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أنجلينا جولي تستعد لبطولة
« »Come Awayص 13

الصدر :الكويت بلد االعتدال
وأميرها أمير السلم
افتتاحية

ً
 12عاما كلها ثبات على الثوابت

اليوم تدخل "الجريدة" عامها الثاني عشر بثبات أكبر ورســوخ
أقــوى ...وحين أصدرنا العدد األول أكدنا فيه أننا ندخل في معترك
مهني وسبق إعالمي ووضوح سياسي ،وهذا ما كنا نراهن عليه لكن
بتميز في الشكل والمضمون ،وبثبات على القيم والمبادئ ال ننحاز
ٍ
عنها وال نساوم عليها تحت أي ظرف كان.
ً
وبعد أحد عشر عاما أصبحت نتائج الرهان بينة وواضحة ،سواء
للعاملين بالصناعة اإلعالمية ،أو لألوساط السياسية واالقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة والــريــاضـيــة فــي ال ـبــاد ،وعـبــر ه ــذه الـمــدة
مــن الــزمــان ّ
تبينت نجاحات "الـجــريــدة" ،وبقيت متميزة فــي الشكل
ً
والمضمون ،وما كنا لنصل إلى هذه النجاحات لو تنازلنا يوما عن
قيمنا وثوابتنا ،أو ساومنا على جزء منها.
وتبلورت ثقة القراء بنا ،وكنا الصوت الذي مثلهم ودافع عن قضايا
الوطن والحق والعدل.
ول ــم ن ـقــف سـلـبـيـيــن أمـ ــام ال ـت ـطــور ال ـســريــع لـلـصـنــاعــة اإلعــام ـيــة
وارتباطها بوسائل التواصل االجتماعي ،ووضــع الـقــارئ في قلب
ً
األح ـ ــداث أوال ب ــأول دون ان ـت ـظــار الـطـبـعــة الــورق ـيــة فــي كــل صـبــاح،
فأصبحنا موجودين من خالل كل وسائل التواصل االجتماعي مثل
الرسائل ،وتويتر ،وفيسبوك ،وغيرها من وسائل وقنوات أدخلتها
التقنيات العلمية فــي االتـصــال السريع بالقارئ عبر دقــائــق اليوم
وليس كل  24ساعة.
ولم نغب عن التسابق السريع في هذه التكنولوجيا ،فقدمناها.
كنا سباقين في الــوقــوف ضد المواقف التي تمس حرية الــرأي،
ً
ً
أيا كان مصدرها ،وكنا درعا لحماية الثوابت الوطنية المجسدة في
دستور البالد.
كل النجاحات التي نحن فيها ما كنا لنستطيع الوصول إليها لوال
دعم القراء وتفاعلهم معنا.
ستبقى "الجريدة" ثابتة راسخة كما عهدتموها ،وسنكون بدعمكم
ً
وثقتكم في خطوات طريقها دوما إلى األمام.

ً
ً
ً
أكد أن زيارته للبالد كانت أخوية نافيا تقارير حول لقائه مبعوثا أميركيا خاللها
شربل بركات

وصـ ــف زعـ ـي ــم ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري فــي
العراق مقتدى الصدر سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بأنه "أمير السالم
واالعتدال".
ً
وق ــال ال ـص ــدر ،ردا عـلــى س ــؤال ألحــد
أنصاره حول زيارته التي كانت قبل أيام
للبالد ،وما إذا كانت مرتبطة بتشكيل
حكومة عراقية جديدة ،إن "الكويت دولة
ً
اعتدال ،وأميرها أمير السلم" ،مضيفا" :يا
َّ
حبذا لو ينحو الجميع منحاهم ،ونحل
ً
مشاكلنا بالحوار األخوي حصرا".
ون ـف ــى الـ ـص ــدر ت ـق ــاري ــر حـ ــول لـقــائــه
ً
ً
ً
م ـب ـعــوثــا أم ـيــرك ـيــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،قــائــا:
"فليدعوا ما يدعون ،وتثبت األيام كذب
ادعائهم ،فزيارة الكويت أخوية ،وزيارة
أميرها قربوية".

ف ــي حـيــن كـشـفــت م ـص ــادر قـضــائـيــة مطلعة
لـ«الجريدة» ،أن عدد القضايا التي ستفصل فيها
المحاكم اإلدارية والمستعجلة ،والتي تتضمن
طلبات بإعادة المحرومين من أداء االختبارات

الصبيح :اجتماع وزراء
«الخليجي» مع «العمل
الدولية» كان مثمرًا

رؤى عالمية

استمرار متاعب
الصحافيين في باكستان

• أول األحكام يصدر بعد غد ...والحكومة تطلب رفض الدعاوى
• «اإلدارية» تصنفها إلى قضايا مضبوطات الغش وأخرى للشروع فيه
●

٠٣

٠٩-٠٨

المحاكم تفصل في  1000قضية غش لطلبة الثانوية
حسين العبدالله

محليات

بعد ضبطهم بوقائع الغش تقارب  800قضية،
توقعت أن يرتفع العدد إلى ألف قضية من أصل
نحو  1400طالب حرموا بسبب الغش.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن الـمـحــاكــم اإلداريـ ــة
ستفصل في أولى دفعات قضايا الغش بعد غد،
ً
إذ ستنظر عددا من الدعاوى المقامة من أولياء

أمور الطلبة المضبوطين بالنيابة عن أبنائهم
للسماح لهم بــإعــادة االخـتـبــارات الـتــي حرموا
منها ،رغم إقرار العديد من رافعي الدعاوى بأن
أبـنــاء هــم ضـبـطــوا ب ــأدوات الـغــش كالسماعات
والقصاصات الورقية ،في حين طالبت وزارة
التربية عبر دفاعها المتمثل بــإدارة 02

رياضة

٢٦
ال فرق بين «البرتقالي
والرمادي» في أزمة
السباحة!

ةديرجلا
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ً
افتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في الكويت قريبا

اإلعالم ينعى فيصل المرزوق:
وزير ً
كان مثاال للعمل الوطني المخلص

الرفاعي :إطالق نتائج أبحاث علمية في «دسمان» خالل الفترة المقبلة
عادل سامي

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع
العمليات في معهد دسمان
للسكري د .فيصل الرفاعي عن
إطالق عدد من نتائج األبحاث
العلمية التي قام بها باحثو
المعهد ،وذلك خالل الفترة
القليلة المقبلة.

أكدت مصادر صحية مطلعة،
أن وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ب ـ ـ ـ ــدأت فــي
إج ــراء ات افتتاح مكتب لمنظمة
الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت،
متوقعة أن يتم االفتتاح الرسمي
للمكتب خــال األسابيع القليلة
المقبلة ،بحضور المدير اإلقليمي
ل ـش ــرق ال ـم ـتــوســط ف ــي «الـصـحــة
العالمية» د .أحمد المنظري.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»،
إن ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون داخ ـ ـ ــل
الديوان العام للوزارة في منطقة
الـصـلـيـبـيـخــات ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«الصحة» تنتظر تسمية مندوب
أو م ـم ـثــل لـلـمـكـتــب م ــن الـمـكـتــب
اإلقـلـيـمــي ل ـشــرق الـمـتــوســط في
القاهرة.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد
توفير أعضاء الطاقم الفني الذين
سيعملون في المكتب ،كما سيتم
تدريبهم وابتعاثهم إلى جنيف
حـيــث الـمـقــر الــرئـيـســي لمنظمة
الصحة العالمية أو إلى القاهرة
حيث مقر المكتب اإلقليمي لشرق
الـمـتــوســط ،لـلـتــدريــب واكـتـســاب
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـخ ـط ــط
الصحية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن وج ـ ـ ـ ــود ه ــذا
ال ـم ـك ـتــب ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة سـيـجـعــل
القرارات والنظم التي توصي بها
«الصحة العالمية» متزامنة مع
سياسات وزارة الصحة.
وأضافت أن وجود هذا المكتب
يأتي متوافقا مع اهتمام الوزارة

بالتصدي لألمراض المزمنة غير
الـمـعــديــة وال ـت ــي تـشـمــل أم ــراض
الـ ـقـ ـل ــب وال ـ ـسـ ــرطـ ــان والـ ـسـ ـك ــري
وأمراض الرئة المزمنة.

«قرقيعان» دسمان
فــي مــوضــوع مـنـفـصــل ،كشف
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـقـ ـط ــاع
ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي م ـع ـه ــد دس ـم ــان
للسكري د .فيصل الــرفــاعــي عن
إط ــاق عــدد مــن نتائج األبـحــاث
الـعـلـمـيــة ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا بــاحـثــو
المعهد ،وذلك خالل الفترة القليلة
المقبلة.
وق ـ ــال ال ــرف ــاع ــي ف ــي تـصــريــح
م ـس ــاء أم ــس األول ع ـلــى هــامــش
ح ـف ــل ال ـق ــرق ـي ـع ــان ال ـ ـ ــذي نـظـمــه
ال ـم ـع ـه ــد ل ــأطـ ـف ــال ال ـم ـصــاب ـيــن
بالسكري وذويـهــم ،تحت رعاية
بيت التمويل الكويتي ،إن المعهد
يواكب أحدث العالجات في مجال
عالج السكري ،مشيرا إلى اهتمام
«دس ـ ـ ـمـ ـ ــان» ب ـت ـث ـق ـيــف ال ـم ــرض ــى
وذويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـمـ ــط الـ ـحـ ـي ــاة
الصحي وحثهم على المشاركة
ف ــي ال ـف ـعــال ـيــات ال ــري ــاض ـي ــة ،لما
يمثله ممارسة النشاط البدني
م ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ب ــالـ ـغ ــة ف ـ ــي ض ـبــط
مستوى السكر في الدم.
وأشار إلى أن حفل القرقيعان
تميز بحضور عـشــرات األطـفــال
ال ــذي ــن اس ـت ـم ـت ـع ــوا بــال ـبــرنــامــج
ال ـم ـم ـي ــز الـ ـغـ ـن ــي ب ــال ـم ـس ــاب ـق ــات

الرفاعي والعريان يتوسطان عددا من الحضور في غبقة «دسمان»
ال ـث ـق ــاف ـي ــة واألل ـ ـع ـ ــاب ال ـش ـع ـب ـيــة
والعروض الشائقة والتي شاركت
فيها الشخصيات المحببة لدى
األطفال ،إضافة إلى نقش الحنة
وتـ ـل ــوي ــن ال ـ ــوج ـ ــوه وبــوط ـب ـي ـلــة
والعديد من الفقرات والفعاليات.
ولفت إلــى أن حفل القرقيعان
يهدف إلــى رســم االبتسامة على
وجوه األطفال المصابين بمرض
الـ ـسـ ـك ــري وت ــوع ـي ـت ـه ــم ب ـطــري ـقــة
مـسـلـيــة ،وح ـث ـهــم ع ـلــى مـمــارســة
النشاط البدني ،واختيار الغذاء
الـ ـصـ ـح ــي ،واالع ـ ـ ـتـ ـ ــدال وال ــوع ــي

ب ــال ـق ـي ــم ال ـص ـح ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن
سكري األطفال في ازدياد مستمر
وخصوصا في الكويت.
وأك ــد الــرفــاعــي حــرص المدير
ال ـع ــام لـمـعـهــد دس ـم ــان د .قيس
ال ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــري ع ـ ـلـ ــى إحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء هـ ــذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة خ ــاص ــة
لــأطـفــال الـمـصــابـيــن بالسكري،
وتــوعـيـتـهــم وذويـ ـه ــم بــإمـكــانـيــة
مـشــاركـتـهــم واالس ـت ـم ـتــاع بـهــذه
النشاطات كباقي االطفال.
وأوضح أن المعهد يهدف الى
الوقاية ،والحد من تأثير مرض

البسام :أولوية التسجيل بـ «التوظيف» لذوي اإلعاقة

ً
أكد لـ ةديرجلا .أن قرابة  1500يراجعون شهريا إدارة التسجيل في ديوان الخدمة
كشف مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة
المدنية فيصل البسام في حوار مع «الجريدة»أن الحالة الخاصة
معايير الترتيب للمسجلين في
"كاإلعاقة" تأتي على رأس
ً
النظام المركزي للتوظيف ،مشيرا إلى ًأنه ال توجد أي تعليمات
بوقف استقبال فئات معينة ،وخصوصا في ظل توجه الدولة
لتشجيع المواطنين على االنخراط في العمل لدى القطاع
الخاص ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:
محمد جاسم

● حدثنا عن آلية التسجيل في
النظام المركزي للتوظيف ،وكيفية
ترتيب المسجلين.
 ب ـ ــداي ـ ــة ،وق ـ ـبـ ــل ال ـ ــول ـ ــوج إل ــىآ لـيــة التسجيل بالنظام المركزي
للتوظيف ،فإنه تجدر اإلشارة إلى
الشروط العامة للتعيين بالقطاع
الحكومي فــي الــدولــة ،وأهـمـهــا أن
يـكــون الـبــاحــث عــن الـعـمــل كويتي
ال ـج ـن ـس ـيــة ،وال ت ـقــل س ـنــه ع ــن 18
سنة ،وأن يكون حــائــزا المؤهالت
المطلوبة لشغل الوظيفة ،والئقا
صحيا ،إلــى جــانــب حسن سيرته
وسلوكه.
كما توجد شروط خاصة ،وهي
ب ـم ـن ــزل ــة ضـ ــوابـ ــط أورده ـ ـ ـ ــا ن ـظــام
الـتــوظـيــف ال ـمــركــزي ،وتـتـمـثــل في
أال يكون الباحث عن العمل مقيدا
بــالــدراســة فــي جــامـعــة الـكــويــت أو
إحدى كليات ومعاهد الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب،
أو فــي مــرا حــل التعليم المختلفة
ب ــوزارة التربية ،وأال يـكــون عامال
بالفعل س ــواء بالقطاع الحكومي

المحاكم تفصل في  1000قضية...
الفتوى رفض تلك الدعاوى لسالمة قرارات حرمانهم.
وأضافت أن المحاكم ستنظر في قضايا ضبط الغشاشين وفق رؤيتين؛
األولـ ــى تـخـتــص بــال ـحــاالت ال ـتــي وج ــدت بـهــا مـضـبــوطــات كــالـسـمــاعــات
والقصاصات الورقية والتي حــرر بها محاضر وتضمنت سماع أقــوال
الطلبة بـعــد ضبطهم ،أم ــا الــرؤيــة الـثــانـيــة فتختص بــالـحــاالت الـتــي تم
االدعاء بضبط وقائع الغش ولم يتم العثور على مضبوطات أو قصاصات
ورقية أو سماعات مع الطلبة قبل الدخول ألداء االختبارات ،وهي مرحلة
الشروع بالغش ،وسيتم النظر في كل منها على حدة للتأكد من سالمة
عملية الضبط.
ولفتت إلــى أن المحاكم ستتعامل مــع كــل القضايا وفــق مالبساتها،
فبعضها سيصدر فيها أحكام بالرفض أو عدم القبول ،وقد يصدر في
أخرى أحكام بالقبول ،إذا ما انتهت المحاكم إلى عدم مشروعية اإلجراءات
المتبعة وفق القرارات التي أصدرتها «التربية» ،مما يعني أن هناك من
سيعيد المرحلة الدراسية بالكامل بعد االنتهاء من سالمة اإلج ــراء ات
الـتــي اتخذتها الـ ــوزارة بحقه لحرمانه مــن كــل االخ ـت ـبــارات ،وهـنــاك من
سيتم تمكينه من أداء كل االختبارات في الدور الثاني إذا لم تكن عملية
الضبط سليمة.
وبينت المصادر أن إلغاء المحاكم للقرار اإلداري الخاص بأي طالب

ن ـع ــى وزي ـ ــر اإلع ـ ـ ــام وزي ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب
مـحـمــد ال ـج ـبــري الـمـغـفــور له
فيصل المرزوق رئيس تحرير
جريدة «األنباء» األسبق ،وأحد
الرموز اإلعالمية والصحافية
واالقتصادية الكويتية ،الذي
انتقل إلــى رحـمــة الـلــه تعالى
ً
عن عمر ناهز  78عاما.
وق ــال ال ــوزي ــر ال ـج ـبــري في
بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن
الكويت واألس ــرة الصحافية
ف ـق ــدت ــا ب ــرح ـي ــل ال ـم ـغ ـف ــور لــه
فيصل المرزوق أحد أبنائها
ً
المخلصين ،الــذي كــان مثاال
ل ـل ـع ـمــل ال ــوطـ ـن ــي ال ـم ـخ ـلــص
والجاد في سبيل رفعة الوطن
في كل موقع تبوأه ،وكل مهمة
قيادية حمل مسؤوليتها بكل
شرف وأمانة ،لينال حب أهل
الكويت وثقتهم واحترامهم.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـك ــوي ــت لــن
تـنـســى دوره الــوطـنــي رحمه
ال ـ ـلـ ــه إب ـ ـ ـ ــان ف ـ ـتـ ــرة االح ـ ـتـ ــال
العراقي الغاشم ،الــذي سطر
ً
به أحرفا من نور في الذاكرة
ً
الــوط ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،مـشـيــرا
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد إل ـ ــى دوره
البارز في المقاومة الكويتية
مــن خــال عضويته باللجنة
ال ـ ـسـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،إذ تــم
أس ــره ول ــم يـطـلــق ســراحــه إال
بعد تحرير دولة الكويت من
االحتالل الغاشم.
وأكـ ــد أن الـمـغـفــور ل ــه تــرك
ب ـ ـص ـ ـمـ ــات مـ ـضـ ـيـ ـئ ــة فـ ـ ــي كــل

أو الخاص ،أو مسجال بالتأمينات
كصاحب عمل ،أو يعمل ،أو متقاعد،
هذا إلى جانب مرور سنة ميالدية
كاملة على تركه العمل لدى القطاع
الحكومي (متى ما كان من فئة غير
المتخصصين).
وب ـ ـم ـ ــا أن ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط الـ ـع ــام ــة
وال ـخ ــاص ــة ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـ ــذي تم
تـ ـن ــاولـ ـه ــا ت ـم ـث ــل ف ـ ــي ح ـ ــد ذاتـ ـه ــا
م ـج ـت ـم ـع ــة شـ ـ ــروطـ ـ ــا ل ـل ـت ـس ـج ـيــل
بـنـظــام الـتــوظـيــف ال ـمــركــزي ،ويتم
تنفيذها باستخدام النظام اآللــي
ال ـ ــذي ي ــرب ــط ب ـيــن ديـ ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية والـجــامـعــة و«التطبيقي»
و»التأمينات» ،وغيرها من الجهات
المشمولة بـهــذا الـنـظــام وفــي غير
ذلـ ـ ــك ،ف ــإن ــه ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى صــاحــب
ال ـع ــاق ــة م ــراج ـع ــة الـ ــديـ ــوان (ح ــال
تقديم ما يفيد الحصول على دورة
ت ــدري ـب ـي ــة خ ــاص ــة او شـ ـه ــادة مــن
التأمينات تثبت مضي سنة كاملة
عند نهاية مدة التسجيل على ترك
آخ ــر وظـيـفــة ت ــم شـغـلـهــا بــالـقـطــاع
الحكومي) ،أو تقديم شهادة المؤهل
الجامعي معتمدة من لجنة معادلة
الشهادات العملية بــوزارة التعليم
العالي أو اعتماد الدورة التدريبية
م ــن «الـتـطـبـيـقــي» ،وك ــذل ــك اعـتـمــاد
ش ـه ــادة ال ـثــانــويــة فـمــا دون ـه ــا من
وزارة التربية.
● م ــا عـ ــدد ال ـمــراج ـع ـيــن الــذيــن
تستقبلهم اإلدارة بشكل شهري؟
 تـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل إدارة ت ـس ـج ـي ــلً
ال ـقــوى الـعــامـلــة اع ـ ــدادا كـبـيــرة من
الـمــراجـعـيــن خ ــال الـشـهــر الــواحــد

وتختلف اسباب ومهام مراجعتهم
لها ،فالمراجعون من أجــل تعديل
ب ـي ــان ــات ـه ــم ال ـت ـس ـج ـي ـل ـي ــة ب ـن ـظــام
ال ـتــوظ ـيــف ال ـم ــرك ــزي ك ــإض ــاف ــة أو
ح ــذف مــؤهــل أو إضــافــة أو حــذف
خبرة أو استبدال مؤهل تخصصي
بآخر غير تخصصي أو استبدال
مــؤهــل غير تخصصي بــآخــر غير
تخصصي أو إضــافــة دورة ،تقوم
ل ـج ـنــة الـ ـب ــت ف ــي ت ـع ــدي ــل ب ـيــانــات
المسجلين بالنظام بهذه المهام،
ويتراوح عددهم في ذلك الشأن من
 150الى  180مراجع شهريا.
أم ــا ال ـمــراج ـعــون ال ــراغ ـب ــون في
الحصول على شهادات من الديوان
لوزارات الدفاع والداخلية والشؤون
فـ ــإن أعـ ــدادهـ ــم تـ ـت ــراوح ب ـيــن 550
ً
و 650مــراجـعــا شـهــريــا ،كـمــا يبلغ
ع ــدد الـمــراجـعـيــن الــذيــن يتقدمون
بشهادات الدورات أو الخبرات قرابة
 500مراجع شهريا ،أي أن اإلجمالي
ً
يصل إلى  1500شهريا.
● هل يتزايد عدد المسجلين في
نظام التوظيف ،وكيف يتم وضع
ً
مواعيد للمتقدمين وخصوصا في
فترات التسجيل؟
 الشـ ــك أن أع ـ ـ ــداد الـمـسـجـلـيــنفـ ـ ــي تـ ـ ــزايـ ـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،وهـ ـ ـ ــو أم ــر
فــرضــه الـقــانــون بتوفير الوظائف
للمواطنين ،إذ توجد عالقة طردية
ب ـي ــن ن ـم ــو الـ ــدولـ ــة وازديـ ـ ـ ـ ــاد ع ــدد
رع ــاي ــاه ــا وط ــال ـب ــي ال ـع ـم ــل ،وه ــذا
واض ــح مــن واق ــع فـتــرات التسجيل
منذ بداية العمل بنظام التوظيف
ال ـمــركــزي ع ــام  1999وح ـتــى فترة

ال يعني شموله لكل المضبوطين بالغش ،بل سيسري الحكم على رافع
الدعوى فقط وسيسمح له وحده بأداء االختبارات ،وذلك بعد انتهاء فرص
الطعن من «التربية» على الحكم ،مؤكدة عدم شمول كل المضبوطين بأي
حكم يصدر ،ألن الحكم نسبي يخص رافع الدعوى فقط ،والختالف ظروف
ضبطه عن ظروف باقي المضبوطين.
وعن الحكم الصادر في  16مايو الماضي ألحد الطالب الوافدين بتمكينه
من أداء االختبارات في  20مايو الماضي ،أكدت المصادر أن هذه القضية
ً
ً
مختلفة تماما ،وحكم تمكينه من أداء االختبارات كان حكما مستعجال
تلغ القرار كما تم ترويجه ،بل حددت جلسة  20الجاري
فقط ،والمحكمة لم
ً
ً
ِ ً
للنظر في الموضوع ،فضال عن أن وقف التنفيذ مؤقتا ال يعد مؤشرا لقبول
الدعوى أو رفضها.
ولفتت المصادر إلى أن الطالب الوافد ضبط ،بحسب االدعاء ،بواقعة
الغش في اختبار مادة دستور وحقوق إنسان بتاريخ  30أبريل الماضي،
ورفع الدعوى أمام المحكمة المستعجلة التي أحالتها إلى الدائرة اإلدارية
لالختصاص والتي نظرتها بجلسة  16مايو الماضي ومكنته من أداء
االختبارات في  20مايو ،لكن هذه المادة ليست من المواد التي تتضمنها
االختبارات النهائية للثانوية العامة وغير مرتبطة بالتحصيل العلمي
للطالب.

«التربية» :ال صحة إللغاء قرار الئحة الغش
نـفــت وزارة الـتــربـيــة صـحــة م ــا أث ـيــر ف ــي وســائــل
اإلعالم والتواصل بشأن إلغاء المحكمة اإلدارية القرار
الخاص بالئحة الغش.
وأعلنت «التربية» ،فــي بيان أمــس األول ،أنها لم
تتلق أي حكم من المحكمة والجهات المعنية حول
ً
إلغاء القرار الصادر أخيرا ،مؤكدة احترامها الشديد
لجميع األحكام القضائية بأنواعها المختلفة.

وش ــددت على سعيها لتوفير كــل السبل للطلبة
لـلـحـصــول عـلــى م ـخــرجــات تعليمية ب ـك ـفــاء ة تليق
بسمعة الكويت ومكانتها التعليمية .وأكدت الوزارة
أنها تعمل جاهدة لدراسة العقبات والمشاكل التي
قد تواجه الطلبة خالل مسيرتهم التعليمية ،والعمل
كذلك لتسخير جميع إمكاناتها لحلها ،بهدف توفير
جو نفسي مناسب لتحصيلهم الدراسي.

ال ـس ـكــري وال ـم ـش ـكــات الصحية
ذات الصلة في الكويت ،من خالل
بــرامــج فـعــالــة فــي مـجــال البحث
والـتــدريــب ،والتعليم ،والتوعية
الصحية ،وذلك من أجل تحسين
نــوع ـيــة ح ـيــاة ال ـس ـك ــان ،مضيفا
أن «دسـ ـم ــان» ال يــألــو ج ـهــدا في
نشر ا لــو عــي بين جميع شرائح
المجتمع.

محمد الجبري

ً
المواقع التي توالها تطويرا
ً
وتحديثا وســار على هديها
مـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـعـ ـ ــاق ـ ـ ـبـ ـ ــوه فـ ـ ـ ــي حـ ـم ــل
ً
المسؤولية ،وكانت نموذجا
ل ـش ـب ــاب ال ـك ــوي ــت ف ــي الـعـمــل
المخلص والجاد.
وتقدم الوزير الجبري بأحر
ال ـت ـعــازي وصـ ــادق الـمــواســاة
إل ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــرة ال ـف ـق ـي ــد وأس ـ ـ ــرة
جـ ــريـ ــدة «األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء» واألس ـ ـ ــرة
ً
الصحافية الكويتية ،دا عـيــا
ال ـم ــول ــى ت ـعــالــى أن يـتـغـمــده
بــواســع رحـمـتــه ،وأن يسكنه
فـ ـسـ ـي ــح ج ـ ـنـ ــا تـ ــه ،وأن ي ـل ـهــم
أه ـل ــه وذويـ ـ ــه ج ـم ـيــل الـصـبــر
والسلوان.

مشعل الجراح يتعرض للدهس
تعرض مدير جهاز أمن الدولة
ال ـســابــق الـشـيــخ مـشـعــل ال ـجــراح
إلى حادث دهس بعدما صدمته
سيارة أثناء ممارسته الرياضة
ع ـل ــى دراج ـ ـتـ ــه ال ـه ــوائ ـي ــة عـصــر
أمــس األول ،وقــد أصيب ببعض
الكدمات البسيطة.
وفــي التفاصيل التي أوردهــا
تـقــريــر إلدارة مـبــاحــث محافظة
ال ـفــروان ـيــة أن بــاغــا ورد إلـيـهــا
يفيد بواقعة د هــس تعرض لها

رئيس جهاز أمن الدولة السابق
ف ــي مـنـطـقــة ال ـن ــزه ــة ق ـبــل صــاة
المغرب أمــس األول ،وبـنــاء على
تعليمات مدير مباحث المحافظة
ت ــم تـكـثـيــف ال ـت ـح ــري ــات ال ـســريــة
لضبط الجاني.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـتـ ـق ــري ــر أنـ ـ ــه بـعــد
ال ـب ـح ــث والـ ـتـ ـح ــري تـ ــم ت ـحــديــد
هـ ــويـ ــة الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي ،وه ـ ـ ــو ه ـن ــدي
يـعـمــل س ــائ ــق تــوص ـيــل طـلـبــات،
وت ـ ـ ـ ــم ع ـ ـمـ ــل كـ ـمـ ـي ــن مـ ـحـ ـك ــم لـ ــه،

وضـ ـبـ ـط ــه فـ ــي م ـن ـط ـق ــة خ ـي ـطــان
لـيــل أم ــس األول ،وإح ـض ــاره مع
المركبة محل الــواقـعــة الــى قسم
مباحث الـفــروانـيــة ،وبمواجهته
بما أسـفــرت عنه الـتـحــريــات أقـ ّـر
بارتكابه الواقعة ،وقال إنه يعمل
ســائــق تــوصـيــل طـلـبــات ،وخــال
خروجه من أحــد شــوارع منطقة
الـ ـن ــزه ــة ف ــوج ــئ ب ـش ـخــص عـلــى
دراجة هوائية فاصطدم به والذ
بالفرار.

ً
الزبيدي الكويتي يغيب عن الموائد  45يوما

فيصل البسام

التسجيل االخيرة رقم  ،60وغالبا
م ــا ت ـكــون ه ــذه ال ــزي ــادة ف ــي أع ــداد
المسجلين من فئات المتخصصين،
وهو أمر محمود.
● ف ــي ظ ــل قـ ــرار تـسـجـيــل أب ـنــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ــات ...ه ــل اس ـت ـع ــد فــريــق
اإلدارة الستقبالهم؟
 قام الديوان في اآلونة األخيرةبـبـحــث وعـ ــرض آل ـي ــات السـتـقـبــال
وت ـس ـج ـي ــل غـ ـي ــر ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ألم
كويتية بنظام التوظيف المركزي
تمهيدا إللحاقهم بالعمل في القطاع
الـحـكــومــي حـســب اح ـت ـيــاجــات كل
جهة إدارية والتخصصات العملية
والعلمية التي تحتاج إليها وفقا
لشروط وضوابط تتوافق مع ذلك،
وتعلن االدارة جاهزيتها الستقبال
هذه الفئة بالنظام وفقا للضوابط
والشروط التي سيتم موافاتها بها
متى ما أعلن الديوان ذلك.

عمال بقرار الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية بدأ اعتبارا
من امس حظر صيد اسماك الزبيدي
في المياه اإلقليمية الكويتية مدة 45
يوما حتى  15يوليو المقبل.
وتــرك الـقــرار نتائجه على اســواق
السمك في البالد ال سيما سوق شرق
حيث غابت اسماك الزبيدي الكويتي
لتحل مكانها االسـمــاك المستوردة
حيث يسمح قرار «الزراعة» باستيراد
اسماك الزبيدي الطازجة والمبردة
وال ـم ـج ـمــدة خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـم ـحــددة
بشرط الحصول على اذن مسبق من
«الزراعة».
وفي اولى نتائج قرار الحظر توقع
رئ ـيــس االت ـح ــاد الـكــويـتــي لصيادي
االس ـمــاك ظــاهــر الـصــويــان أن ترتفع
أس ـ ـعـ ــار األسـ ـ ـم ـ ــاك ن ـت ـي ـجــة ل ـتــراجــع
ال ـم ـعــروض وسـفــر أعـ ــداد كـبـيــرة من
الصيادين خــال فـتــرة الحظر التي
تتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر
وموسم الصيف ،كما يتوقع إغالق
عدد كبير من البسطات مع عدم كفاية
االسماك الموجودة لحاجات السوق.

ةديرجلا
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محليات

ً
الصبيح :اجتماع وزراء «الخليجي» مع «العمل الدولية» كان مثمرا
ناقشوا عمل أبناء مجلس التعاون في المنظمة والصك الدولي للهجرة واللجوء
أبدى المدير العام لـ"العمل
الدولية" إعجابه بالتطور
الواضح في العالقات بين
المنظمة ودول مجلس التعاون،
ومدى التزام األخيرة بتقارير
ومعايير المنظمة ،وما تطالب
به من إجراءات تحرص دول
المجلس على تطبيقها.

ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل وزي ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة
ه ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح ،إن "اج ـت ـم ــاع
وزراء ا لـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
الـتـعــاون الخليجي مــع المدير
ال ـعــام لمنظمة الـعـمــل الــدولـيــة
غ ـ ــي رايـ ـ ـ ـ ــدي ف ـ ــي ج ـن ـي ــف ك ــان
ً
بـنــاء وم ـث ـمــرا ،وستظهر آث ــاره
ً
ً
اإليجابية قريبا جدا".
جاء ذلك في تصريح لـ"كونا"،
ع ـل ــى ه ــام ــش م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
المؤتمر السنوي لمنظمة العمل
الــدولـيــة ال ــذي انطلق فــي ال ــ28
مــن الشهر الـمــاضــي ،ويستمر
حتى الثامن من الشهر الحالي،
بحضور ممثلين عن الحكومات
وأص ـحــاب األع ـمــال والـنـقــابــات
العمالية والمهنية مــن جميع
أنحاء العالم.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــح أن
"ا ج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع وزراء ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن م ــع غ ــي رايـ ـ ــدي،
مـ ـ ـس ـ ــاء أ مـ ـ ـ ــس األول ،وا لـ ـ ـ ــذي
ترأست فيه الكويت دول مجلس
التعاون الخليجي ،ناقش فرص
ال ـع ـم ــل ال ـم ـت ــاح ــة ألب ـ ـنـ ــاء دول
المجلس فــي مكاتب المنظمة
سواء في جنيف أو بيروت".
وأكــدت أن "المنظمة ستوفر
بالفعل فــرص عمل ألبناء دول

 57615حالة والدة و6356
وفاة في 2017
ً
ً
أكتوبر األكثر فرحا ويناير األكثر حزنا
● محمد الجاسم

كشفت إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية الخاصة
بالمواليد والــوفـيــات ،أن متوسط مواليد الكويتيين 2769
ً
مولودا شهريا ،بينما متوسط مواليد غير الكويتيين 2454
ً
مولودا شهريا.
وبينت اإلحصائية ،التي حصلت "الـجــريــدة" على نسخة
منها ،أن عدد المواليد االجمالي في الكويت لعام  2017الذين
تم إصدار بطاقة مدنية لهم بلغ  57615مولودا ،منهم 29454
من الذكور ،و 28161من اإلناث ،مشيرة الى أن العدد االجمالي
للمواليد الكويتيين بلغ  33231مــو لــودا ،وغير الكويتيين
.24384
وأوضحت أن أكتوبر الماضي شهد اكثر حــاالت الــوالدة،
حيث وصــل عــدد المواليد فيه إلــى  5147مــولــودا 3046 ،من
الكويتيين ،و 2101من غير الكويتيين ،بينما شهد فبراير أقل
حاالت والدة بـ 4069مولودا.
وذكــرت أن محافطة الفروانية تصدرت عــدد المواليد في
 ،2017حيث بلغ إجمالي المواليد فيها  12745مولودا ،وأتت
ً
محافطة حولي ثانيا ب ــ ،11984بينما هناك  644مولودا لم
تتبين المحافطة التي يتبعونها.
ولفتت الى أن عدد الكويتيين الذين تمت والدتهم خارج
الكويت بلغ  ،528كان نصيب الذكور منهم  ،253واالناث .275
من جهة أخرى ،بينت االحصائية ان اجمالي عدد الوفيات
فــي ال ـكــويــت ل ـعــام  2017بـلــغ  6356حــالــة وفـ ــاة ،وص ــل عــدد
الكويتيين منهم الى  ،3432أما غير الكويتيين فبلغ ،2924
الفتة الى أن عدد حاالت الوفاة للذكور بلغت  ،4104وهو ما
يقارب ضعف عدد االناث البالغ  2252حالة.
ً
وأشارت االحصائية إلى أن متوسط حاالت الوفاة شهريا
للكويتيين بلغ  286حالة ،وغير الكويتيين  ،243موضحة أن
ً
يناير  2017شهد أكثر تسجيال لحاالت الوفاة بـ 666حالة ،أما
أقل حاالت الوفاة فكانت في أغسطس بـ.459
وبالنسبة لعدد حــاالت الوفاة التابعة للمحافظات بينت
االحـصــائـيــة ،ان محافظة حــولــي شـهــدت أكـثــر ح ــاالت الــوفــاة
ً
بـ 1395حالة ،وثانيا الفروانية بـ ،1339وهناك  270حالة غير
مبينة.

الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،الـ ــذيـ ــن ي ـت ـم ـت ـعــون
بــال ـخ ـبــرة ال ـم ـنــاس ـبــة ،وأن ـه ــوا
دورات تدريب لدى المنظمة ،إذ
سـيـكــون أول المستفيدين من
هذه الفرصة إحدى الشخصيات
الكويتية ذات الكفاءة".
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــح أن
"دول المجلس عــر ضــت وجهة
ن ـظــرهــا ب ـش ــأن ال ـص ــك ال ــدول ــي
الـ ــذي تـنــاقـشــه األمـ ــم الـمـتـحــدة
ً
حــا ل ـيــا  ،للتعامل مــع ظاهرتي
الهجرة واللجوء ،إذ ليس لدى
دول المجلس مفهوم الهجرة

مـثـلـمــا تـتـفـهـمــه ب ـعــض دوائـ ــر
األمم المتحدة ،بل تعتمد دول
المجلس نظام التعاقد فترات
محددة".
وقـ ــالـ ــت "لـ ـق ــد أوضـ ـحـ ـن ــا أن
دول المجلس لديها اتفاقيات
م ــع أكـ ـث ــر م ــن  13دولـ ـ ــة تــرتــب
م ــن خــال ـهــا اس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــال
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن ب ـن ـظ ــم واض ـح ــة
تتوافق مع المعايير الدولية".
وأض ــاف ــت أن "ال ـمــديــر الـعــام
لمنظمة الـعـمــل الــدول ـيــة أبــدى
إعجابه بالتطور الــواضــح في

الـعــاقــات بين المنظمة ودول
مجلس التعاون ،ومــدى التزام
األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـتـ ـق ــاري ــر وم ـعــاي ـيــر
الـمـنـظـمــة ،وم ــا ت ـطــالــب ب ــه من
إجراءات تحرص دول المجلس
على تطبيقها".
وبينت أن "هذه االجتماعات
الــرف ـي ـعــة ال ـم ـس ـتــوى ب ـيــن دول
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس وال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
للمنظمة تعمل على مزيد من
التقارب بين المعايير الدولية
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
بالعمل والعمال".

خليفة لـ ةديرجلا  :إعاقة صعود شاحنات الدراكيل على الخط السريع بشكل مفاجئ
•

سارعت «األشغال» ،و«الطرق»
و«المرور» إلى إغالق فتحات
طريق « »306الوفرة -صباح
األحمد ،التي كانت تستغلها
شاحنات الدراكيل للصعود على
الخط السريع ،األمر الذي تسبب
في العديد من الحوادث.

●

سيد القصاص

بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري ،واإلدارة
الـعــامــة لـلـمــرور ،ووزارة األشـغــال
العامة ،أغلقت الكثير من الفتحات
عـلــى طــريــق " 306ال ــوف ــرة -صباح
األح ـم ــد" ،الـتــي كــانــت تستغل من
قـبــل ســائـقــي شــاحـنــات الــدراك ـيــل،
م ـمــا س ـبــب ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ــوادث
على الطريق ،وحصد العديد من
األرواح ،لخطورة تلك الشاحنات
ال ـتــي ت ـتــواجــد مــن الـفـتـحــات على
الطريق بشكل مفاجئ.
وقال مدير إدارة الطرق السريعة
م .ضاري خليفة لـ"الجريدة" ،خالل
زيارة لوزير األشغال العامة وزير

البلدية م .حسام الــرومــي ،بمعية
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــ"ال ـ ـطـ ــرق" وعـ ــدد
م ــن نـ ــواب مـجـلــس األمـ ــة وأه ــال ــي
ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـطــريــق  306األس ـب ــوع
الماضي ،وتمت مناقشة المشاكل
التي تسببها تلك الشاحنات على
الطريق ،وكيفية التخلص من تلك
ا لـفـتـحــات ا لـتــي يستغلها سائقو
ا لـشــا حـنــات بالمخالفة للقوانين
المرورية ،وكيفية إلزامهم بالمسار
الـمـحــدد لـهــم ،إلي ـقــاف نــزيــف الــدم
على طريق الوفرة.
ول ـف ــت خ ـل ـي ـفــة إلـ ــى أن ال ــوزي ــر
الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ذات
االختصاص بإغالق تلك الفتحات
من خالل وضع حواجز خرسانية
فــي وجــه الشاحنات تـعــوق حركة

إزالة جسر طريق الوفرة أعلى طريق الملك فهد
ه ــدم ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للطرق والنقل البري «جسر
طــريــق الــوفــرة أعـلــى طريق
الملك فهد» ذي الحارتين،
السـ ـتـ ـح ــداث ج ـس ــر ب ــأرب ــع
حــارات في االتجاهين بعد
فتح التحويالت المرورية،
وذلك ضمن أعمال مشروع
تطوير طريق الوفرة.

جانب من أعمال هدم جسر طريق الوفرة

«الخدمات» تستقبل تظلمات «األعمال الممتازة»
تستمر حتى  21الشهر الجاري

●

يوسف العبدالله

علمت "ا لـجــر يــدة" أن وكيلة
وزارة ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــد مـ ـ ــات ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
بالتكليف الوكيلة المساعدة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـمـ ــالـ ــي
واإلداري ب ـث ـي ـنــة ا ل ـس ـب ـي ـعــي،
ً
أص ـ ـ ــدرت قـ ـ ـ ــرارا صـ ـب ــاح أم ــس
األول ب ـف ـتــح ب ـ ــاب ا ل ـت ـظ ـل ـمــات
على صــرف األعـمــال الممتازة
لموظفي الوزارة.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة،
إن قـ ـط ــاع الـ ـ ـش ـ ــؤون االداريـ ـ ـ ــة
والـمــالـيــة فــي "الـخــدمــات" فتح
ب ــاب اسـتـقـبــال الـتـظـلـمــات من
م ــوظـ ـف ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــذي ـ ــن لــم
يحصلوا على المكافأة المالية
م ـقــابــل خــدمــات ـهــم ال ـم ـم ـتــازة،
ا لـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـنـ ــذ  21م ــا ي ــو
الماضي ،مشيرة الى ان الوزارة

ستستقبل هذه التظلمات مدة
شهر كامل حتى  21الجاري.
ودعـ ـ ـ ـ ــت "الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات" ،فــي
تعميم نشرته لموظفيها ،أمس
األول م ــن يـ ــود ال ـت ـظ ـلــم ح ــول
ذل ـ ــك ،أن ي ـق ــدم ك ـتــابــا رسـمـيــا
م ــو ج ـه ــا ا ل ـ ــى ادارة ا لـ ـش ــؤون
االدارية بقسم ترتيب الوظائف
ً
موضحا به بياناته الشخصية
ومضمون تظلمه.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل،
أك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أن ال ـ ـ ــوزارة،
بتوجيهات مباشرة من وزيرة
الدولة لشؤون االسكان وزيرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخ ــدم ــات د.
جنان بوشهري ،بدأت تطبيق
سياسة الباب المفتوح المعلنة
ن ـه ــاي ــة مـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي عـبــر
ت ـخ ـص ـيــص ب ــري ــد إل ـك ـت ــرون ــي
الستقبال شكاوى المواطنين

إنشاء معهد تطبيقي لتأهيل
ب ـع ــض ال ـش ـب ــاب الـفـلـسـطـيـنــي
للوظائف والمهن التي يحتاج
إليها سوق العمل.
ً
كـمــا الـتـقــت الصبيح أيـضــا،
مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،ن ـظ ـي ــره ــا وزيـ ــر
العمل الجيبوتي حسن إدريس
سامريه ،وأعــربــت عــن ترحيب
دولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت بـ ـ ـع ـ ــرض مــن
جيبوتي للتعاقد مع مدرسين
للغة الفرنسية من هذا البلد.

«األشغال» تغلق فتحات طريق «صباح األحمد -
الوفرة» بالحواجز والخنادق لتالفي الحوادث
سيرهم ،أو عن طريق حفر خنادق
"حفر كبيرة" تعوق حركة صعود
الشاحنة على طريق الوفرة ،األمر
ال ــذي أع ـطــى األمـ ــان عـلــى الـطــريــق
بشكل أكبر من السابق.
وأشـ ــار إل ــى انـتـشــار ال ــدوري ــات
الـ ـم ــروري ــة ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـطــريــق
المختلفة بـشـكــل كـبـيــر ،لمتابعة
حــركــة ال ـس ـيــر وض ـب ـط ـهــا ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـجـ ـي ــل الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
مشروع تطوير طريق الوفرة أرقام
الشاحنات التي تخالف القانون،
وإبــاغ الــدوريــات بها لمخالفتها
على الفور.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـلـ ـيـ ـف ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين ،ممن يرتادون الطريق،
إلــى اإلب ــاغ عــن أي شاحنة تقطع

بثينة السبيعي

وال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة
ب ــال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ل ـهــم،
ً
ل ـم ـتــا ب ـع ـت ـهــا أوال ب ـ ـ ــأول بـكــل
مـ ـهـ ـنـ ـي ــة وم ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ع ـب ــر
القنوات الرسمية للوزارة.

وذك ـ ـ ــرت ان الـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ــدأت
التعامل مع شكاوى الموظفين
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـش ــؤون ال ـتــوظــف
ودرجاتهم وأعمالهم الوظيفية
والنظر في أحقيتهم لألعمال
الممتازة والمناصب اإلشراقية
وغيرها عبر البريد االلكتروني
ال ـم ـخ ـصــص ل ــذل ــك ،لـعــرضـهــا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن وكـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة
ب ـ ــاالن ـ ــاب ـ ــة ب ـث ـي ـن ــة ال ـس ـب ـي ـعــي
أع ـ ـ ـطـ ـ ــت ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـهـ ــذا
ا لـشــأن للتعامل مــع الشكاوى
والـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــات ب ـ ـكـ ــل س ــري ــة
ومهنية وبصدر رحب.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أن
الـ ــوزارة حــريـصــة كــل الـحــرص
عـلــى تـنـفـيــذ سـيــاســة الــوزيــرة
ب ــوشـ ـه ــري مـ ــن خـ ـ ــال ال ـع ـمــل
ب ـش ـف ــاف ـي ــة ك ــامـ ـل ــة مـ ــع جـمـيــع

المواطنين والمقيمين ،سواء
كــانــوا مــوظـفـيــن أو مــراجـعـيــن
حـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة ،الفـ ـت ــة إل ــى
ان ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ف ــي ال ـ ـ ــوزارة
يـ ـت ــابـ ـع ــون ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ج ـم ـيــع
ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات والـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات
وال ـش ـك ــاوى الـمـقــدمــة والـعـمــل
على حلها لالرتقاء بالخدمات
العامة التي تقدمها الوزارة.
جدير بالذكر ان "الخدمات"
خـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــت ن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــارس
ال ـمــاضــي ال ـبــريــد االلـكـتــرونــي
ال ـم ـخ ـص ــص ل ـس ـي ــاس ــة ال ـب ــاب
المفتوح وهو @mocomplaint
 ،moc.gov.kwال سـ ـتـ ـقـ ـب ــال
الشكاوى وتقديم المقترحات
من المواطنين والمقيمين.

 40مخالفة إعالن
في حملة بالفروانية
نفذت ادارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية بفرع بلدية
محافظة الفروانية حملة على
املحال التجارية للتأكد من
تراخيص االعالنات ورفع
االعالنات املخالفة من الشوارع
وامليادين بعموم املحافظة
تزامنا مع الحملة االعالمية
التي أطلقتها االدارة تحت
شعار "#تواصل_معنا".
وفي هذا السياق ،قال مدير
اإلدارة ناصر الرشيدي إن
الحملة أسفرت عن تحرير 40
مخالفة اعالن طبقا لالئحة
االعالنات واملحال ،إضافة إلى
رفع وإزالة  90اعالنا مخالفا.

الصبيح ووزراء «التعاون» خالل اللقاء مع رايدي
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـصـ ـبـ ـي ــح ال ـت ـق ــت،
ً
مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،أيـ ـض ــا نـظـيــرهــا
وزيـ ـ ــر ال ـع ـم ــل الـفـلـسـطـيـنــي د.
مأمون أبوشهال ،لمناقشة ما
يمكن القيام بــه للتخفيف من
م ـعــدالت الـبـطــالــة ،السـيـمــا في
ظـ ــل ال ـ ـظـ ــروف الـ ـت ــي يـعـيـشـهــا
ً
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي حــال ـيــا،
واحتماالت توفير فــرص عمل
للشباب الفلسطيني ،سواء في
الـقـطــاع ال ـخــاص أو الحكومي
بدولة الكويت.
ً
وبحث الجانبان أيضا فكرة

سلة أخبار

مسجد الخطيب يستعد
للعشر األواخر

صرح رئيس مركز القراءات
العشر القرآنية في مسجد
الخطيب د .سعد الجدعان بأن
"املركز على أهبة االستعداد
الستقبال العشر األواخر من
رمضان بتجهيز جدول صالة
التراويح ،والقيام باختيار
أفضل ّ
القراء لهذا الحدث
الكبير".
وأعلن الجدعان أن وزارتي
الداخلية والصحة ،واإلطفاء
أبدت استعدادها التام
لتجهيز املستلزمات املطلوبة
للمركز ،كما اكد وزير األوقاف
املستشار فهد العفاسي،
ووكيل الوزارة فريد عمادي،
ووكيل املساعد لقطاع املساجد
املهندس َد ُاو َد العسعوسي،
ومدير إدارة مساجد األحمدي
الدكتور أحمد العتيبي تقديم
الدعم الكامل وتسخير كل
االحتياجات للمركز.

مركز الجالل الرمضاني
يطلق «نسائم الرحمة»

ضاري خليفة

الطريق وتصعد إ لـيــه بشكل غير
قانوني عن طريق تسجيل رقمها،
وإبــاغ الــدوريــات المرورية عنها،
التخاذ اإلج ــراء ات القانونية ضد
سائقها ،سعيا إلى تيسير الحركة
المرورية على طريق الوفرة صباح
األحمد.
وكـ ــانـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة و"األش ـ ـ ـغـ ـ ــال"
و"ال ـمــرور" تلقت عــدة شـكــاوى من
أهالي مدينة صباح األحمد ،بسبب
كثرة الحوادث على طريق الوفرة
صباح األحمد ،لوجود "شاحنات
الدراكيل" ،التي تعوق حركة السير
لـصـعــودهــا الـمـفــاجــئ عـلــى الـخــط
السريع بشكل غير قانوني ،حرصا
مــن ســائـقــي تـلــك الـشــاحـنــات على
تحميل أكبر كميات من الرمال من
المناطق المحددة لها ،ونقلها إلى
المواقع المخصصة.

قال مراقب الشؤون اإلدارية
لقطاع املساجد في محافظة
االحمدي واملشرف العام
على املركز الرمضاني في
مسجد سعود الجالل بمنطقة
العقيلة عمر اليحيى ان
املركز حرص على استقطاب
مشاهير ّ
القراء من خارج
الكويت وداخلها إلقامة
صالتي التراويح والقيام
باالضافة الى إقامة أنشطة
مختلفة كالدورات التثقيفية
والطبية والدروس الدينية.
وأوضح اليحيى في تصريح
له ان املركز يقيم االنشطة
واملحاضرات والفعاليات
املتنوعة هذا العام تحت
شعار "نسائم الرحمة  "2وذلك
استكماال ملسيرة النجاح التي
حققها خالل االعوام السابقة
مع املراكز الرمضانية التي
حققت نجاحا كبيرا في
محافطة االحمدي.

«الكويتية لإلغاثة» باشرت إطالق
القوافل اإلغاثية لسقطرى اليمنية

أحمد الجاسر

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإلغاثة
أحمد الجاسر أن الجمعية بناء على توجيهات صاحب
الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد ،قــائــد العمل
اإلنساني ،وبتكليف من مجلس الــوزراء ،باشرت إطالق
الـقــوافــل اإلغــاثـيــة للمتضررين والمنكوبين فــي جــزيــرة
سقطرى اليمنية ،لمساعدتهم من جراء ما سببه إعصار
ماكونو.
وأضاف أن "الجمعية وزعت في وقت سابق مساعدات
إغاثية عاجلة على النازحين في أرخبيل سقطرى تلبية
للنداء الذي أطلقته الحكومة اليمنية إثر هذا االعصار"،
مبينا أن فريقا اغاثيا من الجمعية سيغادر الى سقطرى
ال ـيــوم لــإشــراف عـلــى تــوزيــع الـمـســاعــدات اإلغــاثـيــة التي
تستمر عدة أيام لإلسهام في تخفيف معاناة المنكوبين.
وأكــد الجاسر أن الجمعية تقوم حاليا بوضع دراســة
وتقييم للوضع اإلنساني لتقديم المساعدات في ضوء ما
يتم رصده من الفريق االغاثي للجمعية ،والذي سيصاحب
هذه المساعدات.
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برلمانيات

ةديرجلا

•
العدد  / 3794السبت  2يونيو 2018م  17 /رمضان 1439هـ

 8اقتراحات نيابية بإعادة تحديد الدوائر على طاولة «الداخلية
والدفاع» البرلمانية ...واللجنة أمام  3سيناريوهات

غاب عنها األصوات األربعة وطالب أغلبها بالصوتين ...واقتراح واحد لـ «القوائم»
ً
حاصال على مؤهل جامعي أو لديه خبرة نيابية ،وتشكل في كل
بموجب قرار مجلس األمة للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الطبطبائي ،وعادل الدمخي ،ومحمد المطير ،ونايف العجمي
سفارة بالخارج لجنة انتخابية لكل الدوائر ،ويتولى كل ناخب حقوقه
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم  42لسنة  2006بإعادة
بإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون االنتخابات ،وإعادة تحديد
الدوائر االنتخابية ،فإن اللجنة مطالبة باختيار واحد من ثمانية محالة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة (تنتخب كل دائرة االنتخابية بنفسه في الدائرة التابعة لموطنه وتبطل التوكيالت،
عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق اإلدالء بصوته وتشكل بموجبه اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات برئاسة أحد رجال
إليها من النواب ،أو اختيار المشروع الحكومي في حال وصوله ،أو
ٍّ
النيابة وعضوية أمين مجلس األمة ،وال يجوز ألي كان وصف أي
لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها).
اختيار نظام آخر مزيج بين الجميع ،وعلى كل فإن أمام اللجنة حتى
 -3االقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بتعديل بعض شخص بسوء السمعة إال بعد صدور حكم نهائي ،ويشترط في
اآلن ثمانية اقتراحات بقوانين على النحو التالي:
أحكام القانون رقم  42لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية المرشح أن يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة من الطب النفسي.
 -1إعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة المقدم
 -5االقتراح بقانون المقدم من النائب محمد هايف بتعديل بعض
من النائب علي الدقباسي بـ (تقسيم الكويت إلى ست دوائر انتخابية لعضوية مجلس األمة ،لكل ناخب صوتان للترشح.
أحكام القانون رقم ( )42لسنة  2006بشأن إعادة تحديد الدوائر
 -4االقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل ،وهو اقتراح
ـ لكل ناخب حق اإلدالء بصوته لعدد المرشحين المحدد للدائرة
االنتخابية لعضوية مجلس األمة «تقسم الكويت الى عشر دوائر
مكون من نحو  61مادة ،وتقسم الكويت بموجبه إلى  50دائرة
المعنية).
انتخابية ،ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد ،وأن يكون المرشح انتخابية لعضوية مجلس األمة ولكل دائرة عشرة أعضاء».
 -2االقتراح بقانون المقدم من النواب محمد هايف ،ووليد
محيي عامر

األول :تقسيم
الكويت إلى  6دوائر
بعدد المحافظات

 -6االقتراح بقانون المقدم من النائب جمعان الحربش بتعديل
القانون رقم ( )42لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية
لعضوية مجلس األمة ضم مناطق جابر األحمد السكنية وشرق
الصليبيخات والنهضة إلى الدائرة الثانية بالقيود االنتخابية.
 -7االقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد بإعادة تحديد
الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة بحيث يكون لكل ناخب حق
اإلدالء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.
 -8االقتراح بقانون المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر
الطبطبائي بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة
بحيث تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة
عشرة أعضاء ،ويكون الترشح وفق نظام القوائم.

ف ــي ض ــوء قـ ــرار مـجـلــس األمـ ــة الـ ــذي ص ــدر مــؤخــرا
بإنجاز تقريرها بشأن التعديالت المقدمة على قانون
االنتخابات واعادة تحديد الدوائر االنتخابية ،تتجه
األنظار الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية
المطالبة بــإحــالــة تقريرها عــن االقـتــراحــات بقوانين
المتعلقة بهذا الشأن قبل بداية دور االنعقاد ،وعلى
جدول أعمالها في هذا البند  8اقتراحات بشأن إعادة
تحديد الدوائر االنتخابية.
«الـجــريــدة» رصــدت االقـتــراحــات النيابية المتعلقة
بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية المدرجة على جدول
أع ـمــال «الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع» ،بـعــد أن أنـجــزتـهــا لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية واحالتها
اليها ،لتضع بذلك الكرة في ملعبها.
وجاءت االقتراحات الثمانية بإعادة تحديد الدوائر
االنتخابية لعضوية مجلس األمة ،وفق اسبقية التقديم
على النحو التالي:
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الثاني 10 :دوائر
انتخابية وصوتان
لكل ناخب

الثالث :اإلبقاء
على  5دوائر مع
التغيير في آلية
التصويت لصوتين

االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون ال ـم ـق ــدم م ــن ال ـن ــائ ــب عـلــي
الدقباسي ،وينص على تقسيم الكويت الى ست دوائر
انتخابية لعضوية مجلس األمة وفق اآلتي:
 الدائرة األولي (محافظة العاصمة) ،وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الــدائــرة الثانية (محافظة حــولــي) ،وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الدائرة الثالثة (محافظة الفروانية) ،وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الدائرة الرابعة (محافظة االحمدي) ،وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الدائرة الخامسة (محافظة الجهراء) ،وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.
 الدائرة السادسة (محافظة مبارك الكبير) ،وتضمجميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة
أعضاء.
كما تضمن اقتراح الدقباسي ان يكون لكل ناخب
ح ــق اإلدالء ب ـصــوتــه ل ـعــدد م ــن الـمــرشـحـيــن ل ـلــدائــرة
المعنية ادناه ،ويعتبر التصويت ألكثر من هذا العدد
باطال.
 - 1الدائرة األولى :أربعة مرشحين.
 - 2الدائرة الثانية :أربعة مرشحين.
 - 3الدائرة الثالثة :أربعة مرشحين.
 - 4الدائرة الرابعة :أربعة مرشحين.
 - 5الدائرة الخامسة :مرشحان.
 - 6الدائرة السادسة :مرشحان
ونصت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بإعادة
تـحــديــد ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة لعضوية مجلس االمــة
المقدم من الدقباسي على االتي:
بموجب المرسوم بقانون رقــم  20لسنة  ،2012تم
تـعــديــل الـقــانــون رق ــم  42لسنة  2006بــإعــادة تحديد
الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس االمــة ،وقد نص
القانون بعد تعديله على ان تنتخب كل دائــرة عشرة
أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق االدالء
بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر
باطال التصويت ألكثر من هــذا العدد ،كما نص ذات
ً
القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.
واضافت :الممارسة العملية كشفت خلال في توزيع
اع ــداد الـنــاخـبـيــن لـتـبــايــن أع ــداده ــم فــي كــل دائ ــرة عن
األخ ــرى ،كما انعكس ذلــك على تـفــاوت فــي االص ــوات
ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا ك ــل م ــن ال ـمــرش ـح ـيــن ال ـفــائــزيــن.
ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة رئي التقدم بهذا
االق ـتــراح إلج ــراء تغيير جــوهــري فــي تــوزيــع الــدوائــر
وعدد االصوات المسموح باالدالء بها من قبل الناخب
الواحد.
وفــق المادة (االول ــى) المقترحة تقسم الكويت الى
ســت دوائ ــر انتخابية بحيث تشمل كــل دائ ــرة احــدى
المحافظات الست القائمة ،على ان يكون تمثيل الدوائر
ذات الكثافة السكانية (الدوائر من االولى الى الرابعة،
بـعـشــرة أع ـضــاء لـكــل دائ ـ ــرة) ،وال ــدوائ ــر االق ــل سكانا
(الخامسة والسادسة ) بخمسة أعضاء.
ونصت المادة (الثانية) المقترحة على تفرقة مماثلة

فــي عــدد االص ــوات ،اذ منح الناخب فــي الــدوائــر التي
يمثلها عشرة اعضاء اربعة اصوات وفي الدوائر التي
يمثلها خمسة اعضاء صوتين.
واق ـت ـض ــى ال ـع ـمــل بــال ـم ـق ـتــرح ال ـج ــدي ــد ل ـل ـنــص في
المادة (الثالثة) على الغاء القانون الحالي رقــم ()42
لسنة .2006
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االقـتــراح المقدم من الـنــواب وليد الطبطبائي
ومحمد هايف وعادل الدمخي ومحمد المطير ونايف
المرداس والمحال الى لجنة الداخلية والدفاع بصفة
االسـتـعـجــال ويـنــص على ان «يستبدل بنص الـمــادة
الثانية من القانون رقم ( )42لسنة  2006المشار اليه
النص التالي:
«تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس ،على ان
يكون لكل ناخب حق االدالء بصوته لمرشحين اثنين
في الدائرة المقيد فيها ويعد التصويت باطال الكثر
من هذا العدد».
وفي المذكرة االيضاحية لالقتراح بقانون بتعديل
المادة الثانية من القانون رقم ( )42لسنة  2006باعادة
تحديد الــدوائــر االنتخابية لعضوية مجلس االمــة
جاء ما يلي :اظهر التطبيق العملي لنظام االنتخاب
بما يعرف بالصوت الواحد ولمدة ثالثة انتخابات
متتالية الكثير من السلبيات واهمها على االطالق انه
قيد حرية الناخبين وهم اصل العملية االنتخابية في
العدد المطلوب اختياره مما حدا بالبعض للعزوف
عن المشاركة لهذا السبب ،فجاء هذا القانون ليعطي
للناخب حق االدالء بصوتين من خالل اختياره الحر
بين مرشحين او واحد فقط.
واضــافــت :اتــاح للناخب حرية اكبر في االختيار
مما سيؤدي الى توازن معقول ومقبول في مخرجات
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة حـيــث ستتمكن جـمـيــع فئات
المجتمع من التمثيل النيابي دون اقصاء او تحديد
الي شــريـحــة وم ــن جـهــة اخـ ــرى ف ــان م ــن ايـجــابـيــات
نـ ـظ ــام ال ـص ــوت ـي ــن االخـ ـتـ ـي ــاري انـ ــه ل ــم يـ ـه ــدر ن ـظــام
الصوت الواحد حيث جعل النائب وهو لب العملية
االنتخابية مرحبا به من جميع توجهات المرشحين
الذين يحاولون اقناعه بتوجهاتهم وارائهم وامتالكه
الكثر من صوت سيمكنه من االنفتاح على كل شرائح
المجتمع.
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االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون ال ـم ـقــدم م ــن ال ـنــائــب صــالــح
عاشور وينص على ان يستبدل بنص المادة الثانية
من القانون رقم ( )42لسنة  2006النص االتي« :تنتخب
كل دائــرة عشرة اعضاء للمجلس ،على ان يكون لكل
ناخب حق االدالء بصوته الثنين من المرشحين في

الرابع :اقتراح مقدم
من الفضل يتكون من
 61مادة قسم الكويت
إلى  50دائرة

الــدائــرة المقيد فيها ويعتبر باطال التصويت الكثر
من هذا العدد.
وج ــاء فــي الـمــذكــرة االيـضــاحـيــة لــاقـتــراح بقانون
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ( )42لسنة 2006
باعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس
االمة ما يلي :صدر القانون رقم ( )42لسنة  2006بشان
اعادة تحديد الدوائر االنتخابية والذي تم من خالله
اعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لشغل عضوية مجلس
االمة من خمس وعشرين دائرة الى خمس دوائر وعلى
ان يكون للناخب حق االنتخاب الربعة من المرشحين
في الدائرة المقيد بها ،وفي تاريخ  2012/10/20صدر
مرسوم الضرورة بتعديل المادة الثانية من القانون
رقم ( )42لسنة  2006ليصبح التصويت لمرشح واحد
بدال من اربعة مرشحين ويعد التصويت باطال الكثر
من مرشح واحد.
واضــافــت :ولـمــا كــان التصويت لمرشح واح ــد قد
تــم العمل بــه فــي ( )3انتخابات قــد اجــريــت فــي البلد
رأيـنــا االنـقـســامــات الفئوية والطائفية والقبلية قد
ظهرت عالنية بل زادت ،لذا وجب تقديم تعديل على
نظام التصويت ليصبح لمرشحين اثنين بــدال من
مرشح واحد للحد من الظاهرة الفئوية والعنصرية
والقبلية والطائفية في انتخابات مجلس االمة بدال من
مرشح واحد للحد من الظاهرة الفئوية والعنصرية
والـقـبـلـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة ف ــي ان ـت ـخــابــات مـجـلــس االم ــة
حيث تم تقديم هذا المقترح الذي يتيح للناخب حق
التصويت لمرشحين اثنين فــي الــدائــرة المقيد بها
ويعد التصويت باطال الكثر من هذا العدد على انه
تم ابقاء الدوائر االنتخابية وتقسيمها كما هي ولم
يتم تعديلها.
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الخامس 10 :دوائر
انتخابية مع تحديد
توزيعة الدوائر...
وصوتان

االق ـت ــراح بـقــانــون الـمـقــدم مــن الـنــائــب أحمد
الفضل ،وهو اقتراح مكون من نحو  61مادة ،وتقسم
ال ـكــويــت بـمــوجـبــه إل ــى  50دائـ ــرة انـتـخــابـيــة ،ويـحــق
للناخب التصويت لمرشح واحد ،وأن يكون المرشح
ـا على مــؤهــل جامعي أو لــديــه خـبــرة نيابية،
حــاصـ ً
وتشكل في كل سفارة بالخارج لجنة انتخابية لكل
الدوائر ،ويتولى كل ناخب حقوقه االنتخابية بنفسه
في الدائرة التابعة لموطنه وتبطل التوكيالت ،وتشكل
بموجبه اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات برئاسة
أحد رجــال النيابة وعضوية أمين مجلس األمــة ،وال
ٍّ
يجوز ألي كــان وصــف أي شخص بسوء السمعة إال
بـعــد ص ــدور حـكــم نـهــائــي ،ويـشـتــرط فــي الـمــرشــح أن
يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة من الطب النفسي.
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االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون ال ـم ـقــدم م ــن ال ـنــائــب محمد

هايف الذي تبنى فيه اقتراح النائب المبطل عضويته
مرزوق الخليفة.
ويـنــص عـلــى ان يستبدل بنصي الـمــادتـيــن رقمي
( )2 ،1مــن الـقــانــون رقــم ( )42لسنة  206الـمـشــار اليه
النصان االتيان:
م ــادة ( )1تقسم الـكــويــت الــى عشر دوائ ــر انخابية
لعضوية مجلس االم ــة طبقا لـلـجــدول الـمــرفــق بهذا
القانون.
مادة ( )2تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء للمجلس
على ان يكون لكل ناخب حق االدالء بصوته الثنين
من المرشحين في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطال
التصويت الكثر من هذا العدد.
وقــالــت الـمــذكــرة االيـضــاحـيــة الق ـتــراح هــايــف :وفق
المادتين ( )1و( )2مــن القانون رقــم ( )42لسنة 2006
بشان اعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس
االمة قسمت البالد الى خمس دوائر انتخابية لعضوية
مجلس االمة طبقا للجدول المرفق بالقانون على ان
تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء وان يكون لكل ناخب
الحق في االدالء بصوته الربعة مرشحين وتم تعديل
القانون بمرسوم ض ــرورة ليصبح لكل ناخب الحق
في االدالء بصوته لمرشح واحــد فقط بدال من اربعة
اصوات وقد طبق نظام الصوت الواحد في انتخابات
مجلس االمة لالعوام .2016 ،2013 ،2012
وكشفت التجربة العملية اللية الصوت الواحد عن
ثغرات وعيوب جسيمة وكانت لها اثــار سلبية على
مسار ونتائج االنتخابات بشكل عام.
ولقد ادى حصر خيار الناخب في التصويت لمرشح
واحد من بين عشرة مرشحين الى تكريس العصبية
والقبلية والعنصرية بحيث يميل الناخب وهو ال يملك
غير صوت واحد الى منح هذا الصوت الى من تربطه
بــه صـلــة الـقــرابــة والــرحــم بـغــض الـنـظــر عــن مؤهالته
وصالحياته وبرامجه المطروحة ومبادئه المعلنة.
وتزامن خيار الصوت الواحد مع تبني نظام الدوائر
الخمس ذلــك ان قلة عــدد الــدوائــر انعكس فــي اتساع
رقعتها الجغرافية وكثافة عدد الناخبين فيها وبالتالي
ازداد عدد اللجان وصناديق االقتراح وتضاعف حجم
عمل الـلـجــان الـمـنــاط بها فــرز الـكــم الـهــائــل مــن اوراق
االقتراع وكان طبيعيا ومتوقعا ان تحدث اخطاء كبيرة
وفادحة في عدد اوراق االقتراع وفرزها ونجم عن ذلك
ازديــاد غير مألوف في عدد الطعون االنتخابية التي
قدمت بل وفي نجاح العديد من هذه الطعون وتغيير
النتائج المعلنة بــاعــان فــوز مرشحين اخــريــن غير
الذين اعلن فوزهم من قبل اضافة الى ذلك ان قلة عدد
الدوائر وكبر مساحتها مع نظام الصوت الواحد فتح
الـبــاب واسـعــا لممارسات الفاسدة مــن رشــوة وشــراء

عسكر لـ ةديرجلا :.إنجاز تقريرنا قبل بداية دور االنعقاد المقبل
«سنستمع لكل اآلراء وننتظر مشروع الحكومة وردودها»

ً
ً
ً
عسكر مترئسا اجتماعا سابقا للجنة الداخلية والدفاع

أكــد رئـيــس لجنة ال ـشــؤون الداخلية
وال ـ ــدف ـ ــاع ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـن ــائ ــب عـسـكــر
الـ ـعـ ـن ــزي ح ـ ــرص ال ـل ـج ـنــة ع ـل ــى تـنـفـيــذ
تكليف المجلس بانجاز تقريرها عن
االق ـت ــراح ــات بـقــوان ـيــن ال ـم ـقــدمــة بـشــأن
تعديل قانون االنتخابات واعادة تحديد
الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة ق ـبــل ب ــداي ــة دور
االنعقاد المقبل.
وقال العنزي في تصريح لـ «الجريدة»
ان الـلـجـنــة سـتـسـتـمــع ال ــى كــافــة االراء
قبل انـجــاز تقريرها ســواء مــن مقدمي
االقتراحات او االراء الحكومية وكذلك
اراء كــافــة الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،كـمــا انها
سـ ـتـ ـعـ ـق ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا مـ ــوس ـ ـعـ ــا ت ــوج ــه

فـ ـي ــه ال ـ ــدع ـ ــوة الـ ـ ــى ك ـ ــل االعـ ـ ـض ـ ــاء قـبــل
انـجــاز تقريرها لالستماع الــى ارائـهــم
ومالحظاتهم.

نظام التصويت المناسب
وشدد العنزي على ان اللجنة حريصة
عـلــى اعـ ــداد ق ــان ــون يـحـقــق ال ـعــدالــة في
تقسيم ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة واخـتـيــار
نظام التصويت المناسب ،بما يضمن
تحقيق الـعــدالــة وتمثيل كــافــة شــرائــح
الـمـجـتـمــع ف ــي مـجـلــس االمـ ــة عـلــى قــدر
االمكان.
وبين العنزي أن اللجنة ارسلت الى

وزارة الــداخـلـيــة االق ـتــراحــات النيابية
ال ـم ـقــدمــة ،وبــان ـت ـظــار وصـ ــول ردودهـ ــا
بشأنها ،كما انها ابلغتنا بانها ستقدم
مشروعا جديدا ،ونحن بانتظار ردودها
ومـشــروعـهــا وعـقــب ذلــك سيتم توجيه
الدعوة لحضور اجتماع للجنة نناقش
فيه ما وصلنا ،وسنستكمل المناقشة
في عدة اجتماعات قبل انجاز تقريرنا
قبل بداية دور االنعقاد المقبل.

majles@aljarida●com

• المجلس في انتظار مشروع حكومي
جديد للدوائر
• هل ستمزج «الداخلية والدفاع» بين
االقتراحات المقدمة؟
الدوائر االنتخابية وفق اقتراح هايف
الدائرة 1

الدائرة 2

شرق ،دسمان ،المطبة،
الصوابر ،بنيد القار،
الدسمة ،الدعية ،الشعب،
المنصورية ،القادسية،
الجابرية ،حولي ،ميدان
حولي ،النقرة ،فيلكا ،الجزر.

القبلة ،المرقاب ،عبدالله
السالم ،الشامية ،الشويخ،
الفيحاء ،النزهة ،الروضة،
السرة.

الدائرة 3
الخالدية ،اليرموك،
العديلية ،قرطبة ،كيفان.

الدائرة 4

الدائرة 5

الدائرة 6

الدائرة 7

الدائرة 8

الدائرة 9

السالمية ،الرميثية ،البدع،
سلوى ،رأس السالمية،
المسيلة ،مشرف.

خيطان ،خيطان
الجديدة ،حطين،
الصديق ،الشهداء،
الزهراء ،السالم ،مبارك
العبدالله ،بيان ،صباح
السالم.

الفروانية ،العمرية،
الرحاب ،الرابية ،اشبيلية،
الفردوس ،األندلس،
الرقعي ،النهضة.

جليب الشيوخ ،عبدالله
المبارك ،العضيلية،
العارضية ،صباح
الناصر ،الصليبيخات،
الدوحة ،غرناطة ،شمال
الصليبيخات.

الجهراء ،العيون ،النعيم،
النسيم ،الواحة ،القصر،
تيماء ،سعدالعبدالله،
الصليبية ،القيروان ،جابر
األحمد.

الصباحية ،جابر العلي،
القرين ،العدان ،القصور،
مبارك الكبير ،فهد
األحمد ،الظهر.

الى خمس دوائر انتخابية.
وحيث ان الممارسة العملية كشفت خلال في توزيع
اعداد الناخبين وذلك لتباين اعدادهم في كل دائرة عن
االخرى كما انعكس ذلك على تفاوت في االصوات التي
حصل عليها كل من المرشحين الفائزين.
واضافت :ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة رئي
التقدم بهذا االقتراح الجراء تغيير جوهري في توزيع
الــدوائــر االنتخابية ،حيث نصت الـمــادة (االول ــى) من
االقتراح على ان تقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية
بحيث تشمل كل دائرة احدى المحافظات الست القائمة
على ان يكون تمثيل الــدوائــر ذات الكثافة السكانية
(الدوائر من االولى  -الثانية  -الثالثة  -الرابعة) بعشرة
أعضاء لكل دائرة ،والدوائر ذات الكثافة السكانية االقل
(الخامسة والسادسة ) بخمسة أعضاء لكل دائرة.

الدائرة 10
األحمدي ،الفنطاس،
الفنيطيس ،العقيلة،
المنقف ،أبوحليفة،
المهبولة ،الفحيحيل،
الرقة ،هدية ،صباح األحمد،
علي السالم ،الزور ،الوفرة

التصويت للقوائم
يكون حسب أرقامها
المعلنة
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السادس :ضم جابر
األحمد وشرق
الصليبيخات
والنهضة للدائرة
الثانية

السابع :تقسم
الكويت إلى  6دوائر
وفق نظام الصوت
الواحد

ذمم الذي يسيء كثيرا لسمعة البالد ويؤثر على مسار
التجربة الديمقراطية.
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االق ـتــراح بـقــانــون الـمـقــدم مــن الـنــائــب جمعان
ال ـح ــرب ــش وي ـن ــص ع ـلــى ان ي ـع ــدل الـ ـج ــدول ال ـمــرفــق
بالقانون رقم ( )42لسنة  2006المشار اليه وذلك بضم
مناطق (جابر االحمد السكنية وشرق الصليبيخات
والنهضة) الى الدائرة الثانية بالقيود االنتخابية.
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االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون ب ــاع ــادة ت ـحــديــد ال ــدوائ ــر
االنتخابية لعضوية مجلس االمة المقدم من النائب
سعدون حماد.
وينص االقتراح على االتي:
تقسم الكويت الــى ست دوائــر انتخابية لعضوية
مجلس االمة وفقا للتالي:
 الدائرة االولى (محافظة العاصمة) وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الــدائــرة الثانية (محافظة حــولــي) وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الدائرة الثالثة (محافظة الفروانية) وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الدائرة الرابعة (محافظة االحمدي) وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.
 الدائرة الخامسة (محافظة الجهراء) وتضم جميعالمناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.
 الدائرة السادسة (محافظة مبارك الكبير) وتضمجميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة
أعضاء.
ويكون لكل ناخب حق االدالء بصوته لمرشح واحد
من المرشحين في الدائرة المقيد بها وفقا للجدول
المرفق ،ويعتبر باطال التصويت الكثر من هذا العدد،
ويعاد النظر في الجدول المرفق لهذا القانون كل عشر
سنوات او بعد كل احصاء لتعداد السكان ايهما اقرب،
ويلغى القانون رقم ( )42لسنة  2006المشار اليه.
وقالت مذكرته االيضاحية بموجب المرسوم بقانون
رقم ( )20لسنة  ،2012تم تعديل القانون رقم ( )42لسنة
 2006بــاعــادة تـحــديــد الــدوائــر االنـتـخــابـيــة لعضوية
مـجـلــس االمـ ــة ،وق ــد نــص ال ـقــانــون بـعــد تـعــديـلــه على
ان تنتخب كل دائــرة عشرة اعضاء للمجلس على ان
يكون لكل ناخب حق االدالء بصوته لمرشح واحد في
الدائرة المقيد بها ويعتبر باطال التصويت الكثر من
هذا العدد كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت

االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون ب ــاع ــادة ت ـحــديــد ال ــدوائ ــر
االنتخابية لعضوية مجلس االمة المقدم من النائبين
عمر الطبطبائي وعـبــدالــوهــاب البابطين وج ــاء فيه
ما يلي:

مادة اولى
تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية
مجلس االمة تنتخب كل دائــرة عشرة اعضاء ويكون
الترشيح بـقــوائــم ال يـجــوز ان يــزيــد عــدد المرشحين
في اي منها في االنتخابات العامة او في االنتخابات
التكميلية على عدد االعضاء المطلوب انتخابهم.

مادة ثانية
تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك
خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم
او قرار الدعوة لالنتخابات العامة او التكميلية بحسب
االحوال ويجب على المرشح ان يوقع قرين اسمه على
نموذج الترشيح واذا تضمنت القائمة اكثر من مرشح
وجب ان يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.

غياب توزيعة
المناطق عن الدوائر
وفق االقتراحات
المقدمة باستثناء
اقتراحي هايف
وحماد

التكميلية وفقا السبقية تسلسل اسمائهم في نموذج
الـتــرشـيــح الـمـشــار الـيــه فــي ال ـمــادة (الـثــانـيــة) مــن هــذا
القانون وذلك بقسمة جميع االصوات الصحيحة التي
اعطيت على عــدد مــن االع ـضــاء المطلوب انتخابهم
وتـكــون نتيجة هــذه القسمة هــي الـعــدد المطلوب من
االصوات الالزمة لفوز مرشح واحد ،وال يعتد بالكسر
اال في حال وجود مقاعد شاغرة ويكون المقعد لصالح
اكبر كسر ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا ،فاذا كانت
القائمة ال تتضمن سوى مرشح واحد وخصلت على
الـعــدد المطلوب مــن االص ــوات الــازمــة للفوز المشار
اليه في الفقرة السابقة اعلن فوز القائمة اما اذا كانت
القائمة تضم اكثر من مرشح فيجب ان يتحقق لكل
مرشح فيها العدد المطلوب من االصوات الالزمة للفوز
لكي يكون فائزا.

مادة سادسة

يعطى لـكــل قــائـمــة رق ــم وت ـحــدد ارق ــام ال ـقــوائــم عن
طريق قرعة علنية تجريها ادارة االنتخابات بــوزارة
الداخلية بين جميع الـقــوائــم وذلــك فــي الساعة التي
تحددها االدارة في اليوم التالي الغالق باب الترشيح
وفقا لحكم المادة السابقة ،وتعلن االدارة المذكورة
في اليوم ذاته ارقام جميع القوائم واسماء المرشحين
في كل قائمة وذلــك وفقا السبقية تسلسل اسمائهم
في نموذج الترشيح المشار اليه في المادة السابقة.

اذا ل ــم تـسـفــر نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات ع ــن ف ــوز الـعــدد
المطلوب لعضوية مجلس االمة في االنتخابات العامة
او في االنتخابات التكميلية او لم يفز احد وفقا الحكام
المادة (الخامسة) من هذا القانون يستكمل االعضاء من
بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من
االصوات الالزمة للفوز المشار اليه في المادة الخامسة
ويعلن فوز من حصل على اكبر عدد من االصوات يلي
العدد المطلوب للفوز ثم الذي يليه في عدد االصوات
وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية
المجلس فــاذا حصل مرشحان او اكثر على اصــوات
متساوية في ادنى مستواها الذي تجاوز عدد اعضاء
مجلس االمة اقترعت لجنة االنتخابات فيما بينهما
وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

مادة رابعة

مادة سابعة

مادة ثالثة

يكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب ارقامها
المعلنة وفقا لحكم المادة (الثالثة) من هذا القانون
وال يحوز للناخب ان يصوت الكثر من قائمة واحدة
واال اعتبرت ورقة التصويت باطلة.

