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إنجي المقدم :تحديت نفسي في
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خامنئي يسعى لتغييرات
داخلية لمنع سقوط النظام

اقتصاد
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ً
منذ  10سنوات وتعهد بإرضاء اإلصالحيين لتوحيد الصف
مرة
ألول
سرا
خاتمي
التقى
●
ً
ً
● التلفزيون اإليراني يبث مقطعا يظهره متفاعال مع طالب ينتقدونه بعنف
طهران  -فرزاد قاسمي
مــع تصاعد الضغوط األميركية على إي ــران الـتــي تتخوف من
محاولةٍ إلسقاط نظامها ،يبدو أن المرشد األعلى علي خامنئي اتخذ
ً
قرارا باالنحناء أمام العاصفة ،والمبادرة إلى تغييرات جذرية في
آت.
سياسته الداخلية ،في محاولة لتوحيد الصف في وجه ما هو ٍ
وفــي هــذا السياق ،أكــد مصدر فــي مكتب خامنئي لـ"الجريدة"،
ً
أن المرشد التقى زعيم اإلصالحيين محمد خاتمي ســرا الجمعة
الماضي بمبنى قريب من منزله وذلك للمرة األولى منذ  10سنوات.
وأوضح المصدر ،أن مجتبى خامنئي نجل المرشد ،ومساعده
الخاص وحيد حقانيان حضرا االجتماع ،الذي ناقش كيفية ردم
الهوة بين اإلصالحيين واألصوليين ،على خلفية التحديات التي
تعيشها إيران بعد خروج إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
من االتفاق النووي.
وأكـ ــد أن خــات ـمــي ق ــدم إل ــى ال ـمــرشــد الئ ـح ــة م ـطــالــب ،تضمنت
رفــع اإلقامة الجبرية عن زعماء "الحركة الخضراء" ،واإلف ــراج عن
"المعتقلين السياسيين مــن اإلصــاحـيـيــن" ،وفـتــح الـمـجــال أمــام
اإلصــاحـيـيــن لــدخــول الـســاحــة السياسية فــي انـتـخــابــات مجلس
الشورى اإلسالمي (البرلمان) المقبلة المقررة بداية .2019
وذك ــر أن خــاتـمــي ق ــال ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،إن س ـقــوط ال ـن ـظــام يعني
انهيار السقف الــذي يــؤوي الجميع ،وإن اإلصالحيين ال يسعون
إلى إسقاط النظام ،وخالفهم مع األصوليين يقتصر على كيفية
إدارة البالد فقط.
وقال المصدر إن خاتمي أكد للمرشد أنه إذا لمس اإلصالحيون
محاولة أميركية إلسقاط النظام فسيصطفون إلى جانب 02

وقف مناقصات في «الصحة»
بـ  10ماليين دينار
●

عادل سامي

أص ــدر وزي ــر الصحة الشيخ د .بــاســل الصباح تعليماته بإيقاف
إجراءات الترسية في عدة مناقصات تقدر قيمتها بـ 10ماليين دينار.
ً
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن تلك الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس
الوزراء بشأن ضبط المصروفات والترشيد الجاد لإلنفاق.
وبينت أن الوزير أصدر قراره بمراجعة جميع المناقصات واألوامر
المباشرة المطروحة ،والمطلوب توفير احتياجات من خاللها لمرافق
«الصحة» ،حيث تبين وجود عدة مناقصات يمكن االستغناء عنها،
إضافة إلى أخرى قديمة لم يتم التعاقد بشأنها ،وال تؤثر على الخدمات
الصحية ،األمر الذي تقرر بموجبه إيقاف تلك المناقصات.

الحكومة تنتصر على المجلس بثنائية الروضان

٢٠
الغانم يحاول عرقلة الحكومة بحركة غير
دستورية (تصوير نوفل إبراهيم)

٣٥

«التجارة» :أولويات تشريعية
أبرزها قوانين «اإلعسار» و«هيكلة
المديونيات» و«العائلية»
15

● هايف :سأسحب اقتراح تقسيم الدوائر من «التشريعية» لوجود مالحظات
● الطبطبائي :نتطلع إلى صوتين و 5دوائر ● الحربش :نريد القوائم والصوتين
● الشاهين« :الصوت الواحد» معيب ● الدقباسي :مع أي تعديل يحقق العدالة
ً
تـ ـف ــاع ــا مـ ــع مـ ــا ن ـش ــرت ــه «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أم ـ ــس عــن
االقتراحات النيابية المقدمة بشأن إعــادة تحديد
الدوائر االنتخابية ،طالب نواب باإلسراع بتعديل
النظام االنتخابي الحالي إلى القوائم النسبية أو

«الصوتين» أو أي نظام يعالج سلبيات «الصوت
ال ـ ــواح ـ ــد» ،م ـع ـت ـبــريــن أن نـ ـظ ــام ال ـ ــدوائ ـ ــر الـخـمــس
«بصوتين» خـطــوة انتقالية لـلـخــروج مــن «النظام
الحالي المعيب».
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،استعجل مجلس األم ــة لجنة
شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إلنجاز 02

عقاب جماعي لواشنطن في مجلس
األمن على «فيتو الكويت»
قرارها المضاد لـ «حماية الفلسطينيين»
حاز صوتها فقط
فـ ـ ــي أقـ ـ ـ ـ ــوى رد مـ ـ ــن م ـج ـلــس
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وبـ ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع ،عـ ـل ــى
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
حـ ــق الـ ـنـ ـق ــض (الـ ـفـ ـيـ ـت ــو) ل ـل ـمــرة
الثانية ضد مشروع قرار ّ
قدمته
ال ـك ــوي ــت ي ـط ـلــب ت ــوف ـي ــر حـمــايــة
دول ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،رف ــض
ً
الـمـجـلــس م ـشــروع ق ــرار م ـضــادا
صاغته واشنطن يتضمن إدانــة
للفلسطينيين ح ــول التصعيد
األخير في غزة.
وب ـي ـن ـم ــا ح ـ ــاز م ـ ـشـ ــروع قـ ــرار
الكويت أصوات  10دول 02
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سيارات

«الصوتين» حل مؤقت للنظام االنتخابي

●

اقتصاد

العمالت الرقمية خسرت
ربع قيمتها السوقية
في مايو

القصيبي
محكمة في جزر كايمانً :
والصانع احتاال على  118بنكا
بـ  126مليار دوالر
١٩

فهد التركي

«الشال» :تراجع أصول
«السيادي الكويتي» %11.5
متصدرًا الصناديق الخاسرة

آالف الفلسطينيين يشيعون أمس
في غزة المسعفة رزان النجار التي
قتلها الجيش اإلسرائيلي في شرق
خان يونس (أ ف ب)

جوليا وستلفيو الجديدتان
معجزة ديناميكية
من ألفا روميو اإليطالية

ةديرجلا

•
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محليات
األمير يهنئ رئيس إيطاليا بالعيد الوطني

ُ
«التربية» :إعالن نتائج الثانوية العامة ظهر غد
ّ
فهد الرمضان

بينما شدد الوزير العازمي على
أهمية دقة نتائج الثانوية العامة
التي ستعلن ظهر غد بمسرح
وزارة التربية ،تبدأ العطلة ً
الصيفية للمراحل الدراسية بدءا
من رياض األطفال في  7الجاري.

القوى السياسية :موقف الكويت
لنصرة فلسطين محل اعتزاز وفخر
ث ـمــن ع ــدد م ــن الـتـنـظـيـمــات والـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الـكــويـتـيــة الـمــوقــف الـمـتـمـيــز لـلـكــويــت فــي مـنــاصــرة
الحق الفلسطيني في كل المحافل األممية والدولية،
وهــو األم ــر ال ــذي تجلى فــي الـتـصــدي والــرفــض ألي
قرار من شأنه المساس بالقضية الفلسطينية ،ولعل
آخــره إفشال المشروع األميركي في مجلس األمــن،
وهو الموقف الذي هو محل فخر واعتزاز ليس على
المستوى المحلي الـكــويـتــي ،بــل تـعــداه ليصل إلى
الشعوب قاطبة.
واسـتـنـكــرت التنظيمات ،فــي بـيــان أم ــس ،موقف
الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة بــاسـتـخــدام «الفيتو»
إلج ـه ــاض ق ــرار كــويـتــي ف ــي مـجـلــس األم ــن لحماية
الفلسطينيين مــن ق ــوات اال ح ـتــال الصهيوني في
األراضي العربية المحتلة.
واكـ ــدت دعـمـهــا لـلـسـيــاســة الـكــويـتـيــة الـخــارجـيــة،
وم ــواق ــف سـمــو االم ـيــر مـنـهــا ،وال ـتــي تـمـثــل توجها
حكيما وحصافة قل مثيلها ،عندما رفضت التدخل

ف ــي ال ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي لـبـعــض الـ ـ ــدول ،وم ـحــاوالت ـهــا
الدؤوبة لفض حاالت النزاع واالحتراب والخالفات
العربية.
ودعـ ــت مـخـتـلــف األن ـظ ـمــة وال ـح ـكــومــات الـعــربـيــة
مناصرة الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته
على كامل التراب المحتل من قبل الكيان الصهيوني،
وأن تعمل بجدية لوقف الصراع العربي – العربي،
والــذهــاب إلــى حـلــول سلمية تكفل الـتـقــدم والــرخــاء
للشعوب العربية ،وفق مبدأ احترام السيادة وضمان
األمن المشترك وتعزيزه.
وختمت بالدعوة الى ضرورة أن تتوافق اتجاهات
الحكومة الداخلية والخارجية بما يتيح الستقرار
داخلي دائم وانفراج سياسي.
ووقع البيان المنبر الديمقراطي والحركة التقدمية
والـحــركــة الــدسـتــوريــة االســامـيــة والـتـيــار العروبي
وت ـج ـمــع ال ـم ـي ـثــاق الــوط ـنــي وت ـج ـمــع والء الــوطـنــي
والتحالف اإلسالمي الوطني وتجمع العدالة والسالم.

