،كـمــا يلتقي الـيــوم
ً
أيضا بنك االئتمان مع مجموعة

م ــان ــي ف ــي ل ـق ــاء م ـص ـيــري ل ــأول
ال ـســاعــي لـتـحـقـيــق ال ـف ــوز إلع ــان
وفي آخر المباريات
تأهله رسمياِ ،
يـلـتـقــي فــريــق ال ـمــرحــوم عـبــدالـلــه
ال ـمــدلــج م ــع ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ،حيث
سيتأهل الفائز للدور الثاني.

طموح يطيح بفيكتوريا
أط ــاح فــريــق ط ـمــوح بمنافسه
فـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا م ـ ــن دورة الـ ـب ــراع ــم
بـتـغـلـبــه عـلـيــه بـثــاثـيــة م ــن دون
رد ،ضمن منافسات اليوم الرابع
ع ـش ــر ،وس ـج ــل ل ـط ـمــوح عـبــدالـلــه
الحجرف ،ومشعل سعد (هدفين)،

ً
وض ــرب بــذلــك طـمــوح مــوعــدا مع
نجوم "الجهراء أ" في قبل نهائي
المجموعة الثانية ،بعدما خطف
ن ـجــوم ال ـج ـهــراء ال ـف ــوز مــن ن ــادي
"ك ــاظ ـم ــة أ" ب ـه ــدف ح ـمــل تــوقـيــع
عبدالله عطية.
وت ـتــواصــل مـنــافـســات الـ ــدورة
بمباراتين ا لـيــوم ،فيلعب سوبر
ه ــات ــري ــك مـ ــع م ــرك ــز ح ـس ــن ابـ ــل،
وي ــاق ــي أك ــادي ـم ـي ــة سـ ــدن ن ــادي
الـ ـك ــوي ــت ضـ ـم ــن دور ال ـث ـمــان ـيــة
للمجموعة الرابعة.

فرناندو :شهرة واسعة في أوروبا

تكريم Bحد البراعم بالروضان

أكــد محترف فــريــق جست كلين ،الـحــائــز جــائــزة أفـضــل العــب في
مونديال الصاالت الماضي ،األرجنتيني فرناندو ،أن لدورة الروضان
شهرة واسعة في أوروبا بين نجوم اللعبة ،الفتا الى انه سمع كثيرا
عن الدورة من نجوم بارزين شاركوا فيها سابقا مثل دودو وأدريانو.
وأضاف :ما سمعته يقل كثيرا عما شاهده خالل مشاركته األولى،
حيث تمتاز الدورة فنيا وإعالميا فضال عن جوانب أخرى ،فجمهورها
رائــع ومنظموها قريبون من الالعبين ،ويبذولون قصارى جهدهم
لتوفير أفضل سبل لنجاح الدورة.
ّ
وبين فرناندو الذي يدافع عن ألــوان فريق بيسكارا اإليطالي انه
يطمح مــع فريقه جست كلين للوصول بعيدا فــي ال ــدورة ،قائال إن
نهجهم هو خوض كل مباراة كبطولة في حد ذاتها حتى بلوغ النهائي.

م ــوع ــد إب ـ ـ ــداء ال ــرغ ـب ــات
ب ـ ـ ـيـ ـ ــوم واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،م ـم ــا
كـ ــان س ـي ـتــرتــب عليه
تـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــح جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع
الــاعـبـيــن بـعــد انتهاء
ف ـتــرة تـثـبـيــت الــاعـبـيــن
بأنديتهم فــي كشوفات
تسجيل االتـحــاد ،وذلك
فــي منتصف أغسطس
المقبل.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان
الساحل الـعــودة مــرة أخــرى
للمشاركة في نشاط اتحاد اليد
وفي جميع المراحل السنية والفريق
األول ،بعد تراجعه عن قرار شطب اللعبة من
َ
النادي ،خصوصا أنه مازال يملك العبيه ولم
يستغن عــن أح ــد ،ويـحــق لــه تثبيتهم ضمن

قائمته فــي كشوفات االتـحــاد بعد فتح باب
التثبيت.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة فـسـيـكــون
ً
استمراره في المشاركة بنشاط االتحاد أمرا
ً
طبيعيا ،ألنه لم يبلغه رسميا بقرار مجلس
إدارة النادي ،السيما أن فترة إبداء الرغبات
ستكون في أغسطس المقبل.
وأكــد مصدر أن إدارة الـنــادي ستعمل في
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة عـلــى تــرتـيــب األوض ـ ــاع مــرة
أخرى ،وتجميع الالعبين في اللعبتين ،وإعادة
ً
تشكيل األج ـهــزة الفنية ،اس ـت ـعــدادا لخوض
مرحلة اإلعداد في الموسم الجديد.
يــذكــر أن مـســؤولــي الـســاحــل أرج ـعــوا قــرار
إل ـغ ــاء لـعـبــة ك ــرة ال ـيــد وتـقـلـيــص ف ــرق ال ـكــرة
الـطــائــرة إلــى قلة ال ـمــوارد المالية ،واالتـجــاه
لدعم األلعاب المنتجة ،وهي كرة القدم ،وتنس
الطاولة ،وألعاب القوى.

«نسور عمان» يواجه المحرق البحريني
في ربع نهائي «شاطئية النصف»
تـ ــأه ـ ـلـ ــت فـ ـ ـ ــرق الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي،
وال ـف ـن ـط ــاس ،ونـ ـس ــور ع ـمــان،
وال ـم ـح ــرق ،وال ـع ـيــن ،وأوربـ ــك
ل ـ ـ ــدور ال ـث ـم ــان ـي ــة فـ ــي ب ـطــولــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم نـ ـ ـ ـ ـ ــزار الـ ـنـ ـص ــف
الرمضانية المفتوحة للكرة
الـ ـط ــائ ــرة ال ـشــاط ـئ ـيــة ،وال ـتــي
ا نـ ـطـ ـلـ ـق ــت أ م ـ ـ ــس األول ع ـلــى
مــاعــب س ــوق ش ــرق الــرمـلـيــة،
ت ـح ــت رع ــاي ــة ع ـض ــو مـجـلــس
اإلدارة رئيس جهاز اللعبة في
نادي الكويت محمد النصف.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ــأهـ ـ ــل الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي
ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى "ج ــاي ـن ـك ــم"،
والـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
"ج ـيــزان" ،ونـســور العين على
كتارا ،والمحرق على سعدون،
والعين على صفاقس ،وأوربك
على المنامة ،وانتهت جميع
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ب ـن ـت ـي ـجــة ش ــوط
واحـ ــد دون م ـقــابــل ،وش ـهــدت
م ـن ــاف ـس ــة ونـ ــديـ ــة ك ـب ـي ــرة مــن
الجميع فــي منافسات اليوم
األول.

ع ـلــى إح ـي ــاء ه ــذه الـلـعـبــة في
الكويت".

أمان :حضور قوي
م ــن ج ــان ـب ــه ،أشـ ـ ــاد رئ ـيــس
اتحاد الكرة الطائرة وليد أمان
بالجهود الكبيرة التي تقوم به
اللجان العاملة فــي البطولة،
وعـلــى رأس ـهــم اللجنة العليا
برئاسة النصف.
ً
وأكد أن مشاركة  23فريقا
يـمـثـلــون العـبـيــن مــن الـكــويــت
وال ـخ ـل ـي ــج وال ـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى م ـج ـه ــود كـبـيــر،
ويعتبر دلـيــا عـلــى الـنـجــاح،
وا س ـت ـمــرار البطولة للموسم
ً
الثاني على الـتــوالــي ،مرحبا

ب ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ــذي
ي ـشــاركــون فــي ه ــذه الفعالية
المقامة على أرض الكويت.
وأك ـ ـ ـ ــد كـ ــاب ـ ـتـ ــن ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـب ـح ــري ـن ــي الـ ـس ــاب ــق ص ــادق
إبــراهـيــم أن الـبـطــولــة نجحت
ً
تنظيميا بفضل الدعم الكبير
من محمد النصف ،الذي يوجد
على مدار الساعة ،لمتابعة كل
األمور المتعلقة بالبطولة.
وق ـ ـ ــال "ال ـم ـن ــاف ـس ــة ق ــوي ــة،
واألج ــواء مميزة ،إضــافــة إلى
وجـ ــود ج ــوائ ــز ك ـب ـيــرة لـلـفــرق
أصـ ـح ــاب ال ـم ــراك ــز األولـ ـ ــى لم
ت ـحــدث مــن قـبــل فــي المنطقة
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة واآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة،
وسـ ـيـ ـك ــون ل ــه ت ــأث ــر إي ـجــابــي
ً
مستقبال".

النصف :البطولة
من أجل الشباب
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد رئ ـي ــس
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة م ـح ـمــد
ا لـنـصــف ،أن النسخة الثانية
ت ـت ـم ـي ــز بـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــرق مــن
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،سـ ـ ـ ــواء مــن
الدول العربية أو دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،الـ ـت ــي ت ـض ــم فــرقــا
على مستوى عال من المهارة
ً
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـع ـب ــة ،م ـب ـي ـنــا أن
البطولة فرصة لتجمع الشباب
الخليجي والعربي.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـنـ ـص ــف إل ـ ـ ــى أن
"ال ـب ـطــولــة مـ ـب ــادرة م ــن أب ـنــاء
الـ ـم ــرح ــوم نـ ـ ــزار ال ـن ـص ــف مــن
أجــل الـشـبــاب ،لكونهم فئة ال
يـسـتـهــان ب ـهــا ف ــي الـمـجـتـمــع،
ون ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة وال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات
الرياضية ،وقررنا دعم بطولة
ال ـطــائــرة الـشــاطـئـيــة للموسم
الثاني على التوالي ،لما لها
من جمهور والعبين ،والعمل

جانب من منافسات بطولة «النصف»

باختصار
رئيس االتحاد اآلسيوي
يزور الكويت اليوم

يصل إلى البالد في تمام
الساعة الخامسة مساء اليوم
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم البحريني الشيخ سلمان
بن إبراهيم ،وذلك لتقديم
التهنئة لمجلس إدارة اتحاد
الكرة الذي تم انتخابه يوم 20
من مايو الماضي.
ومن المقرر ،أن يزور بن
إبراهيم مقر اتحاد الكرة في
التاسعة والنصف من مساء
اليوم ،وعقد اجتماع مع مجلس
اإلدارة برئاسة الشيخ أحمد
اليوسف ،ويسبق االجتماع
حفل إفطار على شرفه .وكان
بن إبراهيم قد أجرى اتصاال
هاتفيا باليوسف هنأه خالله
بالفوز باالنتخابات ،أعقبه
كتاب تهنئة لجميع أعضاء
المجلس أعرب فيه عن
سعادته بانتخاب المجلس
الجديد ،وداعيا إلى العمل مع
االتحاد اآلسيوي في الفترة
المقبلة.

«الكرة» يتسلم ملف المغرب
الستضافة مونديال 2026

قام الوفد المغربي الذي يتشكل
من وزيرة المياه شرفات أفيالل،
ووزيرة التجارة الخارجية رقية
الدرهم ،وبطلة العالم السابقة
في ألعاب القوى نزهة بدوان
بزيارة اتحاد كرة القدم أمس،
وذلك من أجل ترويج ملف
استضافة المغرب لبطولة
كأس العالم لكرة القدم المقرر
إقامتها في عام  .2026وسلم
الوفد المغربي ملف استضافة
بطولة كأس العالم  2026إلى
مجلس إدارة االتحاد ،خالل
االجتماع الذي ُعقد بحضور
رئيس مجلس إدارة االتحاد
الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد
اليوسف ،ونائب الرئيس أحمد
العنزي ،وعضوي المجلس
معن الرشيد وخالد الشمري،
واألمين العام لالتحاد د .محمد
خليل ،ورئيس اللجنة اإلعالمية
سطام السهلي ،ورئيس اللجنة
القانونية المحامي صالح
القحطاني ،وذلك بمقر االتحاد.

«المسابقات» اجتمعت مع
الدفاع والداخلية والحرس

عقدت لجنة المسابقات ،التي
يترأسها عضو مجلس إدارة
اتحاد الكرة جابر الزنكي،
اجتماعا مساء أمس األول
بمقر االتحاد ،مع القائمين
على فرق الداخلية والدفاع
والحرس الوطني.
وشهد االجتماع مناقشة
آلية مشاركة الفرق الثالثة
في دوري الدرجة األولى من
الموسم الرياضي المقبل
 ،2019 /2018وخصوصا
أن العودة لدوري الدمج
أمر مستحيل بسبب ضعف
البطولة ،وإلغاء مبدأ المنافسة
فيها ،كما أن إقرار مقترح
األندية بإقامة الدوري الممتاز
من  10فرق بشكل رسمي
نظرا للوصول إلى قناعة
تامة لدى اللجنة بهذا األمر،
يعني أن دوري األولى سيقام
بمشاركة  5فرق فقط في حال
رفض أندية الداخلية والدفاع
والحرس الوطني المشاركة في
البطولة.
وتسعى لجنة المسابقات إلى
الحصول على موافقة األندية
الثالثة للمشاركة في البطولة
للوصول بعدد المشاركين
إلى رقم  ،8وذلك في حال
جاهزيتها ،مع الوصول إلى
آلية مشاركتها.
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آمال المصريين معلقة بمحمد صالح
ستتجه أنظار الجماهير
المصرية صوب النجم محمد
صالح ،عندما يستهل الفراعنة
مشوارهم في مونديال روسيا
.2018

مع وجود
محمد صالح
في الملعب
فإن أي فريق
منافس يبدو
كأنه يلعب
ً
منقوصا

ياسر أيوب

ف ــي ن ـجــريــج وفـ ــي ع ـمــق دلـتــا
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــل ،يـ ـحـ ـل ــم األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال بـ ــأن
يصبحوا نجوما فــي كــرة القدم
ع ـلــى خ ـطــى مـحـمــد صـ ــاح ،ابــن
قريتهم الشاب الذي أصبح أفضل
الع ـ ــب فـ ــي انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،وم ـع ـش ــوق
ال ـم ـص ــري ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـن ـت ـظ ــرون
بـتــرقــب ش ـفــاءه مــن اإلصــابــة في
وقـ ـ ــت ي ـت ـي ــح لـ ــه الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
مونديال .2018
عـ ـل ــى بـ ـع ــد أم ـ ـتـ ــار ق ـل ـي ـل ــة مــن
البيت الــذي ولــد ونشأ فيه نجم
ّ
والمكون من
ليفربول اإلنكليزي،
ثالثة طوابق والمطل مثل معظم
مباني القرية على شــارع ترابي
ضيق ،يقول محمد عبد الجواد
( 12عــامــا) لوكالة فــرانــس بــرس:
"أتمنى عندما أكبر أن أكون مثل
محمد صالح".
ويضيف ،قبل أن يتابع حديثه
مــع أصــدقــائــه الــذيــن يـشــاركــونــه
الحلم نفسه فــي القرية الواقعة
على بعد  120كيلومترا شمال
غ ــرب ال ـق ــاه ــرة" :ب ـس ـبــب أخــاقــه
وتــواضـعــه ،أصـبــح صــاح العبا
محترفا".
بـ ـ ــرز صـ ـ ــاح ( 25ع ـ ــام ـ ــا) فــي
م ـ ــو سـ ـ ـم ـ ــه األول م ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي
اإلنكليزي ،وتوج هدافا للدوري
الممتاز مع  32هدفا ،محققا رقما
قياسيا لموسم مــن  38مرحلة،
ك ـم ــا اخ ـت ـي ــر أفـ ـض ــل الع ـ ـ ــب ،فــي
تتويج "ثالثي" من قبل رابطات
الالعبين المحترفين والمحررين
الكرويين والدوري.
وأت ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح ع ـل ــى
مستوى الـنــادي ،بعد نجاح مع
المنتخب المصري ،تمكن خالله
من المساهمة بشكل أساسي في
بـلــوغ "الـفــراعـنــة" نهائيات كأس
الـعــالــم  2018فــي روس ـيــا ،للمرة
األولى منذ  28عاما.
وب ـح ـســب الـمـحـلــل الــريــاضــي
ال ـم ـصــري يــاســر أي ـ ــوب ،اكتسب

صالح "دوريــن فنيا مع منتخب
مصر ،األول هو أداؤه الشخصي
واألهداف التي يمكن أن يسجلها،
والثاني أن وجوده يعطي فرصة
ألداء أفضل للمنتخب ألن الفرق
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ت ـخ ـص ــص الع ـب ـي ــن
لمراقبته".
وأضــاف أيــوب لفرانس برس:
"م ـ ــع وج ـ ـ ــود م ـح ـم ــد ص ـ ــاح فــي
الـمـلـعــب ،ف ــإن أي فــريــق منافس
يبدو كأنه يلعب منقوصا".
وقبل شهر من النهائيات ،قال
مـ ــدرب الـمـنـتـخــب ،األرجـنـتـيـنــي
ه ـي ـك ـت ــور ك ــوب ــر إن "ال ـف ــراع ـن ــة"
ي ـ ـعـ ــولـ ــون ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـب ـ ــرة صـ ــاح
ف ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــواره ف ـ ــي الـ ـم ــون ــدي ــال
ض ـمــن الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى الـتــي
ت ـضــم أي ـض ــا روسـ ـي ــا الـمـضـيـفــة
والسعودية واألوروغواي.
إال أن تعرض صــاح إلصابة
ق ــوي ــة ف ــي ال ـك ـتــف األيـ ـس ــر خــال
المباراة النهائية لــدوري أبطال
أوروبا ضد ريال مدريد اإلسباني
ف ــي  26م ــاي ــو ،وخ ــروج ــه بــاكـيــا
ومـتــألـمــا ،أث ــار قـلــق المشجعين
من احتمال غيابه عن النهائيات.
وأك ــد االت ـحــاد الـمـصــري لكرة
القدم أمس األول أن إصابة صالح
ستبعده فترة "لن تزيد" عن ثالثة
أسابيع ،ما يترك هامشا إلمكان
مشاركته في كأس العالم.
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ص ـ ـ ـ ـ ــاح أن م ـ ـس ـ ــاره
ونـ ـج ــاح ــه ص ـ ــارا مـ ـص ــدر إل ـه ــام
ألط ـف ــال مـصــر وإفــري ـق ـيــا ،فــوجــه
إليهم عند تسلمه جائزة أفضل
العب افريقي لعام  ،2017كلمة قال
فيها "ال تتوقفوا أبدا عن الحلم ،ال
تتوقفوا أبدا عن االيمان".