مادة خامسة
يـعـلــن ف ــوز الـقــائـمــة او ع ــدد مــن الـمــرشـحـيــن فيها
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـع ــام ــة وفـ ـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات

النواب أكدوا أن
الممارسة العملية
ً
كشفت خلال في
توزيع أعداد
الناخبين

الثامن :اقتراح
«القوائم» المقدم
من البابطين وعمر
الطبطبائي

يلغى القانون رقم ( )42لسنة  2006المشار اليه.
وج ــاء فــي الـمــذكــرة االيـضــاحـيــة لــاقـتــراح بقانون
باعادة تحديد الــدوائــر االنتخابية لعضوية مجلس
االمة المقدم من البابطين والطبطبائي ما يلي:
تنص المادة ( )81من الدستور على ان تحدد الدوائر
االنتخابية بالقانون وقد صدر القانون رقم ( )6لسنة
 1971بتحديد الــدوائــر االنتخابية لعضوية مجلس
االمــة وهــو الــذي الغي بالمرسوم بالقانون رقــم ()99
لسنة  1980ال ــذي قسم الـكــويــت الــى خمس وعشرين
دائ ــرة انتخابية على ان تنتخب كــل دائ ــرة عضوين
للمجلس ،ثم عدل الجدول المرفق له بالقانون رقم ()5
لسنة  196كما الغي المرسوم بالقانون المشار اليه
بالقانون رقم ( )42لسنة  2006باعادة تحديد الدوائر

االنتخابية لعضوية مجلس االمة الذي قسم الكويت
الــى خمس دوائ ــر انتخابية ينتخب كــل منها عشرة
اعضاء ولقد كان الهدف من صدور القانون رقم ()42
لسنة  2006المشار اليه هو محاولة الحد مما شاب
نظام االنتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة
بالمرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  ،2012مثل التعصب
بمختلف اشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين الدوائر
االنتخابية وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد
الناخبين المسجلين في الدوائر على اساس متوازن
وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء االصوات
بصور متعددة من اصحاب الضمائر الفاسدة وغير
ذلك من اغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة
ال ـعــامــة ل ـقــاء مـنـفـعــة م ــادي ــة ف ــردي ــة او مـصـلـحــة غير
مشروعة لبعض المرشحين.
واض ــاف ــت :ول ـمــا ك ــان عـضــو الـمـجـلــس يـمـثــل االمــة
باسرها بحكم الـمــادة ( )108مــن الــدسـتــور ومــن باب
توسيع نطاق المشاركة االنتخابية ولضمان نجاح
اك ـب ــر ع ــدد م ــن الـمــرشـحـيــن الـمـتـفـقـيــن ع ـلــى بــرنــامــج
انـتـخــابــي مــوحــد ي ـخــدم شــرائــح وف ـئــات مختلفة من
المجتمع مع حرص كل مرشح في القائمة على الوصول
الى اكبر عدد ممكن من اجمالي الناخبين للحصول
على اكبر عدد من االصوات التي تمكن القائمة من الفوز
باغلبية المقاعد وذلك لالقتراب من النظام االنتخابي
والــوضــع الديمقراطي االمثل الــذي يمكن من اختيار
اصلح المرشحين على مستوى الدولة باسرها مما
ي ــؤدي الــى اط ــاق حــريــة الـنــاخــب او دفـعــه الــى اتخاذ
موقف ايجابي الختيار المرشحين الذين يعتقد انهم
جديرون بثقته الجل ذلك كله بات من االوفق عالج تلك
العيوب حتى ياتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار
حر مطلق على اساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق
تتيح امام الناخب فرصة حقه في اختيار ممثليه من
خالل اعطائه الحق بانتخاب قائمة كاملة في افق ارحب
مدى واصوب هديا وذلك يجعل الكويت خمس دوائر
انتخابية بقوائم نسبية.
وتابعت :بناء على ما سلف بيانه اعد هذا االقتراح
بقانون والــذي ينص في مادته االولــى على ان تقسم
الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة
عشرة اعـضــاء وان يكون الترشيح لعضوية مجلس
االمة بقوائم ال يجوز ان يزيد عدد المرشحين في اي
منها في االنتخابات العامة وفي االنتخابات التكميلية
على عــدد االعـضــاء المطلوب انتخابهم ومعنى ذلك
ان الـقــائـمــة يـمـكــن ان تـتـكــون فــي جـمـيــع االحـ ــوال من
عــدد مــن المرشحين مساو لعدد االعـضــاء المطلوب
انتخابهم دون ان يزيد على ذلــك ولكن يمكن ان يقل
عــدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح
واحد فقط.

الدوائر االنتخابية الحالية
بموجب اقتراح
القوائم  5دوائر
وال يزيد عدد
القائمة على 10
مرشحين

الدائرة االولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

عدد المناطق ()19

عدد المناطق ()13

عدد المناطق ()15

عدد المناطق ()19

عدد المناطق ()22

الـ ـش ــرق  -ال ــدس ـم ــة  -ال ـم ـط ـبــة -
دس ـ ـمـ ــان  -ب ـن ـي ــد ال ـ ـقـ ــار  -ال ــدع ـي ــة
 ال ـش ـعــب  -فـيـلـكــا وس ــائ ــر ال ـجــزر حولي  -النقرة  -مـيــدان حولي -بيان  -مشرف  -السالمية  -البدع
 الرأس  -سلوى  -الرميثية  -مباركعبدالله الجابر.
الناخبون
36983
الناخبات
41660
اإلجمالي
78643

الـ ـم ــرق ــاب  -ض ــاح ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
السالم  -القبلة  -الشويخ  -الشامية
 القادسية  -المنصورية  -الفيحاء النزهة  -الصليبخات  -الدوحة -غرناطة  -القيروان.
الناخبون
26350
الناخبات
29026
اإلجمالي
55376

ك ـي ـف ــان  -الـ ــروضـ ــة  -الـعــديـلـيــة
 الـجــابــريــة  -ال ـســرة  -الـخــالــديــة -قــرطـبــة  -الـيــرمــوك  -أب ــرق خيطان
 خيطان الجديدة  -السام  -حطين الشهداء  -الزهراء  -الصديق.الناخبون
39675
الناخبات
46572
اإلجمالي
86247

الفروانية  -الفردوس  -العمرية -
الرابية  -الرقعي واألندلس  -جليب
الشيوخ  -ضاحية صباح الناصر
 ال ـشــداديــة  -صيهد ال ـع ــوازم -الرحاب  -العضيلية  -العارضية -
اشبيلية  -ضاحية عبدالله المبارك
 الجهراء الجديدة  -الصليبيةوالمساكن الحكومية  -مدينة سعد
العبدالله  -الجهراء ومنطقة البر.
الناخبون
59494
الناخبات
67914
اإلجمالي
127408

األحـ ـم ــدي  -ه ــدي ــة  -الـفـنـطــاس
والمهبولة  -أبو حليفة  -ضاحية
صباح السالم  -الرقة  -الصباحية
 الظهر  -العقيلة  -القرين  -العدان القصور  -مبارك الكبير  -ضاحيةفهد األحمد  -ضاحية جابر العلي -
الفحيحيل  -المنقف  -ضاحية علي
ص ـبــاح الـســالــم ومـيـنــاء عـبــدالـلــه -
الزور  -الوفرة  -المنطقة الجنوبية.
الناخبون
67928
الناخبات
67584
اإلجمالي
135512
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«المالية البرلمانية» :نسعى إلى إقرار القوانين المتفقة مع فكر الشيخ ناصر ...ونشكره على مبادرته
محيي عامر

يطلع النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد
برلمانية في اجتماع
 3لجان ً
مشترك غدا على الوضع المالي
للدولة ،واإلجراءات الخاصة
بالحد من المصروفات غير
المستحقة.

«التعليمية» تقترب
من إنجاز كادر
«الوظائف المساندة»
في «التربية»

ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ط ـ ـ ـلـ ـ ــب لـ ـجـ ـن ــة
الميزانيات والحساب الختامي
البرلمانية ،يعقد اجتماع موسع
ً
ف ــي مـجـلــس األمـ ــة غ ـ ــدا ،ت ـشــارك
فـ ـي ــه  3ل ـ ـجـ ــان ب ــرل ـم ــان ـي ــة ه ــي:
"ال ـم ـي ــزان ـي ــات" ،و"الـتـشــريـعـيــة"،
و"ال ـم ــال ـي ــة" ،ب ـح ـضــور  5وزراء
على رأسهم النائب األول لرئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر صباح األحمد.
وفي تصريح لـ"الجريدة" ،قال
رئ ـيــس لـجـنــة ال ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالقتصادية البرلمانية النائب
صــاح خورشيد ،إن "االجتماع
سيحضره ،بجانب وزير الدفاع،
كـ ــل مـ ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس ال ـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح،
ووزيــر المالية نايف الحجرف،
ووزيـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والعمل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح ،ووزير
الدولة لشؤون مجلس األمة عادل
الخرافي ،وممثلو األمانة العامة
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
والتنمية".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف خـ ـ ـ ــورش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد أن
االجـ ـتـ ـم ــاع س ـي ـن ــاق ــش ال ــوض ــع
المالي بالدولة ،وقضايا العهد
بشكل ي ــؤدي إلــى إيـجــاد بدائل
أخـ ــرى ل ـلــدخــل ،م ــن خ ــال اق ــرار

القوانين االقتصادية التي تبحث
عن مصادر اخرى.
وتابع" :سيتم خالل االجتماع
اط ـ ــاعـ ـ ـن ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب األول
ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـم ــال ــي ل ـل ــدول ــة،
واإلج ــراء ات الخاصة بالحد من
ال ـم ـص ــروف ــات غ ـيــر الـمـسـتـحـقــة،
وهي مبادرة طيبة يشكر عليها
النائب األول".
وشــدد خورشيد على أهمية
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي تـسـتـضـيـفــه 3
لـجــان مهمة بالمجلس ،مشيرا
إلى أن اللجنة المالية تسعى الى
اقرار القوانين المتماشية مع فكر
الشيخ ناصر الصباح".
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن "االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ومـ ــا
س ـي ـقــدمــه ال ـن ــائ ــب األول خــالــه
خ ـ ـطـ ــوة ب ــالـ ـط ــري ــق ال ـص ـح ـي ــح،
ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ال ـم ـق ـص ــر فـ ــي ع ــدم
متابعة هــذا الـهــدر ال ــذي يحدث
في ميزانية الدولة".
وحـ ـ ــول م ـ ــدى ام ـك ــان ـي ــة اق ـ ــرار
ق ــوانـ ـي ــن اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ق ـب ــل فــض
دور االنـعـقــاد الـحــالــي ،استبعد
ً
خــورشـيــد ذل ــك ،م ـش ــددا عـلــى أن
هـ ـن ــاك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـقــوان ـيــن
أنجزتها اللجنة المالية ،و"أشك
أن تقر فــي ال ــدور الـحــالــي ،حيث
إن الجلسات الختامية منصبة
بشكل أساسي على الميزانيات
ً
وأيضا الحالة المالية للدولة".

وتــابــع" :لكن كمحصلة نهائية
ل ـ ـل ـ ــدور ا ل ـ ـحـ ــا لـ ــي أرى أن ه ـن ــاك
مجموعة من القوانين التي اقرت،
م ـن ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـخــص
الشارع والجانب االجتماعي للبلد".
وبـشــأن آخــر مستجدات قانون
التقاعد المبكر ،قال خورشيد "بعد
ان أقــر مجلس األم ــة هــذا القانون
الــذي حرصت فيه اللجنة المالية
على دراسته من كل الجوانب فإنه
بذلك يكون وضع الكرة في ملعب
الحكومة".
وتمنى على الحكومة ان تعي
ح ــاج ــة ه ـ ــؤالء ال ـم ـت ـقــاعــديــن ،وان
خــروج ـهــم يـفـتــح ال ـب ــاب لتوظيف
اآلخــريــن ،وضــخ دم ــاء جــديــدة في
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،الس ـي ـم ــا أن
الخالف ليس كبيرا.
وأكد أن إصرار اللجنة المالية
عـ ـل ــى رف ـ ـ ــض اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـخ ــاص بــاح ـت ـســاب نـسـبــة  1في
المئة اضافية كخصم مــن رواتــب
ً
الموظفين كان مستحقا.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ت ـص ــري ـح ــه ،تــوقــع
خــورشـيــد أن تقبل الـحـكــومــة بما
اق ـ ــره ال ـم ـج ـل ــس ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن،
خصوصا أن نسبة االستقطاع ال
تمثل شيئا ،إذ تبلغ نحو  28مليون
ديـنــار ،أمــا تعديل الـمــادة الرابعة
فهو محل نقاش ،وليس هو محور
الخالف بالنسبة لنا".

ناصر الصباح وبجانبه خورشيد عقب حضور اجتماع سابق للجنة المالية
إلــى ذل ــك ،تعقد لجنة شــؤون
ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـثـ ـق ــاف ــة واإلرشـ ـ ـ ــاد
ً ً
البرلمانية اجتماعا غدا برئاسة
النائب د .عودة الرويعي ،تناقش
خالله مجموعة من االقتراحات
بقوانين بتعديل بعض أحكام
ال ـقــانــون رق ــم ( )28لـسـنــة 2011
بـ ـش ــأن مـ ـن ــح ب ـ ـ ــدالت ومـ ـك ــاف ــآت
ألعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة،

ووزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،وا لـ ـ ـش ـ ــؤون
اإلسالمية.
وكـ ـ ـ ــان الـ ــروي ـ ـعـ ــي صـ ـ ــرح عـقــب
ً
االج ـت ـمــاع األخ ـيــر لـلـجـنــة ،مبشرا
أص ـ ـحـ ــاب ال ــوظ ــائ ــف الـتـعـلـيـمـيــة
ال ـم ـس ــان ــدة ف ــي "الـ ـت ــربـ ـي ــة" ب ـقــرب
الــوصــول إلــى حـلــول سـتــؤدي الى
إنصافهم.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـل ـج ـن ــة اتـ ـفـ ـق ــت مــع
الحكومة ،ممثلة بوكيل "التربية"

د .ه ـ ـي ـ ـثـ ــم األثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الـ ــوكـ ــاء ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ،ب ـح ـضــور
ر ئـيــس جمعية المعلمين ،وأمين
ال ـص ـن ــدوق ،ع ـلــى ض ـ ــرورة تـقــديــم
تصور حكومي عــن حــل المشاكل
الـتــي يعانيها مــوظـفــو الــوظــائــف
التعليمية المساندة كـ"محضري
العلوم ،وأمناء المكتبات والتقنيات
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة ،واالخـ ـتـ ـص ــاصـ ـيـ ـي ــن
النفسيين واالجتماعيين".

وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـع ـق ــد لـجـنــة
اإلح ــال والـتــوظـيــف البرلمانية
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا غـ ـ ـ ــدا تـ ـ ــواصـ ـ ــل ف ـيــه
مناقشة قضية البطالة بالبالد،
الس ـت ـي ـضــاح س ـيــاســة الـحـكــومــة
بـشــأنـهــا ،بـحـضــور نــائــب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أن ــس
الصالح.

ةديرجلا
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شوشرة :أغيثوهم
مبارك العبد الهادي
الكويت بلد اإلنسانية والخير والعطاء ودعــم الــدول المنكوبة
والمحتاجة وتقديم الدعم مباشرة ألي دولة تستغيث نظرا لظروفها
القهرية .والشعب الكويتي دائما سباق كعادته إلى الفزعة اإلنسانية
لدعم المحتاجين .وفي شهر رمضان الكريم تزداد المساعدات عادة
ألن الجميع يطلب األج ــر بــأي وسيلة أو ص ــورة ،لــذا قــامــت بعض
الجمعيات الخيرية بإشهار حمالت إلغاثة بعض الدول المنكوبة،
والتي تعاني شعوبها الويالتّ ،
فهب أهالي الخير من جميع أنحاء
الدولة إلى التبرع.
من جهة أخرى تخرج مسؤولة في الهالل األحمر الكويتي لتكشف
عن مأساة بالنسبة لها ،فهذه هي المرة األولى التي تعلم فيها أن
ً
هناك أسرا في الكويت محتاجة ،وال تملك قوت يومها وتعاني حرارة
الصيف بال تكييف وتعيش في اإلسطبالت أو في الخيم وغيرها من
ً
البيوت التي تكتم خلف جدرانها آالما وصيحات ال يعلمها أحد ،ال
ً
أعلم متى خرج مقطع المقابلة مع هذه المسؤولة؟ لكنه انتشر تزامنا
مع حملة التبرع لحفر اآلبار في دولة إفريقية ،لتعلن لنا عن مأساة
عدم معرفتها بما تعانيه بعض األسر الكويتية ،وعندما استمعت
إليها لم أدر وقتها هل أضحك أم أبكي؟!
إذا كانت مسؤولة الهالل األحمر تدق ناقوس الخطر في وقتنا
الحاضر فقط فهي مصيبة ،ألن الذي ال تعلمه هذه المسؤولة الفاضلة
أن هذه األسر محتاجة منذ سنوات وليست المسألة وليدة الساعة،
وهي تعاني دون أن تتحرك الجمعيات الخيرية أو غيرها إلغاثتها،
باستثناء جهود فردية من أهل الخير الذين تسابقوا لتقديم العون
ً
إليها ومساعدتها ،بل إن العديد من وسائل اإلعــام نشرت أخبارا
عن حاالت أصعب ووزعت أرقام هواتف أصحابها الذين يريدون من
ينتشلهم من ضياع الفقر وقسوة الظروف المناخية بعد أن وجدوا
أنفسهم أمام صحراء قاحلة أصبحت مسكنهم في خيمة حملت على
ً
متنها سنوات عجافا.
إن دع ــم األس ــر الـمـحـتــاجــة ،س ــواء فــي الـجـلـيــب أو الصليبية أو
اإلسطبالت وغيرها ،يحتاج إلــى خـطــوات جــادة فــي تقديم العون
الفوري وتأمين مسكن لمن ال يملكه من قاطني اإلسطبالت أو البر.
ولكن لنرجع إلــى علة احتياج هــؤالء خصوصا أن مــن بين الذين
ً
هجروا إلى البر أو اإلسطبالت للعيش شبابا من أصحاب الشهادات،
ولكنهم بال عمل أو أمل .وفي هذا الصدد أريد أن أسرد قصة رجل
سكن البر بعد أن ضاقت عليه الظروف فسارع أحــد فاعلي الخير
ً
ً
لمساعدته ،وكان الطقس في هذا اليوم غبارا شديدا وعندما طلب
منه مقابلته أبلغه أن يلتقيه في مستشفى الجهراء ألنه نقل زوجته
التي تعاني ضيق التنفس إلى هناك ،وبالفعل توجه إليه والتقاه
وكــانــت مالبسه رثــة ،فقد تكون هــذه الــدشــداشــة التي يلبسها هي
الوحيدة التي يملكها ،فسأله فاعل الخير عن مسكنه ،فـ ّ
ـرد :خيمة
صغيره تبرع لي بها صديق كان يستخدمها أيام المخيمات ،فسأله:
هل يوجد بها أي وسائل تكييف في هذا الجو الحار؟ فكانت اإلجابة:
الحمد لله ،إنني أجلس في خيمة ظلها هو المكيف .وكيف واجهت
الغبار في هذا اليوم؟ يسأله فاعل الخير ،فيجيب« :ركبت سيارتي
ً
وأصبحت أتجول بين المناطق السكنية هربا من غبار البر» ،قاطعه
فاعل الخير بسؤال« :يعني ذلك أنك تملك سيارة وهو أمر جيد ينم عن
أنك تستطيع أن تدبر أمورك بمسكن لو قمت ببيعها ،أو حتى يمكنك
ً
استخدام تكييفها هربا من الحر؟» .ذرفت عينا الرجل بحسرة ،وطلب
من فاعل الخير مرافقته ليتوقفا أمام مركبة «خردة» ال مكيف فيها
وال أي شيء من مقومات السيارات ،وقال :الحمد لله أنها توصلني
إلى المستشفى إلنقاذ زوجتي وابنتي المعاقة أو الهرب من الغبار
إن احتجت إلى ذلك.
هذه حالة من حاالت قد تكون أشد ّ
وأمر ،وبالفعل يجب أن تتسارع
الجمعيات الخيرية وأهل الخير إلنقاذ من هم في الداخل ،واألقربون
أولى بالمعروف ،السيما أن مساعدة هؤالء ال تحتاج إلى بطاقة أمنية
صالحة أو إحصاء  ١٩٦٥أو إثبات من أي بلد قدموا ،بل تأمين حياة
أسر تستغيث في كل يوم بسبب الفقر.
آخر الكالم:
نفطر على موائد من الخير مجتمعين بين أســرنــا ...وهناك من
يفطر وهو فاقد نفسه بعد أن وضع كرامته بيد اآلخرين!

بالعربي المشرمح :تدمير
العمل السياسي!

د .حمود حطاب العنزي

« :»High Lightرؤية  2035تحتاج إلى قيم
ال بد أن تتضمن رؤية كويت
 2035تدعيم قيم العمل
اليدوي ،ويترتب على ذلك
خفض قيم الربح السهل
وعدم بذل الجهد ،وتقليص
قيم التفاخر والمباهاة
بالمظهر على حساب
الجوهر ،مع االبتعاد عن كل
أشكال السلبية واالتكالية في
العمل.

تسعى القوى الفاعلة في مجتمعنا الكويتي إلى
إحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ،ويقتضي
هــذا بالضرورة التصدي لألفكار الموروثة القديمة
الـتــي تحقر العمل ال ـيــدوي وتـحــط مــن ق ــدره ،وتدفع
ً
المواطن الكويتي بعيدا عنه باعتبار أن ممارسته
تجلب العار ،وهنا تبرز أهمية دور التربية واإلعالم
ومــؤس ـســات المجتمع ال ـمــدنــي ،إلع ــاء قيمة العمل
اليدوي والعمل المنتج بشكل عام ضمن إطــار رؤية
 ،2035وحشد الرأي العام حوله.
وعليه ال بد أن تتضمن رؤية كويت  2035تدعيم
قـيــم الـعـمــل ال ـي ــدوي ،ويـتــرتــب عـلــى ذل ــك خـفــض قيم
الربح السهل وعدم بذل الجهد ،وتقليص قيم التفاخر
والمباهاة بالمظهر على حساب الجوهر ،والتي تقترن
بالضرورة باالبتعاد عن كل أشكال السلبية واالتكالية
في العمل بعدم بذل الجهد والتوقف عن التفكير في
الحصول على فرص الثراء السريع ،التي تقلل من قيمة
اإلنسان المنتج.
وهــذا يتطلب بطبيعة الحال تعزيز قيم التعليم
باعتبارها وسيلة الترقي الوحيدة في مجاالت العمل
المختلفة ،ما من شأنه أن تصبح قيمة تنمية المواهب
والقدرات أعلى درجة من قيمة اقتناء األشياء ،ونتيجة
لــذلــك تتعزز قيمة تقدير الــوقــت واسـتـثـمــاره بدرجة
كبيرة ،مما يساعد في تأكيد قيمة اإلنـجــاز والعمل
الجماعي لدى المواطن الكويتي.

محمد الرويحل

وإن أكثر ما سيترتب على االهتمام بقيمة العمل
اليدوي والعمل المنتج بشتى أشكاله تحقيق توازن
وأم ـ ــان ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،ف ــال ــدول ــة ف ــي ه ــذه الـحــالــة
ستعتمد بـشـكــل أســاســي عـلــى ســواعــد أبـنــائـهــا في
شتى المجاالت ،متسلحين بالعلم والمعرفة وبالتالي
تتفجر الطاقات اإلبداعية للمواطن الكويتي وتتعمق
إنسانيته.

ً
ختاما:

إن رؤ يـ ـ ــة ك ــو ي ــت  ،2035ال ب ــد أن ت ـح ـت ــوي عـلــى
بــرنــامــج متكامل واض ــح الـمــامــح لتعزيز الـقـيــم وال
سيما قيم العمل ،وغير خفي على أحد انتشار بعض
القيم السلبية؛ الـتــي مــع م ــرور الــوقــت شكلت بعض
ا لـثـقــا فــات الدخيلة على مجتمعنا الكويتي كثقافة
الفساد المنتشرة ولألسف بين بعض أفراد المجتمع
الـكــويـتــي ،وال سيما أصـحــاب مناصب الـبــاراشــوت،
وغني عن البيان أن أهم صفات المجتمع المتحضر
المنجز هي ارتـقــاء القيم األخالقية قمة هــرم النسق
القيمي الفردي والمجتمعي ،وعليه تبقى مسؤولية
تعزيز القيم مسؤولية األمة بكل ما تشمله من وسائل
تنشئة اجتماعية ترعاها بخطة محكمة الدولة بكل
مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية.
تقبل الله طاعتكم ،ودمتم بخير.

د .صفاء زمان*

انتبه ...فأنت مراقب!
أبهرتنا التكنولوجيا بتقنياتها الغريبة وطفراتها التي تذهل
العقول وتسرق األنظار دون وعي بأن تلك المغريات لها ثمن! ثمن
يقودنا إلى مستقبل يرسمه اآلخرون لنا ،وتخط تفاصيله أنامل غريبة
ربما ال تتمنى لنا الخير!
فهل تعلم أيها القارئ العزيز أنك تعيش في عالم مراقب بكاميرات
تتتبع خطواتك وبأدق التفاصيل ،نعم فهذا أحد األثمان التي أجبرتنا
التكنولوجيا على دفعه من خالل وسائل مختلفة مجانية بأسماء
متباينة ،فتارة أطلق عليها تحسين الخدمة ،وأخرى إليجاد جهازك
الضائع ،أو إلعطاء خدمات الطقس ،أو لميزة في سيارتك تضيف
عليها فخامة ،أو للعبة أذهلت العقول وأمتعتها (من أشهرها لعبة
البوكيمون–جو) ،وأخــرى المساعدة للوصول بأمان ومعرفة أماكن
الزحام ،وأخرى وأخرى ،كلها تهدف إلى جمع معلومات أكثر وتحصيل
بيانات أدق منك ومــن غيرك كي تكتمل الخريطة المستقبلية لتلك
الشعوب ،فال يوجد شيء مجاني في عالم التقنية ،ودوما المستخدم
هو السلعة األكثر كفاءة واألرخص سعرا.
فقد اختلفت طرق جلب البيانات ووسائلها ،ومن أشهرها تقنيات
رصد المواقع الجغرافية التي تحدد موقعك الحالي والمواقع التي
تتردد عليها في التاريخ والــوقــت ،ورصــد الصور أحيانا وبيانات
أخرى ،فتنوعت تقنياتها لتشمل األجهزة التي تحتوي على الـ GPSمثل
الهواتف مثل الــ iPhoneو Androidوالسيارات الحديثة والكاميرات
الرقمية ،إضافة إلى تقنيات  A-GPSو GPS Pingو Ping SMSوإشارات
األبراج والشبكات الالسلكية وأجهزة التوجيه ( )Routersوغيرها.
تـقــوم هــذه التقنيات بالكشف عــن بـيــانــات المستخدم على غــرار

التاريخ والتوقيت والموقع الجغرافي ،وهذا ما يسهل عملية التعرف
ُ
إلــى تحركات ُمستخدمه ،إذ تـعــرف مثل هــذه البيانات بـ"البيانات
الــوصـفـيــة"  ،metadataالـتــي يمكن الــربــط بينها السـتـنـبــاط هوية
ُ
المستخدم والتعرف إلى نشاطه.
كما أن معظم التطبيقات وخصوصا تطبيقات الشبكات االجتماعية
مثل "الفيسبوك واإلنستغرام والتويتر" تحتوي على خاصية التتبع
الجغرافي ،وهو يكشف عن مكان وجود األشخاص في الوقت الذي
يعتقدون أنهم في مأمن من المتابعة.
فـتـلــك ال ـب ـيــانــات وال ـم ـع ـلــومــات تـجـمــع ف ــي أنـظـمــة ق ــاع ــدة بـيــانــات
ضخمة على مر سنوات لتستغل في مجاالت سياسية قد تكون أو
تجارية ،ففي النهاية أنت سلعة توجه حيث كانت المصلحة ،فكلنا
شاهد على فضيحة شركة "فيسبوك" عندما سربت بيانات شخصية
لمستخدميها بصورة غير شرعية للتأثير على االنتخابات الرئاسية
في الواليات المتحدة عام  ،2016ودعم حملة دونالد ترامب وغيرها
الكثير مــن ا لـشــوا هــد .إن المستقبل يتحرك بناء على أنظمة دقيقة
تعتمد على البيانات الضخمة ( )BIG DATAوالتي تدخل في أنظمة
ذكاء اصطناعي معقدة لتحليل السلوك وغير ذلك من أدوات وبرامج
تذهل التوقع ،فمن يصدق أن ما يحدث للشعوب العربية قد تنبأ به
ً
قادة اليهود منذ مئات األعوام ومازال المسلسل مستمرا والشعوب في
سبات طويل ،فأجهزة األمن واالستخبارات مثل  NSAوشركات الدعاية
واإلعالن وشركات تحليل السلوك وغيرها هي الرابحة الوحيدة من
تجارة التكنولوجيا والشعوب النائمة!
* عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت

محمد واني *

االختالف حالة طبيعية صحية!
قلة أدب في األدبيات
جري سالم الجري
األدب له عالقة بالدأب ،أي المسلك أو المنهج ...وكل كالم يقوله
العاقل ال يكون إال معلومات معرفية ومحفزات شعورية ،وما األدب
ً
إال ترتيب لتلك المعلومات بتسلسل يعطي منطقا ،وبفن لبق من أجل
أن يسحر المتلقي ،وهو ما يشبه فن الطبخ ،حيث تكون األطباق فيها
الحامض والمر والحلو ،وكذلك تكون القصة في المسلسل أو الرواية،
يبدأ االستفزاز ثم التشويق ثم الصدمة ،ثم إرضاء المشاهد بالخاتمة
بعودة الحبيب ...فلماذا أرى أن قلة األدب واجبة ...في األدبيات؟
ً
ً
بوصفي خريجا بــآداب اللغة اإلنكليزية ومطلعا على ترجمات
أدبيات مختلفة ،كالروسية والفرنسية واإلسبانية ،أرى كل كاتب
عظيم ،سواء ألف رواية أو كتب نص مسلسل ،نجح ألنه تمرد على
المجتمع لغرض نبيل ،وليس بقاعدة خالف تعرف ،فال يبنغي على
ً
القارئ الفطن أن يحصر التمرد على األدب في أن يكون جنسيا أو
ً
انقالبيا سياسيا ،فكما أوضحت في بداية المقالة ،األدب هو االنتظام
في سياق عام ،فكيف سيبدع أي أديب إذا كان كل فنه مجرد "تحنط"
في قالب السياق العام؟
قـ ــام ال ـب ــاح ـث ــون ال ــروس ـي ــون ب ــدراس ــة أن ـم ــاط أدبـ ـي ــات الـبـطــولــة
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة فـ ــوجـ ــدوا هـ ــذا ال ـت ـق ـس ـيــم ال ـع ــال ـم ــي ال ـم ــوح ــد ألدوار
الشخصيات" :بطل ـ أميرة ينقذها ـ الشرير ـ مساعد البطل ـ الواهب
للبطل قدراته الخاصة".
وعلى ذلك متوقع جدا أن نرى كل أفالم األبطال ال تخلو من هذه
الشخصيات ،من باتمان وسبايدرمان ،حتى شاروخان الهندي وكمال
سونال التركي رحمه الله .غير أنه في أكثر األفالم العصرية رواجا
تكون شخصية البطل معاندة لهذا التنسيق الكالسيكي ،فيكون
هو بذاته مجرما ،ولكنه مثال صاحب رسالة نبيلة ،مثل أفالم كثيرة
من ضمنها (ديد -پول) .ولكن بعيدا عن ادبيات السينما نعود إلى
األدبيات التراثية ،مثل مصطفى محمود وشيكسبير ،ألختم مقالي
ً
مؤكدا ضرورة االستغناء عما يألفه المجتمع.
لم يكن شكسبير مرحبا به من أكاديميي زمــانــه ،فكان يناضل
العنصرية تـجــاه الملونين ،ومــن هنا أعـطــى دور البطولة ألســود
ً
يعشق بـيـضــاء ،وكــانــت كـتــابــاتــه مــن حـيــث الـلـغــة ســرطــانــا عـلــى ال ـ
ً
 Grammarأو القواعد اإلنكليزية ،طيشه الفني لم يعتبر إبداعا إال
بعدما حفز في الناس مشاعر لم يذوقوا مثل تفاعالت مركباتها من
قبل ،ووصل بتسلسالته الفكرية الغريبة إلى نتائج إنسانية جديدة
على فلسفة الناس السائدة ،فكان في النهاية هو شيكسبير الذي
يضربون به المثل.
وأما مصطفى محمود ،ففي رأيي الشخصي ،ال أؤيد كل كتاباته
ً
الدينية ،ولكنني أرى فــي روايــاتــه تطبيقا لمقاصد مقالتي ،مثل
رواية العنكبوت ،التي خلط فيها بين طب فسيولوجيا المخ ومعان
روحانية عن فلسفة الذات ،حيث يجعل القارئ في رحلة بين الشك
واليقين في ذاته ،فهل الروح هي نفسها المخ أم أن المخ هو مجرد
مركبة للذات؟ فلم يتقيد مصطفى محمود ،رحمه الله ،باإلطار الثقافي
العربي الممل ،الذي ال ُيعتبر في أغلب األحيان سوى تكرير للحبك
مع اختالف األشخاص واألماكن ،فرواية العنكبوت كانت عن اختراع
يتيح للشخص الخوض في "حيوات" كائنات مختلفة ،من كل زمان
ومكان بتاريخ كوكبنا ،ولك أن تتخيل مدى التعقيدات الدرامية التي
تحصل لتلك الذات التي عاشت في قوالب أكثر من حياة.
هل عرفنا سبب تراجعنا في األدب العالمي؟ إنها ضريبة الخضوع
للتعليم القمعي الذي ُينجح الببغاواتُ ،
وي ِّ
رسب كل مصطفى محمود
وشيكسبير بيننا.

اإلق ـ ــرار بــوجــود االخ ـت ــاف فــي سلوك
وطبائع اإل نـســان والتعامل معه كحقيقة
ث ــابـ ـت ــة خ ـ ـطـ ــوة مـ ـتـ ـق ــدم ــة نـ ـح ــو الـ ـتـ ـط ــور
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــاري ،ص ـح ـي ــح أن الـ ـ ـن ـ ــاس ك ـل ـهــم
سواسية مــن الناحية الفسيولوجية ،وال
يوجد من بينهم من يمتلك عرقا نقيا وآخر
غير نقي ،كما جاء في أفكار الفيلسوفين
شوبنهاور ونيتشه ،وأنهم يتشابهون في
جوانب ظاهرية من يد ورجل ووجه ورأس،
وال أحـ ــد يـمـتـلــك أك ـث ــر م ــن غـ ـي ــره ،وأي ـضــا
ينتمون إلى فصيلة بشرية واحــدة" ،كلكم
آلدم وآدم م ــن ت ـ ــراب" ،و لـكـنـهــم يختلفون
مــن نــاحـيــة الـطـبــائــع والـسـلــوك الشخصي
والتفكير والثقافة واألنشطة العقلية وقوة
الـخـيــال واألم ــور الـتــي لها عــاقــة بالنفس
ال ـب ـشــريــة م ــن ح ــب وكـ ــره وغ ـضــب وه ــدوء
وخير وشر ،وهذه الصفات كلها مكتسبة
مــن ا لــوا قــع وا لـبـيـئــة المحيطة ،قلما تجد
إن ـســانــا يـشـبــه اآلخـ ــر م ــن ه ــذه ال ـجــوانــب،
وقــد ال يتشابه األخ مع أخيه وال األب مع
ابنه داخل البيت الواحد ،لكل واحد منهم
شخصيته المستقلة و طــر يـقـتــه الخاصة
فــي الحياة ،بعض ا لـنــاس طبيعته هادئة
وشـخـصـيـتــه رزي ـن ــة ،يــرضــى بــالـقـلـيــل وال

يـطـمــح لـلـكـثـيــر ،ش ـع ــاره "ال ـق ـنــاعــة ك ـنــز ال
يـفـنــى"" ،يمشي جنب الحيط كــا فــي خيره
شره" ،كما يقولون ،والبعض اآلخر طموح،
وط ـمــوحــه أه ــوج ال يـتــوقــف عـنــد ح ــد ،وال
تشبعه ك ـنــوز الــدن ـيــا ،يـفـعــل أي ش ــيء من
أجل الوصول إلى هدفه ولو بطرق ملتوية،
ومخالفة للقانون ،والشريعة ،طبعه حاد
غـيــر م ـت ــوازن ،ومـتـقـلــب ،وســريــع الغضب،
ويهيج ألتفه األسباب" ،ال يعجبه العجب
وال الصيام في رجب" ،ودائما يكون األول
ضحية للثاني األهوج ،وهو إنسان صالح،
يـتـحـلــى بــالـصـبــر والـ ـه ــدوء يـحـتــرم نفسه
واآلخــريــن ،ويــرعــى حقوقهم وآراء ه ــم ،وال
يفرض عليهم إرادته وفكره الخاص بالقوة
والعنجهية ،يمكن مالحظة طبيعة هذين
النموذجين "المختلفين" إلى حد التناقض
في شخصيتي "قابيل وهابيل" في القرآن.
ً
إذا االخ ـتــاف فــي اإلن ـســان شــيء ثابت
وط ـب ـي ـعــي ،وض ــع ف ـيــه م ــن أج ــل ديـمــومـتــه
واسـ ـتـ ـم ــراره ف ــي ال ـح ـي ــاة ،وع ـنــدمــا ال يقر
اإلن ـس ــان أو ن ـظــام حـكــم أو مـجـتـمــع بـهــذه
الحقيقة ويحاول أن يفرض رأيه وتصوره
الـ ـخ ــاص ل ـل ـح ـيــاة ع ـلــى اآلخ ــري ــن بــال ـقــوة،
فحينئذ تنشأ الدكتاتورية والقمع والسلطة

الغاشمة ويتحول االختالف إلــى الخالف
وال ـن ــزاع الـطـبـقــي وال ـعــرقــي والمجتمعي،
وت ـن ــدل ــع الـ ـح ــروب والـ ـص ــراع ــات ال ــدام ـي ــة،
وتـ ـظـ ـه ــر ل ــديـ ـن ــا ن ـ ـمـ ــاذج مـ ــن ش ـخ ـص ـيــات
قمعية ساهمت في تدمير الحياة البشرية
مـثــل هـتـلــر ومــوســولـيـنــي وصـ ــدام حسين
وبـشــار األســد ونـيــرون الــذي أحــرق مدينة
روم ـ ــا ،وك ــذل ــك ت ـب ــرز ح ــرك ــات وتـنـظـيـمــات
إرهابية هــدامــة مثل "ال ـخــوارج" و"داع ــش"
و" كــو كـلــو كــس ك ــان" المنظمة العنصرية
التي ظهرت في الواليات المتحدة.
أعــود وأكــرر أن االختالفات بين الناس
سواء كانت سياسية أو فكرية أو عقائدية
حالة طبيعية البد أن نتعامل معها بواقعية
وبساطة ،وال نفرض آراء نــا على اآلخرين
بالقوة حتى إن كــانــوا أوالدن ــا وإخواننا،
وش ــرك ــاء ن ــا الـسـيــاسـيـيــن ك ــذل ــك ،فـ ــإذا كنا
نختلف فــي أمـ ــور ،فــإنـنــا حـتـمــا نـتـفــق في
أمور أخرى ،دائما ثمة أمور مشتركة بين
المتخاصمين ،ما عليهم سوى البحث عنها
وسيجدونها حتما ،فالحياة أجمل وأروع
من أن نهدرها بخالفاتنا الغبية!
* كاتب عراقي

عبد الهادي شال*

مظاهر رمضانية مختلفة!
لست أول من يلفت النظر إلى ما أصبحت عليه مظاهر استقبال
شهر رمضان الكريم ،بعد أن اختفت كثير من صوره الجميلة التي
ً
شكلت جــزء ا من تراثنا العربي واإلسالمي ،وحلت مكانها مظاهر
جديدة بروح مختلفة وأدوات أخرى.
لم نعد نشاهد الصبية قبل وقت قصير من موعد اإلفطار وهم
يقطعون األزقة والشوارع الضيقة حاملين معهم أطباق المأكوالت
الـتــي قلما نجدها بـهــذا الحضور إال فــي شهر رمـضــان ،يتبادلها
الجيران ،وبعضها يصل إلى البيوت الفقيرة.
أصبحت الـمــوائــد الرمضانية فــي الـبـيــوت تــزخــر بشتى أنــواع
األط ـع ـمــة ال ـتــي يـتــم إح ـض ــار بـعـضـهــا م ــن الـمـطــاعــم ُ
وي ــدع ــى إليها
المقربون ،بينما يلقى الفائض في أكياس القمامة!
لــم نـعــد ن ــرى األط ـف ــال بــ"فــوانـيـسـهــم" الـمـصـنــوعــة مــن الصفيح
والـمـلــونــة ال ـتــي تـعـمــل بــالــزيــت ،وال نـسـمــع أغـنـيــاتـهــم الرمضانية
وأناشيدهم التي كانت تصدح بها حناجرهم الصغيرة وهم يطرقون
األبواب التي تفتح لهم بالخيرات من حلوى وفواكه وغيرهما.
قلما نجد بيتا يستقبل مقرئا قبل صالة العصر ليقرأ ما تيسر
من اآليات الكريمة ترحما على األموات وسعيا لبركة تحل على أهله،
وأخذ مكان المقرئ مذياع أو تلفاز وقنوات فضائية اختصرت هذا
المشهد الجميل في أقصر مساحة عند مواقيت الصالة ولدقائق يكرر
فيها داعية ما يقال في رمضان كل عام ،لتسود المشهد مسلسالت
وأفالم تتسابق إلى شد الصائم إليها ساعات وساعات.
كان الناس ينامون مبكرين ليستيقظوا وقت السحور ،فأصبحوا
ً
يقطعون الليل سهرا في المقاهي الرمضانية بكل ما فيها ،ويشدهم
السمر حتى ما قبل الفجر.
منذ أ صـبــح العالم " قــر يــة صغيرة" استقبلنا الكثير مــن غريب
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إضافات

العادات التي ال تتفق مع شخصيتنا أو أصالتنا أو تراثنا أو قيمنا
الرفيعة التي حافظنا عليها ،وبها ُسدنا األمــم في زمن ما قبل أن
نصبح ملعبا لكل المسرحيات الهزلية والغريبة في أفكارها وأدواتها.
ومع هذا االنفتاح واالنصهار في بوتقة العالم "القرية" ،اقتحم
مجتمعنا العربي متسلقون ومنافقون يبيعون الوهم والسذاجة
وتمكنوا من صروح اإلبداع الحقيقية وحولوها إلى أماكن تهريج
يصورونه على أنه فن رفيع يحمل صفات الحداثة والتوحد مع العالم
ضاربين عرض الحائط بكل القيم التي ال يمكن لمجتمعنا العربي
عما هو عليه اآلن من االضطراب،
أن يتقبلها لو كان الظرف مختلفا ُ
األمر الذي هيأ البيئة الصالحة لها ،فف ِت َح المجال لهؤالء المهرجين
كي ينشروا ألعابهم السحرية الالمعة في ظلمة الحالة المتردية عبر
القنوات الفضائية ،وهي تتسابق إلى جذب المشاهد وإخراجه من
الحالة اإليمانية التي تميز الشهر الفضيل.
نـعــم هــي ُسـنــة الـحـيــاة أن تـتـبــادل األج ـيــال األدوار وه ــي تصنع
التغيير فــي بعض مظاهر الحياة وأدوات ـه ــا ،إال أن رمـ َضــان ليس
من"الموضة" أو مما يمكن أن يجري عليه تغيير فيما ف ُـ ِرض فيه ،إال
أن العادات إذ تتبدل يجب أال تفقد أصالتها وتطمس روحها ويجب
أال تـخــرج بالشهر الفضيل عــن ال ـصــورة اإليـمــانـيــة وروح المحبة
والتواصل والتقرب إلى الله.
ّ
ال يحتاج األ م ــر هنا أن نــذكــر بخصائص الشهر الفضيل ،وما
يجب على كل من يشعر بالمسؤولية بأن يوجه كلمته وفعله إلى
المحافظة عليها وترسيخها في نفوس البالغين وغرسها في نفوس
الناشئة على أمل أن تتبدل هذه المظاهر التي ال نعرف متى تنتهي
إلى ما هو أفضل!
* كاتب فلسطيني  -كندا

قد يعتقد البعض أن مجرد ممارسة شخص ما العمل السياسي أو
ً
الخوض فيه سيجعل منه سياسيا بحيث يفهم المبادئ األساسية
لمفهوم السياسة ،وهــذا االعتقاد خاطئ ،وال عالقة له بمفهوم العمل
السياسي ومبادئه ،ولذا نرى تدهور العمل السياسي بصورة ممنهجة
وواض ـحــة ،حيث ســاهــم فــي هــذا الـتــدهــور كــل مــن السلطة والـتـيــارات
السياسية ومرتزقة السياسة الذين جعلوها وسيلة لتحقيق الثراء.
ً
ً
وكل ما نراه اليوم ال يمكن بحال من األحوال اعتباره عمال سياسيا،
لفقدانه أبسط مفاهيم السياسة ومبادئها ،بل األغرب من ذلك أن ما نراه
هو امتهان العمل السياسي لتحقيق مكاسب شخصية وكأن السياسة
ً
ً
ً
أصبحت مشروعا تجاريا مربحا ال خسارة فيه ،األمر الذي جعل الكثير
يختار هذا الطريق لسهولة جني األموال من خالله.
لقد ساهمت السلطة بقصد أو بغير قصد في خلق منظومة تسمى
ً
مجازا بمنظومة سياسية وهي منظومة فاسدة تمتهن العمل السياسي
دون خبرة أو معرفة ألبسط معاني السياسة ،وشاركها في التدهور
التيارات السياسية ،ســواء كانت موالية لها أو معارضة ،كما نشأت
مجاميع جديدة بعضها ال ينظر إلى العمل السياسي إال على أنه طريق
ً
ً
ً
الثراء السريع فامتهن السياسة وجعلها عمال تجاريا مربحا يحقق
من خالله ما ال يمكن تحقيقه من األموال في العمل التجاري ،ولنا في
ذلك أمثلة من شخصيات عدة فشلت في تجارتها ،فلجأت إلى السياسة
لتعوض خسارتها وتحقق األرباح دون عناء.
وهنا يجب أن تعي السلطة والتيارات السياسية أن ما تقومان به
مخالف للعمل السياسي بــل مدمر لــه ،وهــو األمــر الــذي جعل الفساد
ظاهرة غير مستغربة ومنتشرة بصورة مخيفة ،وإن استمر الحال هكذا
فستكون العواقب وخيمة على الوطن والمواطنين وعلى مستقبل العمل
السياسي الحقيقي الــذي من أهــم مبادئه رفاهية المجتمعات ،وذلك
بالعمل على إرســاء السالم والمساواة بين البشر ،فالعمل السياسي
ً
ّ
التوجه بالبشرية
يتمحور بخاصة حول تطبيق هذه المبادئ عمليا بغية
ّ
ّ
نحو مستقبل أفضل ينبذ التسلط الفردي المطلق واألنانية الضيقة
والمكاسب الشخصية.
يعني بالعربي المشرمح:
ً
ما نشاهده على الساحة ال يمكن بحال من األحــوال اعتباره عمال
ً
سياسيا ،بل هو تدمير ممنهج للعمل السياسي ،واالستمرار على هذا
ً
النهج سيولد ثقافة سياسية فاسدة ومدمرة لدى األجيال القادمة اعتقادا
منها أن ما يمارس اليوم هو العمل السياسي والوطني ،وهو أمر مخالف
لواقعه ،مما يستلزم السرعة في إنهاء هذا العبث قبل فوات األوان.

تقدير الموظف
بشاير يعقوب الحمادي
موظفون مجتهدون بــأداء أعمالهم على أكمل وجه ،ال يتذمرون بل
يخلصون في هذه األعمال ،على مستوى القطاعين ،الحكومي والخاص،
ً
غير أن هذا الجد يحتاج إلى التحفيز ،السيما إذا كان الموظف دؤوبا
ً
ً
في وظيفته ،جادا مخلصا ،يعمل بإتقان وبال ضجر.
مثل هذا الموظف يحتاج إلى تكريم وتقدير لضمان استمرارية عطائه،
وعدم مساواته بغيره من العاديين أو المهملين ،وهذا التقدير يجب أن
يكون دوريا بحسب إنجازاته الشهرية أو خالل بضعة أشهر .وعادة ما
يكون التقدير المقدم كلمات أو دروعــا تشجيعية بالقطاع الحكومي،
بعكس الخاص الذي يكون التقدير فيه ماليا ومحفزا أكثر.
وفــي نظري فهذه ال ــدروع ال فــائــدة لها إال الــركــن فــي زواي ــا المنازل
وتجمع الغبار فوقها ،فاألولى للمميزين بالقطاع الحكومي التكريم
ً
المادي لزيادة اإلقبال عليه ،وهذا يجعل الموظف مستمرا في العطاء
ً
خجال من التراجع أو التقصير ،السيما إذا كانت مكافأته زيادة على راتبه،
فنحن في بلد غني ولله الحمد ،وكلمة «عجز» في ميزانية الوزارة بعيدة
عن الواقع ،إال إذا كان هنالك تجاوز مالي أو اختالسات من مسؤولين
لهم صالحيات مالية ال ضمير وال شرف لديهم ,وخصوصا في الوزارات
الحساسة ،هــذا إلــى جانب الفساد اإلداري والـتـجــاوزات الكثيرة على
القوانين وحقوق البشر األخرى.
التكريم المقصود هنا هو تكريم مادي يرفع معنوية الموظف ليشعر
بالتميز عن غيره ،فــإذا كــان الراتب واحــدا واألعـمــال الممتازة تصرف
ألكثر الموظفين ،فيجب أن يكون هناك تميز للمخلص في العمل أكثر
من غيره ،وإذا كانت هذه المبالغ المقدمة معقولة فسيشعر بالتميز،
وسيبذل الجهد األكبر ليحافظ على نيل المكافأة المادية تقديرا ألعماله.
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـتـكــريــم يــزيــد إنـتــاجـيــة ال ـمــوظــف بـعـكــس الـ ــدروع
والشهادات التي تتكدس عنده ،وهذا ال يعني أننا ننكر قيمة التقدير
بكل أنواعه ،لكن المادي أفضل ويستفيد منه الموظف ،فكل مجتهد البد
أن يقدر ،ولن يؤثر هذا التقدير في عجز أو نقص ميزانية أي وزارة ،إال
تراخ وفساد كما ذكرت سابقا.
إذا كان هناك ٍ
أتمنى أن يأخذ الــوزراء وأعضاء مجلس األمة هذا الموضوع بعين
االعتبار والجدية ،وحفظ الله بالدنا من كل مدنس سارق فاسد.

عراق ما بعد «داعش»
أسامة العبدالرحيم
منذ أسابيع قليلة انتهت االنتخابات العراقية لعام  ،٢٠١٨وشهدت
نتائجها مفاجأة كبيرة باكتساح تحالف "سائرون نحو اإلصالح" ونيله
المركز األول فــي أغلب محافظات ال ـعــراق ،كما شهدت سقوطا مدويا
لألحزاب الفاسدة ،ليكون الشعب العراقي الشقيق قد قال كلمته ،وأراد
التغيير ،وبذلك يكون قد انتقل من مرحلة تحرير العراق من "داعش" ودحره
إلى مرحلة تحريره من الفاسدين ومحاسبتهم .تحالف "سائرون" لم يكن
تحالفا انتخابيا فحسب ،بل كان نتاج حركة شعبية احتجاجية من عام
 ٢٠١٥في ساحة التحرير ضد الطائفية وسوء الخدمات ،وطالب بالتغيير
ومحاسبة الفاسدين ،وكانت القوى المدنية العراقية تقودها ،ورفعت
شعار "باسم الدين باقونا الحرامية" ،ثم شارك جمهور التيار الصدري في
الحركة االحتجاجية وعلل زعيمهم مقتدى الصدر تحالفه مع الشيوعيين
ً
ً
والعلمانيين بأن اإلسالميين فشلوا فشال ذريعا في السنوات السابقة،
ليكون هذا التحالف تجربة ثقافية فريدة ومؤثرة في المجتمع العراقي،
واستمرت هذه الحركة االحتجاجية حتى بداية عام  ٢٠١٨لتشكل ائتالف
"سائرون" وفق برنامج وطني إصالحي ،ويضم ستة أحزاب :الشيوعي
العراقي ،واالستقامة الوطني ،والتجمع الجمهوري ،والترقي واإلصالح،
والدولة العادلة ،والشباب والتغيير .انتصار "سائرون" بمشروعه الوطني
الجامع لكل العراقيين والمحارب للطائفيين وطغمة الفساد يعتبر نقلة
نوعية في وعي الناخب العراقي لمشروع بناء الدولة المدنية والديمقراطية
على قــاعــدة الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،واألم ــل معقود على الـقــوى المدنية
والوطنية مع القوى اإلسالمية المتنورة لتشكيل كتلة برلمانية عريضة
تمهد لحكومة وطنية تتولى مهام اإلصالح والتغيير للخروج من نهج
المحاصصة الطائفية ،وبناء دولة المواطنة مع فتح جميع ملفات الفاسدين
وتحسين الوضع االقتصادي والخدماتي ،والحرص على استقاللية العراق
وسيادته الوطنية دون تدخالت من قوى أجنبية ،وفي حال عدم تغير النهج
وعدم تحقق االنفراج السياسي سيتوجه تحالف "سائرون" إلى المعارضة
داخل البرلمان وخارجه بالضغط الشعبي .يهمنا في الكويت استقرار
العراق وأمنه وتوثيق عالقات األخوة بين البلدين ،فاستقرار العراق جزء
ال يتجزأ من استقرار الكويت وأمنها ،وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد أمير الكويت في مؤتمر إعادة إعمار العراق ،وال عزاء لمن
يريد إثارة الفتنة وزرع الكراهية بين الشعبين الشقيقين.

ةديرجلا
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استمرار متاعب الصحافيين في باكستان
محمد أكبر نوتيزاي –
ذي دبلومات

مستقبل الصحافة الحرة
والمستقلة في باكستان عرضة
للخطر ،وقد تمت السيطرة في
وقت سابق على وسائل اإلعالم
اإللكترونية ،وجاء اآلن دور
الصحافة المطبوعة ألنها توفر
مساحة لالعتراض واالنشقاق
والتفكير الجوهري واإلعالم
المستقل.

في باكستان
يعيش الصحافيون
في كابوس مستمر
في أعقاب عدد
من حوادث االختطاف
والتعذيب

هناك تخوفات
أن يكون الهدف
من السيطرة على
الصحافة في البالد
هو التحكم في
االنتخابات المقبلة

الجنرال ضياء الحق

نواز شريف

تستمر مـتــا عــب الصحافيين
فـ ــي ب ــاك ـس ـت ــان ب ــوتـ ـي ــرة ث ــاب ـت ــة،
وسواء في ظل الحكم المدني أو
الـعـسـكــري يــواجــه الـصـحــافـيــون
فــي ذلــك البلد تحديات متعددة
األب ـعــاد ومــن دون تغيير ،وكــان
ك ـم ــران خ ــان وه ــو م ـق ــدم بــرامــج
مشهور في قناة دنيا التلفزيونية
ً
ق ــد ش ـبــه ف ــي حـلـقــة ب ـثــت أخ ـي ــرا
م ـح ـن ــة ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ال ـح ــال ـي ــة
ب ــالـ ـظ ــروف ال ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة
خالل عهد الرئيس الباكستاني
األسـ ـب ــق ال ـج ـن ــرال ض ـي ــاء الـحــق
( ،)1988 –1977وأ ضـ ـ ـ ــاف ا ل ــى
وج ـهــة ن ـظــره اع ـت ـبــار الـعــاصـمــة
إسالم أباد «المكان األكثر خطورة
بالنسبة ا لــى عمل الصحافيين
في باكستان».
وف ـ ـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األمـ ـ ـ ــر ي ـع ـيــش
الصحافيون في كابوس مستمر
في العاصمة في أعقاب حوادث
االخ ـت ـط ــاف وال ـت ـع ــذيــب ،ك ـمــا أن
رج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة ،ف ـ ــي ب ـعــض
ال ـح ــاالت ،قــد اسـتـهــدفــوا بسبب
عملهم فقط ،ونتيجة لذلك ترددت
أنـ ـب ــاء ع ــن م ـ ـغـ ــادرة صـحــافـيـيــن
إلســام أب ــاد ،ويــدعــم ذلــك هــروب
الصحافي المعروف طه صديقي
الى فرنسا التي اختارها للعيش
في المنفى.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادة
الــديـمـقــراطـيــة فــي بــاكـسـتــان في
س ـن ــة  ،2008و ف ـ ــي س ـن ــة 2018
ولـلـمــرة الـثــانـيــة فـقــط فــي تــاريــخ
ً
ذل ـ ـ ــك الـ ـبـ ـل ــد س ـي ـش ـه ــد انـ ـتـ ـق ــاال
ً
سلميا للسلطة بين حكومتين
مدنيتين ،وعـلــى الــرغــم مــن تلك
التطورات فإن األحزاب السياسية
ال ـ ـسـ ــائـ ــدة لـ ــم تـ ـع ــر أي اه ـت ـم ــام
جــدي للصحافة ،حتى األحــزاب
السياسية المؤيدة للديمقراطية
فشلت فــي طــرح بــديــل لصحافة
ً
ح ـ ـ ــرة نـ ـشـ ـط ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ذل ــك
عمدت تلك األح ــزاب الــى ترهيب
الصحافة ووسائل اإلعالم بقدر
أكبر.
وي ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــور ف ــي
باكستان ممارسة الصحافيين
ألعمالهم باستقاللية تامة ،كما
أن الصحافة ا لـحــرة والمستقلة
ت ـح ـم ــي ق ـ ــواع ـ ــد ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة

األس ــاس ـي ــة ،ول ـك ــن ل ـس ــوء الـحــظ
ح ـت ــى مـ ــن ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــم سـمــة
أب ـط ــال الــدي ـم ـقــراط ـيــة ق ــد ن ـبــذوا
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـص ـحــاف ـيــة م ــا لم
تخدم مصالحهم الشخصية.
وفـ ـ ــي مـ ـث ــال الفـ ـ ــت تـ ــم إغـ ــاق
أش ـهــر شـبـكــة تـلـفــزيــونـيــة ،وهــي
«ج ـيــو ت ــي ف ــي» ف ــي ش ـهــر أبــريــل
ال ـمــاضــي ،وطـلــب مـنـهــا الـتــوقــف
عن البث الــى حين التوصل إلى
ات ـفــاق مــع إدارت ـه ــا ح ــول تـفــادي
اإلبالغ عن قضايا معينة بما في
ذلك المسائل المتعلقة بالجيش
والقضاء في البالد.

بعد طلقة التحذير
وبـ ـع ــد ط ـل ـقــة ال ـت ـح ــذي ــر ه ــذه
تشاطر المعلقون الباكستانيون
مقاالتهم على « تــو يـتــر» بحجة
عدم نشر «ذي نيوز» لها (ويملك
ذي نـيــوز وجـيــو تــي نسبة في
مجموعة جانغ) وقد زعم مشرف
زي ـ ـ ــدي وهـ ـ ــو م ـع ـل ــق لـ ـ ــدى «ذي
ن ـيــوز» فــي مـقــالــة عـلــى «تــويـتــر»
أن هــذه كــانــت الـمــرة األول ــى في
عشر سنوات التي رفضت فيها
تـ ـل ــك ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـت ــي ت ـص ــدر
باإلنكليزية نشر مقالة له.
وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـض ـغــط على
وسائل اإلعالم قبل شهور قليلة
فقط من االنتخابات العامة في
باكستان هــذه السنة ،ويخشى
ال ـص ـح ــاف ـي ــون وال ـس ـي ــاس ـي ــون-
وخ ـص ــوص ــا م ــن ي ـن ـت ـمــون ال ــى
ع ـص ـب ــة ب ــاك ـس ـت ــان اإلس ــام ـي ــة
ا ل ـح ــا ك ـم ــة ( ب ـ ــي إم إل -ان) -أن
يكون الهدف من السيطرة على
الصحافة في البالد هو التحكم
في االنتخابات ،وفي انتخابات
م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ األخ ـ ـيـ ــرة لــم
يتمكن مرشح عصبة باكستان
اإلس ــامـ ـي ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــوز بـمـقـعــد
الــرئـيــس على الــرغــم مــن حيازة
الـ ـح ــزب لـمـعـظــم ال ـم ـقــاعــد فـيــه،
وق ـ ـ ــد تـ ـض ــاف ــرت كـ ــل األح ـ ـ ــزاب
األخرى ضد شريف وحزبه ومن
المتوقع أن يحدث الشيء نفسه
في االنتخابات العامة المقبلة.
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن (بــي
إم إل– ان) بقيادة رئيس الوزراء

صحافيون باكستانيون يطالبون بالحريات في اليوم العالمي لحرية الصحافة
السابق نواز شريف هو جزء من
المعسكر المناهض للمؤسسة
وي ــواج ــه انـ ـتـ ـق ــادات م ــن جــانــب
كـ ــل األطـ ـ ـ ـ ــراف االخـ ـ ـ ـ ــرىن وقـ ــال
ن ـ ــواز ش ــري ــف ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الـحــالــي شهيد خــاكــان عباسي
إن االنتخابات ستشكل منافسة
بـيـنـهـمــا وب ـيــن «الـ ـغ ــرب ــاء» ،مما
يعني أن المؤسسة العاملة وراء
الستار.
وفـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء تـ ـل ــك ال ـخ ـل ـف ـيــة
تتقلص بـصــورة مـتــزايــدة آفــاق
وسائل اإلعالم الحرة ،وبحسب
بعض الصحافيين فقد تم خنق
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ب ـط ــري ـق ــة م ـت ـع ـمــدة
وجلية.
وق ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ــرت س ـل ـط ــة ت ـن ـظ ـيــم
وسائل اإلعــام اإللكتروني في
بــاك ـس ـتــان ق ـن ــاة (اي ـ ــه ايـ ــه جــي)
التلفزيونية الخاصة بعدم بث
برامج من (بي بي سي) وصوت
أم ـيــركــا ،و»دوت ـ ــش ف ـيــل» ،وهــذا
األمـ ـ ــر غ ـي ــر دي ـم ـق ــراط ــي بـشـكــل
كـبـيــر وي ـت ـعــارض م ــع الـمـبــادئ
األساسية لحرية الصحافة ،وما
يبعث على مزيد من القلق هو أن
هذا الحظر يتماشى مع النبرة
الـ ـت ــي تـ ـص ــف وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
األجـنـبـيــة ف ــي بــاكـسـتــان بأنها

ض ــد ال ــدول ــة وال ـج ـي ــش ،وأن ـهــا
عميلة لدول أجنبية تهدف الى
إلحاق الضرر بمصالح البالد.

مقابلة مع نواز شريف
وكانت جريدة «دون» البارزة
ال ـت ــي ت ـص ــدر بــاالن ـك ـل ـيــزيــة في
باكستان قــد نـشــرت فــي اآلونــة
األخيرة مقابلة أجرتها مع نواز
شريف الذي طرح بعض األسئلة
الصعبة التي أغضبت المؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة بما
ف ــي ذلـ ــك ال ـت ـش ـك ـيــك ف ــي ج ـهــود
الجيش الباكستاني لمحاربة
اإلره ــاب ،وقــال شريف فــي هذه
المقابلة إن «المنظمات اإلرهابية
تنشط في باكستان وحتى مع
وصفها بأنها من خارج الدولة
هل يتعين علينا أن نسمح لها
بعبور الـحــدود ،وأن تقتل 150
ً
شخصا في مومباي؟
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،وبـ ـن ــاء على
اقتراح من الجيش الباكستاني
ت ــم ع ـقــد اج ـت ـمــاع لـلـجـنــة األم ــن
الـ ـق ــوم ــي فـ ــي إسـ ـ ـ ــام أبـ ـ ـ ــاد مــن
أ جــل مناقشة تلك المقابلة مع
ن ــواز شــريــف ،ول ــم تنته األم ــور
ً
ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،ب ـ ــدال م ــن ذلــك

يقال ان السلطات الباكستانية
مـنـعــت ت ــوزي ــع صـحـيـفــة «دون»
ف ــي م ـنــاطــق نــائ ـيــة م ــن ال ـب ــاد،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ب ـلــوش ـس ـتــان
وا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد ،كـ ـ ـم ـ ــا أن م ـج ـل ــس
ال ـص ـحــافــة ف ــي بــاك ـس ـتــان أبـلــغ
الصحيفة أن نشر المقابلة مع
ش ــري ــف ان ـت ـه ــك ق ــان ــون أص ــول
المهنة.
كانت جريمة صحيفة «دون»
ب ـس ـي ـطــة ،ف ـق ــد أجـ ـ ــرت ون ـش ــرت
المقابلة ،وعلى الــرغــم مــن أنها
أقـ ــدم صـحــف بــاك ـس ـتــان– حيث
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب مـ ــؤسـ ــس
ب ــاك ـس ـت ــان م ـح ـمــد ع ـل ــي ج ـنــاح
ف ــي  26أك ـتــوبــر م ــن ع ــام 1941
فــي دلـهــي قـبــل االن ـف ـصــال– فقد
ت ـعــرضــت ل ـض ـغــوط هــائ ـلــة في
الوقت الراهن بسبب سياستها
المستقلة التي تسعى الصحيفة
الى الحفاظ عليها في وجه كل
العقبات.
من جهة أخرى شجبت هيئة
«صحافيون بال حدود الدولية»
غـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة خـ ـط ــوة مـنــع
تــوزيــع صحيفة «دون» ،وقالت
إن «م ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ال ـق ـي ــادة
العسكرية العليا ال تريد السماح
بإجراء مناقشة ديمقراطية في

األشهر التي تسبق االنتخابات
العامة .ونحن ندعو السلطات
الى الكف عن التدخل في انتشار
وسائل اإلعالم المستقلة واعادة
تـ ــوزيـ ــع ص ـح ـي ـفــة دون فـ ــي كــل
أنحاء باكستان».

مستقبل الصحافة الحرة
وهكذا فإن مستقبل الصحافة
الـحــرة والمستقلة فــي باكستان
عـ ـ ــرضـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،وقـ ـ ـ ـ ــد ت ـم ــت
الـسـيـطــرة ف ــي وق ــت ســابــق على
وسائل اإلعالم اإللكترونية ،وجاء
اآلن دور الـصـحــافــة الـمـطـبــوعــة
ألنـهــا تــوفــر مـســاحــة لــاعـتــراض
واالنـشـقــاق والتفكير الجوهري
واإلعالم المستقل.
وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
العامة المقبلة فإن أحد األسباب
ال ــرئ ـي ـس ــة وراء حـ ـم ــات ال ـق ـمــع
الحالية هو حركة تحفظ باشتون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ان ـط ـل ـق ــت
ف ــي ب ــاك ـس ـت ــان ب ـق ـي ــادة مـن ـظــور
باشتين فــي أع ـقــاب مقتل شــاب
من الباشتون يدعى نجيب الله
محسود في كراتشي.
وتطالب هذه الحركة بحصول
الـ ـب ــاشـ ـت ــون ال ـم ـض ـط ـه ــدي ــن فــي

المناطق القبلية الفدرالية على
ح ـق ــوق ـه ــم ال ــدسـ ـت ــوري ــة ك ـم ــا أن
الخطابات التي ألقاها باشتين
كانت ناقدة للمؤسسة العسكرية
الباكستانية ،ولهذا السبب عمدت
وســائــل اإلع ــام اإللكترونية في
بــاكـسـتــان ال ــى حـجــب خـطــابــاتــه
بصورة تامة ،كما أن مهرجانات
وخطابات هذه الحركة تنشر في
قلة فقط من الصحف اإلنكليزية.
وع ـل ــى أي حـ ــال وفـ ــي أع ـق ــاب
ال ـت ـع ـت ـيــم ع ـل ــى وس ــائ ــل االعـ ــام
االلكترونية في باكستان نشرت
كـ ـلـ ـم ــات ب ــاش ـت ـي ــن ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعالم الدولية ،وحظيت الحركة
بتغطية من صحيفة «نيويورك
تايمز» و»وول ستريت جورنال»
وش ـب ـكــة «سـ ــي ان ان» وال ـعــديــد
من وسائل اإلعــام األخــرى ،وقد
ً
أصـ ـب ــح واضـ ـ ـح ـ ــا أن األص ـ ـ ــوات
ال ـنــاقــدة مـثــل ص ــوت بــاشـتـيــن ال
يمكن أن تقمع في عصر اإلعالم
الرقمي الحالي.

معضلة االنتخابات الليبية
●

بين فيشمان -واشنطن انستيتوت

منذ إق ــرار «خطة العمل الخاصة بليبيا»
بــرعــايــة األم ــم الـمـتـحــدة فــي سبتمبر ،٢٠١٧
ً
ظــل اهـتـمــام المجتمع الــدولــي منصبا على
إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي عـ ــام  ٢٠١٨كـشــرط
لـتـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ف ــي ا ّل ـب ــاد ،ول ـكــن بعد
الهجوم االنتحاري الذي نفذه تنظيم «الدولة
اإلس ــامـ ـي ــة» ف ــي  ٢م ــاي ــو وال ـ ـ ــذي اس ـت ـهــدف
«المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات» في
ليبيا ،ستشكل حـمــا يــة عملية اال ق ـت ــراع في
ً
ً
أرض مزقتها الحرب تحديا كبيرا.
ومــن جهة أخ ــرى ال بــد مــن إص ــدار قانون
ّ
انتخابي ،غير أن ذ لــك سيعتمد على اتفاق
بـيــن خـصـ َـمـيــن« :مـجـلــس ال ـن ــواب» ال ــذي يقع
مقره في الشرق و»المجلس األعلى للدولة»
في طرابلس ،ولــن يكون لــدى الطرفين وقت
كاف في عام  ٢٠١٨إلجراء استفتاء دستوري
ٍ
وجولة من االنتخابات إال إذا ّ
تم التوصل إلى
مثل هــذا االتـفــاق خــال شهر رمـضــان ،الــذي
ينتهي في  ١٤يونيو الجاري.
ول ـح ـس ــن الـ ـح ــظ ت ــوج ــد ب ـع ــض ال ـب ــدائ ــل
اإلي ـجــاب ـيــة لـلـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة م ــن خــال
عمل «بعثة األمــم المتحدة للدعم في ليبيا»
وش ــرك ــائ ـه ــا ،وت ـش ـمــل ع ـقــد مــؤت ـمــر وط ـنــي،
وت ـح ـس ـيــن ال ـت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وت ـقــديــم
ال ـخ ــدم ــات م ــن خ ــال تـنـفـيــذ «ب ــرن ــام ــج األم ــم
الـمـتـحــدة اإلن ـم ــائ ــي» ومـ ـب ــادرات الـمـســاعــدة
األخــرى ،وإجــراء انتخابات بلدية ،والضغط
من أجل الحوار بين الميليشيات ،ومن جانبها
تـســاهــم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي بـعــض هــذه
الجهود ،لكن عليها أن تشارك بفعالية أكبر.

سجل مختلط
على الرغم من أنه لم ُت َ
جر أي انتخابات في
ليبيا منذ استقاللها عــام  ،١٩٥١باستثناء
ّ
المقيدة في ظل النظام
االنتخابات البرلمانية
ّ
الملكي ،فإن البالد أجرت ثالث عمليات اقتراع

معمر القذافي

وطنية منذ ثورة  2011ولكن الممارسة الحرة
لعملية االقتراع لم تضمن ّ
توجه البالد نحو
االس ـت ـقــرار ،بــل عـلــى الـعـكــس نـســب كثير من
المراقبين االستقطاب الوطني الحالي إلى
توقيت االنتخابات وتسلسلها وتصميمها
اإلشكالي في مرحلة ما بعد عام .٢٠١١
ويستمر ال ـجــدل ح ــول مــا إذا كــانــت األمــم
المتحدة وداعموها في الغرب على حق في
دفع ليبيا نحو إجراء االنتخابات في يوليو
 ،٢٠١٢أي بعد أقــل من عــام على وفــاة الرجل
القوي معمر القذافي.

تحديات انتخابات 2018
رغ ـ ــم أن «ال ـم ـف ــوض ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـل ـيــا»
لالنتخابات رفعت تسجيل الناخبين من ١.٥
إلــى  ٢.٥ماليين ناخب بحلول مــارس ،٢٠١٨
وهــو عــدد يقرب مــن الــرقــم ّ
المسجل فــي عام
 ،٢٠١٢ف ــإن هـنــاك عـقـبــات كـبـيــرة أم ــام إج ــراء
االنـتـخــابــات هــذا ال ـعــام ،مــن بينها المسائل
المتعلقة بالتسلسل ،وإقرار قانون انتخابي،
واألمن.
ال ـقــانــون االنـتـخــابــي والـتـصـمـيــم :أجــريــت
كل من االنتخابات الثالثة السابقة في ليبيا

المجلس األعلى للدولة في ليبيا
بموجب قانون مختلف مع مبادرات توعية
م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـنــاخ ـب ـيــن ،وحـ ـم ــات س ـيــاس ـيــة،
وإعداد صناديق االقتراع ،واحتفظ قانون عام
ً
 ،٢٠١٢وهــو األكثر نجاحا في تحقيق أعلى
ً
نسبة إقبال للناخبين ،بـ ٨٠مقعدا لألحزاب
ً
السياسية الوطنية و ١٢٠مقعدا للمستقلين
في المحافظات التسعة والستين في البالد.
وشملت انتخابات «جمعية صياغة الدستور»،
ً
ال ـتــي أج ــري ــت ف ــي ف ـبــرايــر  ٦٠ ،٢٠١٤مـقـعــدا
ً
فرديا للمرشحين مقسمة إلى ثالث مناطق
ّ
وضم التصويت لـ«مجلس النواب»
جغرافية،
بعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ  ٢٠٠مرشح
موزعين على خمس وسبعين دائــرة
ف ــردي
ّ
انتخابية ،مثلت كل واحدة منها بين مرشح
ً
واحـ ــد و ١٦مــرش ـحــا .كـمــا ت ــم إج ـ ــراء اق ـتــراع
إضافي لضمان تمثيل اإلناث واألقليات إلى
جانب التصويت من خارج البالد.
وبــالـنـسـبــة ال ــى االنـتـخــابــات المقبلة من

ال ـم ــرج ــح أن ي ـك ــون لـ ــدى «م ـج ـلــس الـ ـن ــواب»
و»الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــدولـ ــة» ت ـف ـض ـيــات
مـخـتـلـفــة ل ـنـظــام يـتـيــح دورا أك ـبــر لــأحــزاب
السياسية والمرشحين في المحافظات .على
سبيل المثال ،كــان المرشحون المنتسبون
ً
إل ــى اإلســامـيـيــن أك ـثــر نـجــاحــا فــي الـتــرشــح
كمستقلين غير مرتبطين بحزب إسالمي.
ّ
األمن :تشكل العملية االنتخابية في ليبيا
مـشـكـلــة أمـنـيــة خ ـط ـيــرة ،كـمــا أظ ـهــر الـهـجــوم
اإلره ــاب ــي ف ــي  ٢م ــايــو الـ ــذي اس ـت ـهــدف مقر
«المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات»،
ف ـفــي ح ـيــن ي ـم ـكــن ض ـم ــان أمـ ــن «الـمـفــوضـيــة
العليا» بشكل أفضل وتأمين مرافق تخزين
البيانات الخاصة بها ،فــإن حماية أكثر من
 ١٥٠٠مــركــز اق ـتــراع -الــرقــم المستخدم خالل
انتخابات «مجلس ال ـنــواب» عــام  -٢٠١٤إلى
جانب توزيع بطاقات االقـتــراع وجمعها قد
تؤدي إلى ضغوط لوجستية كبيرة.

ً
وسـ ُـيـسـتـمــد األم ــن حـتـمــا مــن سلسلة من
الترتيبات الظرفية المخصصة ،مما يتيح
ً
فرصا للميليشيات واإلرهابيين المفسدين،
ً
وع ــاوة على ذلــك لــدى ليبيا حــالـيــا جبهتا
قتال فعليتان حول درنة وسبها ،وفي جين
يمكن تأجيل االقتراع في عدد قليل من الدوائر
االنتخابية ،فإن استبعاد أعداد متزايدة من
الــدوائــر قــد يشكك فــي الصالحية اإلجمالية
لالنتخابات.

البدائل
ً
بدال من التحضير لثالث عمليات انتخابية
وطنية محتملة هذا العام ،على «بعثة األمم
المتحدة للدعم في ليبيا» -بمساندة شركائها
الغربيين واإلقليميين الرئيسيين ،من بينهم
الواليات المتحدة -أن تنظر في التركيز على
تـنـفـيــذ مـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـشــاريــع الـطـمــوحــة

بــالـفـعــل ،والـمـطــروحــة فــي صـلــب خـطــة عمل
سالمة وهي :عقد اجتماع لمؤتمر وطني هذا
الصيف لتطوير ص ــورة أوض ــح عــن الهوية
الـلـيـبـيــة واألولـ ــويـ ــات ال ـم ـش ـتــركــة؛ وتـيـسـيــر
االنتخابات البلدية ،كما حدث في الزاوية في
 ١٣مايو (تنتهي هذا العام صالحية  75من
 104مجالس بلدية في ليبيا)؛ وزيادة التمويل
وع ـمــل «بــرنــامــج األمـ ــم الـمـتـحــدة اإلن ـمــائــي»
ووكـ ــاالت التنمية األخ ــرى لتنفيذ مشاريع
البنية التحتية وتقديم الخدمات؛ ومواصلة
الحوار مع الميليشيات ،بهدف وضــع خطة
ً
عمل متفق عليها لتوحيد الميليشيات فضال
عن إطار لألمن االنتخابي.
على الــواليــات المتحدة دعــم جميع هذه
الجهود ،وقــد ّ
قدمت واشنطن في األسابيع
األخيرة الدعم الفني لـ «المفوضية الوطنية
العليا لالنتخابات» في ليبيا ،ووقعت اتفاقية
لتوسيع قدرة «الشركة العامة للكهرباء» في
البالدّ ،
وأيدت االنتخابات المحلية في مدينة
الــزاويــة ،ورغــم ذلك ثمة حاجة فعلية لزيادة
ً
هــذه الـجـهــود ،وينبغي مـثــا تـطــويــر العمل
مــع المجالس البلدية كــي ت ــؤدي المجالس
ً
ً
الـمـنـتـخـبــة حــدي ـثــا دورا أك ـب ــر ف ــي تصميم
مشاريع التنمية وتنفيذها.
وعلى الواليات المتحدة المساهمة كذلك
ف ــي ق ـيــام ح ــوار بـيــن مـخـتـلــف األط ـ ــراف عبر
إرسـ ـ ــال ف ــري ــق ي ـتــألــف م ــن ض ـب ــاط م ــن ذوي
ال ـخ ـبــرة م ــن لـيـبـيــا لـتـقــديــم ال ـم ـشــورة لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة ب ـش ــأن ال ـت ــوس ــط ف ــي ال ـت ـحــال ـفــات
ّ
القبلية ،ولعل األهم هنا في حال عدم التوصل
الى اتفاق على قانون انتخابي بعد رمضان،
ّ
هــو ض ــرورة حــث الــواليــات المتحدة للبعثة
وشركائها األوروبيين على صرف االنتباه عن
انتخابات  ٢٠١٨وتحويله باتجاه بنود خطة
ً
العمل األكـثــر إلـحــاحــا والـمــدرجــة فــي جــدول
أعمال األمم المتحدة.

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية
تأثيرات محتملة لحرب ترامب على مكتب التحقيقات الفدرالي
ناتاشا برتراند – ذي
أتالنتيك

ً
خالل  22شهرا منذ أطلق
مكتب التحقيقات الفدرالي
تحقيقاته حول تنسيق محتمل
بين أعضاء من حملة ترامب
الرئاسية وروسيا هاجم الرئيس
األميركي أوساط استخباراته
وعناصر حفظ النظام بقدر
يفوق شجبه لتدخل روسيا في
االنتخابات.

لدى ترامب عدة
حلفاء يمكن
التعويل عليهم
في «الكونغرس»
يحاولون إضعاف
مصداقية التحقيقات
واستقاللية وزارة
العدل

ترامب هاجم
المحققين في قضية
روسيا والمنظمات
اإلعالمية التي
تغطي التحقيقات
في محاولة إلقناع
العامة بفساد هذه
الخطوة منذ البداية

كعادته في العديد من األيــام
أمضى الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب صـبـيـحــة األربـ ـع ــاء قبل
الـ ـم ــاض ــي فـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدات عـلــى
تــويـتــر .واخ ـت ــار فــي ه ــذه الـمــرة
الـتــركـيــز عـلــى "ال ــدول ــة العميقة
االج ــرام ـي ــة" وه ــو ي ـقــول إن ذلــك
كشف عــن وج ــود جــاســوس في
حملته النتخابات الرئاسة.
وكتب ترامب يقول في تغريدة
"إن مكتب التحقيقات الفدرالي
يتابع مزاعم عن وجــود تواطؤ
مع روسيا وهــذا خــداع وتلفيق
انـتـهــى ال ــى فضيحة كـبـيــرة من
النوع الذي لم تشهده الواليات
المتحدة من قبل".
وعـ ـ ـل ـ ــى أي ح ـ ـ ــال ف ـ ـقـ ــد ك ـتــب
الـكـثـيــر ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة عن
استراتيجية تــرامــب "الجديدة"
الهادفة الى تشويه التحقيق في
دور روسيا .وقد هاجم الرئيس
األميركي المحققين فــي قضية
روس ـيــا والـمـنـظـمــات االعــامـيــة
ال ـتــي تـغـطــي الـتـحـقـيـقــات وذلــك
في محاولة القناع العامة بفساد
هذه الخطوة منذ البداية.
الجمهوريون الذين يصفون
أنفسهم بأنهم جماعة القانون
وال ـ ـن ـ ـظـ ــام ارت ـ ـب ـ ـطـ ــوا مـ ـن ــذ زم ــن
بعيد بمجتمع تطبيق القانون
واالستخبارات .ووجد استطالع
أج ـ ــراه مـعـهــد غ ــال ــوب ف ــي وقــت
مـتــأخــر مــن الـسـنــة الـمــاضـيــة أن
حوالي نصف الجمهوريين قالوا
إن مكتب التحقيقات ا لـفــدرا لــي
يـقــوم بعمل مـمـتــاز وشـكــل ذلــك
ً
تراجعا بـ  13نقطة مئوية منذ
ع ــام  .2014وف ــي ال ــوق ــت نفسه
أظهر استطالع للديمقراطيين
الذي قالوا إن مكتب التحقيقات
الـفــدرالــي يـقــوم بعمل ممتاز أو
ً
جـيــد ارت ـفــاعــا ب ـ  9نـقــاط ليصل
الى  69في المئة مقارنة مع 60
في المئة في سنة .2014
وك ـتــب آر جــي ري ـن ـهــارت من
معهد غــالــوب يـقــول إن "تـحــول
وج ـه ــة ال ـن ـظ ــر ال ـح ــزب ـي ــة يـشـيــر
الـ ــى ج ـه ــود ت ــرام ــب وغـ ـي ــره من
الجمهوريين ال ضـفــاء الشكوك
عـلــى مهنية مكتب التحقيقات
الـفــدرالــي وتـصــويــره على شكل
وكالة حزبية ناجحة".