حرص المسؤولين
على سالمة ودقة
ّ
النتائج حتم إبقاء
موعد إعالنها
دون تقديم

الصبيح :نأمل عقد جلسة «العمل العربية»
المقبلة بالقدس بعد دحر االحتالل

الصبيح خالل مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية
ال ـتــي ال تـكـتــرث ب ـق ــرارات االمــم
الـمـتـحــدة وال حـقــوق االن ـســان،
وتتمادى في قمع هــذا الشعب
بجميع فئاته.
وأوضحت أن إشــادة المدير
ال ـعــام لمنظمة الـعـمــل الــدولـيــة
ب ـ ــدور ال ـكــويــت ف ــي دعـ ــم عـمــال
ف ـل ـس ـط ـي ــن ن ــابـ ـع ــة م ـ ــن ال ـ ـتـ ــزام
الـكــويــت بـمــا تـعـهــدت بــه لدعم

االشقاء في فلسطين ،وهذا من
واقع سياسة الدولة بأن يكون
الــدعــم ليس فقط فــي المحافل
ال ــدولـ ـي ــة ب ــل ايـ ـض ــا بــالـتـنـفـيــذ
العملي على ارض الواقع.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـص ـب ـيــح
توجهت إلى جنيف للمشاركة
فــي المؤتمر السنوي لمنظمة
ال ـع ـم ــل ال ــدولـ ـي ــة الـ ـ ــذي انـطـلــق

ف ــي الـ ـ ــ 28م ــن ال ـش ـهــر الـمــاضــي
ويستمر حتى الثامن من الشهر
ا ل ـجــاري بحضور ممثلين عن
الحكومات وأصـحــاب األعـمــال
والنقابات العمالية والمهنية
من جميع انحاء العالم.

«الهالل األحمر» :إقالع الطائرة الثانية
للمساعدات الكويتية إلغاثة «سقطرى»
على متنها مواد غذائية وبطانيات لتخفيف الظروف المعيشية الصعبة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األح ـم ــر أم ــس إقـ ــاع الـطــائــرة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــون ـ ــات
االنسانية للشعب اليمني في
ار خـبـيــل سقطرى للمساهمة
فــي مــد يــد الـعــون والتخفيف
مـ ــن االضـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــي ع ــان ــاه ــا
سـ ـك ــانـ ـه ــا نـ ـتـ ـيـ ـج ــة إلع ـ ـصـ ــار
مكونو.
و قــا لــت االمينة العامة في
الجمـعـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا البرجـ ـ ــس
لـ «كونا» ان جسر المساعدات
الجوي الــذي تقيمه الجمعية
للشعب اليمني فــي سقطرى
«يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
االح ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ــذي أمـ ـ ــر بـ ــإرس ــال
مساعدات عاجلة لالشقاء».
وأوضحت ان الطائرة التي
أق ـل ـع ــت مـ ــن قـ ــاعـ ــدة ع ـبــدال ـلــه
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• العازمي تفقد الكنترول وشدد على أهمية دقة النتائج ...والدور الثاني يبدأ  19الجاري
• بدء العطلة الصيفية  7يونيو لـ «الرياض» و 5يوليو لـ «الثانوية»

ب ـ ـ ـعـ ـ ــث صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو
امـ ـي ــر الـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
االحـ ـم ــد ب ـبــرق ـيــة ت ـه ـن ـئــة ال ــى
رئيس الجمهورية االيطالية
الصديقة سيرجيو ماتاريال
عـبــر فيها سـمــوه عــن خالص
تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـع ـي ــد
ال ــوط ـن ــي لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا له
مـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة،
وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الـشـيــخ ن ــواف االح ـمــد وسمو
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

أع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـشـ 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 ـنــد الـصـبـيــح ع ــن أم ـل ـهــا عقد
الجلسة المقبلة لمنظمة العمل
الـعــربـيــة فــي ال ـقــدس كعاصمة
لـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ــن بـ ـع ــد دح ــر
االحتالل.
جاء ذلك في تصريح أدلت به
الصبيح ل ـ «كــونــا» على هامش
فـعــا لـيــة تضامنية مــع الشعب
ا لـفـلـسـطـيـنــي نظمتها منظمة
العمل العربية في إطار فعاليات
المؤتمر السنوي لمنظمة العمل
الدولية.
و قــا لــت الصبيح إن الكويت
تــأمــل أن تـتـحــول ك ــل الـتـقــاريــر
ال ـ ـصـ ــادرة م ــن م ـن ـظ ـمــات االم ــم
المتحدة حول االنتهاكات التي
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا الـفـلـسـطـيـنـيــون
تـ ـح ــت سـ ـلـ ـط ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ال ــى
قرارات قابلة للتنفيذ على ارض
الواقع ،وترفع الغبن عن الشعب
الفلسطيني.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن إس ــرائ ـي ــل
هي الدولة الوحيدة في العالم
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الـمـبــارك الـجــويــة على متنها
م ـ ـ ـ ــواد غـ ــذائ ـ ـيـ ــة وبـ ـط ــانـ ـي ــات
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ال ـت ــي
يعيشونها هناك جراء إعصار
مكونو ال ــذي تسبب بــأضــرار
ك ـب ـيــرة بــالـمـمـتـلـكــات ون ــزوح
عدد كبير من السكان.
وذكرت ان الفريق الميداني
باشر منذ وصوله الى جزيرة
سـقـطــرى تــوزيــع الـمـســاعــدات
على المتضررين في الجزيرة
في ظل الحاجة الماسة التي
يعيشها سكانها في المناطق
األك ـث ــر ت ـض ــررا م ــن اإلع ـص ــار
خصوصا المناطق الساحلية
والـقــريـبــة مــن األودي ـ ــة والـتــي
يصعب الوصول إليها نتيجة
التأثيرات التي خلفها مكونو.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق

مها البرجس

ا لـمـيــدا نــي للجمعية سيتفقد
االماكن المتضررة والمنكوبة
للوقوف على أحــوال سكانها
ومعرفة متطلبات المتضررين
مـ ــن ال ـ ـكـ ــارثـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدة ان مــا

تسهم به الجمعية من جهود
ف ــي ال ـي ـمــن ه ــو «واج ـ ــب تـجــاه
أبناء الشعب اليمني الشقيق
لما يعانيه من ظروف صعبة».
واعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـبـ ـ ــرجـ ـ ــس ع ــن
أ م ـ ـن ـ ـيـ ــا ت ـ ـهـ ــا أن تـ ـسـ ـه ــم هـ ــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات فـ ـ ــي ت ـخ ـف ـيــف
مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي،
مشيرة الــى ان الهالل االحمر
الـ ـك ــويـ ـت ــي س ـي ـك ـثــف جـ ـه ــوده
في تقديم المساعدة والعون
للمتضررين.
وذكرت أن هذه المساعدات
تـجـســد س ـيــاســة ال ـكــويــت في
إغاثة المحتاجين وللتخفيف
من آثار هذه الكارثة التي حلت
ب ـع ـشــرات اآلالف م ــن الـشـعــب
اليمني ممن تهدمت منازلهم
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردوا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب إعـ ـ ـص ـ ــار
مكونو.

يعلن وزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي ،د .حــامــد ال ـعــازمــي ،نتائج
الثانوية العامة في الساعة الواحدة
ظهر يوم غد بمسرح وزارة التربية،
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـنـقــل حـفــل إع ــان
النتائج مــن خــال شاشة تلفزيون
الكويت على الهواء مباشرة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أك ــدت وزارة
التربية حرصها على سرعة إعالن
نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي
 2018/2017ودقتها في الوقت ذاته،
موضحة أن إعالن النتائج في موعده
المحدد بالقرار رقم  1غدا االثنين.
وقــالــت م ـصــادر تــربــويــة مطلعة
لـ «الجريدة» إن مسؤولي الكنترول
بالقسمين العلمي واألدبــي ولجان
الـتـصـحـيــح واصـ ـل ــوا ال ـع ـمــل خــال
األيام الماضية لسرعة االنتهاء من
تـصـحـيــح بـقـيــة ال ـم ــواد الــدراس ـيــة،
الف ـتــة إل ــى أن ال ــوزي ــر ال ـعــازمــي قــام
بزيارة تفقدية إلى كنترولي العلمي
واألدبـ ــي ،واطـلــع على سير العمل،
م ـشــددا خ ــال ال ــزي ــارة عـلــى أهمية
دقة النتائج وإعالنها في موعدها
غ ــدا االث ـن ـي ــن ،إض ــاف ــة إل ــى أن ــه أكــد
أه ـم ـيــة تــوف ـيــر األج ـ ــواء الـمـنــاسـبــة
للمصححين للقيام بواجبهم على
أكمل وجه.
وأشــارت المصادر إلى استحالة
إعالن النتائج قبل موعدها المقرر،
الفتة إلى أن حجم األعمال المتبقية
كبير في مادتي األحياء واإلحصاء،
ولــذلــك ارت ــأى الـمـســؤولــون ،حرصا
على سالمة ودقة النتائج ،أن يكون
إعالن النتائج في موعده دون تغيير،
الف ـت ــة إلـ ــى أن اإلعـ ـ ــان سـيـتــم عند
الساعة الواحدة ظهر غد في مسرح
وزارة التربية الرئيسي بالشويخ،
حيث سيتم نقل حفل إعالن النتائج
ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء م ـب ــاش ــرة ع ــن طــريــق
تلفزيون الكويت ،وسيعلن الوزير

ً
العازمي متفقدا كنترول العلمي أمس األول
العازمي النتائج ويتصل على أوائل
الطلبة بالقسمين العلمي واألدبي.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن الـ ـ ــوزارة،
ستقوم  -كعادتها السنوية  -بتوفير
ن ـتــائــج ال ـط ـل ـبــة م ــن خـ ــال شــركــات
الهواتف المتنقلة ،حيث يستطيع
الـطــالــب االطـ ــاع عـلــى نتيجته من
خ ــال الــرســائــل الـنـصـيــة ،ف ــور بعد
اعتمادها من الوزير.
وكان وكيل وزارة التربية د .هيثم
األثـ ـ ــري ق ــد أعـ ـل ــن ،ف ــي تـصــريـحــات
ســابـقــة ،أن إع ــان نـتــائــج الـثــانــويــة
الـعــامــة سـيـكــون فــي م ــوع ــده ،وذلــك

في المؤتمر الصحافي الــذي عقده
بكنترول القسم األدبي إلعالن نسب
النجاح في بعض المواد الدراسية
التي تم االنتهاء من تصحيحها في
ذلك الوقت.

القرار واحد
إلــى ذلــك ،تعقد اخـتـبــارات الــدور
الـثــانــي للطلبة الــذيــن لــم يتمكنوا
من تحقيق النجاح في الدور األول،
وب ـح ـســب الـ ـق ــرار رق ــم واح ـ ــد ،عقب
أسـبــوعـيــن مــن إع ــان نـتــائــج ال ــدور

األول ،وذل ــك فــي  19يــونـيــو وحتى
 28منه ،على أن تعلن نتائج الدور
الـثــانــي فــي  2يوليو المقبل ،لتبدأ
بعدها العطلة الصيفية للعاملين في
المدارس ،حيث تبدأ عطلة العاملين
في رياض األطفال  7يونيو ،في حين
تبدأ عطلة االبتدائية والمتوسطة في
 13يونيو ،وعطلة المرحلة الثانوية
في  5يوليو ،ماعدا المكلفين بأعمال
االمتحانات ،حيث سينتهي عملهم
مع موجهي المواد الدراسية في 9
يوليو المقبل.