مسيرة ليست سهلة
ولم تكن مسيرة صالح سهلة،
ب ـح ـســب م ــا يـ ـ ــروي عـ ــارفـ ــوه فــي
قريته.

العبو المنتخب المصري خالل مواجهة غانا العام الماضي
ويقول غمري السعدني ،الذي
كــان مدربا ألشبال نــادي شباب
نجريج عندما بدأ صالح التردد
على المركز وهو في الثامنة من
عمره" :دربت محمد صالح وهو
ال يـ ــزال ط ـف ــا ،وك ــان ــت مــوهـبـتــه
واض ـح ــة مـنــذ ال ـص ـغــر" ،معتبرا
أن نـجــاحــه لـيــس بسبب "مـجــرد
موهبة ،إنما كذلك بفضل عزيمة
فوالذية ومجهود واصرار".

بدايته مع «المقاولون العرب»
ويـ ــروي ع ـمــدة ال ـقــريــة ماهر
شتية باعتزاز أن "محمد كان ال
يزال في الرابعة عشرة من عمره
عـنــدمــا انـضــم إل ــى فــريــق نــادي
المقاولون العرب في القاهرة،

منتخب مصر في سطور

كوبر الطامح إلى نتيجة إيجابية
مـ ـ ــامـ ـ ــح وج ـ ـ ـهـ ـ ــه جـ ـ ـ ــادة
وح ـ ـ ــادة م ـع ـظــم الـ ــوقـ ــت ،ال
يبتسم كثيرا ،ورغــم ذلــك،
يـ ـب ــدو م ــدف ــوع ــا ب ــأم ــل أن
يحقق أمرا ما مع المنتخب
ال ـم ـصــري ل ـك ــرة ال ـق ــدم في
نهائيات كأس العالم 2018
في روسيا ،إنه األرجنتيني
هـ ـكـ ـت ــور كـ ــوبـ ــر ،ال ـ ـ ــذي ي ـق ــود
الفراعنة فــي أول مونديال لهم
منذ  28عاما.
فــي المؤتمر الصحافي األخـيــر له
الــذي أعلن خالله التحضيرات النهائية
الستعدادات الفريق لمونديال روسيا ،قال
كوبر إن "سقف طموحات المنتخب المصري
أن يفوز بالبطولة ...لم ال؟!".
تولى كوبر ( 62عاما) مسؤولية الجهاز
الفني لمنتخب الـفــراعـنــة فــي م ــارس 2015
خلفا للمدرب المصري شوقي غريب ،وتمكن
المدرب النحيل ذو الشعر الذي غزاه الشيب،
من كسب قلوب المصريين عندما قاد مصر
إلى نهائيات بطولة األمم االفريقية  2017في
الغابون ،في المشاركة األولى لحامل الرقم

وك ـ ــان يـضـطــر إلـ ــى أن يمضي
قــرابــة عشر ســاعــات يوميا في
وس ــائ ــل ال ـم ــواص ــات لـيــواظــب
على مرانه اليومي".
ويوضح العمدة ،الذي تربطه
عالقة صداقة بأسرة صالح ،أن
االخير كــان في "رحلة العذاب"
تلك ،يستقل أربــع وســائــل نقل
مــن نـجــريــج إل ــى ب ـلــدة بسيون
المجاورة ،ثم منها إلــى طنطا
(ع ــاص ـم ــة م ـحــاف ـظــة ال ـغــرب ـيــة)
حيث يستقل حافلة أخرى إلى
وس ــط ال ـقــاهــرة ،ثــم يـبـحــث عن
وس ـي ـلــة تـقـلــه إلـ ــى ح ــي مــديـنــة
ن ـ ـصـ ــر ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرق الـ ـع ــاصـ ـم ــة
المصرية حيث مقر ناديه.
ن ـ ـ ـشـ ـ ــأ صـ ـ ـ ـ ـ ــاح ف ـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ــرة
رياضية ،فــوالــده وعمه وخاله

القياسي في عدد األلقاب القارية منذ العام
 ،2010رغم انتقادات المحللين لألداء الدفاعي
الذي ينتهجه.
ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـق ــاري ــة ،ن ـجــح "ال ـفــراع ـنــة"
بقيادة كوبر في بلوغ المباراة النهائية أمام
الكاميرون ،إال أنهم اكتفوا بمركز الوصيف
بعد الخسارة  ،1-2والتي قالت على اثرها
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـم ـح ـل ـيــة واألج ـن ـب ـي ــة إن
األرجنتيني "تعيس الحظ" إزاء الفوز ،رغم
بلوغه المباريات النهائية.
األرجنتيني المعروف بالدقة في مواعيده،
عرف أيضا بأنه من أفضل المدربين الذين
قادوا فرقهم إلى مركز الوصيف ،ففي ،1998
خسر مــع ريــال مــايــوركــا أمــام برشلونة في
المباراة النهائية لمسابقة كــأس اسبانيا،
وفي  2000و ،2001قاد فالنسيا الى نهائي
دوري أبطال أوروبا ،فخسر في المرة األولى
أمــام ريــال مــدريــد ،وفــي الثانية أمــام بايرن
ميونيخ االلماني.
ف ــي مــوســم  ،2002-2003ك ــان قــريـبــا من
قيادة انتر ميالن الى لقب الدوري االيطالي،
اال ان ــه اكـتـفــى فــي نـهــايــة الـمـطــاف بالمركز
الثاني خلف يوفنتوس.

فيما يأتي بطاقة تعريف بالمنتخب المصري المشارك في مونديال
:2018
 يشارك للمرة الثالثة ( .)2018 ،1990 ،1934لم يتمكن في المشاركتينالسابقتين من تخطي عتبة الدور األول.
 بطولة األم ــم االفــريـقـيــة :أح ــرز سبعة ألـقــاب (رق ــم قـيــاســي) فــي 23مشاركة ( .)2010 ،2008 ،2006 ،1998 ،1986 ،1959 ،1957حل وصيفا
عامي  1962و ،2017وثالثا في  ،1970 ،1963و.1974
 كأس القارات :شــارك مرتين ( 1999و ،)2009وخرجمن الدور األول.
 تصنيف الفيفا 17( 46 :مايو الماضي). أبـ ـ ـ ـ ــرز األنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة :األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،الـ ــزمـ ــالـ ــك،االسماعيلي.
 اللقب" :الفراعنة". المدرب :األرجنتيني هكتور كوبر. رئيس االتحاد :هاني أبو ريدة. نجم الفريق :محمد صالح. ت ــأه ــل ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ب ـت ـصــدرهالمجموعة االفريقية الخامسة.
 الـمـبــاريــات ال ــودي ــة قـبــل انـطــاقكأس العالم:
 25مايو الماضي ضد الكويت (.)1-1
 1يونيو الجاري :مصر  -كولومبيا.
 6يونيو الجاري :مصر  -بلجيكا.
 الالعبون :فيما يأتي تشكيلة الالعبينالـ ــ 29الــذيــن اسـتــدعــاهــم كــوبــر الــى التحضيرات

الفراعنة في مواجهة كولومبيا في «بروفة» ودية
يخوض منتخب مصر األول لكرة القدم
في العاشرة والربع مساء اليوم ،بتوقيت
الكويت ،واحدة من أهم وأقوى مواجهاته
ً
الودية استعدادا لمونديال روسيا ،حين
يالقي نظيره الكولومبي على استاد أتلتي
آزوري في مدينة بيرغامو اإليطالية.
ويــديــر الـل ـقــاء الـحـكــم اإلي ـطــالــي بــاولــو
مــاســول ـي ـنــي ،وي ـســاعــده ك ــل م ــن فــابـيــانــو
بــريـتــي ،ومــاتـيــو بــاسـيــري ،ولــوكــا بانتي
كحكم رابع.
وت ـقــابــل الـمـنـتـخـبــان م ــن ق ـبــل ي ــوم 26

مايو عام  ،90وانتهت بالتعادل اإليجابي
 ،1-1وسـجــل هــدف الـفــراعـنــة وقتئذ نجم
المنتخب وهدافه حسام حسن.
واس ـت ـقــر األرج ـن ـت ـي ـنــي هـيـكـتــور كــوبــر
المدير الفني لمصر على الدفع بالعناصر
األســاسـيــة أمــام كولومبيا ،التي يريد أن
تتواجد في كأس العالم.
ويـفـكــر كــوبــر فــي إش ــراك محمد النني
العب وسط المنتخب وأرسنال اإلنكليزي
فــي ج ــزء ب ـم ـبــاراة الـلـيـلــة ،بـعــد غـيــابــه عن
المباريات ما يقارب من شهرين ،لتجهيزه

للمونديال ،خصوصا أنــه أحــد العناصر
األساسية في تشكيل الفراعنة ،على أن يتم
إشراكه في مباراة بلجيكا كاملة ،فيما قرر
استبعاد الجناح األيمن أحمد المحمدي
ً
الع ــب أس ـتــون فـيــا اإلنـكـلـيــزي خــوفــا من
تعرضه لإلجهاد.

خطة بديلة
ومن المقرر أن يجرب كوبر خالل مباراة
كولومبيا خطة مختلفة ،بعد التأكد من غياب
محمد صالح عن مباراة أوروغواي ،إذ يفكر

ً
وديا األسبوع الماضي
العبو المنتخب المصري خالل مواجهة الكويت

ك ــان ــوا يـلـعـبــون ك ــرة ال ـق ــدم في
نادي نجريج الذي تغير اسمه
وأصبحت تعلوه الفتة كبيرة
كتب عليها "نادي شباب محمد
صالح".
وي ـقــول شـتـيــة" :عـنــدمــا الحــظ
والــد محمد موهبة ولــده ،سعى
إللـحــاقــه بــأحــد األنــديــة الكبيرة.
لعب صالح في البداية مع فريق
فــي ب ـلــدة بـسـيــون ثــم انـتـقــل إلــى
فريق فــي طنطا قبل أن يلتقطه
نادي المقاولون" ،ومنه بدأ رحلة
احتراف في الخارج ،استهلها مع
نادي بازل السويسري عام .2012
فـ ــي ن ـ ـ ــادي "ال ـ ـم ـ ـقـ ــاولـ ــون" فــي
الـ ـق ــاه ــرة ،أم ـض ــى صـ ــاح قــرابــة
خـمــس س ـن ــوات ،بـحـســب مــدربــه
سـعـيــد الـشـيـشـيـنــي الـ ــذي يــؤكــد

أن صــاح كــان "واض ــح الموهبة
وفــرض نفسه ،كما بــرزت قدرته
ع ـلــى اخـ ـت ــراق دف ــاع ــات الـخـصــم
وال ـ ـمـ ــرور ب ــال ـك ــرة م ــن منتصف
الملعب حتى منطقة الجزاء".
تربى محمد صــاح في أسرة
م ـح ــاف ـظ ــة ت ـن ـت ـمــي إل ـ ــى الـطـبـقــة
المتوسطة ،وكان والداه يعمالن
ف ـ ـ ــي وظـ ـيـ ـفـ ـتـ ـي ــن ح ـك ــوم ـي ـت ـي ــن
بالقرية ،غير أن والده كان يعمل،
باإلضافة إلى الوظيفة ،في تجارة
الـ ـي ــاسـ ـمـ ـي ــن ،وهـ ـ ــو ال ـم ـح ـص ــول
الرئيسي الذي يزرع في نجريج،
وي ـتــم تـحــويـلــه فــي ال ـقــاهــرة إلــى
مـعـجــون لـتـصــديــره إل ــى روسـيــا
وب ـع ــض دول اوروب ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة،
حـ ـي ــث يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ف ـ ــي ص ـن ــاع ــة
العطور.

تزوج صالح من ماغي ،إحدى
ب ـن ــات ق ــري ـت ــه ،ع ـنــدمــا كـ ــان في
العشرين من عمره واصطحب
رفيقة حياته معه إلــى أوروب ــا
حـيــث رزقـ ــا اب ـنــة أطـلـقــا عليها
اسم مكة .ال يزال صالح يمضي
ع ـط ـل ـتــه ال ـس ـن ــوي ــة م ــع زوج ـت ــه
وابـ ـنـ ـت ــه فـ ــي ن ـج ــري ــج الـ ـت ــي لــم
يبخل على أهلها بالمساعدات.
وي ـص ــف غ ـم ــري ال ـس ـعــدنــي،
الالعب العالمي بأنه "متواضع
جــدا ،ويجب أن نضع مئة خط
تحت كلمة مـتــوا ضــع ،فمحمد
ابن الثماني سنوات هو نفسه
محمد أفضل العب إفريقي".

في الدفع بعبدالله السعيد ،ومحمود حسن
تريزيغيه ،وعمرو وردة خلف مروان محسن
أو م ـح ـمــود عـبــدالـمـنـعــم (ك ـه ــرب ــا) ،ع ـلــى أن
يمنح محمود عبدالرزاق شيكاباال ورمضان
صبحي الفرصة في الشوط الثاني.
وعقد هيكتور كوبر اجتماعا مع العبي
ال ـف ــراع ـن ــة ،قـ ــال ف ـيــه إن ال ـج ـم ـيــع ُم ـطــالــب
بالتركيز الشديد في مواجهتي كولومبيا
وبـلـجـيـكــا ،لـكــونـهـمــا آخ ــر تـجــربـتـيــن قبل
الــدخــول فــي معترك الـمــونــديــال الــروســي.
وطالب المدير الفني بضرورة ان يتدارك
عناصر الفريق اي أخطاء قد يترتب عليها
الخروج من الدور األول.
وينتظر أن يخوض المنتخب المصري
لـ ـق ــاء ال ـ ـيـ ــوم ب ـت ـش ـك ـيــل مـ ـك ــون مـ ــن ع ـص ــام
الحضري في حراسة المرمي ،أمامه رباعي
الدفاع ،أحمد فتحي ،وأحمد حجازي ،وعلي
ج ـبــر ،ومـحـمــد ع ـبــدال ـشــافــي ،وف ــي الــوســط،
طارق حامد ،ومحمود عبدالعزيز ،وعبدالله
الـسـعـيــد ،ورم ـض ــان صـبـحــي ،وتــريــزيـغـيــه،
ومروان محسن كمهاجم وحيد.
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،اخـتـتــم المنتخب
الكولومبي تدريباته بمشاركة كل نجومه
وعـلــى رأسـهــم جيمس رودريـجـيــز صانع
ألعاب فريق بايرن ميونيخ األلماني.
ويشارك الفراعنة في كأس العالم ضمن
المجموعة األولــى التي تضم السعودية،
وروسـ ـي ــا ،واألوروغ ـ ـ ـ ــواي ،وي ـخ ــوض أول
مباراة أمــام األوروغ ــواي منتصف الشهر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ف ـ ــي حـ ـي ــن يـ ـ ـش ـ ــارك ال ـم ـن ـت ـخــب
الكولومبي فــي المجموعة الثامنة التي
تـضــم مـعــه منتخبات بــولـنــدا والـسـنـغــال
واليابان.