حمالت ترامب
ً
خـ ــال  22شـ ـه ــرا م ـن ــذ أط ـلــق
م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـف ــدرال ــي
تحقيقاته حول تنسيق محتمل
ب ـيــن أع ـض ــاء م ــن حـمـلــة تــرامــب
ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ه ــاج ــم
تـ ــرامـ ــب أوسـ ـ ـ ــاط اس ـت ـخ ـب ــارات ــه
وع ـن ــاص ــر ح ـف ــظ ال ـن ـظ ــام ب ـقــدر
يفوق شجبه لتدخل روسيا في
االنـتـخــابــات .وقــد وبــخ الرئيس
م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـف ــدرال ــي
ورئيسه السابق جيمس كومي

مبنى مكتب التحقيقات الفدرالي
وم ــول ــر وروسـ ـي ــا ف ــي ال ـع ـشــرات
من التغريدات منذ شهر أبريل
وحــده ،كما أنــه استخدم تويتر
من أجل انتقاد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ألول وآخر مرة
فــي الثامن مــن أبــريــل  ،وق ــال إن
"الـتـفــاهــم مــع روسـيــا واآلخــريــن
ً
شــيء جيد ولـيــس سـيـئــا" .وفي
الـثــانــي مــن أبــريــل وص ــف رغبة
م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـف ــدرال ــي
ووزارة العدل لحجب المعلومات
الحساسة المتعلقة بالتحقيق
الجاري بأنه "احراج لبالدنا".
وقــد أبلغني الـمــديــر السابق
لوكالة االستخبارات المركزية
ً
جــون برينان الــذي انتقد مــرارا
ترامب ورأى أن هناك محاوالت
تدخل مبكر من جانب روسيا في
االنتخابات الرئاسية األميركية
فــي سنة  ،2016أبلغني أن هذا
الموقف من االدارة الحالية ازاء
مجتمع االستخبارات يتعارض
ب ـش ـك ــل ص ـ ـ ــارخ بـ ـم ــا صـ ـ ــدر عــن
ادارات كلينتون وبوش وأوباما
ال ــذي ــن "نـ ـظ ــروا الـ ــي ع ـلــى شكل
ممثل لــوجـهــات نظر ومـخــاوف
م ـج ـت ـمــع االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات .وق ــد
ً
ً
تعرضت لتحديات مرارا وتكرارا
ً
ول ـك ــن ذل ــك ك ــان ي ـتــم دائـ ـم ــا في
حدود االحترام وهو ما يتعارض
بشكل صــارخ مع مما رأيته من
االدارة الحالية".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن لـ ـ ــدى ت ــرام ــب

دونالد ترامب

فالديمير بوتين

جون برينان

جيمس كومي

ً
أيضا عدة حلفاء يمكن التعويل
عليهم في الكونغرس يحاولون
ا ضـعــاف مصداقية التحقيقات
واستقاللية وزارة العدل.
وقد طلب ترامب في األسبوع
ا لـ ـ ـم ـ ــا ض ـ ــي مـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل
الـتـحـقـيــق ف ــي تـكـتـيـكــات مكتب
التحقيقات الفدرالي وأحال نائب
وزير العدل رود روزنتاين طلب
ت ــرام ــب ال ــى الـمـفـتــش ال ـع ــام في
وزارة ال ـعــدل كـمــا أن مـســؤولــي
الــوزارة أطلعوا المشرعين على
م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة ل ـل ـغــايــة ضــد
تحذير علني صــدر عــن خمسة
مـ ــن مـ ـس ــؤول ــي االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
السابقين حول "تأثير سياسي
غير مالئم على المحققين" كما
أبلغني ديـفـيــد كــريــس مؤسس

كـ ــال ـ ـبـ ــر ب ـ ــارتـ ـ ـن ـ ــرز الـ ـ ـ ـ ــذي خـ ــدم
كمساعد للنائب العام في قسم
األم ــن الـقــومــي فــي وزارة الـعــدل
لـمــدة سنتين فــي عهد الرئيس
السابق بــاراك أوباما بأنه يرى
أن تلك الـجـهــود "أســاسـيــة" في
خــدمــة التفضيالت الــراهـنــة في
أجندة الرئيس.
مــن جـهــة اخ ــرى أش ــار خـبــراء
األمـ ــن ال ـقــومــي واالس ـت ـخ ـبــارات
ال ـ ـ ــى أن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـمـ ـص ــادر
الـ ـبـ ـش ــري ــة ل ـج ـم ــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات
مسألة شائعة وأكثر أهمية من
جعل عـمــاء مكتب التحقيقات
ال ـف ــدرال ــي ي ـقــاربــون الـمــواضـيــع
المحتملة فــي كـشــف الـقـضــايــا.
وأض ـ ــاف ك ــري ــس أن "اس ـت ـخــدام
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر الـ ـبـ ـش ــري ــة ال ـس ــري ــة

ح ـظــي بـتـشـجـيــع م ــن الـخـطــوط
االرشادية التي تغطي تصرفات
مكتب التحقيقات الفدرالي" .وأن
اسـتـخــدام مثل تلك المعلومات
م ـس ــأل ــة "روت ـي ـن ـي ــة لـ ــدى مـكـتــب
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــدرالـ ـ ــي وتـ ــم
تنظيمها بعناية عبر سلسلة من
وثائق المكتب الداخلية".
وقــد أبلغني الـنــائــب السابق
لـ ـم ــدي ــر وكـ ــالـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
المركزية مايكل موريل أنــه "لن
يقول إن الجمهوريين يقيمون
ع ـ ــاق ـ ــات ع ــدائـ ـي ــة م ـ ــع وكـ ـ ــاالت
االس ـت ـخ ـب ــارات" وأن ق ـلــة منهم
يفعلون ذل ــك .وفــي اعـتـقــادي أن
الرئيس وراء هذه الحملة كما أن
موريل شدد على حياد مجتمع
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات وأن ع ـن ــاص ــره

تعمل بطريقة غريزية على عدم
حجب أي معلومات ولكنه أقر
بــأن مسؤوليه قــد يعمدون في
ظـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة ال ــى اتـخــاذ
قرار "بحجب بعض المعلومات
اذا كانوا يخشون حدوث تسريب
لها ".

تبديد القوانين المؤسساتية

الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي م ــن أجــل
مـتــابـعــة الـتـحـقـيـقــات المستقلة
عــن الـبـيــت األب ـيــض .وق ــد يكون
لتلك الحمالت تأثيرات محبطة
ً
أيضا .ويقول كريس إن "ذلك قد
ً
يشكل حــافــزا الــى التوجه نحو
ع ــدم ال ـك ـشــف واالف ـ ـصـ ــاح" أم ــام
الـكــونـغــرس .كـمــا الح ــظ أن ــه مع
وج ـ ــود "ت ــاري ــخ م ــن مـسـتــويــات
مـتــدنـيــة م ــن ال ـح ــرب بـيــن ف ــروع
الحكومة" تجلى من خالل تقييد
ال ـت ـم ــوي ــل وطـ ـل ــب ال ـم ـس ـت ـنــدات
أو الـتـهــديــد ب ـ ــاالزدراء وتوجيه
االت ـهــام ف ــإن "الــافــت فــي البيئة
ال ــراه ـن ــة ه ــي طــري ـقــة اس ـت ـخــدام
ً
البالغة المتطرفة جدا وبصورة
سريعة وجاهزة".
وخ ـل ــص ك ــري ــس الـ ــى ال ـق ــول:
"تــوجــد بـكــل تــأكـيــد مـنــاطــق أقــل
تـحـظــى بـحـمــايــة ف ــي حكومتنا
وك ــان ــت االس ـت ـخ ـب ــارات واحـ ــدة
منها ولكننا فقدنا الكثير من
األشياء هناك".

وف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،يـقــول
بعض الخبراء ،إن الضرر الذي
ألحقته حمالت ترامب بأوساط
االس ـت ـخ ـب ــارات وح ـف ــظ ال ـن ـظــام
قـ ــد ي ـت ـم ـثــل فـ ــي ت ـب ــدي ــد وزوال
القوانين المؤسساتية التقليدية
الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت
ع ـل ـي ـهــا وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل و م ـك ـتــب

نظام ما بعد الحرب انتهى
●

فيكتور هانسون -ناشيونال ريفيو

بـ ــدأ ن ـظ ــام م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـ ــذي صــاغـتــه
الواليات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية
يتداعى ،إذ يبدو أن كل مـبــادرة من مبادرات
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة خ ــال ال ـس ـنــوات الـســت
عشرة الماضية قد أخفقت.
ً
ً
ّ
شــكـلــت رئــاســة تــرامــب انـعـكــاســا ال محفزا
لتراجع الوضع القائم في السياسة الخارجية،
فالجزء األكبر من العالم اليوم يسير وفق أسس
ال دخــل لها بمؤسسات نظام ما بعد الحرب
ً
الرسمية ،وعاداته ،وتقاليده ،التي باتت جزءا
ً
من الماضي بعدما كانت حققت النجاح سابقا.
ّ
لنتأمل فكرة أن غرب تركيا يشكل «أساس
جناح حلف شمال األطلسي (الناتو) الجنوبي
ال ـشــرقــي» ،ه ــذه الـفـكــرة الـتــي ال ت ــزال صــامــدة
ص ـم ــود ال ـج ـيــش ال ـفــرن ـســي «الـ ـ ــذي ال ُي ـق ـهــر»
عــام  .1939طــوال أكثر مــن عقد ،عمل الحاكم
المستبد إردوغان بدهاء على تقويض تقاليد
ً
تــركـيــا الـتــي كــانــت علمانية عـمــومــا ومــوالـيــة
للغرب ،إال أنه ما كان لينجح في مسعاه هذا
من دون دعم األكثرية الشعبية على األقل.

حليف باالسم فقط
ّ
على أرض الواقع ،تشكل تركيا العثمانية
ً
الجديدة حليف الناتو باالسم فحسب .بدال من
ذلك ،يمكننا تشبيه تركيا بباكستان ،ذلك البلد
الــذي ال تشير الفوائد التي يقدمها للواليات
ً
المتحدة أحيانا إلى أنه حليف أو حتى صديق.
عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،ت ـب ــددت تـمــامــا الـخــرافــة
ال ـق ــدي ـم ــة عـ ــن أن اسـ ـت ــرض ــاء ن ــزع ــة ال ـص ـيــن
ّ
الـتـجــاريــة يـشــكــل الـسـبـيــل الــوح ـيــد إل ــى بـنــاء
طـبـقــة وس ـطــى صـيـنـيــة م ـي ـســورة تـتـبـنــى في
نهاية المطاف الديمقراطية لتصبح شريك
الغرب وتؤلف أمة عالمية نموذجية .الصين
بطبيعتها مـخــادع تـجــاري دولــي مــزمــن ،فقد
ّ
مثلت االنتهاكات التجارية دربها إلى الثروة.

وتحاول اليوم استغالل أموالها كمصدر قوة
لتعيد بناء ما يشبه حيز االزدهــار المشترك
الــذي ساد شرق آسيا الياباني اإلمبراطوري
ال ـع ـظ ـيــم الـ ـق ــدي ــم .ل ـك ــن اسـ ـت ــرض ــاء ال ــوالي ــات
ً
المتحدة الصين تجاريا خالل العقود الماضية
ً
لم يعزز االستقرار في آسيا تماما كما أخفق
خ ـضــوع ـهــا ل ـطــوك ـيــو ف ــي ثــاث ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
الماضي.
ً
ل ــم ت ـعــد أي ـض ــا صـ ــورة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
م ـث ــال ـي ــة .ال ُي ـع ـت ـبــر هـ ــذا االت ـ ـحـ ــاد بــالـتــأكـيــد
مـ ـ ـس ـ ـ ّـودة ألي ح ـ ـض ـ ــارة ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ت ـعــم
ً
ال ـق ــارة بــأكـمـلـهــا .فــالـتـطـبـيــق ال ـقــاســي غــالـبــا
لالشتراكية الديمقراطية ،والنزعة السلمية،
والـحــركــة الـمـتـعــددة الـثـقــافــات ،تـحــت إشــراف
نـخــب مناهضة للديمقراطية ،مــن األطلسي
إلــى حــدود روسيا يساهم في نشر الفوضى
ال كبحها .كــذلــك أدت طــريـقــة تفكير االتـحــاد
األوروب ــي المثالية إلــى تبديل الديموغرافيا
األوروبية ،من سياسة الهجرة ،وإنتاج الطاقة،
والدفاع .نتيجة لذلك ،نشهد اليوم أربعة أنواع
مـتـعــارضــة م ــن االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي :المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـت ـمــردة ال ـتــي قـ ــررت االن ـف ـصــال،
وكتلة أوروبا الشرقية المهمشة والقلقة بشأن
الـحــدود المفتوحة ،والجنوب المتعثر الــذي
يشعر بالمرارة جراء التقشف المالي وتحوله
إل ــى ال ـخــط األول ف ــي مــواج ـهــة ال ـه ـجــرة غير
المشروعة ،وقلب أوروبا الغربية القديم (الذي
ً
ّ
بات يشكل رمزا للهيمنة األلمانية).
ألـمــانـيــا نـفـسـهــا ل ــم تـعــد ألـمــانـيــا الـغــربـيــة
النموذجية «الجديدة» التي برزت في نظام ما
بعد الحرب ،بل ّ
تحولت إلى ألمانيا القديمة
الـمــألــوفــة الـتــي تضغط ال ـيــوم عـلــى جيرانها
في مسائل الهجرة غير المشروعة ،وعمليات
اإلنقاذ المالية ،وخروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،وال ـطــاقــة ال ــروس ـي ــة ،ومـســاهـمــات
ً
ً
ال ـن ــات ــو ،ت ـمــامــا ك ـمــا س ـعــت ســاب ـقــا لـتــوسـيــع
بروسيا .نتيجة لذلك ،تعكس الوحدة األلمانية
روح عام  1871أكثر منه روح  ،1989ويمكننا

وصف سلوك ألمانيا الجديد بـ»ما بعد الحداثة
الـبــروسـيــة» ،وهــو نــوع مــن التهويل النظيف
ً
والصائب سياسيا.
أمــا بالنسبة إلــى األميركيين ،فقد أعــادت
أل ـم ــان ـي ــا ت ـع ــري ــف عــاق ـت ـهــا م ــا ب ـع ــد ال ـح ــرب
ً
بــالــواليــات الـمـتـحــدة ،مستندة إلــى مــا يشبه
الفرضيات الثالث التالية )1 :ال مجال للتفاوض
بشأن حق ألمانيا تجاهل تعهدها بإنفاق 2
في المئة من ناتجها الوطني اإلجمالي على
الــدفــاع لكي تضطلع بالتزامات الناتو )2 .ال
مجال للتفاوض بشأن فائض الـ 65مليار دوالر
في تجارتها مع الواليات المتحدة )3 .ال مجال
للتفاوض بشأن فائض حسابها الذي ّ
سجل
ً
ً
ً
رق ـمــا قـيــاسـيــا عــالـمـيــا مــع  280مـلـيــار دوالر.
ونتيجة هذه االفتراضات ،تصر ألمانيا على
أن الناتو بشكله التقليدي غير قابل للتغيير
وأن نظام التجارة «الحرة» الحالي ال ُينتهك.

أعراف عالم الطاقة
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ان ـت ـهــت أع ـ ــراف عــالــم
الـطــاقــة ،الـتــي س ــادت بـعــد ال ـحــرب ،مـنــذ عشر
ً
سـ ـن ــوات ت ـق ــري ـب ــا .ف ـب ـح ـلــول ال ـس ـنــة الـمـقـبـلــة،
ستصبح الواليات المتحدة أكبر منتج للغاز
الطبيعي ،والنفط ،والفحم الحجري في العالم
ً
ً
فــي زمــن يشهد تـقــدمــا حقيقيا فــي كــل أنــواع
المحركات الهجينة .كذلك ما عادت إسرائيل
بحاجة إلى نفط الشرق األوســط (أو أي دولة
ّ
وتحول الخليج العربي
أخرى) وغازه الطبيعي.
ً
أيضا إلى محور االهتمام اإلستراتيجي إليران
وخصومها من دول الخليج التي تبيع نفطها
ً
للصين وأوروبـ ــا ،علما أنــه ال إي ــران وال دول
الخليج تتمتع بالقوة البحرية الكافية لتحمي
أوعية مصالحها في مجال الطاقة.
أ مــا القضية الفلسطينية ،التي تعود إلى
ّ
 75سـنــة مـضــت ،فـقــد ت ـحـ ّـجــرت .ويـشــكــل نقل
الـسـفــارة األمـيــركـيــة إل ــى ال ـقــدس مـجــرد إق ــرار
ً
رمزي بالواقع القائم منذ عقد تقريبا ،عالوة

ترامب وإردوغان
ّ
على ذلك ،يبدو أن الحرب المقبلة في الشرق
األوسط ستكون بين إسرائيل وإيران.
ما عاد انتشار األسلحة النووية بحد ذاته
يتبع صيغة ما بعد الحرب التي نــادى فيها
الغرب القلق بـضــرورة الحد من انتشار هذه
األسلحة ،فيما طورت األنظمة المارقة أسلحة
نووية بتعاون بسيط من الصينيين أو الروس
ليفترض العالم بعد ذلك أن «األمة التي تصبح
ً
نووية تبقى كذلك دوما».
ً
بــدال من ذلــك ،إذا شهدنا جولة جديدة من
انتشار األسلحة النووية ،فستكون بين األمم
الديمقراطية (اليابان ،كوريا الجنوبية ،تايوان،
م ـصــر ،الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة) بـهــدف

تخطي فشل األمــم الغربية ،واألمــم المتحدة،
والمنظمات الدولية في منع عناصر غير متزنة
من نشر األسلحة النووية .ستسعى هذه األمم
الديمقراطية إلى ردع أنظمة دعمتها روسيا
ً
والصين في الماضي وسلحتاها نوويا .على
نحو مـمــا ثــل ،ال يمكننا ا لـجــزم بشكل مطلق
ً
أن كــوريــا الشمالية وإي ــران ستمتلكان دومــا
ً
أسلحة نووية ،نظرا إلى ضعف اقتصاديهما
المعزولين أمــام العقوبات والـحـصــار ،وعــدم
شعبيتهما على الصعيد الدولي ،والكلفة التي
سيتكبدها رعاتهما السريون.
ً
أخيرا ،نرى اليوم نهاية الحقيقة القديمة عن
أن الواليات المتحدة تتمتع بالقوة النفسية أو

لتضطلع بسهولة بأعباء
االقتصادية الكافية
ً
القيادة العالمية ،متحملة الكبوات التجارية
ألمم ًرأسمالية ناشئة تتجاهل قواعد التجارة،
داعمة الدفاع القاري ألوروبا الميسورة ،مؤيدة
ً
أنها
تلقائيا المؤسسات الدولية على أساس ً
تلتزم بالليبرالية والتسامح الغربيين ،وفاتحة
حدودها للتخفيف من الذنب أو إلعادة ضبط
سياسة ديموغرافية مذنبة ،حسبما ُيفترض.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

4.690

4.735

4.816

2.481 2.823 3.306

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ميل معظم المؤشرات للمكاسب بقيادة «تاسي» السعودي

الجلسة األخيرة تعيد اللون األخضر بعد تصريحات لـ«أوبك» ورغبة في إقفاالت شهرية جيدة
علي العنزي

م ـ ــال ـ ــت مـ ـحـ ـصـ ـل ــة م ـ ــؤش ـ ــرات
األســواق المالية األسبوعية في
دول مجلس التعاون الخليجي
إلى اللون األخضر ،لكن بمكاسب
ً
فــي معظمها م ـحــدودة ج ــدا عدا
مؤشر «تاسي» السعودي ،الذي
ً
ً
حقق ارتفاعا عريضا بنسبة 1.5
في المئة بينما ربحت مؤشرات
أســواق دبي والمنامة وأبوظبي
وال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـك ــاس ــب م ـ ـحـ ــدودة
ً
ب ـيــن ث ـلــث نـقـطــة م ـئــويــة تـقــريـبــا
لــأول ُ
وعـشــري نقطة مئوية في
س ـ ــوق ال ـم ـن ــام ــة وحـ ـق ــق مــؤشــر
ســوقــي الـكــويــت وأبــوظـبــي ُعشر
نقطة مـئــويــة فـقــط ،وكــانــت على
الطرف اآلخر خسارتان كبيرتان
تـكـبــدهـمــا م ــؤش ــرا س ــوق ــي قطر
وعمان بنسبة  1.9و  1في المئة
على التوالي.

سجلت مؤشرات بورصة
الكويت محصلة متساوية على
مستوى المؤشرات الرئيسية
الثالثة ،وبنسبة واحدة كانت
ُعشر نقطة مئوية تعادل
 4.37نقاط على مستوى
المؤشر العام ليقفل على
مستوى  4735.72نقطة،
األول
ُوكذلك ربح المؤشر ً
عشر نقطة مئوية تقريبا
تعادل  2.8نقطة وبذات
النسبة مؤشر السوق الرئيسي
اي  7.1نقاط.

تباين كبير في السوق السعودي

تراجعات واضحة
في مؤشري سوقي
قطر ومسقط
تراوحت حول
ً
 2و %1تقريبا
على التوالي

لـ ـ ــأس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـل ــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي تـ ـسـ ـج ــل مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
السوق السعودي على مستوى
األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات أداء
ً
ً
متباينا ومستغربا مقارنة مع
ال ـمــؤشــر الــرئـيـســي ل ـل ـســوق ،إذ
إنـ ــه ربـ ــح ن ـس ـبــة  1.5ف ــي الـمـئــة
ت ـ ـعـ ــادل  123.27ن ـق ـط ــة لـيـقـفــل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  8161.08نقطة
ويستعيد كامل خسائر الشهر
واألسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع خ ـ ـ ـ ــال ج ـل ـس ـس ــة
أمــس األول ،التي حقق خاللها
حــوالــي  2فــي المئة وبــدعــم من
تصريحات «أوبك» ،التي أعادت
ل ـل ـن ـف ــط خـ ـس ــائ ــره مـ ـ ــرة أخ ـ ــرى
يالمس خاللها برنت مستوى
ً
 78دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل ب ــا ل ــر غ ــم
م ــن ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـخ ــزون ــات الـنـفــط
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت بـعــد
تصريحات «أوبك» ،التي أشارت
إلـ ـ ــى اإلبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى م ـس ـتــويــات

باهت معظم فتراته ،وكان سوق
دبــي األفـضــل ليستمر فــي حالة
ارتـ ـ ـ ــداد ل ــأس ـب ــوع ال ـث ــال ــث عـلــى
التوالي ويحقق ثلث نقطة مئوية
ت ـع ــادل  9.67ن ـق ــاط لـيـقـفــل على
مستوى  2964.13نقطة.
ً
وسجل مؤشر البحرين نموا
أقل ُ
بعشري نقطة مئوية تعادل
 2.67نقطة وب ــأداء مـقــارب ألداء
مؤشرات الكويت ودبي إذ تشترك
األسواق الثالثة بأسهم مشتركة
اإلدراج ،وعـلــى رأسـهــا «جــي إف
ً
إتش» الذي تحرك محايدا وبعض
األسـهــم األخ ــرى ثنائية اإلدارج
كــاأله ـلــي الـمـتـحــد ب ـيــن الـكــويــت
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـج ـم ــوع ــة أس ـهــم
المدينة وأجيليتي مشتركة بين
الكويت ودبي.
وب ـع ــد م ـكــاســب ك ـب ـيــرة خــال
األس ـ ـبـ ــوع األسـ ـب ــق ع ـ ــاد مــؤشــر
أبوظبي واستقر وسط عمليات
جني أرب ــاح وبــالـكــاد وصــل إلى
ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء وب ـن ـس ـبــة
ُع ـشــر نـقـطــة مـئــويــة فـقــط تـعــادل
 3.95نـقــاط ليقفل على مستوى
 4605.04نقاط.
اإلنتاج الحالية ،وزيادة ستكون
فـقــط لـســد أي عـجــز فــي الطلب،
إن حدث ،وبالعودة إلى السوق
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
المكاسب العريضة للمؤشر فإن
ال ـق ـطــاعــات سـجـلــت ف ــي أغلبها
ً
ً
تــراجـعــا إذ انخفض  13قطاعا
م ـق ــاب ــل م ـك ــاس ــب ل  7ق ـطــاعــات
فـقــط ،وكــانــت الخسائر أكـبــر إذ
وصلت في قطاع النقل إلى  4في
المئة واإلدارة والتطوير العقاري
بينما المكاسب لقطاعي البنوك
والـ ـ ـم ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة ل ــم تـتـعــد
 1.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وتـ ـشـ ـي ــر ه ــذه
الـمـفــارقــات إلــى حــالــة مــن الفرز
ف ــي ال ـس ــوق ال ـس ـعــودي شبيهه

بما حصل في بورصة الكويت
خالل السنة الماضية ومستمر
حـ ـ ـت ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
وهـ ـ ــو ت ــركـ ـي ــز وش ـ ـ ـ ــراء األسـ ـه ــم
التشغيلية فــي قطاعي البنوك
وال ـ ـمـ ــواد األس ــاس ـي ــة وب ـي ــع في
بقية القطاعات أي األسهم األقل
ً
وزنـ ـ ــا ،ال ـتــي ي ـقــدر لـهــا أن ـهــا لن
تدخل مؤشرات األسواق الناشئة
س ـ ـ ــواء فـ ــي م ـ ــورغ ـ ــان س ـتــان ـلــي
أو فــوت ـســي راس ـ ــل إذ سـتـكــون
مراجعة األول خــال نهاية هذا
الشهر ،ومن المحتمل أن يرقى
السوق السعودي بينما فوتسي
راســل تقرر ترقية الـســوق ،لكن
لم تصدر قائمة األسهم المرقاة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2018/05/31

حتى اآلن ،وسيكون ذلــك خالل
مراجعة شهر سبتمبر المقبل،
هذا إضافة إلى فتورالمضاربات،
إذ ب ــدا أن رك ــوب الـمـخــاطــر في
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـن ـط ـق ــة ق ـ ــد ت ــراج ــع
إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه وأصـبــح
متعاملوها يميلون إ لــى شــراء
األسـهــم الـقـيــاديــة وتــداول ـهــا ،إذ
إنها على مخاطر أقل وبعد عدة
تـ ـج ــارب ص ـع ـبــة خـ ــال األع ـ ــوام
الماضية.
ً
إجماال استطاع مؤشر تاسي
وبدعم األسهم القيادية المرتبطة
أك ـث ــر بــاالق ـت ـصــاد ال ـك ـلــي ،ال ــذي
ً
سجل ارتفاعا في التضخم خالل
ثالثة أشهر سابقة ،أن يبقى على

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

2018/05/24

4.731.35

8.037.81

9.049.19

4.654.45

1.263.13

4.601.09

2.954.46

2018/05/31

4.735.72

8.161.08

8.880.51

4.606.68

1.265.80

4.605.04

2.964.13

الفرق

4.37

123.27

168.68-

47.77-

2.67

3.95

9.67

الفرق

التغير ()%

%0.1

%1.5

%1.9-

%1-

%0.2

%0.1

%0.3

التغير ()%

البرميل الكويتي يرتفع  1.68دوالر ليبلغ 73.53
ع ــوض ــت ع ـق ــود ال ـن ـفــط اآلجـ ـل ــة ال ـخ ـســائــر الـتــي
سجلتها في وقت سابق أمس ،لكن الخام األميركي
يتجه إلــى التراجع لألسبوع الثاني على التوالي
تحت ضغط إنتاج الــواليــات المتحدة والتوقعات
بزيادة إنتاج أوبك.
وزاد خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـســاس ال ــوس ـي ــط األم ـيــركــي
ً
ً
ً
 11سنتا إلــى  67.15دوالرا للبرميل ،متعافيا من
المستوى المنخفض ا ل ــذي سجله خــال الجلسة
ً
عندما بلغ  66.81دوالرا للبرميل بعد أن هبط نحو
 2في المئة أمس األول.
ولــم يسجل خــام الـقـيــاس العالمي مــزيــج برنت
ً
ً
تغيرا يذكر في الجلسة السابقة ،لكنه ارتفع  16سنتا
ً
اليوم إلى  77.72دوالرا للبرميل بعد أن جرى تداوله
ً
على انخفاض عند  77.36دوالرا للبرميل أمس.
ويتجه خام غرب تكساس الوسيط األميركي هذا
األسبوع إلى االنخفاض  1.5في المئة بعدما هبط
األسبوع الماضي بنحو  5في المئة ،بينما يتجه
بــرنــت إل ــى االرت ـف ــاع  1.3فــي الـمـئــة لـيــوســع الـفــارق
بين الخامين.
ويــرتـفــع إنـتــاج الـخــام األمـيــركــي إلــى مستويات
قياسية منذ أواخ ــر الـعــام الـمــاضــي .وقــالــت إدارة
معلومات الطاقة األميركية ،أمس األول،
في تقرير شهري جديد ،إن اإلنتاج قفز  215ألف
ً
ً
برميل يوميا إلى  10.47ماليين برميل يوميا.
مــن جانبه ،ارتـفــع سعر برميل النفط الكويتي
 1.68دوالر فــي ت ــداوالت أمــس األول ليبلغ 73.53
ً
ً
دوالرا مقابل  71.85دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت
ً
األربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وأبلغت مصادر «رويترز» األسبوع الماضي بأن
السعودية ،القائد الفعلي ألوبك ،وروسيا تناقشان
ً
زيادة اإلنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض
انخفاض إنتاج فنزويال ومعالجة المخاوف بشأن
أثر العقوبات األميركية على اإلنتاج اإليراني.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

والمنتجون المستقلون تعهدوا بخفض اإلنتاج
ً
بمقدار  1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية .2018
وأبـلــغ مـصــدر خليجي على دراي ــة بالتوجهات
ال ـس ـع ــودي ــة «روي ـ ـت ـ ــرز» األرب ـ ـع ـ ــاء ب ـ ــأن ال ـجــان ـب ـيــن
ً
مـسـتـعــدان لـتـعــديــل اإلم ـ ــدادات تــدري ـج ـيــا لتغطية
النقص المحتمل.
وق ــال م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـطــاقــة ال ــروس ـي ــة ،إن
بإمكان روسيا رفع إنتاجها النفطي والعودة إلى
مستويات ما قبل تطبيق اتفاق خفض اإلنتاج خالل
شـهــور ،إذا جــرى اتـخــاذ قــرار بإنهاء االتـفــاق الــذي
يهدف لحماية األسعار المبرم مع «أوبك» وغيرها
من المنتجين.
وكانت موسكو وافقت على خفض إنتاج النفط
ً
الــروســي بمقدار  300ألــف برميل يوميا مــن أعلى
ً
مـسـتــوى فــي ثــاثـيــن عــامــا الـبــالــغ  11.247مليون
ً
برميل يوميا والمسجل في أكتوبر  ،2016في إطار
اتـفــاق لتقليص الـفـجــوة بين الـعــرض والـطـلــب في
ً
السوق ورفع األسعار من أقل من  30دوالرا للبرميل،
وهو أدنى مستوى لها خالل أكثر من  10سنوات.
ويـســري هــذا االتـفــاق العالمي حتى نهاية عام
 ،2018وم ــن ال ـم ـق ــرر ،أن ت ــراج ــع مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان
المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون
االتفاق يومي  22و 23يونيو في فيينا.
وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين،
في مقابلة مع رويترز« :بالحديث عن االحتماالت في
المدى القصير ،فــإن الــزيــادة الممكنة (فــي روسيا)
ً
ال تقل عن  300ألــف برميل يوميا ،التي خفضتها
الشركات طواعية في إطار اتفاق أوبك».
وأضاف «خالل شهور قليلة سنستطيع بالتأكيد
استعادة هذا المستوى إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار».
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس،
إن العودة إلى مستويات إنتاج النفط المسجلة في
أكتوبر  2016هو أحد الخيارات لمستقبل االتفاق.

ربحت أربعة أســواق مكاسب
محدودة وجميع مكاسبها جاءت
خالل الجلسة األخيرة التي محت
ً
معظم خسائر األسبوع خليجيا،
وبعد ارتداد كبير ألسعار النفط
وت ـ ـح ـ ـسـ ــن واض ـ ـ ـ ـ ــح ل ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،وكـ ــأن هــذه
األسواق ارتبطت بأسعار النفط
خــال األس ـبــوع ال ــذي س ــاده أداء

سجل مؤشرا قطر ومسقط
خسائر واضحة كانت بنسبة
 1.9فــي الـمـئــة ت ـعــادل 168.68
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
 8880.51نـقـطــة م ـت ـن ــازال عن
ً
مستوى  9آالف نقطة مجددا،
وب ـع ــد ض ـغ ــوط ع ـل ــى األس ـه ــم
القيادية لم تدعمها ارتفاعات
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط الـ ـت ــي جـ ــاءت
مـ ـت ــأخ ــرة ب ـن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع،
وكــانــت خـســائــر س ــوق مسقط
نسبة  1فــي الـمـئــة بـعــد مــرور
إعـ ـص ــار م ـي ـك ــون ــو ف ــي بـعــض
مـحــا فـظــات السلطنة الغربية
وب ـس ــام م ــع بـعــض الـخـســائــر
البشرية والـمــاديــة المحدودة
ليخسر مؤشر سوق السلطنة
ب ـن ـس ـبــة  1فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـع ــادل
ً
 47.77نـ ـقـ ـط ــة م ـ ـق ـ ـفـ ــا ع ـلــى
مستوى  4606.68نقاط.

عـدد الصـفـقـات

إقـفـال المـؤشـر
العام

إقـفـال المـؤشـر
األول

إقـفـال مـؤشـر
الرئيسي

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2018/05/24

195.225.878

37.795.553

9.166

4.731.35

4.687.71

4.809.2

5

2018/05/31

291.357.013

50.911.001

12.128

4.735.72

4.690.55

4.816.34

5

96.131.135

13.115.448

2.962

4.37

2.84

7.14

-

%49.2

%34.7

%32.3

%0.1

%0.1

%0.1

-

األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهـم)

الذهب مستقر مع تجدد
التوترات التجارية
اس ـت ـق ــرت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب في
ال ـت ـعــامــات اآلس ـي ــوي ــة الـمـبـكــرة
أمـ ــس ،م ــع ت ـجــدد ال ـم ـخــاوف من
ن ـش ــوب حـ ــرب ت ـج ــاري ــة عــالـمـيــة
فــي حين ضغط صـعــود ال ــدوالر
والبيانات االقتصادية األميركية
اإليجابية على السوق.
ً
ولـ ـ ــم ي ـس ـج ــل الـ ــذهـ ــب ت ـغ ـي ــرا
ي ــذك ــر ف ــي ال ـت ـع ــام ــات ال ـف ــوري ــة
ً
ع ـنــد  1298.20دوالرا لــأو قـيــة
(األون ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة) ،ب ـي ـن ـم ــا ان ـخ ـف ــض
ال ـم ـعــدن األص ـف ــر  0.2ف ــي الـمـئــة
ف ــي ال ـع ـق ــود األم ـي ــرك ـي ــة اآلج ـل ــة
للتسليم ف ــي يــونـيــو إل ــى 1298
ً
دوالرا لألوقية .والسعر الفوري
ً
ل ـل ـم ـعــدن م ـن ـخ ـفــض ق ـل ـي ــا عـلــى
أساس أسبوعي.
وارت ـفــع مــؤشــر الـ ــدوالر ،الــذي
ي ـق ـيــس أداء ال ـع ـم ـلــة األم ـيــرك ـيــة
م ـقــابــل س ـلــة ت ـضــم س ــت عـمــات

مكاسب محدودة في دبي
والمنامة وأبوظبي

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت محصلة متساوية على
م ـس ـتــوى ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة
ال ـث ــاث ــة وب ـن ـس ـبــة واحـ ـ ــدة كــانــت
ُع ـشــر نـقـطــة مـئــويــة ت ـعــادل 4.37
نقاط على مستوى المؤشر العام
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4735.72
نقطة ،كــذلــك ربــح الـمــؤشــر األول
ً
ُعشر نقطة مئوية تقريبا تعادل
 2.8نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 4690.55نـقـطــة و ب ـ ــذات النسبة
مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي أي
 7.1ن ـقــاط لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 4816.34نقطة.

خسائر كبيرة في قطر ومسقط

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في ٢٠١٨/ ٠٥ / ٣١

دبي

أسعار النفط ترتفع لكن اإلنتاج
األميركي القياسي يضغط عليها

مـكــاســب ه ــذا ال ـع ــام ،الـتــي تقدر
بحوالي  13في المئة حتى نهاية
الشهر الخامس منه.

تذبذب مؤشرات بورصة الكويت

وارتفعت حدة المضاربات
في بداية األسبوع على أسهم
منتقاة ك ــان أبــرزهــا مغاربية
وبـ ـ ـع ـ ــض األس ـ ـ ـهـ ـ ــم فـ ـ ــي ك ـت ـلــة
االستثمارات الوطنية وبشكل
انـتـقــائــي شــديــد لكنها رفعت
النشاط إلى نسبة  49في المئة
مقارنة مع األسبوع األول من
رم ـضــان وزادت الـسـيــولــة إلــى
نسبة  34فــي الـمـئــة والــزيــادة
ج ـ ـ ــاءت مـ ــن خـ ـ ــال ارت ـف ــاع ـه ــا
خـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة األخ ـ ـي ـ ــرة إذ
سجلت سيولة قياسية لهذا
الـشـهــر وم ـنــذ تـقـسـيــم الـســوق
حيث بلغت  18مليون دينار
وســط مـضــاربــات عنيفة على
األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ف ــي الـســوق
األول ا نـ ـتـ ـه ــت إ ل ـ ــى م ـكــا ســب
بعد تراجعات سجلتها بداية
األسبوع.

رئيسية  0.1في المئة إلى .94.117
وت ـ ـس ـ ــارع ـ ــت وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة إن ـ ـفـ ــاق
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـمـتـحــدة خ ــال أب ــري ــل ،وواص ــل
ال ـت ـض ـخ ــم االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ،م ـم ــا ع ــزز
مبررات رفــع أسعار الفائدة هذا
الشهر.
وم ــن ب ـيــن ال ـم ـعــادن النفيسة
األخ ـ ـ ــرى ،زادت ال ـف ـضــة  0.5في
ً
المئة إلى  16.42دوالرا لألوقية
لكنها منخفضة  0.5فــي المئة
هذا األسبوع.
وارتفع البالتين  0.6في المئة
إل ــى  906.60دوالرات لــأوقـيــة،
والبالديوم  0.1في المئة إلى 986
ً
دوالرا لألوقية .ويتجه المعدنان
إل ــى تحقيق مـكــاســب لــأسـبــوع
الثاني على التوالي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الليرة التركية تهبط أكثر
من  %2مقابل الدوالر
هبطت الليرة التركية أكثر من
 2في المئة مقابل الدوالر ،أمس،
مــواص ـلــة الـخـســائــر ال ـتــي منيت
بها قبل يوم.
وبلغت العملة التركية ،صباح
أمس 4.62 ،ليرات للدوالر مقارنة
مع مستوى منخفض وصل إلى
 4.6342لـيــرات ومــع إغــاق أمس
األول عند  4.52ليرات.
والعملة التركية منخفضة 18
في المئة هذا العام ،لكنها تعافت
من مستوى منخفض بلغ 4.9290
ليرات للدوالر.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
العدد  / 3794السبت  2يونيو 2018م  17 /رمضان 1439هـ

economy@aljarida●com

١١

اقتصاد

انهيار مفاجئ لألسواق الناشئة وتركيا في قلب العاصفة
الوضع يشبه عشية األزمة اآلسيوية التي شهدها العالم في تسعينيات القرن الماضي
نيتي ايدايو إسماعيل

ّ
إضافة إلى تركيا ،تأثر الكثير
من الدول بما فيها األرجنتين
والمجر وإندونيسيا بشدة
مع تخلي المستثمرين عن
األسهم والسندات الشديدة
المخاطر وتوجههم نحو
األصول األميركية اآلمنة.
وقد أعاد هذا إلى بعض
االقتصاديين شبح األزمة
االقتصادية اآلسيوية
التي شهدها العالم في
تسعينيات القرن الماضي.

على مدى أكثر من عامين ،شعر
الـمـسـتـثـمــرون بــولــع شــديــد تجاه
األس ــواق الناشئة ،ولكن األمــر قد
اخ ـت ـل ــف ف ــي هـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،ف ـخــال
أس ــابـ ـي ــع ع ـ ــدة م ــاض ـي ــة ه ــاج ــرت
األموال من أسواق البلدان النامية
إلى الواليات المتحدة ،مما أفضى
إلى ارتفاع في قيمة الدوالر ،ودفع
عـ ـم ــات األس ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة إل ــى
ال ـتــراجــع إل ــى مـسـتــويــات متدنية
جديدة .وكانت تركيا في قلب هذا
التراجع ،كما أن الكثير من الدول
األخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا األرج ـن ـت ـي ــن
والـمـجــر وإنــدونـيـسـيــا ،قــد تأثرت
بـ ـش ــدة م ــع ت ـخ ـلــي الـمـسـتـثـمــريــن
عــن األس ـهــم وال ـس ـنــدات الـشــديــدة
المخاطر ،وتوجههم نحو األصول
األمـيــركـيــة اآلم ـن ــة .وق ــد أع ــاد هــذا
الـ ــى ب ـعــض االق ـت ـص ــادي ـي ــن شبح
األزمة االقتصادية اآلسيوية التي
ش ـهــدهــا ال ـع ــال ــم ف ــي تـسـعـيـنـيــات
القرن الماضي .والسؤال الملح هو
ما يجري في هذا السياق:
 – 1ما أسباب معاناة األسواق
الناشئة؟
 يـتـمـثــل الـ ـج ــواب ال ـس ـهــل فيأن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال م ـت ـق ـل ـب ــة ون ـف ـع ـي ــة،
وهــي تتوجه الــى حيث تستطيع
الـحـصــول عـلــى أعـلــى ال ـعــوائــد ثم
تخرج مــن البلدان التي قصدتها
بـ ــذات ال ـســرعــة ال ـت ــي تــدف ـقــت بها
اليها .وقد بدأ هذا التوجه عندما
حـ ــاف ـ ـظـ ــت الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
وال ـيــابــان وأوروب ـ ــا عـلــى مـعــدالت
فائدة قريبة من أو أدنى من الصفر،
بغية مساعدة اقتصاداتها الراكدة
على التعافي من األزمة المالية في
سنة .2008
وجـ ـ ـع ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ع ـلــى
األس ـه ــم وال ـس ـن ــدات غ ـيــر ج ــذاب ــة،
كما دفع المستثمرين نحو الدول
ال ـن ــام ـي ــة ح ـي ــث ال ـم ـخ ــاط ــر أك ـب ــر،
ولكن الـمــردود كــان أكثر جاذبية.
ونـتـيـجــة لــذلــك تـمـتـعــت األسـ ــواق

الناشئة بتحسن في قيم األسهم
والسندات والعمالت ،ولكن المسار
المعاكس يحدث اآلن مع ردة فعل
المستثمرين ازاء عدة اشارات من
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،حـيــث النمو
أسرع ومعدالت الفائدة الى ارتفاع
والدوالر أقوى.
وتـشـيــر ه ــذه ال ـعــوامــل الـثــاثــة
إلــى إمكانية تحقيق عوائد أعلى
عـلــى االس ـت ـث ـمــارات فــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،وهذا أشبه بالمغناطيس
ً
الجاذب للمال ،مما أدى أيضا إلى
إضعاف جاذبية األسواق الناشئة
األكثر خطورة ،كما أثار االضطراب
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا م ـ ـخـ ــاوف
المستثمرين بصورة خاصة.
 – 2مدى خطورة هذا التطور
ي ـق ــول ال ـب ـعــض إن هـ ــذا مـجــرد

عارض نجم عن رهان المستثمرين
الـمـضــاربـيــن عـلــى دوالر أضـعــف،
وقـ ـ ـ ــد ف ـ ــوجـ ـ ـئ ـ ــوا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ح ـق ـقــت
العملة األميركية صعودا جديدا.
وي ـقــول آخ ــرون إن الـعــالــم النامي
ف ــي حـ ــال أس ـ ــوأ م ـم ــا ظ ــن الـكـثـيــر
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن .وع ـل ــى سبيل
ال ـم ـث ــال ق ــال ــت األسـ ـت ــاذة كــارمـيــن
ري ـن ـهــارت ف ــي ه ــارف ــارد إن أعـبــاء
الديون الكبيرة واحتماالت الحرب
التجارية وارتفاع معدالت الفائدة
وتـعـثــر الـنـمــو ق ــد جـعــل األسـ ــواق
الناشئة عرضة للخطر بقدر يفوق
ما كانت الحال عليه عشية األزمة
المالية في سنة .2008
وقال بول كروغمان االقتصادي
ال ـحــائــز ج ــائ ــزة نــوبــل إن الــوضــع
ال ــراه ــن يـشـبــه إل ــى ح ــد م ــا األزم ــة

الـ ـم ــالـ ـي ــة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ف ـ ــي أواخ ـ ــر
التسعينيات مــن الـقــرن الماضي،
عندما هبط مؤشر ام أس سي آي
لألسواق الناشئة في أسهم الدول
النامية بما يصل إلى  59في المئة.
 – 3م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــب األزمـ ـ ـ ــة
اآلسيوية؟
 ب ــدأت األزمـ ــة عـنــدمــا تفجرتفقاعة عقارية في تايلند قوضت
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة بـ ـ ــاالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ،ودفـ ـ ـع ـ ــت
الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب ال ــى بيع
ال ـع ـم ـل ــة واالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن س ــوق
األس ـ ـه ـ ــم .وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت األزم ـ ـ ـ ــة ال ــى
البنوك ثم الى معظم أنحاء شرق
آسيا .وكان لدى الكثير من الدول
س ـجــات نـمــو قــويــة أخ ـفــت نـقــاط
الضعف مثل القروض المصرفية
عديمة األداء واالقتراض الخارجي

الواسع والعجز التجاري المرتفع.
وب ـس ـبــب ارتـ ـب ــاط ع ـم ــات كــوريــا
الجنوبية ودول أخ ــرى بــالــدوالر
اضـ ـ ـط ـ ــرت ال ـ ــى إنـ ـ ـف ـ ــاق مـ ـلـ ـي ــارات
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ف ــي م ـح ــاول ــة ت ـفــادي
المضاربين الذين كانوا يبيعون
عمالتهم .وقد نفدت دوالرات تلك
الدول خالل وقت قصير ،واضطرت
الى التخلي عن االرتباط وخفض
ع ـم ــات ـه ــا .ث ــم ان ـت ـش ــرت ال ـع ــدوى
ع ـن ــدم ــا ان ـس ـح ــب ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب مـ ـ ــن دول اخـ ـ ـ ـ ــرى فــي
المنطقة اعتبرت عرضة لمشاكل
مـ ـم ــاثـ ـل ــة .وس ـ ـعـ ــى كـ ـثـ ـي ــرون ال ــى
الحصول على عمليات انـقــاذ من
صندوق النقد الدولي.
 – 4ه ـ ــل ت ـش ـب ــه الـ ـ ـح ـ ــال أزم ـ ــة
آسيوية أخرى؟

 ال .ليس بعد على األقل .ويكمنأحد األسباب في أن المستثمرين
ً
يعاقبون اختياريا األسواق التي لم
يجهد فيها صناع السياسة للقيام
بما يكفي الحتواء موازين التجارة
ال ـم ـت ــردي ــة وال ـت ـض ـخــم الـمـتـفــاقــم.
وتشمل القائمة تركيا واألرجنتين
الـلـتـيــن ك ــان لــديـهـمــا أس ــوأ مــزيــج
مــن الحوكمة الضعيفة والــديــون
الدوالرية العالية من بين  18دولة
رئيسية في األسواق الناشئة ،وال
تـتـخـلــف ال ـب ــرازي ــل وإنــدون ـي ـس ـيــا
ً
كثيرا عنهما.
 – 5دول أخرى تبدو معرضة
 الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد ع ـلــىال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات األج ـن ـب ـي ــة
االخرى لتمويل عجزها التجاري
– وأبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا الـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن والـ ـهـ ـن ــد
وإن ـ ــدونـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــا– لـ ــدي ـ ـهـ ــا أس ـ ــوأ
الـعـمــات الـعــامـلــة فــي هــذه السنة
فــي آسـيــا .ويمكن أن تكون الــدول
ذات المعدالت األعلى من الملكية
األجنبية لسندات الحكومة األكثر
ع ــرض ــة لـ ـه ــروب رأس الـ ـم ــال الــى
الخارج بما في ذلك جنوب إفريقيا
واندونيسيا وروسيا.
 – 6لماذا تواجه تركيا الكثير
من المشاكل؟
 ل ـق ــد ك ــان ــت الـ ـلـ ـي ــرة ال ـتــرك ـيــةواحدة من العمالت التي تضررت
ب ـش ــدة م ــن ب ـيــن ع ـم ــات األسـ ــواق
الـنــاشـئــة وفـقــدت أكـثــر مــن  17في
الـمـئــة مــن قيمتها مـقــابــل ال ــدوالر
ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة .وت ـعــانــي تــركـيــا
نقصا كبيرا في ميزانيتها ،وواحدا
من أكبر العجوزات التجارية بين
مجموعة العشرين.
ورغـ ــم أن م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم في
تــرك ـيــا تـ ـج ــاوز الـ ـ ـ  10ف ــي ال ـم ـئــة،
منع الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
إردوغــان البنك المركزي في فترة
سابقة مــن رفــع مـعــدالت الـفــائــدة،
ب ـهــدف تـعــزيــز مـسـعــاه ال ــى اع ــادة
انـتـخــابــه ف ــي شـهــر يــون ـيــو ،وق ــال

«التحول األكبر» قادم إلى أسواق النفط ...ومنتجو
الشرق األوسط على رأس قائمة المتضررين
•

تسفيتانا باراسكوفا

اس ـتــأثــرت إيـ ــران وف ـنــزويــا باهتمام
المتعاملين في سوق النفط فترة ال بأس
بها من الزمن ،وسيستمر هذا الحال في
األش ـهــر الـمـقـبـلــة .وكــانــت الـمـخــاوف من
حــدوث نقص فــي إم ــدادات النفط وسط
سوق أكثر شحة عززت التحسن في سعر
الـنـفــط ،مما أدى الــى وص ــول سعر خام
ً
برنت إلى  80دوالرا للبرميل في األسبوع
الماضي .ولكن القيود التنظيمية المقبلة
الذي وصفها محللون بأنها ستمثل "أكبر
تغير فــي تــاريــخ ســوق النفط" و"التغير
األك ـثــر صـعــوبــة ال ــذي تــواج ـهــه صناعة
التكرير" يقبع عند الزاوية ،ويقول خبراء
إنه سيدفع سعر النفط الى االرتفاع ،ألنه
سيغير أسلوب الطلب على الوقود.
ويتعلق التنظيم بشكل بــارز بالحد
مــن مـحـتــوى الـكـبــريــت فــي الــوقــود الــذي
تستخدمه الـسـفــن فــي مـحــاولــة لخفض

االنبعاثات من صناعة الشحن بالسفن.
وح ــددت منظمة المالحة الدولية األول
ً
من شهر يناير  2020موعدا للبدء بهذا
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ال ـ ــذي س ـي ـس ـمــح بــاس ـت ـخــدام
الوقود المتدني الكبريت فقط في عمليات
الـشـحــن بــالـسـفــن .وسـيـتــم تـحــديــد الحد
الـعــالـمــي للكبريت عـنــد  0.50فــي المئة
ام ام ( كـتـلــة – كـتـلــة ) ف ــي س ـنــة ،2020
وهــو خفض ب ــارز عــن النسبة العالمية
ً
المستخدمة حاليا عند  3.5ام ام.
وس ـيــدفــع ه ــذا الـتـنـظـيــم ال ــى ارت ـف ــاع
الطلب على الديزل وزيت الغاز البحري،
كـمــا سيتعين عـلــى أص ـحــاب المصافي
ت ـحــويــل ال ـب ـعــض م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات الـتــي
سيقومون بمعالجتها من النفط الخام،
بحسب محللين.
م ـن ـت ـج ــو الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـخـ ــام فـ ــي الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ق ـ ــد يـ ـك ــون ــون م ـ ــن بـ ـي ــن أك ـب ــر
الخاسرين مــن التنظيم الـجــديــد ،ألنهم
يضخون الخام العالي الكبريت ،بحسب

ما قاله أمريتا سن ،وهو من محللي سوق
النفط لدى انرجي أسبكتس لشبكة "سي
ان بي سي" في األسبوع الماضي خالل
مناقشة وضع أسعار النفط.
ً
وق ـ ــال سـ ــن إن "ذل ـ ــك م ـه ــم جـ ـ ـ ــدا ،ألن
منتجي الشرق األوسط سيخسرون بشدة
بسبب احتواء نفطهم على نسبة عالية
ً
جــدا مــن الكبريت ،كما الحــظ أن تنظيم
وقود الشحن البحري هو التغير األكبر
في تاريخ السوق".
وق ـ ـ ــال مـ ــورغـ ــان س ـت ــان ـل ــي األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي ،إن "الـتـنـظـيــم األش ــد المتعلق
ب ــال ــوق ــود الـمـسـتـخــدم م ــن ق ـبــل صـنــاعــة
ال ـش ـحــن ال ـب ـحــري سـيـفـضــي ال ــى زي ــادة
الطلب على الـقـطــارات المتوسطة التي
سـتــرفــع الـطـلــب عـلــى الـنـفــط ال ـخــام ب ــ1.5
ً
مليون برميل يوميا ،ويحتمل أن ترفع
ً
أسعار النفط الى ما يصل الى  90دوالرا
للبرميل في سنة ."2020
وبحسب بحث صــدر عن ستاندرد

آند بــورز -غلوبال بالتس أناليتيكس
في الشهر الماضي حول أسعار النفط
لم يتم تسعير المنحنى المتقدم الناتج
عن التنظيم الجديد حتى اآلن.
وقال كريس ميدغلي ،وهو الرئيس
ال ـع ــال ـم ــي ل ـب ــات ــس أن ــال ـي ـت ـي ـك ــس ،ان
هــذا "سـيـكــون التغيير األكـثــر اض ــرارا
بصناعة التكرير على مدى تاريخها،
وبخالف تغييرات المواصفات االخرى
التي شهدتها هــذه الصناعة فــإن هذا
ليس مجرد تغيير طفيف".
وبحسب ريك جوزويك ،وهو العضو
المنتدب لتحليل النفط لدى بالتس فإن
المنحنى المتقدم للقطارات المتوسطة
ً
ً
يظهر في الوقت الراهن تغيرا طفيفا بين
ً
 2019و – 2020مقلال من تأثير القوانين
الـجــديــدة .وقــال جــوزويــك إن "الـســوق لم
يقدر بعد درجة ومدى هذه التغييرات".
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ك ـت ــب س ــن وي ــاس ــر
ال ـكــوي ـنــدي م ــن "ان ــرج ــي أس ـب ـك ـتــس" في

تعليق نشرته صحيفة فايننشال تايمز
في األسبوع الماضي أن توقيت التنظيم
ال ـجــديــد سـيـتــرافــق م ــع تــأثــر االم ـ ــدادات
ب ـس ـبــب ض ـعــف االس ـت ـث ـم ــار ال ـن ــات ــج عن
انهيار أسعار النفط في الفترة السابقة
ومــا تسببت بــه تلك األسـعــار مــن زيــادة
في الطلب،
وأشـ ــارا إل ــى أن "عـصــر أس ـعــار النفط
األدنى لفترة أطول قد انتهى".
وخ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي تـحـسـنــت
األ س ـع ــار المستقبلية للنفط ا ل ــى مــدى
خ ـمــس س ـن ــوات ق ــادم ــة ،وال ـت ــي ت ـت ــداول
ً
ضمن نطاق أكثر ضيقا من أسعار الشهر
الحالي ،وبقدر يفوق األسعار الفورية.
وق ـ ــال س ــن وال ـك ــوي ـن ــدي "ف ـي ـمــا تــركــز
اهتمام شديد على أسعار برنت الفورية
ً
التي ارتفعت الى  80دوالرا للبرميل ألول
مــرة منذ سنة  ،2014فــإن ما قوبل بقدر
أق ــل مــن االهـتـمــام هــو أن منحنى برنت
للسوق المستقبلية يتداول اآلن فوق 60

ً
دوالرا ،بما فــي ذلــك عقود تسليم تمتد
حتى شهر ديسمبر من عام  ."2024وهذا
التطور مؤشر سيكولوجي مهم بالنسبة
الى سوق النفط ،وان السوق يقول بشكل
فعلي إن "األدنى لفترة أطول قد انتهى".
وس ـي ـتــوحــد ال ـن ـقــص الـ ــذي ي ـلــوح في
األفق لالمدادات والطلب القوي مع تنظيم
وق ــود الـشـحــن ال ـب ـحــري ف ــي ع ــام ،2020
لتوجيه ضغط اضافي على سوق النفط.
كما يتوقع أن يقفز الطلب على الديزل
والــوقــود المتدني الكبريت من مليوني
برميل الى ثالثة ماليين برميل في اليوم
بحسب محللي انرجي أسبكتس.
وخ ـل ــص الـمـحـلـلــون إل ــى ال ـق ــول "ال
ً
شيء يتحرك في خط مستقيم مطلقا،
ولكن سوق النفط األوسع قد ال يكون
ً
مستعدا لما سيحدث أل سـعــار النفط
خالل العامين المقبلين".
أويل برايس

إنه يفضل معدالت فائدة متدنية
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن أف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ال ـخ ــاص ــة
المتعلقة بالسياسة النقدية.
ً
كـ ـم ــا قـ ـ ــال أي ـ ـضـ ــا إنـ ـ ــه يـخـطــط
لمزيد من السيطرة على السياسة
الـنـقــديــة إذا ف ــاز فــي االنـتـخــابــات.
وفي األسبوع الماضي اتخذ البنك
الـمــركــزي الـتــركــي خـطــوات طارئة
من أجل احتواء الهبوط عبر رفع
مـعــدالت الـفــائــدة لــدعــم الـلـيــرة ،ثم
أعقب ذلك بتبسيط نظامه المتعلق
بمعدالت الـفــائــدة .وقــد جعل ذلك
ك ـل ــه ت ــرك ـي ــا تـ ـب ــدو أكـ ـث ــر خ ـط ــورة
بالنسبة الى المستثمرين.
 – 7لـمــاذا تقترض دول كثيرة
بالدوالر؟
 توجهت ال ــدول النامية التيتشجعت بـمـعــدالت فــائــدة تقارب
الصفر بعد األزمة المالية العالمية
ال ــى الـحـصــول عـلــى ال ــدي ــون التي
كــانــت رخيصة .وجــذبــت عمليات
ً
بـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر ب ـ ــدال
م ــن ب ـي ـع ـهــا ب ــال ـع ـم ــات الـمـحـلـيــة
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن الـ ـ ـ ــذي ي ـف ـض ـلــون
ً
العملة األميركية األكثر استقرارا.
وعلى سبيل المثال فإن لدى قطاع
ً
الشركات في تركيا ديونا بالدوالر
ت ـع ــادل  40ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـنــاتــج
الـمـحـلــي االج ـمــالــي .وق ــد تجاهل
المستثمرون العالميون في بعض
األوق ـ ـ ــات م ــؤش ــرات خ ـط ـيــرة مثل
ارتـفــاع العجز التجاري واالنـفــاق
الحكومي الواسع ،كما استبعدوا
– حـتــى اآلن – حقيقة أن ال ــدوالر
األقــوى سيجعل تسديد األســواق
الـنــاشـئــة لــديــونـهــا أكـثــر صعوبة.
ويــرجــع ذلــك إلــى أن تلك األســواق
وبـ ـمـ ـج ــرد اقـ ـت ــراضـ ـه ــا بـ ــالـ ــدوالر
ستضطر إلى شراء الدوالر لسداد
الديون ،ومع ارتفاع قيمته مقابل
العملة المحلية سيكون الحصول
على الدوالر أكثر تكلفة.
(بلومبيرغ)

ثقافة اقتصادية

سوق الثور
يطلق هذا المصطلح
( )bull marketعلى
السوق المالي في
حال الرواج ،وتحرك
قيمة األصول المالية
فيه إلى األعلى.
ويستخدم المصطلح
ً
تشبيها لهذه
الحركة بالثور الذي
يقاتل باستخدام
الضرب بقرونه إلى
األعلى ،أي في حركة
صعودية .ويطلق
على السوق في حالة
التراجع سوق الدب
(،)bear market
ألن الدب يقاتل
باستخدام مخالبه
بالضرب بها إلى
األسفل ،أي بحركة
هبوطية.

ماتاريال يواجه دعاة الخروج من «القفص األلماني»
•

ليونيد بيرشيديكي

أحبط الرئيس اإليطالي سيرغيو ماتاريال محاولة
حزبين شعبويين لتشكيل حكومة ،ألنهما أصرا على
تعيين وزي ــر لالقتصاد مـعــارض لـلـيــورو .ومــع توجه
ايطاليا الى انتخابات جديدة في فصل الخريف المقبل
قــد تـجــدر اإلش ــارة الــى أن وج ــود ال ـيــورو أمــر جيد في
الواقع بالنسبة الى الدول األعضاء في منطقته النقدية.
ووص ـ ــف بـ ــاولـ ــو س ــاف ــون ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وه ـ ــو فــي
الثمانينيات من عمره ،والذي رفض ماتاريال مشاركته
فــي الـحـكــومــة ،بسبب اعـتـقــاده ب ـضــرورة وض ــع خطط
عاجلة للخروج من العملة المشتركة ،واصفا اليورو
بأنه "قفص ألماني".
ويتم تشاطر هذا الموقف على نطاق واسع ،وتكمن
الفكرة في أن العملة المشتركة قد حرمت دول أوروبــا
األضعف من الوجهة االقتصادية من خفض قيمة عملتها
ً
كأداة من أدوات السياسة االقتصادية ،وأرغمها بدال من
ذلك على استخدام ما هي أساسا عملة ألمانية.
وبحسب هذا المنطق فإن اليورو قد مكن ألمانيا من
اصدار قروض رخيصة الى االقتصادات األضعف ،لكي
تتمكن من شراء مزيد من البضائع األلمانية ،واستفادت
ألمانيا فيما تزايدت ديون جاراتها في منطقة اليورو
وعانت فقدان السيادة النقدية.
والسؤال هو لماذا تريد أي دولة تبني اليورو – أو،
ً
اذا كانت عـضــوا فــي منطقة الـيــورو ،لـمــاذا تستمر في
استخدامه؟ وتعتبر التكلفة العالية فــي التخلي عنه
وجهة نظر قوية ولكنها ليست مقنعة بشكل خــاص:
فإذا كانت المجادلة ضد العملة المشتركة صحيحة فقد
يكون من الحكمة تحمل التكلفة في األجل القصير بغية
جني المزايا في األجل الطويل ،والتي تكمن في اتباع
سياسة نقدية مستقلة.
وعلى أية حال ،فإن اليورو ليس الغلطة الكبيرة كما

يحاول خصومه اظهاره .وفي ورقة صدرت عن صندوق
النقد الدولي في سنة  2017اعتبر جوهانيس ويغاند
أن اليورو يتمتع بما وصفه "الميزة" االقتصادية التي
تأتي من الخطر األدنى المحتمل لالستثمار في أصول
اليورو .وطبيعة هذه الظاهرة هي ذاتها التي نسبها
الــرئـيــس الفرنسي األسـبــق فــالـيــري جيسكار ديستان
الى الواليات المتحدة بوصفها "ميزة مفرطة" ،والتي
ً
تنجم عن ملكية العملة االحتياطية األكثر استخداما في
العالم .وتظهر ورقة ويغاند الميزة التي كانت موجودة
قبل أزمة الديون التي لحقت بمنطقة اليورو في مطلع
هذا العقد من الزمن والتي زالت خالل األزمة ثم عادت
الى الظهور من جديد منذ عام  ،2015وهي تعني المزيد
من االستثمار وخدمة ديــون أرخــص مما كانت الــدول
ستتمتع بهما من دون اليورو.
وفيما تشير بعض البحوث األخيرة الى أن عضوية
منطقة اليورو تحقق فوائد طفيفة في التجارة مع معظم
الدول األعضاء ،هناك دالئل كثيرة تظهر عكس ذلك.
و عـلــى سبيل المثال فــإن تدفقات ايطاليا الثنائية
التجارية مع الدول األعضاء في منطقة اليورو حصلت
على دفـعــة قــويــة ،وزادت بنسبة  38فــي المئة مقارنة
بـتـفـسـيــرات االقـتـصــاديـيــن االيـطــالـيـيــن بــاولــو مــانــاس
وتوماسو نانيشيني وأليساندرو سيا في سنة .2014
بعد تبني اليورو
وقـ ـ ــارن ال ـخ ـب ــراء ال ـث ــاث ــة أداء اي ـطــال ـيــا ب ـعــد تبني
الـيــورو مــع "السيطرة االصـطـنــاعـيــة" ،أي اجـمــالــي أداء
ال ــدول مــن خ ــارج منطقة ال ـيــورو ،بما فــي ذلــك أعضاء
في االتحاد األوروبي مثل المملكة المتحدة والدنمارك
وبولندا وأعضاء من خارج أوروبا في منظمة التعاون
االقـتـصــادي والتنمية مثل أسـتــرالـيــا وكـنــدا والـيــابــان
وسويسرا.
وأظ ـهــرت هــذه الطريقة أن ايـطــالـيــا ،على الــرغــم من
التصورات الشعبية المعاكسة ،تمتعت بمعدالت تضخم

أدنــى مما كانت ستحصل عليه من دون الـيــورو .وفي
ا لــو قــت ذا ت ــه ،ظهر أن تطبيق العملة المشتركة ألحق
الضرر بنمو حصة الفرد من الناتج– ولكن بدرجة أقل
مما لحق بألمانيا التي يفترض أنها المستفيد األكبر
من اليورو.
التأثير المهم اآلخر لليورو تمثل في الزيادة الكبيرة
في نشاط السياحة داخل منطقة اليورو بنسبة  44في
المئة على األقل .ويسهم السفر والسياحة بحوالي  11في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في إيطاليا – وهذه
مكافأة كبيرة.
ً
وج ــادل الكثير مــن االقتصاديين طبعا بــأن العملة
ً
ً
الواحدة ليست نتاجا جاهزا :اذ ال يوجد اتحاد مالي
لصد الصدمات التي تلحق بالمناطق التي تتضرر بشدة
من األزمات االقتصادية .كما ان معدالت البطالة المقلقة
أسهمت في ذلك االستياء من اليورو .ولكن حتى الواليات
المتحدة –وهي ذات عملة موحدة– لم تكن محصنة من
هذا المرض ،وبلغ معدل البطالة في بورتوريكو المفلسة
 9.9فــي الـمـئــة مـقــارنــة مــع  3.8فــي الـمـئــة فــي الــواليــات
المتحدة بشكل اجمالي.
وعلى الرغم من كل االنتقادات التي وجهت الى اليورو
منذ أزمة الديون وحديث كبار االقتصاديين من أمثال
بول كروغمان وجوزيف ستيغليتز عن الخلل في تصميم
العملة المشتركة الحظ معظم األوروبيين الفوائد.
وبحسب دراسة صدرت عن يوروباروميتر في شهر
ديـسـمـبــر م ــن ع ــام ( 2017وه ــي األحـ ــدث ال ـتــي نشرها
االتحاد األوروبي حول هذا الموضوع) ثمة دولة واحدة
فقط يعتقد الناس فيها أن العملة المشتركة ألحقت درجة
من الضرر تفوق الجانب الجيد منها وهي ليتوانيا ،التي
انضمت الى اليورو في سنة .2015
وحتى في اليونان –حيث يزعم نقاد اليورو أن األزمة
االقتصادية الحادة حدثت بسبب العملة– ال تريد أكثرية
المواطنين التخلي عنها.

سافونا داعية الخروج من «القفص األلماني» الذي رفض الرئيس اإليطالي توزيره
ما أخفق اليورو في تحقيقه ،حتى اآلن على األقل،
هــو هــد فــه السياسي الرئيسي المتمثل فــي تعضيد
التشاركية فــي الهوية االجتماعية األوروب ـيــة .وهــذا
س ـبــب م ـهــم وراء ح ـص ــول األحـ ـ ــزاب الـشـعـبــويــة على
أرضية في عدد من الدول ضد اليورو كمدمر للسيادة.
وبالنسبة الى الناخبين الوطنيين تعتبر كلمة "ألماني"
في صيغة سافونا أكثر أهمية من كلمة "قفص".
وف ــي ايـطــالـيــا يتسم ال ـت ــوازن بـيــن أن ـصــار الـيــورو
وخصومه في الرأي العام بدرجة حذرة جدا .ويمكن
لحملة سياسية قوية أن توجه الناخبين نحو أحد

مسارين إذا تجرأت األحزاب الشعبوية على أن تجعل
هذه القضية مركزية في االنتخابات.
وج ــازف مــاتــاريــا عـنــدمــا شـجــع كــا مــن العصبة
وح ــرك ــة ال ـخ ـم ــس ن ـج ــوم ع ـل ــى طـ ــرح ال ـم ـس ــأل ــة عـلــى
الناخبين .وقــد تفوز رواي ــة "القفص األلـمــانــي" على
ً
الحقيقة األكـثــر تعقيدا فــي أذه ــان الناخبين .ولكن
لــدى معسكر أنـصــار الـيــورو مـجــادالت قــويــة ،وعليه
ً
فقط أن يجعلها أكثر اقناعا قبيل االنتخابات ،سواء
ق ــرر الـشـعـبــويــون جـعــل ال ـي ــورو قـضـيــة مــركــزيــة في
الحمالت أم ال.
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كندا ترد على ترامب برسوم ...وماكرون وميركل :رسوم أميركا «غير قانونية» ونخشى التصعيد
دخلت الرسوم األميركية
اإلضافية ،التي تبلغ  %25على
الفوالذ و %10على األلمنيوم
المستوردين من االتحاد
والمكسيك
األوروبي وكندا ً
حيز التنفيذ رسميا أمس .وأثار
القرار الذي اتخذ لدواعي األمن
القومي ويشكل ضربة قوية
حلفاء الواليات المتحدة
ضد ً
استنكارا وتساؤالت حتى داخل
الحزب الجمهوري.

النزعات
التجارية مقلقة
وتهدد الدول
ً
األكثر فقرا
الغارد

أعلنت الواليات المتحدة أمس
األول فرض رسوم جمركية على
حلفائها الذين بدأوا بالرد مما
ي ــدف ــع االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي إلــى
شفير حرب تجارية ،بينما بدأ
وزراء مــال ـيــة مـجـمــوعــة الـسـبــع
ً
اج ـت ـمــاعــا يـسـتـمــر ح ـتــى ال ـيــوم
في كندا.
ودخ ـل ــت ال ــرس ــوم األمـيــركـيــة
اإلض ــافـ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـب ـلــغ  25فــي
المئة على الفوالذ و 10في المئة
ع ـلــى االل ـم ـن ـي ــوم ال ـم ـس ـتــورديــن
م ــن االت ـ ـحـ ــاد االوروب ـ ـ ـ ــي وك ـن ــدا
ً
والمكسيك حيز التنفيذ رسميا
أمس.
وأث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،ال ـ ـ ــذي ات ـخ ــذ
لــدواعــي األمــن القومي ،ويشكل
ضربة قوية ضد حلفاء الواليات
ً
المتحدة اسـتـنـكــارا وتـســاؤالت
حتى داخل الحزب الجمهوري.
وأعلن رئيس مجلس النواب
بــول راي ــن ،أن «ال ـقــرار يستهدف
حلفاء الواليات المتحدة ،الذين
علينا ال ـت ـعــاون معهم مــن أجــل
التصدي للممارسات التجارية
غير المنصفة لدول مثل الصين».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوا أحـ ـ ـ ــد أول
ً
الـ ـش ــرك ــاء الـ ــذيـ ــن ردوا ع ـم ـل ـيــا
عـنــدمــا أعـلـنــت ف ــرض تعريفات
على واردات بقيمة  16.6مليار
دوالر كندي ( 12.8مليار دوالر)
من المنتجات األميركية.
وأك ــد رئـيــس الـ ــوزراء الكندي
جاستن تــرودو أن هذه الرسوم
«غ ـيــر مـقـبــولــة» وتـشـكــل «إهــانــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــراكـ ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة
الـ ـعـ ـه ــد بـ ـي ــن كـ ـن ــدا وال ـ ــوالي ـ ــات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة ،وخـ ـص ــوص ــا إه ــان ــة
آلالف الـكـنــديـيــن ال ــذي ــن قــاتـلــوا
وقضوا إلى جانب رفاق السالح
األميركيين».
ورد تــرامــب فــي بيان أنــه قال
بــوضــوح ل ـتــرودو ،إن واشنطن
ستقبل فقط ب ـ «اتـفــاق منصف»

ً
أو ال شـ ـ ـ ـ ــيء ،مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذرا مـ ـ ــن أن
«ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة تـعــرضــت
لالستغالل على مدى عقود في
مجال التجارة ،لكن هذه المرحلة
انقضت».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد
ال ـف ــرن ـس ــي بـ ــرونـ ــو ل ــومـ ـي ــر« :ال
يـمـكـنـنــا أن نـفـهــم ك ـيــف تـفــرض
ع ـل ـي ـنــا ن ـح ــن ح ـل ـف ــاء ال ــوالي ــات
المتحدة رسوم أميركية».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
ف ــي ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع نـظـيــره
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،إن
الـ ـ ـق ـ ــرار «خـ ـ ـط ـ ــأ» ،وأك ـ ـ ــد لـ ــه نـيــة
االت ـحــاد االوروبـ ــي ال ــرد «بشكل
حازم ومتكافئ».

وك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون ن ـ ـ ـ ــدد ق ـب ــل
االتصال بأن «النزعة القومية في
االقتصاد تعني الحرب».
أم ـ ــا ال ـم ـس ـت ـش ــارة االل ـمــان ـيــة
أن ـج ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،ف ــأع ــرب ــت عــن
القلق إزاء «تصعيد سيسيء إلى
الجميع».
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة
األوروبية جان كلود يونكر ،إن
«الــواليــات المتحدة ال تترك لنا
ً
خ ـيــارا ســوى رفــع الـخــاف أمــام
منظمة التجارة العالمية وفرض
رس ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة إض ــاف ـي ــة على
منتجات من الواليات المتحدة».
لكن وزيــر التجارة األميركي
ويـ ـلـ ـب ــور روس ،ق ـ ــال «أج ــري ـن ــا
م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات م ـ ـ ــع الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة

هل هناك حاجة لمنظمة التجارة العالمية؟
ً
أسـســت منظمة الـتـجــارة قـبــل  23عــامــا
لتنظيم التجارة الدولية ،وضمان انسيابية
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـع ــال ـم ـي ــة «ب ــأكـ ـب ــر ق ـ ــدر مـمـكــن
مــن ال ـحــريــة» وبـ ــدأت ب ـ ــ 124دول ــة عـضــوة،
لتتسابق الدول األخرى بعدها لالنضمام
إل ـ ــى ال ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـتــع أع ـض ــاؤه ــا
بـقــوانـيــن ت ـجــاريــة «س ـه ـلــة» بـعـضـهــم بين
بعض ،مما جعل الصين تحارب بشراسة
لالنضمام وكان لها ما أرادت عام .2001
لكن قوانين المنظمة كما هو واضح من
تعريفها تتطلب الصرامة وإجـبــار الــدول
األعـ ـض ــاء ع ـلــى ات ـب ــاع س ـيــاســات تـجــاريــة
«حـ ـ ــرة» واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن ال ـح ـمــائ ـيــة بشتى
ً
أنــواعـهــا ،إن كــانــت رســومــا جمركية على
ً
ال ــواردات ،أو دعما للصناعة المحلية ،أو
ً
إ قــرا ضــا للمزارعين المحللين ،أو توفير
ال ــوق ــود الــرخ ـيــص ل ـل ـم ـصــانــع ..إلـ ــخ .هــذه
الصرامة لم تنفذ بحذافيرها من األعضاء
خالل عمر المنظمة ،فلو دخلت إلى موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي فـسـتـجــد نـفـســك أم ــام ع ــدد ال
بأس به من الشكاوى والنزاعات ،وبحسب
الموقع فقد بلغ عــدد الـنــزاعــات التجارية
ً
منذ تأسيس المنظمة  547نزاعا وقضية!
ويــأتــي ه ــذا ال ـعــدد قـبــل ف ــرض الرئيس
األميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم
ُ
ال ـج ـم ــرك ـي ــة قـ ــد ت ـط ـي ــح ب ـم ـف ـه ــوم مـنـظـمــة
التجارة العالمية إلى األبد ،السيما مع الرد

بالمثل من قبل الدول المتضررة.
ً
إذا الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة ب ـيــن األص ــدق ــاء
ً
بــدأت ...وفرض الواليات المتحدة رسوما
ً
عـلــى بـضــا ئــع صينية لــم يـكــن مستغربا ،
فــالــدول ـتــان ع ــدوت ــان ت ـجــاريــا مـنــذ عـقــود.
ولكن أن تفرض واشطن الرسوم ذاتها على
أقرب حلفائها ،كندا والمكسيك واالتحاد
األوروبي .فهذا هو المستغرب.
واألمل األوروبي كان بتحصيل استثناء
من سيد البيت األبيض من هذه الرسوم،
ورغـ ــم وعـ ــده ل ـهــم ،لـكـنــه ق ــرر ف ــي الـنـهــايــة
ً
ً
المضي قــدمــا ،فــأوروبــا لــم تكن يــومــا أعز
من كندا ،الجارة والحليفة األقوى! فما الذي
ٌ
شركات
يريده ترامب؟ وما الــذي ستفعله
صناعية كبرى في أميركا بعد رفع أسعار
الصلب؟
ً
تاريخيا ،خسر االقتصاد األميركي 200
أل ــف وظـيـفــة ونـحــو  4م ـل ـيــارات دوالر من
ً
الرواتب واألجور خالل فترة  18شهرا بين
عــامــي  2002و 2003عندما فــرض جــورج
ب ــوش االب ــن تـعــرفــة عـلــى واردات الصلب
إلى أميركا!
هـ ــذا األم ـ ــر ط ـب ـي ـعــي ،فـبـحـســب بـيــانــات
عام  2015فإن صناعة الصلب األميركية،
التي ستستفيد من فرض التعرفة ،توظف
 140ألف عامل ،أما مستهلكو الصلب في
أميركا الذين سيتضررون من ارتفاع سعره

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا
بـ «الحصاد اإلسالمي»
أج ــرى الـبـنــك األه ـلــي المتحد
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ال ـس ـح ــب
األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلسالمي ،وهو برنامج الجوائز
األول فــي الـكــويــت الـمـتــوافــق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،والذى
يقدم أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد
من الفائزين.
ويـ ـتـ ـي ــح ح ـ ـسـ ــاب الـ ـحـ ـص ــاد
اإلس ــام ــي لـعـمــائــه ال ــدخ ــول في
السحب على  26جائزة أسبوعية
تـتـكــون مــن جــائــزة كـبــري بقيمة
 25.000ألف دينار ،باإلضافة إلى
 25جــائــزة قيمة كــل منها 1000
ديـ ـن ــار ،و 4ج ــوائ ــز رب ــع سـنــويــة
بـ ـ ـ ـ ــ 250.000أل ــف دي ـن ــار ل ـلــرابــح،
والذي يمكنه تحقيق حلم العمر
بالسفر أو الــدراســة فــي الـخــارج
أو امتالك المنزل والسيارة التي
يحلم بها.
وبهذه المناسبة قال «المتحد»:
«إنـنــا بـهــذا الـسـحــب نضيف إلــى
قائمة الفائزين بجوائز الحصاد
اإلسالمي  26رابحا جديدا ،ليصل
بذلك عــدد العمالء الفائزين إلى
أكثر من  1300فائز سنويا».
وأسفر السحب األسبوعي على
حصول وداد صالح الصالح على
الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة
 25.000ألف دينار.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى حـ ـص ــول 25
فـ ــائـ ــزا عـ ـل ــى  1000دي ـ ـنـ ــار لـكــل

والذين يشملون صناع السيارات وغيرهم،
فيوظفون  5ماليين عامل.
هذا لن ننسى الرد ،الذي ستقوم به الدول
المتضررة! المكسيك أعلنت مباشرة أنها
سـتـفــرض إجـ ــراء ات مماثلة عـلــى مختلف
المنتجات» ،من بينها بعض أنواع الفوالذ
والفواكه واألجبان ،وستظل هذه اإلجراءات
«سارية طالما لم تلغ الحكومة االميركية
الرسوم الجمركية التي فرضتها».
أم ــا أوروبـ ـ ــا فــاكـتـفــت ح ـتــى إع ـ ــداد هــذا
ال ـت ـق ــري ــر بــال ـت ـهــديــد ب ـن ـقــل ال ـش ـك ــوى إل ــى
منظمة ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة ،وأن ـهــا سترد
بالمثل خالل ساعات! مستخدمة عبارات
قوية مــن قبيل« :ال ــرد على عـبــارة «أميركا
ً
أوال» هو عبارة «أوروبا متحدة» لكن كندا
الـ ـج ــارة وال ـصــدي ـقــة ك ــان ــت صــاح ـبــة ال ــرد
األق ـ ــوى بــإعــانـهــا ف ــرض رسـ ــوم جمركية
على الواليات المتحدة بقيمة  16.6مليار
دوالر كندي ( 13مليار دوالر أميركي) .ولم
تقف عند هذا الحد ،بل رفعت إلى منظمة
التجارة العالمية الشكوى رقم  548متهمة
أميركا بدعم مزارعيها بـ  30مليار دوالر
فطلبت مــن منظمة التجارة أن تطلب من
أميركا التوضيح بشأن هذه اإلعانات ...فهل
ستكون كلمة المنظمة العالمية هي األقوى
أم أن لدونالد ترامب الكلمة األخيرة؟«
(العربية نت)

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ومـ ــع أن ـن ــا أح ــرزن ــا
ً
تقدما فإنهم لم يمضوا إلى الحد
الذي يبرر تمديد اإلعفاء الموقت
أو منح إعفاء دائم».
ق ـ ــال ل ــوم ـي ــر «ال ـت ـق ـي ــت روس
صـ ـب ــاح (الـ ـخـ ـمـ ـي ــس) وقـ ـل ــت لــه
ب ـ ـ ــو ض ـ ـ ــوح ،إن دول اال تـ ـ ـح ـ ــاد
ً
االوروبي لن تقبل أبدا التفاوض
تحت الضغط».
فــي برلين ،تعهدت الحكومة
األلمانية بأن الرد على «أميركا
ً
أوال» سيكون «أوروبا الموحدة».
وق ـل ــل ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي من
م ـخــاطــر رد ف ـعــل دول االت ـح ــاد
ً
األوروبـ ـ ـ ــي ،ق ــائ ــا إن ال ـ ـ ــواردات
مــن االتـحــاد األوروب ــي «ال تمثل
ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر» فـ ـ ــي ال ـع ـج ــز

التجاري االميركي (أقل من ثالثة
مليارات دوالر).
ونددت المكسيك التي شملها
ً
ال ـ ـقـ ــرار أي ـ ـضـ ــا ألنـ ـه ــا لـ ــم ت ـل ـتــزم
ً
س ــري ـع ــا بــال ـم ـطــالــب األم ـيــرك ـيــة
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوض
حــول اتفاقية التبادل الحر بين
دول أمـيــركــا الـشـمــالـيــة (نــافـتــا)،
ب ــاإلج ــراءات األمـيــركـيــة «بـشــدة».
وأعلنت اتخاذ «إجراءات مماثلة
تشمل عــدة منتجات أميركية»،
مــن بينها بعض أن ــواع الحديد
الصلب والفاكهة واألجبان.
وتعتزم كـنــدا الشريك الثالث
ف ـ ـ ــي ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة «نـ ـ ــاف ـ ـ ـتـ ـ ــا» الـ ـت ــي
ت ـس ـت ـض ـيــف ق ـم ــة وزراء مــا ل ـيــة
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ح ـتــى الـسـبــت

اغتنام فرصة االجتماع لمحاولة
اقناع اإلدارة األميركية بالعودة
عن قرارها.
وب ـ ـعـ ــد أن ك ـ ـ ــان م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر
أن تـ ـتـ ـب ــاح ــث الـ ـقـ ـم ــة ف ـ ــي س ـبــل
«االستثمار في النمو االقتصادي
بشكل يستفيد منه الجميع» ،علق
وزير المالية الكندي بيل مورنو
«ب ـ ــات عـلـيـنــا ل ــأس ــف الـتـبــاحــث
حول الرسوم الجمركية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ال ـ ـت ـ ـعـ ــري ـ ـفـ ــات
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ال م ـع ـنــى ل ـه ــا عـلــى
الصعيد االقتصادي فهي تسيء
إلى الكنديين واألميركيين».
وفي ويستلر ،منتجع التزلج
عـلــى الـثـلــج فــي فــانـكــوفــر ،أجــرى
وزيــر الخزانة األميركي ستيفن
م ـنــوت ـش ـيــن مـ ـح ــادث ــات ث ـنــائ ـيــة
ً
خـ ـص ــوص ــا مـ ــع مـ ــورنـ ــو ووزي ـ ــر
المالية األلمانية أوالف شولتس
ونــائــب رئـيــس ال ــوزراء الياباني
تارو آسو قبل تناول العشاء.
ونـ ـ ـ ـ ــددت ك ــري ـس ـت ـي ــن الغ ـ ـ ــارد
المديرة العامة لصندوق النقد
ال ــدول ــي وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـقـمــة
بـ»التشكيك في طريقة سير األمور
في العالم» ،منذ عقود والتي تقوم
على «مبدأ الثقة والتعاون».
كما حذرت الغارد من أن الدول
ً
األك ـث ــر ف ـق ــرا ه ــي ال ـت ــي سـتـتــأثــر
أك ـثــر م ــن س ــواه ــا نـتـيـجــة ال ـقــرار
األميركي.
مــن جــانـبــه ،ق ــال نــائــب رئيس
ال ــوزراء التركي محمد شيمشك
أمس األول ،إن النزعة الحمائية
التي تقودها الواليات المتحدة
ه ـ ــي أك ـ ـبـ ــر تـ ـه ــدي ــد ل ــان ـت ـع ــاش
االقتصادي العالمي ،وذلــك بعد
ساعات من قرار واشنطن المضي
ً
قــدمــا فــي فــرض رس ــوم جمركية
على واردات الصلب واأللمنيوم
م ــن ك ـنــدا والـمـكـسـيــك واالت ـح ــاد
األوروبي.
وكتب شيمشك على "تويتر"

أن ــه "ال يــوجــد أي فــائــزيــن في
لعبة الحمائية وإن الفوضى
ه ــي ال ـب ــدي ــل ل ـل ـن ـظــام ال ـحــالــي
القائم على القواعد".
وأعلنت الــواليــات المتحدة
إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء إع ـ ـ ـفـ ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــوم
ال ـج ـم ــرك ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــر ش ـهــريــن
ل ـجــارت ـي ـهــا كـ ـن ــدا وال ـم ـك ـس ـيــك
ً
وأي ـ ـضـ ــا االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
مما قــد يهيئ الـســاحــة لحرب
تجارية مع بعض أبــرز حلفاء
أميركا.