٤
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«األشغال» :طرح مشروع تجديد البنية التحتية بالجهراء
سيد القصاص

أعلن الوكيل المساعد لقطاع
الـ ـهـ ـن ــدس ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة
األش ـغ ــال الـعــامــة عبدالمحسن
الـعـنــزي ط ــرح م ـشــروع تجديد
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ل ـعــدة مناطق
ب ــالـ ـجـ ـه ــراء ت ـش ـم ــل "ال ـ ـع ـ ـيـ ــون،
وتيماء ،وغرب الجهراء ،وجنوب
شـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،والـ ـنـ ـسـ ـي ــم،
والـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر ،والـ ـ ـنـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــم" ،خـ ــال
الـسـنــة الـمــالـيــة ال ـجــاريــة ٢٠١٨
 ،٢٠١٩/الفـتــا إلــى أن المشروع
يتضمن دراسة تصميم وتجديد
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال أجـ ـ ـ ــزاء مـ ــن شـبـكــة
الـ ـمـ ـج ــاري ال ـص ـح ـي ــة لـمـنـطـقــة
الجهراء ،وتنفيذ خط النسيم.
وقـ ــال ال ـع ـن ــزي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن ال ـم ـش ــروع يــأتــي

خامنئي يسعى لتغييرات...
سلطة المرشد ،لكن على األخير السعي إلى الوحدة الوطنية ،ومنع
اتخاذ سياسات تثير التفرقة بين التيارات المختلفة داخل البالد.
وحسب المصدر ،فــإن خامنئي أكــد لخاتمي ،أنــه مستعد لرفع
اإلقــامــة الجبرية عــن زعـمــاء الحركة الـخـضــراء ،بـشــرط أن يضمن
خاتمي عدم قيامهم بأي تحرك سياسي يزعزع استقرار البالد ،مع
اعتذارهم إلى المرشد عن االتهامات التي وجهوها إليه من قبل.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،واجـ ــه خــامـنـئــي ان ـت ـق ــادات عـنـيـفــة م ــن طــاب
الجامعات الذين كانوا مدعوين لحفل إفطار في بيته ليل الثالثاء
 األربعاء ،تمركزت في كبت الحريات العامة ،وسوء إدارة البالد،إضافة إلى سوء تصرف السلطة القضائية ،واحتكار مؤسسة اإلذاعة
والتلفزيون اإليراني غير المهنية لوسائل اإلعالم في الداخل.
وتهرب خامنئي من تحمل المسؤولية ،واعتبر أن ســوء إدارة
ً
البالد يعود إلى الحكومة المنتخبة من الشعب ،موضحا أنه يعين
رئيس السلطة القضائية ،ورئيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،لكنه
ال يقوم بإدارة هاتين المؤسستين.
ودعا خامنئي الطالب الذين انتقدوه إلى االقتراب منه وعانقهم
على شجاعتهم في انتقاده ،وتــم عــرض المشهد عبر التلفزيون
اإليراني بشكل مباشر ،األمر الذي اعتبره البعض تمثيلية أراد من

ضمن مشاريع تجديد الشبكات
التي ينفذها القطاع لتحسين
مـ ـ ـ ــادة األنـ ــاب ـ ـيـ ــب وخ ـص ــائ ــص
ال ـت ــدف ــق واالن ـس ـي ــاب ـي ــة ،وإزال ـ ــة
االن ـســدادات ومشاكل الرائحة،
وترشيد وتقليل عــدد محطات
ال ـ ــرف ـ ــع ،وت ــوفـ ـي ــر نـ ـظ ــام يـعـمــل
ب ـك ـف ــاء ة عــال ـيــة ل ـم ــدة  ٥٠سنة
على األقــل بمواصفات عالمية،
إضافة الى تحسين كفاءة الطرق
وشبكة صــرف األمـطــار وإنــارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،الس ـي ـم ــا أن جـمـيــع
األعمال تسند إلى مقاول واحد
مــن خ ــال الـعـقــد واشـتــراطــاتــه،
ل ـم ـنــع ت ــداخ ــل االخ ـت ـص ــاص ــات
واألعمال بين الجهات الحكومية
بعضها البعض ،مما قد يؤثر

ع ـلــى ن ـســب إن ـج ــاز ال ـم ـشــاريــع،
وال ـح ـي ـل ــول ــة دون االسـ ـتـ ـف ــادة
م ـن ـه ــا ف ـ ــي تـ ـح ــدي ــث وت ـط ــوي ــر
ش ـب ـك ــة ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي فــي
جميع المناطق وفقا للمواعيد
التعاقدية المحددة.
وشدد على أن حماية البيئة
ت ـع ــد األولـ ـ ــويـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى ضـمــن
أه ـ ـ ــداف الـ ـقـ ـط ــاع ،وت ـت ـم ـثــل فــي
معالجة مياه الصرف الصحي
ومنع تلوث مصادر المياه سواء
مياه البحر أو المياه الجوفية
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن ه ـ ــذه ال ـم ـيــاه
ب ـع ــد م ـعــال ـج ـت ـهــا فـ ــي الـ ــزراعـ ــة
والصناعة وغـيــرهــا ،مما يقلل
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـي ــاه ال ـع ــذب ــة فــي
إنتاج النفط والزراعة ،وبالتالي

خاللها المرشد أن يعكس شخصيته المنفتحة والقابلة لالنتقاد،
وأن مرحلة جديدة إليجاد تغييرات جذرية في سياسات النظام
اإليراني قد بدأت.

«الصوتين» حل مؤقت للنظام
تقريرها بشأن تعديل قانون االنتخابات ،وإعادة تحديد الدوائر.
وأعلن النائب محمد هايف أنه سيسحب اليوم من اللجنة التشريعية
اقـتــراحــه (ال ــذي نشرته «الـجــريــدة» أمــس) بشأن تعديل بعض أحكام
القانون  42لسنة  ،2006الذي يقضي بتقسيم الدوائر إلى  ،10لوجود
بعض المالحظات عليه.
واعتبر النائب د .وليد الطبطبائي أن نظام «الصوت الواحد بخمس
ً
دوائر» المعمول به حاليا ،أسوأ النظم االنتخابية التي مرت على الحياة
الديمقراطية في الكويت.
وقال الطبطبائي لـ«الجريدة»« :كنواب ،يحدونا طموح لالنتقال إلى
النظام االنتخابي النسبي ،وإذا كان هناك إصرار على الصوت الواحد
ٌّ
ً
ً
ً
فلنعد إلى الـ 50دائرة ،ليختار كل منها نائبا» ،مضيفا« :مرحليا تقدمنا
بمقترحات لتعديل النظام االنتخابي ليكون خمس دوائر وبصوتين،
على أن يكون ذلك خطوة انتقالية للخروج من الصوت الواحد».

يـقـلــل االن ـب ـعــاثــات الـنــاتـجــة من
المحطات.
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن إدارة ش ـ ــؤون
البيئة التابعة لقطاع الهندسة
ال ـص ـح ـي ــة تـ ـ ـ ــؤدي بـ ـ ـ ــدور رائ ـ ــد
فـ ــي ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة مـ ــن خ ــال
م ـتــاب ـع ـت ـهــا ألع ـ ـمـ ــال ق ـط ــاع ــات
الـ ـ ــوزارة ومـقــاولـيـهــا لـلـحــد من
أي مخالفات بيئية ،كما تشارك
الجهات الخدمية التي تستخدم
مرافق الوزارة كشبكات الصرف
الصحي واألمطار ،بالتأكد من
ســامــة إج ـ ــراءات تـلــك الـجـهــات
ومنع عدم إلقاء أي مخلفات أو
أضــرار بتلك المرافق للحد من
التلوث وحماية البيئة.

عبدالمحسن العنزي

وأك ــد الـنــائــب جـمـعــان الـحــربــش أن هـنــاك حــاجــة مــاســة إل ــى نظام
انتخابي جديد يأتي بقانون لوقف المظاهر السلبية للنظام الحالي
الذي أدى إلى «تفاقم ظاهرة القبلية والعنصرية واالصطفاف الطائفي
على أشدها ،وساهم في استنزاف الدولة بسبب الخدمات الكبيرة التي
قدمت لهذا النظام».
وقال الحربش لـ«الجريدة» إن «طموحنا كنواب يتجه نحو القوائم
ً
النسبية ،وإذا لم نستطع ،فليغير النظام الحالي إلى الصوتين بدال
من الواحد».
من جهته ،قال النائب أسامة الشاهين لـ«الجريدة» إن النظام الحالي
ً
«الـمـعـمــول بــه حــالـيــا ال يعطي ال ـمــواطــن إال  10فــي الـمـئــة مــن الـقــوة
ً
االنتخابية في دائرته» ،مشيرا إلى «ضــرورة االنتقال من هذا النظام
االنتخابي المعيب ،وغير الديمقراطي ،إلى أنظمة أكثر ديمقراطية،
انتهاء إلى نظام القوائم النسبية».
أما النائب علي الدقباسي ،فأكد لـ«الجريدة» تأييده «أي تعديل يحقق
العدالة وتكافؤ الفرص بغض النظر عن شكل هذا التعديل»٠٨ .

عقاب جماعي لواشنطن في مجلس...
من أصل  15أعضاء في مجلس األمن ،وامتنعت  4عن التصويت ،صوت

«الطرق» %90 :نسبة إنجاز
«عبدالناصر»
أعـ ـل ــن م ـح ـم ــود رمـ ـض ــان،
مدير مشروع تطوير طريق
جـمــال عـبــدالـنــاصــر ،تـجــاوز
نسبة اإلنجاز بالمشروع ٩٠
في المئة.
وقال رمضان ،في تصريح،
إن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـطــرق
والنقل البري ستقوم خالل
ه ــذا الـشـهــر بـ ـ  ٤افـتـتــاحــات
ل ـطــرق خــدم ـيــة بــال ـم ـشــروع،
وتم ليلة أمس األول افتتاح
طريق خدمي بطول  ٤٥٠مترا
من تلك االفتتاحات.