الختامية للمنتخب ،علما ان التشكيلة الرسمية من  23العبا ستعلن
بحلول الرابع من الشهر الجاري كحد أقصى.
حــراســة ال ـمــرمــى :ع ـصــام ال ـح ـضــري (ال ـت ـعــاون ال ـس ـع ــودي) ،محمد
الشناوي وشريف إكرامي (األهلي المصري) ،محمد عواد (االسماعيلي).
الــدفــاع :أحـمــد فتحي وسـعــد سمير وأيـمــن أش ــرف (األه ـلــي) ،أحمد
حجازي وعلي جبر (وست بروميتش ألبيون االنكليزي) ،أحمد المحمدي
(استون فيال االنكليزي) ،محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) ،عمر
جابر (لوس أنجلس األميركي) ،محمود حمدي "الونش"
(الزمالك) ،كريم حافظ (النس الفرنسي).
الوسط :محمد النني (أرسنال االنكليزي)،
طارق حامد ومحمود عبد العزيز (الزمالك)،
عمرو طارق (أورالندو سيتي األميركي)،
س ـ ـ ــام مـ ــرسـ ــي (وي ـ ـ ـغـ ـ ــان اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي)،
محمود عبدالرازق "شيكاباال" (الرائد
السعودي) ،عبدالله السعيد (األهلي
السعودي) ،محمود حسن "تريزيغيه"
(قـ ــاسـ ــم بـ ــاشـ ــا ال ـ ـتـ ــركـ ــي) ،رمـ ـض ــان
صبحي (ستوك سيتي اإلنكليزي)،
عمرو وردة (اتروميتوس اليوناني)،
محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد
جدة السعودي).
الـ ـهـ ـج ــوم :م ـح ـمــد صـ ــاح (ل ـي ـفــربــول
االنكليزي) ،مروان محسن (األهلي) ،أحمد
حسن "كوكا" (سبورتينغ براغا البرتغالي)،
أحمد جمعة (المصري).

فرصة عربية للتأهل عن المجموعة األولى؟
تبدو المجموعة األولى ضمن
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي كــرة
القدم  ،2018أقرب فرصة لمنتخب
عربي لبلوغ الدور ثمن النهائي،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــواج ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن
الـمـصــري والـسـعــودي فــي مهمة
غير سهلة ضد روسيا المضيفة
واألوروغواي.
ي ـ ـ ـ ـ ــوم  14ي ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو ،يـ ــد خـ ــل
المنتخب السعودي أرض ملعب
لوجنيكي في موسكو ليخوض
م ـبــاراة االفـتـتــاح ضــد المنتخب
ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـب ــاح ــث عـ ــن نـتـيـجــة
إيجابية على أرضه ،وبلوغ الدور
الثاني للمرة األولى في حقبة ما
بعد االتحاد السوفياتي.
ال ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــة أن إحـ ـ ـ ـ ــدى أكـ ـث ــر
ال ـم ـبــاريــات مـتــابـعــة ف ــي الـعــالــم،
أي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـن ـس ـخ ــة ال ـح ــادي ــة
والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم،
ستجمع بين المنتخبين األسوأ
ت ــرت ـي ـب ــا فـ ــي ت ـص ـن ـيــف االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) ،اذ
يحتل المنتخب الروسي المركز
 ،66ويليه األخضر في المركز .67
س ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــى روسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى
إث ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـضـ ـ ــورهـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ك ـ ــرة
ال ـق ــدم واس ـت ـغ ــال اسـتـضــافـتـهــا
ل ـل ـمــونــديــال لـلـعـبــور ال ــى ال ــدور
الـثــانــي ،وت ـفــادي مــاقــاة مصير
ج ـنــوب افــريـقـيــا ف ــي ع ــام ،2010
وهي البلد المضيف الوحيد الذي
لم يتمكن من عبور الــدور األول
في تاريخ كأس العالم.

وت ـب ــدو األوروغ ـ ـ ـ ــواي بـقـيــادة
نـجـمــي خ ــط ال ـه ـجــوم إديـنـســون
ك ـ ــاف ـ ــان ـ ــي ول ـ ـ ــوي ـ ـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز،
المرشحة األوفر حظا لنيل إحدى
بطاقتي الـتــأهــل عــن المجموعة
الى الدور ثمن النهائي.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـ ـتـ ـ ــرقـ ـ ــب س ـي ــد
الـ ـم ــوق ــف ل ـم ـع ــرف ــة مـ ــا اذا ك ــان
أ ح ــد المنتخبين ا لـعــر بـيـيــن في
المجموعة ،أي مصر والسعودية،
ق ـ ــادرا ع ـلــى ان يـعـبــر ال ــى ال ــدور
الثاني.
فمنتخب الفراعنة يـعــود الى
ك ــأس الـعــالــم لـلـمــرة األولـ ــى بعد
غ ـيــاب  28ع ــام ــا ،ب ـعــدمــا تـصــدر
مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
االف ــري ـق ـي ــة ب ـف ـضــل ج ـه ــود جيل
شـ ــاب م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ،يـتـقــدمـهــم
نجم ليفربول االنكليزي محمد
صالح .اال ان ماليين المصريين
باتوا ينتظرون األنباء المتعلقة

ب ـ ــأفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
االنكليزي هذا الموسم ،لمعرفة
م ــا اذا س ـي ـكــون ج ــاه ــزا لـلـحــاق
بالمباراة األولى لمنتخب بالده
ضد األوروغواي في  15يونيو.
وتعرض صالح الصابة قوية
في الكتف األيسر خالل المباراة
النهائية ل ــدوري أب ـطــال أوروب ــا
ضــد ريــال مــدريــد االسـبــانــي ،في
 26مايو.
أما المنتخب السعودي الذي
سبق لــه الـعـبــور الــى ال ــدور ثمن
ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي م ــون ــدي ــال ،1994
فيعود الــى المونديال لمشاركة
خامسة وأولى منذ .2006

sports@aljarida●com

سكان األوروغواي يتنفسون كرة القدم
يمرر لوكاس ،ابن الثالثة عشرة،
الـكــرة ويــركــض إلــى األم ــام ،قائال
لــزمـيــل ل ــه "ه ـي ــا ،لـنـتـبــادل تمرير
الكرة" على أرض ملعب في سالتو
بشمال األوروغواي ،وطئته سابقا
أق ــدام إديـنـســون كــافــانــي ولويس
سواريز عندما كانا طفلين.
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ال ـ ــذي ت ـس ــاوي
مساحته نصف مساحة ألمانيا،
ول ــد نـجـمــا بــاريــس س ــان جــرمــان
الـفــرنـســي وبــرشـلــونــة اإلسـبــانــي،
كــافــانــي وسـ ــواريـ ــز ،ف ــي الـمــديـنــة
ال ـص ـغ ـيــرة ن ـف ـس ـهــا ...ول ــم تفصل
بينهما سوى ثالثة أسابيع.
فــي ســالـتــو ،حيث يعيش 130
ألف شخص ،يتنفس السكان كرة
القدم .المدينة الصغيرة هي موطن
لـ  36ناديا على األقل ،علما بأن أيا
منها ال يشارك في دوري الدرجة
األولـ ــى ،ومـنـهــا ن ــادي ناسيونال
حيث يتدرب لوكاس وزمالؤه في
إشراف غونزالو فاليمينك.
أرضية الملعب تغمرها أشعة
الشمس الساطعة في هذا اليوم ،إال
أن العشب األخضر يغرق بالمياه
عندما يفيض النهر المجاور.
ويحلم لوكاس موتا وزمــاؤه
بـ ـ ـ ــأن يـ ـصـ ـبـ ـح ــوا ي ـ ــوم ـ ــا الع ـب ـي ــن
محترفين .يريد السير على خطى
سـ ــواريـ ــز فـ ــي ن ـ ـ ــادي ن ــاس ـي ــون ــال
بالعاصمة مونتيفيديو ،واالنتقال
بـ ـع ــده ــا إلـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة
االسباني.
ويقول لوكاس لوكالة فرانس

منتخب األوروغواي في سطور

صورة ألحد حوائط مدينة سالتو ..ويبدو الرسم
الجداري لكافاني نجم منتخب أوروغواي
برس "هذا حلم يشكل دافعا لي كل
يوم .اليوم ،نحن صغار ،كرة القدم
هي تسلية ،لكن بعد ذلك ستصبح
عمال" ،مضيفا" :أريد ان أزاولها كي
أستطيع مساعدة عائلتي".
من جانبها ،تقول سوزانا (34

عاما) والــدة لــوكــاس" :كــأم ،أعشق
أن يصبح العبا محترفا ،لكن عليه
في البداية أن يدرس" ،ناصحة إياه
بأن "كافاني العب متواضع ،عليك
أن تكون مثله".
فــي واج ـهــات ن ــادي ناسيونال

فــي سالتو ،ال ــذي أســس قبل 103
سنوات ،رفعت صورتان عمالقتان
تظهران النجمين المحليين عندما
كانا صغيرين.
في هذه المدينة التي تبعد 500
كـلــم ع ــن ا لـعــا صـمــة مونتيفيديو

وا لـمـشـهــورة بفاكهتها ومياهها
الــداف ـئــة ،يــزيــن ال ـش ــارع الرئيسي
ت ـ ـم ـ ـث ـ ــال مـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــح"
(بيستوليرو) ســواريــز بابتسامة
عريضة وكرة عند قدمه ،في حين
يغطي رسم لكافاني جــدارا كبيرا

تاباريز أعاد األوروغواي إلى «العالمية»
ً
ق ـب ــل  12عـ ــامـ ــا ،ع ـ ــاد الـ ـم ــدرب
األوروغــويــانــي أوسـكــار تاباريز،
ل ـت ــول ــي اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى مـنـتـخــب
ب ــاده لـكــرة الـقــدم ،وأع ــاد الفريق
الـ ـمـ ـت ــزع ــزع الـ ـ ــى مـ ـص ــاف نـخـبــة
الـمـنـتـخـبــات الـعــالـمـيــة ،وه ــا هو
ي ــدخ ــل م ـي ــدان م ــون ــدي ــال روس ـيــا
ً
 2018مراهنا على النجمين لويس
سـ ــواريـ ــز ،وإديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي،
وجيل جديد من الالعبين.
منذ عودته لتسلم دفة القيادة
بعد تجربة أولى بين عامي 1988
و ،1990ج ـعــل الـ ـم ــدرب الـمـكـنــى
ً
"مايسترو" تيمنا بمهنته األولى،
وهي أستاذ مدرسة ،األوروغواي
منتخبا يحسب لــه حـســاب على
الخريطة العالمية.
ومـ ــن إنـ ـج ــازات ــه ،ال ـح ـل ــول فــي
المركز الرابع في مونديال 2010
فــي جـنــوب افــريـقـيــا ،وال ـفــوز بعد
ذل ــك ب ـعــام بـلـقــب "ك ــوب ــا أم ـيــركــا"
في األرجنتين مع الجيل الذهبي
المتمثل بدييغو فورالن ودييغو

ً
لوغانو ،معززا بنجوم حاليين من
أم ـثــال ســواريــز وكــافــانــي ،العبي
برشلونة اإلسباني وباريس سان
جرمان الفرنسي.
ورغــم االعـتــال العصبي الذي
يرغم ابن الحادية والسبعين على
التحرك بواسطة كرسي كهربائي،
يـ ـخ ــوض ت ــاب ــاري ــز كـ ــأس ال ـعــالــم
مــن  14يونيو الــى  15يوليو في
روسيا بتفاؤل كبير نابع الجيل
الجديد.
وص ـ ـ ـ ــرح ت ـ ــاب ـ ــاري ـ ــز عـ ـن ــد ب ــدء
المعسكر االستعدادي في إحدى
ض ــواح ــي مــون ـت ـي ـف ـيــديــو "ه ـن ــاك
العـبــون جــدد ظ ـهــروا .لــم يكونوا
موجودين في بداية التصفيات،
وقـ ـ ـ ــد س ـ ــاع ـ ــدون ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـع ــزي ــز
م ــوقـ ـعـ ـن ــا ،هـ ـ ــذا ي ـع ـط ـي ـنــا بـعــض
األمل .ما أسباب هذا األمل؟ األمر
ي ـت ـع ـل ــق خـ ـص ــوص ــا ب ــرودريـ ـغ ــو
بنتانكور ولوكاس توريرا العبي
وسـ ــط يــوف ـن ـتــوس وس ـم ـبــدوريــا
اإليطاليين اللذين هما في أفضل

حال على الصعيد الفني .يضاف
اليهما القوة الهجومية المتمثلة
بسواريز وكافاني أمام المرمى".
ل ـ ـكـ ــن ت ـ ــاب ـ ــاري ـ ــز يـ ـبـ ـق ــى وفـ ـي ــا
للحمض النووي للمنتخب أو ما
يـعــرف ب ــ"ال غ ــارا ت ـش ــاروا" ،وهــذا
يعني قوة ذهنية دائمة وتفانيا
بــدن ـيــا ح ـتــى ح ـ ــدود الـتـضـحـيــة،
ودفاعا صلبا .ويقول "كنا دائما
منتخبا قويا دفاعيا ،ولن نتخلى
عن هذه الميزة بسهولة".
وي ــراه ــن ت ــاب ــاري ــز ف ــي ال ــدف ــاع
بشكل خاص على العبي اتلتيكو
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ب ـطــل الـ ــدوري
األوروب ــي ("يــوروبــا ليغ") دييغو
غودين وخوسيه ماريا خيمينيز،
للحد من هجمات المنافسين في
ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى ،ال ـت ــي تضم
منتخبات روسيا المضيفة ومصر
والسعودية.

على ضفة النهر.
ويرتدي الالعبان اللذان يشكالن
ركـيــزتـيــن أســاسـيـتـيــن للمنتخب
ال ــوطـ ـن ــي ،الـ ـل ــون االزرق ال ـفــاتــح
الخاص بمنتخب "السيلستي".

في ما يأتي بطاقة تعريف
ب ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
المشارك في مونديال :2018
 يشارك للمرة الـ .13أحرزالـلـقــب عــامــي  1930و،1950
وح ــل ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع في
 ،1970 ،1954و.2010
 كوبا أميركا :أحرز اللقب 15مرة.
 األلعاب األولمبية :ذهبيةأول ـم ـب ـي ــادي ب ــاري ــس ،1924
وامستردام .1928
 تصنيف الفيفا17( 17 :مايو .)2018
 اللقب" :سيلستي". المدرب :أوسكار واشنطنت ـ ــا ب ـ ــار ي ـ ــز ( مـ ـ ـ ــن  1988إ لـ ــى
 ،1990ومن  2006حتى اآلن).
ح ــام ــل ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي فــي
عــدد الـمـبــاريــات الــدولـيــة مع
منتخب واحد ( 179مباراة).
 أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز العـ ـ ـ ـ ـ ــب :لـ ــويـ ــسسواريز.
 رئـيــس االت ـح ــاد :ويلمارفالديس.
 أب ــرز األنــديــة :ناسيونالوبينارول.
 ت ــأه ــل ل ـم ــون ــدي ــال 2018ً
بحلوله ثــا نـيــا فــي تصفيات
ال ـق ــارة األمـيــركـيــة الجنوبية
خلف البرازيل.
 الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــةالتحضيرية :مع أوزبكستان
في  7يونيو.

تشيرتشيسوف يبحث عن كتابة التاريخ
يأمل ستانيسالف تشيرتشيسوف ان يصنع
التاريخ على أرضه ،وان يصبح أول مدرب يقود
روسيا (ما بعد االتحاد السوفياتي) الى تخطي
الـ ــدور االول فــي ك ــأس الـعــالــم ل ـكــرة ال ـقــدم للمرة
األولى.
سيذكر المشجعون المخضرمون للمنتخب
تـشـيــرتـشـيـســوف ( 54ع ــام ــا) كـ ـح ــارس لـلـمــرمــى
الروسي في التسعينيات ،في حقبة كان المنتخب
الوطني فيها يجسد العديد من الوعود والخيبات.
اال ان المنتخب المضيف لكأس العالم ،2018
يجد نفسه حاليا في حالة اضطراب كبير .ويدخل
العبو المدرب تشيرتشيسوف البطولة في المركز
السادس والستين في تصنيف االتحاد الدولي
(فيفا) ،في ترتيب هو األدنى في تاريخ المنتخب،
ومن دون تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات
تحضيرية خاضها استعدادا للمونديال.
ويعاني المنتخب الروسي ايضا اصابات في
الــدفــاع ،ويفتقر الــى العبين مــن مستوى عالمي
في الهجوم.
وفي تحليل الكتروني قام به أحد اهم المصارف
المحلية ،كانت فرصة أصحاب األرض في إحراز
اللقب قريبة من الصفر.
كــل هــذا قــد يشفع لتشيرتشيسوف ال ــذي بدا
فلسفيا عند تقييم فرص روسيا في تخطي دور

المجموعات فــي كــأس العالم للمرة االول ــى منذ
العهد السوفياتي.
وقال :نحن نعلم بأننا لسنا المرشحين ،نريد ان
نكون أنفسنا ونرى ما اذا كان ذلك كافيا والى اي
مدى سيوصلنا.
وسبق ان اختبر تشيرتشيسوف الضغوط كونه
ك ــان حــارســا لـمــرمــى منتخب روس ـيــا ال ــذي اعتبر
مـنــافـســا رائ ـعــا وك ــان يـحـتــل ال ـمــركــز ال ـخــامــس في
تصنيف الفيفا ويواجه إيطاليا وألمانيا في كأس
أوروبا  1996في انكلترا.
وأدى تــألــق تـشـيــرتـشـيـســوف ف ــي الـبـطــولــة الــى
توقيعه عقدا مع تيرول اينسبروك النمسوي وشارك
معه في دوري أبطال أوروبا لموسمين.
ووضع تشيرتشيسوف في  ،2002حدا لمسيرة
ام ـت ــدت  22عــامــا ف ــي ال ـ ــذود ع ــن ال ـم ــرم ــى ،لينتقل
مباشرة الــى عالم التدريب ،فقاد دينامو موسكو
وليجيا وارســو قبل ان تعهد اليه مهمة االشــراف
على المنتخب الروسي الخارج بشكل مبكر من كأس
أوروبا  2016التي كان من المرشحين إلحراز لقبها.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،يـ ـب ــدو
تشيرتشيسوف غير مـبــال بحجم الضغوط التي
سيتعرض لها فــي الـمــونــديــال ،ورد ممازحا على
سؤال ألحد الصحافيين األلمان" :الضغط؟ أحيانا
ال أفهم الصحافيين ،هل تسألون عن ضغط دمي؟".