الجبهة الصينية والصناعية
و فـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــأت إدارة ت ـ ــرا م ـ ــب
ال ـ ـمـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن هـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع،
ب ـ ــإع ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا سـ ـتـ ـف ــرض
تـعــريـفــات جـمــركـيــة عـلــى سلع
صينية بقيمة  50مليار دوالر،
ع ــاوة عـلــى تقييد االستثمار
الصيني في الواليات المتحدة.
وقالت الصين إنها مستعدة
ل ـلــرد ،وهــو التصعيد األحــدث
فــي ال ـصــراع ال ــذي استمر منذ
أك ـث ــر م ــن ع ـ ــام ،وأكـ ـ ــدت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ب ـك ـيــن أن ـه ــا ال
ترغب في نشوب حرب تجارية،
لكنها بالدها ليست خائفة من
خوضها.
ودعـ ــت مـجـمــوعــات صناعة
الصلب السياسيين في البلدان
المتضررة للدفاع عن شركاتهم
وعمالهم ،وطلبت رابطة الصلب
األوروب ـي ــة "ي ــوروف ــر" مــن قــادة
االتحاد األوروبي أن يتصرفوا
ً
بناء على ذلك بتدابير مناسبة.
ً
ط ـل ـبــت ال ــرابـ ـط ــة أي ـ ـضـ ــا مــن
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ،حـ ـم ــاي ــة س ــوق
ال ـص ـلــب ف ــي الـمـنـطـقــة م ـحــذرة
مــن أن الـفــائــض ال ــذي ك ــان من
ال ـم ـم ـك ــن ب ـي ـع ــه فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة قــد يخفض األسـعــار
في األسواق المحلي.

تراجع أسواق المال العالمية مع تجدد
المخاوف حيال الحرب التجارية
تراجعت مــؤشــرات األسـهــم األميركية خالل
ت ــداوالت أم ــس ،مــع تـجــدد الـقـلــق حـيــال نشوب
حرب تجارية وسط أنباء عن عزم إدارة ترامب
إقــرار الــرســوم الجمركية ضد شركاء الواليات
المتحدة ،وذلك مع ترقب صدور تقرير الوظائف
الشهري.
وه ـب ــط «داو ج ــون ــز» ال ـص ـن ــاع ــي ب ـن ـس ـبــة 1
في المئة أو  252نقطة إلــى  24416نقطة ،كما
انخفض «ناسداك» بنسبة  0.2في المئة أو 20
نقطة إلــى  7442نقطة ،فــي حين تــراجــع «S&P
 »500بـنـسـبــة  0.7ف ــي الـمـئــة أو  18نـقـطــة إلــى
 2705نقاط.
وعلى الصعيد الشهري ،حقق «داو جونز»
م ـك ــاس ــب ب ـن ـس ـبــة  1.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا سـجــل
«ناسداك» مكاسب بنسبة  5.3في المئة ،في حين
حقق « »S&Pمكاسب شهرية بنسبة  2.2في المئة.
وف ــي األس ـ ــواق األوروبـ ـي ــة ،انـخـفــض مــؤشــر
«ستوكس يوروب  »600بنحو  0.6في المئة أو
نقطتين إلى  383نقطة ،وسجل خسائر شهرية
بنسبة  0.5في المئة.
وتراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني ()11 -
نقطة إلــى  7678نقطة ،وهـبــط مــؤشــر «داكــس»
األلـ ـم ــان ــي ( )178 -ن ـق ـطــة إلـ ــى  12604ن ـق ــاط،
وانخفض المؤشر الفرنسي «كاك» ( )28 -نقطة
إلى  5398نقطة.

وفـ ــي آس ـي ــا ،ت ـبــايــن أداء م ــؤش ــرات األس ـهــم
اليابانية في جلسة نهاية األسبوع ،مع عودة
ال ـم ـخ ــاوف ال ـت ـجــاريــة ،وان ـخ ـفــض ال ـيــن مـقــابــل
الــدوالر بعد تخفيض شــراء المركزي الياباني
للسندات بشكل مفاجئ.
وانخفض مؤشر نيكي  0.14فــي المئة إلى
ً
 22171نقطة ،متراجعا خالل األسبوع بنسبة 1.2
في المئة ،بينما ارتفع مؤشر توبكس األوسع
ً
نطاقا بنسبة هامشية عند مستوى  1749نقطة.
وارتفع الدوالر مقابل العملة اليابانية 0.32
في المئة ووصل إلى  109.17ين ،وصعد عائد
السندات األميركية استحقاق عشر سنوات إلى
 2.88في المئة .وخفض البنك المركزي الياباني
مشترياته من السندات بشكل غير متوقع وللمرة
األول ـ ــى م ـنــذ ف ـب ــراي ــر ،إذ ق ـلــص مـشـتــريــاتــه من
السندات المستحقة من  10-5سنوات بحوالي 20
مليار ين ( 183مليون دوالر) إلى  430مليار ين.
وأعلنت إدارة تــرامــب أن الــرســوم الجمركية
ع ـل ــى واردات ال ـص ـل ــب واألل ـم ـن ـي ــوم م ــن ك ـنــدا
والمكسيك واالتحاد األوروبي سيجري تنفيذها
ً
بدءا من مساء أمس األول ،وكانت قد أعفت تلك
الدول من قبل عن تلك الرسوم عند اإلعالن عن
الخطة في البداية في مارس.
بينما طالبت وزارة المالية اليابانية الواليات
الـمـتـحــدة اسـتـبـعــادهــا مــن الــرســوم الجمركية،

«الوطني» يشارك فرحة القرقيعان في قصر نايف

ودع ــت أمــريـكــا لالنضمام معها لـلــوقــوف أمــام
الصين ومنعها من اتخاذ ممارسات استثمارية
تشوه السوق.
ً
أي ـض ــا ،تــراجـعــت األس ـهــم الـصـيـنـيــة بنهاية
تعامالت أمــس ،مــع عــودة الـمـخــاوف التجارية
بعد فرض الواليات المتحدة الرسوم الجمركية
على واردات الصلب واأللومنيوم من حلفائها.
وتــراجــع مــؤشــر شنغهاي المركب  0.66في
الـمـئــة إلــى  3075نـقـطــة ،وهـبــط مــؤشــر تشنزن
المركب  1.20في المئة عند مستوى  1746نقطة.
ً
وارت ـ ـفـ ــع الـ ـ ـ ــدوالر ه ــام ـش ـي ــا م ـق ــاب ــل الـعـمـلــة
الصينية إل ــى  6.4167ي ــوان ،كـمــا صـعــد عائد
س ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة اس ـت ـح ـقــاق عشر
سنوات إلى  2.88في المئة.
ً
وانضم حوالي  230سهما لشركات صينية
من الفئة «أيه»  -وهي األسهم المقومة باليوان
ف ــي ب ــورص ــات ال ـص ـيــن  -إل ــى مــؤشــر األسـ ــواق
الناشئة «إم إس سي آي» بداية من اليوم ،ويتوقع
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون أن ي ـج ــذب ت ــدف ـق ــات ب ـم ـل ـيــارات
الدوالرات إلى األسواق الصينية.
وعـنــد اكـتـمــال اإلدراج األول ــي لــأسـهــم ،فــإن
ً
نسبة الصين مــن المؤشر  -الــذي يضم حاليا
أسـهــم الـشــركــات الصينية الـمــدرجــة فــي هونغ
كونغ  -ستصل إلى  31.3في المئة.
(أرقام)

ّ
ً
«الزاد» توقع عقدا مع «المصرية
للمعلبات  -أمريكانا»
لتوزيع منتجات الزيت والزيتون

رابــح وهــم :حسين فهد العازمي،
ابـ ـتـ ـس ــام ح ـب ـي ــب سـ ـلـ ـم ــان ،فــالــح
س ــاح ــب ال ـش ـم ــري ،م ــرج ــى نــافــع
ال ـم ـط ـي ــري ،ع ـبــدال ـح ـم ـيــد جـمـعــة
إسماعيل ،فــوزي حسين التورة،
صالح عبدالله السيافي ،حبيب
نورالله شيخ عبدلى ،منى محمد
الـبـنـعـلــي ،قـمــاشــة عـلــي عـبــدالـلــه،
خلف فــالــح الـعــازمــي ،س ــارة عذل
عضيب ،عبدالمجيد زايد العنزي،
عيسى عبدالله الخليل ،هبة غالي
الخصيلي ،صالح حمود الهاشل،
م ــري ــم ع ـلــي ع ـبــدال ـح ـســن ،إي ـمــان
ج ــاس ــم ال ـت ـم ــام ،ن ــاص ــر عـبــدالـلــه
ص ـ ــال ـ ــح ،عـ ـل ــي م ـح ـس ــن دشـ ـت ــي،
جعفر أحمد عاشور ،سعيد ناصر
محمد ،فؤاد سلمان محمد ،سارة
أحمد إبراهيم ،وراضية عبدالله
يعقوب.

مشاركة الوطني في «القرقيعان»
ش ــارك بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي فــرحــة الـقــرقـيـعــان الـسـنــوي مع
الصائمين واألطـفــال في قصر نايف ،في إطــار رعايته لبرنامج
«مدفع اإلفطار» ،ضمن برنامجه الرمضاني السنوي «افعل الخير
في شهر الخير».
وي ــواص ــل الـبـنــك ال ـتــزامــه ب ـهــذه ال ـم ـبــادرة لـلـعــام الـثــالــث على
ً
التوالي ،حيث يتواجد المتطوعون من موظفيه يوميا في قصر
نايف عند موعد إطــاق مدفع اإلفـطــار ،لتوزيع وجبات اإلفطار
على الصائمين ،كما يقدم جوائز قيمة للمشاركين في برنامج
المسابقات اليومي الذي يقدمه تلفزيون الكويت.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن برنامج «الــوطـنــي» الرمضاني «افعل
الخير في شهر الخير» جزء ال يتجزأ من مشروع البنك لالستدامة،
وال ــذي يـهــدف إل ــى تــوفـيــر مــا يـلــزم لــدعــم أه ــداف الـعـيــش الكريم
والتعليم والصحة كأبرز معالم تطور المجتمعات وتقدمها.
كما أن البرنامج يأتي في إطار التزام البنك بخدمة المجتمع،
حيث تترجم هذه الحملة الرسالة االجتماعية واإلنسانية التي
يقدمها ،وتؤكد حرصه وتمسكه بواجباته تجاه أفراد المجتمع،

انطالقا من موقعه كمؤسسة مصرفية عريقة لطالما كانت من
الــرواد في الكويت والمنطقة في مجال المسؤولية االجتماعية
وأسست لنهج راسخ في هذا المجال.
ً
وي ــوف ــر «ال ــوط ـن ــي» س ـنــويــا وج ـب ــات اإلفـ ـط ــار ألك ـبــر ع ــدد من
الصائمين ،س ــواء مــن خــال خيمة الوطني الرمضانية ،أو من
خالل زيــارات ميدانية إلى المساجد ومناطق التجمع السكاني
الكثيف ،وذلك في إطار سعي البنك ألن يكون األقرب إلى مجتمعه
ً
ومتابعة احتياجات مختلف فئاته عن كثب ،انطالقا من التزامه
بالمسؤولية االجتماعية .يذكر أن البنك يحرص على مشاركة
ً
القرقيعان سنويا مع عدد من المؤسسات والجهات ،السيما أنها
مناسبة تقليدية راسخة ومتجددة ،كما انها مناسبة لمشاركة
لحظات سعيدة للقرقيعان ،الذي يتخلله بعض األغاني الخاصة
بالمناسبة ،وتبادل التهاني وتوزيع الحلويات.

ً
التزاما منها بتزويد السوق الكويتي
بمنتجات استهالكية منتقاة بعناية،
أعلنت شــركــة ال ــزاد الـمـحــدودة للتجارة
العامة للمواد الـغــذائـيــة ،توقيعها عقد
ت ــوزي ــع حـصــريــا م ــع ال ـشــركــة الـمـصــريــة
للمعلبات أمريكانا المسؤولة عن إنتاج
زيـتــون أمــريـكــانــا ،إحــدى أكـثــر العالمات
ً
التجارية تميزا من مجموعة أمريكانا.
ّ
وتمكنت شركة الــزاد المحدودة ،بعد
وقــت قصير مــن تأسيسها ،مــن تحقيق
نـجــاح كبير مــن خ ــال سعيها ال ــدؤوب
ن ـح ــو االمـ ـتـ ـي ــاز وكـ ـس ــب ث ـق ــة ع ـمــائ ـهــا
الكويتيين وتقديرهم عبر تسويق المواد
الغذائية األساسية عالية الجودة بأسعار
اقتصادية منافسة.
ً
وأض ــاف ــت ال ـش ــرك ــة إن ـ ـجـ ــازا آخـ ــر إلــى
رصـيــد إنـجــازاتـهــا ،إذ أصبحت الـمــوزع
الحصري لمنتجات زيتون أمريكانا التي
ّ
تتضمن الزيتون األسود الكامل والمقطع
ومـ ـن ــزوع ال ـن ــوى وال ـم ـح ـشــو ع ـلــى غ ــرار
األسلوب المعتمد في والية كاليفورنيا
األميركية ،إضافة إلى الزيتون األخضر
ّ
المحضر على الطريقة اإلسبانية.
ً
وتعليقا له على الصفقة صرح مدير
الـمـبـيـعــات وال ـت ـســويــق بـ ــ»ال ــزاد» إيـهــاب
ً
جالل بأن الشركة« :تسير اليوم يدا بيد
ن ـحــو تـحـقـيــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـج ــاح مع
أمريكانا،
ا لـشــر كــة المصرية للمعلبات
ّ
الشركة الرائدة في سوق األغذية المجففة

ّ
والـمـعــلـبــة .ون ـحــن عـلــى يـقـيــن أن شركة
الــزاد المحدودة للتجارة العامة للمواد
ّ
الغذائية (ذ.م.م ).ستشكل في المستقبل
عـ ــامـ ــة ف ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي
الواعد بفضل قائمة منتجاتنا الفاخرة
ً
والـمـتــزايــدة مــوسـمــا بعد مــوســم» ،الفتا
إلى أن «الشركة تعد بإعطاء رضا العمالء
اهـتـمــامـ ًـا خـ ّ
ـاصــا فــي كــل مــا تنتقيه من
منتجات».
ّ
وت ـم ــك ـن ــت ش ــرك ــة ال ـ ـ ـ ــزاد الـ ـمـ ـح ــدودة
ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــواد ال ـغــذائ ـيــة من
اح ـت ــال مـكــانــة مـهـمــة ف ــي س ــوق ال ـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة ال ـكــوي ـتــي خ ــال ف ـت ــرة زمـنـيــة
قصيرة .ويعمل الخبراء على قدم وساق
الس ـت ـي ــراد أف ـض ــل ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
للمنتجات الغذائية في العالم.
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عمر الشريف يعترف
لفاتن حمامة بحبه
ً
ويشهر إسالمه استعدادا
للزواج بها و{أيامنا
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الفنان سليمان الياسين:
اإلذاعات الكبرى تعرف من
برامجها ،وإذاعة الكويت
تحتفظ بجمهورها.

16
مسك وعنبر

22

حافظت الفنانة سعاد عبدالله
تروي شهرزاد حكايات عن
«عزرائيل» وعن أخبار النساء على ألقها الفني أكثر من
والقصيدة التي أعادت جارية خمسة عقود ،وجددته في
مسلسل "عبرة شارع".
إلى يونس الكاتب.

«ذا أميركانز» يتوقف بعد  6مواسم

آدم ليفين

بينيلوبي كروز

جيمس مارسدن

 25نجمة يظهرن
في أغنية «مارون »5

مارسدن ينضم إلى «Sonic
بينيلوبي كروز حضرت
مباراة خيرية في إيطاليا »the Hedgehog

أطلقت فرقة « »Maroon 5الغنائية النسخة
الجديدة من أغنيتها التي تحمل عنوان «Girls
 ،»Like Youوهي ديو غنائي مع النجمة كاردي
بي.
وظهرت  25نجمة من نجمات هوليوود في
الفيديو الغنائي ،ومن بينهن جال جادوت،
وجينفر لوبيز ،وريتا أورا ،وميلي بوبي براون،
وكاميال كابيلو ،وإيلين دي جينيريس ،وسارة
سيلفرمان ،وليلي سينغ ،وأماني كتاتبي،
وآشلي غراهام ،وإيلهان عمر وغيرهن ،وقد
أظهر الفيديو بعض النساء الملهمات.
يذكر أن عضو فرقة« «Maroon 5آدم ليفين،
شارك في عدة مواسم في «ذا فويس» األميركي.

عرفت النجمة العالمية بينيلوبي كروز بأنها
تشارك دائما في مختلف األعمال الخيرية،
وحرصت أمس األول بينيلوبي على حضور
مباراة خيرية هي "Partita Del Cuore
 ، "Charity Matchوذلك بملعب لويغي
فيراريس في مدينة جنوة بإيطاليا.
وظهرت الممثلة البالغة من العمر  44عاما
بإطاللة كالسيكية مميزة ،اعتمدت على بلوزة
متداخلة األلوان ،وجاكيت باللون األسود،
وبنطلون جينز ،بينما اختارت أن يكون
ً ً
ماكياجها بسيطا جدا ليبرز جمال مالمحها.
يذكر أن فيلم " "Everybody Knowsلكروز أثار
ضجة كبيرة فور عرضه في مهرجان "كان"
السينمائي .2018

أعلنت شركة "باراماونت بيكتشرز" لإلنتاج
انضمام الممثل الشهير جيمس مارسدن،
إلى فيلم " "Sonic the Hedgehogالمبني
على شخصية لعبة الفيديو الشهيرة ،والذي
سيطرح في دور العرض السينمائي يوم 15
نوفمبر .2019
ومن المعروف أن القنفذ سونيك هو
الشخصية الرئيسية لشركة سيغا منذ عام
 ،1991ويشتهر بألعابه الشيقة والمثيرة،
والسرعة العالية ،حيث إن مصمم الشخصية
هو ناوتو أوشيما ،بينما المبرمج الخاص
بها هو هيروكاز ياسوهارا.
يذكر أن جيمس مارسدن معروف بقيامه
بدور سايكلوبس في سلسلة أفالم (.)x-men

أنجلينا جولي تستعد لبطولة
«»Come Away

مشهد من «ذا أميركانز»
تــوقــف مسلسل "ذا أمـيــركــانــز" ،بعدما حبس أنفاس
الـمـشــاهــديــن وال ـن ـقــاد عـلــى م ــدى  6م ــواس ــم ،إذ تــدور
أحداثه في خضم الحرب الباردة ،ورغم أن بثه بدأ قبل
 4سنوات من وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة
ّ
فإنه يذكر بالواقع الحالي بشكل الفت.
ّ
يتتبع المسلسل قصص شخصين من االستخبارات
السوفياتية تمكنا مــن اخ ـتــراق المجتمع األمـيــركــي
في الثمانينيات ،إليزابيث وفيليب جينينغز ،وهما
يـمـلـكــان وكــالــة س ـفــر ،ويـعـيـشــان فــي م ـنــزل كـبـيــر في
إح ــدى ال ـضــواحــي عـلــى غ ــرار األمـيــركـيـيــن مـيـســوري
الحال.

فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـ ـس ـ ــادس ،ي ـ ـهـ ــرب ال ـ ـجـ ــاسـ ــوسـ ــان بـعــد
ّ
انكشاف خطة االستخبارات السوفياتية الهادفة إلى
تقويض قمة تاريخية بين الرئيس األميركي دونالد
ري ـغ ــان ،والــزع ـيــم الـســوفـيــاتــي اإلص ــاح ــي ميخائيل
غورباتشيف ،هدفها إنهاء الحرب الباردة.
والجاسوسان -يــؤدي دوريهما كيري راســل وماثيو
ري ـ ــس -مـ ـت ـ ّ
ـزوج ــان ب ــأم ــر م ــن الـ ـقـ ـي ــادة ف ــي مــوس ـكــو،
وتتنازعهما حياة العائلة مــع متطلبات التجسس،
إضافة إلى ذلك ،يعيشان على وقع صراع األجنحة في
االتحاد السوفياتي.

« »BTSالكورية تتصدر مبيعات
األلبومات في أميركا

أنتجت فيلم الرسوم المتحركة «»The Breadwinner
تلعب نجمة هوليوود أنجلينا جولي بطولة فيلم فنتازي جديد ،يحمل عنوان « ،»Come Awayيقدم
شخصيتي «أليس» و»بيتر بان» كأخ وأخت يذهبان في رحلة مليئة بالمغامرات واإلثارة إلنقاذ والديهما.

فرقة «»BTS
أصبحت فرقة " "BTSالشبابية ،أول فرقة لموسيقى
"ك ــاي  -ب ــوب" ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ،تـتـصــدر تصنيف
مبيعات األلبومات في الواليات المتحدة.
ويشكل أفــراد الفرقة الشباب السبعة خير مثال على
شعبية ه ــذا ال ـنــوع الـمــوسـيـقــي ،الـتــي بــاتــت تتجاوز
حدود كوريا الجنوبية.
وت ـجــاوزت الـفــرقــة عتبة جــديــدة بـتـصــدرهــا تصنيف
"بيلبورد  "200األسبوعي ألفضل مبيعات األلبومات
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،الـ ــذي يـحـتـســب كــذلــك الـبــث
التدفقي.

أريانا غراندي تعلن ارتباطها
ببيتي ديفيدسون

لقطة من «»The Breadwinner
تستعد النجمة األميركية أنجلينا جولي ،والنجم
الشهير ديفيد أويـلــو ،لبطولة فيلم فنتازي جديد
بعنوان " "Come Awayيدمج بين قصتي كــل من
فيلمي " "Alice in Wonderlandو"."Peter Pan
ومن المعروف أن الفيلم يقدم شخصيتي "أليس"
و"بـيـتــر ب ــان" كــأخ وأخ ــت يــذهـبــان فــي رحـلــة مليئة
بالمغامرات واإلثارة إلنقاذ والديهما ،ويكون عليهما
في النهاية االختيار بين الخيال أو الواقع.
ومن جانب آخر ،تسلط جولي عبر فيلم الرسوم
المتحركة الجديد " "The Breadwinnerأو "المعيلة"
الذي أنتجته ،على كفاح الفتيات في أفغانستان في
ظل حكم حركة طالبان.
وكانت جولي قد أخرجت فيلما بعنوان "قتلوا
أبــي أوال" ،تناولت قصته تأثير الـحــرب على فتاة
صغيرة في كمبوديا ،وهو ما دفعها إلى إنتاج فيلم
جديد عن وضع الفتيات ومشكالتهن في المجتمع
األفغاني.
وقالت خالل العرض األول لفيلم" :يوجد دول في
العالم يصعب فيها أن تكون فتاة صغيرة".
أخـ ــرج فـيـلــم "الـمـعـيـلــة" األيــرل ـنــديــة نـ ــورا تــومــي،
والقصة مقتبسة من رواية كتبتها الناشطة والمؤلفة
الكندية ديبورا إيليس.
وا سـتـعــا نــت المخرجة بـصــوت الممثلة الكندية
الصغيرة سارا تشودري لتجسيد شخصية الفيلم
الــرئـيـسـيــة "ب ــرف ــان ــا" ،وه ــي ف ـتــاة صـغـيــرة تـبـلــغ من
العمر  11عاما نشأت في ظل فترة حكم "طالبان" في
أفغانستان عام .2001
وعندما ألقي القبض بالخطأ على والــد الفتاة،
تنكرت برفانا في هيئة صبي بغية مساعدة أمها
وشقيقاتها على كسب لقمة العيش وإنقاذهن من
ال ـجــوع ،نـظــرا ألن ال ـمــرأة ال تستطيع ال ـخــروج من
المنزل بدون رفقة قريب لها من الذكور.

ورغـ ـ ـ ــم أن قـ ـص ــة ال ـف ـي ـل ــم ت ـس ـت ـهــدف
األطفال ،فهي ال تستبعد تفاصيل الحياة
اليومية خالل فترة حكم "طالبان" ،بما في
ذلــك مــا يحدث للمرأة إن وجــدت تسير في
الشارع دون ارتداء حجاب.
وبعد العرض األول للفيلم في مهرجان تورونتو
السينمائي الــدولــيُ ،رشــح لجائزة أوسـكــار أحسن
فيلم من فئة الــرســوم المتحركة هــذا الـعــام ،وحثت
جــولــي األجـيــال الصغيرة على حـضــور المهرجان
وت ــروي ــج ال ـت ـســامــح م ــن خ ــال "ال ـت ـع ــرف ف ــي الـحــي
السكني على أناس لديهم خلفيات مختلفة".
وقالت جولي" :التنوع هو أروع ما في عالمنا"،
في حين ذكــرت مخرجة الفيلم تومي" :بــدأت فكرة
برفانا تنمو بداخلي".
وأ ضــا فــت تــو مــي "ال نشاهد تجسيد الكثير من
هذه القصص على الشاشة ،السيما أفــام الرسوم
المتحركة ،وتتمتع الكاتبة ديبورا إيليس بأسلوب
فــر يــد فــي الكتابة للشباب ،إ نـهــا ال تتحدث بنبرة
األط ـفــال ،بــل تكتب بطريقة واقـعـيــة ج ــدا ،وتستند
قصصها إلى خبرات شخصية عاشتها في مخيمات
الالجئين في باكستان خالل فترة حكم طالبان".
وأشارت إلى أن العامل المساعد اآلخر في العمل
كان وجود أنجلينا جولي ،التي جاءت في وقت مبكر
جدا عندما كانت الكاتبة أنيتا دورون تعكف على
كتابة السيناريو التمهيدي.
ولفتت إلــى "أنها تتمتع بخبرة تزيد على عشر
س ـنــوات مــع المجتمع األف ـغــانــي .كما تــدعــم تعليم
الفتيات هناك .وشجعتني على توظيف الكثير من
ً
األصوات األفغانية قدر اإلمكان .وساعدتني أيضا
على معرفة كيف تغير العالم منذ عام  ،2001وكيف
ننظر نحن في الغرب إلى هذه المناطق في العالم".

وقــال أحــد المحللين إن " "BTSكــانــت الـظــاهــرة األكثر
ت ــداوال عـبــر "تــويـتــر" عــام  ،2017إذ ورد اسـمـهــا أكثر
بمرتين من الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب ،ونجم
البوب الكندي جاستن بيبر مجتمعين.
وتصدر ألبومها األخير "لوف يورسلف :تير" تصنيف
ً
"بيلبورد  "200مطيحا بألبوم "بيربونغ آند بنتليز"
لمغني الهيب هوب بوست مالون.
وبــات "لــوف يورسلف :تير" أول ألـبــوم أغلبيته بلغة
ً
أجنبية ،يتصدر التنصيف منذ أكثر من  12عاما.
(أ ف ب)

أنجلينا جولي

لـ ـ ــم ي ـ ـمـ ــر س ـ ـ ــوى ش ـ ـهـ ــر واحـ ـ ــد
على انـفـصــال المغنية أريــانــا
غ ــران ــدي ع ــن حـبـيـبـهــا الـنـجــم
ماك ميلر ،بعد ارتباط أكثر من
 5أعـ ـ ــوام ،لـتـخــرج لمتابعيها
ب ـم ـف ــاج ــأة ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ب ـم ـقــدم
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي ب ـي ـتــي
ديفيدسون.
ً
وأع ـلــن الـثـنــائــي األم ــر رسـمـيــا
عـبــر صـفـحــاتـهـمــا عـلــى مــوقــع
ت ـبــادل ال ـصــور والـفـيــديــوهــات
"ان ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" ل ـي ـق ـض ـي ــا ع ـلــى
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات ،مـ ــن خـ ـ ــال نـشــر
ص ـ ــور ل ـه ـمــا وهـ ـم ــا ي ــرت ــدي ــان
ً
"ت ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــرت" م ـ ـك ـ ـتـ ــوبـ ــا ع ـل ـيــه
" ،"slytherinن ـ ـس ـ ـبـ ــة إل ـ ــى
شخصية فــي الـفـيـلــم الشهير
هاري بوتر.
وكانت عالقة أريانا البالغة من
ً
الـعـمــر  24عــامــا بــديـفـيــدســون
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ف ـ ـ ــي ح ـ ـف ـ ـلـ ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج
" ،"Saturday Night Liveوذلك
بـ ـع ــد  3أيـ ـ ـ ــام م ـ ــن ان ـف ـصــال ـهــا
ع ــن حـبـيـبـهــا ،ال ـت ــي انـفـصـلــت
ع ـنــه بـسـبــب ك ـث ــرت ال ـخــافــات
بينهما ،واالرتباطات المهنية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ـ ّـرقـ ـهـ ـم ــا ،إال أن ـه ـم ــا
يحافظان على عالقة الصداقة.

أريانا غراندي
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فاتن حمامة ...رصاصة في القلب
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قبل أن ينتهي عام  ،1954وقع عز الدين وفاتن حمامة على عقد الطالق بينهما ،وحرص االثنان على أن يتم ذلك في هدوء ،بعدما اتفقا على األمور
كافة ،ليسدال الستار على فاصل طويل من الخالفات ،أظهر خاللها عز الدين مدى حبه وتمسكه بفاتن ،رغم مغامراته ونزواته.

الصحافة الفنية
تلمح إلى الطالق
بين فاتن وعز بسبب
النجم الجديد

عمر الشريف يعترف
لفاتن بحبه

لــم تـعــد النجمة ق ــادرة عـلــى التضحية
أكثر من ذلك ،على أن تمارس دور الممثلة
ً
في السينما والحياة أيـضــا .كــان ال بد أن
تضع نهاية لهذه الحالة «زواج وال زواج»
وعلى ما كانت تتوقع من محاولة تعنت عز
الدين ،ووضع شروط قاسية ،قد تمنعها من
ً
أن تنال حريتها .إال أنه كان رقيقا كعادته،
لم يشأ أن يقف في طريق حريتها ،وقرر أن
يطلقها رغم حبه لها.
ً
وإمـعــانــا فــي إظـهــار هــذا الـحــب ،ناولها
ال ـت ـع ـهــد ال ـ ــذي س ـبــق وك ـت ـب ـتــه ف ــات ــن عـلــى
نفسها ،تتنازل فيه عــن حضانة ابنتهما
«ن ــادي ــة» مـقــابــل ال ـط ــاق ،لـتـمــزقــه بنفسها
ق ـبــل أن تــوقــع ع ـلــى قـسـيـمــة الـ ـط ــاق .كــان
يــريــد أن يحتفظ ب ـصــورة الـفـتــاة البريئة
الجميلة ،ابنة السابعة عشرة من عمرها،
التي أحبها وتقدم لخطبتها ،والتي لم يعد
يطيق االبتعاد عنها ،فاضطر إلــى القيام
بمغامرة ليخطفها ويتزوجها ،ثم يعيش
معها ذكريات جميلة كحبيبين وزوجين،
ونجاحات في أعمال تعد عالمات في تاريخ
ً
كل منهما ،وفي تاريخ السينما ،فضال عن
انه قدم لها الدور الذي انتزعت به عن جدارة
لقب «سـيــدة الـشــاشــة الـعــربـيــة» وقـبــل هذا
وذاك ،سيظل بينهما رباط إلى األبد اسمه
«نادية ذو الفقار».
ح ــرص االث ـنــان فــي ي ــوم الـتــوقـيــع على
ً
«قسيمة الطالق» أن يوقعا أيضا على بيان
آخر ،أصدراه للصحف ،يؤكدان فيه أنهما
ربما يكونان اختلفا وانفصال كزوجين،
لـكـنـهـمــا س ـي ـظــان ز م ـي ـل ـيــن ستجمعهما
ً
أعمال أخرى عدة ،ألن كال منهما يقدر اآلخر
كفنان له قيمته ،لتنتهي بذلك أشهر قصة
غرام شهدها الوسط الفني ،وتحدثت عنها
الصحف ،ودخل فيها الجمهور كطرف ،إذ
شارك برأيه في قصتهما ،في الفن والحياة.
ما إن انتشر خبر طالق فاتن وعز الدين،
حتى راح ــت أق ــام صحافية تلمح إلــى أن
قـصــة حــب حقيقية بـيــن الـشــريــف وفــاتــن،
ولدت على خلفية الحب بين «أحمد وآمال»
في «صراع في الوادي» ،ولم يلجأ أي منهما
إلى تكذيب تلك اإلشاعة ،كما لم يناقشها
أي منهما مع اآلخر.

قصة حب

الشريف يشهر
ً
إسالمه استعدادا
للزواج من فاتن

عــرض فيلم «صــراع في ال ــوادي» وحقق
ً
ً
ً
نجاحا كبيرا ،أحدث دويا في الوسط الفني
وب ـيــن الـجـمـهــور ،وحـصـلــت فــاتــن حمامة
للمرة الثانية على جائزة أفضل ممثلة لعام
 ،1954مــن مـهــرجــان «الـمــركــز الكاثوليكي
السينمائي».
استغل المنتج والمخرج حلمي حليم
هــذا النجاح ،واستعان بالثنائي الجديد
ً
الــذي أحــدث دوي ــا فــي السينما المصرية،
ال ــوج ــه ال ـجــديــد ع ـمــر ال ـشــريــف م ــع سـيــدة
الشاشة العربية ،وقدمهما في فيلم كتب
ق ـص ـتــه ومـ ــن إن ـت ــاج ــه وإخـ ــراجـ ــه ب ـع ـنــوان
«أيــام ـنــا ال ـح ـلــوة» ،سـيـنــاريــو وح ــوار علي
الزرقاني .شاركهما البطولة كل من المطرب
عبد الحليم حافظ ،والوجه الجديد رمزي
مـحـمــود بـيــومــي ،ال ــذي أطـلــق عليه االســم
الفني «أحمد رمزي» ،ومعهم زينات صدقي،
وزهرة العال ،وسراج منير.
تدور أحداث الفيلم حول «هدى» ،الفتاة
الفقيرة التي تعيش في الدنيا بمفردها،
وتسوقها األق ــدار للسكن فــي حجرة على
سـطــح بـيــت فــي حــي شـعـبــي ،حـيــث يسكن
بــإزائ ـهــا ثــاثــة ش ـبــاب يـكــافـحــون مــن أجــل
مــواصـلــة تعليمهم الـجــامـعــي .يقعون في
حبها ،وعندما تشعر بذلك تقرر أن تهرب
م ـن ـهــم ك ــي ال ي ـخ ـســر األصـ ــدقـ ــاء بعضهم
ً
بعضا .وبعد أن يكتشف «رمزي وعلي» أن
ً
ً
أحمد يحبها حبا حقيقيا ،يبحث الثالثة
عنها ،فيكتشفون أنها مريضة بداء خطير،

فيقررون عالجها ،ويعلن أحمد خطبته لها،
لكن القدر يسبقه ،وترحل.
عادت السعادة إلى حياة فاتن حمامة،
وارتسمت االبتسامة على وجهها مجددا،
وزاد منها أج ــواء الـكــوالـيــس فــي تصوير
فيلم «أيامنا الحلوة» بينها وبين الثالثي
عمر الشريف وعبد الحليم حافظ ،وأحمد
رم ــزي ،حتى ج ــاءت اللحظة الـتــي لــم يعد
عمر قادرا على عدم مصارحتها بحبه أكثر
من ذلــك ،فما إن انتهى من تصوير مشهد
يـجـمــع بـيـنـهـمــا ،وأوق ـ ــف ال ـم ـخــرج حلمي
حليم التصوير ،حتى اقترب عمر من فاتن،
وهمس لها:
معاك شوية يا فاتن.
= كنت عايز أتكلم
ِ
* خير يا عمر في حاجة؟
= أي ــوا .كنت عــايــز أقــولــك ...كنت عايز
أقولك.
* إيــه يــا عمر مــا تتكلم مالك عامل ليه
كده؟
= بصراحة خايف.
* خايف!! خايف من إيه؟
= خايف تفهميني غلط.
* ال قول ...ماتخافش.
= فاتن ...أنا بحبك.
ق ــال ـه ــا الـ ـش ــري ــف ،ووض ـ ــع ع ـي ـن ـيــه فــي
األرض ،ولــم يكن أمامه ســوى احتمالين
ال ث ــال ــث ل ـه ـمــا :إمـ ــا أن تـ ــرد ف ــات ــن عـلـيــه
بإحدى جملها الدبلوماسية الرقيقة ،أو
أن تغضب وتثور .لكنها لم تفعل هذا أو
ذاك ،بل صمتت وراحت في تفكير عميق،
ً
ً
ً
تدير حوارا داخليا ،فهل كانت تحبه فعال
وتنتظر أن يبوح لها بحبه؟ هل ترد عليه
ً
اآلن بأنها هي أيضا تبادله الحب؟ وحتى
لو حدث ذلك ،ما مصير هذا الحب؟ وكيف
ستواجه أسرتها والمقربين إليها؟ وماذا
ً
ستقول لجمهورها؟ فهي تدرك تماما أنها
ً
لم تفعل أمرا يمكن أن ينتقص من قدرها،
أو يحاسبها عليه أ ح ــد .لكن المؤكد أن
هذا الحب قد يجر عليها متاعب ومشاكل،
ً
خصوصا أن الشريف ينتمي إلى الديانة
المسيحية .لـكــن ه ــذه األس ـبــاب كلها لم
تـسـتـطــع أن تـمـنــع قـلـبـهــا م ــن أن يـحـبــه،
ولكنها عجزت عن أن تقول ذلك ،لذا عندما
طال صمتها ،وكرر عليها زميلها الكلمة،
وسألها عما إذا كــانــت تبادله مشاعره،
اكـتـفــت ب ــأن تنظر بعينيها إل ــى األرض،
وتهز رأسها باإليجاب.
لم يطلب عمر الشريف في هذه اللحظة
أكـثــر مــن ذل ــك ،حتى لــو كــان اعـتــرافـهــا له
بحبها مجرد إيماء ة برأسها ،وأدرك أن
ً
الــوقــت ال ي ــزال مـبـكــرا لتعلن فــاتــن حبها
الجديد ،فلم يمر على طالقها سوى أشهر،
ً
فضال عن أن ثمة خطوات أخرى يدركها
الشريف ال بد من أن يقوم بها ،ربما أهمها
إشهار إسالمه ليستطيع أن يتزوجها.
لم يتردد لحظة ،وذهــب إلى المحكمة
الشرعية فــي حــي عابدين ،وح ـ ّـرر وثيقة
إشـ ـه ــار إس ــام ــه بــاس ـمــه ال ـج ــدي ــد «عـمــر
الشريف» وذهب إلى األزهر الشريف ليردد
ً
الشهادتين ،ليصبح بعدها مسلما ،وتبدأ
مشاكله مــع األسـ ــرة ،إذ ث ــار وال ــده ثــورة
ع ــارم ــة ،وهـ ــدده بـحــرمــانــه م ــن ال ـم ـيــراث،
وأنه سيتبرأ منه ،غير أنه لم يكن ليلقي
ً
لذلك باال.

تأكيد اإلشاعة
كــان على فاتن أن تمثل إزاء الشريف
ً
ً
م ـش ـهــدا يـنـتـهــي أي ـض ــا بـقـبـلــة .ول ـكــن من
المفترض أن هدى تعاني «السل» ويتمكن
م ـن ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــرض ف ـت ـس ـق ــط عـ ـل ــى األرض
ُ
ويستدعى لها الطبيب ا ل ــذي يجد أنها
مريضة فعال ،وعندما تسأله عن خطبها
يـحــاول أن يخفي عنها الحقيقة ،فتؤكد

له أنها تعرف أن والدتها توفيت بالداء
نفسه .وهنا يواجهها أحمد بأنها لهذا
السبب كانت ترفض أن يقبلها ،ثم يمطر
وج ـه ـه ــا ب ــال ـق ـب ــات .ح ـت ــى ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
المشهد ،وتوقف التصوير استمر الشريف
فــي تقبيلها ،وعـنــدمــا الح ــظ كــل مــن في
ً
ال ـبــاتــوه ذل ــك ،لــم يـجــد ب ــدا مــن أن يعلن
إزاء ه ــم ،ومــن دون أن يأخذ موافقة فاتن
ً
على ذل ــك ،بــأنــه تـقــدم رسـمـيــا لخطبتها،
ووافقت.
ّ
ف ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ،ص ــف ــق ك ــل م ــن في
ال ـبــاتــوه ،وراحـ ــوا يـهـنـئــون الخطيبين.
غير أنها حرصت بعد تلقي التهاني من
كل المحيطين بها ،على أن تشدد للجميع
على أن يظل هذا الخبر في محيطهم ،وأال
ً
يـتـســرب إل ــى ال ـص ـحــف ،ألن ثـمــة تــرتـيـبــا
ً
خ ــاص ــا إلعـ ــان ذلـ ــك ،م ــؤك ــدة عـلـيـهــم أال
يفسدوا الموضوع .فطمأنوها ،وإن كان
الشريف لم يفهم لماذا تحرص فاتن على
أال يتسرب الخبر إلى الصحافة؟
ل ــم ت ـل ــم ف ــات ــن ح ـم ــام ــة ع ـم ــر ال ـشــريــف
ً
على ما فعله ،فكان ذلك سيحدث عاجال
ً
أم آجـ ـ ــا ،ل ـكــن ك ــل م ــا كـ ــان يـهـمـهــا كيف
ستتناول الصحافة الخبر .راحت تتصفح
الصحف والمجالت في اليوم التالي ،فلم
ً
تجد موضوعا بهذا الـشــأن ،كذلك اليوم
ال ـثــالــث .غـيــر أن ـهــا مــا إن فـتـحــت جــريــدة
«أخبار اليوم» في اليوم الرابع حتى وجدت
ً
الكاتب مصطفى أمين كتب مقاال بتوقيعه
في الصفحة األخـيــرة بعنوان «ال تتزوج
فاتن حمامة»!
وقعت عينا فاتن على عنوان المقال،
فغلت الــدمــاء فــي عــروقـهــا ،وث ــارت ثــورة
عارمة .لم تنتظر أن تقرأ البقية ،بل طوت
الصحيفة فــي يدها واستقلت سيارتها
إلــى مكتب مصطفى أمـيــن ،ال ــذي فوجئ
بـهــا تــدخــل عـلـيــه مكتبه وه ــي فــي حالة
ثــورة من مقاله ،ثم ألقت بالجريدة فوق
مكتبه ،والكلمات تخرج من فمها كمدفع
سريع الطلقات.
ً
صمت مصطفى أمين ولم يرد ،منتظرا
أن تهدأ ثورتها ،ثم تحرك من خلف مكتبه،
وطلب إليها أن تستريح ،وطلب لها عصير
برتقال:
= انت قريتي المقال؟
ً
* طبعا .ومش أنا بس اللي قريته .ده
زمان عشرين مليون مصري قروه.
ً
= يـ ــاه .ع ـمــومــا دي ح ــاج ــة تـسـعــدنــي
ً
طبعا .لو كل المصريين قروا المقال .بس
مش هو ده الهدف من السؤال .أنا قصدي
فهمتي الهدف منه؟
* متهيألي أني بفهم كويس يا أستاذ
مصطفى.
كنت قريتي المقال
لو
فاتن.
مدام
= يا
ِ
فهمت الغرض منه.
وكملتيه لآلخر كنتي
ِ
لـكــن واض ــح أن ــك قــريــت أول أرب ــع خمس
أسطر منه.
* هو لما يبقى مقال عنوانه «ال تتزوج
فــاتــن ح ـمــامــة» وتـتـكـلــم ف ـيــه ع ــن مشكلة
الـجــواز مــن فنانة والمتاعب اللي ممكن
تحصل ألي واحد يفكر في الجواز ّ
مني.
يبقى تقصد إيه؟ بتمدحني؟ وال قصدك
تمنع أي حد يرتبط بيا؟
ً
= إطالقا .ألن المقال موجه للشباب
الـلــي كــل مــا يـشــوف فـنــانــة عـلــى شاشة
ال ـس ـي ـن ـمــا ي ـب ـقــى ع ــاي ــز ي ــرت ـب ــط بـيـهــا.
وي ـع ـم ــل ال ـم ـس ـت ـح ـيــل ع ـل ـش ــان يــرت ـبــط
بــال ـف ـنــانــة ف ــان ــة وال ع ــان ــة .وسـمـعـنــا
كتير عن مجنون ليلى مــراد ومجنون
راقية إبراهيم وغيرهم .فكتبت المقال
ده أوضح للشباب المتاعب اللي ممكن
يشوفها زوج الفنانة ،والمشاكل اللي
ممكن يتعرض لها ،وأن أغلب زيجات
الممثالت بتتعرض للطالق ألن الفنانة
مــش مـلــك جــوزهــا وب ــس .ال هــي كمان

فاتن حمامة

فاتن حمامة

زواج فاتن حمامة
من عمر الشريف
بعد االحتفال
بنجاح «أيامنا
الحلوة»

ملك جمهورها ا لـلــي لــه عليها حقوق
هو كمان.
* أيوا بس أنا مافهمتش كده.
= ده ألنــك ماكملتيش الـمـقــال .تعرفي
أنا كنت عامل في األول عنوانه «ال تتزوج
ممثلة» وبعدين لما فكرت مين أشهر وأهم
نـمــوذج للممثلة مالقتش غـيــرك .فخليت
العنوان «ال تتزوج فاتن حمامة».
* وكــأنــك بــاعــت رســالــة لشخص محدد
علشان مايعملش كده.
ً
= هاهاها .مستحيل طبعا .ماخطرش
الكالم ده على بالي وأنا باكتب .وبعدين يا
ستي أنا أول واحد مستعد أضحي وارتبط
ً
بيك دلوقت حاال .لو توافقي.
ً
* انت كده دايما تقلب الجد هزار.
= أنا مابهزرش .أنا بتكلم جد.
* وأنا كمان بتكلم جد.
= اللي هو إيه؟
* في مشروع جواز قريب .لكن شكلك كده
هاتطفش العريس.
ً
ً
= أوال ألف مبروك .ثانيا ،المشروع ده
لألسف بيثبت أني مخبر صحافي فاشل.
* وده إيه عالقته بيك كصحافي؟
= كالمك ده عامل زي ما حد يقول طب
إيه عالقة الطبيب بالمريض .أنا لما اتهم
نفسي بأني مخبر صحافي شاطر وبعدين
يـعــدي مــن تـحــت إي ــدي خـبــر زي
ده ...أبقي فاشل مش شاطر.
* ال اط ـم ــن ع ـلــى ن ـف ـســك .انــت
شاطر .بس احنا اللي حريصين
شــويــة عـلــى أن ـنــا نـكـتــم على
الخبر لحد مــا الــوقــت يبقى
ً
ً
مناسبا .ألنــي خايفة جــدا من
الجمهور.
= مــش هــاســألــك مين
ه ـ ـ ــو؟ ل ـ ـكـ ــن عـ ــايـ ــزك
تتأكدي أن الجمهور
ذك ـ ــي وب ـي ـف ـه ــم كــويــس
ويقدر يفرق بين حياة الفنان
الشخصية وأدواره على الشاشة.
* ال ـج ـم ـهــور ل ـمــا بـيــرتـبــط

بفنان أو فنانة مايحبش يبقى له شريك
فيه.
= أنــت فنانة ذكية يــا فاتن والجمهور
بيحبك وعارف أنك من حقك تعيشي حياتك
وترتبطي باإلنسان اللي اختاره قلبك.
رغم الثورة التي دخلت بها فاتن حمامة
إلــى مكتب مصطفى أمـيــن ،فإنها خرجت
ً
وهي تشعر براحة كبيرة ،وكأنه أزاح حجرا
ً
كبيرا مــن على صــدرهــا .كانت تخشى رد
فعل الجمهور ،ولما كانت فنانة ذكية ،فإنها
لم تكن لتخطو خطوة من دون أن تدرسها
ً
جيدا .فقررت أال تتعجل إعالن الخبر قبل
أن تهيئ المحيطين بها لألمر.
أث ـنــاء تـصــويــر «أيــام ـنــا ال ـح ـلــوة» كانت
فــاتــن تـعــاقــدت عـلــى أف ــام ع ــدة ،إذ طلبها
المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في «الله
معنا» من إنتاج أستوديو مصر ،عن قصة
إحسان عبد القدوس ،وسيناريو وإخراج
أحمد بدرخان ،وحوار سامي داود ،وشارك
معها في البطولة عدد كبير من الفنانين
من بينهم عماد حمدي ،وماجدة ،وشكري
س ــرح ــان ،وم ـح ـم ــود ال ـم ـل ـي ـجــي ،وحـسـيــن
ريـ ـ ــاض ،وس ـم ـي ـحــة أيـ ـ ــوب ،وأحـ ـم ــد ع ــام،
وغيرهم.

ثورة في مكتب
مصطفى أمين
بسبب مقال
«ال تتزوج فاتن
حمامة»

رأي الجمهور

مع أحمد مظهر

لــم تـتــردد فــاتــن فــي الـقـيــام ببطولة فيلم «أيــامـنــا الـحـلــوة»،
ً
خصوصا بعدما علمت أنــه يتناول صفقة األسلحة الفاسدة،
التي قام بها سماسرة الحروب أثناء حرب  ،1948وراح ضحيتها
عدد كبير من أبناء الجيش المصري ،وكتب عنها في حينها األديب
إحسان عبد القدوس ،وفضح هؤالء السماسرة على صفحات مجلة
«روزاليوسف» ،ثم ّ
حولها إلى رواية.
قبل أن تبدأ تصوير «الله معنا» كان كمال الشيخ عرض على فاتن
قصة كتبها محمود صبحي ،بعنوان «حب ودموع» وكتب له السيناريو
ً
والحوار علي الزرقاني .تحمست لها النجمة جدا إلعجابها بالموضوع
من جهة ،ولثقتها الكبيرة في المخرج ،من جهة أخرى ،فقررت ،باإلضافة
إلى أداء دور البطولة فيه ،إنتاجه من خالل شركتها الخاصة «أفالم فاتن
حمامة» ،كذلك وافقت الشيخ على الدفع بالممثل الشاب أحمد رمــزي إلى
جانبها في دور البطولة ،ومعهما كل من عقيلة راتب ،وزكي رستم ،ومختار
عثمان.
ً
غير أن المفاجأة التي لم تتوقعها فاتن ،أن العمل لم يحقق نجاحا يذكر،
ً
فأثار ذلك شكوكا في داخلها حول عالقة عزوف الجمهور عن الفيلم بما يتهامس
ّ
به البعض ،حول عشقها عمر الشريف .ربما يكون الجمهور تأثر بذلك ،وقرر أن
يعاقبها على قصة الحب التي تعيشها .غير أنها قبل أن تستسلم لهذه الشكوك،
فوجئت باستفتاء أقامته مجلة «الموعد» اللبنانية على قرائها في مصر ولبنان،
وبعض األقطار العربية األخرى التي تصلها المجلة ،يؤكد أن فاتن حمامة األفضل
والمفضلة لدى الجماهير.
فازت فاتن بالمرتبة األولى كأفضل ممثلة عربية لدى الجمهور العربي ،وزارت
إدارة المجلة القاهرة ،حيث أقامت للنجمة حفلة في فندق «سميراميس» لتكريمها
وتسليمها درع «أفـضــل ممثلة» وســط عــدد كبير مــن أهــل الفن والصحافة
والشخصيات العامة.
ّ
سلمها درع التكريم األديب والروائي الشيخ خليل تقي الدين ،سفير
لبنان لــدى مـصــر ،وع ــادت صــور فــاتــن لتتصدر أغلفة المجالت،
وصفحات الفن في الصحف ،للتأكيد أنها ال تزال أفضل ممثلة.
ما إن اطمأنت أن جماهيريتها لم تتأثر ،حتى أدركت فاتن
أن ال مفر من االرتباط بعمر الشريف ،وإعالن ذلك للجميع.

ومع االحتفال بنجاح فيلم «أيامنا الحلوة» وبعدما راح البعض يلمح إلى قصة الحب التي
ً
ولدت في كواليس الفيلم ،لم يعد ثمة أمر يمنع زواجهما ،خصوصا بعدما أشهر الشريف
إسالمه .لكن من المهم أن تأخذ هذه الزيجة إلى جانب شكلها الرسمي ،مباركة األسرة،
ً
ً
تحديدا الوالد أحمد حمامة ،فإذا كانت ظروف الزيجة األولى حرمته من أن يكون حاضرا
ً
ً
ووكيال عن ابنته ،فال وجود لما يمنع أن يبارك زواجها الثاني ،ويكون وكيال عنها.
زارت فاتن والدها لتأخذ مباركته ،بعدما نشرت الصحف خبر الخطوبة:
ً
* ال مش صحيح طبعا .وإال ماكنتش جيت لحضرتك النهاردة وحتى بعد للي اتكتب
في الصحافة .أنا ممكن اتراجع عن كل شيء لو حضرتك مش موافق.
= يا بنتي أنا عمري ما وفقت ضد رغبة لك ...من وقت ما كنت طفلة.
* وأنا عمري ما عملت حاجة حضرتك مش موافقة عليها .حتى ظروف جوازي من
عز حصلت ألني كنت واثقة أنك موافق وأنها مسألة وقت مش أكتر.
= صدقيني أنا كل أملي في الدنيا أني أشوفك سعيدة في حياتك انت وأخواتك ...ولو
انت شايفة أن سعادتك في الجوازة دي يبقى على بركة الله .وألف مبروك.
* أنا مش ممكن سعادتي تكمل من غير وجودك .ومش بس كده ...وأن حضرتك تبقى
وكيلي كمان.
بعد أيام من لقاء فاتن والدها ،وبتدابير حذرة اتخذتها كي ال تفسد عرسها ،تزوجت
من عمر الشريف في شقتها ببرج الزمالك ،وحرصت على أن توجه الدعوة إلى عدد قليل
من األهل والمقربين ،وأقل من األصدقاء.
ولم يحضر حفلة عقد القران سوى أفــراد أسرتها ،من دون أي من أفــراد أسرة عمر،
ً
ووقع أحمد حمامة والدها على قسيمة الزواج بوصفه وكيال عنها ،فيما تولى الشريف
التوقيع على العقد عن نفسه ،وكان الشاهدان على العقد المخرجين صالح أبو سيف،
وفطين عبد الوهاب .أما والد الشريف فاستسلم لألمر الواقع حين قرأ خبر الزواج ،فأرسل
برقية لهما يعلن فيها مباركته زواجهما ،ويدعوهما إلى تمضية أيام في اإلسكندرية
مع العائلة .لكن قبل أن تنقضي األيام األولى من زواجهما ،فوجئت فاتن بعاصفة من
الهجوم ،لم تعرف مصدرها.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
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الياسين :اإلذاعات الكبرى تعرف من برامجها
بجمهورها
تحتفظ
الكويت
وإذاعة
ً
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متفائل بالحراك السينمائي الذي تشهده المنطقة حاليا
محمد جمعة

تعاون الفنان القدير سليمان الياسين مع عدد كبير من أبناء جيله ،وفي حديثه
إلى «الجريدة» تطرق إلى عالقته مع الفنان الراحل علي المفيدي ،ومشاركته
ً
الفنانة القديرة سعاد عبدالله أعماال عدة القت استحسان الجمهور ،وحققت
نجاحا كبيرا ،وتوقفنا مع الياسين عند اإلذاعة وما تمثله له من مكانة ،فأشار إلى
أن أبرز ما قدم من مسلسالت إذاعية يتمثل في «المتنبي» و«اإلمام الشافعي»

العودة
إلى التراث
والتاريخ تعلي
من القيم
اإلنسانية
وحقوق البشر

و«نافذة على التاريخ» و«نجوم القمة» .وشدد الياسين على أنه راض تماما عما
قدم من أعمال ومازال لديه الطموح لتقديم الكثير ،بشرط أن يجد المشروع
المناسب ،معتبرا أن الكتابة أصعب ما في العمل الفني بشكل عام ،ألن
النص يعد حجر الزاوية في نجاح أي فكرة .إلى جانب تقييمه للحراك
السينمائي الكويتي والخليجي حاليا.

• تربطك عالقة مميزة مع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله؟

وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج إلـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ــوض ـ ـيـ ــح
وتوظيف مؤثرات عدة.

 أم طالل أخت عمر وتاريخفـنــي وأع ـت ــز بـهــا ك ـث ـيــرا ،وأي
فنان تعاون في يوم من األيام
مــع هــذه السيدة أكيد يشرف
بالعمل معها ،هي فنانة تنشر
البهجة في الكواليس ،وتقدم
شيئا ذا قيمة للمجتمع عبر
جميع أعمالها ،ولله الحمد كل
أعمالي التي شاركتها أم طالل
أزعم انها كانت ناجحة ،ولها
تأثيرها في الجمهور والقت
االستحسان.

• ه ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال لـ ــأع ـ ـمـ ــال
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة
جمهورها ،ســواء فــي اإلذاعــة
أو التلفزيون؟
 نـ ـ ـ ـع ـ ـ ــم ،و فـ ـ ـ ـ ــي رأ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي مـ ـ ـ ــازال
م ـش ـغــوفــا ب ــال ـت ــاري ــخ ،وحـيــن
أستعرض حقبة مــا فــي عمل
يـ ـج ــب أن ي ـح ـم ــل م ـضــام ـيــن
إنسانية وقيما تالئم اإلنسان
ف ــي ك ــل زم ـ ــان وم ـ ـكـ ــان ،حيث
يصبح العمل صالحا للعرض
ف ــي جـمـيــع الـ ــدول الـعــربـيــة ال
فــي ال ـكــويــت ف ـقــط ،تـلــك القيم
الـمـشـتــركــة تـعـلــي م ــن حـقــوق
ال ـب ـشــر وت ــوض ــح واج ـبــات ـهــم،
وت ـ ـ ـبـ ـ ــرز ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء والـ ـنـ ـض ــال
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـب ـق ــاء
وإقامة العدالة وإحقاق الحق.
فالعودة الى التاريخ والتراث
تـكـشــف ع ــن م ــدى احـتـيــاجـنــا
حاليا لمثل هــذه القيم ،ليس
مــن ب ــاب الـتــذكـيــر ،بــل إلع ــادة
العمل بها.

ً
• ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
الجوائز ،وكرمت في مناسبات
عدة ،ماذا يعني لك التكريم؟

التكريم يضع
على الفنان
حمل الحفاظ
على المستوى
الذي وصل إليه

سليمان الياسين

 ال شـ ــك فـ ــي أن ا ل ـت ـك ــر ي ــممـ ـس ــؤولـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ـف ـن ــان،
ويثلج الصدر ،لكن في جانب
آخــر مــرهــق ،حيث يضع على
الـ ـفـ ـن ــان ح ـم ــل الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الـمـسـتــوى الـ ــذي وص ــل إلـيــه،
وي ـت ـج ــاوزه ،وي ـكــون التكريم
محطة لــانـتـقــال إل ــى مرحلة
أخ ـ ــرى ،وخ ـط ــوة ع ـلــى ال ــدرب
لـلـمـضــي ق ــدم ــا ،ودائـ ـم ــا كــان
التكريم بالنسبة إ ل ـ ّـي عامال
مشجعا للعطاء واالستمرار،
ومـ ـع ــرف ــة ق ـي ـمــة مـ ــا يـ ـق ــوم بــه
اإلنسان.

ال ـك ــوي ــت م ـع ــروف ــة ب ـ ـ «ن ـج ــوم
القمة» ،و«نافذة على التاريخ»
و«جهينة» وغيرها.

• لإلذاعة مكانة خاصة في
وجدان سليمان الياسين.

• ومـ ـ ــاذا ع ــن الـمـسـلـســات
الدرامية اإلذاعية؟

 ألنـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـمـ ـ ــاذ األخ ـ ـيـ ــرعـنــدمــا ال يـجــد الـفـنــان شيئا
ذا ق ـي ـم ــة يـ ـق ــدم ــه ،ل ــذل ــك لـهــا
دور م ـه ــم ف ــي ت ـش ـك ـيــل وع ــي
وش ـخ ـص ـي ــة الـ ـفـ ـن ــان وص ـق ــل
م ـهــاراتــه الـحـسـيــة واكـتـســاب
خـبــرة تلوين األداء الصوتي
وتوسع األفق ،وتكسب الممثل
مـ ـس ــاح ــة أكـ ـب ــر مـ ــن الـ ـخـ ـي ــال،
ه ــي ال ـم ـس ـعــف ال ــذه ـن ــي بعد
اإلرهاق المتواصل في العمل
ال ــدرام ــي وال ـم ـســرحــي ،ولـعــل
من أبــرز ما قدمت «المتنبي»
و»اإلم ـ ــام الـشــافـعــي» و»نــافــذة
على التاريخ» و»نجوم القمة»،
وجـمـيـعـهــا أع ـم ــال أع ـت ــز بها
كثيرا.

 كذلك لديها جمهور ،والأع ـت ـق ــد أن ال ـم ـس ـت ـمــع انـقـطــع
يــومــا عــن إذاع ــة الـكــويــت بكل
ما تبثه من أعمال منذ وجدت
إذاعة الكويت ،ولها جمهورها،
وم ـ ـ ــازال ـ ـ ــت ت ـك ـت ـس ــب أجـ ـي ــاال
جديدة ،بما تقدمه من أعمال
السـيـمــا ال ــدرام ـي ــة الـمـتـنــوعــة
التي تبث خالل شهر رمضان،

الياسين مع سعاد عبد الله

ول ـعــل ال ـت ـنــوع الـ ــذي تـحــرص
ع ـل ـي ــه اإلذاع ـ ـ ـ ــة ب ـي ــن الـ ــدرامـ ــا
التاريخية والحديثة والتراثية
يستقطب شرائح وأذواقا عدة،
وتجد أن المستمعين يبحثون
ويتابعون ما نقدمه.

سعاد عبدالله
أخت ُع ْمر
وأعتز بما
قدمته معها
من أعمال

• فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ب ـ ـيـ ــن
ال ــدرام ــا اإلذاعـ ـي ــة ونظيرتها
التلفزيونية؟
 بـكــل تــأكـيــد ،نـحــن بصددالـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ـس ـم ــع إذاعـ ـ ــة
ومـ ـشـ ـه ــد تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ،فـ ــارق
كبير بين التعبير بالصوت
والـ ـص ــورة ،واألول ـ ــى أصـعــب،

مشروع سينمائي
• الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ع ـل ــي
الـمـفـيــدي أح ــد رم ــوز اإلذاع ــة،
هل تعاونت معه؟
 كـ ـ ــان ،رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ع ـل ـيــه،حريصا على عمله ،وال يتنازل
ع ــن ش ــيء ي ـقــدمــه ف ــي أعـمــالــه
اإلذاع ـ ـيـ ــة ،وبــال ـتــالــي الممثل
الــذي يستمر معه ويبدع هو
الملتزم ،السيما أن المفيدي
ك ـ ـ ــان االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ع ـ ـنـ ــده ش ـي ـئــا
مقدسا ،لذلك استطاع أن يلم
شمل مجموعة من الفنانين،
وأن يحافظ على مشاركتهم
ف ــي ع ــدي ــد م ــن األعـ ـم ــال الـتــي
قدمها.

• ألمس في حديثك حماسا
ينبئ عن مشروع سينمائي!
 أتطلع إلى ذلك ،وإن كنتأحبذ العمل في صمت إلى أن
تتضح الرؤية.
• بعد هذا المشوار ،هل أنت
راض عما قدمته؟
 نـ ـع ــم راض تـ ـم ــا م ــا عـمــاق ــدمـ ـت ــه ،وإن ك ـن ــت لـ ــم أرض
ط ـ ـمـ ــوحـ ــي ،ول ـ ـ ــم أرو ظ ـم ـئــي
الـفـنــي ،وم ــازال ــت ل ـ ّ
ـدي الـقــدرة
على العطاء وبذل الجهد ،بل
إن الـطـمــوح ي ــزداد يــومــا بعد
ي ــوم ،وه ــذا طبيعي بالنسبة
إلــى الفنان الــذي يحب عمله،
لكن المهم هــو و ج ــود العمل
ال ـم ـن ــاس ــب ال ـ ـ ــذي ي ـح ـق ــق مــن
خ ـ ــال ـ ــه ال ـ ـف ـ ـنـ ــان طـ ـم ــوح ــات ــه
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،ويـ ـضـ ـي ــف إل ــى
رصيده.
• ك ـي ــف تـ ــرى ال ـ ـفـ ــارق بـيــن
شخصية الفنان قديما واآلن؟
 تـخـتـلــف األج ـ ـيـ ــال ،ولـكــني ـب ـق ــى ال ـ ـفـ ــن مـ ـث ــل أي مـهـنــة
أجيال تسلم أجياال ،بالتالي
فإن ما يقدم اليوم مع األجيال

 ال ـم ـج ــام ـل ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــاذا؟،إق ـن ــاع ال ـم ـشــاهــد ب ـشــيء غير
منطقي؟! إذا كانت المجاملة
موجودة فهذا شيء مؤسف.
• بين أضالع العمل الفني
النص أو اإلخراج أو التمثيل،
أيها األصعب واألهم؟
 ال ـ ـنـ ــص ك ـل ـم ــة ال ـ ـسـ ــر فــينـ ـ ـج ـ ــاح أي ع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـن ـ ــي ،ألن
الكتابة هي أصعب شيء ،فإذا
وجــد الـنــص الجيد تستطيع
أن تترجمه مــن خ ــال تهيئة
الـ ـظ ــروف واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ،ألنــك
مــن الممكن أن تـجــد ممثلين
ج ـي ــدي ــن وم ـخ ــرج ــا مـتـمـكـنــا،
لكن الفكرة والنص هما األهم
لتدور العجلة.

علي المفيدي
ً
كان حريصا
على عمله وال
يتنازل عن
شيء ...والفنان
الملتزم هو من
يستمر معه

اس ـت ـعــاد ال ـف ـنــان سـلـيـمــان الـيــاسـيــن ذكــريــاتــه
م ــع اس ـت ــدي ــوه ــات اإلذاع ـ ـ ــة ق ــدي ـم ــا ،ق ــائ ــا« :ك ــان
الجهد كبيرا للحفاظ على مبنى اإلذاعة القديم،
وأتذكر في أحد األيام خالل تسجيل أحد األعمال
بمعية الفنانين صقر الــر شــود وغــا نــم الصالح
وعلي المفيدي ،رحمة الله عليهم ،كان استديو
الـمــوسـيـقــى وال ــدرام ــا م ـت ـجــاوريــن ،وك ـنــا خــال
فترة الظهيرة نسجل عمال دراميا ،وخالل فترة
اسـتــراحــة فوجئت بــدخــان يتصاعد بكثافة من
استديو الموسيقى ،رغم أنه مغلق ،وعلى إثر ذلك
تم تخصيص استديو  3لنسجل فيه للموسيقى
والــدرامــا ،ولعل هناك جيل أو اثـنــان ال يعرفون
تلك القصة ،إلى أن تم بناء مشروع مبنى اإلذاعة
والتلفزيون الحالي.

• ه ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ــت اإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة
تحتفظ بـجـمـهــورهــا فــي ظل
المنافسة الكبيرة من مختلف
وسائل اإلعالم؟
 ب ـك ــل ت ــأك ـي ــد ،واإلذاعـ ـ ـ ــاتالـ ـع ــريـ ـق ــة ت ـت ـم ـي ــز ب ــاألعـ ـم ــال
الكبيرة التي تحافظ لها على
نسبة ثابتة من المستمعين،
وإذا أ خ ـ ـ ــذ ن ـ ـ ــا جـ ـ ــو لـ ـ ــة ع ـل ــى
اإلذاعات العالمية ،فسنجد أن
لديهم بــرامــج ثابتة ،وتعرف
اإلذاع ــة من برامجها ،وإذاعــة

 أعـتـقــد أن ــه مـشـجــع علىمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة كـ ـك ــل،
فــال ـس ـي ـن ـمــا أح ـ ــد أه ـ ــم رواف ـ ــد
اإلب ـ ـ ــداع ونـ ــافـ ــذة م ـه ـمــة على
إرث وعــادات وتقاليد وثقافة
أي دولـ ـ ــة ،ل ــذل ــك فـ ــإن دعـمـهــا
واالهتمام بها يجب أن يأتي
ع ـل ــى رأس األولـ ـ ــويـ ـ ــات ،وم ــا
أش ــاه ــده م ــن تـ ـج ــارب حــالـيــا
شيء مبشر لمستقبل السينما
الخليجية بشكل عام.

• المجاملة مصطلح يتردد
في الوسط بين الفنانين.

قصة استديو  3الذي
خصص لإلذاعة

منافسة وسائل اإلعالم

الكتابة أمر
صعب ألن
النص هو
حجر الزاوية
وكلمة السر في
نجاح أي عمل
فني

• كـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ـق ـ ـ ّـي ـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــائـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي
والخليجي حاليا؟

الجديدة سبقنا اليه فنانون،
وهـكــذا سنة الـحـيــاة التغيير
والتطور.

الياسين مكرما في حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي

األجر وترتيب األسماء والفنان القدير

الياسين مع المخرج علي العلي في مسلسل «ذاكرة من ورق»

األج ـ ــور وتــرت ـيــب األس ـم ــاء ول ـقــب ال ـف ـنــان الـقــديــر
جميعها أمور ربما تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات
أي فنان ،وتحدثنا مع ضيفنا حولها فقال« :تميز
وتــأث ـيــر أي ف ـنــان أم ــر م ـت ــروك لـلـنـقــاد وال ـج ـم ـهــور،
ألنهم من يتابعون األعمال والمشاركين فيها بشكل
مستمر ،ولديهم القدرة على تقييم الجهد المبذول،
أما قضية األجر وترتيب األسماء على مقدمة األعمال
الفنية ،فإن أجري ال يعرفه أحد ،قد أتقاضي أكثر مما
يعتقده البعض أو أقل ،األمر متروك لقناعتي وقراري.
وفـ ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــوض ــع ل ـق ــب «الـ ـفـ ـن ــان ال ـق ــدي ــر»
إل ــى ج ــوار اس ـمــي ،ف ــإن الـجـمـيــع يـعـلــم أن ـنــي أرفــض
ذل ــك ألس ـب ــاب ك ـث ـيــرة ،أهـمـهــا أن مـثــل ه ــذه األل ـقــاب
ً
والمسميات كثيرا ما يتم وضعها لعديد من الفنانين
كنوع من التكريم ،أو حفاظا على تاريخهم كمبرر
لتقديم أدوار بسيطة في بعض األعمال ،لذلك مازلت
أع ـت ـبــر أن تــرت ـيــب األسـ ـم ــاء ع ـلــى ال ـشــاشــة يخضع
ً
العتبارات كثيرة ،لكنني شخصيا راض عن ترتيب
اسمي على أي عمل أشارك فيه ،وعموما فإن الفنان
الجيد هو الذي يعرف حدود واجباته ومهنته ،وهو
من يفرض احترامه على الجميع ،ويبقى األهــم من
هــذا وذاك أنني ال أنظر إلــى مثل هــذه األم ــور بنوع
مــن الحساسية ،بقدر مــا تهمني جــودة العمل وما
أقدمه للجمهور.

شجون مع الياسين في «ذاكرة من ورق»
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نستكمل في هذه الحلقة من الليالي العربية حكايات شهرزاد عن قصص الزهاد والعباد ،في هذا الجزء الذي
خصصته لالبتعاد عن قصص العشق والمجون .تروي الجميلة حكايات عن ملك الموت «عزرائيل» ،وكيف أنه
حين يصادف البشر المتعجرفين من المسؤولين والملوك ،يأخذ ًهيئة رجل فقير يطلب حسنة ،وحين يغضب
المسؤول المتعجرف ويطلب عقابهَّ ،
يتحول الرجل المسكين فورا إلى هيئة جديدة ،ويعلن أنه «عزرائيل» الذي
جاء ليقبض روح الملك .حينها ّ
يتحول الملك إلى شخص تعيس يبكي ويطلب أن يطيل ملك الموت في عمره
ً
ً
يوما ،لكنه طبعا ال يحدث.
القاهرة  -ةديرجلا

•

سائل فقير جاء
ً
يطلب طعاما من
قصر الملك إال أنه
َّ
تحول إلى صورة
هائلة وقال «أنا
ملك الموت»

لما كانت الليلة الرابعة والستون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد للملك شهريار:
بـلـغـنــي أي ـه ــا ال ـم ـلــك ال ـس ـع ـيــد ،ذو ال ــرأي
الرشيد ،أنه كان في قديم الزمان ،ملك من
ً
ً
الملوك ،كان جمع ماال عظيما ال ُيحصى
ـدده ،واق ـت ـنــى م ــن ك ــل ش ــيء ف ــي الــدنـيــا
عـ ـ َ
ً
َ
َ
وأنفعه ،وبنى لنفسه قصرا
وأندره
أحسنه
ً
شاهقا كأنه الحصن الحصين ،زوده بكل
مــا يـســر ال ـنــاظــريــن ،ون ـصــب فــي ساحته
الفيسحة موائد إلطعام من يدعوهم من
َّ
المقربين.
الملوك اآلخرين ،وأهل مملكته
ذات يــوم ،جــاء إلــى القصر رجـ ٌـل غريبٌ
ٍ
عليه ٌ
ثياب ُمهلهلة ،وأراد الدخول
مسكين،
ّ
ويسد جوعه ،فلما رآه ذلك الملك،
ليأكل
أمــر الحجاب بمنعه من الدخول وطــرده.
ً
فـقــال لهم الــرجــل :إنــي أك ــاد أم ــوت جوعا
ً
وعطشا ،فأعطوني ما ّ
تيسر من الطعام
والـمــاء .لما سمعوا ذلــك رقــت له قلوبهم،
وأرادوا أن يعطوه مــا طلب ،ولكن الملك
صاح بهم :ألم أقل لكم اطردوا هذا الفقير
ً
وال تتركوه واقفا على باب القصر؟
فقال له الرجل :يا ملك البالد ،إني جائع
ً
عطشان ،وال أعرف أحدا ألجأ إليه في هذه
ال ـمــدي ـنــة ،فــاتــق ال ـلــه ف ــي ضـعـفــي وفـقــري
وغربتي ،واعطني مما أعطاك ،إن الله ال
يضيع أجر المحسنين.
لما سمع الملك كــامــه ،استولى عليه
الـغـضــب ،وأم ــر أعــوانــه بــأن يحملوا على
الرجل بسيوفهم ،وأن يقطعوا لسانه الذي
ت ـجــرأ عـلــى مخاطبته بـمـثــل ه ــذا ال ـكــام.
وم ــا ك ــاد األع ـ ــوان يـهـجـمــون عـلــى الــرجــل
بسيوفهم حتى فــو جـئــوا بتغير هيئته،
ً
ورأوه أمــام ـهــم وق ــد ص ــار مـنـظــره شيئا
ً
َ
والفزع في القلوب ،ثم
هائال يلقي الرعب
صاح بهم :إني ملك الموت ،وجئت ألقبض
روح ملككم هذا.
ً
وقفوا جميعا ذاهلين مبهوتين ،ودخل
ً
هو مسرعا حتى وصل إلى العرش الذي
يجلس عليه الـمـلــك وه ــم بقبض روح ــه،
فلما أيقن الملك بالموت ،وأنه ال يستطيع
المقاومة ،أخذ يتذلل لملك الموت ويحاول
ً
التخلص من قبضته قائال له :اترك روحي
في جسمي ،وخذ ما شئت من أرواح أهلي
وأعواني والجالسين على موائدي.
ضحك ملك الموت وقال له :هذا ال يمكن
أيها الجاهل المتكبر المغرور ،فلكل أجل
كتاب ،وأجلك أنت هو الذي حان اآلن!