محمود رمضان

المجلس على مشروع القرار األميركي ،الذي حصل على صوت مندوبة
واشنطن نيكي هيلي فـقــط ،وعــارضـتــه بوليفيا والـكــويــت وروسـيــا،
وامتنعت  10دول عن التصويت.
وأعرب سفير الكويت الدائم لدى األمم المتحدة منصور العتيبي عن
ً
أسفه لعدم تمكن المجلس من اعتماد مشروع القرار الكويتي ،معتبرا
أن "الفيتو األميركي سيزيد الشعور باليأس بين الفلسطينيين ،ويزيد
العنف ،ويغذي مشاعر الكراهية والتطرف".
وأشار العتيبي إلى أن "الرسالة التي يوجهها مجلس األمن برفضه
مشروع القرار هي أن سلطة االحتالل اإلسرائيلي مستثناة من القانون
الدولي وقرارات المجلس ،ومن المحاسبة واإلدانة".
من جانبه ،هاجم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة
بشدة ،أمس ،الواليات المتحدة ،واعتبر أنها تقود "موجة متصاعدة
ً
مـعــاديــة لـحـقــوق الـشـعــب الفلسطيني" ،داع ـيــا إل ــى تــوحــد عــربــي في
مواجهتها.
(عواصم  -وكاالت) ٣٣
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«الشؤون» :تالعبات ومخالفات في «تعاونية المنقف»
شعيب :تسجيل «إثبات حالة» في المخفر والتحفظ على المتورطين للتحقيق معهم
جورج عاطف

ذكر الوكيل المساعد لشؤون
قطاع التعاون أن هناك
تالعبات مكتشفة في جمعية
المنقف ،بإدخال بضاعة إليها
قانوني ،عبر شركة
بشكل غير ً
وسيطة ،مبينا أنه تم إجراء
تحقيق مع مندوبي الشركة
الذين اعترفوا بتوريد بضاعة
بالمخالفة للقرارات الوزارية.

معلومات عن
فواتير بـ 70ألف
دينار دخلت
إليها بطريقة
وجار
مخالفة
ٍ
التحقق منها

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد
لشؤون قطاع التعاون ،في وزارة
ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة عبدالعزيز
شـعـيــب ،عــن رص ــد ف ــرق التفتيش
وم ــوظ ـف ــي ال ـض ـب ـط ـيــة الـقـضــائـيــة
والمراقبين الماليين واإلداري ـيــن
فــي الـ ــوزارة ،تــاعـبــات ومخالفات
مالية وإدارية جسيمة في جمعية
المنقف التعاونية ،تم على اثرها
ت ـس ـج ـيــل ب ـ ــاغ اث ـ ـبـ ــات ح ــال ــة فــي
المخفر ،والتحفظ على المتورطين
للتحقيق معهم تمهيدا إلحالتهم
إل ــى الـنـيــابــة الـعــامــة ،وم ــن ثــم إلــى
القضاء.
وق ـ ـ ـ ــال شـ ـعـ ـي ــب ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أم ــس ،إن "الـ ــوزارة تلقت
م ـع ـل ــوم ــات ،ق ـب ــل  10أيـ ـ ــام ،تـفـيــد
بوجود إحدى الشركات الوسيطة
التي تتعامل مع الجمعية ترتكب
م ـخ ــال ـف ــات ب ــال ـت ــواط ــؤ م ــع بـعــض
العاملين في الجمعية من بينهم
مــديــر ال ـس ــوق ال ـم ــرك ــزي ،ال ــذي تم
تـعـيـيـنــه ق ـب ــل ي ــوم ـي ــن ف ـق ــط ،ب ــدال
مــن الـمــديــر الـســابــق الـمـشـهــود له
بالكفاء ة والنزاهة ،الذي أزيح من
منصبه حتى ال يكشف التالعب".
وأض ــاف أن "التالعبات تمثلت
فــي ادخ ــال بـضــاعــة إل ــى الجمعية
ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر قـ ــانـ ــونـ ــي ،حـ ـي ــث تــم
ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق ت ـف ـت ـي ــش وت ـب ـيــن

عبدالعزيز شعيب

صحة المعلومات ،وقيام صاحب
الشركة الوسيطة بإدخال بضائع
بـشـكــل غ ـيــر ق ــان ــون ــي ،وت ــم إج ــراء
التحقيقات مــع مـنــدو بــي الشركة
ال ــذي ــن اع ـت ــرف ــوا ب ـتــوريــد بـضــاعــة
بالمخالفة لإلجراءات الــواردة في
القرارات الوزارية".

فرع مهجور
وأوضــح شعيب أنــه "مــن ضمن
المخالفات التي اقترفتها الشركة
الوسيطة ،وجود فواتير وسندات
ب ـض ــاع ــة ب ـق ـي ـمــة  35أل ـ ــف ديـ ـن ــار،

ادخ ـلــت إل ــى ف ــرع خ ـضــار مهجور
وم ـغ ـلــق ،وه ــي غـيــر م ــوج ــودة في
الـ ـمـ ـخ ــزن ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـج ـم ـع ـيــة"،
ً
مشيرا إلى أنه "على أثر ذلك قامت
الـ ـ ـ ــوزارة ب ــإح ــال ــة ال ـم ــوض ــوع إلــى
فــريــق الـضـبـطـيــة ،وم ــن ث ــم انـتـقــل
ممثلو الــوزارة إلــى الفرع ،المشار
إليه ،وتبين بالفعل وجود بضاعة
مكدسة داخله".
وأضــاف أنــه "بعد التحقيق مع
مسؤولي الجمعية أقر البعض بأن
الشركة الوسيطة هي التي قامت
بإدخال هــذه البضاعة ،ووضعها
خ ـ ــارج ال ـم ـخ ــزون االس ـتــرات ـي ـجــي
لـلـجـمـعـيــة ،تـمـهـيــدا لـبـيـعـهــا نـقــدا
خارج السوق المركزي".
ولفت إلــى أنــه "تــم التنسيق مع
وزارة الــداخـلـيــة ،ممثلة فــي مدير
األمن العام اللواء إبراهيم الطراح،
حيث انتقل رئيس مخفر المنقف
ال ـم ـقــدم خــالــد ال ـع ـنــزي إل ــى مـكــان
الفرع ،وتم إثبات حالة وتسجيلها
قضية بــرقــم ( 2بـتــاريــخ  1يونيو
.")2018
وبين شعيب أنه "تم كسر األقفال
الموجودة على الفرع ووضع اقفال
جديدة بمعرفة الــوزارة ،وتم جرد
البضاعة وتحريزها والتي قدرت
ً
قيمتها بنحو  20ألف دينار ،فضال
عن التواصل مع مسؤولي الجمعية

بدء تفعيل قانون الحوادث المرورية البسيطة اليوم
ذكر مدير اإلدارة العامة للتحقيقات اللواء
د .فهد الدوسري أن اإلدارة تنسق حاليا مع
الجهات المختصة لتفعيل قانون أمر الصلح
بالنسبة للحوادث المرورية البسيطة.
وأشاد الدوسري بكل من ساهم في نجاح
هــذا األمــر بما فيه مصلحة الـبــاد واألف ــراد،
الفتا إلــى أنــه في حالة عــدم إزاحــة المركبات
في الـحــوادث البسيطة ،والتسبب في عرقلة
حركة السير ،ستحرر مخالفة مــروريــة وفق
المادة .133
وأش ــار إلــى أن هــذا اإلج ــراء يهدف إلــى فك
االختناق المروري بسبب الحوادث البسيطة

بـ ــأسـ ــرع وقـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن ،داع ـ ـيـ ــا ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والـمـقـيـمـيــن إل ــى ال ـت ـعــاون مــع أج ـهــزة وزارة
الداخلية من أجل المصلحة العامة.
وأعلن أن اإلدارة العامة للتحقيقات ستبدأ
تطبيق المادة ( 2/41و )5/41من قانون المرور
وت ـع ــدي ــات ــه ب ـق ـب ــول ال ـص ـل ــح ف ــي الـ ـح ــوادث
الـمــروريــة البسيطة داخ ــل الـمـخــافــر ،لتقليل
الجهد والــوقــت على الـمــراجـعـيــن ،بــدايــة من
صباح اليوم.
وأكد الدوسري أن وزارة الداخلية حريصة
عـلــى ســرعــة اإلن ـجــاز فــي جميع الـمـعــامــات،
حيث ستتم اإلجراءات داخل المخافر مباشرة،

وسيطبق قانون الصلح بالنسبة للحوادث
المرورية البسيطة أوال بمحافظة العاصمة،
ثم يعمم على بقية المحافظات تباعا.
وشدد على أن وزارة الداخلية ومنتسبيها
ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ت ــام لـلـتـعــامــل م ــع ال ـح ــوادث
الـبـسـيـطــة ف ــي ال ـم ـخــافــر ،م ــن خ ــال الـ ــدورات
التي تلقاها ضباطها ومنتسبوها ،بحيث
يستطيع طرفا الحادث الذهاب ألقرب مخفر
وأخــذ أمر الصلح( ،دون الحاجة إلى انتظار
وصول الدورية).

ً
لـعـمــل ج ــرد م ـبــدئــي" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن "هناك معلومات تفيد بوجود
فواتير بقيمة  70ألف دينار دخلت
إلى الجمعية بالطريقة ذاتها ،وجار
التحقق منها".
وحول اإلجراءات التي اتخذتها
ال ـ ــوزارة حـيــال ه ــذه الــواق ـعــة ،ذكــر
شـعـيــب أن "أول إج ـ ــراء تـمـثــل في
إعــادة تعيين الموظفين الذين تم
إن ـهــاء خــدمــاتـهــم األيـ ــام الماضية
ً
وعددهم  20موظفا ،والتحفظ على
من تسبب وسهل هــذه اإلج ــراء ات
ً
غير القانونية تمهيدا لعرضهم
ً
ع ـلــى ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،ف ـض ــا عن
إرس ـ ــال ف ــري ــق تـفـتـيــش ك ــام ــل إلــى
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ل ـع ـمــل ج ـ ــرد وف ـحــص
ل ـج ـم ـي ــع ال ـ ـمـ ـسـ ـتـ ـنـ ــدات ل ـم ـع ــرف ــة
ال ـم ـخــال ـفــات األخ ـ ــرى ال ـم ــوج ــودة
بالجمعية".