مصير روسيا بين يدي أكينفييف
تعلق روسيا آماال كبيرة على حارس المرمى
إيغور أكينفييف في قيادة المنتخب لتخطي الدور
االول في كأس العالم لكرة القدم للمرة األولى في
تاريخه (في مرحلة ما بعد االتحاد السوفياتي)،
رغم اإلصابات التي تعرض لها أثناء االستعدادات
للبطولة التي تستضيفها بالده.
وخاض أكينفييف ( 32عاما)  104مباريات مع
المنتخب ،وحول ناديه سسكا موسكو الى منافس
دائم على لقب الدوري الروسي.
واليزال أكينفييف يقر بالخطأ الذي ارتكبه في
المباراة االولى لروسيا ضد كوريا الجنوبية في
مونديال البرازيل  ،2014ما كلفها االقصاء من الدور
األول ،إال ان انقاذه العديد من الكرات في المباراتين
الوديتين ضد البرازيل وفرنسا في مارس الماضي
كان بمنزلة نقطة مضيئة في عروض باهتة قدمها
المنتخب الروسي المصنف  66عالميا بحسب
االتحاد الدولي (فيفا).
وش ـ ــدد ح ـ ــارس ال ـم ــرم ــى ال ـس ــاب ــق للمنتخب
األلماني لكرة القدم أوليفر كان ،على انه "قبل أعوام،
قلت انه (أكينفييف) قد يصبح الرقم واحد عالميا".
وتابع "نعم ،ارتكب دائما أخطاء قليلة ،لكنني

اعتقد بأنه الي ــزال لديه الــوقــت لكتابة اسمه في
التاريخ".
وسيحمل أكينفييف ش ــارة قــائــد المنتخب
الــروســي فــي الـمـبــاراة االفتتاحية للبطولة ضد
السعودية في  14يونيو ،وستكون دقته حاسمة
في غياب أفضل ثالثة مدافعين بسبب االصابة،
اذا ما اراد المنتخب الروسي الوصول الى األدوار
االقصائية للمرة االولى منذ العهد السوفياتي.
ويبدو ان الحارس صاحب االبتسامة والسلوك
الهادئ هو األمل بالنسبة الى اصحاب االرض في
كأس العالم.

مالمح المنتخب الروسي
 يـشــارك للمرة الـعــاشــرة (منها  7تحت اسماالتحاد السوفياتي) ،وكانت أفضل نتيجة بلوغ
نصف النهائي عام .1966
 كأس أوروبا :شارك  10مرات .أحرز اللقب عام ،1960وخـســر فــي النهائي أع ــوام  1964و1972
و ،1988وفي نصف النهائي عام .2008
 -األل ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة :شـ ــارك  6مـ ــرات وأح ــرز

الذهبية في  1956و.1988
 تصنيف الفيفا 17( 66 :مايو )2018 المدرب :ستانيسالس تشيرتشيسوف (منذاغسطس .)2016
 أبرز العب :إيغور أكينفيف. رئيس االتحاد (بالوكالة) :الكسندر عالييف. أبرز األندية :زينيت سان بطرسبورغ ،سسكاموسكو وسبارتاك موسكو.
 يخوض النهائيات بصفته المضيف. التشكيلة األول ـيــة مــن  28العـبــا (التشكيلةالرسمية من  23العبا ستعلن بحلول الرابع من
يونيو كحد أقصى).
 حــراســة ال ـمــرمــى :إي ـغــور أكينفيف (سسكاموسكو) ،فالديمير غابولوف (بروج البلجيكي)،
سوسالن دجاناييف (روبن قازان) ،أندري لونيف
(زينيت سان بطرسبورغ).
 الدفاع :فالديمير غرانات ورسالن كامبولوفوف ـ ـيـ ــودور ك ــودري ــاش ــوف (روبـ ـ ــن قـ ـ ـ ــازان) ،إيليا
كوتيبوف (سبارتاك موسكو) ،رومــان نوستاتر
(فنربخشة التركي) ،كونستانتين روش (دينامو
موسكو) ،أن ــدري سيميونوف (أحمد غــروزنــي)،

جانب من تدريبات المنتخب الروسي
إيغور سمولنيكوف (زينيت ســان بطرسبورغ)
وماريو فرنانديش (سسكا موسكو).
 ال ــوس ــط :يـ ــوري غــازيـنـسـكــي (ك ــراس ـن ــودار)،أالن دزاغ ــوي ـي ــف وأل ـك ـس ـنــدر غــولــوفـيــن (سسكا
مــوسـكــو) ،ألكسندر إيــروكـيــن وي ــوري جيركوف

ودالر كوزياييف (زينيت سان بطرسبورغ) ،رومان
زوبونين وألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)،
أن ـط ــون م ـيــران ـت ـشــوك (لــوكــومــوت ـيــف مــوس ـكــو)،
ألكسندر تاشييف (دينامو موسكو) ودينيس
تشيرشيف (فياريال االسباني).

 الهجوم :أرتيم دزيوبا (أرسنال توال) ،أليكسيمـيــرانـتـشــوك (لــوكــومــوتـيــف مــوس ـكــو) ،ف ـيــودور
سمولوف (كراسنودار) ،وفيدور تشالوف (سسكا
موسكو).

بيتزي يثق بالعبي المنتخب السعودي

جماهير المنتخب السعودي

يحافظ المدرب األرجنتيني خــوان أنطونيو
بيتزي على تفاؤله بشأن المشاركة السعودية
في المونديال .وعندما يفتتح المنتخب األخضر
المنافسات بمباراة مع المضيفة روسيا في 14
يونيو ،سيحاول المدرب أن يعول على خبرته
مع المنتخبات ،وجيل من الالعبين الذين أمضى
ً
بعضهم أش ـه ــرا عـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة مــع أنــديــة
إسبانية.
ً
لــم يـحــظ بـيـتــزي ( 49ع ــام ــا) بــالــوقــت الـكــافــي
مــع المنتخب ا لـسـعــودي لتحضيره لمشاركته
الخامسة في النهائيات .فهو عين في نوفمبر
ً
الماضي خلفا لمواطنه إدغــاردو باوتسا ،الذي
أمـضــى شـهــريــن فـقــط عـلــى رأس الـجـهــاز الفني
للمنتخب ،قبل أن يتم االستغناء عنه بعد نتائج
مخيبة في مباريات ودية تحضيرية.
تولى بيتزي مهام المنتخب السعودي وفي

رصيده إنجاز قاري أساسي عندما قاد تشيلي
إلى لقب كوبا أميركا  2016ووصافة كأس القارات
 2017بعد الخسارة في النهائي أمام ألمانيا بطلة
العالم صفر.1-
ً
لعل مصير بيتزي كان مختلفا فيما لو تمكن
من قيادة تشيلي إلى نهائيات روسيا  ،2018لكنه
استقال من منصبه في أكتوبر بعد الفشل في
بلوغ نهائيات كأس العالم.
ً
إال أن بيتزي سيجد نفسه حاضرا في روسيا،
لكن هــذه الـمــرة مــع منتخب على الـطــرف اآلخــر.
يعرف عن المدرب األرجنتيني أنه ال يترك الكثير
ً
للصدف ،ويهتم بالتفاصيل إلى حد كبير ،وصوال
إلى اختيار المناخ المالئم للمعسكرات التدريبية
لالعبين ،وآخرها في ماربيا اإلسبانية في مايو.
ً
ف ــي م ـب ــاراة وديـ ــة م ــؤخ ــرا ،فـ ــازت الـسـعــوديــة
-2ص ـفــر عـلــى ال ـيــونــان ،المنتخب ال ــذي اخـتــاره

بيتزي على خلفية تشابه أسلوبه مع المنتخب
الروسي ،أول تحديات السعودية في المجموعة
ً
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم أيـ ـض ــا
األوروغواي ومصر.
بعد الفوز ،اعتبر بيتزي في تصريحات نقلتها
وسائل إعالم سعودية ،أن المباراة كانت "جيدة
وسيطرنا على الكرة لجهة االستحواذ بشكل عام،
نحن سعيدون بأداء الالعبين".
وتابع "لدينا بعض المدافعين الرائعين ولدينا
ثقة بمنتخبنا ،بمواهب العبينا .لن تكون ثمة
خطط خاصة لصالح ،لكن بالتأكيد لدينا العبون
ً
قادرون على إيقافه .نتوقع أداء جيدا ضد مصر"،
ً
علما أن المباراة ستكون األخيرة في المجموعة
للمنتخبين ،وتقام في  25مايو.
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ً
زيدان يعلن رحيال «غير متوقع» عن ريـال مدريد
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ،أمس ،استقالته من تدريب نادي ريال مدريد ،في قرار مفاجئ خالل مؤتمر صحافي
دعيت إليه وسائل اإلعالم.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ،أمس ،رحيله
عن اإلدارة الفنية لنادي ريال مدريد االسباني،
بعد أي ــام مــن قـيــادتــه للقب الـثــالــث تــوالـيــا في
مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وقال زيدان ،الذي يشرف على النادي الملكي
م ـنــذ  2016ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي دع ـيــت إلـيــه
وسائل اإلعالم على عجل" :اتخذت قرارا بعدم
البقاء في الموسم المقبل مدربا لريـال مدريد.
بعد ثالثة أعوام ،أحتاج الى مسار مختلف ،الى
طريقة أخرى للعمل".
وأضــاف زيــدان ،الــذي كان عقده مع النادي
الملكي يمتد حتى " 2020ال أرى نفسي أنني
ســأواصــل الـفــوز فــي السنة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وأن ـ ـ ــا شـخــص

ف ــائ ــز ،وال أح ــب أن أخ ـس ــر ،أعـتـقــد أن ــه الــوقــت
(المناسب) بالنسبة للجميع ،لي ،وللفريق".
وتابع" :على هذا الفريق أن يستمر بتحقيق
الفوز ،ويحتاج الى تغيير".
وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي
كان جالسا الى جانب زيدان خالل المؤتمر ،إن
قرار الفرنسي كان "غير متوقع".
وأوضح زيدان أنه ال يبحث "عن فريق آخر"
لتدريبه ،وذلك ردا على سؤال من الصحافيين
عن مستقبله.
وق ــاد زي ــدان ( 45عــامــا) ري ــال مــدريــد الــى 9
أل ـقــاب مـنــذ تعيينه خـلـفــا لــإسـبــانــي رافــايــل

بينيتيز المقال من منصبه في يناير .2016
وي ــأت ــي قـ ــرار زي ـ ــدان بــالــرح ـيــل ع ــن ال ـنــادي
األبيض ،بعد خمسة أيام من دخوله السجالت
التاريخية للمسابقات القارية ،إذ أصبح أول
مــدرب فــي تــاريــخ دوري األبـطــال يحرز اللقب
ثالث مرات تواليا .كما أنه بات المدرب الثالث
فـقــط فــي تــاريــخ المسابقة الـتــي انطلقت عــام
 ،1956يتوج بثالثة ألقاب.
وأحرز ريـال لقبه الثالث تواليا والثالث عشر
في تاريخه بدوري األبطال ،بفوزه السبت على
ليفربول اإلنكليزي  1 3-في المباراة النهائية
التي أقيمت في العاصمة األوكرانية كييف.

زيدان وفلورينتينو بيريز بعد المؤتمر الصحافي

ً ً
المبارد مديرا فنيا لديربي كاونتي
أع ـل ــن ن ـ ــادي دي ــرب ــي كــاون ـتــي،
المنافس ب ــدوري الــدرجــة األولــى
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ام ــس تـعـيـيــن فــرانــك
الم ـبــارد ،العــب تشلسي السابق،
مديرا فنيا للفريق األول لكرة القدم
مدة ثالث سنوات.
وكـ ـ ــان المـ ـ ـب ـ ــارد ،الـ ـ ــذي حـصــل
على وظيفته األولــى كـمــدرب ،من
بين  20مرشحا لتدريب الفريق
وأصبح سابع مــدرب لديربي في
آخر ثالث سنوات.
وسيكون المبارد خليفة لجاري
رويـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــذي رحـ ـ ــل عـ ــن الـ ـن ــادي
لتدريب فريق ستوك سيتي.
وقـ ـ ــال م ـي ــل م ــوري ــس الــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـن ــادي" :س ـع ـيــد بــأن
يكون لدينا شخص مثل فرانك في
تدريب الفريق".
وق ـ ــال ف ــران ــك الم ـ ـبـ ــارد" :أردت
دائما أن ادرب فريقا لديه تقاليد
وتاريخ مثل ديربي كاونتي .لذلك،
فإنها فرصة كبيرة .قضيت وقتا
طويال في مناقشة دوري وأهداف
الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس وأعـ ـض ــاء
المجلس".

وأض ــاف" :نــريــد أن نبني على
إنهاء الفريق الموسم الماضي في
الـمــراكــز الـســت األول ــى ،بينما في
نفس الوقت نقوم بتصعيد بعض
الــاع ـب ـيــن الـمـتـمـيــزيــن م ــن قـطــاع
الناشئين الذي يملكه النادي".
وأوض ــح "إنـهــا أول وظيفة لي
كـمــديــر ف ـنــي ،ولـكـنـنــي عـمـلــت عن
قرب مع أفضل مدربي العالم في

اللعبة وأنا واثق بقدراتي الخاصة
وبالفريق الذي سيكون بجانبي.
أعـلــن أن األم ــور لــن تـكــون سهلة-
ليس من السهل تدريب فريق كرة
قدم -ولكنني أتطلع للتحدي".
(د ب أ)

قال جوردان بيكفورد حارس مرمى إنكلترا إن منتخب بالده
يتدرب على ركالت الجزاء قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم
لكرة القدم الشهر المقبل لتجنب تكرار الخروج من بطوالت كبرى
بسبب ركالت الترجيح.
وتملك إنكلترا سجال صادما في ركالت الترجيح ،إذ فشلت في
ست مرات من آخر سبع مرات في ركالت الترجيح في البطوالت
الكبيرة .واالستثناء الوحيد يعود إلى التفوق على إسبانيا في
دور الثمانية لبطولة أوروبا .1996
وقــال بيكفورد لوسائل إعــام محلية" :نبذل مجهودا كبيرا
لالستعداد .هناك الكثير من الالعبين الجيدين في تنفيذ ركالت
الجزاء ونحن نتدرب عليها في األيام األخيرة".
وأضاف الحارس البالغ عمره  24عاما والذي خاض مباراتين
دوليتين" :كــان من الصعب التصدي لهذه الــركــات" .وبيكفورد
ضمن ثالثة حراس في التشكيلة النهائية إلنكلترا في كأس العالم
بعدما استبعد المدرب جاريث ساوثجيت الحارس المخضرم
جو هارت.
وظ ـهــر ح ــارس إي ـفــرتــون بـشـكــل جـيــد مـنــذ ظ ـهــوره األول مع
إنكلترا في مباراة ودية أمام ألمانيا في نوفمبر ،وعزز آماله في
الوجود بالتشكيلة األساسية بعدما تألق خالل الفوز 1-صفر
على هولندا في مارس.
وتبدأ إنكلترا مشوارها في كأس العالم في المجموعة السابعة
مع تونس في  18الجاري.