الضيف الغريب
لما كانت الليلة الخامسة والستون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد للملك شهريار:

ً
ً
ي ـح ـكــى أن م ـل ـكــا جـ ـب ــارا م ــن م ـل ــوك بني
ً
إسرائيل ،كان ذات يوم جالسا في قصره،
وقد داخله الغرور وأخذ يحدث نفسه بأن
ً
ليس في الدنيا من هو أعظم منه سلطانا
ً
ً
وأكثر أمــواال وأعوانا .بينما هو كذلك إذ
ً
ً
َ
رأى شخصا غريب الهيئة مقبال نحوه،
فتملكه الغيظ والغضب ،وصــاح بــه :من
أنت؟ ومن أذن لك في الدخول إلى قصري
بغير أمري.
ً
ّ
رد عليه قائال :جئت إلى هنا بأمر من
لــه األم ــر ك ـلــه ،وأن ــا مـلــك ال ـمــوت وم ــرادي
قبض روحك اآلنّ .
دب الفزع في قلب الملك،
وحاول االستنجاد بأعوانه ،فلما لم يجد
فائدة من ذلــك قــال لملك الـمــوت :يا هادم
اللذات ،ومفرق الجماعات ،استحلفك بالله
ً
الذي أرسلك إال ما أمهلتني يوما ألستغفر
من ذنبي ،وأتوب إلى ربي ،وأعطي كل ذي
حق حقه مما عندي.
ق ــال ل ــه مـلــك ال ـم ــوت :هـيـهــات هـيـهــات!
ال سبيل إلــى ذلــك ألن أنـفــاســك مـعــدودة،
وال يمكن تأخير أجلك لحظة عن الوقت
المحدد ،ولم يبق من عمرك إال دقيقة ،وقد
كــانــت أمــامــك الـســاعــات واألي ــام واألشـهــر
والسنوات ،كنت تستطيع أن تعمل فيها
آلخ ــرت ــك ،ول ـك ـنــك ل ــم ت ـع ـمــل إال لــدن ـيــاك،
فمصيرك إلى النار وبئس القرار.
ً
ثم قبض روحــهّ ،
فخر ميتا في مكانه.
جـ ــاء غ ـل ـمــانــه ع ـق ــب ذلـ ــك ف ــوجـ ــدوه جـثــة
هــامــدة ،فضجوا بالبكاء والـعــويــل ،ولو
عـلـمــوا م ــا أع ــد ال ـلــه ألم ـثــالــه م ــن ال ـعــذاب
األليم والجحيم المقيم ،لضاعفوا البكاء
وألدركــوا أن الدنيا مصيرها إلى الفناء،
وأن اآلخــرة هي دار البقاء والـجــزاء ،فمن
ً
عمل صالحا فلنفسه ،ومن ساء فعليها،
بظالم للعبيد.
وما ربك
ٍ

الرشيد والجواري الثالث
قالت شـهــرزاد للملك شهريار :يحكى
أ يـهــا الملك السعيد ،أن الخليفة هــارون
ً
ً
الــرش ـيــد ،شـكــا أرقـ ــا ش ــدي ــدا فــي لـيـلــة من
الليالي ،فنهض عن فراشه ،وأخذ يتمشى
فــي جــوانَّــب قـصــره ،ثــم ح ــاول الـنــوم بعد
ذلــك فتعذر عليه ،وأبــي أن يــزور جفنيه.
حينها ،أرســل فــي طلب األصمعي ،وقــال
له :أريد منك أن تحدثني بأطرف ما عندك
من أخبار النساء وأشعارهن.
ً
ً
ّ
حدثه األصمعي قائال :سمعت كثيرا من
أشعار البدويات والحضريات ،فلم يعجبن
ً
حقا إال ثالثة أبـيــات لثالث فتياتُ .
كنت
ً
مقيما في البصرة في سنة من السنين،
ً
فــاش ـتــد ع ـل ـ َّـي ال ـح ــر ي ــوم ــا وخ ــرج ــت إلــى

بعض البساتين ،وفيما أنا أسير وذهني
مشغول بالتفكير ،إذا بي أجد نفسي في
بـسـتــان كبير نضير قــد حـفــل بــاألشـجــار
وأط ــاي ــب ال ـث ـم ــار ،وت ـنــاغــت ف ـيــه األط ـي ــار
بأصوات أعذب من رنات األوتار ،وفاحت
روائ ـ ــح األزهـ ـ ـ ــار ...ف ـكــان مـتـعــة لــأسـمــاع
واألبـصــار .وجــدت أمامي خميلة جميلة،
ُ
وضعت فيها أريكة مستطيلة ،ومن فوقها
ُ
نــافــذة مفتوحة على الـحــديـقــة ،قــد زينت
بزخرفة أنيقة دقيقة ،تصدر منها أصوات
عذبة رقيقة ،فاضطجعت على تلك الدكة
ألستريح ،وأمتع سمعي وبصري بالمنظر
المليح والحديث الفصيح.
قـ ــال األص ـم ـع ــي :بـيـنـمــا أنـ ــا ك ــذل ــك ،إذ
سـمـعــت ج ــاري ــة ت ـق ــول لــزم ـيــات ل ـهــا في
الـغــرفــة الـتــي بـهــا تـلــك ال ـنــافــذة :مــا دامــت
المؤانسة هي الغاية من هذه المجالسة،
فلتخرج كل منا نحن الثالث مئة دينار ،ثم
نتناشد األشعار ،ونحكم لصاحبة أعذب
بيت وأملحه بالثالثمئة دينار .وافقن على
هذا االقتراح ،ثم أخذن في إنشاد األشعار
في سرور وانشراح.
قالت الكبرى منهن:
ُ
عجبت لــه أن زار فــي الـنــوم مضجعي
ولـ ــو زارن ـ ـ ــي مـسـتـيـقـظــا كـ ــان أعـجـبــا
فقالت الجارية الوسطى:
ومـ ـ ــا زارن ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ــوم إال خ ـي ــال ــه
ً
ً
ً
ف ـق ـل ــت ل ـ ـ ــه :أهـ ـ ـ ــا وسـ ـ ـه ـ ــا وم ــرحـ ـب ــا
ثم قالت الجارية الصغرى:
ب ـن ـف ـس ــي وأهـ ـ ـل ـ ــي م ـ ــن أرى ك ـ ــل ل ـي ـلــة
ً
وان ـ ـش ـ ــق م ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ــاه مـ ـسـ ـك ــا وأطـ ـيـ ـب ــا
قــال األصـمـعــي :أعجبت بفصاحتهن،
واشتاقت نفسي إلى مشاهدتهن .ولكني
ً
ل ــم أج ــد سـبـيــا إل ــى ب ـلــوغ ه ــذه األمـنـيــة،
فــاكـتـفـيــت بـمــا أمـضـيــت مــن ســاعــة هنية
ً
ونهضت قاصدا االنصراف ،فإذا بجارية
لينة األع ـطــاف ،كــامـلــة األوصـ ــاف ،تهتف
ب ــي قــائ ـلــة :أج ـلــس ي ــا شـيــخ حـتــى تحكم
بـيـنـنــا بــال ـعــدل واإلنـ ـص ــاف ،ث ــم أعطتني
ورق ــة كتب فيها بخط مستقيم األلـفــات،
م ـج ــوف ال ـ ـهـ ــاءات م ـ ــدور الـ ـ ـ ـ ــواوات :اعـلــم
أننا ثــاث بنات أخــوات ،وقــد أنشدنا في
مسامراتنا ثالثة أبيات ،وجعلنا ثالثمئة
دينار لصاحبة البيت األملح ،وارتضيناك
ً
حكما تقضي بيننا بما تراه األصلح .قال
األصمعي :لما انتهيت من قراءة رسالتهن،
كتبت ردي عليهن ،وكان ردي هذه األبيات:
ِّ
ـان كـ ــواعـ ــب
أحـ ـ ـ ـ ـ ــدث عـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـود ح ـ ـ ـسـ ـ ـ ٍ
َّ
حــديــث امـ ــرئ ق ــاس األم ـ ــور وجــربــا
ـور ص ــاحـ ـب ــة
ثـ ـ ـ ـ ــاث بـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ٍ
ـات ك ـ ـ ـ ًـال ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ٍ
ً
ت ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــن قـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــوق م ـ ـعـ ــذبـ ــا
خ ـ ـ ـلـ ـ ــون إ لـ ـ ـ ـ ــى روض ك ـ ـ ـحـ ـ ــور ب ـج ـن ــة
ً
ً
ورحـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ــدرن ال ـ ـقـ ــول عـ ــذبـ ــا م ـط ـي ـبــا
ف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاة ذات دل مـ ـلـ ـيـ ـح ــة
بـ ـص ــوت مـ ــن األن ـ ـغـ ــام أحـ ـل ــى وأع ــذب ــا
عجبت له أن زار في النوم مضجعي
ولـ ــو زارن ـ ــي مـسـتـيـقـظــا كـ ــان أع ـج ـبــا»
ف ـل ـمــا ان ـت ـه ــت م ــن ش ـع ــره ــا ون ـظــام ـهــا
تـ ـق ــدم ــت ال ــوسـ ـط ــى «وق ـ ــال ـ ــت ت ـط ــري ــا:

األصمعي
يحكم بين
ثالث جاريات
عاشقات أيهن
صاحبة أفضل
بيت شعري

«ومـ ـ ـ ــا زارن ـ ـ ـ ــي فـ ــي ال ـ ـنـ ــوم إال خ ـيــالــه
ً
ف ـق ـل ــت ل ـ ـ ــه :أه ـ ـ ــا وس ـ ـهـ ــا ومـ ــرح ـ ـبـ ــا»
وأح ـس ـنــت ال ـص ـغ ــرى ،وق ــال ــت مجيبة
ً
ب ـل ـف ــظ كـ ـم ــا أطـ ـعـ ـم ــت ش ـ ـهـ ــدا م ــذوب ــا:
«ب ـن ـف ـس ــي وأه ـ ـلـ ــي مـ ــا أرى كـ ــل لـيـلــة
وأن ـ ـش ـ ــق م ـ ــا ري ـ ـ ـ ــاه مـ ـسـ ـك ــا وأطـ ـيـ ـب ــا»
ف ـ ـل ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـل ـ ــن كـ ـل ــه
وما اخترت إال الحق في الحب مذهبا
ح ـك ـم ــت ل ـص ـغ ــراه ــن ب ــال ـس ـب ــق ،أن ـنــي
رأي ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــال إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــق أق ــرب ــا
ق ــال األصـمـعــي :ثــم دفـعــت الــورقــة إلــى
الجارية ،فما رجعت بها إلــى زميلتيها،
واطـ ـلـ ـع ــن ع ـل ــى م ــا ف ـي ـه ــا ،ح ـت ــى ت ـعــالــت
ضحكاتهن ،وأطلت الجارية الصغرى التي
حكمت لها من النافذة ،وقالت لي :أجدت يا
أصمعي ،وهذه الثالثمئة دينار هدية مني
إليك لعدلك في حكمك ،ثم رمت لي صرة
فـيـهــا ال ــدن ــان ـي ــر ،ورج ـعــت عن النافذة،

وان ـصــرفــت بـعــد ذل ــك وأن ــا فــي عـجــب من
جمالها وفصاحتها وذكائها وفطنتها إذ
عرفتني من شعري وهي لم ترني من قبل!
لما انتهى األصمعي من حديثه ،قال
له الرشيد :لم حكمت للصغرى؟ فأجاب:
الكبرى لم تزد على أن عجبت لزيارة من
تهواه لها في المنام ،والوسطى لم تزد
على الترحيب بخياله مكتفية بالتحية
والسالم ،أما الصغرى فأبت إال أن يكون
معها بشخصه على الدوام ،وفدته بنفسها
وأهلها ،وليس بعد ذلك دليل على شدة
العشق والهيام.
فقال له الرشيد :أحسنت يا أصمعي،
وأعطاه ثالثمئة دينار أخرى!

يونس الكاتب وجاريته
لـمــا كــانــت الليلة الـســادســة والـسـتــون بـعــد األربـعـمـئــة ،قالت
شـهــرزاد للملك شهريار :يحكى أيها الملك السعيد ،عن يونس
ً
عهد الخليفة هشام بن
الكاتب أنه قال :خرجت قاصدا الشام في ُ
عبد الملك ،ومعي جارية لي حسناء ،كأنما خلقت كما تشاء ،وهي
إلى ذلك شديدة الذكاء ،بارعة في العزف والغناء .لما اقتربنا من
دمشق الفيحاء ،نزلت القافلة التي كنا فيها بالقرب من غدير ماء،
وكانت معي ركــوة فيها نبيذ ُمعتق ،وبقية من طعام ،فجلست
وجاريتي نأكل ونشرب ونطرب .بينما نحن كذلك إذ أقبل علينا
شاب وسيم ،وألقى السالم في أدب عظيم ،ثم قال لي :ما تقول في
ضيف ،ال يلبث إال ساعة ثم يمضي كسحابة صيف؟
قال يونس الكاتب :فأعجبني أدبه وظرفه ،ورحبت به ،فجلس
وشاركنا في الطعام والشراب ،ثم تناولت الجارية العود فعزفت
عليه وغنت هذا البيت:
َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ّت مـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوه ب ـ ـ ـشـ ـ ـ ُـر
فـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ُـر
ً
ً
ً
طرب الشاب طربا شديدا ،ثم طلب من الشراب مزيدا ،وقال لي:
ً
حبذا لو أكملت جاريتك ذلك اللحن الجميل ،فقلت له :حبا وكرامة
وأشرت إلى الجارية كي تغني ،فغنت هذا البيت:
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار قـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاس ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا
ً
ال ا ل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــس ت ـ ـ ـش ـ ـ ـب ـ ـ ـه ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا وال ا لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُـر
فاشتد طــرب الـشــاب ،وتملكه اإلعـجــاب ،ولــم يــزل يستزيد من
الغناء والشراب ،حتى توارت الشمس بالحجاب ،فقال لي :أتبعيني
هذه الجارية بخمسين ألف درهم؟ فقلت له :إن ثمنها ّ
علي مئة ألف،
ً
فقال لي :إذن اشتريتها منك بمئة وخمسين ألفا.
قــال يونس الكاتب :وكــان اإلف ــراط فــي الـشــراب أضــاع رشــدي،
فقلت للشاب :والله إنها لعزيزة ّ
علي ،وما كنت ألبيعها بأضعاف
هــذا الـثـمــن ،ولـكـنــي أسـعــى فــي سبيل
قـضــاء ديــن فــي ذمـتــي ،كما أنــي في
حاجة إلى ما يبقى من ثمنها بعد
ذل ــك لــاسـتـعــانــة ب ــه عـلــى إص ــاح
ً
مـعـيـشـتــي ،وع ـل ــى هـ ــذا ،وإك ــرام ــا
لضيافتك ،بعتها لك بهذا الثمن،
والله يبارك لك فيها.
فـقــال لــي ال ـشــاب :أش ـكــرك على
كــرمــك وإح ـســانــك ،ول ــك ف ــوق ذلــك
الثمن نفقة طريقك وإقامتك وما
شـئــت مــن كـســوة لــك وأله ـل ــك ،ثم
أشــار بـيــده إلــى قصر شــاهــق في
ظاهر المدينة وقال لي :هذه الدار
ال ـتــي ت ــراه ــا م ــن ه ـنــا ه ــي داري،
ف ـ ــإذا ش ـئــت ف ــإن ــي آخـ ــذ ال ـجــاريــة
إليها اآلن ،ثــم أؤدي إليك الثمن
ً
المطلوب غدا ،وإال فأبقها عندك
حتى تقبض الثمن.
ق ــال يــونــس الـكــاتــب :فهيأ لي
السكر أن إمساك الجارية عندي
حتى أقبض الثمن فيه ما يخدش
ك ــرام ــة الـ ـش ــاب ،وي ـ ــدل عـلــى
أنــي ال آمنه عليه .على هذا،
سـمـحــت ل ــه ب ــأخ ــذ ال ـجــاريــة
مـ ـع ــه ،ع ـل ــى أن ي ـب ـع ــث إلـ ـ ّـي
بالثمن في اليوم التالي ،وما
كاد ينصرف بالجارية ،حتى
ساورني الشك في أمره ،فطار

السكر مــن رأســي وقلت لنفسي :ويــل لــي! كيف أضعت جاريتي
وتركتها لذلك الفتى الــذي ال أعــرفــه ،ولعله محتال استدرجني
بأدبه وظرفه حتى أخذها؟
ً
ً
ً
وبـ ّـت ليلتي مسهدا ،قلقا حــائــرا ،فلما أقبل الصباح وســارت
القافلة لدخول المدينة ،لم أسر معها وتخلفت في ذلك الموضع
الذي كنا فيه ،كي أنتظر حضور الشاب أو أحد من عنده ليؤدي
لي ثمن الجارية ،وبقيت طول النهار هناك بغير طعام وال شراب،
وقد امتأل قلبي بالهموم ،وندمت على ما كان مني .ولما يئست
ً
أخيرا ونهضت ألتوجه إلى المدينة وأبحث عن ذلك الشاب عسى أن
أهتدى إليه وآخذ حقي منه ،إذا بمملوك مليح الهيئة ،أقبل نحوي
ً
ً
مسرعا وقال لي :معذرة يا سيدي ،لقد أبطأنا عليك كثيرا ،واآلن
تعال معي فإن سيدي األمير ينتظرك في قصره.
قــال يونس الكاتب :لما سمعت كــام المملوكَّ ،
تعجبت غاية
العجب ،وقلت له :أي أمير تعني يا سيدي فأنا ال معرفة لي بأحد
هـنــا؟! فـقــال لــي الـمـمـلــوك :ألـســت صــاحــب الـجــاريــة المغنية التي
سمعها سيدي عندك أمس واشتراها منك؟ فقلت :نعم أنا صاحب
الجارية ،ولكني بعتها لشاب ال أعرف من هو كما أنه ال يعرفني.
فقال لي المملوك :إن هذا الشاب نفسه هو الوليد بن عبد الملك،
ولــي عهد الخليفة هـشــام .ثــم أخــذنــي المملوك إلــى ذلــك القصر،
فلما دخلت على األمير في مجلسه عرفت أنه صاحبي ،وأحسن
هو لقائي ،وبالغ في الترحيب بي ،ثم أجلسني بجانبه وقال لي:
لعلك ساورك الشك في أمري بعدما انصرفت من عندك بالجارية،
وطال انتظارك لي؟
فقلت له :إني والجارية ملك يمينك أيها األمير .فابتسم وقال
ً
لي :هذا هو الثمن الذي اتفقنا عليه أمس ،وهذا مثله معه تعويضا
لك عن طول انتظارك ،وال بد لي بعد ذلك من أن أنزلك في ضيافتي
وأكــرمــك ،كما أنزلتني فــي ضيافتك وأكــرمـتـنــي .ثــم أمــر بــإعــداد
ً
المائدة ،فأحضر الغلمان مائدة كبيرة حفلت بأحسن ألوان الطعام
وأجــود أنــواع الشراب ،كما دعا بالجارية وأجلسها معنا لتأكل
وتشرب معنا وتغني لنا ما غنته أمس ،ولم أزل في ضيافته على
خير حال من اإلكرام والترحيب ،إلى أن كانت الليلة التي اعتزمت
صباحها ،فلما انتهينا من الطعام والشراب ،أخذت
الرحيل في
َّ
الجارية العود ،وغنت هذه األبيات:
ً
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـال
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
أ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي
ورو ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد آ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــي؟
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ل ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي
ُ
ً
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــأض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــى
ّ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــال
وال وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواه
وال أ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــه طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــي
وقال يونس الكاتب :لما سمع الوليد شعرها وغناءها ،علم أنها
ُ
متعلقة بي ،وال تطيق فراقي ،فقال لها :أنت حرة لوجه الله تعالى،
ً
ثم أمر لها بألف دينار ،وقال لي :أوصيك بها خيرا ،ومتى سمعت
بأني توليت الخالفة ،فال تنس أن تحضر أنــت وهــي لمقابلتي
ألحسن مكافأتكما إن شــاء الله .فشكرناه وودعـنــاه ،ثم سافرت
والجارية معي ،ولما رجعنا إليه في خالفته ،أجزل لنا العطاء،
وعشنا في قربه من السعداء!
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

توابل ةديرجلا
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الغيرة ذبحت الجزار من دون سكين!
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 أثرت
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
في إصداره الحكم النهائي على المتهمين ،أو على أقل تقدير في
تكوين قناعته عند النطق ًبالحكم الصادر ،وهو ما ُ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
إلدانته .وربما
ما ،في المقابل على العكس قد تكون غير كافية ً
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 في ما 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

المعلم الجزار
سقط في حب
زبونته الحسناء

داخ ـ ـ ــل م ـح ــل الـ ـ ـج ـ ــزارة ال ـش ـه ـيــر
ب ـمــدي ـنــة إيـ ـت ــاي ال ـ ـبـ ــارود الـتــابـعــة
ً
لمحافظة البحيرة ( 195كيلومترا
شـ ـم ــال الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة) .جـ ـل ــس ال ـم ـع ـلــم
محمود الجزار الرجل الذي ّ
أتم عامه
األربعين منذ أيام قليلة ينفث دخان
الشيشة فــي غـضــب وحـنــق بعدما
هجر الزبائن دكانه كنتيجة طبيعية
الرتفاع أسعار اللحوم!
ً
شــرد ال ـجــزار بذهنه بـعـيــدا .راح
يراجع أحواله المادية التي تدهورت
بـ ـش ــدة فـ ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة حـتــى
تــراك ـمــت عـلـيــه ال ــدي ــون وحــاصــرتــه
ً
من كل جانب ،وأصبح مطاردا من
دائنيه وال يقوى على سداد ديونه.
لــم يـكــن الــدائ ـنــون سـبــب تعاسة
الجزار الذي أحس بالفقر ألول مرة
ً
فــي حـيــاتــه .إنـمــا ك ــان األش ــد خـطــرا
عليه زوجته عواطف التي لم تحتمل
العثرة التي ّ
يمر بها زوجها وبدأت
تتبرم من حياة الفقر التي تعيشها
مـعــه .ومــن هنا بــدأ النكد المستمر
يفيض في بيت المعلم محمود .حتى
كره الرجل العودة إلى منزله.
ّ
ً
يومها ظل المعلم محمود جالسا
إزاء باب محل الجزارة ساعات طويلة
يبحث عــن حــل جــذري للخروج من
أزمته المالية الطاحنة كي يتخلص
ً
م ــن ال ـن ـكــد ف ــي ب ـي ـتــه ،خ ـصــوصــا أن
زوجته عواطف بــدأت تهدده بطلب
ال ـط ــاق ف ــي ك ــل لـحـظــة اذا ل ــم يجد
ً
سبيال آخر إلنهاء أزمته المالية في
أقرب وقت.

الزبونة الحسناء
فـجــأة .دخلت زبــونــة حسناء إلى
محل الجزارة.
استيقظ الجزار من شروده بمجرد
سماع صوت الزبونة تناديه بدالل.
ً
ه ـ ّـب الــرجــل واق ـف ــا فــي مـكــانــه وراح
يــرحــب بــالـحـسـنــاء فــائ ـقــة ال ـج ـمــال،
ويعرض عليها بضاعته كأنها هي
طوق النجاة له في ذلك اليوم الذي لم
يدخل جيبه فيه مليم واحد!
طلبت الزبونة الحسناء من المعلم
م ـح ـم ــود ث ــاث ــة كـ ـيـ ـل ــوغ ــرام ــات مــن
الـلـحــوم .واتسعت ابتسامة الجزار
عـلــى شـفـتـيــه .قـ ـ ّـدم لـلــزبــونــة طلبها
ّ
المعلم محمود
ومنحته الثمن وبقي
يودع زبونته الجديدة بكلمات رقيقة
إلى أن غــادرت محل الجزارة بعدما
وعدته بمعاودة الشراء من دكانه في
المرات المقبلة إذا أعجبتها نوعية
اللحم هذه المرة.

«سبع أو ضبع»

الزوجة األولى
وشت بزوجها
قبل زفافه بأخرى

ان ـ ـت ـ ـهـ ــى ي ـ ـ ــوم ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي م ـحــل
الـ ـج ــزارة .ع ــاد الـمـعـلــم مـحـمــود إلــى
بيته حيث جلست زوجته عواطف
كعادتها متجهمة الوجه في صالة
الـشـقــة ومـتــأهـبــة لـلـشـجــار .بمجرد
رؤيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا زوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا صـ ـ ــرخـ ـ ــت ف ـي ــه
مستهزئة:
• ه ـ ــا ...س ـبــع وال ض ـبــع ي ــا سيد
المعلمين؟
لم يرد المعلم محمود .أخرج من
جيبه الجنيهات التي تسلمها من
الزبونة الوحيدة التي دخلت محل
ال ـجــزارة فــي ذلــك ال ـيــوم ،وألـقــى بها
ً
في غضب لزوجته قائال في حنق:
اتفضلي .إيراد النهاردة!
تتهلل أسارير الزوجة عواطف
لم ّ
كما توقع زوجها .أمسكت بالورقات
المالية القليلة في ضيق وقالت في
غضب:
ياما جاب الغراب.
ان ـط ـل ـقــت الـ ــزوجـ ــة ال ـح ــان ـق ــة إل ــى
المطبخ لتعد لزوجها الطعام على
مضض بينما جلس المعلم محمود
يغلي مــن اسـتـهــزاء زوجـتــه مـنــه .لم
يتناول الجزار طعامه في ذلك اليوم.

ً
ك ــان الـغـضــب يسيطر عليه تـمــامــا.
الغضب من أحواله المادية المتردية،
ومن النكد الــذي يعيشه مع زوجته
ً
العابسة دوما منذ أشهر.
انزوى في أحد أركان غرفة نومه،
وراح يواصل التفكير في حل جذري
يخرجه من أزمته المالية .ولكن ّ
مرت
الساعات ولم يعثر الجزار على هذا
الحل .استسلم المعلم محمود وغط
ّفي نوم عميق من اإلرهــاق الذهني.
ً
بعدما قال في نفسه مواسيا:
ماحدش عارف بكرا حيحصل إيه!
أسـ ـ ـب ـ ــوع تـ ـل ــو اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،أص ـب ـح ــت
الزبونة الحسناء تتردد باستمرار
على محل الجزارة الذي يملكه المعلم
مـحـمــود .وت ـطـ ّـور الـحــديــث بينهما،
فـعــرف أن اسمها دالل وأنـهــا أرملة
ً
توفي زوجها منذ عام تاركا لها ما
يكفيها لتعيش حياة كريمة.

طوق النجاة
أحس محمود أن الله أرسل له هذه
المرأة طوق نجاة ،فالجنيهات التي
تشتري بها اللحوم منه بالكاد تفتح
بيته وتخرس لسان زوجته السليط.
ومن دون أن يدري المعلم محمود
ً
وجد نفسه متعلقا بزبونته الجديدة
دالل .ذات يوم راح يمطرها بكلمات
ال ـغــزل واإلع ـج ــاب كــي ال تـفـلــت منه
وت ــذه ــب إلـ ــى ج ـ ــزار آخ ـ ــر .ولـ ــم تبد
الــزبــونــة الـحـسـنــاء اعـتــراضـهــا على
ك ـل ـم ــات ال ـم ـع ـلــم م ـح ـم ــود الــرق ـي ـقــة.
بــل عـلــى الـعـكــس كــانــت ابتسامتها
الـصــافـيــة تشجعه عـلــى االسـتـمــرار
في مغازلتها!
زيـ ــارة بـعــد أخـ ــرى ،سـقــط المعلم
م ـح ـمــود الـ ـج ــزار ف ــي غ ـ ــرام زبــونـتــه
الوحيدة دالل من دون أن يدري!
لم يعد الجزار يهتم بأزمته المالية
وال بالنكد المستمر الذي يعيش فيه
مــع زوج ـت ــه ...انـصـ ّـب اهتمامه على
زبونته الحسناء .أصبحت صورتها
ال تغادر خياله ال في الليل وال في
النهار.
ً
وعـبـثــا ح ــاول أن ينقذ نفسه من
ع ــذاب الـحــب ال ــذي أح ــاط بــه .حــاول
ً
جاهدا أن يبعد نفسه عن محبوبته
الجديدة دالل ولكن الرجل لم يحتمل
كتمان مشاعره .انتهز فرصة وجود
الــزبــونــة الجميلة دالل داخ ــل محل
ال ـج ــزارة وب ــاح لـهــا بـكــل مــا يحمله
تجاهها من مشاعر.
ارتبكت الزبونة الحسناء .ولكن
ال ـ ـجـ ــزار ال ــولـ ـه ــان عــاج ـل ـهــا وط ـلــب
يدها للزواج ،فزاد ذلك من ارتباكها
وغادرت محل الجزارة بعدما احمر
ً
وجهها خجال من العرض الذي تلقته
منذ لحظات.

َلم ال؟
في بيتها .جلست دالل تستعيد
ك ـل ـم ــات الـ ـغ ــزل الـ ـت ــي أم ـط ــره ــا بـهــا
الـ ـج ــزار الـمـعـلــم م ـح ـمــود وال ـع ــرض
بالزواج الــذي عرضه عليها .بينها

ّ
تحول إلى تاجر
مخدرات كي
يتزوج زبونته
الحسناء

وبين نفسها قالت األرملة الشابة:
** وليه ال .راجــل غني وأنــا لسه
صغيرة واستحق حياة أفضل!
لــم تـكــن األرم ـلــة الـشــابــة تعلم أي
ّ
يتعرض
أمر عن األزمة المالية التي
ّ
تصورت كما
لها عريسها الجديد.
ً
الجميع أن الــرجــل ج ــزار ل ــذا حتما
هو ينعم في الخير وميسور الحال
مثل غالبية الجزارين ،كما تصورهم
أفالم السينما!
لم يخطر ببالها أنه مديون وفقير،
وأنه يفكر في أنها هي ستكون بما
ورتـثــه عــن زوجـهــا طــوق نجاته من
أزمته المالية والديون التي تحيط
به ،وليس العكس.
لــذلــك حــرصــت دالل ع ـنــد لقائها
المقبل مــع المعلم محمود إلبالغه
بقرارها حول عرض الزواج أن تخبره
بطلباتها كــا فــة للموافقة على تلك
ً
الزيجة .كان أولها أن يقدم لها مهرا
ً
كبيرا وشبكة قيمة .وثانيها أن يكتب
ل ـهــا ن ـصــف م ـحــل ال ـ ـجـ ــزارة لـتــأمـيــن
م ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا مـ ـع ــه .وت ـن ـف ـي ــذ هــذيــن
الشرطين سيضمن للمعلم محمود
الجزار سرية زواجهما.

موافقة على الشروط
اس ـت ـمــع الـمـعـلــم م ـح ـمــود ال ـجــزار
إلـ ــى ش ـ ــروط دالل ووافـ ـ ــق ب ـســرعــة،
ف ــال ـح ــب ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي ت ـس ـلــل إل ــى
ً
قلبه أربك حياته تماما أكثر ما هي
ً
ً
مرتبكة .ولكنه اتـخــذ ق ــرارا خطيرا
ليفوز بمحبوبته ويخرج من ورطة
ش ــرط ـي ـه ــا .لـ ــم ي ـج ــد الـ ــرجـ ــل أم ــام ــه
ســوى نصيحة تذكرها عندما قال
ً
له أحد أصدقائه ممازحا على سبيل
الدعابة:
يا راجل لحمة ايه اللي بتبيعها.
بيع حشيش أحسن!

تجارة المخدرات
ع ــاد الـمـعـلــم مـحـمــود ال ـج ــزار من
ذك ــري ــات ــه وق ـ ــد ق ـ ــرر أن ي ـن ـفــذ ف ـكــرة

صــدي ـقــه ال ـق ــدي ــم ،وأن يـغـيــر نـشــاط
ت ـجــارتــه م ــن ب ـيــع ال ـل ـحــوم إل ــى بيع
المخدرات!
الدخول إلى عالم تجارة المخدرات
ً
لم يكن سهال .ولكن الجزار محمود
ً
وجد الطريق بسرعة وكان مفروشا
بالورود عن طريق صديق له يعمل
في هذه التجارة منذ سنوات طويلة.
وبـ ـ ــدأ ال ـ ـجـ ــزار م ـح ـم ــود ت ـجــارتــه
الجديدة المحرمة .لم تمض أسابيع
قليلة حـتــى حـصــد المعلم ا لـنـقــود.
بسرعة مذهلة تدفقت األموال عليه.
ً
تـحـسـنــت أح ــوال ــه ال ـم ــادي ــة ت ـمــامــا،
ّ
فسدد ديونه وأسكت لسان زوجته
السليط إلــى األبــد بــأن أغــدق عليها
ً
بالمال .وأخـيــرا ،بدأ يستعد إلتمام
زواج ـ ــه م ــن مـحـبــوبـتــه دالل بـعــدمــا
اش ـت ــرى لـهــا شـبـكــة قـيـمــة ومنحها
ً
ً
مهرا كبيرا  .وفاوضها على نصف
محل الجزارة الذي استخدمه كستار
ل ـت ـج ــارة الـ ـمـ ـخ ــدرات ب ـ ــأن عــوضـهــا
بمبلغ كبير من المال وضعه باسمها
في أحد البنوك.
وب ــدأت اسـتـعــدادات زواج المعلم
م ـ ـح ـ ـمـ ــود مـ ـ ــن األرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة الـ ـحـ ـسـ ـن ــاء
دالل .ول ـكــن خـبــر زواج ـه ـم ــا ،ورغ ــم
اح ـت ـي ــاط ــات ال ـس ــري ــة ،طـ ــار بـســرعــة
ال ـبــرق إل ــى الــزوجــة األول ــى عــواطــف
التي أسقط في يدها .وكادت تسقط
ً
م ـغ ـش ـيــا عـلـيـهــا م ــن فـ ــرط ال ــذه ــول.
لــم تـصــدق عــواطــف الـخـبــر .جلست
والدماء تغلي في عروقها تراجع كل
ما جرى في اآلونــة األخيرة وسألت
نفسها كيف حدث ذلك .ومتى؟

وأس ــرع ــت إل ــى غــرفــة نــوم ـهــا لتجد
أسـفــل الـســريــر صـنــدوقـيــن كبيرين.
ف ـت ـح ـت ـه ـم ــا ل ـت ـك ـت ـش ــف سـ ـ ــر ت ــدف ــق
األموال على زوجها حيث عثرت في
داخلهما على كمية كبيرة من مخدر
الحشيش.
ً
لم تذق الزوجة المخدوعة طعما
ل ـل ـن ــوم ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـي ـل ــة .فـ ـك ــرت فــي
م ــواجـ ـه ــة زوج ـ ـهـ ــا ب ـم ــا ع ــرف ـت ــه عــن
اتجاره بالمخدرات ولكنها عدلت عن
تلك الفكرة فلم يكن يهمها اعترافه
باالتجار بالمخدرات بقدر اعترافه
بـخـيــانـتــه ل ـهــا وب ـن ـي ـتــه ال ـ ـ ــزواج من
األرملة دالل من دون علمها!

ُحكم عليه
ً
بالسجن  15عاما

صندوقان كبيران
ول ـ ــم ت ـع ـثــر الـ ــزوجـ ــة ال ـم ـجــروحــة
كرامتها على إجابة تشفي غليلها.
ف ــراح ــت تـبـحــث م ــن ج ــدي ــد ع ــن سر
تغير زوجها محمود الجزار .تنبهت
عواطف إلى األشياء الغامضة التي
ك ــان زوج ـه ــا يـحـضــرهــا إل ــى البيت
ً
أخيرا ويخفيها باتقان شديدّ .
هبت
الزوجة الثائرة عواطف من مكانها

االنتقام
ي ـق ــول ــون :ال ـش ـي ـطــان أس ـت ــاذ ال ــرج ــل وتلميذ
المرأة.
عــواطــف الــزوجــة الـمـخــدوعــة ق ــررت االنتقام
من زوجها في الحال وقبل أن ِّ
يتمم زواجه على
األرمـلــة الحسناء دالل .قلب الــزوجــة المحترق
ب ـخ ـيــانــة زوجـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــزار دف ـع ـهــا إلـ ــى إرسـ ــال
بالغ من مجهول إلى رجال مباحث المخدرات
بمديرية أمــن البحيرة ترشدهم فيه إلــى مكان
تخزين المخدرات!
ً
لــم ي ـكــذب رج ــال مـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات خ ـبــرا.
استأذنوا وكيل النائب العام وانطلقوا إلى منزل
الجزار مع الخيوط األولــى لفجر اليوم التالي
لـلـبــاغ وأل ـق ــوا الـقـبــض عـلــى الـمـعـلــم مـحـمــود،
ً
ووجدوا لديه  55كيلوغراما من مخدر الحشيش
ً
أسفل السرير بغرفة نومه ،فلم يجد مهربا من

ّ
االعترف باالتجار وأكد أنه كان يستعد لتوزيع
الحشيش المضبوط على زبائنه من المدمنين.
ً
أحيل المعلم محمود الـجــزار محبوسا إلى
محكمة جنايات دمنهور التي عقدت جلساتها
بــر ئــا ســة ا لـمـسـتـشــار محمد شعيب وعضوية
الـمـسـتـشــاريــن أحـمــد عـبــد الـفـتــاح وع ـمــاد عبد
الغني .لم يحاول الجزار المتهم اإلنكار .اعترف
بكل شيء .كان الذهول يعتري مالمحه .جلس
داخ ــل قفص االت ـهــام زائ ــغ العينين يبحث في
رأسه عن الشخص الذي وشى به وأفسد عليه
زيجته الجديدة من المرأة التي أحبها وضحى
من أجلها بكل شيء.
في البداية ،اعتقد المعلم محمود أن حبيبته
ً
الحسناء دالل هي من وشت به ،خصوصا أنها
رفضت زيارته طوال مدة القبض عليه والتحقيق

ً
معه وتنصلت من عالقتها به تماما .ولكن!
ف ــي جـلـســة الـنـطــق بــالـحـكــم .وب ـعــدمــا ق ــررت
المحكمة معاقبة الجزار بالسجن المشدد 15
ً
عاما وتغريمه مبلغ  200ألف جنيه .وبمجرد
صدور الحكم عرف المعلم محمود إجابة السؤال
الحائر الذي شغل باله طوال مدة التحقيق معه،
إذ انطلقت زغرودة داخل قاعة المحكمة ،وكانت
صاحبتها عواطف زوجة الجزار التي اندفعت
إلى زوجها الجالس في قفص االتهام وقالت له
بابتسامة شماتة:
*ألف مبروك يا عريس!
ويرد المعلم محمود في انكسار:
انت يا عواطف تعملي فيا كده؟
ِ
وترد الزوجة غاضبة:
كنت متوقع جزاء الخيانة تكون إيه يا معلم؟

١٨

توابل ةديرجلا
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دين ودنيا

عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية د .صابر مشالي لـ ةديرجلا:.

اإلعالم والفن ركنان أساسيان في التصدي لإلرهاب
«الشريعة مرنة وقابلة للتجديد والتطوير»
اإلسالمية ،د .صابر مشالي ،أن وسائل اإلعالم والفن ركنان أساسيان في التصدي
أكد عضو المجلس األعلى للشؤون ً
لإلرهاب بكل أشكاله وصوره ،مشددا على أن الشريعة ًاإلسالمية مرنة وقابلة للتجديد والتطوير.
وكشف مشالي في مقابلة مع "الجريدة" أنه يعكف حاليا على مشروع بحثي سيضعه في كتابه الجديد بعنوان "شعرية
الفتوى" ،بهدف محاربة األفكار الظالمية ،وفضح جهل الجماعات المتطرفة بعلوم الشريعة ...وإلى نص المقابلة:
القاهرة  -طارق لطفي

«شعرية
الفتوى»
إحدى وسائل
محاربة
األفكار
الظالمية

ُ
● برأيك ،ما األطر والسياجات
التي تحمي الفرد والمجتمع من
األفكار المتطرفة؟
 الب ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــان األف ـ ـ ـكـ ـ ــارالمغلوطة لفكر التطرف واإلرهاب
ونقد فتاوى الجماعات اإلرهابية،
والتركيز على اآلليات التربوية
ال ـص ـح ـي ـحــة فـ ــي إعـ ـ ـ ــداد ال ــدع ــاة
واألئمة ،وبيان أثر التراث الديني
وم ــواق ـف ــه م ــن ظ ــاه ــرة ال ـت ـطــرف،
إضافة إلى أثر الثقافة في تشكيل
الـمــذهـبـيــة الـفـكــريــة والفلسفية،
ون ـ ـقـ ــد الـ ـبـ ـن ــى األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــات
التنظيمية ،وا لـتـصــدى لظاهرة
ً
اإلرهاب واإلسالموفوبيا ،فضال
عن أهمية دور اإلعالم والفن في
مواجهة التطرف ،فوسائل اإلعالم
من فضائيات وإذاعات وصحف
ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ً
ً
تلعب دورا كـبـيــرا فــي التصدى
لألفكار الظالمية ،كما أن األعمال
الدرامية والمسرحية لها أثر بالغ
فــي مــواجـهــة اإلره ــاب والتطرف
وتعريته أمام أفراد المجتمع.
● ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـ ــدع ـ ــي أن
الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ج ــام ــدة
وليست مرنة ،كيف ترد على ذلك؟
 ح ـي ـن ـمــا ي ــدع ــي ال ـب ـع ــض أنالـ ـش ــريـ ـع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ج ــام ــدة
وغير مرنة ،فإنهم بذلك يظلمون
الـشــريـعــة ،ألنـهــا بالتأكيد مرنة

وقابلة للتجديد والتطوير ،فالله
سبحانه وتعالى جعل الشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة ص ــال ـح ــة ل ـك ــل زم ــان
ومكان ،ونحن ندرس لطالبنا أن
من أولى خصائص الشريعة أنها
صالحة لكل زمان ومكان ،فكيف
تـكــون كــذلــك إال إذا كــانــت مــرنــة،
َّ
فـهــذا األم ــر يـعــد مــن المسلمات،
والشريعة باتفاق جمهور العلماء

قابلة للتجديد ،وقد وضعت لنا
ُ
األطر العامة في المعامالت بين
الـنــاس والـتــي تقوم على مبادئ
ال ـعــدالــة وال ـم ـس ــاواة ،أم ــا كيفية
تحقيق المقاصد الشرعية فهذا
ٌّ
مـ ــا ي ـخ ـت ـلــف ف ـي ــه الـ ـفـ ـقـ ـه ــاء ،ك ــل
حسب اجتهاده وإدراكــه وفهمه،
وال نستطيع أن نطالب الفقهاء
بــأن يكونوا على مستوى واحد

● الجماعات المتطرفة تسعى
ً
دائ ـ ـمـ ــا ل ـت ـج ـن ـيــد أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
الشباب ،فما تصوركم لمواجهة
ذلك؟
ً
 ال ـش ـب ــاب ي ــأت ــي دائـ ـم ــا علىرأس أول ـ ــوي ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا ،ف ـ ــاب ـ ــد مــن
تشجيعهم عـلــى الـتـقــدم ب ــاآلراء

صابر مشالي
والمقترحات المبنية على رؤى
عـلـمـيــة ،وي ـجــب مـشــاركـتـهــم في
عملية الـتـنـمـيــة ،وإبـ ــراز دوره ــم
فــي اإلبـ ــداع والـتـفـكـيــر ،وتشكيل
ك ـت ـل ــة م ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب قـ ـ ـ ـ ــادرة فــي
المستقبل على القيادة ،وترسيخ
وتعميق فكر المواطنة ،واالهتمام
بــالــداراســات المستقبلية وعالم
األفـ ـك ــار االب ـت ـك ــاري ــة ،بــاإلضــافــة
إلى دعم المشروعات الشبابية،
وإي ـجــاد تــواصــل مجتمعي بين
الشباب والمسؤولين ،واالهتمام
بـ ــإن ـ ـجـ ــازات الـ ـشـ ـب ــاب مـ ــن ذوي
االحتياجات الخاصة ،والمواجهة
م ــع ه ــذه ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة
الـمـتـطــرفــة ه ــي مــواج ـهــة فـكــريــة
بالدرجة األولى ،وليست مواجهة
أمنية كما يصورها البعض.
● دار الكثير من الجدل حول
ضـ ــرب ال ــرج ــل ل ــزوج ـت ــه بـغــرض
التأديب ،فما حكم الشرع؟
 اإلسـ ـ ــام ه ــو ديـ ــن الــرح ـمــة،وج ـع ــل ال ـن ـبــي ص ـلــى ال ـل ــه عليه
وسلم معيار الخيرية في األزواج
ً
ق ــائـ ـم ــا ع ـل ــى ح ـس ــن مـعــامـلـتـهــم
ُ ُ
ُ ُ
لزوجاتهم ،فقال" :خيركم خيركم
ُ ُ
ْ
ْ
خيركم ألهـ ِـلــي" ،ولم
ألهـ ِـلــهِ  ،وأنــا
ي ـضــرب الـنـبــي صـلــى ال ـلــه عليه
ً
وس ـل ــم أحـ ـ ـ ًـدا م ــن زوج ــات ــه أبـ ــدا،

وقد ورد ذكر ضرب النساء في
ح ـ ــد ُ في
الـ ـق ــرآن ف ــي م ــوض ّــع وا َ َ
َ
تعالى"َ :والال ِتي تخافون
قوله
ُ َّ
ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ْ
نشوزهن َ ف ِعظوهن َ ْواه ُج ُروهن
ْ
ُ َّ
اض ـ ِـر ُب ــوه ــن
ف ــي ال ـ َـم ــض ــاج ــع َو
َِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ ْ َّ
فـ ِـإن أطعنكم فال تبغوا علي ِهن
َ ً
ً َّ َّ َ َ
َس ِبيال ِإن الل َه كان َع ِل ًّيا ك ِبيرا".
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـخـ ـي ــار الـ ـض ــرب
ال ـمــذكــور ف ــي اآليـ ــة فـقــد أجـمــع
الـفـقـهــاء عـلــى أن ــه ال يقصد به
هنا إيذاء الزوجة وال إهانتها،
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــاءت إب ـ ــاحـ ـ ـت ـ ــه فــي
بعض األح ــوال على غير جهة
اإلل ـ ـ ــزام ،وف ــي ب ـعــض الـبـيـئــات
التي ال تعد مثل هذا التصرف
إهــانــة لـلــزوجــة وال إيـ ـ ً
ـذاء لها،
وذلــك إلظهار عدم رضا الزوج
وغـضـبــه بــإصــرارهــا عـلــى تــرك
واجباتها؛ وذلــك بأن يضربها
ضربة خفيفة على جهة العتاب
واإلنكار عليها بحيث ال تترك
ً
أث ـ ـ ـ ــرا ،وي ـ ـكـ ــون ذل ـ ــك ب ــال ـس ــواك
وفرشة األسنان وغيرهما مما
ليس أداة فعلية للضرب.

أعالم في تاريخ اإلسالم

الحصول على خدمة اإلنترنت دون إذن
سرقة وأكل ألموال الناس بالباطل
الفتوى :الشبكات الالسلكية هي أنظمة حاسوبية تعمل على
نقل البيانات لألجهزة دون استخدام أســاك ،فيتم من خاللها
ُ
الدخول على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخداما
لكية ،وتختلف أنواعها تبعا
كامال دون الحاجة إلى موصالت ِس ِ
لالختالف في قدرتها على توصيل المعلومات ألبعد مدى ممكن،
وقــد انتشر اسـتـخــدام هــذه الشبكات فــي معظم األمــاكــن ،ويكثر
وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية ،كما
تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو ال؛
فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الــذي بموجبه ال يتم اإلذن
َّ
لمعينين ،ومنها ما ال يعتمد على ذلك فيمكن لمن
بالدخول إال
شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
فإذا أجرينا الخالف في كون المنافع أمواال أم ال ،واخترنا قول
َّ
المقدمة من خــال هذه
الجمهور في كونها أمــواال ،فــإن الخدمة
الشبكات تكون من قبيل األموال ،وإذا اخترنا قول الحنفية في كون
َّ
المقدمة من خالل الشبكات من
المنافع ليست أمواال فإن الخدمة
الملك والحق ،والمال والحق والملك مما ال يجوز االعتداء
قبيل ِ

● فوضى الفتاوى أحد أسباب
انـتـشــار الفكر الـمـتـطــرف ،فكيف
يمكن التصدى لها؟
 ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاوى ل ـ ـ ـهـ ـ ــا س ـ ـمـ ــاتوخ ـصــوص ـيــة ،ل ــذا فــإنـنــي أعـمــل
على كتاب خــاص بهذه القضية
أطـلـقــت عليه "شـعــريــة الـفـتــوى"،
ف ــال ـف ـت ــوى ن ــص ي ـت ـســم بـسـمــات
خاصة ،والهدف من هذا الكتاب
هـ ـ ــو إبـ ـ ـ ـ ـ ــراز ج ـ ـهـ ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــات
الـمـتـطــرفــة ب ـن ـصــوص الـشــريـعــة

ً
صابر مشالي متحدثا إلى محرر «الجريدة»

فتاوى عصرية

السؤال :هل يجوز لي أن أدخل على شبكات اإلنترنت الالسلكية
الموجودة جوار منزلي بدون إذن أصحابها؟
المفتي :مفتي الديار المصرية ،الدكتور شوقي عالم.

من الفهم ،ونحن بشر واإلنسان
ً
يخطئ ويصيب ،وأستغرب جدا
وأندهش عندما ينشغل المجتمع
ببعض األحاديث الضعيفة وغير
الموثوقة.

اإلس ــامـ ـي ــة ،ألن ال ــدي ــن ع ـل ــم لــه
علماؤه وأســاتــذتــه ،وهــم ليسوا
ً
أهـ ــا لـلـفـتــوى ،وال ي ـعــرفــون في
ً
الدين شيئا ،ويغالطون أنفسهم
ً
كثيرا ،كما يغالطون العامة ،فهل
يعقل أن بعضهم يـحــرم ذبيحة
غيره مــن المسلمين؟ فهذا خلل
ً
ً
فكري واضــح ،وليس رأيــا دينيا
ً
خاطئا فحسب.

عليه شرعا ،ولذلك َّ
حرم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال
الناس بالباطل ،وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على
أموال اآلخرين وحقوقهم.
َّ
والشبكة الالسلكية -كما سبق -إما أن تكون مشفرة أو ال ،فإن
َّ
كانت مشفرة بحيث ال يستطيع أحد الدخول عليها إال بعد فك
التشفير ،فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير ال يبيح لغيره الدخول
ِّ ً
ً
وي ُّ
عليها إال بعد إذنهُ ،
تعديا َوأكال
عد الدخول عليها بغير إذن
َ
ُّ
َ
نهينا عنه بقوله َتعالى﴿ :يــا أيها
ألمــوال ُالناس بالباطل ،وقــد
ً
ْ َ ُ َ
َْ ُُ َْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
َّالذ َ َ
َْ
اط ِل ِإال أن تكون ِت َج َارة
ين آمنوا ْال ُ تأكلوا أموالك ْم بينك ْم ِبالب ِ
ِ
ْ
َع ْن َتـ َ
 .]29وقال صلى الله عليه وآله وسلم
[النساء:
﴾
م
ك
ن
م
اض
ـر
ِ
ٍ
َ ُ َ
ُ
َّ َ َ ُ َ َ ُ
اء ك ْم َوأ ْم َ َوالك ْم َح َر ٌام َعل ْيك ْم ك ُح ْر َمةِ َي ْو ِمك ْم
في خطبة الوداع" :إن دم
َ َ
َ ْ ُ ْ َ َِ ِ َ َ ُ ْ َ
متفق عليه ،واللفظ لمسلم.
ا"
ذ
ه
م
ك
د
ل
ب
هذا ِفي شه ِركم هذا ِفي
ِ
َّ
أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفرة يستطيع َمن كان في
َ
الولوج فيها بال إذنّ :
فإما أن تكون في األماكن العامة ،أو
مجالها
تكون خاصة بصاحبها :فإن كانت في األماكن العامة؛ كالمطارات،
َّ
الت ُّ
سوق ،والفنادق ،والمؤتمرات فال حرج في استعمالها؛
ومراكز
الوجه.
هذا
على
لالستخدام
معدة
ألنها
ً
أمــا إن كــانــت الشبكة الالسلكية خــاصــة بصاحبها :فاألصل
فيها ُ
منع استعمالها حينئذ ،ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي
بإباحة االستخدام.

ابن الجوزي ...أمير الوعاظ
●

القاهرة  -محمد أبو الجاسم

هو الشيخ اإلمام العالمة ،الحافظ المفسر،
جمال الدين أبوالفرج عبدالرحمن بن علي
بن محمد بن علي بن عبيد الله بن الجوزي،
ولقب بالجوزي نسبة إلى شجرة جوز كانت
في داره بواسط ولم يكن بها جوزة غيره.
ولــد ابــن الـجــوزي فــي بـغــداد سنة 511ه ـ
ال ـمــواف ـقــة سـنــة 1117م ،ف ــي ف ـتــرة سـيـطــرة
السالجقة على الخالفة العباسية ،وهي فترة
شهدت الكثير من االضطرابات السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ع ــان ــت مـنـهــا ال ـخــافــة سنين
طويلة.
تميز ابن الجوزي بغزارة إنتاجه وكثرة
مصنفاته التي بلغت نحو ثالثمائة مصنف
شملت الكثير من العلوم والفنون ،فهو أحد
العلماء المكثرين في التصنيف في التفسير
والحديث والـتــاريــخ واللغة والـطــب والفقه
والمواعظ وغيرها من العلوم ،وال يذكر ابن
الجوزي إال وذكر معه الوعظ ،وما بلغ عالم
فــي فــن الــوعــظ مـثــل مــا بلغه ابــن الـجــوزي،
وكانت مجالس وعظه تعج بجموع الناس.
كــان شجاعا في الحق ال يخاف في الله

ً
لومة الئم ،وظل مقربا من صاحب السلطة
في عصر الخليفة العباسي المقتفي بالله،
وظـ ــل ع ـلــى م ـكــان ـتــه وم ـنــزل ـتــه ح ـتــى تــولــى
الخالفة الناصر لدين الله العباسي سنة
575هــ ،وكان يخالف سيرة آبائه وأجــداده،
فقد كــان أول وآخــر خليفة عباسي يتشيع
ويتظاهر بذلك ويجهر بــه ،وقــد عمل على
تـقــريــب الـشـيـعــة ،فاستخدمهم فــي أعماله
وشؤونه ،وبالطبع أخذت األضواء تنحسر
عن رجال أهل السنة وعلمائهم ،ومنهم ابن
الجوزي ،فاستغل خصوم الرجل ذلك األمر،
وخططوا لإليقاع به.
وكــان من ألــد أعــداء الشيخ ابــن الجوزي،
رجل اسمه الركن عبدالسالم بن عبدالوهاب
وه ــو حفيد الـشـيــخ عـبــدالـقــادر الجيالني،
وكـ ــان أب ـن ــاء ال ـش ـيــخ ع ـب ــدال ـق ــادر وأح ـف ــاده
يبغضون ابــن ال ـجــوزي بـشــدة بسبب رأيــه
في أبيهم وانتقاده الدائم له ،وتولى الوزارة
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـ ًتــرة رج ــل اس ـمــه اب ــن الـقـصــاب
وكـ ــان صــديــقــا لـلــركــن ع ـبــدال ـســام ،فسعى
عنده لإليقاع بالشيخ عند الخليفة الناصر
العباسي ،حتى غير قلبه على ابن الجوزي،
وفوض األمر إليه في التصرف معه ،ففوض

الــوزيــر ابــن القصاب الــركــن عبدالسالم في
التصرف مع الشيخ ابن الجوزي ،فذهب إلى
داره بنفسه ومعه الكثير من الحراس وأبناء
الشيخ عبدالقادر ،فشتموه وأهانوه وجذبوه
بشدة من بين عياله ،ووضعوه في سفينة
صغيرة ،ونفوه إلى مدينة واسط ،ومنعوه
من االجتماع مع الناس أو الجلوس للوعظ
كما هي عادته.
وبـ ـشـ ـف ــاع ــة م ـ ــن أم ال ـخ ـل ـي ـف ــة الـ ـن ــاص ــر
العباسي ،عاد ابن الجوزي من منفاه بعد
م ــرور خـمــس س ـنــوات وأذن لــه فــي الــوعــظ
كما كان ،وحضر الخليفة العباسي بنفسه
أول مجالس وعظه ،وبعد ذلك بقليل مرض
اب ــن الـ ـج ــوزي ث ــم م ــات ف ــي مـنـتـصــف شهر
رمضان سنة 597هـ ،وقد بلغ من العمر قرابة
ً
التسعين عاما وخرجت بغداد كلها تشيعه،
ونزل في الحفرة والمؤذن يقول :الله أكبر.

توابل ةديرجلا
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أطباق تواجه السكري من النمط الثاني
ً
ّ
تواجهينهً ،فمن الضروري أن تتحققي دوما من عاداتك الغذائية .وكي تحظي
مهما كان الخطر الذي ً
بأفضل النتائج ،اختاري نظاما غذائيا يحتوي على قليل من النشويات والدهون وكثير من األطعمة من
ّ
مجموعات الطعام الخمس .كذلك ُيشكل تناول الطعام في موسمه طريقة أخرى لتفادي الكيلوغرامات
الزائدة وتوفير المال.

ابدئي بوجبة موسمية مالئمة لمرضى السكري تتألف من أرغفة لحم الغنم المشوي مع صلصة
تزاتزيكي ،وسلطة الملفوف مع التفاح واللبن ،والكاسترد المخبوز .وتشمل الوصفات الصحية األخرى
المالئمة لمرضى السكري التي يمكنك االستمتاع بها التشا تشا تشالوبا القليلة الدسم ،وحساء البازيالء
المقسومة الغني ،وغراتان التوت البري والتوت األسود ،وخليط الفاكهة السريع التحضير.

أرغفة لحم الغنم المشوي مع صلصة تزاتزيكي
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المقادير
صلصة تزاتزيكي:

األرغفة:

• نصف خيارة مقشرة ومقطعة.
• كوب من اللبن العادي.
• ملعقة صغيرة من عصير الليمون
الحامض.
• فص ثوم صغير مسحوق.
• رب ــع مـلـعـقــة ص ـغ ـيــرة م ــن ك ــل من
الملح والفلفل.
• ربـ ــع كـ ــوب م ــن ال ـن ـع ـنــاع ال ـط ــازج
المقطع.

• أربعة أرغفة من الخبز العربي مقطعة
إلى أنصاف.
• نصف كيلوغرام من لحم الغنم المقطع
إلى مكعبات صغيرة.
• ضمتان من الهليون المنزوع األطراف.
• ربع كوب من أوراق النعناع كاملة.
• حبتا طماطم مقطعتان إلى مكعبات.
• نصف كوب من الزيتون المنزوع النواة.

التحضير 15 :إلى 30
دقيقة.
الطهو :أقل من  15دقيقة.

الطريقة:
• إلعـ ــداد الـصـلـصــة ،اخـفـقــي المكونات
ً
معا في الخالط الكهربائي إلى أن تحصلي
على خليط شبه متجانس ،أي نحو دقيقة.
اتــركـيـهــا ف ــي ال ـب ــراد إل ــى أن يـحـيــن مــوعــد
إعداد األرغفة.
• إلع ـ ــداد األرغـ ـف ــة ،اخ ـل ـطــي مـكـعـبــات الـلـحــم
والـهـلـيــون مــع زي ــت الــزي ـتــون ،وال ـم ـلــح ،والفلفل
فــي وع ــاء .واش ــوي الخليط عـلــى ال ـشــوايــة ،بعد
ت ـح ـم ـي ـت ـهــا ،إلـ ــى أن ي ـط ــرى ال ـه ـل ـي ــون وتـنـضــج
مكعبات اللحم.

سلطة الملفوف مع التفاح واللبن

• قطعي الهليون إلــى قطع صغيرة وضعيه
ً
جانبا.
ً
َ
• اش ــوي جــانــبــي كــل رغـيــف قليال إلــى أن
يسخن بالكامل من دون أن يفقد طراوته .ثم
لفي األرغفة بورق األلمنيوم لبضع دقائق كي
تحتجزي البخار.
• وزع ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـك ـ ـ ّـون ـ ــات الـ ـس ــان ــدويـ ـتـ ـش ــات
بــالـتـســاوي على أنـصــاف األرغ ـفــة الثمانية،
ر شــي فوقها صلصة التزاتزيكي ،وقدميها
في الحال.
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المقادير
•  8أكواب من الملفوف األخضر المفروم
ً
ً
فرما ناعما (نحو نصف كيلوغرام).
•  4أك ـ ــواب م ــن ال ـت ـفــاح األخ ـض ــر غير
المقشر مقطعة (حبتان متوسطتا الحجم).
• كوب من الجزر المبشور.
• ثلث كوب من المايونيز القليل الدسم.
ً
• علبة ( 226غــرامــا) مــن اللبن العادي
القليل الدسم.
• ملعقة كبيرة من السكر.
• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون
الحامض.
• ملعقة صغيرة من بذور الكرفس.
• نصف ملعقة صغيرة من الملح.

• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

الطريقة:

التحضير :أقل من 15
دقيقة.
15
الطهو :أقل من دقيقة.

ً
ً
• اخلطي المكونات الثالثة األولى في وعاء كبير .امزجيها جيدا وضعيها جانبا.
ً
• اخلطي المكونات السبعة التالية في وعاء وحركيها جيدا .صبي المزيج فوق
خليط الملفوف وقلبيه برفق .غطي هذه السلطة واتركيها في البراد مدة  8ساعات.
قدميها بواسطة ملعقة مليئة بالثقوب.

الكاسترد المخبوز
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المقادير
• بيضتان.
• ثلث كوب من السكر.
• ربع ملعقة صغيرة من الملح.
• ك ــوب ــان م ــن ال ـح ـل ـيــب الـقـلـيــل
الدسم الساخن.
• ن ـص ــف م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن
الفانيال.

التحضير 15 :إلى 30
دقيقة.
الطهو :ساعة.

الطريقة:
• اخفقي البيض مع السكر والملح .أضيفي إلى الخليط الحليب ثم
الفانيال من دون التوقف عن التحريك.
• صبي الخليط في طبق خبز ثم ضعيه من دون تغطيته في صينية
تحتوي على  2.5سنتمتر من الماء.
• اتركي الكاسترد في الفرن على حرارة  175درجة مئوية مدة  50إلى
 60دقيقة.

مأكوالت لتسريع تعافيك
يسمح بعض المأكوالت بتخفيف حدة االضطرابات وتسريع مسار التعافي واستعادة النشاط .اكتشف األغذية التي ربما تصبح حليفتك الدائمة...
مشاكل المفاصل
ّ
تتمتع األحماض الدهنية األساسية بخصائص
مضادة لاللتهاب وتسمح بتخفيف األلــم وتقليص
ح ـ ّـدة ال ـنــوبــات وتـحـسـيــن لـيــونــة الـمـفــاصــل وإب ـطــاء
تدهورها .لذا ال تتردد في استهالك حصة من األسماك
ً
ً
الدهنية مرتين أسبوعيا على األقــل وتـنــاول يوميا
ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الكتان أو الكولزا.
ً
ً
ً
ّ
تـشــكــل الـمـكـســرات أي ـضــا م ـص ــدرا مـهـمــا للمغذيات
استهلك قبضة صغيرة منها مع الفطور
المفيدة ،لذا
ِ
ً
صباحا أو تناولها كوجبة خفيفة في فترة العصر.

هبوط المعنويات
ابـ ــدأ بــإضــافــة مـنـتـجــات غـنـيــة بــاألوم ـي ـغــا  3إلــى
أطباقك كاألسماك الدهنية والزيوت النباتية من نوع
ّ
الكتان أو الكولزا .تعزز تلك األحماض ليونة أغشية
الخاليا العصبية التي ترتبط بالناقالت العصبية
ً
ّ
المسؤولة عن التفاؤل والشعور بالراحة .ركز أيضا

على استهالك البيض ألنه غني بحمض أميني يسمح
ّ
يحسنان
بإنتاج الدوبامين والنورادرينالين اللذين
ً
المزاج .كذلك ،أضف قليال من الزعفران إلى أطباقك
ألنه غني بعناصر تحفز على إنتاج السيروتونين.
ً
أخـيــرا ،يسمح الشاي األخضر باسترجاع السعادة
ألنه ّيحتوي على عنصر الثيانين الذي يخفف القلق
وينشط ناقل “غابا” العصبي المسؤول عن تجديد
الهدوء والراحة.

الشعور بالتعب
ْ
أك ِث ْر من استهالك الفاكهة والخضراوات الطازجة،
ال سيما الحمضيات والكيوي والبروكولي والفليفلة،
ً
نظرا إلى غناها بالفيتامين  Cالمعروف بقدرته على
تـجــديــد ال ـطــاقــة .يـســاهــم ه ــذا الـفـيـتــامـيــن فــي تقوية
الدفاعات المناعية وحماية الخاليا من األضرار التي
وي ّ
تسببها الجذور الحرة ُ
سهل امتصاص الحديد في
ً
الجسم .الحديد أساسي أيضا كونه ينقل األوكسجين
إلى الدم .يؤدي أبسط نقص فيه إلى نوبات تعب حادة

ّ
ومشاكل على مستوى التركيز والتعلم .تتعدد مصادر
الحديد ،من بينها الصدف والمحار واللحوم الحمراء
والبقوليات والكاكاو وبعض أنواع التوابل كالكزبرة
ً
ً
والكمون والكاري .أخيراُ ،يعتبر المغنيسيوم مغذيا
ً
مهما ألن أي نقص فيه يؤدي إلى تعب شديد وضغط
نفسي وتعكر المزاج وهبوط المعنويات واضطراب
ّ
النوم .يشكل التشنج وارتجاف الجفن وخفقان القلب
واألرق أعـ ــراض نـقــص الـمـغـنـيـسـيــوم .يـمـكــن إيـجــاد
األخير في الحبوب الكاملة وفي البقوليات كالعدس
وال ـفــاصــول ـيــا الـبـيـضــاء وال ـح ـم ــراء وال ـج ــوز وال ـلــوز
والشوكوالتة.

التهاب المعدة واألمعاء
فــي المرحلة األول ــى ،أضــف إلــى أطباقك كمية من
الحبوب المكررة مثل األرز األبيض ألنها تساهم في
اإلسهال ،ثم تناول حصة من اللحوم أو األسماك
كبح
َْ
البيضاء وأنـ ــهِ الــوجـبــة ب ـمــوزة .يحتوي الـمــوز على
ألياف قابلة للذوبان تنتفخ عند احتكاكها بالماء،

ما يعني أنها َتسمح بتجميع البراز وتخفيف حدة
ْ
اإلسهال .كذلك أك ِثر من شرب السوائل لمكافحة جفاف
ُ
ضعف التهاب المعدة واألمـعــاء الجراثيم
الجسم .ي ِ
المعوية المفيدة .لذا يجب أن تجددها حين تتعافى

ً
عبر استهالك ّأغذية تزيد إنتاجها .يحتوي اللبن مثال
على مليار محفز حيوي وتستطيع هذه المحفزات أن
ُ
ً
غني الجراثيم المفيدة الموجودة أصال في البيئة
ت ِ
المعوية.

التهاب مخاطية األنف المرتبط بالحساسية ...خطوات عالجية
ّ
تتعدد األدوية المستعملة لمعالجة التهاب مخاطية األنف من دون وصفة طبية .كيف يمكن اختيارها وما هي أفضل طريقة الستعمالها؟
ً
ً
ْ
إلى جانب سيالن األنف ً ،خذ قرصا من السيتيريزين زيوت أساسية
استعمل رذاذا ما إن يبدأ الوخز في األنف
ِ
أو اللوراتادين مرة يوميا .ال تؤدي زيادة الجرعة إلى
وتسبب النعاس .لكن يجب أن توقف فاعلة
ّ
تسمح هذه الخطوة بالحد من االلتهابات وتكون تحسين الوضع
ً
كــاف ـيــة أح ـي ــان ــا ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـح ـســاس ـيــة .اخـتــر
ّ
كروموغليكات الصوديوم إذ يسهل أن يتحمله الجسم
ً
ويـصـفــه األط ـب ــاء لـ ــأوالد غــال ـبــا .يــأتــي ه ــذا المنتج
ُ ّ
فيوزع طبقة واقية على غشاء األنف
على شكل رذاذ
لتخفيف االحتكاك مع مسببات الحساسية .لكن يجب
أن تـكــرر استعماله كــي تحصل عـلــى حـمــايــة كافية.
ً
ً
ً
يمكنك أن تختار أ يـضــا م ـضــادا طبيعيا لاللتهاب:
إنه الريسفيراترول الذي يأتي على شكل رذاذ لألنف.

ً
خذ مضادا ًللهيستامين إذا كانت األعراض
مزعجة جدا

ّ
إذا شعرت بحكة في عينيك وبــدأت تذرف الدموع

هذا العالج قبل خمسة أيام على األقل من إجراء فحص
للحساسية كي ال تتأثر نتيجة االختبارات الجلدية.

ً
أضف عالجا بالستيرويدات القشرية األنفية

ً
ً
يـعـطــي ه ــذا الـمـنـتــج م ـف ـعــوال ق ــوي ــا ع ـلــى الـخــايــا
الـمــرتـبـطــة بــاالل ـت ـهــابــات الـمـشـتـقــة م ــن الـحـســاسـيــة،
ل ــذا يـضـمــن فــاعـلـيــة تـفــوق ال ـعــاجــات األخـ ــرى ،حتى
أنــه يستهدف انـســداد األن ــف .إذا التزمت بالجرعات
ً
الموصى بها ،يبقى احتمال العصبية أو األرق ضعيفا
ً
ً
جدا .ربما تظهر أعراض موضعية أيضا لكنها تبقى
عــابــرة :وخــز ،أو جفاف أو نــزف في األن ــف ...يجب أن
يقتصر العالج على أسبوعين أو ثالثة أسابيع.

اسـ ـتـ ـعـ ـم ــل زي ــت
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرخ ـ ـ ــون أو
الريحان عند بدء النوبة
أو البابونج الروماني كعالج
قوي .لكن يجب أن تتوخى الحذر ألن
ّ
يتحمل هــذه الــزيــوت،
الجسم ربما ال
ً
حتى أنها تسبب الحساسية أحيانا.
ي ـج ــب أن ت ـق ـت ـصــر مـ ــدة الـ ـع ــاج عـلــى
أسبوع كحد أقصى .واستشر الطبيب
ً
إذا ك ـنــت م ـصــابــا بــالــربــو أو شـعــرت
بتشنجات.

٢٠
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السجن  5سنوات لمخترق «ياهو»

شركة كورية ترفع قضية على « »Fortniteالشهيرة
ً
بعدما ازدادت شعبية لعبة  Fortniteفي العالم ،خصوصا في
األشهر السابقة ،رفعت الشركة المطورة للعبة  PUBGقضية ضد
شركة  Epic Gamesاألميركية المطورة لـ .Fortnite
وتم إطالق  Fortniteفي يوليو من العام الماضي مع مرحلة
واح ــدة ،ثــم ط ــورت  3مــراحــل للعبة فــي سبتمبر الـمــاضــي ،لكن
التحديثات وقتئذ شملت تصميم وأسلوب لعب شبيه بلعبة
 ،PUBGالتي تم تطويرها في كوريا ،وهو ما جعل الشركة ترفع
قضية حول انتهاكات الشركة األميركية للعبتها.
ورغم أن موضوع الدعوى لم يظهر إال اآلن فإن الشركة رفعت
قضية فــي شهر يناير فــي كــوريــا ،لكنها نقلتها إلــى المحكمة
ً
األميركية مؤخرا.

قبض على القرصان الذي كان وراء اختراق عانته شركة «ياهو» في عام ،2014
وأثر على نحو  500مليون مستخدم .واآلن حكمت المحكمة عليه بالسجن 5
سنوات لدوره في االختراق الذي يعتقد أنه ُدبر من جواسيس روسيين.
ويؤكد الشخص المعني أنه لم يكن على علم بأنه يعمل لحساب الجواسيس
الروس ،حيث إنه لم ينظر إلى العمالء الذين استأجروا خدماته.
وذكرت وزارة العدل أن اسم المخترق البالغ من العمر  23سنة ورد عندما
تم اتهام اثنين من الروس بالوقوف وراء اختراق «ياهو» في  ،2014كانا زوداه
ببيانات االختراق الذي استخدمه بعد ذلك ،الختراق حسابات البريد اإللكتروني
الخاصة بالصحافيين األميركيين والروس ،والموظفين في الشركات الخاصة،
والمسؤولين الحكوميين ،وغيرهم من األشخاص المهمين.
كما حكمت المحكمة على المخترق بدفع غرامة تصل إلى  2.25مليون دوالر،
ودفع تعويضات لضحاياه إذا كانت لديه أي أمالك متبقية بعد ذلك.

 3هواتف من نوكيا بأسعار اقتصادية ومواصفات مميزة

الهاتف األرخص يأتي ببطارية قد تصمد يومين من االستخدام العادي
في المؤتمر الصحافي الذي
عقدته شركة HMD Global
الفلندية بالعاصمة الروسية
موسكو أمس األول ّ
وسعت
الشركة عائلة الهواتف الذكية
التي تعمل بنظام أندرويد من
خالل إصدارها  3طرازات
جديدة ،هي هواتف Nokia
 5.1و 3.1 NokiaوNokia
.2.1

أزاحـ ــت شــركــة HMD Global
ال ـف ـل ـن ــدي ــة الـ ـسـ ـت ــار عـ ــن ه ــوات ــف
ذكـيــة مــن ذات الـفـئــة المتوسطة
بأسعار اقتصادية ،وذلك بهدف
جعل هواتفها في متناول جميع
المستخدمين.
وفي المؤتمر الصحافي الذي
عـ ـق ــدت ــه ب ــال ـع ــاص ـم ــة ال ــروسـ ـي ــة
مـ ــو س ـ ـكـ ــو ،أ م ـ ـ ــس األول ،ت ـك ــون
الشركة قد وسعت عائلة الهواتف
الذكية التي تعمل بنظام أندرويد
م ــن خـ ــال إصـ ــدارهـ ــا  3ط ـ ــرازات
جديدة ،هي هواتف  Nokia 5.1و
 Nokia 3.1و .Nokia 2.1وتنتمي
ال ـهــواتــف ال ـجــديــدة إل ــى م ـبــادرة
 ،Android Oneوه ــذا مــا يعني
أن ـهــا تــأتــي م ــع ن ـظــام األن ــدروي ــد
الـ ـخ ــام ،م ــا ع ــدا ال ـهــاتــف األخ ـيــر
الــذي يأتي بـنـظــام،Android Go
وهي النسخة الخفيفة من نظام
األندرويد.

نوكيا 5.1
هــاتــف نــوكـيــا  5.1ه ــو األكـبــر
ضمن المجموعة الجديدة ،حيث
يأتي بشاشة  5.5بوصات،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
FullHD+

وأ بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد  ،18:9و م ـ ـثـ ــل ج ـم ـيــع
الهواتف السابقة ،تأتي الشاشة
محمية بطبقة .Gorilla Glass
وفيما يخص سرعة األداء ،يأتي
ال ـهــاتــف بـمـعــالــج ثـمــانــي الـنــوى
مــن فـئــة MediaTek Helio P18
بتردد  2.0GHzمع ذاكرة عشوائية
بـ ـحـ ـج ــم  2GBأو  .3GBوو فـ ـ ــق
تصريحات الشركة ،فإن أداء هذا
الهاتف سيكون أفضل بنسبة 40
في المئة من الجيل السابق ،وهو
نوكيا .5
أما المواصفات األخرى ،فيأتي
نوكيا  5.1بذاكرة داخلية بحجم
 16GBلهاتف الذاكرة العشوائية
 ،2GBأو بــذاكــرة  32GBللهاتف
اآلخـ ـ ـ ــر ،ك ـم ــا أن ه ـ ــذه الـ ــذاكـ ــرات
قابلة للتوسع عن طريق شريحة
الـتـخــزيــن ال ـخــارج ـيــة MicroSD
ممكن أن تصل إلى .128GB
كما يضم بطارية  Li-Ionبسعة
 ،2970mAhو ك ــا مـ ـي ــرا أ م ــا م ـي ــة
بدقة  8MPوخلفية أحادية بدقة
 16MPمضبطة مع ليزر تلقائي
التركيز وكاشف للحالة وفالش
ليد مزدوجة ،فضال عن مستشعر
بـصـمــات األص ــاب ــع فــي الــواجـهــة
الخلفية.
ه ــات ــف ن ــوكـ ـي ــا  5.1س ـي ـكــون
م ـت ــاح ــا ل ـلـ ـش ــراء ع ـل ــى الـصـعـيــد

الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي فـ ـ ـ ــي ش ـه ــر
يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل بسعر
ي ـب ــدأ م ــن  218دوالرا،
مع العلم بأنه سيكون
متاحا باللون النحاسي
ومزيج األسود واألزرق
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،وسـ ـيـ ـك ــون
ً
األخير متوافرا بعد عدة
أسابيع من اإلصدار.

نوكيا 3.1
تقول الشركة عن هذا
الهاتف الجديد إنــه تم
تـصـمـيـمــه لــاسـتـخــدام
بــال ـيــد الـ ــواحـ ــدة ،وهــو
األرخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص فـ ـ ـ ـ ــي فـ ـئ ــة
ه ــوات ــف ال ـش ــرك ــة الـتــي
تـ ــأ تـ ــي بـ ـش ــا ش ــة .18:9
وي ـت ـم ـيــز هـ ــذا ال ـهــاتــف
ب ـ ـ ــإط ـ ـ ــار م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــدن
وواج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة
مـ ـصـ ـن ــوع ــة مـ ـ ــن مـ ـ ــادة
الـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــارب ـ ــون ـ ــات،
وي ـض ــم ش ــاش ــة بحجم
 5.2بوصات وبدقة HD+
محمية بطبقة  Gorilla Glassمع
ط ـب ـقــة Oleophobic Coating
لـلـحـمــايــة م ــن ع ــام ــات بـصـمــات
األصابع.
وفيما يخص سرعة
ا أل د ا ء  ،س ـ ـيـ ــأ تـ ــي
الـ ـه ــات ــف ب ـم ـعــالــج
ً
ثماني النوى أيضا
من فئة MediaTek
 ،MT6750وذاك ــرة
ع ـش ــوائ ـي ــة بـحـجــم
 2GBأو  ،3GBفضال
ع ــن ذاكـ ــرة داخـلـيــة
ب ـح ـج ــم  16GBأو
 ،3 2 G Bكـ ـ ـم ـ ــا أ ن
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ـ ــرات
قابلة للتوسع عن
ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق شـ ــري ـ ـحـ ــة
التخزين الخارجية
 MicroSDممكن أن
تصل لـ  .128GBوبحسب
الـشــركــة أداء ه ــذا الـهــاتــف أقــوى
بـنـسـبــة تـصــل ال ــى  50ف ــي المئة

مقارنة بسلفه ،كما يضم الهاتف
كاميرا أمامية بدقة  8MPوخلفية
بدقة .13MP
سـ ـيـ ـك ــون ه ــات ــف ن ــوكـ ـي ــا 3.1
ً
متاحا فــي شهر يونيو الجاري
ب ـس ـع ــر ي ـ ـبـ ــدأ مـ ــن  139دوالرا،
وسيكون متوافرا بألوان مختلفة،
هــي األزرق الـنـحــاســي واألس ــود
الكروم واألبيض الحديدي.

نوكيا 2.1
أهـ ـ ــم مـ ــا ي ـم ـي ــز هـ ـ ــذا ال ـه ــات ــف
ه ــو س ـعــره الـصـغـيــر وبـطــاريـتــه
ال ـك ـب ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي ،وفـ ـ ــق ال ـش ــرك ــة،
ممكن أن تصمد مــدة يومين من
االسـتـخــدام ال ـعــادي ،وهــي تأتي
بسعة .4000mAh
ه ـ ــذا الـ ـه ــات ــف ي ــأت ــي ب ـشــاشــة
بحجم  5.5بــوصــات وبــدقــة HD
إضافة إلى معالج رباعي النوى
مــن فـئــة  ،Snapdragon 425مع
ذاكـ ـ ـ ــرة ع ـش ــوائ ـي ــة ب ـح ـج ــم 1GB

وذاك ـ ـ ـ ــرة ت ـخــزي ـن ـيــة  8GBقــاب ـلــة
للتوسع حتى  128GBعبر ذاكرة
خارجية.
سـ ـيـ ـت ــواف ــر ن ــوكـ ـي ــا  2.1عـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـعــال ـمــي اع ـت ـب ــارا من
يــولـيــو  ،2018وس ـيــأتــي بــالـلــون
األزرق النحاسي واألزرق الفضي
والــرمــادي الفضي بسعر حوالي
 115دوالرا.

Android P
وفي وقت الحق ،أكدت الشركة
 HMD Globalا ل ـحــا ص ـلــة على
حـقــوق تطوير وتـســويــق أجهزة
الهواتف النقالة نوكيا ،أن جميع
ه ــوات ـف ـه ــا ال ــذكـ ـي ــة الـ ـت ــي تـحـمــل
العالمة التجارية نوكيا ،بما في
ذلك الهواتف  Nokia 5.1وNokia
 3.1و Nokia 2.1ستحصل على
تحديث .Android P

هــذا التأكيد أتــى مباشرة من
رئيس التسويق العالمي للشركة
الـفـنـلـنــديــة ،وذلـ ــك خ ــال الـحــدث
ا ل ــذي عقدته الشركة بالعاصمة
الروسية موسكو.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،أك ـ ــد
م ــدي ــر ال ـم ـن ـت ـج ــات فـ ــي ال ـش ــرك ــة
خ ــال ال ـحــدث أن هــواتــف نوكيا
ستحصل على وضع Nokia Pro
 Cameraبفضل تـحــد يــث جديد
سيتم إصــداره لهذا الهاتف يوم
الجمعة المقبل.

مقارنة نوكيا  5ونوكيا 5.1
وكـ ـ ــان ه ــات ــف ن ــوك ـي ــا  5ال ــذى
أطـ ـلـ ـقـ ـت ــه ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي فـ ـب ــراي ــر
 2017يـعـتـبــر م ــن ال ـهــواتــف ذات
ال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ن ـس ـبــة
لـ ـلـ ـسـ ـع ــر ،لـ ـت ــأت ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـنــذ
أيـ ـ ــام ،وت ـع ـلــن ع ــن ه ــات ــف جــديــد

ب ـم ــواص ـف ــات ق ــري ـب ــة م ـن ــه بــاســم
نــوكـيــا  .5.1وعـنــد الـمـقــارنــة بين
الهاتفين ،نجد أن مساحة شاشة
الـ ـه ــات ــف الـ ـج ــدي ــد أك ـ ـبـ ــر ،إذ إن
الـهــاتــف الـقــديــم أتــى بشاشة 5.2
بوصات ،أما األخير فبشاشة 5.5
ب ــوص ــات .وه ـنــاك اخ ـتــاف كبير
بــدقــة ال ـشــاشــة ،حـيــث إن شــاشــة
الهاتف الجديد تأتي بدقة أكبر،
أما الكاميرا األمامية فشبيهة بين
الهاتفين ،وهي  8MPأما الكاميرا
الخلفية ،فهي أقوى عند الهاتف
الجديد.
وفيما يخص المعالج ،يأتي
معالج نوكيا  5.1بسرعة أكبر قد
تصل الى حوالي  40في المئة من
معالج  Snapdragon 430القديم،
أمــا الــذاكــرة العشوائية والــذاكــرة
الداخلية فهي شبيهة تماما مثل
الـبـطــاريــة ،حيث هـنــاك فــرق غير
ملحوظ للهاتف القديم يصل فقط
إلى .30mAh

روسيا تطلب إزالة «تيليغرام» من متجر هل ستستغني «آبل» عن شاشاتها وتستبدلها بـ OLED؟
التطبيقات ...و«آبل» ترد

ً
مازالت روسيا تسعى إلزالة تطبيق تيليغرام نهائيا
من متاجر التطبيقات الخاصة بـ «غوغل» و«آبــل» ،إذ
ً
طلبت الحكومة الروسية رسميا من «آبل» إزالة تطبيق
الدردشة من متجرها ،وكذلك منع التطبيق من إرسال
اإلشعارات للمستخدمين.
وأمهلت السلطات الروسية شركة آبــل مــدة شهر
واحــد فقط للتجاوب مــع الطلب قبل الـبــدء بتطبيق
اإلج ــراء ات العقابية .وكــانــت روسـيــا حجبت تطبيق
تيليغرام الروسي األصل منذ أبريل الماضي؛ لرفضه
تقديم مفاتيح فك التشفير للسلطات.
وبــذري ـعــة الـحـمــايــة مــن اإلرهــابـيـيــن والـمـجــرمـيــن،
ف ــإن روس ـيــا تطلب مـفــاتـيــح فــك التشفير للتجسس
على الرسائل لمنع تواصل اإلرهابيين مع بعضهم
البعض من خالله.
وشنت روسيا حملة حجب ضخمة شملت  50خدمة
 VPNكان يستخدمها الناس داخل أراضيها لتجاوز
الحجب .ورغم كل هذا التهجم على «تيليغرام» ،مازال
هناك  85 70-في المئة من مستخدمي التطبيق داخل
روسيا قادرين على استخدامه.