إدخال بضاعة
ً
بـ 35ألفا إلى
فرع خضراوات
مهجور تابع
للجمعية

«الجمارك» :نطبق القانون ...والبحارة
اإليرانيون موجودون في الميناء بإرادتهم
●

محمد الشرهان

ق ــال مــراقــب تفتيش جـمــارك
م ـي ـن ــاء ال ـ ــدوح ـ ــة ،ع ـض ــو لـجـنــة
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــي سـ ـع ــد
ال ـم ـط ـي ــري" ،إن م ــا ت ــم ت ـنــاولــه
ع ـبــر ب ـعــض وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي عن احتجاز اإلدارة
العامة للجمارك نوخذة وبحارة
إيرانيين داخــل ميناء الدوحة،
دون سند قانوني ،غير صحيح
ً
جـمـلــة وتـفـصـيــا" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن "الـ ـن ــوخ ــذة اإليـ ــرانـ ــي أوق ــف
فــي مخالفة جمركية صحيحة
ي ـتــرتــب عـلـيـهــا إج ـ ــراء قــانــونــي
م ـت ـبــع فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـهــريــب
الجمركي".
وعــن تفاصيل القضية ،ذكر
المطيري انه "قبل رسو سفينة
خشبية (لـنــج) قــادمــة مــن إيــران
إلــى ميناء الــدوحــة كانت هناك
(إخـ ـب ــاري ــة) م ــن ق ـط ــاع الـبـحــث
والـ ـتـ ـح ــري ال ـج ـم ــرك ــي ب ــوج ــود
مـ ـه ــرب ــات عـ ـل ــى الـ ـلـ ـن ــج ،وب ـع ــد
تفتيشها من المفتش الجمركي،
تحت إشراف البحث والتحري،
ع ـثــر ع ـلــى مـ ــواد م ـق ـلــدة مـهــربــة
بــاســم ال ـن ــوخ ــذة ،وه ــو إيــرانــي
الجنسية ،واتـخــذت اإلج ــراء ات

المطيري مع البحارة اإليرانيين
القانونية المتبعة في مثل هذه
الحاالت".
وأشار إلى أن رجال الجمارك
أح ـ ـ ــال ـ ـ ــوا ال ـ ـم ـ ـض ـ ـبـ ــوطـ ــات إلـ ــى
اإلدارة القانونية لوضع السند
القانوني لهذه الحالة ،لتوضع
غ ــرام ــة م ــال ـي ــة ع ـل ــى ال ـن ــوخ ــذة،
فضال عــن دفــع غــرامــة جمركية
عن البضاعة المخالفة من قبل
ً
النوخذة أيضا ،واإلفراج بعدها
عــن الـلـنــج ال ــذي يعتبر وسيلة
التهريب.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن كــل
البحارة لهم الحرية بالمغادرة
على أي وسيلة نقل أخرى ،ويتم

التنسيق مع مدير أمن الميناء
لـتـسـهـيــل مـ ـغ ــادرت ــم إن أرادوا
ً
ذلك ،الفتا إلى أنهم موجودون
بـ ـمـ ـح ــض إرادتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم مـ ـن ــذ ي ــوم
الواقعة ،وأفــادوا بعدم رغبتهم
في الخروج والعودة إلى إيران.
ولـفــت المطيري إلــى أنــه في
م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــاالت ي ـت ــم دف ــع
الـ ـغ ــرام ــة ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ــدول ــة،
حـ ـس ــب الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،مـ ـم ــن ه ــرب
البضاعة المضبوطة ،وبعدها
ي ـس ـمــح ل ــه ب ــال ـم ـغ ــادرة أو يتم
الـكـفــالــة عـلـيــه م ــن قـبــل متعهد
كويتي بالسداد.

مصرع طفلتين وخادمة في حادث مروع على «السادس»
●

محمد الشرهان

ل ـق ـيــت ط ـف ـل ـت ــان م ــواط ـن ـت ــان
( 3س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،وس ـ ـنـ ــة واحـ ـ ـ ــدة)
حتفهما مــع خــادمــة آسـيــويــة،
من جراء حادث مرور مروع وقع
عـلــى طــريــق ال ــدائ ــري الـســادس
بــاتـجــاه مدينة الـجـهــراء مساء
أمس األول ،كما أسفر الحادث
عن إصابة  3أشخاص بجروح
خطيرة ،نقلوا على أثــرهــا الى
المستشفى لتلقي العالج.

وفــي التفاصيل التي رواهــا
م ـصــدر أم ـنــي ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن
غرفة عمليات وزارة الداخلية
تلقت بــاغــا مـســاء أم ــس األول
ي ـف ـيــد ب ــوق ــوع حـ ـ ــادث ت ـص ــادم
بـ ـي ــن م ــركـ ـبـ ـتـ ـي ــن عـ ـل ــى ط ــري ــق
الدائري السادس باتجاه مدينة
الجهراء ،وفــور تلقي البالغ تم
تحريك مركز إطـفــاء الفروانية
ودور ي ـ ـ ـ ـ ـ ــات إدارة ا ل ـع ـم ـل ـي ــات
الـ ـم ــروري ــة الـ ــى م ــوق ــع ال ـب ــاغ،
وع ـن ــد وص ـ ــول رج ـ ــال اإلط ـف ــاء

ت ـب ـي ــن أن الـ ـ ـح ـ ــادث أسـ ـف ــر عــن
وفاة طفلتين وخادمة آسيوية
وإص ــاب ــة  3آخ ــري ــن بــإصــابــات
خـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــرة نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اص ـ ـ ـطـ ـ ــدام
مركبتين ببعضهما البعض.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن رج ــال
اإلط ـ ـفـ ــاء ع ـم ـلــوا ع ـلــى ان ـت ـشــال
ج ـث ـتــي ال ـط ـف ـل ـت ـيــن وال ـخ ــادم ــة
اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة وتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـمـ ـهـ ـم ــن
ال ـ ــى رجـ ـ ــال األدل ـ ـ ــة ال ـج ـنــائ ـيــة،
ت ـم ـه ـيــدا إلحــال ـت ـهــن الـ ــى إدارة
ال ـطــب ال ـشــرعــي ،فــي حـيــن نقل

ال ـ ـم ـ ـصـ ــابـ ــون ال ـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى
الـ ـف ــروانـ ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق فـنـيــي
ال ـطــوارئ الطبية ،الفتا الــى أن
رجال المرور عملوا على تنظيم
حركة السير التي تعطلت من
جراء الحادث.

ً
ضبط  17مطلوبا و 7متسولين في حملة بالعارضية الحرفية
نفذتها «أمن الفروانية» وأشرف عليها الطراح
●

محمد الشرهان

ن ـفــذت مــديــريــة أم ــن ال ـفــروان ـيــة مـســاء
أم ــس األول ،ب ـنــاء عـلــى تـعـلـيـمــات وكيل
وزارة الداخلية المساعد لـشــؤون األمــن
ال ـعــام بــاإلنــابــة ال ـل ــواء إبــراه ـيــم ال ـطــراح،
حملة أمنية استهدفت منطقة العارضية
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وأش ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا م ـيــدان ـيــا
المدير العام ألمن المحافظة اللواء صالح
العنزي ،وقائد منطقة الفردوس العقيد
عبدالله العنزي.
وأس ـف ــرت الـحـمـلــة عــن ضـبــط شخص
مـطـلــوب وص ـ ــادر بـحـقــه حـكــم بالحبس
على ذمة قضية جنائية ،كما تم تسجيل
قضية بحق مواطن بعد أن ضبط رجال
األمن بحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط
أثناء عملية التفتيش.
وقال مصدر امني لـ"الجريدة" إن رجال

رفع احدى السيارات خالل الحملة
االم ــن تـمـكـنــوا خ ــال الـحـمـلــة مــن ضبط
 14بائعا متجوال ،و 7متسولين ،وتمت
إحالتهم جميعا الى إدارة سجن اإلبعاد،
تمهيدا إلبعادهم عن البالد.
وأوضح المصدر أن رجال األمن تمكنوا

أيـضــا مــن ضـبــط  9أش ـخــاص مطلوبين
إلدارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـم ــدن ــي وال ـت ـن ـف ـيــذ
الجنائي ،الفتا الى أن رجال االمن قدموا
خالل الحملة  7مساعدات انسانية ،فضال
عن تحرير  7مخالفات مرورية متنوعة،

وإح ــال ــة مــركـبــة ال ــى ك ــراج حـجــز اإلدارة
العامة للمرور.
واضــاف ان رجــال االمــن تمكنوا كذلك
من ضبط  6اشخاص تبين أن إقامتهم
غير صالحة ،فتمت إحالتهم الى االدارة
العامة لمباحث شــؤون االقامة ،التابعة
لقطاع االمن الجنائي ،كما تم ضبط 11
شـخـصــا ال يـحـمـلــون أي إث ـب ــات ،وتـمــت
إح ــال ـت ـه ــم الـ ـ ــى االدارة الـ ـع ــام ــة ل ــادل ــة
الجنائية الجراء البصمة التعريفية لهم.
ولـ ـف ــت ال ـ ــى أن رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن تـمـكـنــوا
أيضا من ضبط  7أشخاص من العمالة
الـهــامـشـيــة ،تـبـيــن أن ـهــم ال يـعـمـلــون لــدى
كفيلهم الحقيقي ،وتم تسجيل مخالفات
بحقهم حملت مسمى العمل لدى الغير،
وإحالتهم الــى اللجنة الثالثية بــاالدارة
العامة لمباحث االقامة.