تيري يرحل عن أستون فيال بعد موسم واحد
رحل المدافع المخضرم جون تيري ( 37عاما) عن
صفوف فريق أستون فيال بعد موسم واحد قضاه في
صفوفه ،وفقا لما أعلنه النادي اإلنكليزي امس األول
في بيان رسمي.
وكان تيري قد وصل ألستون فيال ،الذي يلعب في
دوري القسم الثاني (تشامبيونشيب) ،الصيف الماضي
بعقد يمتد لموسم واحد بعد مغاردته تشلسي.
وفشل أستون فيال في التأهل لـلــدوري اإلنكليزي
الممتاز (بريميير ليغ) اثــر سقوطه السبت الماضي
عـلــى ملعب ويمبلي فــي نـهــائــي ملحق الـتــرقــي أمــام
فولهام بهدف نظيف.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع اإللكتروني

اليونايتد مهتم بالبرتغالي دالوت

بيكفورد :إنكلترا تتدرب
على ركالت الجزاء

للنادي" :نود أن نشكره على العمل الجاد واالحترافية
اللذين أظهرهما الموسم الماضي .جون قائد مخضرم
وس ــاع ــدن ــا أك ـثــر م ـمــا ك ـنــا ن ـتــوقــع .ل ـقــد ك ــان شخصا
ذا شعبية كـبـيــرة وتــأثـيــر كـبـيــر فــي غ ــرف الـمــابــس؛
وهــو قائد أصيل أنشأ تعاونا خاصا بين الالعبين
والجمهور".
وأضاف البيان "نرجو حين يرجع بذاكرته للخلف
أن يتذكر أستون فيال بحب ،في الوقت الذي نتمنى له
األفضل في المستقبل".
وكان مدرب أستون فيال ستيف بروس قد أكد قبل
مباراة السبت أمام فولهام رغبته في استمرار تيري
مع الفريق في حال نجاحه في الصعود للبريميير ليغ.

ي ـس ـت ـعــد مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،وص ـيــف
ال ـ ــدوري االنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الن ـفــاق 20
مليون يورو من أجل ضم المدافع البرتغالي
الـ ـش ــاب دي ــوغ ــو دالـ ـ ـ ــوت ،ب ـح ـســب م ــا أك ــدت
الصحف البرتغالية المحلية امس االول.
وبحسب "أو جوغو" و"ريكورد" قرر فريق
الشياطين الحمر تسديد البند الجزائي البالغ
 20مليون يورو لنقل الظهير البالغ  19عاما
الى ملعب اولد ترافورد .وبحسب "آ بوال" قد
تصل قيمة انتقال الالعب الى  24مليون يورو.
ولـ ــم ي ـخــض دال ـ ـ ــوت ،ب ـطــل أوروب ـ ـ ــا تحت
 17عــامــا ف ــي  ،2016س ــوى  8م ـب ــاري ــات مع
بورتو هذا الموسم ،وهو االول له مع الفريق
االساسي.
وكـ ــان ب ــورت ــو ال ـم ـتــوج بـلـقــب الـ ـ ــدوري قد
تخلى عــن ظـهـيــره االي ـمــن الــدولــي ري ـكــاردو
بيريرا ا لــى ليستر سيتي االنكليزي مقابل
 20مليون يــورو قد يضاف اليها  5ماليين
يورو من المكافآت.
وف ــي ح ــال ق ــدوم ــه ،سـيـضــاف دالـ ــوت الــى
الئـحــة مــن الــاعـبـيــن الــذيــن ضمهم الـمــدرب
ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو م ــن الـ ــدوري
الـبــرتـغــالــي عـلــى غـ ــرار ريـ ـك ــاردو كــارفــالـيــو،
وتياغو منديش ،والصربي نيمانيا ماتيتش
والسويدي فيكتور ليندلوف.

ثنائية إبراهيموفيتش لم تنقذ غاالكسي
سـ ـ ـج ـ ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــدي زالتـ ـ ـ ـ ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش ثـنــائـيــة ثانية
لـ ـل ــوس ان ـج ـل ــس غ ــاالسـ ـك ــي فــي
دوري ك ـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدم اال مـ ـي ــر ك ــي
للمحترفين ،لكن فريقه سقط في
عقر داره امام داالس ( )2-3وبقي
مهددا بعدم التأهل للبالي أوف.
وب ـ ـعـ ــد ع ـ ــودت ـ ــه م ـ ــن االي ـ ـقـ ــاف
لمباراة واحدة اثر طرده في لقاء
فريقه مع مونتريال في  21مايو،
وجد ابراهيموفيتش ( 36عاما)
الطريق الى الشباك مرتين ،لكن

صحوة العمالق السويدي جاءت
متأخرة اذ كــان فريقه منتخلفا
ب ـثــاث ـيــة ن ـظ ـي ـفــة س ـج ـل ـهــا راي ــن
هولينغزهيد ( )34وكريستيان
كـ ــول ـ ـمـ ــان ( )40واالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري
كارلوس غرويزو (.)66
وقلص ابراهيموفيتش الفارق
بعد ثالث دقائق بتسديدة خادعة
من كرة لم يحسن الدفاع الخصم
تشتيتها ( ،)69ثــم ا س ـت ـفــاد من
الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ـع ـ ــددي فـ ــي ص ـف ــوف
الـ ـمـ ـن ــاف ــس بـ ـع ــد ط ـ ـ ــرد ص ــاح ــب

الهدف الثاني كولمان بالحمراء
( )80ليضيف الهدف الثاني في
الوقت بدل الضائع (.)90+7
ورفع ابراهيموفيتش رصيده
الــى  5اه ــداف بعد ان كــان سجل
ثنائية اولى في المباراة االولى له
مع فريقه في دربي مدينة لوس
انـجـلــس ال ـتــي تـغـلــب فـيـهــا على
جاره لوس انجلس إف سي 4-3
اواخر مارس الماضي.
وك ــان غــاالكـســي انـعــش آمــالــه
بالتأهل للبالي اوف بعد ان حقق

المنتخب الفرنسي يختبر قوته بمواجهة اآلزوري
قبل أسبوعين فقط من انطالق فعاليات بطولة
كــأس العالم  2018في روسـيــا ،ستكون جماهير
كــرة القدم في أوروب ــا وجميع أنحاء العالم على
موعد مع واحدة من أبرز المواجهات الكالسيكية
فــي عــالــم الـلـعــب ،وإن افـتـقــدت كثيرا مــن نكهتها
وفتنتها هذه المرة.
ً
وي ـحــل الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ضـيـفــا على
نظيره الفرنسي في نيس حيث تمثل المباراة
الودية بينهما اليوم إحدى الخطوات المهمة
على طريق اسـتـعــدادات المنتخب الفرنسي
للمونديال الروسي ،في حين يغيب المنتخب
اإليطالي (اآلزوري) عن فعاليات المونديال
هذه المرة.
ويخوض المنتخب الفرنسي فعاليات
الــدور األول للمونديال ضمن المجموعة
الثالثة التي تضم معه منتخبات أستراليا
وبيرو والدنمارك.
ويستهل الفريق الفرنسي مسيرته في
البطولة بمواجهة المنتخب األسترالي
في  16يونيو المقبل.
ف ــي ال ـم ـقــابــل  ،سـيـكـتـفــي الـمـنـتـخــب
اإليـطــالــي  ،الـفــائــز بلقب الـبـطــولــة أربــع
م ــرات ســابـقــة ،ب ــدور الـمـشــاهــدة فــي هذه
البطولة التي تقام من  14يونيو إلــى 15
يوليو المقبلين.
وه ــذه هــي أول نسخة تشهد غياب
اآلزوري ع ــن ال ـمــونــديــال مـنــذ نسخة
 1958بالسويد.

وكــان اآلزوري سقط في التصفيات بخسارته
صفر  1 /أمام نظيره السويدي في مجموع مباراتي
الذهاب واإلياب بالملحق األوروبي الفاصل.
وخ ــاض الفريق مباراتين وديتين فــي مــارس
الماضي تحت قيادة المدرب المؤقت لويجي دي
باجيو الذي عاد اآلن لعمله مع المنتخب اإليطالي
للشباب.
واستهل مانشيني مبارياته مع الفريق بالفوز
 1 / 2وديــا يــوم االثنين الماضي على المنتخب
السعودي ضمن اسـتـعــدادات األخـيــر للمونديال
الروسي.
وجاء هذا الفوز بعد أربع مباريات غابت فيها
االنتصارات عن اآلزوري وشهدت تسجيل الفريق
ً
ً
هدفا واحدا فقط.
وس ـج ــل م ــاري ــو بــالــوتـيـلـلــي ال ـع ــائ ــد لـصـفــوف
اآلزوري وبديله أندرييا بيلوتي هدفي الفريق في
مرمى السعودية.
ك ـم ــا شـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة م ـش ــارك ــة ال ـع ــدي ــد مــن
الــاعـبـيــن ال ـش ـبــان وال ـن ـجــوم ال ـجــدد فــي صفوف
اآلزوري.
وق ــال بـيـلــوتــي" :لـعـبـنــا م ـبــاراة جـيــدة بالفعل،
وسعينا لفرض أسلوب لعبنا وكانت هناك العديد
من التحركات الجيدة في المباراة ...صنعنا العديد
من الفرص وحققنا الفوز".
ً
وك ـ ــان ب ـي ـلــوتــي س ـجــل  26ه ــدف ــا ف ــي ال ـ ــدوري
اإليـطــالــي خــال موسم  2017 / 2016لكنه عانى
اإلصابات في الموسم المنقضي.
وكان بالوتيللي لعب تحت قيادة مانشيني في

كــل مــن إنتر ميالن اإليطالي ومانشستر سيتي
اإلنـكـلـيــزي وف ــاز فــي كــل مــن المرتين
بلقب الدوري المحلي.
وخرج بالوتيللي ،الذي غاب عن
صفوف اآلزوري نحو أربع سنوات،
ً
من مباراة السعودية متأثرا بإصابة
عضلية تـبــدو خفيفة .وينتظر أن
ً
يـكــون جــاهــزا لـلـمـبــاراة الـمـقــررة في
ً
ً
مدينة نيس الفرنسية غدا علما أنه سجل
ً
 43هــدفــا لنيس فــي الـ ــدوري الـفــرنـســي خــال
الموسمين الماضيين.
وق ــد تسنح الـفــرصــة أم ــام سـيـمــونــي زازا
للمشاركة مــع اآلزوري لـلـمــرة األول ــى منذ
نوفمبر  2016فيما يأمل دومينيكو بيراري
في خوض أولى مبارياته مع الفريق.
وفــي المقابل ،احتفل المنتخب الفرنسي
بالهدف النموذجي الــذي سجله أوليفيه جيرو
خالل مباراة الفريق الودية التي فاز فيها  / 2صفر
على نظيره األيرلندي يوم االثنين الماضي.
كما تسود حالة من السعادة أجــواء المنتخب
الفرنسي بعدما سجل نجمه أ نـطــوان غريزمان
هدفين ساعد بهما فريقه أتلتيكو مدريد اإلسباني
على الفوز في نهائي مسابقة الــدوري األوروبــي
على مارسيليا الفرنسي في وقت سابق من الشهر
الحالي.
(د ب أ)

انتصارين متتاليين ،لكن خسارة
االربعاء وضعته من جديد على
ال ـحــافــة ،وه ــو يـقـبــع ف ــي الـمــركــز
الـ ـث ــام ــن ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـم ـن ـط ـقــة
الغربية ،االخير المؤهل لالدوار
االقصائية ،برصيد  16نقطة من
 13مـبــاراة ،بـفــارق االه ــداف فقط
عن مينيسوتا يونايتد التاسع.
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ً
زيدان يعلن رحيال «غير متوقع» عن ريـال مدريد
في قرار مفاجئ خالل مؤتمر صحافي دعيت إليه وسائل اإلعالم ،أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ،أمس ،استقالته من
تدريب نادي ريال مدريد،
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ،أمس ،رحيله
عن اإلدارة الفنية لنادي ريال مدريد االسباني،
بعد أي ــام مــن قيادته للقب الثالث تواليا في
مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وقال زيدان ،الذي يشرف على النادي الملكي
مـنــذ  2016ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي دع ـيــت إلـيــه
وسائل اإلعالم على عجل" :اتخذت قرارا بعدم
البقاء في الموسم المقبل مدربا لريـال مدريد.
بعد ثالثة أعوام ،أحتاج الى مسار مختلف ،الى
طريقة أخرى للعمل".
وأضــاف زيــدان ،الــذي كان عقده مع النادي
الملكي يمتد حتى " 2020ال أرى نفسي أنني
ســأواصــل الـفــوز فــي السنة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وأن ـ ـ ــا شـخــص

ف ــائ ــز ،وال أح ــب أن أخ ـس ــر ،أعـتـقــد أن ــه الــوقــت
(المناسب) بالنسبة للجميع ،لي ،وللفريق".
وتابع" :على هذا الفريق أن يستمر بتحقيق
الفوز ،ويحتاج الى تغيير".
وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي
كان جالسا الى جانب زيدان خالل المؤتمر ،إن
قرار الفرنسي كان "غير متوقع".
وأوضح زيدان أنه ال يبحث "عن فريق آخر"
لتدريبه ،وذلك ردا على سؤال من الصحافيين
عن مستقبله.
وق ــاد زي ــدان ( 45عــامــا) ري ــال مــدريــد الــى 9
أل ـقــاب مـنــذ تعيينه خـلـفــا لــإسـبــانــي رافــايــل

بينيتيز المقال من منصبه في يناير .2016
وي ــأت ــي قـ ــرار زي ـ ــدان بــالــرح ـيــل ع ــن ال ـنــادي
األبيض ،بعد خمسة أيام من دخوله السجالت
التاريخية للمسابقات القارية ،إذ أصبح أول
مــدرب فــي تــاريــخ دوري األبـطــال يحرز اللقب
ثالث مرات تواليا .كما أنه بات المدرب الثالث
فـقــط فــي تــاريــخ المسابقة الـتــي انطلقت عــام
 ،1956يتوج بثالثة ألقاب.
وأحرز ريـال لقبه الثالث تواليا والثالث عشر
في تاريخه بدوري األبطال ،بفوزه السبت على
ليفربول اإلنكليزي  1 -3في المباراة النهائية
التي أقيمت في العاصمة األوكرانية كييف.

زيدان وفلورينتينو بيريز بعد المؤتمر الصحافي

ً ً
المبارد مديرا فنيا لديربي كاونتي
أع ـل ــن ن ـ ــادي دي ــرب ــي كــاون ـتــي،
المنافس ب ــدوري الــدرجــة األولــى
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ام ــس تـعـيـيــن فــرانــك
الم ـبــارد ،العــب تشلسي السابق،
مديرا فنيا للفريق األول لكرة القدم
مدة ثالث سنوات.
وكـ ـ ــان المـ ـ ـب ـ ــارد ،الـ ـ ــذي حـصــل
على وظيفته األولــى كـمــدرب ،من
بين  20مرشحا لتدريب الفريق
وأصبح سابع مــدرب لديربي في
آخر ثالث سنوات.
وسيكون المبارد خليفة لجاري
رويـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــذي رحـ ـ ــل عـ ــن الـ ـن ــادي
لتدريب فريق ستوك سيتي.
وقـ ـ ــال م ـي ــل م ــوري ــس الــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـن ــادي" :س ـع ـيــد بــأن
يكون لدينا شخص مثل فرانك في
تدريب الفريق".
وق ـ ــال ف ــران ــك الم ـ ـبـ ــارد" :أردت
دائما أن ادرب فريقا لديه تقاليد
وتاريخ مثل ديربي كاونتي .لذلك،
فإنها فرصة كبيرة .قضيت وقتا
طويال في مناقشة دوري وأهداف
الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس وأعـ ـض ــاء
المجلس".