وذكـ ــرت الـهـيـئــة ال ـفــدرال ـيــة الـمـســؤولــة عــن مــراقـبــة
االت ـ ـصـ ــاالت وت ـق ـن ـيــة ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي روسـ ـي ــا أنـهــا
ً
تجري محادثات مــع «غــوغــل» أيـضــا إلزال ــة التطبيق
مــن متجر «غــوغــل ب ــاي» .وكــانــت «آب ــل» أوضـحــت في
تقرير الشفافية األخـيــر أنها ستكشف عــن الطلبات
الـحـكــومـيــة إلزالـ ــة الـتـطـبـيـقــات م ــن مـتـجــرهــا ،وربـمــا
يكون الطلب الروسي األول الــذي سيتم الكشف عنه
في التقرير المقبل.
وبعد هذا الطلب قامت «آبــل» بإيقاف التحديثات
الـخــاصــة بالتطبيق مـنــذ إط ــاق تـحــديــث ،iOS 11.4
وقال مطور تطبيق تيليغرام إن هناك بعض المشاكل
التي واجهت البعض في الملصقات والمزايا األخرى
التي لم تتوافق مع التحديث ،لكن الموضوع تم حله،
ليفاجأ بـعــدهــا ب ــأن «آب ــل» أوق ـفــت تـحــديــث التطبيق
ً
لمستخدميها .وتحدث المطور أيضا أنــه بناء على
ذلك لم تستطع شركته تنفيذ الئحة القوانين الجديدة
في االتحاد األوروبي  GDPRفي موعدها المحدد 25
مايو الماضي ،وهو ما تعمل الشركة على حله اآلن.

ت ـع ـت ــزم «آبـ ـ ـ ــل» االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
ً
ش ــاش ــات  OLEDك ـل ـيــا ،والـتـخـلــي
ع ــن ش ــاش ــات  LCDف ــي هــواتـفـهــا
التي ستصدر عام  ،2019حسب ما
صدر بصحيفة إلكترونيك تايمز
الكورية الجنوبية.
وتتميز الشاشات بجمال عرض
األلـ ـ ــوان ،وان ـخ ـفــاض اسـتـهــاكـهــا
لـلـبـطــاريــة ،واألهـ ــم إمـكــانـيــة ثني
الحواف.
وكان  iPhone Xأول هاتف من
ال ـشــركــة يـعـتـمــد ش ــاش ــات OLED
ا ل ـتــي تصنعها ســا م ـســو نــغ ،لكن
العام القادم سنراها في مختلف
طرازات آيفون الثالثة.
ونـ ـ ـف ـ ــى عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن
الـتـقــريــر ال ـص ــادر عــن الصحيفة،
وهناك العديد من األسباب التي
تجعل تحول «آبل» نحو استخدام
الشاشات  OLEDبجميع هواتفها

ً
ً
أمـ ـ ـ ـ ــرا مـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــدا ،إذ ق ـ ـ ــال أح ــد
المحللين إنه «من السابق ألوانه
أن تتخذ آبل مثل هذا القرار ،وأن
شاشات  OLEDستجعل األجهزة
أكـ ـث ــر ت ـك ـل ـف ــة ،وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر الـ ــذى
سيؤدي إلى عدم طرح آبل لهاتف
بشاشة  LCDرخيص».
وقال جيف بو ،المحلل بشركة
يوانتا سيكيوريتيز لالستثمارات
«م ــن غـيــر ال ـمــرجــح أن تـطـلــق آبــل
ثالثة طرازات  OLEDالعام القادم»،
مــوض ـحــا أن «ال ـ ـمـ ــورد الــرئـيـســي
اآلخــر لشاشات  ،OLEDوهــو ،LG
ال يقدر على اإلنتاج الضخم لهذا
النوع من الشاشات».

هاتف  Mi 8الجديد من «شاومي» بنسخ مختلفة

نسخة خاصة بالهاتف تتيح رؤية ما بداخله
أعـلـنــت الـشــركــة الصينية شــاومــي عــن  3نسخ
مختلفة لهاتفها الجديد الرائد  .Mi 8هناك النسخة
ال ـعــاديــة ونـ ـسـ ـخ ــة Explorer Editionال ـتــي تأتي
ً
بتقنيات أكبر ،وأخيرا نسخة  SEذات المواصفات
األق ــل .ويــذكــر أن شــاومــي مــا زالــت تحقق ارتفاعا
في مبيعاتها كل عــام ،وذلــك بسبب هواتفها ذات
المواصفات العالية ذات السعر المنخفض.
الـهــاتــف الـجــديــد يــأتــي بـشــاشــة  6.21بــوصــات
وبدقة  1080×2248من نوع سوبر أموليد ،إضافة
إ لــى حساس بصمة مدمج بالشاشة ،كما تحمل
الـشــاشــة نـتــوء ا بــاألعـلــى يحتوي على مستشعر
الضوء وكاميرا أمامية وميكروفون.
و يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي  Mi 8ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــا لـ ــج كـ ــوا ل ـ ـكـ ــوم

سنابدراغون  845مع معالج رسومات ادرينو ،630
بجانب احتوائه على ذاكرة عشوائية  6GBوخيارات
لمساحة التخزين الداخلية تصل الى .256GB
وتــأتــي كــامـيــرا الـهــاتــف األمــام ـيــة بــدقــة 20MP
وتدعم تقنية الذكاء االصطناعي اللتقاط الصور
الشخصية ،في حين يجلب كاميرا خلفية مزدوجة
بدقة  12MPلكال العدستين.
يــذكــر أن ال ـكــام ـيــرا حـقـقــت أع ـلــى ال ــدرج ــات في
التقاط الصور في تقييم عديد من الخبراء .وفيما
يخص البطارية يأتي الهاتف بحجم بطارية كبير
وهو  ،3400mAhكما يدعم الهاتف تقنية الشحن
السريع  4.0وتقنية  GPSالمزدوجة لتحديد المكان
بدقة أكبر.

أم ــا الـنـسـخــة الـثــانـيــة ،وه ــي نـسـخــة Explorer
 Editionفإن أغلب المواصفات تتشابه مع الهاتف
الـســابــق ،إال أن ــه يــأتــي بــزجــاج حـمــايــة شـفــاف في
ّ
ال ـخ ـلــف ي ـمــكــن الـمـسـتـخــدم م ــن رؤيـ ــة مـحـتــويــات
الهاتف بشكل مميز ،كما أن الهاتف يأتي بتقنية
 3Dللتعرف على الــوجــه وفــك القفل ،وتــأتــي هذه
النسخة ببطارية .3000mAh
أمــا الهاتف األصـغــر  ،SEفيأتي مــع مواصفات
أقل لتخفيض سعره بشكل كبير مع شاشة بقياس
 5.88بوصات ومعالج سنابدراغون الجديد 710
بديال لمعالج  845الموجود في النسخ األفضل ،كما
يأتي مع معالج رسومات أدرينو  ،616وخيارين
من الذاكرة العشوائية أما  4GBأو  6GBمع مساحة

ت ـخــزيــن داخ ـل ـيــة  .64GBوب ـخ ـصــوص ال ـكــام ـيــرا،
فــإن الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 20MP
فــي الجهة األخ ــرى كــامـيــرا خلفية مــزدوجــة بدقة
 12MPو .5MPويأتي الهاتف مع بطارية بحجم
.3120mAh
سعر الهواتف حوالي  420$للنسخة العادية،
فـيـمــا سـيـكــون ح ــوال ــي  580$لـنـسـخــة Explorer
 ،Editionأما الهاتف األصغر  SEفسيكون سعره
حوالي .208$

توابل ةديرجلا
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

عندي.
 -8نظير – مبني يتحكم في شبكة
التليفونات.

 -9نولون (مبعثرة) – عبر.
 ( -١٠وردة  )...م ـطــر بــة عــر بـيــة
راحلة.

طبلة

10

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تبدأ عملك مع ثقة عالية بالنفس
ّ
معنوية.
وقوة
ً
عاطفيا :عالقتك مع الشريك دقيقة وينتظر
ً
قرارا منك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ـعــرف إل ــى أش ـخ ــاص جــدد
بينهم شعراء ومثقفون.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :نـ ـظ ــم مـ ـه ــام ــك وض ـ ـ ــع ج ـ ــدوال
لتطبيقها حتى ال تقع في فوضى.
ً
عاطفيا :تحاول مع الحبيب وضع أسس
جديدة لعالقتكما.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـقـضــي وق ـت ــا م ــع األق ــرب ــاء
وتشارك في مناسبات عدة.
رقم الحظ.16 :

القوس
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 -5يصونها.
 -6نشرع في عمل ما.
 -7ح ــب  -تـ ـن ــاول ال ـط ـع ــام (م) –
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 -1صاحب قصيدة البردة.
 -2يأتمن (مبعثرة) – ينحاز (م).
 -3مــن أدوات التجميل – قــدرت
القيمة (م).
 -4ك ــف – ري ــح م ـث ـيــرة لـلـغـبــار –
برعم النبات.

ً
مهنيا :ابحث عــن أفـكــار جــديــدة لتتجاوز
الروتين الذي يكبلك.
ً
عاطفيا :تعيش قصة حب استثنائية وتفكر
بتأسيس عائلة.
ّ
ّ ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ــاف ــظ ع ـلــى ت ـكــت ـمــك تـجــنـبــا
لمشاكل أنت بغنى عنها.
رقم الحظ.11 :

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

 21مايو  21 -يونيو
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 -1قصر تاريخي في فرنسا.
 -2آلـهــة الـقـمــر عـنــد ال ــروم ــان (م)
– ضيع.
 -3مستصغر الذنوب – مناص –
متشابهان.
 -4أداة تستعمل في التدخين – ما
يوزن بها.
 -5ش ـهــر مـ ـي ــادي (م) – الـجـمــع
من «كنز».
 -6أغنية ألم كلثوم تلحين عبد
الوهاب (م).
 -7يأكل بشراهة – أحالم.
 -8ظبي أبيض – يعبأ.
 -9يفضله – يلقن شفاهة (م).
 -١٠يطلعان – قط (م).

ً
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــدخ ــل م ـن ــاخ ــا ج ــدي ــدا مــؤات ـيــا
ّ
لتطلعاتك المستقبلية.
ً
عاطفيا :يطرق الحب قلبك فجأة فتحتار
في أمرك.
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي أشخاصا غير تقليديين
وتفرح بهم.
رقم الحظ.2 :
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1

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
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من  4أحرف وهي اسم آلة موسيقية إيقاعية عالمية
قديمة العهد.
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كلمة السر:

تسالي

21

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :تبذل جهودا إضافية لضبط أوضاع
العمل بعد فلتانها.
ً
عاطفياّ :
عبر عن مشاعرك تجاه الحبيب
ّ
بصدق وحرية.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تستعيد أوراقا وصورا ضائعة
ّ
تخص أفراد عائلتك.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يحتاج وضعك المالي إلى إرادة أكثر
ّ
جدية كي تنطلق.
ً
عاطفيا :يــزول ســوء التفاهم بينكما بعد
فترة من االنقباض.
ً
اجتماعيا :استحقاقات منزلية لم ّ
تسددها
ّ
ألصحابها بعد فتذكر.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتفاهم مــع أحــد الــزمــاء وتنتهي
األمور على خير.
ً
عاطفيا :عالقتك مع الحبيب يسودها تناغم
وانسجام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تفتح أمــامــك مـجــاالت جــديــدة
وتكثر المناسبات.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :ظــرف طــارئ يخفف من اندفاعك
ويعاكس رغباتك.
ً
عاطفيا :يقف الشريك إلــى جانبك بقوة
ً
ّ
خصوصا عند الشدة.
ً
ّ
وتتشعب
اجـتـمــاعـيــا :تـتـنـ ّـوع ال ـعــاقــات
ّ
وتمارس سحرك في كل مكان.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
مهنيا  :تحرز ر بـحــا أو تستقطب فرصا
مالية مميزة.
ً
عاطفيا :يحمل إليك الفلك بشرى تتعلق
بالحبيب طالما انتظرتها.
ً
اجتماعيا :تأثيرك اإليجابي في اآلخرين
ّ
يحل مشاكل كثيرة.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :تتعزز قدراتك ألنك تواظب على
معرفة كل جديد.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـم ـضــي أوقـ ــاتـ ــا مـمـتـعــة مع
الشريك وتخططان لمستقبلكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـخـشــى م ــن ف ـكــرة التغيير
ّ
والتخلي عن تقاليد موروثة.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تأسف لمسألة عالقة منذ زمن ولم
ً
تجد لها حال بعد.
ً
عاطفيا :يحتاج الشريك إلــى برهان عن
ّ
حبك له فال تحرمه إياه.
ً
اجتماعيا :رحيل أحــد األصــدقــاء يؤلمك
ً
ويترك في نفسك فراغا.
رقم الحظ.1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـخ ــف ال ـض ـغــط ع ـنــك وتـتــابــع
ً
مشروعا بدأت به.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـطــال ـبــك ال ـح ـب ـيــب بتنفيذ
الوعود التي أغدقتها عليه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـصـ ـط ــدم ب ـم ـت ـح ــاوري ــن
منغلقين ال تنسجم أفكارك معهم.
رقم الحظ.8 :

٢٢

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

سعاد عبدالله في «عبرة شارع» ...تقنيات عالية األداء
ألقها الفني يعود إلى دراستها العميقة للنص وأبعاد شخصية «انتصار»

خبريات
استقالة مات لوبالن مقدم
برنامج «توب غير»

فادي عبدالله

حافظت الفنانة سعاد عبدالله
على ألقها الفني أكثر من خمسة
عقود ،وجددته في «عبرة
شارع».

سعاد عبدالله مع نجمات «هم نوايا»

التركيز على تعابير
الوجه والتلوين في
الصوت من أسرار
تميزها

تتحفنا الفنانة القديرة سعاد
ع ـب ــدال ـل ــه ،ف ــي ك ــل عـ ــام ب ـع ـمــل أو
اثـنـيــن ،فــي الــدرامــا التلفزيونية،
وبقدراتها اإلبداعية التي حافظت
ع ـل ـي ـه ــا ،بـ ـخـ ـط ــوات ث ــابـ ـت ــة ،مـنــذ
إط ــالـ ـتـ ـه ــا األول ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى ش ــاش ــة
تلفزيون الـكــويــت ،عبر "ديــوانـيــة
التلفزيون" مع رائد الحركة الفنية
والمسرحية محمد النشمي ،منذ
ً
 55عاما.
س ـعــاد ع ـبــدال ـلــه ،لـيـســت فنانة
ع ــاب ــرة ،أو ع ــادي ــة ،ب ــل اج ـت ـهــدت
وت ـ ـط ـ ــورت ،وص ـق ـل ــت مــوه ـب ـت ـهــا
بالدراسة األكاديمية في المعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـســرح ـيــة في
سبعينيات القرن الماضي ،وكان
معها الفنان المبدع الراحل علي
ال ـم ـف ـي ــدي ،أثـ ـن ــاء عـ ـم ــادة سـعـيــد
ّ
خ ــط ــاب ،أول عـمـيــد لـلـمـعـهــد في
الكويت.
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،األلـ ـ ــق ال ـف ـن ــي هــو

ً
ع ـنــوان تـمـيــزهــا ،إذ تبحر بعيدا
عن تقليدية الدور ،واألداء ،لتصل
إلــى مساحات واسعة من اإلبــداع
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،وب ـن ـه ــر م ــن عـ ـط ــاء ال
ينضب ،ال يأفل نجمه البتة ،من
خ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة "ان ـ ـت ـ ـصـ ــار" فــي
مـسـلـســل "عـ ـب ــرة شـ ـ ــارع" لـلـكــاتــب
د .ح ـمــد ال ــروم ــي وإخ ـ ـ ــراج منير
الزعبي.
ومــن يتابع سعاد منذ الحلقة
ً
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى ال ـح ـل ـق ــة
الخامسة عشرة ،يجد الشموخ في
أدائها ،وأن احترافيتها تنبع من
الـقــراء ة المتعمقة للنص وللدور
والشخصيات من حولها ،ومعرفة
الـشـخـصـيــة وأب ـع ــاده ــا النفسية
والمادية واالجتماعية ،وكذلك ما
بـيــن الـسـطــور ،وه ــذا مــا ال يملكه
الـكـثـيــرون مــن فنانينا ،فــالـقــراء ة
الصحيحة والـفـهــم الـعـمـيــق ،هو
السبيل إلى األداء المقنع.

"ان ـت ـص ــار" ،شـخـصـيــة قـيــاديــة،
قــاس ـيــة ،ل ـكــن م ــا س ـبــب تـعــامـلـهــا
الـقــاســي؟ تحب ابــن عمها الفنان
التشكيلي "طالل" (جمال الردهان)،
وارتـ ـبـ ـط ــت ب ـ ــه ،ل ـك ـن ـهــا تـكـتـشــف
فيما بعد ضعف شخصيته أمام
اآلخرين وفي دوامه ،طيب وخجول
ّ
تتحول هذه
في دوامــه ،ومن هنا
الـ ـم ــرأة إلـ ــى شـخـصـيــة متسلطة
وقــاسـيــة ،ألنها لــم تــر الشخصية
الـقــويــة فــي زوج ـهــا ،فتقسو على
ابنها "سيف" (عبدالله الطراروة)
ً
أيضا المتفوق في دراسته ،لكنه
يهرب من هذه القسوة إلى أصدقاء
ال ـ ـسـ ــوء ل ـي ــدم ــن ش ـ ــرب ال ـك ـح ــول،
وينقطع عن دراسته ،وتقسو على
ابنتها (ليلى عبدالله) التي تريد
أن تخوض غمار مهنة التمثيل،
ل ـك ـن ـه ــا ت ـج ـب ــره ــا عـ ـل ــى م ـتــاب ـعــة
دراستها الجامعية ،واالبتعاد عن
موهبتها في التمثيل.

سعاد والردهان أثناء تصوير «عبرة شارع»
وك ـ ــذل ـ ــك "انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار" ت ـت ـعــامــل
و فــق شخصيتها المتسلطة ،مع
شقيقاتها وشقيقها ،وال تظهر
ل ـهــم أي ان ـك ـس ــار ،ح ـتــى ف ــي أشــد
الـ ـم ــواق ــف وقـ ـس ــاوتـ ـه ــا ،ال تــدمــع
وال تـبـكــي ،إال فــي عزلتها عنهم،
إنـهــا إنـســانــة وأم ،لكنها ال تريد
أن تنكسر أمام الجميع ،لتعوض
بقساوتها خنوع زوجها وطيبته
الزائدة.
وعلى الرغم من ذلك ،لم تنفصل
عــن زوج ـهــا ،لكنها تعيش داخــل
ال ـم ـنــزل وه ــو ف ــي مـلـحــق الـبـيــت،
وكذلك ابنها ،وبين فينة وأخرى
تراقب زوجها خلسة من النافذة،
ولعل أغنية "يا بويوسف" الجميلة
ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ــت ذك ــري ــاتـ ـه ــا م ـع ــه،
تــؤكــد أنـهــا تحبه ،لكن المعضلة
تـكـمــن ف ــي شـخـصـيـتــه الـخـجــولــة
ً
واالنطوائية التي تقف حاجزا أمام
ً
عالقتهما ،وعندما يظهران معا

أمام المجتمع تطلب منه أن يكون
ً
"ثقيال" ،وهــذا جلي الــوضــوح في
مشهد إقامة معرضه الفني.
وت ــأل ــق سـ ـع ــاد ع ـب ــدال ـل ــه أم ــام
ال ـك ــام ـي ــرا ،ي ـع ــود إلـ ــى حــرفـيـتـهــا
الـعــالـيــة فــي الـتـعــامــل مــع كــامـيــرا
التلفزيون ،التي تتطلب التركيز
ع ـل ــى ت ـعــاب ـيــر ال ــوج ــه وال ـت ـلــويــن
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت بـ ـشـ ـك ــل أكـ ـ ـب ـ ــر مــن
الـ ـح ــرك ــة الـ ـجـ ـس ــدي ــة ،وه ـ ــذا أح ــد
أس ـ ــرار ت ـم ـيــزهــا ،وإج ــادتـ ـه ــا فــي
تقمص الشخصية ،بينما األداء
فــي الـمـســرح تـتـســاوى فيه حركة
الجسد مع تعابير الوجه.
إننا أمام هرم كبير ،من أعمدة
ال ـ ـفـ ــن الـ ـك ــويـ ـت ــي وأحـ ـ ـ ــد رمـ ـ ـ ــوزه،
يمتاز بتقنيات احترافية عالية،
وال ن ـن ـس ــى ،أن سـ ـع ــاد ،ه ــي أول
ممثلة كويتية تخوض غمار فن
الـمــونــودرامــا مــن خــال مسرحية
"فــي خـنــدق االح ـتــال" مــن إخــراج

ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـ ـح ـ ــداد ،ولـ ـه ــا فــي
س ـج ــل أع ـم ــال ـه ــا ال ـف ـن ـي ــة الـكـثـيــر
م ــن ال ـب ـص ـم ــات ،م ـن ـهــا تـمـثـيـلـيــة
"االح ـت ـق ــار" م ــع الـعـمــاقـيــن سعد
الـ ـف ــرج والـ ــراحـ ــل غ ــان ــم ال ـصــالــح،
ومسلسل "دنيا المهابيل" ،و"بيت
بوخالد" ،و"الخروج من الهاوية"،
و"للحياة بقية" ،و"عـيــال الذيب"،
و"حكم البشر" ،و"ثريا" ،و"نوايا"،
و"شــاهـيــن" ،و"ك ــان فــي كــل زمــان"،
وسباعية "نساء في شعاع النبوة"،
ومــن األعـمــال الكوميدية :خالتي
قـ ـم ــاش ــة ،رقـ ـي ــة وس ـب ـي ـك ــة ،درس
خصوصي.
يبقى الـقــول ،إن الفنانة سعاد
عبدالله ،ال تزال تبهرنا وتمتعنا
ب ــأدائ ـه ــا االح ـت ــراف ــي واإلب ــداع ــي،
ً
ش ـك ــرا "أم طـ ــال" ع ـلــى اح ـتــرامــك
لعقلية الـمـشــاهــديــن ،واحـتــرامــك
لتاريخك الفني الكبير ،وبانتظار
عرض "هم نوايا".

عبدالحسين عبدالرضا شخصية مهرجان مرام« :غنيمة» في «الخافي أعظم» شريرة ومستفزة
«نجوم الفن واإلعالم» الثالث

«مارفل» تطرح تريللر
جديدًا لـ «»Ant-Man

رغم تقارب السن بينهما تؤدي دور والدة «هيا»

عبدالحسين والشعيبي في مسلسل (التنديل)
تكرم الدورة الثالثة من مهرجان نجوم الفن واإلعالم،
الـتــي ستنطلق بعد غــد االثـنـيــن ،تحت رعــايــة وحضور
رجل األعمال فواز مبارك الحساوي ،الفنان الكبير الراحل
عبدالحسين عبدالرضا ،حيث سيكون شخصية المهرجان
ً
هذا العام ،تقديرا لدوره الفني الرائد الطويل على صعيد
المسرح والدراما واإلذاعة ،عبر مسيرة فنية طويلة.
وستقام فعاليات دورة المهرجان في فندق ومنتجع
شاطئ النخيل ،بحضور نخبة من صناع الفن واإلعالمي
الكويتي ،وسيحل الفنان السعودي عبدالمحسن النمر
ً
ضيفا على المهرجان ،وسيتم تكريمه إلى جانب نخبة
من الفنانين واإلعالميين الكويتيين الرواد والشباب.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـم ـه ــرج ــان ج ـمــال
الـ ـع ــدوان ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،إن "ه ـ ــذا االخ ـت ـيــار
ً
ً
جــاء تكريما ووف ــاء وتـقــديــرا للمسيرة الفنية الطويلة

قال مات لوبالن إنه
سيستقيل من تقديم
برنامج السيارات "توب
غير" على شبكة "بي .بي.
سي" بعد سلسلة الحلقات
املقبلة.
وكان لوبالن أحد نجوم
املسلسل األميركي
الكوميدي الشهير "فريندز"
في تسعينيات القرن
املاضي.
وحقق املمثل األميركي
شهرة عاملية عندما جسد
شخصية جوي تريبياني
في املسلسل الكوميدي
الذي كان يعرض على
شبكة "إن .بي .سي" ،وكان
أول مقدم برامج غير
بريطاني يشارك في تقديم
البرنامج عندما قدمه في
عام .2016
وقالت "بي .بي .سي" إن
لوبالن وجد أن متطلبات
السفر للبرنامج شاقة.
وقال لوبالن في بيان
"االلتزام بالوقت والسفر
كثيرا يبعدانني عن أسرتي
وأصدقائي أكثر مما
أتحمل".
وأضاف" :إنه أمر مؤسف،
لكن لهذه األسباب لن
أواصل املشاركة في
البرنامج .سأظل لألبد أحد
مشاهدي توب غير واتمنى
للفريق استمرار النجاح".
(رويترز)

للفنان الراحل عبدالرضا ،إلى جانب استذكار حضوره
ً
الرمضاني المعتاد كل عام" ،الفتا إلى أن "عبدالرضا رائد
فني عريق من رواد الفن في الكويت ومنطقة الخليج".
ّ
وثمن العدواني تعاون أسرته الكريمة الموافقة على
ً
هذا التكريم ،معتبرا ذلك يمثل إضافة مهمة في تاريخ
المهرجان ،الــذي سيواصل مسيرته في تكريم النجوم
الـ ــرواد الـكـبــار بـكــل دوراتـ ــه الــاحـقــة ،والــذيــن تــركــوا في
ً
ً
الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية أثرا واضحا
في التميز والحضور والعطاء.
وذكـ ــر أن ح ـفــل الـ ـ ــدورة ال ـثــال ـثــة ال ـمــرت ـقــب ستتخلله
عــدة فقرات ،إلــى جانب القيام بتكريم النجوم الفنانين
واإلعالميين الكبار والشباب الذين ساهموا وتركوا أثرا
ً
ً
وبصمات في الحركة الفنية الكويتية محليا وخليجيا
ً
وعربيا.

أ كــدت الفنانة مــرام البلوشي ،أنها
تحظى بمسلسالت متجددة ومتغيرة
كل عام ،إذ تطل على المشاهدين في
رمضان الجاري ،من خالل مسلسلي
"الخافي أعظم" و"عبرة شارع".
وقالت مــرام ،إنها تحاول اإلضافة
ً
لـلـشـخـصـيــة ال ـت ــي ت ـج ـســدهــا دائـ ـم ــا،
ً
الفـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا صـ ـنـ ـع ــت ط ــابـ ـع ــا
ً
كوميديا لدورها في مسلسل "غرابيب
سود" العام الماضي ،رغم أنه مسلسل
تراجيدي.
ً
وأضافت أنها ال تفضل دورا على
آخ ـ ــر ،م ــوض ـح ــة أن "الـ ـخ ــاف ــي أع ـظ ــم"
ً
ك ــان األع ـلــى م ـشــاهــدة ،ال ــذي جـســدت
مــن خــالــه شـخـصـيــة "غـنـيـمــة" زوجــة
م ـن ـص ــور ،وهـ ــي ش ـخ ـص ـيــة م ـس ـت ـفــزة
ً
وشريرة جدا.
و حـ ـ ـ ـ ــول تـ ـق ــد يـ ـمـ ـه ــا دور غ ـن ـي ـم ــة
وال ـ ـ ـ ــدة "ح ـ ـصـ ــة" (ه ـ ـيـ ــا عـ ـب ــدالـ ـس ــام)
ر غــم تقاربهما فــي ا لـســن ،ذ كــرت أنها
ل ـي ـس ــت ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،الـ ـت ــي ت ـم ـثــل
فـيـهــا شـخـصـيــة أك ـبــر مــن ع ـمــرهــا ،إذ
سـبــق لـهــا أ نـهــا أدت دور ا م ــرأة تبلغ
الخمسين من العمر في مسلسل "كحل
أسود" العام الماضي.
يــذ كــر أن مسلسل "ا لـخــا فــي أ عـظــم"،
م ــن ب ـطــول ـت ـهــا إلـ ــى ج ــان ــب الـفـنــانـيــن
إبــراه ـيــم ال ـحــربــي ،وه ـيــا عـبــدالـســام
وع ـلــي كــاكــولــي وع ـبــداإلمــام عـبــدالـلــه
ومحمد العجيمي وا لــرا حــل عبدالله
الباروني.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول جـ ـ ــديـ ـ ــدهـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي،
ح ـي ــث شـ ـ ّـوقـ ــت ج ـم ـه ــوره ــا ل ـح ـضــور
مسرحيتها الجديدة "للحريم فقط"،
والـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـع ــرض ف ـ ــي عـ ـي ــد ال ـف ـط ــر
ا لـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،أو ضـ ـ ـح ـ ــت أن ا ل ـم ـس ــر ح ـي ــة

مرام مع شفيقة في «الخافي أعظم»
تـ ـخ ــص قـ ـض ــاي ــا الـ ـ ـم ـ ــرأة وال ـم ـش ــاك ــل
ال ـتــي تــواجـهـهــا فــي الـمـجـتـمــع ،ألنـهــا
عمود المنزل ،وذلك بقالب كوميدي،
تـشــويـقــي ،يـحـمــل الـقـلـيــل مــن الــرعــب،
ومعها في العمل هند البلوشي ،زهرة
الـخــرجــي ،عيسى ذي ــاب ،ريــم ارحـمــه،
بدور عبدالله ،أحمد السعدون ،أريج
العطار ،فرح ،كفاح الرجيب ،ملك أبو
زيد ،نورهان بمشاركة فرقة جالكسي
قروب االستعراضية ،تصميم الديكور
قاسم الشليان ،واألزياء حصة العباد،
م ـس ــاع ــد ال ـم ـخ ــرج أح ـم ــد ال ـس ـع ــدون،
تصميم الخدع وتنفيذها عبدالعزيز
بوصخر.

وأثـ ـن ــت ال ـب ـل ــوش ــي ع ـل ــى م ــا قــال ـتــه
ال ـف ـنــانــة ح ـي ــاة ال ـف ـهــد ح ــول ان ـش ـغــال
ن ـ ـجـ ــوم ال ـ ـفـ ــن ف ـ ــي م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي حتى نسوا فنهم ،مشيرة
إ لــى أن عــدد متابعيها قـلـيــل ،بسبب
حـ ــرص ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع هـ ــذه
الـ ـم ــواق ــع ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا ال ت ـع ـلــن عــن
شــيء دون تجربة شخصية ،وأنهت
حوارها بتشديدها على أنها مهتمة
ً
جدا بفنها ورسالتها الفنية.

طرحت شركة مارفل
املنتجة تريللر جديدا
لفيلم األبطال الخارقني
الجديد "ANT-MAN AND
 ،"THE WASPاملقرر طرحه
في الواليات املتحدة 6
يوليو املقبل.
الفيلم من بطولة
إيفانجلني ليلي ،وهانا
جون كامني ،وبول رود،
وجودي جرير ،وميشيل
فايفر ،ووالتون جوجينز،
ومن إخراج بيون ريد،
ومن كتابة كريس ماكينا،
وإريك سومرز ،وأندرو
برير ،وجابرييل فيراري،
وبول رود.
وتدور قصة الفيلم حول
شخصية ANT-MAN
بعد ظهوره في فيلم
"CAPTAIN AMERICA:
 ،"CIVIL WAيواجه سكوت
النج العواقب املترتبة على
اختياراته كبطل خارق
واألب ،فبينما يناضل
إلعادة توازن حياته
مع مسؤولياته ،يواجه
هوب فان دين والدكتور
هانك بيم مهمة جديدة،
ويجب على سكوت أن
يتعلم القتال إلى جانب
 ،THE WASPحيث
يعمل الفريق معًا لكشف
األسرار.

الحايك :الفيلم الوثائقي يملك قوة التأثير واالنتشار الجماهيري
شارك في الجلسة النقاشية لـ «أبو ناصر» في «الثقافة والفنون»
أكد الناقد عباس الحايك أن مخرج فيلم
"أب ــو نــاصــر" اعـتـمــد عـلــى تـنــويــع اللقطات
وأحجامها ،ولم يتوقف عند كادر واحد ،بل
حاول تغيير الزوايا واألمكنة لكسر الجمود
البصري ومحدودية اللقطات في الورشة.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال عـ ــرض وم ـنــاق ـشــة الـفـيـلــم
الــوثــائـقــي للمخرج سعيد الـجـيــرانــي ،في
جمعية الثقافة والفنون في الدمام ،بدعوة
الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع الجمعية
العربية السعودية للثقافة والفنون.
وق ـ ــال ال ـح ــاي ــك إن ف ـي ـلــم "أب ـ ــو ن ــاص ــر"،
ينتمي أل ف ــام ا لـسـيــرة ا لــذا ت ـيــة ،أو يمكن
أن ي ـص ـن ــف ك ـف ـي ـل ــم مـ ــن أ ف ـ ـ ــام ا ل ـم ــا م ــح
الشخصية أو البورتريه حسب تصنيف
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ـ ــي األف ـ ـ ـ ـ ــام ال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــة
األميركي ميتشل بلوك ،وهي األفالم التي
ت ــدور ح ــول إ ن ـج ــازات خــا صــة لشخصية
ً
م ــا ،أيـ ــا ك ــان اخ ـت ـصــاص ـهــا .وه ـنــا يـســرد
الفيلم حكاية أبو ناصر ،وسيرته الذاتية،

ا هـتـمــا مــا تــه وا لـمــوا قــف ا لـتــي عايشها في
حياته المهنية.
وتكمن أهمية هذه السيرة في انها انعكاس
لسيرة جيل ،عايشوا بــدايــات شركة أرامكو
والتحوالت التي طرأت على المجتمع ،تحوالت
اجتماعية واقتصادية ووظيفية ،حيث انتقل
العديد من أبناء المنطقة من ممارسة مهن
وح ــرف كالصيد والــزراعــة إلــى موظفين في
الشركة الوليدة ،وما تبعها من تبدالت على
المستوى االجتماعي واالقتصادي.
ويقول الحايك في الفيلم" :يسرد أبو ناصر
سيرته ،منذ الشباب حتى وقتنا الحالي بمرح
بــالــغ ،يضفي على الحكايات الـتــي يسردها
ً
ظرافة تبعا لشخصيته المرحة الملحوظة،
فلم تترك عليه المعاناة أي مالمح حزن ،بل بدا
ً
ً
ً
منطلقا محبا للحياة ،وهو ما أعطى انطباعا
ً
ً
مريحا عن الفيلم ،وهذا مهم جدا في اختيار
الشخصية الـبــورتــريــه للفيلم الــوثــائـقــي .لم
يأخذنا أبو ناصر إلى عالم حكاياته بشجن

ك ـمــا ه ــي الـ ـع ــادة ف ــي م ــن ي ـجــرف ـهــم الـحـنـيــن
للماضي أثناء لحظات التذكر ،ولكنه سحبنا
إلى عالمه عبر طاقة المرح والعفوية ،حتى
وهو يسرد حكاية خسارته يده ،رغم وجعها
وتراجيديتها".
وذكــر الحايك ،خــال الجلسة التي أدارهــا
مسؤول العالقات العامة بالجمعية عبدالله
الحسن بحضور المخرج سعيد الجيراني
والمصور حسن الجيراني ،أن الفيلم يعيبه
طوله ،فثالثون دقيقة تبدو طويلة في مثل هذا
النوع من األفــام التي تغيب عنها اللقطات
ال ـتــي ت ـعــوض ال ـجــانــب الـ ـس ــردي أو تحضر
األم ـك ـنــة وال ـش ـخــوص لـتـضـفــي حـيــويــة على
الفيلم و ســا ســة تجعل الثالثين دقيقة تمر
سريعة ممتعة بقدر ما فيها من مواقف ،فكان
حــديــث أبــي نــاصــر فــي ورشـتــه يحتل الجزء
األكبر من الفيلم ولم يخرج من هذا اإلطار إال
في المشاهد التي غــادر فيها إلــى البحر ،أو
باللقطات األرشيفية التي استخدمها المخرج.

وتــابــع "وفــي جانب آخــر غابت عــن الفيلم
اللقطات التي تعطينا انطباعا كمشاهدين عن
عالقة أبي ناصر بالناس وعالقته بالمكان،
فال أثــر اال له وألدوات ــه وخشبه .كنا بحاجة
كمشاهدين أن نتعرف أكثر على الناس حوله.
إضافة لغياب أثر المكان ،فال حضور لسنابس
ســوى عبر صــور أرشيفية عــابــرة .لــم نشعر
بـتـلــك الـعــاقــة الحميمية اال عـبــر سـ ــرده ،لم
ً
ً
تأخذنا الكاميرا لتقدم لنا تشخيصا بصريا
لهذه العالقة .لم نشعر بعالقته ببحر سنابس،
وتحوالته ،لم نشعر بعالقته بالشوارع واألزقة
والناس .بل كان الكالم وحده سيد الموقف".
وأكد الحايك أن الفيلم الوثائقي الذي يملك
قوة التأثير واالنتشار الجماهيري ،يرجع إلى
ثرائه التعبيري ،ويعتمد على الواقع وسيولة
إدراك ـ ــه مــن الـمـتـلـقــي ألن "األف ـ ــام الــوثــائـقـيــة
جزء من وسائل العالم التي ال تساعدنا فقط
على فهم عالمنا ،ولكن على استيعاب دورنا
فيه والتي تشكلنا بوصفها وسيلة اتصال

ً
مكرما من الحربي
الحايك
جماهيرية ،بمعنى الفيلم الوثائقي عبارة
عن سلسلة ثقافية ،يحمل في جوهر مادته
العامل المؤثر القادر على تغيير القيم الفكرية
واألخالقية التي تحكم سير ركب مجتمع ما".

وف ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ال ـن ـقــاش ـيــة وبـعــض
ال ـ ـمـ ــداخـ ــات ،كـ ــرم م ــدي ــر ال ـج ـم ـع ـيــة يــوســف
ال ـحــربــي ض ـيــوف الـجـلـســة والـشـخـصـيــة في
فيلم "أبو ناصر".

ةديرجلا
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دوليات
واشنطن تحذر دمشق من مهاجمة األكراد ...و«قسد» مع الحوار
● «اجتماع عمان» حول «صفقة الجنوب» يعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية األسبوع المقبل
● ليبرمان يشكر موسكو على تفهم االحتياجات األمنية اإلسرائيلية حول وجود إيران في سورية

ً
وجهت واشنطن تحذيرا
ً
مباشرا إلى الرئيس السوري
بشار األسد من مغبة مهاجمة
حلفائها األكراد ،في وقت
ال تزال االتصاالت متواصلة
إلنجاح ما بات يعرف بـ "صفقة
الجنوب" التي تهدف إلى نشر
الجيش السوري على حدود
األردن وإسرائيل.

حــذرت وزارة الــدفــاع األميركية
(البنتاغون) الرئيس السوري بشار
األسد من استخدام القوة العسكرية
ض ـ ــد ح ـل ـي ـف ـت ـهــا «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» (قسد) شرقي سورية.
وخ ــال مؤتمر صـحــافــي ،أمس
األول ،قال الجنرال كينيث ماكنزي
مـ ــن ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان« :يـ ـج ــب عـلــى
أي ط ــرف مـنـخــرط فــي ســوريــة أن
يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة
األميركية أو شركائنا في التحالف
ً
ستكون سياسة سيئة جدا».
وك ــان األس ــد وض ــع فــي مقابلة
مـ ــع «روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم» ب ـث ــت أم ــس
األول «ق ـس ــد» أمـ ــام خ ـي ــاري ــن :إمــا
ال ـم ـف ــاوض ــات أو ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ً
مناطقها بــالـقــوة ،قــائــا« :بوجود
األميركيين أو بعدم وجودهم ،ليس
لدينا خيار آخر ...على األميركيين
أن ي ـ ـ ـغـ ـ ــادروا ،وس ـ ـي ـ ـغـ ــادرون فــي
شكل ما».
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،ذكـ ـ ـ ــرت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة أن
الواليات المتحدة ال تتطلع لقتال
قـ ــوات س ــوري ــة أو إي ــران ـي ــة لكنها
س ـت ـس ـت ـخــدم «ال ـ ـقـ ــوة الـ ـض ــروري ــة
والـمـتـنــاسـبــة» لـلــدفــاع عــن الـقــوات
األمـيــركـيــة وال ـق ــوات الـشــريـكــة لها
فــي ال ـحــرب عـلــى تنظيم «داع ــش»
في سورية.
وقال مسؤول في الوزارة« :يظل
التحالف العالمي بقيادة الواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة م ـل ـتــزمــا ال ـتــرك ـيــز على
هــزي ـمــة «داع ـ ــش» ف ــي س ــوري ــة وال
يـسـعــى لـقـتــال حـكــومــة ســوريــة أو
إيران أو جماعات دعم إيرانية في
سورية».
ويـعـتـقــد أن ه ـنــاك ن ـحــو 2000
م ــن الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة األم ـيــرك ـيــة
فــي ســوريــة حـيــث يـقــدمــون الــدعــم
لـ ــ»قـ ـس ــد» الـ ـت ــي ت ـق ــوده ــا وح ـ ــدات
حماية الشعب الـكــرديــة وتسيطر
على مناطق واسعة خارج سيطرة
الحكومة السورية ،لكنها تجنبت
االشتباكات المباشرة معها خالل
الحرب متعددة األطراف.

مفاوضات ونقاش
مــن جانبه ،قــال كينو غابرييل

سوريون يمرون امام صورة لألسد في دمشق (أ ف ب)
ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «قـ ـس ــد» ،إن الـحــل
العسكري «ال يوصل ألي نتيجة...
وأي حل عسكري بما يخص قوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة س ـي ــؤدي
إل ــى مــزيــد م ــن ال ـخ ـســارة وال ــدم ــار
وال ـص ـع ــوب ــات بــال ـن ـس ـبــة لـلـشـعــب
السوري».
وأض ـ ــاف غــابــري ـيــل« :ال ـخ ــاص
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــوض ــع ال ـ ـسـ ــوري مــن
خالل مفاوضات ومن خالل قبول
م ـخ ـت ـلــف أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ضـمــن
س ــوري ــة ب ــاآلخ ــر والـ ـجـ ـل ــوس إل ــى
طاولة المفاوضات والنقاش حول
مصالح الشعب السوري وحقه في
الحياة بحرية وكرامة».
وتــابــع« :وه ــذا شــيء رأيـنــاه من
خالل دولة أو نظام ديمقراطي قائم
على أســاس التعددية والمساواة
وال ـحــريــة وال ـعــدالــة لـكــل الـشـعــوب
ولكل المكونات ســواء العرقية أو
اإلثنية أو الدينية الـمــوجــودة في
سورية».

وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات األس ـ ـ ـ ــد،
وب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـط ــورات األم ـن ـي ــة فــي
م ــديـ ـن ــة ال ـق ــام ـش ـل ــي وريـ ـفـ ـه ــا فــي
محافظة الحسكة ،استقدمت «قسد»
تعزيزات عسكرية كردية كبيرة من
قــوات مكافحة اإلرهــاب من مدينة
المالكية .إلى ذلك ،كشفت مصادر
ً
أن ق ـيــاديــا فــي «ق ـســد» مــن منطقة
ت ــل ح ـم ـيــس ج ـن ــوب ــي ال ـقــام ـش ـلــي
انشق وسلم نفسه لحاجز للجيش
السوري في قرية ذبانة.

االجتماع الثالثي
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ــن م ـص ــدر مطلع
فــي تصريح لــوكــالــة «سبوتنيك»،
أمس ،أن االجتماع الثالثي الروسي
األم ـي ــرك ــي األردن ـ ــي ح ــول منطقة
خ ـفــض الـتـصـعـيــد الـجـنــوبـيــة في
ســوريــة ،سيعقد األس ـبــوع الـقــادم
في عمان على مستوى نواب وزراء
الخارجية.

وك ـ ـ ــان مـ ـص ــدر آخـ ـ ــر قـ ــد ص ــرح
لوكالة «سبوتنيك» في وقت سابق،
أن المشاركين في هذه المحادثات
س ـي ـق ـت ــرح ــون ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـي ـطــرة
عـلــى منطقة تخفيض التصعيد
الجنوبية السورية إلــى الحكومة
الـ ـس ــوري ــة والـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة
الــروسـيــة ،بعد أن قــام المسلحون
المحليون بإلقاء األسلحة الثقيلة
من المتوقع أن يركز االجتماع على
منع الوجود اإليراني في المنطقة،
والـ ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل ال ـق ـل ــق الــرئ ـي ـســي
إلسرائيل المجاورة.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية
قــد أعلنت ،يــوم االثنين الماضي،
تــوصــل كــل مــن روسـيــا وإســرائـيــل
إلى اتفاق لنشر القوات الحكومية
الـســوريــة فــي المنطقة الـحــدوديــة
فــي الـجـنــوب ال ـس ــوري ،واستثناء
ال ـقــوات اإليــران ـيــة أو ق ــوات «حــزب
الله» من المنطقة.
وأف ــادت تقارير أمــس ،بــأن لقاء

وزيــر الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور
ل ـي ـبــرمــان بـنـظـيــره ال ــروس ــي أثـمــر
ً
ً
ً
ً
توافقا وتفاهما روسيا إسرائيليا
بضرورة انسحاب إيران وحزب الله
لـيــس فـقــط مــن الـجـنــوب ال ـســوري،
إن ـم ــا م ــن ك ــل األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة
مقابل نشر قــوات النظام السوري
في الجنوب السوري وعلى الحدود
مع إسرائيل.
وكـ ــان ل ـي ـبــرمــان ق ــال ف ــي خـتــام
في ختام زيارته الى موسكو ،إنه
يشكر الجانب الروسي على تفهم
االحتياجات األمنية اإلسرائيلية
بما يتعلق بالوجود اإليراني في
سورية.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـنـيــامـيــن نتنياهو
ً
ً
ات ـ ـصـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا ل ـي ــل ال ـخ ـم ـيــس
ـ الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ب ــال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتين لوضع اللمسات
األخـيــرة على التفاهمات ،على أن
تـقــوم إســرائ ـيــل بــاطــاع الــواليــات

الـمـتـحــدة عـلــى تـفــاصـيـلــه ،كـمــا أن
نتنياهو سيطلع الرئيس الفرنسي
والـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة ورئـيـســة
وزراء بريطانيا على هذا االتفاق.

بـعــد أيـ ــام عـلــى عــرقـلــة ال ـكــويــت م ـش ــروع بـيــان
أميركي في مجلس األمن يدين الفلسطينيين في
التصعيد األخير الذي شهدته غزة ،شهد مجلس
األمــن مواجهة أميركية ـ ـ ـ كويتية جديدة ،بعدما
رفضت واشنطن مشروع القرار الكويتي لحماية
الفلسطينيين رغــم تقديم الكويت نسخة معدلة
ومخففة .وتم أمس األول ،تأجيل التصويت على
مشروع القرار الذي قدمته الكويت في البداية قبل
اسبوعين حتى األمس ،وهو يطالب بوقف استخدام
اي «قوة مفرطة وغير متناسبة وتمييزية» من جانب
القوات االسرائيلية ويستنكر اطالق الصواريخ من
قطاع غزة على المنطقة المدنية االسرائيلية.

وأع ــرب الـقــرار عــن «القلق الـبــالــغ» إزاء تصاعد
العنف والتوتر بين إسرائيل وفلسطين في الشهر
الماضي ،إذ فتحت القوات االسرائيلية النار على
المتظاهرين الفلسطينيين في غزة ،فقتلت اكثر من
 120مدنيا ،وأصابت أكثر من  2700آخرين.
ويدعو القرار إلى النظر في اتخاذ تدابير لضمان
سالمة وحماية المدنيين الفلسطينيين ،في حين
يـطــالــب األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو
غــوتـيــريــس بـتـقــديــم تـقــريــر ح ــول «آل ـي ــة الـحـمــايــة
الدولية» المحتملة.
وك ــان ــت ال ـكــويــت ق ــدم ــت م ـش ــروع ق ــراره ــا قبل
أسبوعين ،وطالبت في البداية بنشر قــوة تؤمن

من جهة ثانية ،أعلنت فصائل
سـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة عـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
مـ ـح ــافـ ـظ ــة درعـ ـ ـ ـ ــا« ،ت ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــارة»
مـنـطـقــة عـسـكــريــة يـمـنــع االق ـت ــراب
منها ،بالتزامن مع وصول حشود
ع ـس ـكــريــة ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري إل ــى
منطقة مثلث الموت.
وه ـ ــدد ال ـت ـحــالــف م ــن أس ـمــاهــم
ّ
«عرابي المصالحات» من االقتراب
من التل «االستراتيجي» أو المنطقة
المحيطة به .وسقوط «تل الحارة»،
يعني تـتــالــي سـقــوط الـبـلــدات في
َ
ري ــف ــي درعـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة ف ــي يــد
النظام.
عواصم  -وكاالت

الجهود الجارية نحو السالم بين االسرائيليين
والفلسطينيين».
واعتبرت أنه «يدعو اسرائيل الى الكف فورا عن
االعمال التي تقوم بها دفاعا عن النفس ،لكنه ال
يشير الى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات
االمن والمدنيين االسرائيليين».
ووج ـه ــت هـيـلــي ت ـحــذيــرا واض ـح ــا ال ــى ال ــدول
االوروبية والــدول االعضاء االخــرى في المجلس،
موضحة ان اختيار «التصويت لمصلحة هذا القرار
سيكشف افتقادها الـقــدرة على المشاركة في اي
مفاوضات تتمتع بالصدقية بين الطرفين».
وقالت ان «الواليات المتحدة ستستخدم الفيتو

حتما ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت».
وطــرحــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ـســودة مـضــادة
للقرار ّ
تحمل فيه «حماس» مسؤولية أعمال العنف
االخـ ـي ــرة ف ــي غـ ــزة ،وت ـطــالــب ب ــأن «ت ــوق ــف حركتا
حماس والجهاد االسالمي ،كل االنشطة العنيفة
واالعمال االستفزازية بما في ذلك على طول السياج
ّ
وصعدت الواليات المتحدة من لهجتها
الحدودي».
تجاه مشروع قرار قدمته الكويت يدعو إلى حماية
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع
غ ــزة ،معتبرة أن ــه يعتمد «نهجا مـنـحــازا مفلسا
أخالقيا».
(نيويورك  -وكاالت)

●

ي ـبــدو أن ات ـفــاق «م ـع ــراب» بـيــن ح ــزب «ال ـق ــوات اللبنانية»
و«الـتـيــار الوطني الـحــر» انتهى والتسوية السياسية ،التي
ً
جمعت بين الحزبين لم تعد سارية المفعول خصوصا بعد
الهجمات اإلعــامـيــة المتبادلة بينهما خــال األي ــام القليلة
األخيرة.
فــرئـيــس «ال ـحــر» وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ال يوفر
مناسبة إال ويـسـتـهــدف «ال ـق ــوات» حـتــى وص ــل بــه األم ــر إلــى
مغازلة رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق مساعيه
لـضــرب «م ـع ــراب» وتـقــزيــم رئـيــس ال ـحــزب سمير جعجع في
الحكومة المقبلة.
ً
وبعد «الحرب» الكالمية بين الطرفين كان الفتا أمس ،عودة
«الدعاوى» بينهما إذ كان طوي هذا الملف بداية عام  2015عند
التوقيع على اتفاق «معراب» حيث أقدم الفريقان على إسقاط
دعاوى القدح والذم والتشهير كافة أمام المحاكم المعنية وكان
مجموعها وصل إلى المئة  60من عند «القوات» و 40من «الحر».
وأعلن «القوات» ،أمس ،أنه سيرفع دعاوى افتراء ونشر أخبار
كاذبة بحق محطة محطة «أو.تي.في» وصحيفة «األخبار» على
خلفية مقدمة نشرتها المسائية أمس األول و«مانشيت» الثانية
أمــس واللتين اتهمتما «ال ـقــوات» بالتحريض على الجيش
اللبناني ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال حزب «القوات اللبنانية» في بيان ،أمس ،أنه «في

ً
مستقبال النائب نعمة افرام أمس (داالتي ونهرا)
عون
اللبنانية ستقوم برفع دعاوى افتراء ونشر أخبار كاذبة
بحق محطة أو.تي.في .وصحيفة األخبار وكل من يساهم
في فبركات من هذا النوع».

مرسوم التجنيس
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ال ي ــزال ال ـجــدل ح ــول مــرســوم التجنيس
يتفاعل ،حيث تشير المعلومات الى أن عدد الذين يشملهم
المرسوم المقترح يبلغ نحو ال ـ  400اســم ،بينهم جنسيات
سورية وفلسطينية وغربية وعدد من مكتومي القيد .وبعد
أن وقعه الرئيس عون بدأت تطرح أسئلة حول أحقية هؤالء
بالحصول على الجنسية ،باعتبار أن أغلبيتهم من أصحاب
ً
الثروات وال سبب موجبا يفرض تجنيسهم.

بوتين وبن زايد يوقعان
شراكة استراتيجية

وقع الرئيس الروسي فالديمير
بوتني ،أمس ،مع ولي عهد أبوظبي،
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
إعالن شراكة استراتيجية ،حسبما
ذكر بيان للمكتب الصحافي في
الكرملني.وقال بيان الكرملني
إن "بوتني وبن زايد سيناقشان
قضايا مواصلة بناء التعاون
الروسي اإلماراتي في مجاالت
التجارة واالقتصاد واالستثمار،
وكذلك القضايا الحالية على جدول
األعمال الدولي واإلقليمي".

أعلنت وزارة الخارجية السودانية
أن إحدى الهيئات التابعة لها
كشفت عن شبكة تزوير تقودها
سيدة من جنسية عربية .وأفادت
وكالة السودان لألنباء بأن
املختصني في إدارة التوثيق بوزارة
الخارجية نجحوا في كشف "أكبر
عملية تزوير مستندات ممنهج
تقوم به شبكة إجرامية تتزعمها
سيدة من جنسية عربية ،تعمل
على استقدام عدد كبير من العمالة
األجنبية بطريقة غير شرعية".

«الوفاق» الليبية ترغب في
«التعاون» مع واشنطن

«القوات» تنتقد «الحملة الباسيلية» ...وتقاضي «»OTV
بيروت  -ريان شربل

قررت مجموعة "جنرال الكتريك"
وقف نشاطاتها في ايران قبل
املهلة التي حددتها السلطات
االميركية للشركات مع اعادة
فرض الحظر على طهران بعد
انسحاب الواليات املتحدة من
االتفاق النووي االيراني.
وقال مصدر ان قرار املجموعة
الصناعية االميركية جاء امتثاال
لطلب واشنطن التي حددت مهلة
 180يوما اي حتى الرابع من
نوفمبر ،للشركات من اجل الغاء
العقود التي ابرمتها في ايران.
ومنعت السلطات االميركية ابرام
صفقات جديدة .الى ذلك ،قال
وزير الخارجية الفرنسي جان
إيف لودريان إن االتحاد األوروبي
أحرز بعض التقدم بشأن إجراءات
لحماية الشركات األوروبية من
العقوبات األميركية لكنه أكد أن
هذه اإلجراءات مازالت غير كافية،
بينما قال دبلوماسيون غربيون
إن األطراف املتبقية في االتفاق
النووي حذرت الواليات املتحدة
من أن قرارها االنسحاب من
االتفاق يقوض الجهود الروسية.

السودان :شبكة تزوير
تقودها سيدة عربية

لبنان :مرسوم التجنيس يدق آخر مسمار
في نعش «اتفاق معراب»
سياق الحملة الباسيلية المعروفة بخلفياتها وأهدافها
وال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى ش ــل الـ ـق ــوات الـل ـب ـنــانـيــة وتـحـجـيـمـهــا في
الحكومة ،أتت حملة محطة أو.تي.في .وصحيفة األخبار
تحت عنوان كاذب ومختلق هو التحريض على الجيش
اللبناني».
ول ـف ـت ــت «الـ ـ ـق ـ ــوات» إلـ ــى أن «كـ ــل م ــا ورد ف ــي الـمـحـطــة
والصحيفة ال يمت إلى الحقيقة بصلة ،وهو افتراء كامل
وتـضـلـيــل مـتـعـمــد وت ـق ــاري ــر مـفـبــركــة ومـخـتـلـقــة وك ــاذب ــة
تدحضها كل الوقائع ،إذ إن القوات اللبنانية سعت من
خ ــال جـمـيــع س ـفــراء ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الــذيــن تعاقبوا
في لبنان ،كما من خالل جميع المرجعيات في واشنطن
وعــواصــم ال ـقــرار الغربية والـعــربـيــة إلــى المطالبة بدعم
الـجـيــش الـلـبـنــانــي وت ـعــزيــزه وتسليحه وتـقــويـتــه ،وذلــك
ً
ان ـس ـجــامــا م ــع ت ــوج ــه الـ ـق ــوات الــوط ـنــي بـ ـض ــرورة حصر
ال ـســاح بـيــد الـجـيــش اللبناني وح ــده ،وأن يـكــون الـقــرار
االستراتيجي بيد الدولة اللبنانية من أجل قيام الدولة
الفعلية والجمهورية القوية».
واعـتـبــرت أن «كــل مــا تـقــوم بــه وســائــل اإلع ــام التابعة
للوزير جبران باسيل أو التي تــدور في فلكه السياسي
يدخل في سياق هدف أوحد وهو محاولة إقصاء القوات
الـلـبـنــانـيــة ع ــن ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة أو بــأح ـســن األحـ ــوال
تحجيمها ،ولو اقتضى األمر اختالق الروايات وفبركتها
ً
ون ـشــر الـشــائـعــات واألكـ ــاذيـ ــب» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن «ال ـقــوات

«جنرال إلكتريك»
تفر من إيران

معركة درعا

مواجهة أميركية ــ كويتية جديدة في مجلس األمن
حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل نحو ستين
منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل
وقطاع غزة ،وخففت اللهجة في النسخة األخيرة.
وقبل ساعات من تصويت مجلس األمن ،مساء
أمس ،على مشروع القرار الكويتي ،أكدت السفيرة
األميركية في االمم المتحدة نيكي هيلي أن واشنطن
ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
وتكون بذلك واشنطن استخدمت الفيتو للمرة
الثانية ضد مشرع قرار تقدمت به الكويت.
وقالت هيلي إن النص الذي قدمته الكويت باسم
ال ــدول العربية «أحـ ــادي الـجــانــب ،ويعتمد نهجا
منحازا مفلسا اخالقيا ،ولن يؤدي إال الى تقويض

سلة أخبار

وإذ اعتبرت مصادر متابعة أن «مساعي تبذل مع رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـح ـفــظ ال ـم ــرس ــوم وع ـ ــدم نـ ـش ــره ،ألن كـثـيــريــن،
ً
ّ
خـصـ ًـوصــا مــن الحريصين عـلــى الـعـهــد ،ي ـجــدون أن ــه ُيشكل
ضربة للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل
الـحـكــومــة وال ـجــدل ح ــول الـحـصــص ال ــوزاري ــة ،وعـلــى رأسـهــا
حصة رئـيــس الـجـمـهــوريــة» ،رأت مـصــادر مقربة مــن القصر
الجمهوري أن «الرئيس عون متمسك بحقه بإصدار المراسيم
ولن يتنازل عنه».
وفي ظل كل ذلك ،كشفت مصادر مقربة من حزب «القوات
اللبنانية» أن «ا ل ـحــزب يستعد للطعن بـمــر ســوم التجنيس
الجديد فور التأكد من توقيعه أو نشره في الجريدة الرسمية».
واعتبر مراقبون أن قــرار «الـقــوات» يــدق المسمار األخير في
نعش اتفاق معراب إذ أنه يستهدف مباشرة الرئيس عون».

دعت حكومة الوفاق الوطني
الليبية املدعومة من االمم املتحدة،
بعد اجتماع مع وفد اميركي في
العاصمة طرابلس ،الى "توسيع
التعاون" مع الواليات املتحدة.
وعقد اللقاء رئيس حكومة الوفاق
فايز السراج وفريقه ،مع قائد
القيادة العسكرية االميركية
الفريقيا (افريكوم) توماس
وولدهاوسر والقائم باالعمال
االميركية ستيفاني وليامز.
وأكدت حكومة الوفاق انها "اشادت
بدعم افريكوم للحرس الرئاسي
وحرس السواحل واجهزة وزارة
الداخلية" لكنها "دعت الى توسيع
مجاالت التعاون لتشمل االقتصاد
والتنمية" وذلك خالل لقاء في
قاعدة بحرية في طرابلس.

24

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3794السبت  2يونيو 2018م  17 /رمضان 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

اليمن :خطة من  3محاور لتحرير الحديدة تبدأ من الجنوب
• تتضمن ترك مهرب للحوثيين وحماية المنشآت النفطية • قرقاش :لن نسمح بتمركز إيران بالجزيرة العربية
وضع الجيش اليمني والقوات
اليمنية المتحالفة مع دول
التحالف العربي خطة محكمة
من  3محاور القتحام مدينة
الحديدة االستراتيجية على
البحر األحمر ،وتحريرها من
قبضة الحوثيين ،في ًتطور
سيكون األبرز ميدانيا منذ بدء
الحملة العسكرية العربية
إلعادة الشرعية إلى اليمن.

السعودية تنشئ
ً
مطارا في محافظة
مأرب

تتسارع التحضيرات لمعركة
ال ـحــديــدة ع ـلــى ال ـســاحــل الـغــربــي
لليمن ،فقد أعلن محافظ الحديدة
الحسن طــا هــر ،أ مــس ،أن الجيش
وضع خطة من  3محاور لتحرير
المدينة من المتمردين الحوثيين،
تشمل الدخول السريع من الجهة
الجنوبية إلى المواقع الرئيسية،
عبر إغالق جنوبي شرقي الطريق
الـمـتـجــه إل ــى ب ــاج ــل ،ب ـهــدف مـنــع
قــدوم أي مـســا عــدات عسكرية من
صـنـعــاء بــاتـجــاه الـمــديـنــة ،وفـتــح
منفذ مــن الجهة الشمالية لفرار
مقاتلي الميليشيات ،وفتح جبهة
جديدة باتجاه المطار الدولي.
وذ كــر طاهر أن " قــوات الجيش
الوطني متقدمة في شكل ملحوظ
وأصبحت على مشارف الحديدة،
ومـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـش ــرق ــي ه ـن ــاك
تقدم نحو المطار الذي ال يفصل
الجيش عنه سوى  6كيلومترات"،
ً
ال ف ـ ـتـ ــا إ ل ـ ــى أن ا لـ ـمـ ـط ــار س ـي ـكــون
مــن أول ا لـمــوا قــع ا لـتــي سيتعامل
ال ـج ـيــش م ـع ـهــا وي ـح ــرره ــا ،وأن ــه
أول ـ ــى ال ـم ـن ـش ــآت ال ـت ــي س ـي ـجــري
تفعيلها بعد التحرير مباشرة.
وش ــدد مـحــافــظ الـحــديــدة على
أن ال ـج ـيــش قـ ــادر خ ــال ســاعــات
على اقتحام المدينة وتحريرها
كــامـلــة" ،لـكــن ألن الـحــديــدة مدينة
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وف ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ــواقـ ــع
ً
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ت ـح ـت ـض ــن ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مــن
ال ـم ـن ـش ــآت ال ـن ـف ـط ـيــة وال ـم ـصــانــع
الـكـبــرى والـمـيـنــاء ،فــا بــد مــن أن
ً
ي ـكــون ال ـت ـحــرك م ــدروس ــا وبـبــطء
ل ـض ـمــان س ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن فــي
ا لـ ـمـ ـق ــام األول و ه ـ ــذه ا ل ـم ـن ـشــآت
ال ـح ـيــويــة ،لــذلــك ه ـنــاك تــرتـيـبــات
خــا صــة لـكـيـفـيــة ا ل ــد خ ــول يصعب
اإلفصاح عنها".
واس ـت ـطــرد ال ـطــاهــر ب ــأن هـنــاك

الـعـمـيــد طـ ــارق صــالــح من
داخ ـ ـ ــل ق ـ ـيـ ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ال ـس ــاح ــل
الغربي (تويتر)
ً
ً
ت ـن ـس ـي ـقــا ك ـب ـي ــرا م ــع شـخـصـيــات
اعـتـبــاريــة ب ــارزة داخ ــل الـمــديـنــة،
للقيام بــدور مـحــوري فــي عملية
ا لـتـحــر يــر ،و هــذه الشخصيات لن
ت ـت ـح ــرك ق ـب ــل إع ـط ــائ ـه ــا اإلش ـ ــارة
للقيام بالمهام المنوط بها.
من جهتها ،أفادت ألوية حراس
الجمهورية ،التي يقودها العميد
ركن طارق محمد عبدالله صالح
(نـ ـج ــل ش ـق ـيــق ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي
ال ـس ــاب ــق ص ــال ــح) ب ــأن "م ـجــريــات
األ ح ــداث تؤكد أن معركة تحرير
ً
ال ـح ــدي ــدة بــاتــت مـحـســومــة وف ـقــا
للمعايير العسكرية" ،وأن"تحرير
م ـي ـنــاء ال ـح ــدي ــدة وم ـط ــاره ــا بــات
مسألة وقت".
ودمـ ـ ـ ــرت مـ ـق ــات ــات ال ـت ـح ــال ــف
العربي لدعم الشرعية ،الخميس،
ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة لـمـيـلـيـشـيــات
ال ـحــوثــي ف ــي مـنـطـقــة م ـنــاخــة فــي
ص ـن ـعــاء ،كــانــت ف ــي طــريـقـهــا إلــى

جولة لوفد برلماني فرنسي في أسواق مدينة مأرب أمس األول (تويتر)
ال ـح ــدي ــدة ،م ــا أس ـفــر ع ــن "س ـقــوط
قتلى و جــر حــى و تــد مـيــر مركبات
عسكرية للميليشيات".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ذك ـ ــرت م ـص ــادر
يـ ـمـ ـنـ ـي ــة أن ا لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ا لـ ـح ــو ث ــي
البارز أبوعلي الحاكم وصل إلى
الحديدة لتدارك وللملمة الوضع
المنهار للميليشيات ،عقب تقدم
المقاومة اليمنية وألوية العمالقة
وا لـمـقــاو مــة التهامية ،المدعومة
مــن ق ــوات الـتـحــالــف ال ـعــربــي إلــى
مشارف المدينة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
ال ـق ـي ــادي ال ـح ــوث ــي ،وه ــو رئـيــس
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
ل ـل ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات الـ ـمـ ـتـ ـم ــردة ،عـقــد
لقاء ات مع القيادات الحوثية في
الـمــديـنــة ،وســط انـتـشــار عسكري
وأمني في الشوارع.
وال ـح ــاك ــم م ــن أب ـ ــرز ال ـق ـي ــادات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة وأح ـ ـ ــد

األشخاص المدرجين على قائمة
العقوبات ،التي أصدرها مجلس
األمن.
وأفـ ـ ــادت م ـص ــادر م ـت ـعــددة بــأن
الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن كـ ـثـ ـف ــوا م ـ ــن إرس ـ ـ ــال
الـ ـتـ ـع ــزي ــزات مـ ــن ص ـن ـع ــاء وذم ـ ــار
ومناطق أخــرى إلــى الـحــديــدة ،في
مـ ـح ــاول ــة ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـت ـصــدي
للهجوم المرتقب.
ك ـمــا ش ــرع ــت الـمـيـلـيـشـيــات في
حملة اعتقاالت طاولت أكثر من 40
من الناشطين الحقوقيين والشباب
في المدينة.
وت ـع ـي ــش ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات حــالــة
اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار ق ـ ـصـ ــوى ،ام ـ ـتـ ــدت إل ــى
عــدد مــن المناطق التي تقع تحت
سيطرتها ،إذ أوفدت الميليشيات
عــدد مــن قـيــاداتـهــا إلــى محافظات
عــدة لحشد المقاتلين إ لــى جبهة
الساحل الغربي.
وذك ـ ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أن

الحوثيين أوفدوا عبداللهالشامي
ً
المعين من قبلهم رئيسا لجامعة
الـحــديــدة إلــى محافظةإب لحشد
طـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس إلـ ـ ـ ــى ج ـب ـه ــات
ً
الساحل الغربي متعهدا لهم بتقديم
منح جامعية مجانية.
كـ ـ ـم ـ ــا دفـ ـ ـع ـ ــت الـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
بالقيادي حمود عباد ،المعين من
ً
قـبــل الـحــوثـيـيــن أم ـي ـنــا للعاصمة
صنعاء ،إلــى محافظة ذمــار ،وهي
مـسـقــط رأس ـ ــه ،لــال ـت ـقــاء ب ـق ـيــادات
وزعماء القبائل والدفع بهم لحشد
ال ـم ـقــات ـل ـيــن إل ـ ــى ج ـب ـهــة ال ـســاحــل
الغربي ،ألن ذمار مركز المقاتلين
الحوثيين منذ بداية الحرب.

قرقاش
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور
قرقاش ،إن "االمــارات لن تقبل بأي

تــدخــل إي ــران ــي أو تـمــركــز ف ــي هــذا
الـجــزء مــن الـجــزيــرة الـعــربـيــة" ،في
إشارة الى اليمن.
وأضاف قرقاش ،في تصريحات
خاصة لقناة "روسيا اليوم" ،أمس:
"نحن دولة اإلمارات ضمن التحالف
ً
الـعــربــي ،معنيون أســاســا بــاألمــن
اإلق ـل ـي ـمــي وعـ ــدم وجـ ــود أي تـحــدٍّ
ً
إقليمي سواء كان إيرانيا أو مسألة
استخدام الصواريخ اإليرانية في
اليمن".
في سياق متصل ،أعلن السفير
ال ـس ـعــودي ل ــدى ال ـي ـمــن ،مـحـمــد آل
جابر،عن إنشاء مطار إقليمي في
محافظة مأرب.
وك ــان آل جــابــر قــد وصــل برفقة
وفد من السعودية ،أمس األول إلى
محافظة مأرب شرقي اليمن ،وأعلن
فــور وصــولــه بــدء برنامج اإلعمار
والتنمية فيها.

العراق« :المفوضية» ترفض إعادة الفرز العاهل األردني يجمد زيادة أسعار المحروقات
الصدر يعد بحل سريع ألزمة خصخصة الكهرباء
أعلنت المفوضية العليا المستقلة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق أن ن ـتــائــج
االنتخابات البرلمانية األخيرة مطابقة
لصناديق االقتراع ،مؤكدة أن المحكمة
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة وحـ ــدهـ ــا ت ـم ـلــك صــاح ـيــة
ّ
إلغاء ّ
أي نتائج ،كما أعلنت أن الهيئة
القضائية ستنظر فــي الـطـعــون خــال
عشرة أيام.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة أن ـ ـهـ ــا لــن
تستجيب لقرار البرلمان إلغاء جزء من
نتائج االنتخابات وإجراء العد والفرز
ال ـي ــدوي ل ـ ــ 10ف ــي ال ـم ـئــة م ــن صـنــاديــق
االقتراع.
وخــال مؤتمر صحافي فــي بغداد،
أم ـ ـ ــس ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـم ـف ــوض ـي ــة مـعــن
ال ـه ـي ـت ــاوي" :قـ ـ ــرار ال ـب ــرل ـم ــان ال ـعــراقــي
االثـنـيــن الـمــاضــي فــي ه ــذا الخصوص
ً
يخالف القوانين النافذة" ،مشيرا إلى
أن الـمـفــوضـيــة سـتـنـتـظــر صـ ــدور ق ــرار
مــن المحكمة االتـحــاديــة العليا (وهــي
أع ـلــى سـلـطــة قـضــائـيــة فــي ال ـب ــاد) في
هذا الشأن.
وذك ــر أن "المحكمة االتـحــاديــة فقط
ً
مخولة إلغاء أي نتائج" ،مطمئنا الكتل
السياسية والمواطنين بــأن "النتائج
ّ
تعبر عن إرادة الناخبين ...مطابقة لما
كان في صناديق االقتراع".

وت ــاب ــع ال ـه ـي ـت ــاوي" :ك ـن ــا ن ــأم ــل مــن
المشاركين في االنتخابات عدم تشويه
العملية االنتخابية التي كانت منظمة،
ً
وهذا شمل استقبال الطعون" ،الفتا إلى
أن "المفوضية وحدها مكلفة التدقيق
ف ــي ال ـط ـع ــون ،ول ـي ــس م ــن اخ ـت ـصــاص
اللجان الفنية النظر في الطعون .الهيئة
القضائية ستنظر فيها خالل  10أيام".
وأضــاف أن المفوضية تأكدت أكثر
من مرة من تطابق النتائج الواردة من
األجـهــزة اإللكترونية للمركز مباشرة
وأخ ـ ـ ــرى ج ـ ــرى ت ـخــزي ـن ـهــا ف ــي أج ـه ــزة
ً
تخزين خــارجـيــة ،مبينا أن فــي إمكان
المعترضين عـلــى قـ ــرارات المفوضية
ال ـط ـع ــن ف ـي ـهــا أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة الـتـمـيـيــز
االتحادية ،التي تكون قراراتها باتة.
واالثنين الماضي ،صـ ّـوت البرلمان
ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار يـ ـل ــزم ال ـم ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
المستقلة لالنتخابات إ لـغــاء أ صــوات
ال ـعــراق ـي ـيــن ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وال ـنــازح ـيــن
داخل المخيمات ،بعد أن قالت إن عملية
االقتراع شابها تزوير وتالعب.
كما قــرر البرلمان إل ــزام المفوضية
إجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10
في المئة من مراكز االقتراع لضمان
شـفــافـيــة الـنـتــائــج عـلــى خـلـفـيــة الـجــدل
الــواســع المثار حــول إمكانية التالعب

باألجهزة المستخدمة في االنتخابات.
من جهة ثانية ،تظاهر العشرات من
أهالي مدينة االسكندرية في محافظة
بــابــل الـعــراقـيــة ،أم ــس ،وقـطـعــوا طريق
ً
ب ـغــداد  -كــربــاء اح ـت ـجــاجــا عـلــى قطع
الكهرباء.
ً
وسريعا ،دخل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر على خط األزمــة ،قائال:
"نـحــن فــي طــور التدخل لحل المشكلة
القائمة بين الحكومة والشعب في ما
يـتـعـلــق بـخـصـخـصــة ال ـك ـه ــرب ــاء ،لست
ضد فكرة الخصخصة ،لكن ضد بعض
ً
رجاء".
بنودها وآلياتها .فانتظروا
وفي ذات الشأن ،أجاب الصدر ،على
سؤال آخر في شأن الخروج بتظاهرات
ضــد خصخصة الـكـهــربــاء ،بــالـقــول" :ال
أقف ضد التظاهر من أجل الحقوق فهذا
خياركم ،بيد أنــي أحــاول حل المشكلة
بطرق أخرى قبل التظاهر ولكم األمر...
أنا مع الشعوب أينما كانت".
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـ ـئـ ــات األش ـ ـخـ ــاص
ً
تظاهروا في أكثر من محافظة احتجاجا
على خصخصة قطاع توزيع الكهرباء
فـ ــي ض ـ ــوء ت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع (ال ـخ ــدم ــة
والجباية) ،وطالبوا الحكومة بتخفيض
أجور الكهرباء.

أوعــز العاهل األردنــي عبدالله الثاني إلى الحكومة األردنية
بتجميد زيادة األسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها،
ً
"نظرا إلى الظروف االقتصادية" خالل شهر رمضان ،وذلك بعد
احتجاجات شعبية شهدتها عمان ومــدن عدة خالل الساعات
الماضية.
وكانت الحكومة قـ ّـررت زيــادة أسعار المحروقات األساسية
(البنزين والسوالر والكاز) بنسب تراوحت بين  4.7في المئة و5.5
في المئة والكهرباء بنسبة  19في المئة ،مما أثار غضب األردنيين
الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء أمس األول حتى
ساعات فجر الجمعة ،مطالبين بإسقاط الحكومة.
وصدر ظهر أمس بيان رسمي جاء فيه ،أن الملك عبدالله الثاني
"أوعز للحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء".
ً
ووف ـقــا للبيان ال ــذي بثته وكــالــة األن ـبــاء االردن ـي ــة الرسمية
ً
"بترا" ،فان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتابا للوزراء جاء
فيه "بإيعاز من جاللة الملك ،يوقف العمل بقرار لجنة تسعير
ً
المحروقات نظرا إلــى الـظــروف االقتصادية في شهر رمضان
المبارك".
وكانت الوكالة أوردت في وقت سابق خبر رفع "سعر بنزين
ً
ً
أوكتان  90إلى  860فلسا (نحو  1.2دوالر) للتر الواحد بدال من
ً
 815فلسا (نحو  1.14دوالر) ،والبنزين أوكتان  95إلى  1100فلس
ً
للتر ( 1.55دوالر) بدال من  1050فلسا (نحو  1.4دوالر)".
ً
وتم رفع سعر "مادتي الكاز والسوالر الى  645فلسا للتر (0.91
ً
ً
دوالر) بدال من  615فلسا ( 0.87دوالر)".
وه ــي ال ــزي ــادة الخامسة على سعر الـمـحــروقــات األساسية
والكهرباء منذ بداية العام.
وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط
عمان) مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على
القرار ،فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر
األمن لالستعانة برافعات إلزالتها من الطريق ،بحسب ما أفاد
مراسل وكالة فرانس برس.

وهتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" ،و"يا حكومة
هلكتونا جوعتونا ودمرتونا".
في منطقة طبربور شرق عمان ،قام عشرات المحتجين بإطفاء
سياراتهم وتركها وسط الطريق وعلقوا الفتات صغيرة
محركات
ّ
كتب عليها "صف واطفي".
وف ــي إرب ــد وعـجـلــون (ش ـمــال) خ ــرج ع ـشــرات المحتجين الى
الشوارع وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة ،فيما شهدت مدن
السلط الواقعة شمال غرب عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان
(جنوب) وقفات احتجاجية شارك بها العشرات.
ً
واحتلت عمان المركز األول عربيا من حيث غــاء المعيشة
ً
ً
ً
والثامن والعشرين عالميا ،وفقا لدراسة نشرتها أخيرا مجلة "ذي
ً
ايكونومست" .ووفقا لألرقام الرسمية ،ارتفعت نسبة الفقر مطلع
العام إلى  20في المئة ،في حين ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5
في المئة ببلد يبلغ فيه معدل األجور الشهرية فيه نحو  600دوالر
والحد األدنى لألجور  300دوالر.
وشهد األردن األربعاء الماضي مشاركة واسعة من قطاعات
ً
مختلفة في إضــراب دعــت له النقابات المهنية احتجاجا على
ً
مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة أخيرا.
وات ـخــذت الحكومة إجـ ــراءات فــي الـسـنــوات الـثــاث الماضية
استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة
بإصالحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة
في ظل أزمــة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام  35مليار
دوالر.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت
ضــرائــب جــديــدة على العديد مــن السلع والـمــواد بهدف خفض
الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في االردن لضريبة
مبيعات قيمتها  16%إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى
ً
تفوق أحيانا ثالثة أضعاف قيمة األسعار االصلية للسلع.
(عمان  -أ ف ب)

السيسي يستعرض سياسات الوالية الثانية أمام البرلمان
يتدربون في نهر النيل على
مصريون
ّ
استخدام المراكب الشراعية (ا ف ب)

• شكري يشتكي من حجم المساعدات األميركية
• القبض على لبنانية أهانت المصريين بعد تعرضها لتحرش
●

القاهرة  -حسن حافظ

يـبــدأ الــرئـيــس السيسي الـيــوم
السبت ،فترته الرئاسية الثانية
الـمـمـتــدة حـتــى ع ــام  ،2022ب ــأداء
اليمين الدستوري أمام البرلمان
ال ـم ـصــري ،غـيــر بـعـيــد عــن مـيــدان
التحرير رمز الثورة المصرية التي
أطاحت بالرئيس األسبق حسني
مبارك  ،2011ثم الرئيس األسبق
محمد مرسي في  ،2013وستشهد
البالد عروضا جوية واحتفاالت
م ــوازي ــة ،فــي وق ــت يلقي الرئيس
الـسـيـســي خـطــابــا أم ــام الـبــرلـمــان
يتضمن الخطوط العريضة لفترته
الرئاسية الثانية ،خصوصا ما
يتعلق بــاالقـتـصــاد فــي ظــل أزمــة
تعصف بمدخرات المصريين.
وت ـعــد ه ــذه ه ــي ال ـم ــرة األول ــى
التي يؤدي فيها الرئيس المصري
اليمين الدستوري أمام البرلمان
ً
مـنــذ  13عــامــا ،وت ـحــديــدا مـنــذ أن
أدى الرئيس حسني مبارك اليمين
أمام مجلس الشعب في سبتمبر
 ،2005بعد فوزه بأول انتخابات
رئاسية تعددية في تاريخ مصر،
فيما أدى الرئيس األسبق محمد
م ــرس ــي ال ـي ـم ـيــن أمـ ـ ــام الـمـحـكـمــة

الدستورية عام  ،2012وهي نفس
الجهة التي حلف أمامها السيسي
بعد فوزه في انتخابات .2014
إل ــى ذل ــك ،ب ــدا أن الـقــاهــرة غير
سعيدة بحجم الدعم الذي تقدمه
واشنطن لها فــي إطــار العالقات
الثنائية ،إذ قــال وزيــر الخارجية
ال ـم ـص ــري س ــام ــح شـ ـك ــري ،خــال
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه لـ ــوفـ ــد الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
األمـيــركــي بــالـقــاهــرة ،أمــس األول،
إن الــدعــم األمـيــركــي لمصر خالل
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ال ي ـع ـكــس
خصوصية العالقة بين البلدين،
وال يحقق ا لـمـصــا لــح المشتركة،
ً
مشددا في هذا اإلطار على الدور
المهم الذي يضطلع به الكونغرس
ً
ف ــي ن ـق ــل صـ ـ ــورة أك ـث ــر وض ــوح ــا
لألوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية في مصر.
وأضــاف شكري ،بحسب بيان
ال ــوزارة الرسمي ،أن مصر دائما
م ــا ت ـتــوقــع م ــن شــركــائ ـهــا ،وعـلــى
ً
رأسهم الواليات المتحدة ،مزيدا
من الدعم في مواجهة التحديات
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ،الس ـي ـمــا ف ــي ظ ــل مــا
يشهده الشرق األوســط من حالة
ع ــدم اس ـت ـقــرار ون ــزاع ــات مسلحة
وانتشار للتنظيمات اإلرهابية،

وتهديدات مباشرة لكيان الدولة
المركزية ،وناقش شكري مع وفد
ال ـك ــون ـغ ــرس ،الـ ــذي ال ـت ـقــى أيـضــا
ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
مختلف قضايا المنطقة ،فضال
عن مستجدات قضية سد النهضة،
وال ـت ـحــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه األم ــن
المائي المصري.
وتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
إل ــى مـصــر مـســاعــدات بقيمة 1.5
م ـل ـيــار دوالر س ـن ــوي ــا ،ف ــي إط ــار
برنامج المعونة ،لكن الكونغرس
أعلن في الشهور األخـيــرة حجب
أجـ ـ ـ ــزاء م ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات بـسـبــب
خروقات في ملف حقوق اإلنسان
ال ـم ـصــري ،وأب ـل ــغ نــائــب الــرئـيــس
األمـيــركــي ،مايك بينس ،الرئيس
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،فـ ــي ات ـ ـصـ ــال هــات ـفــي
الـشـهــر ال ـمــاضــي ،قـلــق واشـنـطــن
إزاء ا عـتـقــال السلطات المصرية
نـشـطــاء سياسيين ال ينتهجون
العنف في مصر.
إلــى ذلــك ،تتوجه أنظار أولياء
أم ـ ـ ـ ـ ــور ن ـ ـحـ ــو  650أل ـ ـ ـ ــف ط ــال ــب
إل ــى الـ ـم ــدارس م ــع ب ــدء م ــاراث ــون
امـتـحــانــات الـثــانــويــة ال ـعــامــة في
م ـصــر ،ال ــذي يـنـطـلــق غ ــدا األح ــد،
ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر حـ ـت ــى م ـط ـل ــع ي ــول ـي ــو

سلة أخبار
مئات يتظاهرون في تركيا
احياء الحتجاجات 2013

خرج مئات المعارضين
للرئيس التركي رجب طيب
إردوغان في مسيرة في ساحة
تقسيم وسط إسطنبول إحياء
للذكرى السنوية الخامسة
لالحتجاجات التي شكلت عام
ً
ً
 2013تحديا خطيرا لسلطته،
حاملين الفتات كتبوا عليها
"الظالم سيتالشى" .وكانت
تلك االحتجاجات بدأت في
ً
نهاية مايو  2013تنديدا ببناء
مركز تسوق في حديقة غيزي
قرب ميدان تقسيم في وسط
ً
إسطنبول ،وتحولت الحقا إلى
حركة احتجاج في كل أنحاء
البالد ضد إردوغان الذي كان
انذاك رئيسا للوزراء .من ناحية
أخرى ،وقبل ثالثة أسابيع
على االنتخابات ،حذر المرشح
الرئاسي المعتقل الموالي
لألكراد صالح الدين دميرداش،
من انزالق البالد إلى "الفاشية".