بلدية العاصمة :تحرير 172
مخالفة في حمالت مايو الماضي
●

علي حسن

أ عـ ـلـ ـن ــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي بـ ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
تحقيق العديد من اإلنجازات
لقسم إزالة المخالفات في فرع
بلدية الـعــاصـمــة ،خــال مايو
ال ـمــاضــي ،حـيــث ت ــم تحصيل
 3635دينارا إيرادات.
يأتي ذلك تزامنا مع الحملة
االعالمية التي أطلقتها إدارة
العالقات العامة تحت شعار
"تواصل معنا" ،والتي تهدف
إل ــى إزال ــة كــل الـتـعــديــات على
أمـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــدولـ ـ ــة واالعـ ـ ــانـ ـ ــات
بالشوارع والميادين ومتابعة
الـ ـب ــاع ــة ال ـج ــائ ـل ـي ــن ،وك ـ ــل مــا
يشغل الطريق ،سواء استغالل
مـ ـس ــا ح ــة دون ت ــر خـ ـي ــص أو
س ـ ـيـ ــارات م ـه ـم ـلــة ،ف ـض ــا عــن
متابعة شركات النظافة ومدى
الـ ـت ــزامـ ـه ــا ب ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ـق ــود
بينها وبين البلدية ،ومتابعة
شكاوى الجمهور الواردة عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
وأوض ــح رئـيــس قسم إزالــة
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ف ــي ف ـ ــرع ب ـلــديــة
ال ـعــاص ـمــة ع ـبــدال ـلــه ج ــاب ــر أن
مفتشي النوبات الثالث قاموا
بتحرير  172مخالفة ،وتوجيه
 191إنــذارا ،مشيرا الى أنه تم
ت ـحــريــر  163مـخــالـفــة إع ــان،
وإزال ــة  52إعــانــا مخالفا من
الشوارع والميادين.
وأضاف جابر أن المفتشين
قــا مــوا بتحرير  10مخالفات

عبدالله جابر

ط ـب ـقــا ل ـل ـقــانــون رقـ ــم  9لسنة
 ،1987ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن إزا ل ـ ـ ـ ـ ــة 4
تعديات على أمالك الدولة ،إلى
جانب تحرير  9مخالفات بناء،
وتــوجـيــه  191إن ـ ــذارا ،إضــافــة
إلى توجيه  6تعهدات.
وأش ــار إل ــى أن ــه تــم تحويل
 338مـ ـخ ــا لـ ـف ــة إ ل ـ ـ ــى االدارة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،داعـ ـي ــا أص ـح ــاب
المحالت إلى االلتزام بلوائح
وأنظمة البلدية ،السيما الئحة
اإل ع ــا ن ــات ،تجنبا للمخالفة
والغرامة.

8
برلمانيات
نواب« :الصوت الواحد» أسوأ النظم االنتخابية ونسعى لتغييره
ةديرجلا
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أكدوا لـ ةديرجلا• أن طموحهم إقرار القوائم النسبية وإذا لم يتحقق فصوتان و 5دوائر
فهد التركي

شدد نواب على ضرورة تغيير
نظام الصوت الواحد وخمس
دوائر ،إلى نظام انتخابي جديد
يوقف المظاهر السلبية التي
عززها هذا النظام.

أك ــد ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب أهـمـيــة
تعديل النظام االنتخابي الحالي
الــى نظام افضل يحقق العدالة
ويعالج السلبيات التي افرزها
الصوت الواحد وأدت الى "تفاقم
ظـ ــاهـ ــرة ال ـق ـب ـل ـيــة وال ـع ـن ـصــريــة
واالصطفاف الطائفي".
وقال النواب في تصريحات لـ
"الجريدة" ان النظام االنتخابي
ال ـحــالــي وه ــو ال ـص ــوت ال ــواح ــد
بخمس دوائ ــر مــن أس ــوأ النظم
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي مـ ـ ــرت عـلــى
الحياة الديمقراطية في الكويت،
لــذلــك يـجــب ان يـعــاد الـنـظــر فيه
الى نظام آخر جديد سواء وفق
ا ل ـقــوا ئــم النسبية او الصوتين
او اي ن ـظ ــام آخـ ــر ي ـك ــون "اك ـثــر
دستورية وديمقراطية من نظام
الصوت الواحد".
وأعلن النائب محمد هايف انه
سيتم سحب القانون الذي قدمه
واحـيــل الــى اللجنة التشريعية
عــن تقسيم الــدوائــر االنتخابية
لوجود مالحظات عليه.

 ٥٠دائرة
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ولـ ـ ـي ـ ــد
الطبطبائي ان النظام االنتخابي
المعمول به حاليا ،وهو الصوت
ال ــواح ــد ب ـخ ـمــس دوائ ـ ـ ــر ،أس ــوأ
النظم االنتخابية التي مرت على
الحياة الديمقراطية في الكويت.
وقال الطبطبائي ،لـ "الجريدة":
إن الطموح الذي يحدونا كنواب
هو االنتقال الى العمل بالنظام
االنـتـخــابــي الـنـسـبــي ،الف ـتــا الــى
أن ــه إذا ك ــان ه ـنــاك إصـ ــرار على
ال ـصــوت الــواحــد فليعد تقسيم
الــدوائــر لتصبح  50دائــرة ،وكل
واحدة منها تختار نائبا واحدا،
وهذا أفضل ما يمكن للتعامل مع
الصوت الواحد ،كما هو معمول

به في بريطانيا والبحرين إذا تم
التمسك به.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :م ــرح ـل ـي ــا ت ـقــدم ـنــا
ب ـم ـق ـت ــرح ــات ل ـت ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــام
االنتخابي ليكون خمس دوائر
وب ـص ــوت ـي ــن ل ـك ــل نـ ــاخـ ــب ،عـلــى
أن يـ ـك ــون ذلـ ــك ب ـم ـنــزلــة خ ـطــوة
ان ـت ـق ــال ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن ن ـظــام
الصوت الواحد ،الفتا الى "أننا
نتطلع الى النجاح بإقرار نظام
ال ـص ــوت ـي ــن ،رغـ ــم أن ذلـ ــك لـيــس
الـنـظــام األم ـث ــل ،لـكــن عـلــى األقــل
سيساهم فــي ال ـخــروج مــن هذه
األزمة التي نشأت بسبب الصوت
الواحد".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي الـ ــى
أن ا ل ـج ـم ـي ــع رأى كـ ـي ــف ك ــا ن ــت
مخرجات الصوت الواحد الذي
أ خ ــرج لنا مجالس نيابية تعد
األســوأ في الحياة الديمقراطية
بالبالد.

إذا كان هناك
إصرار على
الصوت الواحد
فلتقسم الدوائر
إلى  50دائرة

محمد هايف

االقتراحات بقوانين أو بالطعون
ال ـتــي تـمــت عـلــى ذلـ ــك ،لـلـخــروج
من حالة المرسوم إلى القانون
لالنتخاب ،كما استلزم الدستور
واستوجب ذلك".
وت ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــع" :أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب
ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي فـ ـيـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ــي
االنـتـقــال مــن النظام االنتخابي
غير الديمقراطي ،وهو الصوت
ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد ،إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة أكـ ـث ــر
دي ـم ـقــراط ـيــة ،ان ـت ـهــاء إل ــى نـظــام
الـ ـق ــوائ ــم ال ـن ـس ـب ـي ــة ،ل ــذل ــك ف ــإن
تأييدي لتعديل قانون االنتخاب
يأتي انطالقا من اعتراضي على
مرسوم بقانون الصوت الواحد
الـمـعـمــول بــه حــالـيــا" ،مــؤكــدا ان
ه ــذا الـنـظــام ال يعطي الـمــواطــن
سـ ــوى  10ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـقــوة
االنتخابية في دائرته.

وأردف " :م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذ ي ــن
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوري
والديمقراطي أطمح الى تغيير
نظام االنتخاب الحالي ،بهدف
االن ـت ـقــال إل ــى وض ــع دس ـت ــوري،
ونظام انتخابي أكثر ديمقراطية
مـ ـ ــن نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت ال ـ ــواح ـ ــد
المعيب".
واك ـ ــد أن "مـ ــا حـ ــدث وي ـحــدث
يــوم ـيــا ،سـ ــواء ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية أو الجمعيات التعاونية
أو داخـ ــل أروق ـ ــة مـجـلــس االم ــة،
م ـ ـث ـ ـل ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ـ ــات الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،هــو
ن ـمــوذج لـمــا حــذرنــا مـنــه سابقا
في التأثيرات السلبية لمثل هذه
النظم االنتخابية المعيبة على
الــوحــدة الوطنية ،ومساهمتها
ف ــي تــأج ـيــج ال ـم ـظــاهــر الـقـبـلـيــة

او ا لـ ـعـ ـنـ ـص ــر ي ــة او ا ل ـط ــا ئ ـف ـي ــة
الـ ـت ــي ال ت ـم ــت لـ ـص ــراع االفـ ـك ــار
واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات والـ ـب ــرام ــج
االنتخابية واالنجازات بصلة".

دستوري وديمقراطي
قــال النائب أسامة الشاهين:
"أقـ ـ ــف مـ ــؤيـ ــدا ل ـت ـع ــدي ــل ال ـن ـظــام
االنتخابي ،وكنت أحد الموقعين
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــي م ــع
عبدالوهاب البابطين ،وقدمنا
هــذا الطلب باستعجال قوانين
تعديل النظام االنتخابي الذي
وافق عليه المجلس باإلجماع".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،ل ـ ـ
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"" :م ـن ـط ـل ـقــاتــي حــول
هذا االمر من جانبين ،دستوري
ودي ـم ـق ــراط ــي ،تـتـمـثــل الـنــاحـيــة
الدستورية في رغبتي الصادقة
والشديدة في االنتقال من حالة
م ــرس ــوم ب ـقــانــون ي ـشــوبــه ع ــوار
دستوري كبير الى وضع جديد،
حيث اتخذنا إجــراء ات مختلفة
للتعبير عــن رفـضـنــا ،مــن خالل
المقاطعة أو المعارضة أو تقديم

الحجرف :أحذر الصبيح من تحدي المجلس
العتيبي يسألها عن تخفيض الدعم المالي للعمالة في «الخاص»
ح ــذر الـنــائــب م ـبــارك الـحـجــرف وزي ــرة الـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون
االقتصادية هند الصبيح من تحدي مجلس األمة
وعدم اكتراثها بقراراته.
وقال الحجرف في تصريح أمس ان تصريحات
وزيرة الشؤون تناقض ما اتخذه مجلس األمة من
تجميد دمــج برنامج إعــادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة مع هيئة القوى العاملة
حتى تنتهي لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل من دراسة قرار الدمج.
واضــاف ان "هــذه رسالة الــى النواب تبين فيها
الوزيرة عدم اكتراثها بالمجلس وقراراته وبالتبعية
عدم اكتراثها بالشعب الكويتي ،لذلك نحذر الوزيرة
من تحدي المجلس".
من جهة أخرى ،سأل النائب خالد العتيبي وزيرة
الشؤون االجتماعية والعمل ،وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح تخفيض الدعم المالي
المقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وقال العتيبي في معرض سؤاله :تتمثل رسالة
بــرنــامــج إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة وال ـج ـهــاز
التنفيذي للدولة في ايجاد حلول إبداعية لتنمية
العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات

وليد الطبطبائي

سنسحب قانون
تقسيم الدوائر
االنتخابية
لوجود
مالحظات عليه

«الصوت الواحد»
أخطر من الـ 4
أصوات ونتطلع
إلى القوائم
والصوتين

غير الحكومية ود عــم المشروعات الصغيرة بما
يـتـفــق م ــع األه ـ ــداف الـتـنـمــويــة ل ـلــدولــة وال ـح ــد من
البطالة ،مشيرا الى ان
القانون بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية إلحداث التوازن
المنشود بجانب توزيع الموارد البشرية الوطنية
على القطاعات المختلفة.
وأض ـ ــاف :خــرجــت تـســريـبــات عــن وج ــود توجه
حكومي لتخفيض الدعم المالي المقدم لموظفي
القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية
ضمن دراسات تضمنتها الوثيقة االقتصادية التي
أعلن عنها في وقت سابق بهدف تقليل االنفاق.
وت ـســاء ل :هــل هناك توجه لتخفيض او تغيير
نسب الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص
ت ـحــت مـسـمــى دع ــم ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ع ــن طــريــق
استبدال الشرائح الحالية بشرائح اخرى وبمبالغ
مختلفة عــن الـتــي تـصــرف حــالـيــا؟ طــالـبــا تــزويــده
بالدراسات والوثائق التي تؤكد ذلك سواء بالنفي
أو االيجاب ،وكيف تم التعاطي مع المقترحات التي
تطالب بــزيــادة نسب الدعم بسب ارتـفــاع مستوى
المعيشة وربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم
وتغييرها بشكل سنوي؟

الحربش

تكافؤ الفرص
وشدد النائب علي الدقباسي
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــام
االنتخابي المتمثل في الصوت
الواحد إلى ما هو أفضل من ذلك.
وقــال الدقباسي ،فــي تصريح لـ
"ال ـج ــري ــدة" :أن ــا مــوافــق عـلــى أي
تعديل لقانون االنتخاب يحقق
الـعــدالــة وتـكــافــؤ الـفــرص بغض
النظر عن شكل هذا التعديل.
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب جـ ـمـ ـع ــان
الـ ـح ــرب ــش الـ ـنـ ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي
القائم حاليا المتمثل في الصوت

مؤيد ألي
تعديل لقانون
االنتخاب
يحقق العدالة

معيب ويجب
االنتقال
لقانون
دستوري

أسامة الشاهين

الدقباسي

الــواحــد ،مؤكدا الحاجة الماسة
الى نظام انتخابي جديد يأتي
بقانون لوقف المظاهر السلبية
لهذا النظام.
وقـ ــال ال ـحــربــش ف ــي تصريح
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" :كـمــا اخـتـلـفـنــا مع
الصوت الواحد كمرسوم ضرورة
اختلفنا ايضا مع نتائجه ،الفتا
الــى ان اي منصف فــي الـبــاد ال
يمكن ان ينكر المظاهر السيئة
وال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـن ـظــام
االنتخابي القائم حاليا المتمثل
بالصوت الواحد.
وأضــاف الحربش :كان ينظر
ا لــى النظام االنتخابي السابق
المتمثل باربعة اصوات وخمس
دوائــر انتخابية بأنه ال يناسب
الـبــاد وال الحياة الديمقراطية
ويعزز الطائفية والقلبية لكن ما

رأيناه من خالل الصوت الواحد
ك ــان اش ــد خ ـط ــورة ،حـيــث رأيـنــا
تفاقم ظاهرة القبلية والعنصرية
واالصطفاف الطائفي على اشده
ل ـيــس ك ــذل ــك فـحـســب ب ــل ســاهــم
ايضا في استنزاف الدولة بسبب
ال ـخــدمــات الـكـبـيــرة ال ـتــي قدمت
لهذا النظام.
وأكد الحربش انه مع تعديل
قانون االنتخاب لما هو افضل،
م ـش ـيــرا الـ ــى "ط ـمــوح ـنــا ك ـنــواب
لالمة يتجه الى ما هو اكبر من
ج ـهــة ال ـن ـظــام االن ـت ـخــابــي وهــي
الـ ـق ــوائ ــم ال ـن ـس ـب ـيــة ل ـك ــن اذا لــم
نستطع الوصول الى ذلك فليغير
النظام االنتخابي السائد حاليا
الــى الصوتين بــدل مــن الصوت
الواحد".

إشادة نيابية بدعم الكويت للقضية الفلسطينية
عيسى الكندري :تحية لدبلوماسيينا بمجلس األمن لوقفتهم الشجاعة
●

فهد التركي

في الوقت الذي اشاد نواب االمة
بالموقف الكويتي الداعم للقضية
الفلسطينية من خالل مشروع القرار
الكويتي الذي تقدمت به الكويت في
مجلس االمن لحماية الفلسطينيين
من االنتهاكات االسرائيلية الوحشية
واس ـت ـخ ــدم ــت الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــده
االمـيــركـيــة ح ــق الـفـيـتــو ضـ ــده ،اكــد
الـنــواب ان الــدعــم الكويتي للشعب
الـفـلـسـطـيـنــي سـيـسـتـمــر ،مثمنين
موقف الكويت ممثال بدبلوماسيتها
في مجلس االمن.
وقــال نائب رئيس مجلس االمة
عـيـســى ال ـك ـن ــدري :تـحـيــة للكويت
ودبلوماسيتها وممثليها بمجلس
االمن لوقفتهم الشجاعة.
اما النائب عبدالوهاب البابطين
فاشار الى ان الدبلوماسية الكويتية
الرائدة سطرت عبر مندوبها الدائم
في األمم المتحدة السفير منصور
العتيبي ،ملحمة الشرف عبر موقفها
الثابت في دعم القضية الفلسطينية
وشعب فلسطين الثابت وتصدت
بشموخ وبطولة للمشروع األميركي

الداعم للمحتل الصهيوني وكيانه
ً
ال ـغــاصــب ث ــم ع ـلــق ب ــال ـق ــول :ش ـكــرا
للكويت ودبلوماسييها األكفاء.
وأكد محمد الحويلة ان التاريخ
سيحفظ لـلـكــويــت أن ـهــا وق ـفــت مع
الـ ـح ــق ال ـ ــوج ـ ــودي ل ـفـل ـس ـطـيــن مــن
خ ــال عضويتها بمجلس األم ــن،
وأن أم ـيــركــا ل ـجــأت لـحــق "الـفـيـتــو"
ل ـص ــد الـ ـمـ ـش ــروع ال ـك ــوي ـت ــي ،وان ــه
فخور أيما فخر بالكويت ومواقفها
الـتــي ت ـجــاوزت بكبرها مساحتها
ال ـج ـغــراف ـيــة ،داع ـي ــا ال ـلــه ال ــى نصر
الفلسطينيين ورد فلسطين لنا
ردا جميال.
وأوضح د .عبدالكريم الكندري ان
"هوية أقوى من القهر وتستعصي
على الشتات والذوبان فيها طهارة
القدس وصالبة الصخرة المشرفة
وه ـ ــدي ال ـمــرس ـل ـيــن" ه ـك ــذا وصــف
الـمـغـفــور لــه الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
الصمود الفلسطيني وهكذا يترجم
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحـمــد الـمــواقــف الكويتية
تجاه هذه القضية.
من جانب اخر ،قال محمد الدالل
ً
ً
انالكويت أمـيــرا وشعبا يرسمان

الجالل يطالب العازمي
بافتتاح مدارس ثانوية جديدة
طــالــب الـنــائــب ط ــال الـجــال
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .حـ ــامـ ــد الـ ـع ــازم ــي
بافتتاح مدرسة ثانوية جديدة
لـلـبـنـيــن ف ــي ق ـطــاع  Bومــدرســة
ث ــان ــوي ــة ل ـل ـب ـنــات ف ــي قـ ـط ــاع C
بمدينة صباح االحمد ،وافتتاح
مدرسة ثانوية جديدة للبنين
ومدرسة ثانوية للبنات بمنطقة
العقيلة ،على ان يـكــون افتتاح
هــذه ال ـمــدارس فــي بــدايــة العام
الدراسي المقبل.
وقـ ـ ــال الـ ـج ــال ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس" :تـ ـع ــد مــديـنــة
ص ـب ــاح األح ـم ــد م ــن اك ـب ــر مــدن
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـك ـث ــاف ــة
السكانية ،ورغ ــم ذلــك ال يوجد
بالمنطقة سوى مدرسة ثانوية
واحــدة للبنين وأخــرى للبنات،
االمر الذي تسبب في ان الكثافة
الطالبية فــي الفصول مرتفعة
ً
جـ ـ ـ ــدا وعـ ـ ـ ــدد الـ ـفـ ـص ــول ي ــره ــق
جداول المعلمين".
واشار الجالل الى ان المعلم
يـ ـق ــوم بـ ـت ــدري ــس مـ ــن  ٤الـ ـ ــى ٥
حصص يوميا ،ولما كان لذلك
ت ــأثـ ـي ــر س ـل ـب ــي مـ ـلـ ـح ــوظ عـلــى
التحصيل العلمي للطالب ،ولما
كــانــت مباني ال ـمــدارس جاهزة
في قطاع  Bذكور وقطاع  Cأناث،
فـيـجــب افـتـتــاحـهـمــا ف ــورا ويتم

طالل الجالل

اسـتـقـبــال ال ـطــاب بــدايــة الـعــام
الدراسي المقبل .وأضاف الجالل
ان االمـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
منطقة العقيلة ،حيث ال يوجد
س ــوى م ــدرس ــة ثــانــويــة واح ــدة
للبنين وفيها كثافة عالية داخل
ال ـف ـصــول تــزيــد عـلــى  ٣٠طالبا
ف ــي ال ـف ـص ــل الـ ــواحـ ــد وج ـ ــداول
المعلمين مزدحمة كذلك.
وتــابــع ال ـجــال ان ه ــذا االمــر
انعكس على نتائج الطالب في
مدرسة العقيلة ،لذا يجب افتتاح
مدرسة ثانوية للبنين واخرى
ل ـل ـب ـن ــات مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
ال ـم ـق ـب ــل ،خ ــاص ــة ان ال ـم ـبــانــي
جاهزة لالستالم.