وأض ــاف" :نــريــد أن نبني على
إنهاء الفريق الموسم الماضي في
الـمــراكــز الـســت األول ــى ،بينما في
نفس الوقت نقوم بتصعيد بعض
الــاع ـب ـيــن الـمـتـمـيــزيــن م ــن قـطــاع
الناشئين الذي يملكه النادي".
وأوض ــح "إنـهــا أول وظيفة لي
كـمــديــر ف ـنــي ،ولـكـنـنــي عـمـلــت عن
قرب مع أفضل مدربي العالم في

اللعبة وأنا واثق بقدراتي الخاصة
وبالفريق الذي سيكون بجانبي.
أعـلــن أن األم ــور لــن تـكــون سهلة-
ليس من السهل تدريب فريق كرة
قدم -ولكنني أتطلع للتحدي".
(د ب أ)

قال جوردان بيكفورد حارس مرمى إنكلترا إن منتخب بالده
يتدرب على ركالت الجزاء قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم
لكرة القدم الشهر المقبل لتجنب تكرار الخروج من بطوالت كبرى
بسبب ركالت الترجيح.
وتملك إنكلترا سجال صادما في ركالت الترجيح ،إذ فشلت في
ست مرات من آخر سبع مرات في ركالت الترجيح في البطوالت
الكبيرة .واالستثناء الوحيد يعود إلى التفوق على إسبانيا في
دور الثمانية لبطولة أوروبا .1996
وقــال بيكفورد لوسائل إعــام محلية" :نبذل مجهودا كبيرا
لالستعداد .هناك الكثير من الالعبين الجيدين في تنفيذ ركالت
الجزاء ونحن نتدرب عليها في األيام األخيرة".
وأضاف الحارس البالغ عمره  24عاما والذي خاض مباراتين
دوليتين" :كــان من الصعب التصدي لهذه الــركــات" .وبيكفورد
ضمن ثالثة حراس في التشكيلة النهائية إلنكلترا في كأس العالم
بعدما استبعد المدرب جاريث ساوثجيت الحارس المخضرم
جو هارت.
وظ ـهــر ح ــارس إي ـفــرتــون بـشـكــل جـيــد مـنــذ ظ ـهــوره األول مع
إنكلترا في مباراة ودية أمام ألمانيا في نوفمبر ،وعزز آماله في
الوجود بالتشكيلة األساسية بعدما تألق خالل الفوز 1-صفر
على هولندا في مارس.
وتبدأ إنكلترا مشوارها في كأس العالم في المجموعة السابعة
مع تونس في  18الجاري.

تيري يرحل عن أستون فيال بعد موسم واحد
رحل المدافع المخضرم جون تيري ( 37عاما) عن
صفوف فريق أستون فيال بعد موسم واحد قضاه في
صفوفه ،وفقا لما أعلنه النادي اإلنكليزي امس األول
في بيان رسمي.
وكان تيري قد وصل ألستون فيال ،الذي يلعب في
دوري القسم الثاني (تشامبيونشيب) ،الصيف الماضي
بعقد يمتد لموسم واحد بعد مغاردته تشلسي.
وفشل أستون فيال في التأهل لـلــدوري اإلنكليزي
الممتاز (بريميير ليغ) اثــر سقوطه السبت الماضي
عـلــى ملعب ويمبلي فــي نـهــائــي ملحق الـتــرقــي أمــام
فولهام بهدف نظيف.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع اإللكتروني

اليونايتد مهتم بالبرتغالي دالوت

بيكفورد :إنكلترا تتدرب
على ركالت الجزاء

للنادي" :نود أن نشكره على العمل الجاد واالحترافية
اللذين أظهرهما الموسم الماضي .جون قائد مخضرم
وس ــاع ــدن ــا أك ـثــر م ـمــا ك ـنــا ن ـتــوقــع .ل ـقــد ك ــان شخصا
ذا شعبية كـبـيــرة وتــأثـيــر كـبـيــر فــي غ ــرف الـمــابــس؛
وهــو قائد أصيل أنشأ تعاونا خاصا بين الالعبين
والجمهور".
وأضاف البيان "نرجو حين يرجع بذاكرته للخلف
أن يتذكر أستون فيال بحب ،في الوقت الذي نتمنى له
األفضل في المستقبل".
وكان مدرب أستون فيال ستيف بروس قد أكد قبل
مباراة السبت أمام فولهام رغبته في استمرار تيري
مع الفريق في حال نجاحه في الصعود للبريميير ليغ.

ي ـس ـت ـعــد مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،وص ـيــف
ال ـ ــدوري االنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الن ـفــاق 20
مليون يورو من أجل ضم المدافع البرتغالي
الـ ـش ــاب دي ــوغ ــو دالـ ـ ـ ــوت ،ب ـح ـســب م ــا أك ــدت
الصحف البرتغالية المحلية امس االول.
وبحسب "أو جوغو" و"ريكورد" قرر فريق
الشياطين الحمر تسديد البند الجزائي البالغ
 20مليون يورو لنقل الظهير البالغ  19عاما
الى ملعب اولد ترافورد .وبحسب "آ بوال" قد
تصل قيمة انتقال الالعب الى  24مليون يورو.
ولـ ــم ي ـخــض دال ـ ـ ــوت ،ب ـطــل أوروب ـ ـ ــا تحت
 17عــامــا ف ــي  ،2016س ــوى  8م ـب ــاري ــات مع
بورتو هذا الموسم ،وهو االول له مع الفريق
االساسي.
وكـ ــان ب ــورت ــو ال ـم ـتــوج بـلـقــب الـ ـ ــدوري قد
تخلى عــن ظـهـيــره االي ـمــن الــدولــي ري ـكــاردو
بيريرا ا لــى ليستر سيتي االنكليزي مقابل
 20مليون يــورو قد يضاف اليها  5ماليين
يورو من المكافآت.
وف ــي ح ــال ق ــدوم ــه ،سـيـضــاف دالـ ــوت الــى
الئـحــة مــن الــاعـبـيــن الــذيــن ضمهم الـمــدرب
ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو م ــن الـ ــدوري
الـبــرتـغــالــي عـلــى غـ ــرار ريـ ـك ــاردو كــارفــالـيــو،
وتياغو منديش ،والصربي نيمانيا ماتيتش
والسويدي فيكتور ليندلوف.

ثنائية إبراهيموفيتش لم تنقذ غاالكسي
سـ ـ ـج ـ ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــدي زالتـ ـ ـ ـ ــان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش ثـنــائـيــة ثانية
لـ ـل ــوس ان ـج ـل ــس غ ــاالكـ ـس ــي فــي
دوري ك ـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدم اال مـ ـي ــر ك ــي
للمحترفين ،لكن فريقه سقط في
عقر داره امام داالس ( )2-3وبقي
مهددا بعدم التأهل للبالي أوف.
وب ـ ـعـ ــد ع ـ ــودت ـ ــه م ـ ــن االي ـ ـقـ ــاف
لمباراة واحدة اثر طرده في لقاء
فريقه مع مونتريال في  21مايو،
وجد ابراهيموفيتش ( 36عاما)
الطريق الى الشباك مرتين ،لكن

صحوة العمالق السويدي جاءت
متأخرة اذ كــان فريقه منتخلفا
ب ـثــاث ـيــة ن ـظ ـي ـفــة س ـج ـل ـهــا راي ــن
هولينغزهيد ( )34وكريستيان
كـ ــول ـ ـمـ ــان ( )40واالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري
كارلوس غرويزو (.)66
وقلص ابراهيموفيتش الفارق
بعد ثالث دقائق بتسديدة خادعة
من كرة لم يحسن الدفاع الخصم
تشتيتها ( ،)69ثــم ا س ـت ـفــاد من
الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ـع ـ ــددي فـ ــي ص ـف ــوف
الـ ـمـ ـن ــاف ــس بـ ـع ــد ط ـ ـ ــرد ص ــاح ــب

الهدف الثاني كولمان بالحمراء
( )80ليضيف الهدف الثاني في
الوقت بدل الضائع (.)90+7
ورفع ابراهيموفيتش رصيده
الــى  5اه ــداف بعد ان كــان سجل
ثنائية اولى في المباراة االولى له
مع فريقه في دربي مدينة لوس
انـجـلــس ال ـتــي تـغـلــب فـيـهــا على
جاره لوس انجلس إف سي 4-3
اواخر مارس الماضي.
وك ــان غــاالكـســي انـعــش آمــالــه
بالتأهل للبالي اوف بعد ان حقق

المنتخب الفرنسي يختبر قوته بمواجهة اآلزوري
قبل أسبوعين فقط من انطالق فعاليات بطولة
كــأس العالم  2018في روسـيــا ،ستكون جماهير
كــرة القدم في أوروب ــا وجميع أنحاء العالم على
موعد مع واحدة من أبرز المواجهات الكالسيكية
فــي عــالــم الـلـعــب ،وإن افـتـقــدت كثيرا مــن نكهتها
وفتنتها هذه المرة.
ً
وي ـحــل الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ضـيـفــا على
نظيره الفرنسي في نيس حيث تمثل المباراة
الودية بينهما اليوم إحدى الخطوات المهمة
على طريق اسـتـعــدادات المنتخب الفرنسي
للمونديال الروسي ،في حين يغيب المنتخب
اإليطالي (اآلزوري) عن فعاليات المونديال
هذه المرة.
ويخوض المنتخب الفرنسي فعاليات
الــدور األول للمونديال ضمن المجموعة
الثالثة التي تضم معه منتخبات أستراليا
وبيرو والدنمارك.
ويستهل الفريق الفرنسي مسيرته في
البطولة بمواجهة المنتخب األسترالي
في  16يونيو المقبل.
ف ــي ال ـم ـقــابــل  ،سـيـكـتـفــي الـمـنـتـخــب
اإليـطــالــي  ،الـفــائــز بلقب الـبـطــولــة أربــع
م ــرات ســابـقــة ،ب ــدور الـمـشــاهــدة فــي هذه
البطولة التي تقام من  14يونيو إلــى 15
يوليو المقبلين.
وه ــذه هــي أول نسخة تشهد غياب
اآلزوري ع ــن ال ـمــونــديــال مـنــذ نسخة
 1958بالسويد.

وكــان اآلزوري سقط في التصفيات بخسارته
صفر  1 /أمام نظيره السويدي في مجموع مباراتي
الذهاب واإلياب بالملحق األوروبي الفاصل.
وخ ــاض الفريق مباراتين وديتين فــي مــارس
الماضي تحت قيادة المدرب المؤقت لويجي دي
باجيو الذي عاد اآلن لعمله مع المنتخب اإليطالي
للشباب.
واستهل مانشيني مبارياته مع الفريق بالفوز
 1 / 2وديــا يــوم االثنين الماضي على المنتخب
السعودي ضمن اسـتـعــدادات األخـيــر للمونديال
الروسي.
وجاء هذا الفوز بعد أربع مباريات غابت فيها
االنتصارات عن اآلزوري وشهدت تسجيل الفريق
ً
ً
هدفا واحدا فقط.
وس ـج ــل م ــاري ــو بــالــوتـيـلـلــي ال ـع ــائ ــد لـصـفــوف
اآلزوري وبديله أندرييا بيلوتي هدفي الفريق في
مرمى السعودية.
ك ـم ــا شـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة م ـش ــارك ــة ال ـع ــدي ــد مــن
الــاعـبـيــن ال ـش ـبــان وال ـن ـجــوم ال ـجــدد فــي صفوف
اآلزوري.
وق ــال بـيـلــوتــي" :لـعـبـنــا م ـبــاراة جـيــدة بالفعل،
وسعينا لفرض أسلوب لعبنا وكانت هناك العديد
من التحركات الجيدة في المباراة ...صنعنا العديد
من الفرص وحققنا الفوز".
ً
وك ـ ــان ب ـي ـلــوتــي س ـجــل  26ه ــدف ــا ف ــي ال ـ ــدوري
اإليـطــالــي خــال موسم  2017 / 2016لكنه عانى
اإلصابات في الموسم المنقضي.
وكان بالوتيللي لعب تحت قيادة مانشيني في

كــل مــن إنتر ميالن اإليطالي ومانشستر سيتي
اإلنـكـلـيــزي وف ــاز فــي كــل مــن المرتين
بلقب الدوري المحلي.
وخرج بالوتيللي ،الذي غاب عن
صفوف اآلزوري نحو أربع سنوات،
ً
من مباراة السعودية متأثرا بإصابة
عضلية تـبــدو خفيفة .وينتظر أن
ً
يـكــون جــاهــزا لـلـمـبــاراة الـمـقــررة في
ً
ً
مدينة نيس الفرنسية غدا علما أنه سجل
ً
 43هــدفــا لنيس فــي الـ ــدوري الـفــرنـســي خــال
الموسمين الماضيين.
وق ــد تسنح الـفــرصــة أم ــام سـيـمــونــي زازا
للمشاركة مــع اآلزوري لـلـمــرة األول ــى منذ
نوفمبر  2016فيما يأمل دومينيكو بيراري
في خوض أولى مبارياته مع الفريق.
وفــي المقابل ،احتفل المنتخب الفرنسي
بالهدف النموذجي الــذي سجله أوليفيه جيرو
خالل مباراة الفريق الودية التي فاز فيها  / 2صفر
على نظيره األيرلندي يوم االثنين الماضي.
كما تسود حالة من السعادة أجــواء المنتخب
الفرنسي بعدما سجل نجمه أ نـطــوان غريزمان
هدفين ساعد بهما فريقه أتلتيكو مدريد اإلسباني
على الفوز في نهائي مسابقة الــدوري األوروبــي
على مارسيليا الفرنسي في وقت سابق من الشهر
الحالي.
(د ب أ)

انتصارين متتاليين ،لكن خسارة
االربعاء وضعته من جديد على
ال ـحــافــة ،وه ــو يـقـبــع ف ــي الـمــركــز
الـ ـث ــام ــن ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـم ـن ـط ـقــة
الغربية ،االخير المؤهل لالدوار
االقصائية ،برصيد  16نقطة من
 13مـبــاراة ،بـفــارق االه ــداف فقط
عن مينيسوتا يونايتد التاسع.
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غوارديوال يرفع القبعة لريال مدريد
تشافي :الريال لديه جينات االنتصار والبرشا نائم
في فعالية كروية في مدينة
برشلونة ،قال غوارديوال
مدرب مانشستر سيتي ،أنه يرفع
القبعة لريال مدريد الذي توج
بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

لم يتردد مدرب مانشستر سيتي،
اإلسباني بيب غــوارد يــوال في "رفع
ال ـق ـب ـع ــة" ل ــري ــال م ــدري ــد ال ـ ــذي ت ــوج
بـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا أربـ ــع م ــرات
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخ ـي ــرة،
ف ــي ح ـيــن أش ــاد بــال ـمــوســم "ال ــرائ ــع"
ا لــذي قدمه برشلونة ،بطل ا لــدوري
اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم وكـ ــأس ملك
إسبانيا.
وفـ ــي ف ـعــال ـيــة ك ــروي ــة ف ــي مــديـنــة
بــرش ـلــونــة ،ق ــال غـ ــوارديـ ــوال" ،حـيــن
تفوز بالتشامبيونز ليغ ثالث مرات
على التوالي ،وأربع مرات في خمس
سـنــوات هــذا يعني أن األ مــر يتعلق
بفريق مدهش .إنها مسابقة صعبة
ومعقدة جدا يتوقف فيها استمرارك
أو خ ــرو ج ــك مـنـهــا عـلــى ا لـكـثـيــر من
األمور".
وأوضح مدرب برشلونة وبايرن
م ـيــون ـيــخ ســاب ـقــا أن "ال ــري ــال أظـهــر
م ــا ه ـي ـت ــه" ب ـع ــد أن أدرك ل ـي ـفــر بــول،
خ ـص ـمــه ف ــي ن ـه ــا ئ ــي دوري أ ب ـط ــال
أوروب ـ ـ ــا ،ال ـت ـع ــادل ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ــذي
انتهى بفوز الملكي .1-3
وق ـ ـ ــال "فـ ـ ــي الـ ــدقـ ــائـ ــق الـ ـعـ ـش ــر أو
ال ـ ــ 15ال ـتــال ـيــة ،ك ــان ه ــذا ه ــو الــوقــت
ا ل ــذي يـمـكــن أن يـقـلــب فـيــه ليفربول
ال ـن ـت ـي ـجــة ،وفـ ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة كــان
الريال هو األفضل".
وأبــرز غــوارديــوال أن ريــال مدريد
" ي ـع ــرف ك ـيــف يـتـعــا مــل بـشـكــل جيد
جدا مع هذه المواقف في المباريات

اإلقصائية" ،لذلك يجب "رفع القبعة
لهم".
وأردف أن "ا لـ ـ ـف ـ ــوز ث ـ ــاث مـ ــرات
متتالية بالتشامبيونز يظهر قوة
ال ـف ــري ــق وال ـ ـمـ ــدرب (ال ـف ــرن ـس ــي زيــن
الدين زيدان) والنادي .سنحاول أال
يفوزوا للمرة الرابعة".
وعلى جانب آخر ،نفى مدرب مان
سيتي ا لـتـقــار يــر بـشــأن ر غـبــة ناديه
فــي التعاقد مــع صــا نــع أ لـعــاب ر يــال
مدريد ،إيسكو أالركون.
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرش ـ ــا ،أبـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـم ـ ــدرب
ال ـك ـت ــال ــون ــي "ح ـي ــن ي ـخ ـســر ال ـبــرشــا
م ـ ـبـ ــاراة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط طـ ـ ــوال ال ـع ــام
و ع ـنــد مــا ي ـفــوز ب ـكــأس ا لـمـلــك للمرة
ال ــرابـ ـع ــة ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ف ـه ــو ق ــدم
موسما رائعا" .كما أبرز أنه عندما
يفوز فريق بكل أ لـقــاب الليغا التي
ح ـق ـق ـه ــا الـ ـب ــرش ــا خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أنـ ــه "أف ـض ــل
فريق في إسبانيا".
وأض ــاف غ ــواردي ــوال "ف ــي أوروب ــا
يمكنك أن تمر بلحظة سيئة والريال
يـ ـتـ ـحـ ـك ــم فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه األمـ ـ ـ ـ ــور ب ـش ـكــل
أف ـضــل" ،لـكـنــه اسـتـطــرد أن "الـبــرشــا
سيظل أفضل فريق في العالم سواء
فاز بالتشامبيونز أم ال".
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ان ـ ـت ـ ـقـ ــد العـ ــب
بــرشـلــونــة ال ـســابــق وال ـســد الـقـطــري
حاليا ،تشافي هيرنانديز ،سياسة
االن ـت ـق ــاالت ف ــي ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي
عقب فوز ريال مدريد بدوري أبطال