باكستان :آصف يخوض
االنتخابات

بعد إلغاء حكم بعدم أهليته
سيتمكن وزير الخارجية
الباكستاني السابق خواجة
آصف من خوض االنتخابات
العامة التي تجرى في 25
يوليو المقبل ،بعد أن ألغت
ً
المحكمة العليا أمس ،حكما
بعدم أهليته لممارسة العمل
السياسي ،ما يعطي دفعة
لحزب "الرابطة اإلسالمية
الباكستانية – جناح نواز
شريف" الحاكم.
وآصف حليف قوي لرئيس
الوزراء المعزول ومؤسس
الحزب الحاكم نواز شريف.
وقضت محكمة ابتدائية بعزله
من البرلمان في أبريل بعد
اعتباره غير "نزيه" بموجب
ُ
ً
بند دستوري استخدم أيضا
لعزل شريف .وتقرر عزل آصف
ألنه لم يكشف عن وظيفة
شغلها لحساب شركة إماراتية
وعن دخله من الشركة ،لكن
المحكمة العليا ألغت الحكم
السابق بمنعه من العمل
السياسي مدى الحياة.

لندن تبحث منح أيرلندا
صفة بريطانية  -أوروبية

أعلن مسؤول حكومي
بريطاني أن بالده تبحث
محاولة كسر الجمود في
محادثات خروجها من االتحاد
األوروبي باقتراح منح أيرلندا
الشمالية صفة بريطانية
أوروبية مشتركة تمكنها من
التجارة بحرية مع الطرفين.
وأضاف المسؤول ،الذي طلب
عدم نشر اسمه ،أن الحكومة
البريطانية بحثت اقتراح إقامة
منطقة تجارة حدودية عازلة
ً
على مساحة  16كيلومترا
ليستخدمها التجار المحليون
كمزارعي منتجات األلبان بعد
أن تخرج بريطانيا من التكتل.

قمة أمنية في سنغافورة

الـمـقـبــل ،وأع ـل ـنــت وزارة التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن جـمـيــع
اسـتـعــداداتـهــا لــامـتـحــانــات ،وأن
أوراق األسئلة واإلجابات وصلت
إلـ ــى جـمـيــع ل ـج ــان االم ـت ـح ــان ــات،
مشددة على التصدي ألي محاولة
لـلـغــش بـكــل ح ــزم ،وس ــط انـتـشــار
أمني لتأمين اللجان خــال فترة
االمتحانات.
وفـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ق ـ ــد تـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
أزمــة بين بيروت والقاهرة ،ألقت

أج ـه ــزة األمـ ــن الـمـصــريــة القبض
ع ـلــى ال ـمــواط ـنــة الـلـبـنــانـيــة منى
ال ـ ـمـ ــذبـ ــوح ،م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ــس األول،
ً
تنفيذا للقرار الصادر من النيابة
ال ـع ــام ــة ب ـض ـب ـط ـهــا وإح ـض ــاره ــا
للجهات المعنية للتحقيق معها،
ف ــي ات ـه ــام ـه ــا ب ـتــوج ـيــه إه ــان ــات
ل ـل ـش ـع ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ف ـ ــي ف ـي ــدي ــو
ش ـخ ـص ــي ب ـث ـت ــه ال ـ ـمـ ــذبـ ــوح عـبــر
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وت ـض ـمــن أل ـفــاظــا خ ــارج ــة ،وذل ــك

بـعــد زعـمـهــا ال ـت ـعــرض للتحرش
في شوارع العاصمة المصرية ،ما
أدى إلى موجة غضب في الشارع
المصري عكستها مواقع التواصل
االجتماعي.
وح ــاول ــت ال ـم ــذب ــوح االعـ ـت ــذار
فــي فيديو آخــر عــن األلـفــاظ التي
تـضـمـنـهــا ال ـف ـيــديــو األول ،إال أن
أحد المحامين تقدم ببالغ للنائب
الـ ـع ــام ض ــد الـ ـم ــذب ــوح ،واتـهـمـهــا
فـ ـي ــه ب ـن ـش ــر الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـم ـص ــور

ع ـب ــر ح ـســاب ـهــا ال ـش ـخ ـصــي عـلــى
موقع الـ"فيسبوك" ،الــذي تضمن
م ــا وص ـفــه بــال ـع ـبــارات واألل ـف ــاظ
المهينة لعموم الشعب المصري
بــرجــالــه ونـســائــه ورئـيـســه ،وأكــد
ال ـبــاغ أن مــا قــامــت بــه الـمــذبــوح
يشكل جــرائــم جنائية تتمثل في
إهــانــة "عـمــوم الشعب المصري"،
و"الطعن في شرف وأعراض نساء
مصر ورجــالـهــا" ،و"إهــانــة رئيس
الجمهورية".

اجتمع مسؤولون رفيعو
المستوى من مختلف أنحاء
العالم في سنغافورة أمس،
لبحث قضايا أمنية في منطقة
آسيا والمحيط الهادي ،في
حين تتصاعد التوقعات حول
القمة المزمعة بين الرئيس
األميركي دونالد ترامب
والزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون ،في سنغافورة
خالل أقل من أسبوعين.

ةديرجلا
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إيطاليا بقبضة الشعبويين مع حكومة أقل عدائية ألوروبا
• « 5نجوم» تتولى االقتصاد و«الرابطة» األمن • برلوسكوني «المعزول» يرغب في قيادة المعارضة
بعد نحو ثالثة أشهر من
المفاوضات والتطورات غير
المسبوقة حتى في هذا البلد
المعتاد األزمات السياسية،
أدى أول تحالف حكومي في
إيطاليا بين حركة فتية مناهضة
للمؤسسات وحزب يميني
متطرف ،اليمين الدستورية
في روما أمس ،برئاسة جوزيبي
كونتي ،رجل القانون الحديث
العهد بالسياسة ،الذي وعد
باتباع سياسة أمنية ومعارضة
إلجراءات التقشف في ثالث
أقوى اقتصاد بأوروبا.

الحكومة الجديدة
ً
تتألف من  18وزيرا
بينهم خمس نساء
فقط

ّأد ى اإل يـ ـ ـط ـ ــا ل ـ ــي ج ــوز يـ ـب ــي
ك ــون ـت ــي ال ـي ـم ـي ــن ال ــدس ـت ــوري ــة
رئيسا لوزراء إيطاليا على رأس
حكومة ائتالفية شعبوية ،امس،
بعدما وافق الرئيس سيرجيو
م ــات ــاري ــا ع ـلــى قــائ ـمــة منقحة
بالوزراء الجدد.
وأنـ ـ ـه ـ ــت م ـ ـبـ ــاركـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
األسابيع التي شهدت خالفات
س ـيــاس ـيــة وعـ ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن بـعــد
ان ـت ـخــابــات  4م ـ ــارس ،م ـمــا هز
األسواق المالية ،وأثار مخاوف
لدى شركاء إيطاليا في االتحاد
األوروبي.
وتــوصـلــت "حــركــة  5نـجــوم"
(ال ـ ـم ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات)
و"رابطة الشمال" (يمين متطرف
مناهض للهجرة والمسلمين)
الــى تسوية مــع مــاتــاريــا الــذي
ط ــال ــب ب ـض ـم ــان ــات حـ ــول ب ـقــاء
ايطاليا في منطقة اليورو.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ل ـ ـجـ ــأ إلـ ــى
تعطيل الئـحــة أول ــى للحكومة
مـســاء االحـ ــد ،لكنه وق ــع مساء
أمس األول ،الئحة معدلة بوزراء
اقسموا الدستورية ،أمس ،على
ان ت ـع ـق ــد ج ـل ـس ــة ط ـل ــب ال ـث ـقــة
ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ف ــي م ـط ـلــع ه ــذا
االسبوع.
واخـتــار التحالف الحكومي
كـ ـ ــون ـ ـ ـتـ ـ ــي ،اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق
والمحامي البالغ  53عاما الذي
ل ــم يـكــن م ـعــروفــا ف ــي االوس ــاط
السياسية قبل  15يوما ،لتولي
رئاسة الحكومة .وسيجلس الى
جانب ماتاريال اليوم ،لحضور
الـ ـع ــرض ال ـع ـس ـكــري لـمـنــاسـبــة
العيد الوطني.
وسيمثل كــونـتــي ال ــذي كــان
ال ي ـ ــزال ي ــواص ــل ق ـبــل يــوم ـيــن،
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرات ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
فـ ـل ــورنـ ـس ــا ،اي ـط ــال ـي ــا فـ ــي قـمــة
مجموعة السبع في كندا.
ُ
وعين لويجي دي مايو زعيم
" 5ن ـج ــوم" و مــا ت ـيــو سالفيني
زعيم "الرابطة" نائبين لرئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،بـ ـع ــد ان ك ــان ــا فــي
م ـق ــدم ــة ال ـح ـم ـل ــة ول ـع ـب ــا دورا
اس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات
الطويلة ،على أن يتولى األول
وزارة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
وا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،وا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا نـ ـ ــي وزارة
الداخلية.
واف ـت ـت ـحــت ب ــورص ــة مـيــانــو
تــداوالت ـهــا أم ــس ،عـلــى تحسن
مقارنة باليوم السابق وارتفع

مؤشر "مـيــب" بنسبة  2.10في
المئة ليسجل  22.241نقطة بعد
زي ــادة بأكثر مــن  2.5فــي المئة
في التبادالت األولى.
وسـ ـ ــاد الـ ـت ــرق ــب أمـ ـ ــس ،إزاء
رد فعل االس ــواق المالية التي
ش ـ ـهـ ــدت نـ ـش ــاط ــا ح ـث ـي ـث ــا فــي
االسابيع الماضية ،وخصوصا
مع ارتفاع الفارق بين معدالت
ال ـفــائــدة األلـمــانـيــة واإليـطــالـيــة
على عشر سنوات.
وتــم تعيين جيوفاني تريا،
أسـ ـت ــاذ االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـس ـيــاســي
المقرب من رؤية "الرابطة" ،لكنه
مــؤيــد لبقاء الـبــاد فــي منطقة
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ،ف ـ ــي م ـن ـص ــب وزارة
االقتصاد والمالية الحساسة.
وبعدما كــان باولو سافونا
( 81عاما) خبير االقتصاد الذي
يعتبر اليورو "سجنا ألمانيا"،
مرشحا لحقيبة االقتصاد ،تم
تعيينه في الحكومة الجديدة

وزيرا للشؤون االوروبية.
وي ـت ــول ــى وزارة ال ـخــارج ـيــة
ايـ ـ ـن ـ ــزو مـ ــواف ـ ـيـ ــرو م ـي ــان ـي ــزي
ال ـم ــؤي ــد الوروب ـ ـ ــا والـ ـ ــذي عمل
ط ـ ــوال  20ع ــام ــا ف ــي بــروك ـســل
وكان وزيرا للشؤون االوروبية
ف ــي ح ـكــوم ـتــي م ــاري ــو مــونـتــي
وانريكو ليتا (.)2014 -2011
وفي النهاية ،تتألف الحكومة
مـ ــن  18وزيـ ـ ـ ــرا ب ـي ـن ـهــم خـمــس
ن ـس ــاء ف ـقــط وم ــوزعـ ـي ــن بشكل
شبه متساو بين الحزبين مع
ان الــرابـطــة لــم تحصل إال على
 17فــي المئة مــن األص ــوات في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة فــي
ال ــراب ــع م ــن م ـ ــارس ،ف ــي مـقــابــل
أك ـثــر مــن  32فــي الـمـئــة لحركة
" 5نجوم".
وكان كونتي تعهد الخميس
الـمــاضــي بـعــدمــا ع ــرض الئحة
حكومته "العمل بجد لتحقيق
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـسـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي

الـحـكــومـيــة م ــواق ــف " 5ن ـجــوم"
إزاء البيئة والتقنيات الحديثة،
وأيضا خطاب "الرابطة" الداعي
إلى اعتماد مبادئ اخالقية في
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـشــديــد
اإلجـ ــراء ات األمـنـيــة ،والمعادي
للهجرة والمسلمين.
ي ــذك ــر أن "ال ــرابـ ـط ــة" تـعـتـبــر
ان ال ـيــورو "تـجــربــة اقتصادية
واجـتـمــاعـيــة خــاط ـئــة" ،وتــدعــو
إلـ ــى سـلـسـلــة م ــن االص ــاح ــات
تفضي الــى خ ــروج بالتنسيق
مــع دول أخ ــرى ،إال أن برنامج
الحكومة المشترك بين الحزبين
وال ـم ـع ــارض ب ـش ــدة إلجـ ـ ــراءات
التقشف يمكن أن يثير توترا مع
شركاء البالد في منطقة اليورو.
ويؤكد دي مايو وسالفيني
انـهـمــا يـعـتــزمــان تــولــي الحكم
عـلــى م ــدى خـمــس س ـن ــوات ،إال
أن األغلبية التي يتمتعان بها
ض ـي ـق ــة وه ـ ـ ــي  32صـ ــوتـ ــا فــي

مجلس النواب وبضع عشرات
فـ ــي م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ك ـم ــا ان
ال ـم ـج ـل ـس ـيــن ل ـه ـم ــا ال ـس ـل ـطــات
ن ـف ـس ـه ــا .وس ـي ـت ـع ـيــن عـلـيـهـمــا
ضمان والء كل اعضاء حزبيهما
فــي المجلسين حـتــى الــذيــن ال
ي ـن ـظــرون ال ــى الـتـحــالــف بعين
الرضا.
كما ال يزال من غير المعروف
م ــدى ال ـن ـفــوذ الـ ــذي يـتـمـتــع به
سيلفيو برلوسكوني ،حليف
س ــال ـف ـي ـن ــي والـ ـ ـ ــذي رفـ ـ ــض دي
مايو مجرد الحديث معه .وبعد
ش ـه ــري ــن م ــن ال ـع ــرق ـل ــة ،أع ـطــى
الـمـلـيــارديــر مــوافـقـتــه لتشكيل
االئتالف لكنه وبعدما استعاد
األهـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـت ــرش ــح ت ـع ـهــد ب ــأن
يقود "معارضة عادلة وناقدة"،
ً
ً
وخصوصا أنه غير راض بتاتا
ع ــن الـ ـج ــوان ــب ال ـق ـضــائ ـيــة فــي
برنامج الحكومة.
(روما  -وكاالت)

زعيم «الرابطة» يعد بـ «مقاربة ثقافية مختلفة»

البرلمان ينجح للمرة األولى بعد الدكتاتورية في حجب الثقة عن رئيس وزراء

راخوي يصافح سانشيز في ختام جلسة حجب الثقة أمس (رويترز)
ال ـش ـعــب م ـقــابــل ال ـح ـص ــول على
عقود عامة مربحة ،ونتيجة لذلك
جـ ــرى ت ـغــريــم الـ ـح ــزب  250ألــف
يورو ( 300ألف دوالر).
والق ـن ــاع الـبــاسـكـيـيــن ،تعهد
ســانـشـيــز ل ـهــم ب ـعــدم الـمـســاس
ب ــالـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
م ـخ ـص ـص ــات ك ـب ـي ــرة لـمـنـطـقــة
ال ـبــاســك .كـمــا وع ــد انفصاليي
كاتالونيا بأنه سيحاول "بناء
جـ ـس ــور الـ ـ ـح ـ ــوار" مـ ــع ح ـكــومــة
كيم تورا.
وكانت ادانة الحزب الشعبي
ف ــي قـضـيــة غ ــورت ــل السـتـفــادتــه
مــن امـ ــوال تــم الـحـصــول عليها
بطريقة غير مشروعة ،القضية
الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـصـ ـم ــت ظ ـ ـهـ ــر ال ـب ـع ـي ــر
بالنسبة لــراخــوي الــذي يواجه

أع ـل ـنــاهــا ف ــي ات ـف ــاق الـحـكــومــة
وس ـن ـع ـمــل بـتـصـمـيــم م ــن أج ــل
تـحـسـيــن م ـس ـتــوى مـعـيـشــة كل
اإليطاليين".
وبموجب "اتفاق الحكومة"،
ال ــذي اسـتـغــرق عـشــرة أي ــام من
ال ـم ـفــاوضــات وت ــم اع ــان ــه قبل
اس ـب ــوع ـي ــن ،سـتـتـخـلــى ال ـب ــاد
نـهــائـيــا عــن اج ـ ــراء ات التقشف
و"ت ـع ـل ـي ـمــات" بــروك ـســل لـتــركــز
على سياسة نمو اقتصادي من
أجل الحد من العجز الهائل في
الدين العام االيطالي.
و تـعـهــدت الحكومة بخفض
سن التقاعد والحد بشكل كبير
من الضرائب ،وهو أحد الوعود
األس ــاس ـي ــة ل ـل ــراب ـط ــة ،وتــأم ـيــن
"مدخول للمواطنين" بقيمة 780
يورو في الشهر ،وهو أحد أبرز
وعود الحملة االنتخابية لحركة
" 5نجوم".
وتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة

أعـلــن زعـيــم "راب ـط ــة ال ـش ـمــال" ماتيو
سالفيني انه "من دون ان أعد بتحقيق
معجزات ،آمــل ان نتوصل بعد االشهر
األولـ ـ ـ ــى ل ـح ـك ــوم ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر هـ ـ ــذه ال ــى
ض ــرائ ــب اقـ ــل وأم ـ ــن أك ـب ــر ،وزي ـ ـ ــادة في
التوظيف ،وعدد أقل من المهاجرين غير
الشرعيين" ،فــي تأكيد لــوعــود حملته.
كما تعهد أمام مؤيديه بـ"مقاربة ثقافية

الحزبين المشككين في االتحاد األوروبي
بأنه" :انتصار للديمقراطية على الترويع
والتهديد من جانب االتحاد األوروب ــي"،
وأضافت" :ال شيء سيمنع عــودة الناس
إلى مسرح التاريخ".
من ناحية أخرى ،أعلنت لوبن ان أعضاء
حزبها وافقوا على اقتراحها بشأن تغيير
اسم الحزب إلى "التحالف الوطني".

السنة نفسها ا ســوأ نتائج في
ت ــاري ــخ ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي في
االنتخابات التشريعية.
وقد خرج من الحزب بعد هذه
الهزيمة االنتخابية ،ثم عاد الى
قيادته العام الماضي بدعم من
القاعدة المعارضة "لبارونات"
الحزب االشتراكي.
و ي ـقــود سانشيز حملة ضد
راخ ــوي منذ االع ــان الخميس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ع ـ ــن ادانـ ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــزب
ال ـش ـع ـب ــي فـ ــي ف ـض ـي ـحــة ف ـســاد
كبيرة اطلق عليها اسم "غورتل"
ونـجــح ه ــذه ال ـمــرة فــي ضربته
السياسية.
ت ـت ـع ـلــق ال ـف ـض ـي ـحــة ب ـض ـلــوع
رج ـ ـ ــال أع ـ ـمـ ــال اس ـ ـبـ ــان فـ ــي دف ــع
رشاوى إلى سياسيين من حزب

إبراهيم :أستراليا متواطئة
بالفساد في ماليزيا

حقائب مشبوهة تغلق
صالة في مطار هامبورغ

ّ
كونتي (إلى اليسار) يوقع أمام الرئيس ماتاريال الئحة الوزراء الجدد (أ ف ب)

إسبانيا :فضيحة فساد تطيح راخوي
وحكومة «هجينة وضعيفة» ترثه
أصـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــح زعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
االشـ ـت ــراك ــي اإلس ـب ــان ــي ب ـيــدرو
ً
سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا
امـ ــس ،ب ـعــد أن أط ـيــح مــاريــانــو
راخ ــوي ال ــذي ينتمي الــى تيار
يمين الوسط من المنصب في
تـصــويــت بـحـجــب الـثـقــة أج ــري
بسبب قضية فساد.
ً
وأيد  180مشرعا حجب الثقة
الــذي دعا إليه سانشيز ،بينما
ً
عارضه  169نائبا وامتنع نائب
عن التصويت.
واض ـط ــر ســانـشـيــز لتحقيق
أغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ت ـ ـضـ ــم
اال شـ ـ ـت ـ ــرا كـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ( 84نـ ــا ئ ـ ـبـ ــا)
واليساريين الراديكاليين في
حزب بوديموس واالستقالليين
الـ ـك ــات ــال ــونـ ـيـ ـي ــن والـ ـق ــومـ ـيـ ـي ــن
الباسكيين.
وقــال رافــايــل ايرناندو زعيم
كتلة نواب الحزب الشعبي الذي
يقوده راخوي إن "سانشيز يريد
ان ي ـص ـب ــح رئ ـي ـس ــا لـلـحـكــومــة
بـ ــأي ث ـم ــن ،ل ـك ـنــه س ـيــدخــل الــى
المونكلوا (مقر رئاسة الحكومة)
من الباب الخلفي".
ومن غير المعروف الى متى
سيتمكن ســانـشـيــز ال ــذي وعــد
ب ــات ـخ ــاذ اجـ ـ ـ ــراءات اجـتـمــاعـيــة
وبــالــدعــوة ال ــى انـتـخــابــات ،من
الـ ـبـ ـق ــاء عـ ـل ــى رأس ال ـح ـك ــوم ــة
مــع اغلبية متنوعة تـبــدو غير
مستقرة.
ويبدو ان سانشيز ( 46عاما)
يـ ـث ــأر ل ـن ـف ـس ــه ،بـ ـع ــدم ــا رف ـض ــه
النواب مرتين في مارس 2016
قـبــل ان يـسـجــل ف ــي يــونـيــو من

سلة أخبار

اتهم زعيم املعارضة السابق
في ماليزيا أنور إبراهيم،
الذي أفرجت عنه السلطات
أخيرًا ،أستراليا بالتواطؤ في
قضايا الفساد ،التي يتهم
رئيس الوزراء السابق نجيب
عبدالرزاق بالتورط فيها ،داعيًا
كانبيرا إلى تسليم بالده شرطيًا
متورطًا في فضيحة جريمة
قتل.
ودان أنور سياسة أستراليا
«الفاسدة» تجاه إدارة نجيب
عبدالرزاق التي خرجت
من الحكم بعد هزيمته في
االنتخابات التي جرت الشهر
املاضي.
من جهتها ،دافعت وزير
الخارجية األسترالية جولي
بيشوب عن عالقات كانيبرا
السابقة مع إدارة نجيب ،وقالت
إنها «تتطلع لعالقات مقربة
ومثمرة» مع الحكومة الجديدة.

لوبن ّ
تغير اسم حزبها وتهنئ «الرفيق سالفيني»

هـ ـن ــأت م ــاري ــن لـ ــوبـ ــان ،زع ـي ـم ــة ح ــزب
"الجبهة الوطنية" اليميني الفرنسي ،زعيم
حــزب "رابـطــة الـشـمــال" ماتيو سالفيني،
الذي يعتبر شريكها األول على المستوى
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ع ـلــى إب ـ ــرام اتـ ـف ــاق لـتـشـكـيــل
حـكــومــة ائـتــافـيــة بـيــن حــزبــه و"ح ــرك ــة 5
نجوم".
ووصـفــت لــوبــان ،اتـفــاق االئـتــاف بين

دوليات

حزبه فضائح عدة.
وس ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح راخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي اول
رئيس حكومة يسقط بموجب
مذكرة لحجب الثقة منذ عودة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـ ــى اس ـب ــان ـي ــا.
وكانت ثالث مذكرات سابقة (في
 1980و 1987وضد راخوي في
 )2017اخفقت كلها.
وف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،تــوصــل
القضاة الى وجود "نظام فساد
مؤسساتي متأصل" بين الحزب
الشعبي ومجموعة خاصة عبر
"الـتــاعــب بالصفقات" ووجــود
"امـ ـ ـ ــوال س ــري ــة م ـص ــدره ــا غـيــر
واض ـ ـ ـ ــح" داخـ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــزب .وق ــد
شـكـكــوا فــي مـصــداقـيــة راخ ــوي
ال ــذي نـفــى وج ــود ه ــذه االم ــوال
امام المحكمة.

مختلفة قليال مــع "اق ـت ـطــاع كـبـيــر" في
األم ــوال المخصصة الستقبال طالبي
اللجوء.
وق ــال" :ال ـتــزام وتناغم وعمل وصبر
ومـ ـنـ ـط ــق وال ـ ـ ـبـ ـ ــذل م ـ ــن اج ـ ـ ــل االفـ ـض ــل
لــايـطــالـيـيــن .ي ـبــدو ان ـنــا تــوصـلـنــا الــى
ذل ــك أخ ـي ــرا بـعــد الـكـثـيــر م ــن الـعــراقـيــل
والهجمات والتهديدات واألكاذيب".

واشنطن وبيونغ يانغ على «الطريق الصحيح»
ترامب يستقبل الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية في البيت األبيض
أعلنت واشنطن أن مباحثاتها
مع بيونغ يانغ تسير في "الطريق
الصحيح" ،و لــم تستبعد احتمال
حـ ــدوث م ـفــاجــآت ف ـي ـهــا ،ف ــي حين
أكدت كوريا الشمالية ثبات رغبتها
بإخالء شبه الجزيرة الكورية من
السالح النووي،
وأعلنت وكالة األنباء المركزية
الكورية الشمالية امس ،أن رغبة
كوريا الشمالية في إخــاء شبه
ال ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة م ــن ال ـســاح
النووي ال تزال "متسقة وثابتة".
ونـقـلــت الــوكــالــة الــرسـمـيــة عن
زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ
أون ،ق ــول ــه خـ ــال اج ـت ـمــاعــه مع
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ــروف ،أم ــس األول ،إن ــه يــأمــل
تسوية قضية العالقات الكورية
 األميركية ،وقضية نزع السالحالنووي من شبه الجزيرة الكورية
على أساس "مرحلة تلو األخرى".
وعـ ّـبــر كـيــم عــن أمـلــه فــي إيـجــاد
حل لمسألة العالقات مع الواليات
الـمـتـحــدة ونـ ــزع ال ـس ــاح ال ـنــووي
من شبه الجزيرة الكورية "خطوة
خ ـ ـطـ ــوة" وأن "يـ ـت ــم إحـ ـ ـ ــراز ت ـق ـ ّـدم
ف ــي ح ــل ال ـم ـش ــاك ــل ،ع ـب ــر الـ ـح ــوار
والتفاوض الفعال والبناء".
وف ــي واش ـن ـط ــن ،اع ـت ـبــر وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،م ــاي ــك
ب ــوم ـب ـي ــو ،أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
تسير في االتجاه الصحيح نحو
عقد القمة.
وأضاف بعد اجتماعات عقدها
مــع ال ـ ــذراع الـيـمـنــى لــزعـيــم كــوريــا
الـشـمــالـيــة ف ــي ن ـي ــوي ــورك" :بـلــدانــا
يـ ــواج ـ ـهـ ــان لـ ـحـ ـظ ــة ح ــاسـ ـم ــة فــي
عالقتنا ،مما يعني أن إهــدار هذه
الـفــرصــة ربـمــا ال يقل عــن اعتباره
ً
ً
أمرا مأساويا".
وك ـ ـشـ ــف ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،أن ال ــوف ــد
ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي الـ ـ ــذي ت ــرأس ــه

أغلقت سلطات األمن صالة
ركاب في مطار هامبورغ
شمال أملانيا أمس ،عقب
العثور على عدد من الحقائب
املتروكة.
وقالت ناطقة باسم الشرطة ،إن
الحقائب املشبوهة تم العثور
عليها في ساعة مبكرة من
صباح أمس في الصالة رقم 2
باملطار.
وفحص رجال الشرطة
االتحادية الحقائب باألشعة
السينية ،لكنهم لم يعثروا على
آثار ملواد متفجرة أو أي مواد
خطيرة أخرى.

نتنياهو ينفي التنصت
على مسؤولين سابقين

نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو أن يكون قد
طلب منذ سبع سنوات من جهاز
«الشني بيت» (األمن الداخلي)
التنصت على الرئيس السابق
لجهاز االستخبارات الخارجية
(املوساد) تامير باردو ورئيس
هيئة األركان آنذاك بيني غانتز.
وقال« :لم أطلب َ
أبدا التنصت
على رئيس األركان والرئيس
السابق للموساد ...هذا كذب
محض».
وكان باردو قال ،إن نتنياهو
طلب من رئيس «شني بيت»
آنذاك يورام كوهني التنصت
على هاتفي باردو وغانتز،
اللذان كانا يعارضان أمرًا
أعطاهما باالستعداد لضرب
املنشآت النووية اإليرانية.

تونس تمنع دخول
ألمانية «إرهابية»
ً
ترامب مصافحا حاكم تكساس لدى وصوله أمس األول إلى
هيوستن (رويترز)
المسؤول الرفيع كيم يونغ تشول
ال ــذي أج ــرى مـعــه م ـحــادثــات على
مـ ــدى ي ــوم ـي ــن ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ق ــام
بــزيــارة ن ــادرة إلــى البيت األبيض
أمس ،وسلم ترامب رسالة من كيم.
ومــع ذلــك ،حــذر بومبيو مــن أن
الـطــريــق إلــى تحسن الـعــاقــات لن
ً
يكون سهال.
وق ـ ـ ـ ــال ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ص ـح ــاف ــي" :س ـت ـك ــون هـ ــذه عملية
تستغرق أياما وأسابيع .ستكون
هناك نقاط صعبة ،وستكون هناك
ً
أوقــات عصيبة" .ورداٍ على ســؤال
عما إذا كان اتضح إن كانت القمة
ستعقد فــي الموعد المقرر أجــاب
بومبيو" :ال أعرف .ال أعرف".
وهـ ــون الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي من
ف ــرص الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق سريع
لحمل كوريا الشمالية على التخلي
عن أسلحتها النووية.
وق ـ ــال ف ــي م ـقــاب ـلــة وجـ ـي ــزة مــع
"رويترز" على متن طائرة الرئاسة
ف ــي طــري ـقــه إلـ ــى ت ـك ـس ــاس ،إنـ ــه ال
يــزال يأمل أن تعقد قمة مــع زعيم

ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي  12يــونـيــو
بسنغافورة.
أضاف ترامب" :أود إنجاز األمر
ً
في اجتماع واحد .لكن كثيرا ما ال
تمضي االتفاقات بهذا الشكل .ثمة
ً
احتمال كبير جــدا أن هــذا لــن يتم
في اجتماع أو اثنين أو ثالثة .لكنه
سيتم في مرحلة ما".
وفي سيول ،أجرى ،أمس ،وفدان
رفـيـعــا الـمـسـتــوى مــن الـكــوريـتـيــن
م ـ ـحـ ــادثـ ــات ل ـم ـن ــاق ـش ــة ت ـح ـس ـيــن
العالقات الثنائية قبل القمة بين
ترامب ترامب وكيم.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـيـ ـ ــان مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ب ـ ــأن
الكوريتين اتفقتا خالل االجتماع
على إجراء محادثات هذا الشهر في
شأن القضايا العسكرية ولم شمل
األسر التي فرقتها الحرب الكورية.
وف ـ ــي م ــوس ـك ــو ،أعـ ـل ــن ال ـنــاطــق
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف،
ُ
أمسن إن قمة قد تعقد بين الرئيس
الروسي فالديمير بوتين والزعيم
الكوري الشمالي.
(سيول ،واشنطن  -وكاالت)

منعت السلطات التونسية
دخول مواطنة أملانية إلى
أراضيها بدعوى وجود شبهات
إرهابية في شأنها.
ووصلت باخرة إلى ميناء
حلق الوادي في العاصمة
التونسية أمس األول من مدينة
جنوة ،وعلى متنها مواطنة
أملانية ترتدي النقاب وتدعى
«أندريا أنا مولباور» لكن أعوان
(مسؤولو) الجمارك رفضوا
السماح لها بالدخول وتم ردها
على اعقابها إلى الباخرة لتعود
إلى أملانيا.
لكن أندريا اآلن ال تزال في مدينة
باالرمو اإليطالية وتنتظر البت
في وضعها.
وقال الناطق باسم وزارة
الداخلية خليفة الشيباني:
«لدينا معلومات استخبارية
عن املواطنة األملانية تتعلق
بشبهات إرهابية ،لذلك منعنا
دخولها إلى تونس ألنها تشكل
تهديدًا أمنيًا».

ةديرجلا
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رياضة

ال فرق بين «البرتقالي والرمادي» في أزمة السباحة!
عبدالكريم الشمالي

البرتقالي يشبه الرمادي ،فاألول حائر بين اللونين األحمر واألصفر،
بينما يقف الثاني فــي الــوســط بين األســود واألبـيــض ،وهــو مــا يعني
أنهما ،أي اللونين البرتقالي والرمادي ،بال موقف واضح ومحدد عكس
بقية األلوان!
وما ينطبق على الرمادي والبرتقالي ينطبق على نادي كاظمة في
موقفه األخير ،حينما دعم وساند القادسية دون اإلشارة إلى ذلك سواء
بالتلميح أو التصريح ،وقــرر تقديم طلب إلــى اتـحــاد السباحة لعقد
جمعية عمومية غير عادية يــوم  24يونيو الجاري إلجــراء انتخابات
مجلس اإلدارة ،على أن تنحصر األسماء بين مرشحي األندية الذين
كانوا سيتنافسون في "العمومية" غير العادية التي كان مزمعا عقدها
يوم  27مايو الماضي ،والتي تم إلغاؤها مع "العمومية" غير العادية
التي كانت ستعقد يوم  24منه ،وذلك بسبب عدم تسديد أعضاء الجمعية
الشتراكاتهم في المواعيد المحددة ،مما يجعل الجمعيتين عرضة للطعن
على صحة عقدهما.
يذكر أن مجلس إدارة القادسية المتناقض كان قد رشح اثنين
ً
من الجمعية العمومية في االنتخابات ،وهو ما فعله كاظمة أيضا.

احتماالن ال ثالث لهما
وم ــن ال ـمــؤكــد أن ه ـنــاك احـتـمــالـيــن ال ثــالــث لـهـمــا ف ــي مــوقــف
كاظمة "البرتقالي الرمادي" أو الضبابي غير واضح المعالم ،إما
ً
أن مسؤولي النادي يعلمون أنه يخدم أندية وأشخاصا تسببوا
بشكل مباشر في أزمة الرياضة الكويتية ،وتعليق النشاط الرياضي
منذ أكتوبر عام  ،2015وهذا خطأ فادح يرتكبونه في حق الرياضة،
أو أنهم ال يعلمون ماذا يفعلون ،والخطأ هنا أفدح بكثير بالطبع.
الالفت في األمر أن كاظمة كانت له محاوالت عديدة في تخطي أزمة
ً
كرة القدم ،ونجح النادي في مسعاه إلى أن تم رفع اإليقاف .وإحقاقا

للحق رايته بيضاء في هــذا الجانب ،لكن يبدو أن الرياضة أضحت
مثل السياسة ،فليس هناك عدو دائم أو صديق دائم ،لذلك فمن غير
المفهوم والمعلوم وضع العصا في الدوالب ،ومساعدة عناصر تسعى
ً
دومــا إلعــادة أزمــة الرياضة إلــى نقطة البداية ،وتجميد كل الحلول
الممكنة ،رغم أنها باتت قاب قوسين أو أدنى للخروج من نفقها المعتم
ً
والخطير ،األمر الذي ال يعجب هؤالء تأكيدا.

لمصلحة من؟
وال نعلم لمصلحة من ،يسعى كاظمة بكل قوة إلى إبداء فروض
الوالء والطاعة لعضو جمعيته العمومية وأمير سر اتحاد السباحة
المنحل حسين المسلم ،ومــا أدراك مــن المسلم ومــوقـفــه الــواضــح
ً
تـمــامــا فــي األزم ــة ،وشـهــادتــه ،على سبيل الـمـثــال ال الـحـصــر ،أمــام
المحكمة الرياضية الدولية (كــاس) ومطالبته باستمرار بتعليق
النشاط الكروي؟!
ً
فبدال من أن يسعى كاظمة الستدعاء عضو جمعيته العمومية
وممثله لمرات عديدة في االتحاد لسؤاله ومحاسبته عن مواقفه
المثيرة للجدل في األزمة الرياضية المفتعلة ،بدا وكأن مسؤولي
ال ـنــادي يـسـعــون لــانـتـقــام مــن ثــاثــي مجلس اإلدارة ال ــذي أطــاح
بالمسلم ويطالب بإبعاده عن منصبه نائبا لرئيس االتحاد الدولي
للسباحة ،كونه أصبح بال صفة.

سؤال مهم
وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة :هل جاء موقف كاظمة بقرار
من مجلس إدارته ،أم من خالل ضغوط من خارج النادي ألسباب
ستكشف عنها األيام المقبلة؟

الكويت بطل كأس التفوق بـ  320نقطة
األبيض حسم صفقتي فتاو وزايد ..والعكايشي على الخط
تربعه على كأس
واصل الكويت ً
التفوق العام ،رافعا رصيده إلى
ما يزيد على  320نقطة ،وذلك
وفق ما أعلنه أمين سر النادي
وليد الراشد خالل الجمعية
العمومية العادية أمس األول
والتي أقرت التقريرين المالي
واإلداري.

●

«العتيبي» يواجه «نسور عمان»
في نهائي «شاطئية النصف»
ت ــأه ــل ف ــري ـق ــا ال ـم ــرح ــوم
طالل العتيبي ،من الكويت،
ون ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــره ن ـ ـ ـسـ ـ ــور عـ ـم ــان
للمباراة النهائية في بطولة
ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم نـ ـ ـ ــزار ال ـن ـص ــف
الرمضانية المفتوحة للكرة
الطائرة الشاطئية المقامة
على مالعب سوق شرق.
وكـ ــانـ ــت م ـ ـبـ ــاريـ ــات دور
الـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ج ـ ــرت
أ م ـ ـ ــس األول أ سـ ـ ـف ـ ــرت عــن
ف ــوز فــريــق ط ــال العتيبي
ع ـل ــى ال ـف ـن ـط ــاس  2-ص ـفــر،
ونسور عمان على المحرق
ال ـب ـحــري ـنــي  ،1-2ف ــي حين
تغلب العين اإلماراتي على
ف ــري ــق ع ـب ــدال ـل ــه ب ـن ــي عـيــد
حامل لقب النسخة األولى،
ً
وأخيرا فاز الزعيم العماني
على أوزبــك قطري بنتيجة
واحدة .1-2
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــي الـ ـ ـ ــدور
نصف النهائي تغلب فريق
الـ ـم ــرح ــوم طـ ــال الـعـتـيـبــي
ع ـل ــى الـ ـعـ ـي ــن ،وف ـ ـ ــاز فــريــق
النسور على الزعيم بنتيجة
.1-2

الطابع الرسمي
وم ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـمـنـظـمــة
لـلـبـطــولــة مـحـمــد ك ــام ــل إن

النسخة الحالية للبطولة
ً
تفوقت كثيرا عــن النسخة
الـمــاضـيــة الـتــي أقـيـمــت في
 ،2017موضحا أن البطولة
بدأت تأخذ الطابع الرسمي
ب ــوج ــود ف ــرق تـمـثــل ال ــدول
الخليجية والعربية ،إضافة
إلى الفرق الكويتية.
وأعرب كامل عن امتنانه
ال ـك ـب ـي ــر ل ـ ــراع ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
محمد النصف على دعمه
غ ـي ــر الـ ـمـ ـح ــدود ،وح ــرص ــه
ع ـل ــى ت ــذل ـي ــل ك ــل ال ـع ـق ـبــات
أمــام الجميع إلظـهــار قــدرة
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن على
تقديم األفضل دائما ،مشيدا
بـجـهــود االت ـح ــاد الكويتي
للكرة الطائرة برئاسة وليد
أمان ،وعضو مجلس اإلدارة
ف ـ ــوزي ال ـم ـع ـت ــوق ،ف ــي هــذا
الصدد ،وكل اللجان العاملة
لدعمها الكبير للبطولة.

«عمومية» العربي تعتمد التقريرين
المالي واإلداري
مجلس اإلدارة يجتمع اليوم لتسمية رئيس جهاز الكرة

أحمد حامد

أعـ ـل ــن ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت فـ ــوزه
ب ـك ــأس ال ـت ـف ــوق الـ ـع ــام بــرصـيــد
 320.074نقطة ،وبفارق  10نقاط
أعلى من الموسم الماضي.
وق ــال أمـيــن ســر ال ـنــادي وليد
ال ــراش ــد ،فــي اجـتـمــاع الجمعية
الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة ال ـتــي اق ــرت
ال ـت ـق ــري ــري ــن ال ـم ــال ــي واالداري،
أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت هـ ـ ــو ب ـ ـطـ ــل كـ ــأس
الـ ـتـ ـف ــوق ل ـل ـم ــرة ال ـث ــام ـن ــة عـلــى
التوالي ،وبفارق مريح عن أقرب
المنافسين.
وجـ ــاء ت ن ـقــاط ال ـكــويــت على
ال ـن ـحــو الـ ـت ــال ــي :كـ ــرة الـ ـق ــدم 21
ن ـق ـط ــة ،وك ـ ـ ــرة الـ ـي ــد  36ن ـق ـطــة،
والـ ـط ــائ ــرة  27ن ـق ـط ــة ،وال ـس ـلــة
 ،31والتنس األرضــي  ،12وكرة
الطاولة  15نقطة ،واالسـكــواش
 5ن ـقــاط ،واألل ـع ــاب الـمــائـيــة ،32
وألعاب القوى  ،45والجودو 20
نـقـطــة ،والـتــايـكــونــدو  17نقطة،
والكاراتيه  ،5.074والمالكمة 9
ن ـقــاط ،ورف ــع األث ـق ــال  30نقطة،
وقدم الصاالت  15نقطةُ .
وكانت عمومية الكويت أ ِّجلت
 5دقائق ،لعدم اكتمال النصاب
المطلوب لعقدها (الـنـصــف)+1

كتاب كاظمة لطلب عقد

عمومية وانتخابات السباحة

●

ً
مترئسا الجمعية العمومية
الراشد
لتعقد بعد ذلك بحضور النصاب
المطلوب بـ 50عضوا.
وأضـ ــاف ال ــراش ــد أن الـكــويــت
ي ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـه ــده م ــن أجــل
ً
ال ـب ـقــاء عـلــى ال ـق ـمــة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن صـفـقــات فــريــق ال ـق ــدم سيتم
إعالنها ،قبل نهاية شهر رمضان
الجاري.
وبين أمين سر الكويت أن ما
تم إنجازه بشكل رسمي لتدعيم
فريق القدم ،هو اإليفواري جمعة
س ـع ـيــد ،إل ــى ج ــان ــب الـبـحــريـنــي
وليد الحيام ،والمدرب الفرنسي
فيلود.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ذك ــر مصدر
فــي ن ــادي الـكــويــت ،لــ"الـجــريــدة"،

أن ادارة األبيض حسمت صفقتي
العــب الجهراء فيصل زايــد ،إلى
جانب العب القادسية السعودي
الغاني محمد فتاو ،والذي يجيد
في مركز الوسط المتأخر.
وك ـ ـشـ ــف الـ ـمـ ـص ــدر أن الع ــب
المتتخب التونسي واتحاد جدة
أح ـم ــد ال ـع ـكــاي ـشــي ي ــأت ــي ضمن
اه ـت ـمــامــات ال ـك ــوي ــت ،إذ دخـلــت
إدارة النادي في مفاوضات جادة
مع الالعب لالستعانة بخدماته
في الموسم الجديد.
ويتبقى في عقد العكايشي مع
االتحاد السعودي موسم واحد،
اال ان ادارة ال ـفــريــق االت ـح ــادي
رهنت اسـتـمــراره بـقــرار المدرب

الجديد االرجنتيني رامون دياز.
وب ـي ــن ال ـم ـص ــدر أن األب ـيــض
يــرصــد العـبــا جــزائــريــا للتعاقد
مـعــه ف ــي ح ــال ل ــم تـمــض صفقة
العكايشي الى النهاية ،موضحا
ان الـكــو يــت فــي طريقه للتعاقد
مع  5محترفين ،لالستعانة بهم
في مواجهات البطولة العربية،
التي سيواجه فيها اإلسماعيلي
الـمـصــري فــي مستهل م ـشــواره
بها أغسطس المقبل ،الى جانب
كــأس االت ـحــاد اآلس ـيــوي ،إذ من
المنتظر ان يكون األبيض على
رأس قائمة الفرق المشاركة.

عبدالرحمن فوزان

اعتمدت الجمعية العمومية للنادي العربي
مـســاء أم ــس األول الـتـقــريــريــن الـمــالــي واإلداري
عــن السنة المنتهية فــي  31م ــارس  2018خالل
 55دقيقة.
و عـقــدت الجمعية العمومية لألخضر مساء
أمس األول على مسرح المرحوم أحمد سليمان
الرومي بمقر النادي ،وقادها رئيس النادي جمال
الكاظمي ،إلــى جانب نائب الرئيس عبدالعزيز
عاشور ،وأمين السر العام عبدالرزاق المضف،
وأمين السر المساعد عادل ناصر خليفة ،وأمين
الصندوق حسين معرفي.
واعـتـمــدت "الـعـمــومـيــة" تعيين مكتب فاطمة
صقر الرشود مراقبا للحسابات وتحديد مكافآته،
كما وافقت على الميزانية المقترحة للسنة المالية
المقبلة.
وشـهــدت الجمعية شــدا وجــذبــا اشتمل على
ن ـقــاش ح ــاد بـيــن أع ـض ــاء "الـعـمــومـيــة" م ــن جهة
وممثلي مجلس اإلدارة من جهة أخرى حول عدم
تسلم عدد كبير من األعضاء للتقريرين المالي
واإلداري وعدم اطالعهم عليهما.
مــن جــانـبــه ،أكــد أمـيــن الـســر الـعــام عـبــدالــرزاق
الـمـضــف أن عـ ــددا كـبـيــرا ل ــم يـتـسـلــم الـتـقــريــريــن
بالبريد كما هو متبع في العادة ،بمن فيهم بعض

ً
أعضاء مجلس اإلدارة ،ملقيا مسؤولية األمر على
الـحـكــومــة ممثلة بـ ــوزارة الـخــدمــات الـتــي يفشل
بريدها في الــوصــول إلــى األعـضــاء بعد تقديمه
بشكل رسمي من النادي ودفع كل مستحقاته.
وشدد على أن ذلك األمر "مشكلة كبيرة تعانيها
جميع األندية وليس العربي وحــده" ،موضحا:
"تقدمنا بشكوى رسمية حول هذا األمر من قبل
سنتين ،ولم يتم الرد علينا حتى اآلن".

اجتماع مجلس اإلدارة
من جانب آخر ،يعقد مجلس إدارة النادي في
التاسعة والنصف من مساء اليوم اجتماعا مهما
في مقر النادي ،وذلك لتسمية رئيس جهاز الكرة
الذي سيقود كرة االخضر في الموسم المقبل ،وما
يترتب عليه من منحه الحرية والمسؤلية كاملة
في اختيار الطاقمين الفني واإلداري للفريق.
وبحسب مصادر عرباوية مطلعة ،فإن رئيس
النادي يبقى المرشح األبرز واألقوى لالستمرار
فــي مـنـصــب رئ ـيــس ج ـهــاز ال ـك ــرة ،فــي ظــل الثقة
الـكــامـلــة ال ـتــي يـلـقــاهــا مــن مـجـلــس االدارة الــذي
يشترط القدرة المالية لمرشحي هــذا المجلس
في ظل تخوفه من العودة لهاجس ديون وقضايا
المحترفين والسقوط في فخ العقوبات مرة أخرى.

بيرلو ينثر السحر أمام زايد في «الروضان»
الحكومة تواجه المجلس اليوم في لقاء سنوي منتظر
تتواصل المناسبات الكبيرة
ف ـ ــي دورة ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم ع ـب ــدال ـل ــه
م ـش ــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة
لكرة قدم الصاالت ،حيث يشهد
الـيــوم الـلـقــاء الـسـنــوي المنتظر،
ب ـيــن ال ـح ـكــومــة وم ـج ـلــس األمـ ــة،
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـش ــد ف ـ ـيـ ــه كـ ـ ــل ف ــري ــق
أسلحته وأدواته لفرض كلمته.
وتـتـمـيــز م ـب ــاري ــات الـحـكــومــة
وال ـ ـنـ ــواب بــال ـنــديــة وال ـت ـشــويــق،
وي ـس ـب ـق ـه ــا تـ ـص ــريـ ـح ــات ن ــاري ــة
م ــن الـجــانـبـيــن ،عـلـمــا ب ــأن الـعــام
ً
الماضي شهد تفوقا للنواب على
الحكومة بثالثة أهداف لهدفين،
ف ــي ال ـل ـقــاء الـ ــذي ش ـهــد مـشــاركــة
أولى لبدر المطوع نجم القادسية
مــع فــريــق الـمـجـلــس ،األم ــر الــذي
ً
يترك الباب مفتوحا أمام مفاجآت
جديدة في لقاء اليوم.
وك ـ ــان الـ ـي ــوم ال ـخ ــام ــس عـشــر
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدورة قـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــد اح ـت ـف ــال ـي ــة
مـ ـمـ ـي ــزة ،ن ـج ـم ـهــا االول ال ـن ـجــم
اإليطالي العالمي أندريا بيرلو،
الـ ـ ــذي ح ــل ض ـي ـفــا ع ـل ــى الـ ـ ــدورة
الفتتاح سلسلة مباريات الحلم
االستعراضية.
وت ــزي ـن ــت الـ ـم ــدرج ــات ب ــأل ــوان
اندية اإلنتر ،ميالن ،ويوفنتوس
التي لعب لها الموسيقار خالل
م ـس ـيــرتــه ال ـح ــاف ـل ــة بــال ـب ـطــوالت
واألل ـق ــاب ،س ــواء مــع األن ــدي ــة ،أو
ضمن صفوف المنتخب اإليطالي
الذي قاده للفوز بمونديال .2006
وح ـ ـ ـف ـ ـ ـلـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـح ـ ـلـ ــم
االستعراضية ،التي جمعت نحوم

زين بقيادة بيرلو ،وكويت ،2022
بـقـيــادة فيصل زاي ــد نـجــم نــادي
الـجـهــراء بــالـمـهــارات واللمسات
ال ـت ــي ت ـفــاعــل مـعـهــا الـجـمــاهـيــر،
وانتهت نتيجتها بثالثة أهداف
لكل فريق.
ورد بيرلو التحية للجماهير
مــن خــال الـلــوحــات الفنية التي
رسمها في المباراة ،حيث أهدى
العبي فريقه العديد من اللمسات
الساحرة التي اشتهر بها خالل
مـ ـ ـش ـ ــواره ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ،ك ـم ــا سـجــل
هدفا في شباك الحارس سلمان
عبدالغفور.
ك ـم ــا بـ ــرز ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ال ـح ـلــم،
فيصل زايد وفيصل عجب ،حيث
سجل االثـنــان فــي شباك حــارس
زين يوسف الشيرازي.
وح ـضــر م ــع فــريــق بـيــرلــو من
ن ـ ـجـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ف ـ ــي ن ـس ـخ ـت ـهــا
ال ـحــال ـيــة ك ــل م ــن س ــال ــم فـيـصــل،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وس ــال ــم
المكيمي ،وعبدالله ثامر ،وعلي
ال ـس ـيــف ،وبـتـشـيـنــو ،وال ـح ــارس
يوسف الشيرازي.
في المقابل لعب مع زايد نجوم
األن ــدي ــة الـمـحـلـيــة وه ــم ،يعقوب
ال ـ ـ ـطـ ـ ــراروة ،وم ـ ـبـ ــارك ال ـف ـن ـي ـنــي،
وحمود عايض ،وعمر الحبيتر،
وفيصل عجب ،وعبدالله ماوي،
والحارس سلمان عبدالغفور.
تأهل المحمدية
وبالعودة إلى منافسات اليوم
الـخــامــس عـشــر ،نـجــح فــريــق دار
ال ـم ـح ـم ــدي ــة فـ ــي ان ـ ـتـ ــزاع ب ـطــاقــة

بيرلو خالل مباراة الحلم في دورة الروضان
التأهل للدور الثاني بفوز شاق
على مونديال هشام فوالذ بهدف
حمل توقيع البرازيلي لوكاس،
ليصبح المحمدية ثانيا ،وكويت
ستيل في الصدارة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،فـ ـش ــل ف ــري ــق ش ـب ــاب
كاظمة في التأهل ،بعد خسارته
ام ـ ـ ــام الـ ـح ــد ال ـب ـح ــري ـن ــي ب ـهــدف
سلمان مال ،ليتأهل بنك االئتمان
ومجموعة ماني عن المجموعة.
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ضـ ـم ــن
منافسات الـيــوم ال ـســادس عشر
ف ــري ــق م ـ ــاي ف ـ ــات ـ ــورة مـ ــع نـ ــادي
موظفي دائرة األراضي ،والنادي
األهلي الليبي مع كويت ستيل.

فليطح :الروضان دورة عالمية في الكويت
أعرب د .حمود فليطح المدير العام للهيئة
ال ـعــامــة لـلــريــاضــة ع ــن اعـ ـت ــزازه الـكـبـيــر ب ــدورة
الروضان ،التي انتقلت من الروتينية وأصبحت
عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،عبر
مشاهدة نجوم الكرة العالمية ومشاركة العبين
محترفين على مستوى عال في عالم اللعبة.
وأكـ ــد فـلـيـطــح ،أن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
تدعم مثل هذا الدورات التي يبرز منها العبون
ً
محليون على مستوى مميز ،متمنيا أن تنتقل
ا ل ــدورة فــي نسختها المقبلة لمجمع صــاالت

ً
سعد العبدالله الذي سيفتتح قريبا لما يمكن
أن يقدم المزيد من اإلمكانات والخدمات للدورة
وجمهورها الكبير .وبين فليطح أن بلوغ الدورة
نسختها الـ ـ  39ومــا تشهده مــن تـطــور وتقدم
على كل المستويات في كل عام خير دليل على
نجاحها على المستوى المحلي والخليجي
والعربي والعالمي.
وتقدم بالشكر للقائمين على الدورة بقيادة
عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة العليا،
الذين تمكنوا من جعل الدورة عالمة بارزة.

ةديرجلا
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تعادل سلبي بين أسود
األطلسي وأوكرانيا
المنتخبان األوكراني
تعادل
ً
والمغربي سلبيا في إطار
استعدادات المنتخبين
لنهائيات كأس العالم
(روسيا.)2018

تعثر منتخب المغرب للمرة
األولى في  2018بعد تعادله مع
اوكرانيا صفر-صفر ،أمس األول
عـلــى مـلـعــب جـنـيــف بسويسرا
في مباراة دولية ودية في كرة
القدم ،استعدادا لمشاركته في
مونديال روسيا .2018
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب فـ ـ ـ ــاز ع ـلــى
صــربـيــا ودي ــا  1-2فــي تورينو
في  23مــارس الماضي بهدفي
حكيم زي ــاش وخــالــد بوطيب،
ثم تخطى ضيفه االوزبكستاني
-2صـفــر فــي ال ــدار البيضاء في
 27مارس بهدفي ايوب الكعبي
ومروان دا كوستا.
وس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
المغربي في نهائيات مونديال
روسـ ـي ــا الـ ـت ــي ت ـن ـط ـلــق ف ــي 14
يونيو المقبل ،للمرة الخامسة
في تاريخه واألولى بعد غياب
 20عاما ،في المجموعة الثانية
مع ايران والبرتغال واسبانيا.
وبـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب الـ ـف ــرنـ ـس ــي
هيرفيه رونار المباراة بتشكيلة
ضمت الحارس منير المحمدي،
والالعبين غانم سايس ،ومهدي
بن عطية ،ومانويل دا كوستا،
وحمزة منديل ،ويونس بلهنده،
وكــريــم األح ـم ــدي ،ون ــور الــديــن

ً ً
رومانيا تقتنص ًفوزا مثيرا
على تشيلي وديا
حـقــق منتخب رومــان ـيــا لكرة
ال ـق ــدم فـ ــوزا مـعـنــويــا  2 - 3على
ن ـظ ـيــره الـتـشـيـلــي ،ف ــي ال ـم ـبــاراة
ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرت ب ـي ـن ـه ـمــا
أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول بـ ــا ل ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا ف ــي
إط ـ ــار اسـ ـتـ ـع ــدادات الـمـنـتـخـبـيــن
لالستحقاقات القادمة.
وات ـس ـم ــت الـ ـمـ ـب ــاراة ب ــاإلث ــارة
والمتعة على الرغم من أنها ودية،
حيث ب ــادر نـيـكــوالي ستانسيو
بــالـتـسـجـيــل لمصلحة رومــانـيــا
فــي الــدقـيـقــة  ،14قـبــل أن يضطر
مـنـتـخــب تـشـيـلــي لـلـعــب بـعـشــرة
العبين عقب طرد العبه نيكوالس
كاستيو في الدقيقة 30
وبــالــرغــم مــن النقص الـعــددي
في صفوف المنتخب التشيلي،
أحـ ـ ـ ـ ــرز ج ــويـ ـلـ ـي ــرم ــو مـ ــارب ـ ـيـ ــان

ولـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزو ري ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ــدفـ ـي ــن
للمنتخب الالتيني في الدقيقتين
 32و.52
ل ـ ـكـ ــن سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا اسـ ـتـ ـع ــاد
المنتخب الروماني اتزانه ،ليحرز
س ـي ـبــريــان ديـ ــاك ه ــدف ال ـت ـعــادل
فــي الــدقـيـقــة  ،66فــي حـيــن تكفل
كونستانتين بوديسكو بتسجيل
الهدف الثالث في الدقيقة 84
يذكر أن كال المنتخبين أخفقا
في التأهل لنهائيات كأس العالم
التي ستقام بروسيا خالل الفترة
مــن  14ال ـجــاري حتى  15يوليو
المقبل.
(د ب أ)

م ـ ــراب ـ ــط ،ومـ ـ ـب ـ ــارك ب ــوص ــوف ــة،
وحكيم زيــاش وخالد بوطيب،
ول ـ ـ ــم ي ـ ـشـ ــرك الـ ـمـ ـه ــاج ــم اي ـ ــوب
الكعبي.
وب ـعــد فــرصــة اولـ ــى خطيرة
ل ـح ـك ـيــم زيـ ـ ــاش ب ـك ــرة ي ـســاريــة
جميلة ابعدها الحارس اندري
ب ـي ــات ــوف والـ ـق ــائ ــم ( ،)21ردت
اوكرانيا بتسديدة لمهاجمها
يفهين كونوبليانكا امام مرمى
منير المحمدي (.)34
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب يـ ـفـ ـتـ ـت ــح
الـتـسـجـيــل م ــن م ــرت ــدة ســريـعــة
ل ـ ـنـ ــورالـ ــديـ ــن م ـ ــراب ـ ــط س ــدده ــا
الحارس بياتوف خارج منطقته
بـ ـق ــدم ــه ،فـ ــارتـ ــدت مـ ــن ال ــاع ــب
المغربي بجانب القائم االيسر
(.)36

سيطرة مغربية
وف ــي مطلع ال ـشــوط الـثــانــي،
دفع رونار بأمين حارث واشرف
حكيمي بدال من خالد بوطيب
وال ـم ـه ــدي بـنـعـطـيــة ،ث ــم اش ــرك
عزيز بوهدوز بدل بلهنده ()64
وفيصل فجر بــدل مــرابــط ()71
وي ــوس ــف اي ــت ب ــن نــاصــر على
حساب كريم االحمدي ( )72في

الحارس األوكراني يتصدى إلحدى الهجمات المغربية
ظ ــل سـيـطــرة مـغــربـيــة م ــن دون
خطورة.
وفيما اج ــرى رون ــار تبديله
االخـيــر بــالــزج بسفيان مرابط

سقط المنتخب السنغالي لكرة القدم
في فخ التعادل في ثالث مبارياته الودية
االعدادية لنهائيات كأس العالم المقررة
في روسيا بين  14يونيو الجاري و15
يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،بـتـعـثــره امـ ــام مضيفه
اللوكسمبورغي سلبا أمس األول.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــال ت ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــت م ــع
اوزبكستان  1-1في  23مارس الماضي
في المغرب ،والبوسنة سلبا في  27منه
في مدينة لوهافر الفرنسية.
وتخوض السنغال مباراتها االعدادية
الرابعة يوم الجمعة المقبل امام كرواتيا،
قبل ان تلعب االختبار االخير امام كوريا
الجنوبية في  11الجاري الحالي.

إن الريال صار "منكسرا" ،بعدما أعلن زيدان
استقالته ليترك الفريق في حالة "صدمة".
يــذكــر أن زي ــدان ( 45عــامــا) تــولــى اإلدارة
الفنية لـلــريــال فــي الــرابــع مــن يـنــايــر 2016
ً
خـلـفــا لــرافــائـيــل بينيتيز وم ــن وقـتـهــا قــاد
الملكي لـلـفــوز بتسعة ألـقــاب مــن أصــل 13

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

النمسا  xالمانيا

ZDF

7:15

انكلترا  xنيجيريا

beINSPORTS HD2

8:45

السويد  xالدنمارك

beINSPORTS HD6

9:15

الجبل االسود  xسلوفينيا

beINSPORTS HD3

9:45

بلجيكا  xالبرتغال

beINSPORTS HD1

10:08

ايرلندا  xالواليات المتحدة

beINSPORTS HD11

11:00

ايسلندا  xالنرويج

تعادل هولندا
مع سلوفاكيا

السنغال يسقط في فخ التعادل
في ثالث مبارياته الودية
واوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــرعـ ـ ــة
السنغال في النهائيات في
المجموعة الثامنة ا لــى جانب
بولندا واليابان وكولومبيا .وفي
مباراة ودية ثانية تعادلت سلوفاكيا
م ــع ضيفتها هــول ـنــدا  1-1ف ــي تــرفــانــا.
وبكرت سلوفاكيا بالتسجيل عبر آدم
نيميتش في الدقيقة التاسعة ،وادركت
هــولـنــدا الـتـعــادل مطلع الـشــوط الثاني
بواسطة كوينسي بروميس ( .)59يذكر
ان المنتخبين لم يتأهال لنهائيات كأس
العالم.

الصحف اإلسبانية مصدومة من قرار زيدان
أك ـ ـ ــدت ال ـص ـح ــاف ــة ال ــري ــاض ـي ــة
اإلسبانية أن ن ــادي ري ــال مدريد
االس ـ ـبـ ــانـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ل ـ ــ"صـ ــدمـ ــة"
بـ ــإعـ ــان مـ ــدربـ ــه ال ـف ــرن ـس ــي زي ــن
الدين زيــدان ،أمس األول ،رحيله
عن الفريق.
وكتبت صحيفة "مــاركــا" في
غــاف ـهــا ت ـحــت عـ ـن ــوان "شـ ـك ــرا"،
إن "زي ـ ــدان يــرحــل وي ـتــرك خلفه
ميراثا أسـطــوريــا وصــدمــة لدى
ال ـم ــدري ــدي ـي ــن" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
العـ ـب ــي ال ـف ــري ــق أغـ ــدقـ ــوا عـلـيــه
رسائل الحب بعد إعالن قراره.
واتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــت مـ ـعـ ـه ــا ص ـح ـي ـفــة
"مـ ــونـ ــدو ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو" ،ال ـتــي
ج ـ ــاء غ ــاف ـه ــا بـ ـعـ ـن ــوان "ري ـ ــال
م ــدري ــد ف ــي صـ ــدمـ ــة" ،مـشـيــرة
إلى أن االرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو ،واأللماني يواخيم
لـ ــوف ،واإلس ـب ــان ــي ج ــوت ــي هم
المرشحون لخالفة الـمــدرب الفرنسي في
تدريب الريال.
وبعدما أشارت إلى االستقالة المفاجئة
للمدرب الفرنسي ،قالت صحيفة "آس" في
غالفها "إلى اللقاء وشكرا على كل شيء".
أما صحيفة "سبورت" الكتالونية فقالت

بدال من منديل ( ،)83سدد زياش
ك ــرة قــويــة مــن ح ــدود المنطقة
صــدهــا بـيــاتــوف بـبــراعــة (،)84
لتنتهي المباراة بتعادل سلبي

مع رأسية بوهدوز القريبة من
القائم.
ويـ ـلـ ـع ــب "اسـ ـ ـ ـ ــود االط ـ ـلـ ــس"
االثنين المقبل مع سلوفاكيا،

وفي  9يونيو مع استونيا قبل
بدء مشواره الروسي.
(أ ف ب)

نافس عليها ،إذ فاز بــدوري أبطال أوروبــا
ثالث مرات متتالية ،والدوري اإلسباني مرة،
وكأس السوبر األوروبي مرتين ،ومونديال
األندية مرتين ،وكأس السوبر اإلسباني مرة.
(إفي)

لوف يتجاهل
تدريب الريال
أك ـ ــد ي ــواخـ ـي ــم ل ـ ــوف ال ـمــديــر
الفني للمنتخب األلماني امس
الجمعة أنه غير مهتم بمنصب
المدير الفني لنادي ريال مدريد
اإلس ـب ــان ــي ،وأن كــامــل تــركـيــزه
ينصب على مـشــوار فريقه في
مونديال روسيا.
وقـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
المعسكر األ ل ـمــا نــي فــي شمال
إي ـطــال ـيــا " :يمكنني اسـتـبـعــاد
األم ـ ـ ـ ــر ت ـ ـمـ ــامـ ــا اآلن ،األم ـ ـ ـ ــر ال
يـ ـخـ ـصـ ـن ــي ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي ف ـ ـ ــي كـ ــأس
العالم".
ون ـ ـ ـشـ ـ ــرت وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام
اس ـم ــاء قــائـمــة م ــن المرشحين
ل ـت ــدري ــب ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـكــي مــن
ب ـي ـن ـه ـم ــا ل ـ ـ ــوف وم ــاوريـ ـسـ ـي ــو
ب ــوك ـي ـت ـي ـن ــو م ـ ـ ــدرب ت ــوت ـن ـه ــام
واليجري مدرب يوفنتوس.

العب السنغال موسى كونتي

ال موانع لدى بوكيتينو
من الذهاب لريال مدريد
أش ـ ــارت وس ــائ ــل إعـ ــام إن ـك ـل ـيــزيــة إلــى
أن عقد ال ـمــدرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو مع توتنهام ال يتضمن شرطا
جــزا ئـيــا يمنعه مــن تــو لــي اإلدارة الفنية
لريال مدريد.
ووقع المدرب البالغ من العمر  46عاما،
األسـبــوع الماضي ،على تمديد عقده مع
تــوتـنـهــام لــاسـتـمــرار فــي تــدري ـبــه خمس
سنوات أخرى ،لكن خالل الساعات األخيرة
وعقب استقالة زين الدين زيدان من تدريب
ال ـم ـل ـكــي ،تـ ــردد اس ـم ــه ب ـق ــوة ك ــأح ــد أق ــرب
المرشحين لخالفة الفرنسي.
وأعلن زيدان أمس األول في قرار مفاجئ
استقالته من اإلدارة الفنية للريال عقب أيام
قليلة مــن تتويجه ب ــدوري أبـطــال أوروبــا
للمرة الثالثة على التوالي.
ووفـ ـق ــا ل ـق ـن ــاة (س ـ ـكـ ــاي) ال ـبــري ـطــان ـيــة،
ال يــوجــد ش ــرط جــزائــي فــي عـقــد ال ـمــدرب
األرج ـن ـت ـي ـن ــي م ــع ت ــوت ـن ـه ــام ،ي ـم ـن ـعــه مــن
االنتقال لتدريب ريال مدريد في حال طلب
منه هذا األخير ذلك.
وردا عـلــى ســؤالــه بشكل مـبــاشــر حــول

الياباني تاكاشي إلى ريال
بيتيس حتى 2021
ضم نادي ريال بيتيس اإلسباني ،الجناح الياباني الدولي تاكاشي
إنوي القادم من إيبار بعقد مدته .2021
وب ــدأ تــاكــاشــي إنـ ــوي ،ال ــذي سـيـكـمــل غ ــدا  30ع ــام ــا ،مسيرته
االحترافية في  2007في نادي يوكوهاما مارينوس ،ومنه انتقل
إلى سيريزو أوساكا قبل أن ينتقل في صيف  2011إلى أوروبا
حيث لعب في صفوف بوخوم األلماني.
وفـ ــي يــون ـيــو  2012ان ـت ـقــل ت ــاك ــاش ــي إن ـ ــوي إلـ ــى آيـنـتــرخــت
فرانكفورت.
وفي  2015بات الالعب الياباني الصفقة األغلى في تاريخ إيبار
الــذي لعب في صفوفه آخر ثالث مواسم خاض خاللها  94مباراة
وسجل  11هدفا .ومع المنتخب الياباني األول ،شارك تاكاشي إنوي في
 25مباراة ،علما بأن المدير الفني لـ"الساموراي" أكيرا نيشينو استدعاه
لمونديال روسيا الذي ينطلق في  14يونيو الجاري.
وفي تصريحات نشرها ريال بيتيس ،أبدى إنوي سعادته باالنتقال
إلــى النادي األندلسي ،مشيرا إلــى رغبته في اللعب في هــذا الفريق ألنه
يحب كرة القدم التي يقدمها .ويوجد تاكاشي إنوي ،الذي يعد أول صفقة
لــريــال بيتيس فــي الموسم ،حاليا مــع معسكر منتخب بــاده استعدادا
لمونديال روسيا.

إم ـك ــان ـي ــة ت ــول ـي ــه تـ ــدريـ ــب ال ـم ـل ـك ــي ،ق ــال
بوكيتينو في تصريحات لصحيفة (آس)
"إنني أعيش الحاضر ،ال يوجد ما هو
أهم من ذلك .أستمتع بالوقت الحاضر
وما ينبغي أن يحدث سيحدث".
وت ـ ـ ــردد اس ـ ــم بــوك ـي ـت ـي ـنــو ب ـقــوة
لخالفة زيــدان في قلعة سانتياغو
برنابيو ،حيت يعتبره الكثيرون
األق ـ ـ ـ ــرب ل ـت ــول ــي ال ـم ـن ـص ــب أك ـث ــر
مــن أس ـمــاء أخ ــرى مـثــل الـفــرنـســي
آرسين فينغر واأللماني يواخيم
لــوف واإلسباني خوسيه ماريا
جوتيريريس "جوتي".
وعلى مدار المواسم األربعة
الـ ـت ــي ت ــول ــى خ ــال ـه ــا ت ــدري ــب
تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ،قـ ـ ــاد بــوك ـي ـت ـي ـنــو
ال ـفــريــق لـلـمــركــز ال ـخــامــس في
الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ م ــرة ولـلـثــالــث
مرتين وأخيرا لوصافة البطولة
الموسم المنصرم ،دون أن يتمكن
مــن تحقيق أي ألـقــاب مــع النادي
اإلنجليزي حتى اآلن.

تـ ـع ــادل م ـن ـت ـخــب ه ــول ـن ــدا م ــع م ـض ـي ـفــه مـنـتـخــب
سلوفاكيا في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس
األول بمدينة ترنافا السلوفاكية.
انـتـهــى ال ـشــوط األول بـتـقــدم منتخب سلوفاكيا
بـهــدف نظيف حـمــل تــوقـيــع آدام نيمك فــي الدقيقة
التاسعة.
وسرعان ما استعاد المنتخب الهولندي توازنه
في الشوط الثاني ،ليحرز العبه كوينسي بروميس
هدف التعادل في الدقيقة .59
وحـ ـ ــاول ك ــا الـمـنـتـخـبـيــن تـسـجـيــل هـ ــدف ال ـفــوز
خ ــال الــوقــت المتبقي لـلـمـبــاراة ،لـكــن ب ــاء ت جميع
محاوالتهما بالفشل.
تأتي تلك الـمـبــاراة فــي إطــار اسـتـعــدادات هولندا
وسلوفاكيا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة
كأس األمم األوروبية (يورو  ،)2020بعدما أخفقا في
التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا
منتصف الشهر المقبل.
(د ب أ)
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فرنسا تمتلك أفضلية
المجموعة الثالثة
يبدو المنتخب الفرنسي المرشح
األبرز لخطف صدارة المجموعة
الثالثة ،ألنه يعتبر في وضعية
أفضل بكثير من منافسيه
الدنمارك والبيرو وأستراليا ،لما
يملكه من خبرة ونجوم.

أوق ـع ــت قــرعــة م ــون ــدي ــال 2018
منتخب فرنسا لكرة القدم ،وصيف
بطل أوروب ــا  ،2016فــي مجموعة
ثالثة سهلة نسبيا حيث سيكون
الصراع على أشــده بين الدنمارك
والبيرو على المركز الثاني على
حساب استراليا المتواضعة.
ورغم ذلك ،يبدي ديدييه ديشان،
ال ـمــدرب الـحــالــي وقــائــد المنتخب
الفائز بمونديال  1998على أرضه،
ان المجموعة تفرض تحديات على
"الزرق".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال" :الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ي ـ ـ ـ ـ ــرى ان
مجموعتنا سـهـلــة ،لـكــن الحقيقة
انـ ـن ــا فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة ت ـض ــم ثــاثــة
مـنـتـخـبــات بـيــن الـمـصـنـفـيــن ال ــ12
االوائل في تصنيف االتحاد الدولي
(فيفا)" هي فرنسا ( )7والبيرو ()11
والدنمارك (.)12
واسـتــدعــى دي ـشــان للنهائيات
الـتــي تستضيفها روس ـيــا مــن 14
ي ــون ـي ــو ال ـ ـجـ ــاري ال ـ ــى  15يــول ـيــو
المقبل ،مجموعة شابة تضم 14
الع ـب ــا ل ــم ي ـس ـبــق ان خ ــاض ــوا أي
ب ـط ــول ــة دول ـ ـيـ ــة .وتـ ـض ــم تـشـكـيـلــة
ديـ ـش ــان س ـت ــة الع ـب ـي ــن ف ـق ــط مـمــن
شــاركــوا فــي مــونــديــال الـبــرازيــل

 ،2014بـيـنـهــم ال ـقــائــد وال ـح ــارس
ه ـ ــوغ ـ ــو لـ ـ ــوريـ ـ ــس وبـ ـ ـ ـ ــول ب ــوغ ـب ــا
وأنطوان غريزمان.
وال ت ـخ ـل ــو م ـج ـم ــوع ــة ال ـج ـيــل
ال ـشــاب مــن ال ـمــواهــب السـيـمــا في
الــوســط الهجومي والـهـجــوم على
غـ ـ ــرار ت ــوم ــا ل ـي ـم ــار ون ـب ـي ــل فـقـيــر
وفلوريان توفان وعثمان ديمبيلي
وكيليان مبابي.
وت ـ ـبـ ــدأ ف ــرن ـس ــا مـ ـش ــواره ــا فــي
النهائيات بمواجهة استراليا في
 16الجاري في قازان ،بينما تلتقي
في اليوم ذاته الدنمارك مع البيرو
في سارانسك في مواجهة قد تحدد
بنسبة كبيرة صاحب بطاقة التأهل
الثانية لثمن النهائي.
وتـ ـخ ــوض ال ـب ـي ــرو ن ـهــائ ـيــات
الـمــونــديــال الول مــرة منذ 1982
ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت آخـ ــر الـمـتــأهـلـيــن
م ــن ق ــارة ام ـيــركــا الـجـنــوبـيــة اثــر
عبورها ملحقا دوليا ضد بطل
اوق ـيــان ـيــا (تــأه ـلــت عـلــى حـســاب
ن ـيــوزي ـل ـنــدا ص ـفــر-ص ـفــر ذهــابــا،
و-2صفر ايابا).
وت ـل ـق ــت الـ ـبـ ـي ــرو ج ــرع ــة دع ــم
إيـجــابـيــة بـعــد الـسـمــاح لقائدها
ب ــاول ــو غ ـي ــري ــرو ب ـخ ــوض غـمــار

العبو المنتخب الفرنسي
ال ـمــونــديــال ب ـقــرار مــن المحكمة
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ال ـس ــوي ـس ــري ــة ال ـتــي
علقت عقوبة االيقاف المفروضة
بحقه .وسيكون للمنتخب الذي
يـ ــدربـ ــه األرج ـن ـت ـي ـن ــي ري ـ ـكـ ــاردو
غ ـ ــاري ـ ـك ـ ــا ،سـ ـ ـ ــاح ثـ ـ ـ ــان ي ـت ـم ـثــل

إريكسن «ملك» الدنمارك المتواضع

ليمار «جوهرة» غوادالوب
عـنــدمــا وص ــل تــومــا لـيـمــار ف ــي سن
ال ـســادســة مــع وال ــده إل ــى ملعب نــادي
"ســول ـيــداري ـت ـيــه سـكــولـيــر" (الـتـضــامــن
ال ـمــدرســي) "لـيــأخــذ بـطــاقــة انـتـســابــه"،
اعـ ـتـ ـب ــر م ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـفـ ــريـ ــق ف ـ ــي ج ــزي ــرة
غوادالوب الفرنسية أن األمر "مزحة"،
اال انه تحول الى الجد ،ما ان أصبحت
الكرة بين قدمي الطفل النحيل.
وقال مدرب النادي كريستيان زيبي
"يجب ان ترى توما ،كان ولدا صغيرا،
ن ـح ـي ــا ال ي ـت ـم ـتــع ب ـم ـظ ـهــر صــاحــب
موهبة كروية" ،لكن في التدريب عند
الساعة " ،15.00عندما أصبحت الكرة
بين قدمي الصغير ،فهمت انه يجب أال
ادعه يرحل".
في سن الثانية والعشرين ،سيكون ليمار
ضمن تشكيلة منتخب بالده التي ستخوض غمار
مونديال روسيا .2018
قام والد ليمار بتدريبه في البداية .في مقابلة
صحافية ،أقر األب بأنه "حتى الرابعة أو الخامسة،
كان يركل الكرة بقدمه اليمنى ،وكذلك باليسرى"،

وكانت لديه "قــدم يمنى سيئة" أطاحت بأحواض
الــزهــور فــي حــديـقــة الـمـنــزل بسبب الـضــربــات غير
المركزة.
هذه كانت إحدى "األخطاء" النادرة التي ارتكبها
ليمار ،يصفه المحيطون به بأنه عاقل ،منضبط،
مثابر ومتفان" :يأتي بمفرده ليتدرب ،ويعمل على
ضبط التسديد من خالل توجيه الكرة الى العارضة"،
بحسب الرئيس السابق لـ"سوليداريتيه سكولير"
كريستيان أجاكس.
وأضــاف مبتسما "عندما كنا نجري اختبارات
بركل الكرة ،كان يجب وقفه ،ألنه ال يستطيع التوقف
من تلقاء نفسه ،ويستمر في ركلها دون كلل".
ومع مرور السنين ،حاز الطفل أكثر من مرة لقب
أفضل هداف في البطوالت المحلية للجزيرة الواقعة
في البحر الكاريبي ،أو حتى خارجها ،خسارة مباراة
او لقب كانت تتسبب في ذرف دموع الفتى الصغير.
وقعت "الجوهرة" ليمار مع كاين في  2010رغم
عروض أخرى من أندية كبيرة.
ويرى المقربون من ليمار في غوادالوب ،ان ليمار
"ملجوم" في موناكو ،النادي الذي انضم اليه في عام
 2015مقابل أربعة ماليين يورو فقط.