زيدان وغوارديوال
أورو بــا للمرة الثالثة على التوالي
والرابعة خالل خمس سنوات.
و فــي تسجيل خــاص تــم تسريبه
عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
قـ ـ ـ ـ ــال العـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
المخضرم إن "الريال يتمتع بجينات
االنـتـصــار والـبــرشــا دخــل فــي حالة
ُسبات".
وأض ــاف أن بــرشـلــونــة "ف ــي حــالــة

ُسـ ـب ــات م ـنــذ سـ ـن ــوات ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
باالنتقاالت ،والمسؤولون عن مهمة
الـتـعــاقــد مــع العـبـيــن تــائـهــون وهــذا
األمر كان له عواقب".
وأ قـ ـ ـ ــر تـ ـش ــا ف ــي ( 38ع ـ ــا م ـ ــا) ب ــأن
ال ــري ــال حــالـفــه ال ـحــظ ط ــوال بـطــولــة
ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـي ــغ ،م ــؤك ــدا "ريـ ــال
مدريد كل األمور تسير في صالحه:
العبون يصابون مثل نيمار (باريس

ديل بوسكي :تصريحات رونالدو بالرحيل لم تكن مناسبة
ً
أكـ ــد م ـ ــدرب مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ســاب ـقــا،
فـيـسـنـتــي ديـ ــل ب ــوس ـك ــي ،أمـ ــس األول ،أن
تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو،
نجم ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،عقب نهائي
دوري األبـ ـ ـط ـ ــال "ل ـ ــم ت ـك ــن م ـن ــاس ـب ــة عـلــى
اإلطالق".
وخ ــرج الـنـجــم الـبــرتـغــالــي بتصريحات
عقب تتويج الفريق الملكي بلقبه الثالث
على التوالي وال ــ 13في تاريخه بالبطولة
يلمح فيها إلمكانية رحيله عن الفريق في
الموسم المقبل.
وتحدث ديل بوسكي خالل مراسم تقديم
نسخة جديدة من الملعب الذي يحمل اسمه
ً
في مدريد ،حول الواقع الرياضي ،وتحديدا
تصريحات النجمين رونــالــدو والــويـلــزي
غــار يــث بيل عقب نهائي "التشامبيونز"،
وأوضــح أنها "لم تكن مناسبة ،ولكنها لم
تفسد احتفاالت النادي".
ك ـم ــا وصـ ــف ال ـ ـمـ ــدرب األسـ ـب ــق لـلـفــريــق
الملكي ،الذي قاده للفوز بلقبين في دوري

األبطال موسمي ( 1999-2000و)2001-2002
الحقبة "الــرائـعــة" للميرينجي فــي أوروب ــا
بـ"المذهلة" ،وأكد أنها تذكره بـ"الفترة التي
فاز بها ريال مدريد بثالثة ألقاب في دوري
األبـطــال خــال ست سنوات ( 1998و2000
و.")2002
وعلى جانب آخر ،أعرب المدرب السابق
لـمـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ع ــن "ت ـل ـه ـفــه" الن ـطــاق
مونديال روسيا ،في حين أشار إلى اتفاق
الجميع على القائمة النهائية التي أعلنها
جولين لوبتيغوي ،المدير الفني لـ"ال روخا"،
"باستثناء العــب أو اثنين حــدث حولهما
جدل".
ووض ـ ــع ب ـطــل ال ـع ــال ــم م ــع إس ـبــان ـيــا في
 2010بجنوب إفريقيا" ،الـمــاتــادور" كأحد
المرشحين للفوز بمونديال روسيا ،ولكن
ً
"دائ ـ ـمـ ــا م ــع وج ـ ــود االع ـ ـتـ ــدال وال ـت ــواض ــع،
لكننا سندخل البطولة بقوة بعد مرحلة
التصفيات األقوى في تاريخنا".
وتـ ـ ـط ـ ــرق ديـ ـ ــل ب ــوسـ ـك ــي ل ـل ـح ــدي ــث عــن

الالعبين الثالثة الذين رحلوا عن الدوري
اإلسباني "الليغا" هــذا الموسم ،وهم
أنــدريــس إنييستا وتـشــابــي برييتو
وفرناندو توريس.
وق ــال ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد "إنييستا
وت ــوري ــس وك ــذل ــك ت ـشــابــي بــريـيـتــو
ً
ك ـ ــان ـ ــوا م ـ ـثـ ــاال رائ ـ ـ ـعـ ـ ــا يـ ـحـ ـت ــذي بــه
الالعبون الشباب".
ً
ووصف صاحب الـ 67عاما الموسم
الذي قدمه برشلونة وأتلتيكو مدريد
بـ"الممتاز" ،مؤكدا أنهما "استحقا
ً
تماما" األلقاب التي فــازا بها،
الليغا والكأس للبالوغرانا،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
لألتلتي.
(إفي)

نهاية صعبة لماراثون أولمبياد طوكيو
أزيح الستار عن مسار سباق الماراثون في أولمبياد
طوكيو  2020أمس ،إذ ستكون نهايته مثيرة بوجود
منحدر حتى النهاية باالستاد األولمبي الجديد.
وسـيـمــر الـسـبــاق بــالـعــديــد مــن األم ــاك ــن التاريخية
والـمـعــروفــة فــي المدينة ومــن بينها قصر إمـبــراطــور
اليابان.
وستكون النهاية صعبة بوجود منحدر في آخر ثالثة
كيلومترات في الوصول إلى مكان االنطالقة باالستاد
األولمبي في غرب المدينة.
وقــالــت نــاوكــو تــاكــاشــي الـفــائــزة بذهبية مــاراثــون
ً
أولمبياد سيدني  2000إنها تأمل أن يكون المسار مثيرا
في اليابان ،التي تعشق هذا النوع من السباقات.
وأضافت تاكاشي ،التي كــررت مواطنتها ميزوكي
نوجوتشي إنجازها بحصد الذهبية في أولمبياد أثينا

بعد ذلك بأربع سنوات" :من المثير أن نتخيل بعد نحو
عامين من اآلن امتالء جانبي المسار بعدد ال نهائي
من الجماهير خــال مــاراثــون أولمبياد طوكيو 2020
بــاإلضــافــة إلــى سباق الـمـشــي ...،أتطلع ألداء رائ ــع من
المتسابقين ،الذين ستشجعهم الجماهير على جانبي
ً
المسار .سيكون سباقا مثيرا".
كما تم اإلعالن عن مسار سباق المشي والذي سيكون
داخل حدائق قصر اإلمبراطور.
وتعد سباقات الماراثون من أشهر الرياضات في
اليابان مع تشجيع أكثر من مليون شخص المتسابقين
المشاركين في السباق السنوي في طوكيو.
ويتشابه مسار ماراثون األولمبياد مع مسار سباق
طوكيو وهو أحد أبرز السباقات في العالم والذي يقام في
الشتاء لتفادي حرارة الصيف ونسبة الرطوبة العالية.

س ــان ج ـيــرمــان) وروبـ ــن وبــواتـيـنــج
(بــايــرن مـيــونـيــخ ،الـحـكــام والــاعــب
األهم في ليفربول يتعرض إلصابة
(م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــاح) ،حـ ـ ــارس ال ـب ــاي ــرن
وليفربول يتعثران .يبدو أن هناك
سحرا ما".
ويعتقد ال عــب برشلونة السابق
أن مـشـكـلــة ال ـب ــاوغ ــران ــا الــرئـيـسـيــة
تمكن في فوز الريال بالتشامبيونز

لـيــغ ثــاث م ــرات متتالية ،موضحا
"الـمـشـكـلــة هــي أن الـبــرشــا دخ ــل في
حـ ــا لـ ــة ُس ـ ـبـ ــات و ي ـ ـبـ ــدو أن ا ل ـب ــر ش ــا
يـ ـف ــوز بـ ـبـ ـط ــوالت ل ـك ـن ـه ــم يـ ـف ــوزون
بالتشامبيونز".
(إفي)

يويفا يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس أوروبا
وقع االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) امس
األول ،مــذكــرة تفاهم مــع مجلس أوروب ــا ترتكز
على االهتمام بأربعة مجاالت رئيسية
للتعاون.
اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى
ال ـع ـمــل م ـعــا ف ــي م ـجــاالت
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــان
وال ـن ــزاه ــة والـحــوكـمــة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــة،
وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر وس ـ ــائ ـ ــل
السالمة واألمــن في
مباريات كرة القدم،
والتعاون في تنظيم
الفعاليات الكروية
الكبرى.
ق ـ ـ ــال ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي
ألـ ـيـ ـكـ ـسـ ـن ــدر س ـي ـف ــري ــن،
رئـ ـي ــس ي ــوي ـف ــا ،ف ــي ب ـيــان
أصـ ــدره مـجـلــس أوروب ـ ــا "فــي
ظل التعاون بيننا ،فإن بإمكاننا
إحراز تقدم في تعزيز القيم اإليجابية لكرة
القدم والنموذج الرياضي األوروبي بشكل عام".
من جانبه ،قال النرويجي ثوربيورن ياجالند،

األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـلــس أوروب ـ ـ ـ ــا "إن ال ـش ــراك ــة
ستساعدنا على تعزيز حقوق اإلنسان والحكم
ال ــرش ـي ــد ف ــي ال ــري ــاض ــة ع ـلــى أس ـ ــاس الـقـيــم
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـم ـت ـنــوعــة
والمتضامنة".
ومن المقرر توقيع مذكرة
ت ـف ــاه ــم م ـم ــاث ـل ــة فـ ــي وق ــت
الح ــق م ــن ال ـع ــام الـحــالــي
ب ـ ـيـ ــن مـ ـجـ ـل ــس أوروبـ ـ ـ ـ ــا
واالت ـح ــاد الــدولــي لكرة
الـ ـق ــدم (فـ ـيـ ـف ــا) ،ك ـم ــا تــم
االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـق ــد
اجـتـمــاع بـيــن الطرفين
في يناير القادم.
ويعتبر مجلس أوروبا
مـنـظـمــة رائ ـ ــدة ف ــي مـجــال
حقوق اإلنسان ،ويبلغ عدد
أعضائه  47دولة ،بما في ذلك
األعضاء الـ 28باالتحاد األوروبي،
إضــافــة إل ــى دول أخ ــرى مـثــل روسـيــا
وتركيا وأذربيجان.
(د ب أ)

ً
ً
كاليفورد مدربا جديدا ألورالندو
أعلن نــادي أورالن ــدو ماجيك المشارك
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
أ م ـ ـ ــس األول ،ت ـع ـي ـي ــن مـ ــوا ط ـ ـنـ ــه س ـت ـيــف
ً
ً
كــايـفــورد مــدربــا جــديــدا لفريقه ،الــذي لم
يبلغ األدوار اإلقصائية "بــاي أوف" منذ
.2012
وقال رئيس النادي جيف ولتمان "نحن
ً
ً
س ـعــداء ج ــدا بــاسـتـضــافــة سـتـيــف م ـجــددا
داخ ــل عــائـلــة مــاجـيــك" ،مــن دون أن يحدد
مــدة عقده ،وســط تقارير صحافية بأنها
ستكون أربعة أعوام.
وأضــاف في بيان "هو يعد في مجتمع
رابطة الدوري األميركي للمحترفين لكرة

ً
ً
السلة مــدربــا للنخبة ق ــادرا على السماح
لالعبين بالتطور في كل مراحل مسيرتهم
االحترافية".
وسـيـخـلــف ك ــاي ـف ــورد ،الـ ــذي أق ـي ــل من
ً
م ـن ـص ـبــه مـ ــدربـ ــا لـ ـتـ ـش ــارل ــوت ه ــورن ـت ــس
منتصف أبريل ،فرانك فوغل ،الذي أقيل من
منصبه بعد موسمين أنهاهما مع الفريق
في المركزين الثالث عشر والرابع عشر في
المنطقة الشرقية.
ً
ويعرف كاليفورد أورالندو جيدا حيث
ً
عمل في الفترة بين  2007و 2012مساعدا
للمدرب ستان فــان غاندي .انضم بعدها
ً
ً
إلــى لــوس أنجلس ليكرز مــوسـمــا واح ــدا

ً
ً
م ـس ــاع ــدا ل ـل ـم ــدرب ق ـبــل أن ي ـع ـيــن م ــدرب ــا
لتشارلوت عام .2013
وقاد كاليفورد فريق تشارلوت هورنتس
المملوك مــن الــاعــب األس ـطــوري السابق
مايكل جـ ــوردان ،إلــى الـبــاي أوف مرتين
في  5مواسم لكن دون أن ينجح في تخطي
الدور األول.
وأنهى تشارلوت هورنتس موسم 2017-
 2018ال ــذي اضـطــر خــالــه كــايـفــورد إلــى
التوقف خمسة أسابيع ألسباب صحية،
في المركز العاشر في المنطقة الشرقية
ً
( 36فوزا و 46خسارة).

هاليب وزفيريف وديوكوفيتش يتأهالن في فرنسا
بفوزها أمس األول على
األميركية أليسون ريسك
بصعوبة  6-2و 1-6و،1-6
بلغت الرومانية سيمونا هاليب
المصنفة أولى الدور الثاني من
بطولة فرنسا المفتوحة ،ثانية
البطوالت األربع الكبرى في كرة
المضرب.

ب ـل ـغ ــت الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة سـ ـيـ ـم ــون ــا ه ــال ـي ــب
الـمـصـنـفــة أول ــى الـ ــدور الـثــانــي مــن بطولة
فرنسا المفتوحة ،ثانية البطوالت األربــع
الـكـبــرى فــي ك ــرة الـمـضــرب ،بـفــوزهــا ،أمــس
األول ،ع ـل ــى األمـ ـي ــركـ ـي ــة ألـ ـيـ ـس ــون ري ـســك
ب ـص ـعــو بــة  6-2و 1-6و ،1-6ف ـي ـمــا عــا نــى
األلماني ألكسندر زفيريف والصربي نوفاك
ديوكوفيتش والبلغاري غريغور ديميتروف
األمرين لبلوغ الدور الثالث.
وب ــدأت هاليب الـمـبــاراة بشكل ســيء إذ
ل ــم ت ـفــز بـ ــأي شـ ــوط خـ ــال ن ـصــف ال ـســاعــة
األول ،مــا فـتــح الـمـجــال أم ــام ري ـســك ،التي
وصلت األسبوع الماضي إلى نهائي دورة
نورمبرغ األلمانية ،لحسم المجموعة األولى
دون عناء.
لكن الرومانية استعادت توازنها وقلبت
األمور لمصلحتها في المجموعتين الثانية
والثالثة ،وأنهت اللقاء في ساعة ونصف
الساعة.
ولــم تجد كــل مــن الــدنـمــاركـيــة كــارواليــن
ف ــوزن ـي ــاك ــي ال ـثــان ـيــة واألوكـ ــران ـ ـيـ ــة ايـلـيـنــا
س ـف ـي ـتــول ـي ـنــا ال ــرابـ ـع ــة وال ـت ـش ـي ـك ـي ــة ب ـتــرا
كفيتوفا الثامنة صعوبة فــي بلوغ الــدور
الثالث ،بفوزهن على اإلسبانية جورجينا
غارسيا بيريز  1-6و-6صفر والسلوفاكية
فيكتوريا كوزموفا  3-6و 4-6واإلسبانية
ً
الرا اروابارينا -6صفر و 4-6تواليا.
وتـلـتـقــي فــوزن ـيــاكــي ،ال ـفــائــزة فــي بــدايــة
الموسم الحالي بلقبها األول الكبير بعد

تتويجها بطلة ألستراليا المفتوحة ،في
الدور الثالث مع الفرنسية بولين بارمنتييه
الفائزة على مواطنتها أليزيه كورنيه 7-6
( )7-2و 4-6و.2-6
وتلعب سفيتولينا ،ا لـتــي تبقى أفضل
نتيجة لها في البطوالت الكبرى وصولها
إلى ربع النهائي في روالن غاروس (2015
و )2017وأس ـت ــرال ـي ــا ال ـم ـف ـتــوحــة (،)2018
ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث ال ــروم ــان ـي ــة مـيـهــايـيــا
بوزارنيسكو الحادية والثالثين والفائزة
بدورها على السويدية ريبيكا بيتيرسون
 1-6و.2-6
وبالنسبة لكفيتوفا ،بطلة ويمبلدون
 2011و ،2014فستواصل مشوارها في الدور
الثالث بمواجهة األستونية انيت كونتافيت
الخامسة والعشرين والفائزة األربعاء على
الرومانية ألكسندرا دولغيرو  5-7و.2-6

معاناة زفيريف
وعـ ــانـ ــى األلـ ـم ــان ــي أل ـك ـس ـن ــدر زف ـي ــري ــف
ً
المصنف ثانيا وأحد المنافسين البارزين
القالئل المرشحين لإلسباني رافايل نادال
األول على اللقب ،لبلوغ الدور الثالث حيث
خـســر مـجـمــوعـتـيــن ف ــي طــريـقــه إل ــى الـفــوز
الصعب على الصربي دوشــان اليوفيتش
 6-2و 5-7و 6-4و 1-6و.2-6
ً
ويلتقي زفيريف ( 21عاما) الذي يسعى
ليكون أول ألماني يتوج بلقب البطولة منذ

 ،1937في الدور المقبل مع البوسني دامير
دزومهور الـ 26والفائز على الروماني رادو
البوت  3-6و 3-6و 7-5و 6-1و.5-7
ول ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـكـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي نـ ـ ــوفـ ـ ــاك
ً
ً
ً
ديوكوفيتش المصنف أوال عالميا سابقا
أف ـضــل لـتـخـطــي عـقـبــة اإلس ـبــانــي خــاومــي
مونار الصاعد من التصفيات والمصنف
ً
 155عالميا واحتاج إلى ساعتين و 18دقيقة
للتغلب عليه  )1-7( 6-7و 4-6و.4-6
وتــأهــل الـبـلـغــاري غــريـغــور ديميتروف
الـ ـ ــرابـ ـ ــع بـ ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ــاري ــد
دون ــال ــدس ــون  )7-2( 7-6و 4-6و 6-4و4-6
و 8-10بعد مباراة ماراتونية استغرقت 4
ساعات و 19دقيقة ،واحتاج الياباني كي
نيشيكوري إلى ساعتين و 59دقيقة للتغلب
على الفرنسي بــونــوا بير  3-6و 6-2و6-4
و 2-6و.3-6
ويـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي ديـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــروف
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـثـ ــالـ ــث مــع
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي فـ ــرنـ ــانـ ــدو
ف ــرداسـ ـك ــو ال ـم ـص ـنــف
ً
 35ع ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا  ،ف ـي ـم ــا
يلعب نيشيكوري مع
األميركي سام كويري
او ا ل ـ ـفـ ــر ن ـ ـسـ ــي ج ـيــل
سيمون.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

استأصل مبيضيها
فشنقت نفسها
ال ثقة أردنية بالقوات السورية!

شنقت ام ــرأة فــي بريطانيا نفسها ،بسبب
اآلالم ب ـعــد اس ـت ـئ ـصــال مـبـيـضـيـهــا ،م ــن دون
م ــوافـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،خـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــة ج ــراحـ ـي ــة ل ـع ــاج
اض ـطــرابــات فــي األم ـع ــاء ،بـحـســب مــا ورد في
تحقيق بشأن الحادث.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت "بـ ـ ـ ــي بـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــي" ،ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ـه ــا
اإللكتروني الليلة قبل الماضية ،إن لوسيندا
ميثوين-كامبل ،البالغة مــن العمر  58عاما،
والتي تتحدر من مدينة سوانسي ،قد عرفت من
الطبيب الجراح أن مبيضيها "كانا في الطريق"
خالل الجراحة في بريستول.
وظ ـل ــت الـ ـم ــرأة م ـتــأل ـمــة عـ ــدة سـ ـن ــوات ،لكن
الـجــراحــة جعلت األل ــم أس ــوأ ،بحسب مــا قاله
الطبيب الشرعي.
وسـ ـج ــل م ـس ــاع ــد ال ـط ـب ـيــب الـ ـش ــرع ــي ،أل ـيــد
غروفيد ،الحالة على أنها انتحار( .بي بي سي)

ِقس ألتباعه:
اشتروا لي طيارة
ط ـلــب ق ــس أم ـي ــرك ــي م ــن أت ـب ــاع ــه مـســاعــدتــه
بالمال كــي يشتري طــائــرة خــاصــة رابـعــة ،ألن
الرب دعاه لهذا.
وأوضح جيبسي دوبالنتيس أن الرب أبلغه
أن يشتري طائرة من طراز "فالكون  ،"7Xقيمتها
 54مليون دوالر.
وذكــر دوبالنتيس أنــه تــردد فــي الـشــراء في
بادئ األمر ،لكن الرب قال له "أنا لم أطلب منك
أن تدفع ثمنها .طلبت منك أن تؤمن من أجلها".
وبــالــرغــم مــن أن ملكية الواعظين لطائرات
ً
ً
خاصة في الواليات المتحدة ليست أمرا نادرا،
ً
فإن هذه الحالة أثارت جدال.
(بي بي سي)

صالح القالب

التمساح الكبير في أستراليا ...أيقونة
تتنافس واليتان أستراليتان على تسجيل
ام ـتــاك أك ـبــر الـتـمــاسـيــح وال ــزواح ــف المائية
القاتلة التي تكمن في المستنقعات واألنهار
وسواحل أستراليا.
وذكرت صحيفة "إن.تي نيوز" المحلية التي
تصدر في والية نورثرن تيريتوري ،أمس ،أن
س ـكــان والي ــة كــويـنــزالنــد أصـيـبــوا بـحــالــة من
الجنون والتهور خــال اكتمال القمر األخير،
وسط ما قاله الباحثون في كوينزالند الشمالية
من أن التماسيح في الوالية قد تكون أكبر من
تلك الموجودة في والية نورثرن تيريتوري.

وكــانــت صحيفة "كـيــرنــز بــوســت" المحلية
ذكرت قبل يوم واحد أن التماسيح في أقصى
شمال كوينزالند "يمكن أن تكون أكبر من أبناء
عمومتها في نورثرن تيريتوري ،لكن من غير
المرجح أن نجدها على اإلطالق".
وعــرضــت شــركــة سياحية فــي كـيــب ي ــورك،
أقصى شمال شرق كوينزالند ،في وقت سابق
هذا األسبوع ،مبلغ  200دوالر أسترالي (150
ً
ً
دوالرا أميركيا) لمن يلتقط صورة أكبر تمساح.
ي ـشــار إل ــى أن الـتـمــاسـيــح ه ــي م ــن األنـ ــواع
المحمية فــي أستراليا ،ويحصل أي تمساح

يزيد طوله على  5أمتار على وضع "أيقوني".
ويمكن أن يؤدي قتل أحد هذه الزواحف الكبيرة
ً
ً
إلى غرامة أقصاها  28383دوالرا أستراليا.
وي ـب ـلــغ ط ــول أك ـب ــر ت ـم ـســاح ف ــي األسـ ــر في
العالم ،وهو التمساح "كاسيوس" 5.48 ،أمتار،
ً
ووزنـ ـ ــه  968ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا ،وهـ ــو م ــوج ــود في
كوينزالند ،حيث يعيش في حديقة حيوان في
جزيرة غرين آيالند ،قبالة كيرنز.
ومع ذلك ،فإن كاسيوس قد "ولد وتربى في
نورثرن تيريتوري ،وتم صيده من نهر فينيس
(د ب أ)
في نورثرن تيريتوري عام .1984

كاتب وسياسي أردني

ً
إط ــاق ــا ...وبـكــل تأكيد فــإن األردن ال يمكن أن يقبل تـقــدم الـقــوات الـســوريــة حتى
الشمالية مع سورية ،فالتجارب علمته أن هذا النظام ال يوثق به ،وأن قواته
حدوده
ّ
ً
ستكون "ملغمة" بمجموعات من حزب الله ومن الحرس الثوري اإليــرانــي ،وأيضا
من المجموعات التي تم استيرادها من باكستان وأفغانستان والهند ومن كل حدب
وصوب ،وهذه أمور مثبتة ومعروفة ...و"المجرب ال ّ
يجرب"!
ً
حتى عندما كان طالب الجامعات السورية ،جامعة دمشق تحديدا ،يتظاهرون ضد
نظام حزب البعث في منتصف ستينيات القرن الماضي كانت المخابرات تستخدم
ً
جنودا من القوات الخاصة بألبسة مدنية وتزودهم بكتب وأقــام ومساطر وتدفع
بهم إلــى ساحات هــذه الجامعات ،على أســاس أنهم من طالبها ،ليتصدوا للطالب
ً
المتظاهرين ويشبعوهم ضربا ويخرجوهم من جامعاتهم ويبعدوهم عن الساحات
الجامعية.
ً
وهذا حصل أيضا في لبنان منتصف سبعينيات القرن الماضي ،عندما بدأ افتعال
ً
الحرب األهلية اللبنانية التي كانت مبررا الستقدام القوات السورية التي احتلت هذا
ُ
ً
ِّ
حيث زودت مجموعات من القوات الخاصة
البلد الجميل كله ،أكثر من ثالثين عاماُ ،
ْ
بألبسة مدنية وبدفاتر وأق ــام ومساطر وأر ِس ـلــوا إلــى جامعات بـيــروت ،وخاصة
الجامعة اللبنانية ،ليفتعلوا اشتباكات مع قوات األمن ،والحقيقة أن ذلك كان بدايات
الحرب األهلية اللبنانية.
ثم لعل ما هو غير معروف لكثيرين أنــه عندما اجتاحت قــوات سورية الحدود
ّ
"مموهة" ،على أساس أنها
دباباتها
األردنية ،في أحداث سبتمبر عام  ،1970كانت
ُ
دبابات فلسطينية ،وكان جنودها يرتدون مالبس و"خوذ" جيش التحرير الفلسطيني.
ً
هذا كله ،وهو غيض من فيض ،يجعل األردنيين ال يثقون إطالقا بهذا النظام ،الذي
ً
سيقوم حتما بـ "تلغيم" قواته ،إن هي تقدمت في اتجاه حدود األردن ،ال بمجموعات
فقط ،بل بوحدات من حراس الثورة اإليرانية وبجماعات من الميليشيات التي تم
استيرادها مــن دول أخ ــرى ،والـتــي تــم "تجنيسها" مــع عائالتها ،فــي إطــار عمليات
ً
ً
"التغيير الديموغرافي" التي حولت جــزء ا من دمشق وجــزء ا من سورية إلى أحياء
ولغات أخرى هي لغات المجموعات
غريبة يتحدث سكانها الجدد اللغة الفارسية،
ٍ
الطائفية المستوردة.
ولذلك ،فإن األردن ال يمكن أن يثق بـ"التطمينات" الروسية وال بغيرها ،فتجربته
مع هذا النظام ،وهي "تجربة مرة" بالفعل ،تجعله شديد الحذر ،وال يمكن أن يوافق
ً
على خطوة تجعله يستفيق صبيحة ذات يوم ،قد ال يكون بعيدا ،فيجد مدنه وقراه
الشمالية تتعرض لغزو "يــرطــن" بالفارسية ،وبلغات أخــرى هــي لغات الجماعات
والمجموعات التي تم استيرادها لتشكل "مداميك" عمليات التغيير الديموغرافي
حياء وال خجل وال
المستمرة والمتواصلة على مــدى سبعة أعــوام ماضية ...وبــا
ٍ
وجل ...وعلى عينك يا تاجر!

خمس سكان العالم يدمرون قلوبهم بالتدخين

قــالــت مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،أمـ ــس ،إن
ً
ً
العالم سيستغرق وقتا طويال للحد من تدخين
التبغ ،محذرة من أن السجائر اإللكترونية لن
تحل المشكلة.
وأضافت المنظمة ،بمناسبة اليوم العالمي
لالمتناع عن التدخين ،أنه من المحتمل أال ينجح
العالم في الوصول إلى الهدف الذي حددته األمم
المتحدة ،المتمثل في خفض عدد مدخني التبغ
بنسبة  30في المئة.
وأضــافــت أنــه إذا استمر الـتــراجــع بالوتيرة
الحالية ،فإن عدد المدخنين سينخفض بنسبة
 22في المئة فقط.

«نيباه» ال يزال
يحصد األرواح

وفيات

ق ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
ش ـخ ـص ـي ــن آخ ـ ــري ـ ــن ت ــوفـ ـي ــا مــن
جــراء اإلصــابــة بفيروس "نيباه"
فــي واليــة كـيــراال جنوبي الهند،
ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات
ب ـس ـب ــب الـ ـ ـم ـ ــرض ،ال ـ ـ ــذي يـسـبــب
ً
ً
أضرارا للمخ ،إلى  15شخصا.
وأع ـل ــن ك ـيــه.ج ـيــه ري ـن ــا ،وهــو
مسؤول في وزارة الصحة بكيراال،
أن ــه ت ــم تـسـجـيــل حــالـتــي إصــابــة
ً
جديدتين أيـضــا بالفيروس في
ال ـ ــوالي ـ ــة ،ل ـي ـصــل إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
حاالت اإلصابة المؤكدة إلى 17
ً
شخصا.
وق ـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ــو الـ ـ ـ ـ ــوزارة إن
اإلصابة بالفيروس "متمركزة" في
منطقتي كوتشيكودي وماالبورام
في الــواليــة ،وليس هناك حاالت
مؤكدة خارج كيراال.
(د ب أ)

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 :

وتـشـيــر ال ـت ـقــديــرات إل ــى أن نـحــو  1.1مليار
شخص يدخنون ،أي خمس سكان العالم الذين
ً
تتراوح أعمارهم بين  15عاما وما فوقها ،بحسب
ً
منظمة الصحة العالمية ،اسـتـنــادا إلــى أحــدث
البيانات العالمية المتاحة منذ عام .2016
وهناك نحو  7ماليين شخص يموتون بسبب
تدخين التبغ كل عام.
وال يزال هناك الكثيرون في العديد من البلدان
ال يعرفون كيف يدمر التدخين صحتهم.
ف ـفــي ال ـص ـيــن ،ك ــان ه ـن ــاك  60ف ــي ال ـم ـئــة من
ال ـس ـكــان غـيــر مــدرك ـيــن لـلـعــاقــة بـيــن الـتــدخـيــن
واألزمات القلبية في عام .2010

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس
أدان ـ ــوم جـبــريـسـيــس" :ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم الـعــالـمــي
لالمتناع عــن الـتــدخـيــن ،تلفت منظمة الصحة
العالمية االنتباه إلى حقيقة أن التبغ ال يسبب
ً
السرطان فحسب ،بل إنــه يدمر -حرفيا -قلوب
ال ـنــاس" .وإل ــى جــانــب ارت ـفــاع ضغط ال ــدم ،يعد
ً
الـتـبــغ ثــانــي أك ـثــر األس ـب ــاب شـيــوعــا لمشكالت
القلب واألوعية الدموية .وحذرت منظمة الصحة
العالمية من أن السجائر اإللكترونية ،التي تنتج
ً
عادة بخار النيكوتين ،تحتوي على مواد سامة
أقل من منتجات التبغ ،ولكنها ال تزال تسهم في
(د ب أ)
		
أمراض القلب والرئة.

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

عدنان راشد الماص

 61ع ــام ــا ،شـ ـي ــع ،رج ـ ــال:
ا لـ ـقـ ـص ــور ،ق  ،7ش  ،42م ،1
ن ـس ــاء :ال ـق ــري ــن ،ق ،3ش،17
م  ،1 4ت ،9 7 7 9 4 4 6 1 :
99499006

جاسم محمد عبدالله الفهد

 68عـ ــامـ ــا ،ي ـش ـي ــع ال ـي ــوم
ب ـع ــد ع ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم ،رج ـ ــال:
العديلية ،ق ،3ديوان الفهد،
نـ ـس ــاء :ال ـع ــدي ـل ـي ــة ،ق ،1ش
عـبــدالـلــه ال ـه ــاج ــري ،م ،5ت:
99411560

ظافر فهد ماجد الهاجري

 91عـ ــامـ ــا ،ي ـش ـي ــع ال ـي ــوم
بـعــد ص ــاة ال ـع ـشــاء ،رج ــال:
مشرف ،ق ،6ش عبدالرحمن
يــوســف ال ــزب ــن ،م ،18نـســاء:
ا ل ــرا ب ـي ــة ،ق ،4ش ،5م ،8ت:
97138889 ،99362264

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

التوزيع:

الفجر

03:15

الشروق

04:49

الظهر

11:46

العصر

03:20

المغرب

06:43

العشاء

08:13

الطقس والبحر
العظمى

42

الصغرى

26

ً
أعلى مد  02:22صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:38ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:25صب ــاحـ ـ ــا
 08:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