موي محرك خط الوسط ألستراليا
يـعـتـبــر آرون م ــوي م ـح ــرك خ ــط وس ــط منتخب
اس ـتــرال ـيــا ،ال ــذي س ـي ـحــاول تـحـقـيــق ال ـم ـفــاجــأة في
مجموعة صعبة فــي نهائيات كــأس الـعــالــم ،التي
يشارك فيها للمرة الرابعة تواليا ،والخامسة في
تاريخه.
وساهم هذا الالعب الصلب ( 27عاما) بشكل كبير
في بقاء ناديه هادرسفيلد في الــدوري اإلنكليزي
الممتاز بفضل خصاله الهجومية والدفاعية في
آن واحد.
مع قامته القصيرة وجسده النحيل ،يعتمد موي
على تمريرات دقيقة بينية وذكائه في الوجود في
المكان المناسب في الوقت المناسب ،ما مكنه من
تسجيل أربـعــة أه ــداف فــي ال ــدوري اإلنكليزي هذا
الموسم.
ويقول عنه زميله السابق في نادي ملبورن اريك
بــارتــالــو "لــديــه عـنــاد شــاب صغير ال يستسلم ()...
يريد الفوز بأي ثمن واذا لم تسر األمور كما يجب،
يواصل بذل الجهود".
وأظهر موي صالبة معنوية كبيرة خالل مسيرة

ش ـهــدت ص ـع ــودا وه ـبــوطــا بـ ــدأت عـنــدمــا ت ــرك هــذا
الــاعــب الـمــولــود فــي سيدني مدينته ،عندما كان
شابا والتحق بأكاديمية نادي بولتون وندررز في
شمال غرب انكلترا.
ل ــم يـحـصــل عـلــى وق ــت كـبـيــر لـلـعــب ،وب ـعــد ارب ــع
سنوات قرر االنتقال الى سانت ميرين االسكتلندي،
محاوال فرض نفسه في الفريق األول ،إال أنه تعرض
إلص ــاب ــة ف ــي ظ ـه ــره ولـ ــم يـتـمـكــن م ــن فـ ــرض نفسه
أساسيا في صفوف الفريق االسكتلندي الذي تخلى
عن خدماته بعد سنتين.
عاد الى استراليا بعدما بدا ان مسيرته في أوروبا
انتهت الى غير رجعة .دافع عن ألوان ملبورن سيتي
من  2014الى  2016وتألق في صفوفه ،كما أصبح
العبا أساسيا في صفوف منتخب بالده.
كــان هــذا كافيا ليتعاقد معه مانشستر سيتي
االنكليزي صيف عام  2016ويعيره الى هاردسفيلد،
الذي وقع بعدها معه عقدا انتقل بموجبه رسميا
اليه.

ب ــال ــاع ــب جـ ـيـ ـف ــرس ــون فـ ــارفـ ــان
( 33عــامــا ايـضــا) ال ــذي لــن يكون
غريبا في روسيا ألنه يلعب مع
لوكوموتيف موسكو.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة الـ ــى ال ــدن ـم ــارك
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــرت اي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ـل ـح ـق ــا

اوروب ـ ـيـ ــا ،فــاالع ـت ـمــاد الــرئـيـســي
على صــانــع االل ـعــاب كريستيان
اريكسن ،لكن المدرب النرويجي
أوغــه هــارايــده الــذي يشرف على
مـنـتـخــب ال ــدن ـم ــارك م ـنــذ ،2015
أطلق التهديدات مبكرا متحديا

الـمـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ع ـلــى وجــه
الـخـصــوص ،وق ــال "المنتخبات
األولى في التصنيف العالمي هي
االفضل عالميا ،لكن ليست هذه
هي حال فرنسا".
وتابع "ال تملك (فرنسا) شيئا

يعتبر العب الوسط المؤثر في توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي ،كريستيان إريكسن ،أبرز نجم في تشكيلة
المنتخب الــدنـمــاركــي الـتــي ستخوض غـمــار كأس
العالم في كرة القدم ،إال أن "الملك كريستيان" يرفض
ان يدع هذه األهمية تؤثر على تواضعه.
يـحــافــظ الــاعــب الـبــالــغ  25عــامــا عـلــى تــواضـعــه
وكتمانه ،حتى عندما يتألق على أرض الملعب .وقال
في نوفمبر بعد تسجيله ثالثة أهداف "هاتريك" في
مرمى إيرلندا وتأهل المنتخب للنهائيات "مازلت
كريستيان من ميدلفارت (حيث ولــد) ولست نجما
عالميا".
وعلق الالعب الدنماركي السابق يان مولبي عبر
الموقع االلكتروني لنادي توتنهام في يناير الماضي
"تلك الليلة في دبلن ...حتى معظم الالعبين الكبار ال
يحظون بليلة مشابهة".
والتقت الدنمارك مع جمهورية إيرلندا في الملحق
األوروبي المؤهل لمونديال روسيا ،فتعادلتا سلبا
ذهابا في كوبنهاغن ،وحققت الدنمارك فوزا كاسحا
بخمسة اه ــداف مقابل هــدف ايــابــا فــي دبـلــن ،منها
ثالثية إريكسن.
ورغم تسجيله  21هدفا في  75مباراة ،منها 11
هدفا في المباريات الـ 12األخيرة ،فان إريكسن يبقى
أولوياته معروفة :أبلغ المنتخب انه سيغادر روسيا

لحضور والدة طفله االول في حال لم يولد قبل
انتقاله للمشاركة في المونديال.
بدأت مسيرة اريكسن االحترافية
مع اياكس امستردام الهولندي
ف ــي  ،2010ث ــم ان ـت ـق ــل ال ــى
تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ق ـ ـبـ ــل خ ـم ـســة
أعوام ،وتألق في صفوفه
حيث يرتبط بعقد حتى
 30يونيو  .2020يعد من
أفضل الالعبين في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،واختير
أيضا أفضل العب كرة قدم في
الدنمارك أربع مرات.
و فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2017ت ـ ــو ق ـ ــع ا لـ ـ ـم ـ ــدرب
ال ـه ــول ـن ــدي ف ــران ــك دي بـ ــور ال ـ ــذي عــرف
إريكسن خــال فترة وجــوده في أياكس،
ان يـحـظــى ال ــاع ــب ب ــ"م ـس ـيــرة رائ ـع ــة"،
وانه قد يدافع يوما ما عن أحد األندية
األوروبية الكبرى.
وت ــاب ــع دي بـ ــور "ل ــدي ــه ك ــل شــيء
يحتاج اليه العب في برشلونة :رؤية
شاملة ،أخ ــاق جـيــدة فــي العمل،
إجادة تسديد الكرة بالقدمين".

هاريده مدرب نرويجي نال احترام الدنماركيين

هاريده

ليس سهال أن تكون مدربا نرويجيا
يشرف على منتخب الدنمارك لكرة القدم
منذ عــام  ،2015اال ان أوغــه هــاريــده نال
الكثير مــن االح ـتــرام لــدى الدنماركيين
مع تأهل المنتخب لكأس العالم للمرة
الخامسة في تاريخه.
وكتبت صحيفة "في جي" النرويجية،
"في كرة القدم ،الدنمارك تحتقر النروج.
لم يحبوا أبدا كرة القدم النرويجية".
إال أن كل ذلك تغير بعد مباراة اإلياب
فــي الملحق االوروبـ ــي ضــد ايــرلـنــدا (5-
 )1عـقــب ت ـعــادل المنتخبين ذهــابــا في
كوبنهاغن سلبا.
ل ــم يـخـســر الـمـنـتـخــب الــدن ـمــاركــي أي
م ـب ــاراة فــي إشـ ــراف ه ــاري ــده ( 64عــامــا)
م ـنــذ أك ـتــوبــر  ،2016وه ــي ســاب ـقــة منذ
 110أعوام!
وتابعت الصحيفة "لــم يقتصر األمر

على غزو ايرلندا فحسب ،ولكن الدنمارك
أيضا ،وكل المشككين الذين تساءلوا عن
سبب تعيين نرويجي لقيادية المنتخب
الوطني الدنماركي".
وو ص ـفــت صحيفة دا ي ـلــي بوليتيكن
الدنماركية هاريده بالمدرب "المتنور"
لمجموعة استثنائية يمكن ان تــوازي
مستوى المنتخب ا لــد نـمــار كــي المتوج
بكأس أوروبا .1992
يثق هاريده بمهارات منتخبه بقيادة
نجم وسط توتنهام اإلنكليزي كريستيان
إريكسن ،ويهدف الى قيادة المنتخب الى
أبعد مرحلة ممكنة في المونديال.
وقـ ـ ــال الـ ــدولـ ــي الـ ـن ــرويـ ـج ــي ال ـســابــق
لصحيفة ليكيب الفرنسية "ليس لدينا
ما نخشاه".
في مونديال روسيا (بين  14يونيو
و 15يوليو) ،تخوض الدنمارك منافسات

غيريرو يحصل على حق المشاركة ...ومنح البيرو «سعادة عارمة»
ً
نجح قائد منتخب البيرو بــاولــو غيريرو أخـيــرا في
الـحـصــول عـلــى حــق الـمـشــاركــة مــع ب ــاده فــي مــونــديــال
روس ـ ـيـ ــا ،الـ ـ ــذي ي ـن ـط ـلــق ف ــي  14ي ــون ـي ــو ،ب ـع ــدم ــا كـســب
االستئناف المقدم أمام المحكمة االتحادية السويسرية
التي قــررت الخميس تعليق عقوبة اإليقاف المفروضة
عليه.
وقالت المحكمة االتحادية في بيان الخميس "وافقت
رئيسة الغرفة المدنية األولى في المحكمة االتحادية على
وقف التنفيذ ،استنادا إلى الدعوى التي رفعها العب كرة
القدم البيروفي باولو غيريرو ضد الحكم الـصــادر عن
محكمة التحكيم الرياضي ...نتيجة لذلك ،سيكون باولو
غيريرو قادرا على المشاركة في كأس العالم المقبلة".
وكــانــت محكمة التحكيم الرياضي "ك ــاس" قــررت في
 14مايو ،رفع عقوبة اإليقاف التي فرضت بحق غيريرو،
لثبوت وجود مادة كوكايين في فحص منشطات خضع
له ،من  6أشهر الى  14شهرا ،ما كان سيؤدي الى حرمانه
من خوض مونديال روسيا بين  14يونيو و 15يوليو.
وتقدم غيريرو المدعوم في مسعاه من سلطات بالده
والنقابة الدولية لالعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"،

خاصا وليس لديها صانع ألعاب
مـثــل (زي ــن ال ــدي ــن) زيـ ــدان يعرف
كيف يجمع المنتخب حوله".

بطلب االستئناف الــى المحكمة الفدرالية السويسرية،
وهي الوحيدة المخولة نقض قرارات "كاس" التي تتخذ
من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من زيارة رئيس اتحاد
البيرو إدوين أوفييدو ،وغيريرو لرئيس االتحاد الدولي
(فيفا) السويسري جاني إنفانتينو ،الــذي أبــدى تفهمه
لـ"خيبة أمل" الالعب ،لكنه شدد على ان "العقوبة فرضتها
محكمة التحكيم الرياضي بعد استئناف مقدم ضد قرار
مــن هيئة قـضــائـيــة مستقلة فــي الـفـيـفــا" ،وذل ــك بحسب
االتحاد الدولي.
وبعد القرار الصادر الخميس عن أعلى سلطة قضائية
في سويسرا ،أعرب االتحاد البيروفي للعبة عن "فرحتنا
العارمة ،ليس فقط من أجل االتحاد بل من أجل الشعب
البيروفي بأكمله".
وحتى أن رئيس البالد مارتن فيسكارا تطرق الى قرار
المحكمة السويسرية وتعليق ايقاف غيريرو ،معتبرا أنه
"انتصار للبيرو ،ألنه هنا ،نحن وحدنا جميع جهودنا"،
وذلك قبل االتصال شخصيا بغيريرو من أجل تهنئته.
أم ــا الــاعــب نـفـســه ،فـقــال فــي صفحته عـلــى فيسبوك

"ه ــذا الـقــرار يحقق لــي الـعــدالــة ،أقـلــه جــزئـيــا ،وأن ــا أشكر
المحكمة السويسرية" ،شاكرا في الوقت ذاته الله ،العائلة،
المشجعين عـلــى "ال ـم ــودة الـفــائـضــة" ورئ ـيــس االت ـحــاد
البيروفي اوفييدو.
وتابع "سألتحق بمنتخبي وزمــائــي .أتعهد بــأن أقدم
أفضل ما لدي لتحقيق فرحة كبيرة لبالدي .ليست هناك
حدود ،ليست هناك أحالم مستحيلة ،ألنه عندما نتحد ،نحن
البيروفيين ،يصبح كل شيء ممكنا".
وقال غيريرو إنه "ممتن لرئيس فيفا جاني إنفانتينو،
ال ــى ق ــادة اسـتــرالـيــا والــدن ـمــارك وفــرنـســا وفـيـفـبــرو ،إلــى
زمــائــي المحترفين فــي الـفــرق األخ ــرى والــى الكثير من
األشخاص ،مجهولين كانوا أم ال ،ألنه ساهموا بطريقة
أو أخرى بجعل هذه النتيجة (القرار) ممكنة".
وستحكم المحكمة االتحادية التي لم تتلق حتى اآلن
تعليال للقرار الـصــادر عــن محكمة التحكيم الرياضي،
على األسس الموضوعية بعد نهائيات كأس العالم التي
وضعت غيريرو ورفاقه في المجموعة الثالثة الى جانب
فرنسا والدنمارك وأستراليا.
وكان "فيفا" قرر في ديسمبر الماضي تقليص عقوبة

اإليقاف بحق غيريرو من عام الى  6أشهر تنتهي
ف ــي ال ـثــالــث م ــن م ــاي ــو ،م ــا ك ــان سـيـتـيــح لــاعــب
المشاركة فــي مــونــديــال روسـيــا .اال ان الالعب
تقدم في يناير باستئناف أمــام "كــاس" طالبا
إلغاء العقوبة ،بينما تقدمت الوكالة الدولية
لمكافحة المنشطات بدورها باستئناف مضاد
لعدم رضاها عن تقليص العقوبة.

اآلمال على غيريرو
ويعول الشعب البيروفي على غيريرو (34
عاما) بشكل كبير ،حيث يمتلك المهاجم الشرس
سجال حافال مع االندية التي لعب معها ،بايرن
ميونيخ وهامبورغ السابق وفالمنغو الحالي ،كما
شارك غيريرو في  86مباراة مع منتخب بالده وسجل
خاللها  32هدفا ،وهو الهداف التاريخي لمنتخب بالده.
وعلى الرغم من صعوبة المجموعة بالنسبة لبيرو،
فإن اآلمال التزال معقوده على نجوم المنتخب الالتيني
الذي كافح للتأهل الى العرس الكروي ،ولن يفرط فيه
بسهولة امام منافسيه فرنسا والدنمارك واستراليا.

الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة ال ــى جــانــب فرنسا
واستراليا والبيرو.
وتحدث هاريده عن المباراة األخيرة
للمنتخب في المونديال ضد فرنسا في
 26يونيو ،قائال "رأيت فرنسا ضد بولندا
والسويد في ستوكهولم ،لم تكن مميزة".
ً
واستدعى ذلك ردا من المدرب الفرنسي
ديدييه ديشان اعتبر فيه "ان كل شخص
حر بأن يفكر بالطريقة التي يريدها" ،من
دون ان يستغرب الطريقة التي عبر فيها
المدرب السابق لنادي مالمو النرويجي
عن آرائه.
وشـ ــاركـ ــت الـ ــدن ـ ـمـ ــارك أربـ ـ ــع مـ ـ ــرات فــي
الـمــونــديــال( 1986 :بلغت ثمن النهائي)،
( 1998ربع النهائي)( 2002 ،ثمن النهائي)
و( 2010دور المجموعات).
وسبق للمدافع السابق ان تولى تدريب
منتخب بالده بين  2003و.2008

sports@aljarida●com

األنظار نحو «الدربي اإليبيري» في المجموعة الثانية
ستكون األنظار شاخصة في
المجموعة الثانية تجاه منتخبي
شبه الجزيرة اإليبيرية (إسبانيا
والبرتغال) ،كما ستسلط
األضواء على النجم البرتغالي
رونالدو عندما يواجه زمالءه
في نادي ريال مدريد.

ستكون المباراة بين الجارتين
البرتغال وإسبانيا في  15يونيو
الـجــاري ،أول المواعيد المنتظرة
في كأس العالم في كرة القدم ،2018
حيث يتواجه بطالن ألوروبا بهدف
أن يثبت كل منهما تفوقه في شبه
الجزيرة اإليبيرية.
ويلتقي المنتخبان في الجولة
األولــى من منافسات المجموعة
الثانية ،التي تضم إيران ومدربها
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كـ ــارلـ ــوس ك ـي ــروش
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ج ـ ـي ـ ــدا ف ـ ــي م ــدري ــد
ولـ ـشـ ـب ــون ــة ،والـ ـمـ ـغ ــرب ب ـق ـي ــادة
المدرب الفرنسي هيرفيه رونار.
لـ ـ ــدى سـ ـح ــب ال ـ ـقـ ــرعـ ــة ،لـفـتــت
ً
المواجهة المرتقبة األنظار فورا:
البرتغالي كريستيانو رونالدو
نـ ـج ــم ريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد س ـي ـت ـحــدى
زم ـ ـ ـ ــاءه اإلس ـ ـب ـ ــان ف ـ ــي ال ـ ـنـ ــادي
الـمـلـكــي مـثــل سـيــرخـيــو رام ــوس
وإي ـ ـس ـ ـكـ ــو وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا ،إض ــاف ــة
إلـ ــى م ـنــاف ـس ـيــه ال ـم ـع ـت ــادي ــن فــي
برشلونة على غرار جيرار بيكيه
وسيرجيو بوسكتس وأندريس
انييستا.
وتـحـمــل الـبــرتـغــال لـقــب كــأس
أوروبـ ــا  2016ال ــذي أح ــرزت ــه في
فــرنـســا بـقـيــادة مــدربـهــا الحالي
ف ـ ــرن ـ ــان ـ ــدو س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــوس ،وي ـض ــم
منتخبها عـنــاصــر م ــن الـشـبــاب
ح ــول رون ــال ــدو أف ـضــل الع ــب في
العالم خمس مرات.
إال أن إ سـبــا نـيــا ،بطلة العالم
 2010وأورو ب ـ ـ ـ ــا  2008و،2012

العبو المنتخب البرتغالي خالل المباراة الودية السابقة أمام تونس
ً
ت ـت ـق ــدم أي ـ ـضـ ــا مـ ــن ح ـي ــث صـغــر
ً
أعمار الالعبين ،فضال عن أنها
لم تخسر في  18مباراة منذ تولي
مدربها خولن لوبيتيغي مهامه
في يوليو .2016
وينبغي أن يحدد هذا الدربي،
ال ــذي ي ـقــام فــي مــديـنــة سوتشي
غـ ـ ـ ـ ــداة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة
ب ـيــن ال ــدول ــة ال ـم ـض ـي ـفــة روس ـيــا
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو،
التسلسل الهرمي في المجموعة

ً
الثانية ،فضال عن محطة إيران،
الـتــي بلغت الـنـهــائـيــات دون أي
هزيمة في التصفيات اآلسيوية.

لوبيتيغي يحذر من إيران
ول ـ ــم ي ـخ ــف لــوب ـي ـت ـي ـغــي ح ــذره
ً
تجاه إيران ،قائال" :إيران هي أفضل
م ـن ـت ـخــب ف ــي آسـ ـي ــا ،الس ـي ـم ــا فــي
السنوات الست األخـيــرة ،فــي آخر
مونديال ،عانت األرجنتين كثيرا

للفوز عليها" (-1ص ـفــر عــام 2014
في البرازيل).
ويبدو أن االستقرار في الـ"تيم
ميلي" أتى ثماره منذ تولي كيروش
ال ـم ـه ـمــة ف ــي  ،2011وفـ ــي رص ـيــد
المدير الفني إليران ابن الخامسة
والستين ،معرفة قديمة بالبرتغال
ال ـتــي أش ــرف عـلــى منتخبها بين
ً
 2008و ،2010وبــإسـبــانـيــا أيـضــا
حيث درب ريــال مدريد في موسم
.2004-2003

رفض مدرب منتخب اسبانيا
خولين لوبيتيغي االفصاح عن
ال ـهــدف الـفـعـلــي لمنتخب بــاده
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي ك ــرة الـقــدم
التي تنطلق في روسيا منتصف
الشهر الجاري ،مؤكدا في الوقت
نفسه انه يأمل الذهاب "الى أبعد
حد" مع أبطال العالم .2010
وخـ ـ ــال حـ ـ ــوار أج ــرت ــه وك ــال ــة
فرانس برس مع مدرب "ال روخا"
وسألته حول احتماالت ترشيح
اسـبــانـيــا لـلـفــوز بــالـبـطــولــة ،قــال
ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي" :هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
التصنيفات من اختصاصكم ال
مــن اخـتـصــاصـنــا .مــن ناحيتنا،
لدينا شعور بأننا خبرنا مشوارا
رائ ـعــا فــي الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن.
لـقــد كـبــرنــا كـثـيــرا كـفــريــق ونــريــد

خولين لوبيتيغي

خوض غمار هذا الموعد بكثير
من التركيز والطموح والتواضع
ال ـك ـب ـيــر ،وبــال ـتــالــي س ـنــرى م ــاذا

سجل ساردار آزمون الهدف تلو اآلخر على الصعيد
الــدولــي لصالح إي ــران ،ليثبت انــه يملك الـقــدرات لكي
يكون في كأس العالم في كرة القدم  ،2018أحد نجوم
منتخب بالده الذي دأب على تخطي اآلمال المعقودة
عليه.
وس ـجــل الـمـهــاجــم ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر  23عــامــا23 ،
هدفا منذ باكورة مبارياته الدولية ضد مونتينيغرو
في مايو  2014بفضل قدراته في االرتـقــاء في الهواء
وسرعته في االنطالق ،مما وضعه بين أفضل خمسة
هدافين في تاريخ المنتخب االيراني.
ولد آزمون في مدينة كنبد كاووس النائية في شمال
الجمهورية االسالمية ،وبدأ مسيرته الرياضية كالعب
كــرة طــائــرة قبل ان يحظى بمكان فــي أكاديمية لكرة
القدم في مدينة أصفهان.
لفت االنـظــار في الفئات العمرية بين عامي 2009
و ،2013فسارع نادي روبن قازان الروسي الى التعاقد
معه بعمر السابعة عشرة ليصبح بالتالي اول العب

ساردار مهاجم المنتخب اإليراني

ايراني يلعب في الدوري الروسي.
ب ـقــي آزمـ ـ ــون م ــع فــري ـقــه ال ــروس ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم من
اهتمام أندية أوروبية بارزة بالحصول على خدماته،
ومنها أرسنال وليفربول االنكليزيان ،قبل ان ينتقل
الى روستوف الروسي عام  ،2015ويعود بعد عامين
الى قازان.
قدم آزمون أفضل عروضه في صفوف منتخب بالده
حيث ساهم في االبقاء على سجله خاليا من الهزائم
طوال التصفيات المؤهلة لروسيا .2018
وس ـج ــل ثــاث ـيــة ف ــي م ــرم ــى م ـقــدون ـيــا ف ــي يــونـيــو
 ،2016والهدف االفتتاحي لمنتخب بــاده في مرمى
اوزبـكـسـتــان بـعــدهــا بــأسـبــوع لينتزع بـطــاقــة التأهل
للعرس الكروي لمنتخب بالده.
وق ــال عـنــه م ــدرب الـمـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي كــارلــوس
كيروش في حديث لشبكة "اي اس بي ان" االميركية
عــام  ،2015انــه "يملك كــل المقومات لكي ينجح على
أعلى المستويات".

سانتوس يدرب البرتغال باإليمان والحكمة

بنعطية يحمل آمال المغرب
مسار غريب أوصل قائد منتخب المغرب المهدي بنعطية
للمشاركة في كأس العالم في كرة القدم ،روسيا  ،2018بعد
سلسلة متتالية من الصعود والهبوط الكبيرين بين ناديه
يوفنتوس االيطالي ومنتخب "أسود االطلس".
نقطة البداية في مساره المونديالي المتقلب ظهرت
في بيان نشره على "فيسبوك" في مارس ،2017
لم يكن بنعطية أساسيا مع يوفنتوس ،فاعتبر
انــه ليس بـمـقــدوره تمثيل دف ــاع المغرب في
هذه الظروف.
ك ـت ــب الع ـ ــب روم ـ ـ ــا االيـ ـط ــال ــي وب ــاي ــرن
ميونيخ االلماني السابق "تعرفون تعلقي
ت ـجــاه ب ـل ــدي ،ل ــذا قـ ــررت ،وب ـتــأثــر كبير،
التخلي عن التجمع المقبل للمنتخب
حتى يتطور وضعي في النادي ،يجب
ان نواجه الحقائق ،فأنا لست أساسيا
فـ ــي ف ــريـ ـق ــي .مـ ــن ال ـم ـع ـق ــد أن أكـ ــون
منافسا مع المنتخب كما اشتهي".
آنذاك ،كان بنعطية قد عاد الى
قيادة المغرب لكن ايضا للعب
اســاسـيــا فــي يــوفـنـتــوس ،حيث
فــرض نفسه فــي تشكيلة الـمــدرب
ماسيميليانو أليغري وكــان الالعب االكثر

ب ــدوره ،يجد المغرب ،المرشح
الستضافة مونديال  ،2026نفسه
في المجموعة األصعب في الدور
األول من النهائيات.
ويلعب المغرب مباراته األولى
ض ــد إيـ ـ ــران ،وس ـت ـكــون فـيـمــا بعد
لـمــواجـهـتــي الـبــرتـغــال وإسـبــانـيــا،
وه ـمــا ال ـب ـلــدان ال ـقــري ـبــان مـنــه في
الجغرافيا والتاريخ ،رمزية خاصة
بالنسبة إلى "أسود األطلسي".
وحث رونــار العبيه على "الثقة

ف ــي ال ـن ـفــس واإلي ـ ـم ـ ــان" بـقــدرتـهــم
على تخطي الدور األول .وقال في
مــؤتـمــر صـحــافــي األرب ـع ــاء" :يجب
أن نحافظ على ثقتنا وأال نخاف
مــن مــواجـهــة إسـبــانـيــا والـبــرتـغــال
بقيادة نجميهما سيرخيو راموس
وكريستيانو رونالدو ،وإيران التي
س ـت ـشــارك ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ال ــراب ــع
ً
تـ ــوال ـ ـيـ ــا" .أضـ ـ ــاف "هـ ـن ــاك نـتـيـجــة
واحـ ـ ــدة جـ ـي ــدة ف ـق ــط ه ــي تـخـطــي
الدور االول ،ال أقول هذا ألنني أريد

ً
ً
أن أضع سقفا عاليا لطموحنا أو
ألنـنــا نعتقد أنـنــا أقــوى مما نحن
ً
ع ـل ـيــه "...م ـش ــددا عـلــى إدراك ـ ــه بــأن
ً
"مجموعتنا قــويــة ج ــدا ،ولـكــن إذا
كنا سنذهب إلى المونديال بفكرة
أننا سنواجه إسبانيا والبرتغال
وإيـ ـ ــران وب ــال ـت ــال ــي ل ـي ـســت لــديـنــا
حظوظ في مقارعتها كونها أفضل
ً
منا ترتيبا في التصنيف العالمي
( )...فهذا ال ينفع وال أريد أن أشارك
في كأس العالم من أجل ذلك".

إيران تعول على الهداف ساردار

لوبيتيغي للذهاب «إلى أبعد حد»
سـيـحـصــل .لــدي ـنــا ث ـقــة بفريقنا
وسنحاول الذهاب الى أبعد حد
ممكن".
وأضح لوبيتيغي فيما يخص
هدفه على المدى البعيد" :نصب
تــركـيــز نــا عـلــى مــا يتعين علينا
القيام به لكي نبدأ (المونديال)
بــأفـضــل طــريـقــة مـمـكـنــة .يتعين
علينا تدريب المنتخب وإعداده
لكي نصل الــى هــدفـنــا .هــذه هي
االه ــداف الـتــي يضعها الـمــدرب.
ث ــم س ـنــرى م ــا ه ــي قــدرت ـنــا على
الـقـيــام بــه خ ــال ال ـمــونــديــال .أنــا
أرفـ ـ ـ ــض ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي م ـت ــاه ــات
التكهنات والحسابات ألن ذلك ال
ينفع بشيء في عالم كــرة القدم.
كــل تــركـيــزنــا عـلــى اسـتـعــداداتـنــا
وسنحاول الفوز بكل مبارياتنا".

 ...والعبو الماتادور اإلسباني خالل إحدى الوديات

مشاركة في الدفاع مع النجم المخضرم جورجيو كييليني.
وخالل وجوده على القمة مع بالده ويوفنتوس معا،
سقط الالعب المولود في ضاحية كونكورون الباريسية
سقطة كبيرة ،عندما كان على ساحة دوري أبطال أوروبا،
حــدث تــدخــل خــاطــئ للمدافع كبد فريقه ركـلــة ج ــزاء في
الوقت القاتل في إياب الدور ربع النهائي ضد ريال
مدريد ،وحرم فريق "السيدة العجوز" من عودة
تاريخية.
م ــواصـ ـل ــة مـ ـ ـش ـ ــواره فـ ــي اي ـط ــال ـي ــا لـيـســت
مضمونة ،وسيكون مستقبله محط أنظار
ف ــي ت ــوري ـن ــو .ل ـكــن ف ــي االن ـت ـظ ــار ،يتعين
عـلـيــه ق ـي ــادة ال ـم ـغــرب ف ــي ال ـمــونــديــال
في مجموعة صعبة تضم اسبانيا،
والبرتغال وايران.
ويرى بنعطية ان المواجهات
في هــذه المجموعة األصعب
في المونديال لكن "من
نوع المباريات التي
ترغب في خوضها،
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات ي ـ ــري ـ ــد
بنعطية
الجميع مشاهدتها".

ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي فــرنــانــدو
س ــان ـت ــوس ه ــو كــاثــول ـي ـكــي ورع
وحكيم قديم .يتولى ابن الثالثة
والستين االشــراف على منتخب
بــاده لكرة القدم منذ نحو أربع
سنوات ،واستطاع ان يقدم مزيجا
معقوال من البراغماتية والطموح.
بـلــغ ال ــرج ــل ،صــاحــب الـنـظــرة
الحادة والذي ال يميل للمهاترات
الشفوية ،ذروة مسيرته بإحراز
كــأس اوروب ــا  2016بالفوز على
منتخب الدولة المضيفة فرنسا
-1صـ ـف ــر ب ـع ــد ال ـت ـم ــدي ــد (ال ــوق ــت
االصلي صفر-صفر) ،وهــو على
رأس م ـن ـت ـخــب ل ــم ي ــراه ــن عـلـيــه
أحد سواه.
ويتميز سانتوس بالواقعية،
ويعتبر هــذا المهندس ال ــذي لم
يتلق س ــوى خ ـســارة واح ــدة في
 29مباراة رسمية مع البرتغال،
"ان تلعب بشكل جيد ال يعني ابدا
انك تقدم لعبا جيدا".
وخـلــف سانتوس ال ــذي يمتد
عـقــده ال ــى مــا بـعــد ك ــأس أوروب ــا

 ،2020مواطنه باولو بنتو الذي
اق ـيــل مــن منصبه بـعــد مـشــاركــة
كارثية في مونديال .2014
وح ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
لـمـشــاركـتــه ف ــي م ــون ــدي ــال 2018
ال ــذي تستضيفه روسـيــا مــن 14
يونيو الى  15يوليو" ،هدفا أدنى"
هو التأهل لثمن النهائي (تخطي
دور المجموعات).
وس ــانـ ـت ــوس هـ ــو اول مـ ــدرب
بـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي اشـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى اكـ ـب ــر
ث ــاث ــة ان ــدي ــة ف ــي بـ ـ ــاده :بــورتــو
وسبورتينغ وبنفيكا ،وطبعت
مسيرته االحترافية إقامة طويلة
في اليونان تولى خاللها تدريب
ثالثة مــن االنــديــة الكبيرة ايضا
هــي أيــك اثينا وباناثينايكوس
وباوك سالونيكي.
وانتقل سانتوس في  2010الى
تــدريــب منتخب الـيــونــان ،وقــاده
الـ ــى ربـ ــع ن ـه ــائ ــي كـ ــأس اوروبـ ـ ــا
 ،2012والى ثمن نهائي مونديال
.2014
وب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء اح ـ ـ ـ ـ ــرازه ك ــأس

سانتوس
اورو بـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،2016ي ـب ـق ــى س ـج ـلــه
مـ ـ ـت ـ ــواضـ ـ ـع ـ ــا :ل ـ ـقـ ــب واح ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
الـ ـ ــدوري ال ـبــرت ـغــالــي م ــع بــورتــو
( ،)1999وكــأس البرتغال مرتين

( 2000و )2001والـكــأس السوبر
ا ل ـ ـبـ ــر ت ـ ـغـ ــا ل ـ ـيـ ــة مـ ــر ت ـ ـيـ ــن (1998
و ،)1999و ك ـ ـ ــأس ا لـ ـي ــو ن ــان مــع
باناثينايكوس (.)2002

رونالدو من صدمة المراهقة إلى أفضل العب في العالم
"الفترة األكثر صعوبة في حياتي"،
ه ـك ــذا ل ـخــص كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
بنفسه سنوات التكوين التي أمضاها
ف ــي لـشـبــونــة م ــع فــريـقــه سـبــورتـيـنــغ،
حيث حط ابن جزيرة ماديرا الرحال
ب ـم ـفــرده وع ـم ــره  12ع ــام ــا ،ليخوض
فـ ــي رحـ ـل ــة مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــوع ول ـع ـب ــة ك ــرة
القدم المصغرة (بايبي فوت) وتقوية
العضالت والطموح غير المحدود.
ف ــي حــديــث لــوكــالــة ف ــران ــس ب ــرس،
يـ ـق ــول ج ــوزي ــه س ـي ـم ـيــدو الـ ـ ــذي بـقــي
منذ ذلــك الــوقــت أحــد أفـضــل أصــدقــاء
مهاجم ريال مدريد اإلسباني" :عندما
وصــل كريستيانو إلــى لشبونة ،كان
ذلــك بمنزلة صــدمــة بالنسبة إلـيــه"،
مضيفا" :بالنسبة الى شخص قادم
من ماديرا ،كانت (لشبونة) مدينة
كبيرة حيث تباعد الناس أكثر".
وبـ ـع ــد مـ ـ ــرور أكـ ـث ــر م ــن ع ـشــريــن
عــامــا ،لــم يتبق ســوى القليل مــن أثر

ال ـح ـي ــاة ال ـت ــي كـ ــان يـعـيـشـهــا ال ـفــائــز
ب ــال ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة ألفـ ـض ــل الع ـ ــب فــي
ال ـع ــال ــم خ ـمــس مـ ـ ــرات ،ف ــي الـعــاصـمــة
ال ـبــرت ـغــال ـيــة .الـمـلـعــب ال ـقــديــم ل ـنــادي
س ـب ــورت ـي ـن ــغ حـ ـي ــث كـ ـ ــان يـ ــوجـ ــد مــع
الالعبين الشباب اآلخــريــن ،تم هدمه
لبناء ملعب جديد الستضافة كأس
أوروب ــا  ...2004المطاعم التي اعتاد
الذهاب اليها أغلقت أبوابها جميعها
تقريبا ،على غرار صالة األلعاب حيث
كــان ينفق مــدخــراتــه المتواضعة في
ألـعــاب السباقات وال ـكــرات الصغيرة
(بايبي فوت).
حـ ـ ـت ـ ــى ف ـ ـنـ ــدق
دوم جـ ــوز يـ ــه
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ـ ــط
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة،
حـيــث أمضى
سـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ـ ــه
األخ ـ ـيـ ــرة (ت ــرك

النادي عن سن  18عاما) في الغرفة 34
قبل االنتقال الــى مانشستر يونايتد
االنكليزي ،تم بيعه العام الماضي.
ويتذكر سيميدو ،البالغ من العمر
اآلن  33عاما ويدافع عن ألوان فيتوريا
س ـي ـت ــوب ــال الـ ـ ــذي ي ـل ـعــب ف ــي ال ــدرج ــة
االولى ويبعد  40كلم جنوب لشبونة،
على الخصوص التهكم الــذي واجهه
رونالدو ،بعدما كان زمالؤه يسخرون
منه بسبب لكنته العائدة لماديرا.
وقال سيميدو" :كان يغضب ،وغالبا
ما يتشاجر .كنت أحاول حمايته ،لكن
في بعض األحيان كان يعود باكيا الى
مقر إقامته".
فـ ــي ع ـط ـلــة ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ،ك ــان
رونالدو يرى رفاقه يالقون عائالتهم،
بـيـنـمــا ك ــان يـتـعـيــن عـلـيــه ال ـب ـقــاء في
مقر إقامته ،وتمر أشهر دون أن يرى
والديه.
بـ ـعـ ــد أق ـ ـ ــل مـ ـ ــن سـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـلــى

وصــولــه ،وخ ــال أعـيــاد الـمـيــاد ،كان
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو عـ ـل ــى وش ـ ـ ــك االسـ ـتـ ـس ــام
وال ـع ــودة بصفة نهائية ال ــى مــاديــرا.
ولـ ـك ــن ،وإدراكـ ـ ـ ــا ل ـمــؤهــاتــه ال ـهــائ ـلــة،
تجنب النادي وعائلته هذا المصير.

بونتيس مكتشف رونالدو
أخــذ ليونيل بونتيس ،الــرجــل الــذي
اكتشف رونالدو وضمه الى سبورتينغ،
على عاتقه االهتمام بصبي كانت لديه
صعوبات واضـحــة فــي االنــدمــاج وكــان
يـغـيــر بــانـتـظــام مــدرس ـتــه بـسـبــب "ع ــدم
االستقرار العاطفي".
ويـتــذكــر بــونـتـيــس ال ــذي ك ــان وقتها
مــدربــا للفئات الشابة فــي سبورتينغ،
قائال" :في ذلك العمر ،كان في حاجة الى
شخص ليحل محل والديه .أنا أيضا من
مواليد مدينة ماديرا ،وكنت أعرف جيدا
ماذا تعني مغادرة الجزيرة".

ويروي جوزيه سيميدو ضاحكا" :كنا
نمضي وقتنا في التدريبات .كنا نذهب
سرا الى صالة تقوية العضالت ،في حين
كــانــت ممنوعة عـلــى العـبـيــن فــي سننا
وكنا نعود بذراعينا متورمتين ،وحتى
ال يتم كشفنا كنا نرتدي قمصانا بأكمام
طويلة وكنا نقول إننا نشعر بالبرد".
كما يتذكر أيضا صديقه (رونــالــدو)
الذي كان يتناول حصتين غذائيتين في
المطعم ،لتحاشي القول عنه انه نحيل،
وكان يولي اهتماما خاصا لعدائي فرع
ألعاب القوى في سبورتينغ كي يتعلم
الركض مثلهم.
رغـ ــم ل ـع ـبــه ف ــي فـ ــرق أك ـب ــر م ــن فـئـتــه
الـعـمــريــة ،ك ــان "س ــي آر  "7ال يـهــزم منذ
المراهقة .ويؤكد سيميدو" :في كل دورة
كان يتم اختياره أفضل العب ،كان يراوغ
ثالثة ،أربعة أو خمسة العبين ،والحل
الوحيد اليقافه كان ارتكاب خطأ بحقه.
لم يكن هناك شيء يرهبه".
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غولدن ستايت يحتاج للتمديد لقهر «الغول» جيمس
نجح فريق غولدن ستايت
ووريرز في التغلب على كليفالند
كافالييرز بنتيجة 114-124
خالل المباراة االولى من سلسلة
مباريات النهائي «البالي أوف»
للدوري األميركي للمحترفين.

احتاج غولدن ستايت ووريرز
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب والـ ـم ــرش ــح ب ـقــوة
لــاح ـت ـفــاظ بــزعــامــة دوري كــرة
ال ـس ـلــة االم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن،
ال ــى الـتـمــديــد لـحـســم الـمــواجـهــة
االولى من الدوري النهائي امام
وص ـي ـف ــه ك ـل ـي ـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز
 114-124وق ـهــر نـجـمــه "الـمـلــك"
ليبرون جيمس صاحب  51نقطة
تاريخية.
وكتب جيمس صفحة جديدة
من أسطورته أمس األول عندما
بـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ــادس العـ ـ ـ ــب ف ـ ـقـ ــط فــي
الـ ـت ــاري ــخ ي ـص ــل إلـ ــى ح ــاج ــز 50
نقطة في احــدى مباريات الــدور
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،وه ـ ـ ــو رق ـ ـ ــم ق ـي ــاس ــي
شخصي جديد له في النقاط في
البالي اوف.
وض ـ ــرب جـيـمــس ب ـق ــوة حتى
قبل بداية المباراة عندما وصل
الى ملعب "اوراكل أرينا" بجرأته
في اللباس مرتديا البرمودا مع
جـ ـ ــوارب الـ ــى مـنـتـصــف ال ـس ــاق،
عوضا عن البدلة الرسمية التي
يرتديها عادة الالعبون قبل اي
مباراة ،لكن جيمس لفت االنظار
على الخصوص بأدائه السريالي
الرائع الذي بث الرعب في نفوس
العبي غولدن ستايت.

بلباو يتعاقد مع المدرب
بيريتسو

وإلح ـيــاء ال ـجــدل األب ــدي بين
أول ـئــك الــذيــن يعتبرونه أفضل
العب في التاريخ وأولئك الذين
يفضلون عليه مايكل جــوردان،
فقد عادل جيمس الرقم القياسي
السطورة شيكاغو بولز في عدد
المباريات في البالي بـ 30نقطة
أو أكثر في  109مباريات.
وت ــأل ــق جـيـمــس بـشـكــل كبير
م ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق بـ ـ ــاي اوف ه ــذا
الـمــوســم حيث سجل مـعــدل 34
نقطة في كل مباراة قبل مواجهة
أمس األول امام غولدن ستايت.
وك ـ ــان ك ـل ـي ـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز
قاب قوسين او ادنى من خطف
الفوز في نهاية الوقت االصلي
عندما حصل جــورج هيل على
رميتين حرتين والنتيجة -107
 106ل ـصــالــح غ ــول ــدن سـتــايــت،
فسجل االولـ ــى مــدركــا الـتـعــادل
( )107-107لكنه أ ه ــدر الثانية
فارتدت الكرة الى جاي آر سميث
ال ـ ــذي ل ــم ي ـقــم بــاخ ـت ـيــار مــوفــق
ع ـن ــدم ــا اعـ ــادهـ ــا الـ ــى مـنـتـصــف
الملعب بــدل محاولة التسديد
امام نظرات غاضبة من جيمس،
ل ـي ـم ـنــح ف ــرص ــة ال ـت ـم ــدي ــد امـ ــام
أصـحــاب االرض الــذيــن ضربوا
بقوة وحسموا الشوط االضافي

ل ـص ــا ل ـح ـه ــم  7-17و ب ــا لـ ـت ــا ل ــي
المباراة.
وقال سميث" :اعتقدت اننا كنا
متقدمين في النتيجة".
ل ـكــن ووري ـ ـ ــرز ت ـل ـقــى ت ـحــذيــرا
شديد اللهجة مــن كليفالند في
النهائي ا لــرا بــع تواليا بينهما،
وبالتالي لن تكون مهمته سهلة
في االحتفاظ باللقب.
وأحــرز غولدن ستايت اللقب
ف ــي  2015و ،2017و كـلـيـفــا نــد
في .2016
واستهل كليفالند كافالييرز
ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة بـ ـشـ ـك ــل جـ ـي ــد وك ـ ــان
ص ــاح ــب االف ـض ـل ـي ــة فـ ــي االداء
والنتيجة بفضل جيمس بطبيعة
الحال ولكن ايضا بفضل زمالئه
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــرض ــون ب ــان ـت ـظ ــام
النـتـقــادات مــن المراقبين الذين
يعتبرونهم االسوأ لجيمس في
مسيرته االحترافية.

تبادل التقدم

بـ ـف ــارق  11ن ـق ـطــة ( )40-51فــي
احدى فترات الربع الثاني قبل ان
يفرض اصحاب االرض التعادل
 56-56بفضل ثالثية لكوري.
وعلى غــرار الموسم الحالي،
سيطر غولدن ستايت في الربع
الـثــالــث وان ـهــاه لصالحه بفارق
 6نقاط ( ،)22-28ورد كليفالند
بــالـفــارق ذات ــه فــي الــربــع االخـيــر
( ،)23-29قـبــل ان يـحـســم حامل
اللقب الشوط االضافي (.)7-17
وكان كوري افضل مسجل في
صفوف ووريرز بـ 29نقطة مع 9
تمريرات حاسمة ،وأضاف كالي
تومسون  24نقطة ،ودرايموند
غرين  13نقطة و 11متابعة و9
تمريرات حاسمة.
وانـتـهــت ال ـم ـبــاراة بمشاجرة
قوية بين غرين والعب كليفالند
ت ــري ـس ـت ــان ت ــومـ ـس ــون ،وي ــواج ــه
االخـ ـ ـي ـ ــر غ ـ ــرام ـ ــة م ــالـ ـي ــة ك ـب ـي ــرة
وااليقاف.
(أ ف ب)

وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل الـ ـ ـف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــان ك ـس ــب
الــرب ـع ـيــن االولـ ـي ــن ب ـف ــارق نقطة
واحـ ـ ــدة ( 29-30لـكـلـيـفــانــد في
االول و  26 -27ل ـ ـ ــوور ي ـ ـ ــرز فــي
الثاني) ،علما ان كليفالند تقدم

أشارت تقارير صحافية إلى أن مدافع وقائد ريال
مدريد ،سرجيو رامــوس ،يواجه موجة تهديدات
دفعته إ لــى تغيير ر قــم هاتفه الشخصي ،بسبب
تدخله العنيف مع مهاجم ليفربول ،المصري محمد
صالح ،في نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا ،ما
تسبب في إصابة نجم منتخب الفراعنة وخروجه
من المباراة متأثرا بإصابة على مستوى الكتف.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ف ـ ــرح ـ ــة ال ـ ـ ــري ـ ـ ــال ب ــالـ ـف ــوز
بالتشامبيونز ليغ للمرة الثالثة على ا لـتــوا لــي،
تحول األمر إلى صداع في رأس راموس وأسرته.
وذكرت إذاعة ( )COPEاإلسبانية أن مدافع الملكي
اضطر إلى تغيير رقم هاتفه ،بسبب كم الرسائل
وم ـكــال ـمــات الـتـهــديــد ال ـتــي يـتـلـقــاهــا خ ــال األي ــام
األخيرة ،بعدما تسبب في إصابة المهاجم المصري
في نهائي التشامبيونز ليغ.
وأدت إصــابــة صــاح ،النجم المتوهج فــي كرة

ال ـق ــدم األوروبـ ـي ــة ،وال ـمــرشــح ألن
يكون ضلعا في مثلث المرشحين
للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا
العام ،إلى حالة من الغضب على
مـسـتــوى المشجعين فــي أنـحــاء
الـعــالــم وم ـصــر عـلــى الـخـصــوص،
حيث سيغيب نحو ثالثة أسابيع
عن المالعب ،ما قد يعرض مشاركته
بمونديال روسيا لخطر.
وكــان ليفربول هو األفضل قبل خروج
ص ــاح م ــن الـمـلـعــب ف ــي ن ـهــائــي كـيـيــف بعد
نحو نصف ساعة من انطالق المباراة ،لتتحول
بعدها الدفة إلى الفريق الملكي ،الذي حسم اللقاء
بـخـبــرة العـبـيــه وأخ ـط ــاء ح ــارس مــرمــى "ال ــري ــدز"
لوريس كاريوس.
(إفي)

محكمة التحكيم ترفض استئناف كارتر
وتجمد ذهبيات بولت

جدد األميركي روني بايكر تفوقه على مواطنه
كريستيان كولمان ،ونال المركز األول
ف ـ ــي س ـ ـبـ ــاق 100م ،أ مـ ـ ــس األول،
خالل لقاء رومــا أللعاب القوى،
المرحلة الرابعة من الدوري
الماسي.
وب ـع ــد خ ـم ـســة أي ــام
ع ـل ــى ن ـي ـلــه ال ـمــركــز
األول فـ ـ ــي لـ ـق ــاء
ي ــوجـ ـي ــن أم ـ ــام
كـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــان،
خ ــرج بايكر
م ــن الملعب
األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي
منتصرا مجددا
بتسجيله  9.78ثوان دون أن
يــدون هــذا الرقم في السجالت الرسمية بسبب
سرعة الرياح ( 2.4م/ث) ،في حين اكتفى مواطنه،
الحائز هذا الشتاء لقب بطل العالم داخل قاعة
والرقم القياسي العالمي في سباق  60م ،بالمركز
الرابع.
وأكــد بايكر أن "شعوري رائــع ،كل شــيء سار
على ما يرام .بالمجمل ،كان السباق سلسا .جئت
ثــالـثــا هـنــا ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وأن أض ـيــف أفضل
رقم لهذا العام على ما حققته في يوجين ،فهذا
شيء رائع".
و ن ــال الفرنسي جيمي فيكو ا لـمــر كــز الثاني
بـ ـ ــ 10,02ث ــوان ،متقدما عـلــى اإلي ـطــالــي فيليبو
تورتو الذي حل ثالثا ( 10.04ث).

ف ــرات ــر واس ــاف ــا بـ ـ ــاول ،وقـ ــد ث ـبــت ت ـعــاط ـيــه م ــادة
ميثيلهيكسانامين المحظورة التي كانت تستعمل
من اجل فتح الجيوب االنفية قبل ان تعد مكمال
غذائيا.
وكان بولت ،المعتزل بعد مونديال لندن ،2017
ب ـنــى اس ـط ــورت ــه م ــن خ ــال تـحـقـيــق ثــاث ـيــة غير
مسبوقة في ثالث دورات اولمبية صيفية ،بإحرازه
ذهبية سباقات  100م و 200م و 4مرات  100م ،في
بكين  2008ولندن  2012وريو دي جانيرو .2016
وم ــع تـجــريــد منتخب ب ــاده ،ب ــات يحمل ثماني
ميداليات ذهبية.

الـسـلـطــات فــي ك ــرة ال ـقــدم الـغــواتـيـمــالـيــة قد
يؤدي إلى إيقاف االتحاد على الفور.
وب ــإل ـغ ــاء ال ـع ـق ــوب ــة ،س ـي ـكــون ف ــي إم ـكــان
غواتيماال المشاركة من جديد في بطوالت
دولية ،في انتظار رأي اتحاد أميركا الشمالية
والــوسـطــى والـكــاريـبــي (كــونـكــاكــاف) واتـحــاد
أميركا الوسطى لكرة القدم.
وجاء إيقاف عضوية اتحاد غواتيماال قبل 19
شهرا عندما رفضت الجمعية العمومية التحاد
الكرة في غواتيماال مد تفويض اللجنة التي شكلها
الفيفا إلدارة شؤون اللعبة في البالد.

راموس

أعلن ايفرتون اإلنكليزي امس االول تعاقده مع المدرب البرتغالي
مــار كــو سيلفا لــا شــراف عـلــى االدارة الفنية لفريقه خلفا لسام
االردايس الذي أقيل من منصبه منتصف الشهر الحالي.
وسبق للبرتغالي البالغ  40عاما أن درب في إنكلترا حيث أشرف
على هال سيتي عام  2017قبل االستقالة بعد هبوط األخير الى
الدرجة األولى ،وواتفورد من صيف  2017الى اوائل  2018قبل اقالته.
وت ــوج خ ــال مـسـيــرتــه الـتــدريـبـيــة بلقب الـ ــدوري الـيــونــانــي مع
اولمبياكوس عــام  2016والـكــأس البرتغالية مع سبورتينغ عام
.2015
وي ـعــرف عــن سيلفا أسـلــوبــه الـهـجــومــي الـمـثـيــر ،وه ــو مــا وعــد
بتطبيقه مــع فريقه الـجــديــد بحسب مــا أكــد لتلفزيون ايـفــرتــون،
مضيفا" :أنا فخور حقا بأن أصبح المدرب الجديد اليفرتون .أنا
متحمس وسعيد حقا لتقبل هذا التحدي الكبير بالنسبة لنا كناد،
وبالنسبة لي كمدرب".
وواصل" :أعرف التاريخ الكبير الذي يتمتع به ايفرتون كناد وما
ينتظره المشجعون .بعملنا جميعا معا ،أنا متأكد أنني سأكون
جاهزا لهذا التحدي".

تفوق جديد لبايكر في الدوري الماسي

«الفيفا» يلغي عقوبة إيقاف عضوية غواتيماال
ألغى االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم (فيفا) عقوبة
إيقاف عضوية االتحاد الغواتيمالي للعبة السارية
منذ  28أكتوبر .2016
وأعلن رئيس اللجنة المعينة من الفيفا إلدارة
شــؤون االتحاد الوطني لكرة القدم في غواتيماال،
خوان كارلوس ريوس ،أمس األول أن االتحاد تسلم
خطابا من الفيفا بقرار إلغاء العقوبة.
ويــأتــي ق ــرار الفيفا بعد يــوم مــن الـمــوافـقــة على
تفويض اللجنة إلدارة شؤون االتحاد ،فيما كان أحد
شروط االتحاد الدولي إللغاء العقوبة.
وأوضح ريوس أن عدم االلتزام باللوائح أو تدخل

ً
ماركو ً سيلفا مدربا
جديدا إليفرتون

صالح يربك حياة راموس

أعلن نادي اتلتيك بلباو االسباني تعاقده امس
االول مع مدرب اشبيلية السابق ادواردو بيريتسو
لعام واحد ليحل بدال من خوسيه انخل تسيغاندا.
و كــان تسيغاندا حل بــدال من ارنستو فالفيردي
الـمـنـتـقــل ال ــى بــرشـلــونــة بـطــل ال ـ ــدوري ،عـنــدمــا كــان
بـيــريـتـســو مــرش ـحــا ل ـتــولــي ال ـفــريــق ال ـبــاس ـكــي قـبــل
انتقاله الى اشبيلية.
وبدأ بيريتسو ( 48عاما) ،قلب دفاع نيويلز اولد
بويز السابق ،مسيرته التدريبية مع استوديانتيس
االر جـنـتـيـنــي قـبــل ا نـتـقــا لــه ا لــى اوهيغينز التشيلي
بين  2011و ،2014ثم حل بدال من لويس انريكي في
تدرب سلتا فيغو وقاده في  2017الى نصف نهائي
الدوري االوروبي "يوروبا ليغ".
واقاله اشبيلية في ديسمبر الماضي بعد سلسلة
من النتائج السيئة في الدوري االسباني ،وذلك بعد
شهر من تشخيص اصابته بسرطان البروستات.

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أمس
األول استئناف العداء الجامايكي نستا كارتر الذي
تسبب تعاطيه مــادة محظورة بحرمان مواطنه
االس ـط ــوري اوســايــن بــولــت مــن ذهـبـيــة اولمبية،
حـصــدهــا مــع فــريــق الـتـتــابــع لمنتخب ب ــاده في
بكين .2008
وأعلنت المحكمة في بيان انها لم تقبل ايا من
الحجج التي اثارها كارتر حامل ذهبية التتابع 4
مرات  100في اولمبياد لندن  ،2012للطعن بقرار
اللجنة االولمبية الدولية.
وك ــان ك ــارت ــر ضـمــن فــريــق الـتـتــابــع ف ــي سـبــاق
 4م ـ ـ ــرات 100م فـ ــي ب ـك ـي ــن مـ ــع بـ ــولـ ــت ،وم ــاي ـك ــل

جيمس يسجل في سلة غولدن ستايت حامل اللقب

بايكر

وسبق لسامبا ،الموريتاني األصــل الــذي لم
يتجاوز الثانية والعشرين مــن عـمــره ،أن حقق
أسرع توقيت لهذا العام في لقاء بالده بالدوحة
الـ ـت ــي اح ـت ـض ـنــت ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـ ــدوري
الماضي فــي  4مــايــو ،محققا فــي حينها 47.57
ثانية.
ونـ ـ ــال ال ـب ـط ــل األولـ ـمـ ـب ــي وال ـع ــال ـم ــي الـكـيـنــي
كونسيسلوس كيبروتو المركز األول ،ليستعيد
اعتباره من مواطنه بنجامين كيغن الفائز بلقاء
يوجين ،مسجال في طريقه أفضل توقيت لهذا
العام بـ 8دقائق و 8.40ثوان.
وعـ ـن ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،ك ــان ــت ال ـب ـط ـل ــة ال ـعــال ـم ـيــة
واألولمبية في رمــي القرص الكرواتية ساندرا
بـيــركــوفـيـتــش نـجـمــة ل ـقــاء روم ــا بـعــدمــا تــوجــت
بطلة في العاصمة االيطالية للمرة الثالثة ،رافعة
رصيدها الى  40فوزا في الدوري الماسي.
وفي أبرز النتائج األخرى ،فاز الكيني تيموثي
شيرويوت بسباق 1500م أمام مواطنه االيجاه
مــوتــونــي مــانــان ـغــوي ،ف ــي حـيــن ج ــاء االثـيــوبــي
سامويل تيفيرا ثالثا.
وحقق بطل العالم في مسابقة القفز بالزانة
األم ـي ــرك ــي س ــام ك ـنــدري ـكــس فـ ــوزه ال ـثــانــي على
التوالي ،مسجال أفضل قفزة لهذا الموسم (5.84
م) ،عـلــى غ ــرار مــواطـنـتــه ج ــورغ ــان مــولـيــن التي
سجلت أفضل زمن لهذا العام في سباق  400م
حواجز ( 53.97ث) ،حارمة الجامايكية جانييف
راس ــل مــن نيل لقبها الـثــالــث فــي روم ــا والثاني
على التوالي هذا الموسم واالكتفاء بالوصافة
( 54.08م).

نادال يواجه غاسكيه وتأهل سهل لهاليب وصعب لسيرينا

سيرينا ويليامس

سيلتقي اإلسباني رافايل نادال ،حامل اللقب  10مرات ،مع صديق
طفولته الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث من بطولة فرنسا
المفتوحة ،ثانية البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب،
في حين تأهلت الرومانية سيمونا هاليب بسهولة.
واقتربت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة االولى
عالميا سابقا من موعد محتمل في ربع النهائي مع
االمـيــركـيــة االسـطــوريــة سيرينا ولـيــامــس الـتــي قلبت
تأخرها بمجموعة الى فوز صعب على االسترالية اشلي
بارتي في الدور الثاني.
وتـ ـف ــوق ن ـ ـ ــادال ال ـم ـص ـنــف االول عــال ـم ـيــا ب ـس ـهــولــة عـلــى
االرجنتيني غيدو بيا المصنف  78عالميا  2-6و 1-6و.1-6
وهذا الفوز الـ 81لنادال ( 31عاما) ،في روالن غاروس ،في سعيه
الى تعزيز رقمه القياسي وإحراز لقبه الحادي عشر.
وبعد تخطيه االيطالي سيموني بوليلي في الدور االول ثم بيا في
الثاني ،يصطدم نادال بغاسكيه الفائز بدوره على التونسي مالك
الجزيري بأربع مجموعات  2-6و 6-3و 3-6و-6صفر.
وقال نادال بعد فوزه" :أنا سعيد جدا ،لعبت بعدوانية أكثر من
الدور االول ...ريشار صديق كبير .نعرف بعضنا منذ كنا في
الحادية عشرة او الثانية عشرة ،لذا سيكون جميال ان نتواجه
على ملعب جميل مماثل (فيليب شاترييه)".

ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة االولى
في  2005وتستمر حتى العاشر من يونيو ،بعدما أحرز هذا الموسم
اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو
وبرشلونة االسبانية ،والثامن في دورة روما االيطالية.
وتــأهــل ال ـكــرواتــي مــاريــن سيليتش المصنف ثــالـثــا ،ب ـفــوزه على
الـبــولـنــدي هــوبــرت هــوراكــاتــس  2-6و 2-6و )7-3( 7-6و .5-7وبلغ
النمسوي دومينيك تييم المصنف سابعا الــدور عينه بفوزه على
اليوناني اليافع ستيفانوس تسيتسيباس  2-6و 6-2و 4-6و،4-6
محققا فوزه الـ 31هذه السنة ،في مباراة كانت قد توقفت بسبب الظالم.

سيرينا تقلب تأخرها
ولــدى السيدات ،كافحت االميركية المخضرمة سيرينا وليامس
وقلبت تأخرها بمجموعة أمام االسترالية أشلي بارتي الى فوز صعب
 6-3و 3-6و ،4-6لتلتقي في الدور الثالث االلمانية يوليا جورج ،مع
امكانية مواجهة الروسية ماريا شارابوفا في ربع النهائي.
وارتدت سيرينا ( 36عاما) ،المصنفة االولى عالميا سابقا وحاملة
لقب  23دورة كبرى ،مجددا ثيابا سوداء ضيقة ملتصقة بجسمها
مع سروال طويل ،تساعدها في الحماية من الجلطات الدموية ،بعد
غيابها عن البطوالت الكبرى منذ استراليا المفتوحة التي توجت

بلقبها وهي حامل مطلع .2017
وبـلـغــت الــرومــانـيــة سـيـمــونــا هــالـيــب المصنفة األولـ ــى ووصيفة
النسخة الماضية الدور الثالث ،بسهولة بفوزها على االميركية تايلور
تاونسند  3-6و ،1-6لتضرب موعدا مع االلمانية اندريا بتكوفيتش
التي تراجعت من المركز التاسع الى المركز  109عالميا ،والفائزة
على االميركية بيتاني ماتيك ساندز ( 202عالميا) -6صفر و.)5-7( 6-7
وفازت هاليب  6مرات من اصل  7مواجهات مع بتكوفيتش ،بينها
نصف نهائي روالن غاروس .2014
وبلغت الروسية شارابوفا بطلة  2012و 2014الــدور الثالث على
حساب الكرواتية دونا فيكيتش  5-7و ،4-6لتلتقي التشيكية كارولينا
بليسكوفا المصنفة السادسة والتي بلغت نصف نهائي .2017
كما تأهلت االسبانية غاربيني موغوروتسا ،المصنفة الثالثة
وبطلة  ،2016الى الدور الثالث للسنة الخامسة على التوالي.
وتغلبت موغوروتسا ( 24عاما) على الفرنسية فيونا فيرو المشاركة
ببطاقة دعوة  4-6و ،3-6وستقابل في الدور الثالث االسترالية سامانتا
ستوسور ،وصيفة بطلة  2010والـتــي تغلبت الروسية اناستازيا
بافليوتشنكوفا المصنفة  30في البطولة بمجموعتين  2-6و.)1-7( 6-7
وقالت موغوروتسا بعد فوزها" :كانت مجهولة بالنسبة الي .من
الصعب دائما أن تواجه العبة فرنسية شابة وموهوبة".
(أ ف ب)

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

آثار صداقة ناصر لعامر!
بسبب التأثيرات العاطفية الخاصة
ّ
بين قادتنا ،حلت بوطننا العربي كوارث
مدمرة ،جعلت هذه األمة تئن تحت وطأة
ضربات موجعة ومتالحقة ،حتى أخذت
شكل الديمومة.
ول ـ ـسـ ــت هـ ـن ــا ب ـ ـصـ ــدد الـ ـح ــدي ــث عــن
ا لـحـكــام التقليديين و مـيـلـهــم العاطفي
ال ـخــاص نـحــو أف ــراد عــائــاتـهــم ،وال عن
أولئك الذين أوصــوا بالحكم من بعدهم
ألوالدهم ،كحافظ األسد ،وال من راودتهم
ال ـط ـمــوحــات بـتـهـيـئــة أوالده ـ ــم كـمـبــارك
وص ـ ــدام وص ــال ــح ،لـيـحـلــوا مـحـلـهــم في
القيادة.
لـكـنـنــي ســأشـيــر إل ــى ال ـصــداقــة الـتــي
رب ـطــت بـيــن عـبــدالـنــاصــر وعـبــدالـحـكـيــم
عامر ،واألثر الكارثي المدمر الذي تسببت
فـيــه تـلــك ال ـصــداقــة عـلــى األمـ ــة الـعــربـيــة
بأسرها.
***
• مساعدة عامر لناصر في الدخول
ً
ً
إلــى الكلية الحربية كــانــت حــدثــا كفيال
ب ـج ـع ــل ع ــام ــر هـ ــو األقـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى نــاصــر
ً
وال ـصــديــق األك ـثــر إخ ــاص ــا لــه مــن بين
جـمـيــع ال ـض ـبــاط ال ــذي ــن ش ـك ـلــوا تنظيم
الضباط األحرار.
• أول خــاف َّ
دب بين محمد نجيب
وناصر في عــام  1954كــان سببه عامر،
ً
ألن نجيب لــم يكن موافقا على تعيينه
ً
ً
وزيرا لـ"الحربية" ،لكن ناصر ّ
أصر اعتقادا
منه بحكم صداقته لعامر أنه سيضع يده
على الجيش.
لـ ـك ــن ع ــام ــر كـ ـ ــان قـ ــد أسـ ـ ــس لـنـفـســه
إمـبــراطــوريــة عسكرية تعلن والء ه ــا له
أكثر من والئها لناصر.
***
ّ
• عامر ركــز على ما يشبع نهمه من
ّ
ملذات الدنيا فكون عالقات مع فنانات،
ثم تزوج إحداهن (برلنتي عبدالحميد)،
ّ
وزوج مدير مكتبه علي شفيق فنانة (مها
ص ـب ــري) ،أم ــا ص ــاح نـصــر ف ـحــدث عنه
فــي هــذا المجال بــا ح ــرج ...وكــان عامر
يتعاطى ملذات أخرى ال يحرمها القانون
فحسب ،بل يعاقب عليها.
• أثـنــاء ال ـعــدوان الثالثي على مصر

الدين لله...
والدجاج للجميع

د .نجم عبدالكريم

عام  1956كان أداء المؤسسة العسكرية
ً
م ـخ ـي ـبــا ل ــآم ــال ،ل ــذل ــك ن ـج ـحــت مـعــركــة
ً
ً
عبدالناصر سياسيا ال عسكريا.
• عـ ـ ــام  1958بـ ـع ــد ا ل ـ ــو ح ـ ــدة ب ـيــن
ً
مصر وســوريــة تــم تعيين عامر حاكما
عـلــى األخـ ـي ــرة ،لـكــي يـخــف ن ـف ــوذه على
إمـ ـب ــراط ــوريـ ـت ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي م ـصــر،
وك ــان ذل ــك الـتـعـيـيــن مــن أف ــدح األخ ـطــاء
التي طعنت وأفشلت المشروع القومي
ف ــي بــدايــاتــه األول ـ ــى ،ألن عــامــر ل ــم يكن
هــو الــرجــل المناسب لمثل هــذه المهمة
القومية.
• االنفصال حدث بسبب ضعف أداء
عامر ،حيث تمكن مدير مكتبه عبدالكريم
النحالوي ،أن يخطط لالنفصال ،ويطرده
من سورية شر طردة.
• ومـ ـن ــذ ذلـ ـ ــك ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ قـ ــد دخ ـل ــت
س ــوري ــة ف ــي نـفــق مـظـلــم م ــن االن ـقــابــات
ال ـتــي أوصـلـتـهــا إل ــى م ــا ه ــي عـلـيــه اآلن
من الدمار ،بسبب ذلك الخطأ التاريخي
الكارثي الفادح.
• هــزيـمــة ،أو نـكـســة  1967لـيـســت أم
الهزائم في تاريخنا المعاصر فحسب،
بل هي أم الكوارث والنكبات التي دفعنا
وستدفع ثمنها أجيال قادمة من أمتنا
ً
العربية ...ألن عامر عندما عاد مطرودا
مــن ســوريــة تــولــى ق ـيــادة إمـبــراطــوريـتــه
العسكرية ،فكان ما كان ،وال أريد الدخول
في التفاصيل المؤلمة للنفس.
• والمشير عامر كان سليط اللسان،
ً
حـيــث ك ــان يـنـعــت أن ــور ال ـس ــادات دائ ـمــا
بــال ـبــربــري األس ـ ــود ،وي ـم ــارس الـفــوقـيــة
على الجميع باعتباره األقــرب للرئيس،
والمتحكم في أقوى سلطة بالبلد.
***
• ب ــال ـط ـب ــع ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن سـ ـيـ ـق ــول إن
عـبــدالـنــاصــر يـتـحـمــل مـســؤولـيــة ك ــل ما
ح ــدث مــن كـ ــوارث ،وه ــذا ال ـقــول مـشــروع
ً
وهو لم ينكره بل أعلنه رسميا.
• ول ـكــن ال يـنـفــع ال ـن ــدم أمـ ــام ضعف
اإلنـســان حينما تحجب غمامة ســوداء
عنه رؤية األخطاء التي دفع ناصر نفسه
ثمنها أكثر من أي إنسان آخر ،ألنه كان
ً
صديقا للمشير!

كثبان من «الميثان» على سطح بلوتو
ً
ً
رصــد علماء ملمحا جــديــدا فــي واح ــد من
أكثر العوالم العجيبة في النظام الشمسي هو
حقل كبير من الكثبان على سطح الكوكب القزم
البارد بلوتو ،يتكون فيما يبدو من حبيبات
الميثان المتجمد وشكلته الرياح.

مترو كراكاس بالمجان لنفاد التذاكر!
تلقى المراقبون ،خالل األيام
الماضية ،في  53محطة بشبكة
مـ ـت ــرو ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة
كـ ـ ــراكـ ـ ــاس ،الـ ـت ــي ي ـس ـت ـخــدم ـهــا
ً
ً
نحو مليوني راكب يوميا ،أمرا
غ ـيــر م ـس ـبــوق ،ي ـنــص ع ـلــى أنــه
"بمجرد نفاد التذاكر بحوزتكم
افتحوا البوابات ،واتركوا الرواد
يركبون بالمجان".
وأصـبـحــت الـمــاكـيـنــات التي
ك ــان ــت م ــن ق ـب ــل ت ـب ـيــع ال ـت ــذاك ــر
تظهر ع ـبــارة "خ ــارج الـخــدمــة"،

ويتمكن رواد المترو من المرور
ً
ع ـبــرهــا م ـج ــان ــا رغـ ــم ش ـكــواهــم
م ــن ت ــأخ ــر الـ ـقـ ـط ــارات ،وتـعـطــل
ال ـم ـص ــاع ــد ف ــي ش ـب ـكــة ال ـم ـتــرو
المملوكة للدولة ،والتي كانت
ً
نـمــوذجــا ُي ـضـ َـرب بــه الـمـثــل في
أميركا الالتينية.
وقال مصدر طلب عدم الكشف
ع ــن هــوي ـتــه" :الـ ـن ــاس تستخدم
ً
القطارات مجانا ،ألنه ليس هناك
مواد لطباعة التذاكر".
(رويترز)

وقال العلماء ،أمس األول ،إن الكثبان ،التي
رصـ ــدت ف ــي ص ــور الـتـقـطـتـهــا ال ـمــرك ـبــة "نـيــو
هــورايــزون" التابعة إلدارة الطيران والفضاء
األميركية "ناسا" أثناء عبورها قرب بلوتو عام
 ،2015تقع على الحدود بين نهر متجمد من

النيتروجين على شكل قلب يسمى سبوتنيك
بالنيتيا وسلسلة جبال اإلدريـســي المكونة
من مياه متجمدة.
وقــال جاني رادبــو العالم المتخصص في
الكواكب بجامعة بريغهام يانغ "على الرغم
ً
مــن أن بلوتو بعيد ج ــدا عــن األرض وشديد
البرودة ،فإن به مجموعة من األشياء التي لم
نتوقع رؤيتها".
وتغطي الكثبان نحو  2000كيلومتر مربع،
أي مــا يـقــارب حجم طــوكـيــو .ومـثــل وجــودهــا
مفاجأة إذ كانت هناك بعض الشكوك إذا كان
ً
الغالف الجوي الرقيق جدا لبلوتو ،المؤلف
ب ـش ـكــل أس ــاس ــي م ــن ال ـن ـي ـتــروج ـيــن وك ـم ـيــات
صـغـيــرة مــن الـمـيـثــان وأول أكـسـيــد الـكــربــون،
يمكن أن يجمع الــريــاح الــازمــة لتكوين هذه
الكثبان.
وي ـت ـحــول الـمـيـثــان وأول أكـسـيــد الـكــربــون
وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين ،وتكون
كلها في الحالة الغازية على األرض ،إلى الحالة
الـصـلـبــة بـسـبــب درجـ ــات حـ ــرارة بـلــوتــو التي
تقترب من الصفر المطلق.
(رويترز)

«المصرية» في ألمانيا بـ  4.7ماليين يورو
بيعت لوحة "المصرية" للفنان
األل ـمــانــي ال ــراح ــل مــاكــس بيكمان
ب ـ ـ ـ ـ ــ 4.7م ــايـ ـي ــن ي ـ ـ ـ ــورو ف ـ ــي م ـ ــزاد
بالعاصمة األلمانية برلين الليلة
ق ـب ــل ال ـم ــاض ـي ــة ،ولـ ــم ت ـك ـشــف دار
المزاد عن هوية المشتري.
وقال بيتر جراف من إدارة مزاد
"فيال جريسباخ" في برلين ،إن هذا
هو أعلى عائد ُيحقق حتى اآلن في
مزاد فني بألمانيا.
وك ــان ــت ال ـل ــوح ــة ال ـت ــي رسـمـهــا
ب ـي ـك ـمــان ف ــي ه ــول ـن ــدا ع ــام ،1942

وكانت ضمن تركة باربارا جوبل،
إحدى صديقاته ،تقدر في أول األمر
بمليوني يورو على األقل.
ُ
وعرضت لوحة "الرأس األنثوي
ب ــاألزرق وال ــرم ــادي" ،والـتــي أطلق
عـلـيـهــا بـيـكـمــان ف ــي ال ـب ــداي ــة اســم
"ال ـم ـص ــري ــة" ،ف ــي م ـع ــارض كـبـيــرة
على مستوى العالم ،وهــذه المرة
ُ
األولى التي تعرض فيها للبيع .ولم
يتضح ما إذا كان بيكمان (1884-
 )1950اسـ ـت ــوح ــى ه ـ ــذه ال ـل ــوح ــة
( 30×60سم) من امرأة حقيقية أم ال.
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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 :

وفيات
عبدالعزيز عبدالمحسن
عبدالعزيز المخيزيم

سعود فرهود الرميض العتيبي

صباح كمال عكاوي

شيخة غالم علي

أرملة علي غلوم صفر

دخ ـلــت شــركــة صـيـنـيــة لـتــأجـيــر ال ــدراج ــات ســوق
أميركا الالتينية في مدينة مكسيكو سيتي هذا العام،
بعد أن اجتذبها وجود ماليين الزبائن المحتملين
لكنها تصطدم اآلن بمشكلة آخذة في التزايد ...جرائم
السرقة.
وانـتـشــرت الـســرقــات فــي األي ــام القليلة الماضية
لــدرجــة أن الـعـشــرات مــن مستخدمي تطبيق شركة
"مــوبــايــك" الصينية اشتكوا على وســائــل التواصل
االجتماعي من عــدم توفر الــدراجــات .وقــال كثيرون
ً
منهم ،إنهم يفكرون جديا في التعامل مع المنافسين.
وقــالــت "مــوبــايــك" ،أكبر شركة لتأجير الــدراجــات
في العالم ،إن العجز يعود إلى السرقة وكذلك تنامي
الطلب على الدراجات التي توفرها في جزء صغير
من العاصمة المكسيكية ،وعددها  500دراجــة ،في
ً
حين تنتظر تصريحا من السلطات لتوسيع نشاطها.
وقـ ـ ــال ري ـن ـي ــه أوخـ ـ ـي ـ ــدا ،م ــدي ــر ف ـ ــرع الـ ـش ــرك ــة فــي
المكسيك ،إن "موبايك" تعمل مع وكاالت إنفاذ القانون
في مكسيكو سيتي الستعادة الدراجات المسروقة.
وأضــاف أن عدد االشتراكات في "موبايك" يرتفع
ً
 70في المئة أسبوعيا منذ أن دخلت الشركة السوق
المكسيكية في منتصف فبراير الماضي .
وقــال فرناندو جاليثيا ،وهــو مستخدم للشركة
ً
الصينية ،وقد بدا عليه االستياء "كانت موبايك خيارا
ً
جيدا بالنسبة لي ألنني أعمل في المنطقة .لكنني
أتعامل اآلن مع إيكو بايسي ليس ألنها أرخص بل
ً
ألن دراجاتهم متوفرة دائما".
وقــال مكسيكي من سكان حي تيبيتو المشهور
بانتشار المخدرات وقرصنة األفــام ،إن اللصوص
ي ـس ـت ـخــدمــون الـ ــدراجـ ــات ف ــي ن ـقــل الـ ـمـ ـخ ــدرات لكن
"موبايك" التي يقع مقرها في بكين لم ترد على هذه
المزاعم.
(رويترز)
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ً
ً
ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك ل ـيــس مــوس ـمــا ُمـفـضــا
لإلعالنات التجارية التي تتخللها لقطات من بعض
ً
المسلسالت والبرامج فحسب ،لكنه أيضا موسم من
يسمون أنفسهم بالدعاة والشيوخ ورجــال الدين
للظهور والوعظ وإلقاء القصص الخيالية ،التي البد
أن تصاحبها أصوات اآلهات الموسيقية في الخلفية
لعلها ترقق القلوب ،وتضفي الحزن والجدية على
ً
كالمهم الفارغ أحيانا.
سعى عمرو خالد الستغالل الموسم الرمضاني
كما يفعل غيره ،وحاول هدم الفواصل بين البرامج
الدينية واإلعالنات وفتح الغرفتين على بعضهما
البعض ،فقد ظهر في إعالنه الشهير عن الدجاج
الـ ــذي ُي ــرق ــي الـ ـ ــروح ،لـكـنــه واجـ ــه حـمـلــة شــرســة لم
تتوقف أوزار هـ ــا حتى اآلن ،وال أظنها ستتوقف.
والرجل ،لألمانة ،ال يستحق كل هذا التحامل عليه،
ـأت بجديد ،وكــان يحاول فقط أن يساير
فهو لم يـ ِ
المرحلة حسبما استطاع أو عرض عليه ،فلو كان
ً
إعالنه عن بنك مثال تضع أمــوالــك به لتحل عليك
ال ـبــركــة لـكــانــت وج ـهــة الـنـظــر مـخـتـلـفــة ،لـكــن أغـلــب
الناس كانت مشكلتهم في الحقيقة مع الدجاجة ال
مع أداة ووسيلة تسويقها ،ثم إنه مع ازدياد عملية
تسليع الــديــن وم ـحــاولــة اسـتـغــالــه ق ــدر اإلم ـكــان،
ومع وجود بنك إسالمي وشركة إسالمية وعصير
إسالمي وكاتشب إسالمي ،البد أن نتوقع الدعاية
ً
وفــق الشريعة أيـضــا ،فــاإلعــان من جنس السلعة،
"فشمعنى" سوق الدعاية واإلعالن هو من سيسيء
لإلسالم والسلعة نفسها ال تسيء؟!
بعد فترة بسيطة من محاولة عمرو خالد ترقية
أرواحـ ـن ــا ب ــال ــدج ــاج ،حـ ــاول آخ ـ ــرون بـيـعـنــا الـجـنــة
بدعوتنا للجهاد من خالل دعم االقتصاد التركي،
ً
بل إن "أبوالدجاج" كان أكثر شفافية ووضوحا من
أصحاب الديك الرومي ،فعلى األقل هو لم َّ
يد ِع عدم
أهمية السائح الخليجي في يوم ويطالبه بالجهاد
المالي والسياحي في اليوم التالي ،ثم إنه لم ُيدلس
على الــزبــائــن ويـ ُ
ـدعـهــم للسياحة وش ــراء العقارات
من شركاته في البلد المسلم ذي الطقس الجميل،
والذي ال ينقطع فيه صوت األذان ،ولم يحذرهم في
الوقت نفسه من انتشار الخمور والدعارة والمثلية
فيه ،بالنهاية ال الدجاج سيرقي أرواحنا وال وقف
انهيار الليرة التركية سيدخلنا الجنة ،طعم الدجاج
وضعف االقتصاد التركي كلها مسائل فنية ،فال
تدسوا الدين باالقتصاد والسياسة أكثر من ذلك،
وال "تخوزقوا" اآلخرين معكم.
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فهد البسام

ً
 80عاما ،شيع ،الرجال :ديوان
المخيزيم ،الفيحاء ،ق ،9ش،99
م ،20الـنـســاء :الـنــزهــة ،ق ،3ش
عبدالرحمن ال ـفــارس ،م ،18ت:
22551666 ،22541719
ً
 64ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
ا ل ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ،ق ،4ش،117
م ،21ال ـن ـس ــاء :الـ ـشـ ـه ــداء ،ق،2
ش ،203م ،337ت،66058888 :
99655621 ،66622106
ً
 78عاما ،شيعت ،الرجال :بيان،
مسجد اإلمــام الحسن ،النساء:
الشهداء ،ق ،5ش ،501م ،11ت:
50009191 ،99449334
ً
 91عاما ،شيعت ،الرجال :جابر
العلي ،ق ،2ش ،24م ،34النساء:
جابر العلي ،ق ،2ش ،22م ،27ت:
99702302
ً
 72ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
فقط في مقبرة الصليبيخات،
النساء :الروضة ،ق ،2ش ،23م29
ً
 58عاما ،شيعت ،الرحاب ،ق،3
ش ،7م ،27ت99667669 :
 42عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ضاحية عبدالله الـســالــم ،ق،2
ش ،23م( ،19دي ـ ــوان الـهـنــدي)
النساء :ضاحية عبدالله السالم،
ق ،2ش ،23م ،23ت،60055903 :
50200480

الطقس والبحر

الفجر

03:15

العظمى

42

الشروق

04:49

الصغرى

26

الظهر

11:46

أعلى مد

ً
 03:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 01:07ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:43

ً
أدنى جزر  07:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:14

 09:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