عيسى الكندري

عبدالوهاب البابطين

عبدالكريم الكندري

ً
أج ـمــل ال ـلــوحــات اإلب ــداع ـي ــة عــربـيــا
ً
ً
وإسالميا ودوليا بنصرة فلسطين
والقدس واالقصى قوال وعمال وبذال
وعطاء ودفاعا ونصرة للحق واهله.
وبـيـنـمــا شـكــر اســامــة ًالشاهين
ً
وشعبا
الـكــويـت أم ـيـ ًـرا وحـكــومــة
ع ـل ــى الـ ـتـ ـص ــدي ال ـ ــدائ ـ ــم وال ـ ـحـ ــازم
لــاح ـتــال الـصـهـيــونــي ،اك ــد ثبات
الـمــوقــف الكويتي الــداعــم للقضية
الفلسطينية.
في حين قال علي الدقباسي ان

الكويت ثابتة في مواقفها بقيادة
أميرنا وااللتزام بالدفاع عن حقوق
األمة شرفا حبانا به العزيز الحكيم،
ونحتاج للدعاءوالقبول ال الثناء
الذي نشكر األشقاء عليه".
وقــال فيصل الكندري كعادتها
ك ــوي ــت االن ـس ــان ـي ــة ت ـن ـت ـصــر ل ـغــزة
وتسجل مـجــددا موقفا سباقا في
نـصــرة القضية الفلسطينية بعد
ان عــرقـلــت ص ــدور اع ــان لمجلس
االمــن يدين المقاومة الفلسطينية،

الفتا الــى ان كويت االنسانية التي
تـسـتـمــد سـيــاسـتـهــا ب ـق ـي ــادة قــائــد
االنسانية سمو أمير الـبــاد تجاه
القضية الفلسطينية تؤكد دائما انها
بجانب الشعب الفلسطيني .واكد ان
هذا الموقف الكويتي الذي نفتخر به
جميعا يؤكد ان الكويت تنجح دائما
فــي دعمها لقضايا االم ــة العربية
واإلسالمية ،فشكرا لقائد االنسانية
ولدبلوماسيتنا التي نعتز ونفتخر
بها دوما.
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الهضيبان :لجنة وفريق متخصص للتفتيش والرقابة
جورج عاطف
أكــد رئيس اتـحــاد الجمعيات
الـتـعــاونـيــة خــالــد الـهـضـيـبــان أن
ً
«االتحاد لن يسمح مطلقا بزيادة
أسـ ـ ـع ـ ــار أي س ـل ـع ــة م ـ ــن ج ــان ــب
ً
ال ـشــركــات» ،كــاشـفــا عــن «تشكيل
لجنة متخصصة لوضع ضوابط
ج ــدي ــدة ل ــزي ــادة األسـ ـع ــار خــال
الفترة المقبلة».
وقال الهضيبان ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ج ــول ــة
ت ـف ـق ــدي ــة قـ ـ ــام بـ ـه ــا عـ ـل ــى بـعــض
«تعاونيات» محافظة الفروانية،
إن «مـســؤولــي االت ـحــاد يقومون
بـجــوالت تفقدية تفتيشية على
الجمعيات ا لـتـعــاو نـيــة للوقوف
عـلــى األس ـع ــار وواقـ ــع ال ـعــروض
خالل شهر رمضان ،ومدى توافر
السلع واألصناف».
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية قام االتحاد بجولة على
«تعاونيات» محافظة األحمدي،
واآلن في الفروانية« ،حيث قمنا
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة ج ـم ـع ـي ــات الـ ـف ــروانـ ـي ــة
والعارضية وصباح الناصر».

«تكويت الجمعيات»
وذكــر الهضيبان أن «االتحاد
ً
يعكف حاليا على توقيع اتفاقية
تـ ـك ــوي ــت الـ ــوظـ ــائـ ــف ف ـ ــي بـعــض
ً
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة قــري ـبــا»،

الهضيبان خالل الجولة
مشيرا إلى أنه «حتى اآلن لم يتم
رصد مخالفات خاصة باالسعار
أو أي تجاوزات أخرى».
وأوضــح أن «االتـحــاد ،وضمن
آلية رقابية ولجنة مختصة ،لديه
فــر يــق متخصص لعمل جــوالت
تفتيشية على الجمعيات لضبط
األسعار».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال أمـ ـي ــن ص ـن ــدوق
االت ـحــاد أحـمــد الـمـطـيــري« :قمنا
بجولة تفقدية لضبط األ سـعــار

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــروض ف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
الفحيحيل والمنقف والفنطاس،
وق ـ ــد زرن ـ ـ ــا ج ـم ـع ـيــة ال ـف ــروان ـي ــة
وت ــاب ـع ـن ــا األسـ ـ ـع ـ ــار ال ـم ـنــاف ـســة
والـعــروض الرمضانية» ،مشيرا
إلى أن «االمور طيبة وهناك التزام
باالسعار».
من جانبه ،أكد رئيس جمعية
الفروانية مشعل المناور «التزام
الـجـمـعـيــة بــالـتـعــامـيــم ال ـص ــادرة
ع ــن االتـ ـح ــاد وج ـم ـيــع الـ ـق ــرارات

الوزارية» ،في وقت وصف رئيس
جمعية العارضية خلف المطيري
الـ ـج ــول ــة ب ــال ـج ـي ــدة وال ـم ـم ـي ــزة،
حيث جرى خاللها االطالع على
االسعار والمهرجانات.
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ً
راتب« :سدرة» يضم حاليا جميع التخصصات الطبية

«سعداء بالشراكة االستراتيجية مع شركة سيمنز ووكيلها في الكويت السلطان المتحدة»
عادل سامي

أقامت شركة السلطان المتحدة
الطبية غبقتها الرمضانية،
بحضور عدد من أطباء وزارة
الصحة ،وبعض العاملين في
القطاع الصحي ،والرئيس
التنفيذي في مستشفى سدرة
البروفيسور سعيد راتب.

أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي فــي
مـسـتـشـفــى س ــدرة الـبــروفـيـســور
سعيد راتب أن المستشفى بات
اآلن يـضــم جميع التخصصات
الطبية ،من أنف وأذن وحنجرة
وعظام وجراحة عامة وجراحة
السمنة ومختبر يعمل  24ساعة،
إضافة إلى قسم األشعة واألطفال
وح ــدي ـث ــي ال ـ ـ ـ ــوالدة ،وال ـت ـخــديــر
والرعاية المركزة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال راتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ف ـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة
للصحافيين على هامش الغبقة
الـ ـت ــي أق ــام ـت ـه ــا ش ــرك ــة س ـل ـطــان
المتحدة الطبية ،بحضور عدد
من أطباء وزارة الصحة وبعض
العاملين فــي ا لـقـطــاع الصحي،
إن المستشفى به غرف عمليات
مـ ـجـ ـه ــزة عـ ـل ــى أع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
و ج ـ ـنـ ــاح والدة م ـم ـي ــز و م ـج ـهــز
وفقا ألحدث التجهيزات الطبية،
ويهتم دائما بسماع التعليقات
السلبية واإليجابية من المرضى
وذويـ ـه ــم ،ب ـهــدف ت ـطــويــر األداء
وتحسين الخدمة.

شريك استراتيجي
وأ ضـ ــاف را ت ــب ان مستشفى
س ــدرة يسعده أن يـكــون شريكا

سلة أخبار

«زكاة الفحيحيل» تنفذ آبار
مياه في تشاد
ح ـ ــث مـ ــديـ ــر لـ ـجـ ـن ــة زك ـ ــاة
الفحيحيل التابعة لجمعية
الـ ـنـ ـج ــاة الـ ـخـ ـي ــري ــة ،إيـ ـه ــاب
ال ـ ـ ـ ـ ــدب ـ ـ ـ ـ ــوس ،أه ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر
والمحسنين المساهمة في
مـ ـش ــروع اآلبـ ـ ــار االرتـ ــوازيـ ــة
ال ــذي تـنـفــذه الـلـجـنــة بــدولــة
ت ـش ــاد ،وت ـب ـلــغ تـكـلـفــة الـبـئــر
 6000د ي ـن ــار يـسـتـفـيــد منه
أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن  2000إ نـ ـ ـس ـ ــان
بجانب الماشية وا لـطـيــور،
ونوفر لهم المياه الصالحة
لالستخدام اآلدمي.
وق ـ ــال الـ ــدبـ ــوس :م ـشــروع
ح ـفــر اآلبـ ـ ــار م ــن ال ـم ـشــاريــع
ال ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــاعـ ــد
ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار والـتـعـلـيــم
والتنمية ،فالماء هو الحياة،
ومــع األســف الشديد الكثير
م ــن الـ ـط ــاب ي ـت ـخ ـل ـفــون عــن
مقاعدهم الدراسية والتعليم
والنور من أجل السير يوميا
لـ ـمـ ـس ــاف ــات ط ــويـ ـل ــة ل ـج ـلــب
الماء ،وكثير منهم يتعرض
لـخـطــر مــداهـمــة الـحـيــوانــات
المفترسة.

إيهاب الدبوس
ّ
وبين أن البئر يتم حفرها
عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــاق كـ ـبـ ـي ــرة حـتــى
يـسـتـخــرج ال ـم ـيــاه الـنـظـيـفــة،
كما يركب به مضخة لجلب
ال ـم ـيــاه م ــن األعـ ـم ــاق ،ع ــاوة
على تزويده بمعدات حديثة
ت ـع ـمــل بــال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة،
حـ ـ ـت ـ ــى نـ ـ ــوفـ ـ ــر االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
ال ـي ــوم ــي وال ـك ـب ـي ــر ل ـل ــوق ــود،
بجانب تركيب محطة تنقية
وتحلية للمياه.

«النجاة» نظمت الملتقى الرمضاني
أق ــام ــت جـمـعـيــة ال ـن ـجــاة ال ـخ ـيــريــة الـمـلـتـقــى الــرم ـضــانــي
السنوي ،تحت شعار "على الخير نلتقي وفي الله نتحاب
ونتآلف".
وأثنى مدير العالقات العامة بالجمعية عمر الشقراء على
البناء ة في العمل الخيري والدعوي ،عبر
جهود العاملين ّ
تـبــادل اآلراء وا لـخـبــرات ،وتنفيذ المشاريع الخيرية التي
تنفع األ مــة اإلسالمية والمجتمعات البشرية في المشرق
والمغرب.
و بـ ّـيــن ا لـشـقــراء أن ا لـمــؤ سـســات ا لـخـيــر يــة تتعاقب عليها
مطالبا القائمين عليها
أجيال من العاملين المجتهدين،
ً
ب ــإع ــداد ال ـن ــاش ـئ ــة والـ ـشـ ـب ــاب ل ـي ـك ــون ــوا ق ـي ــادي ـي ــن نــافـعـيــن
ألوطانهم ومجتمعاتهم اإلسالمية ،و"البد من تمكين الجيل
التالي لخدمة ديننا اإلسالمي وعمله الخيري".

 ...وتنفذ مشاريع إنسانية
في أكثر من  40دولة
أعلن مدير إدارة الموارد
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق فــي
ج ـم ـع ـيــة الـ ـنـ ـج ــاة ال ـخ ـيــريــة
عـمــر الـثــويـنــي ،الـمـضــي في
ف ـعــال ـيــات ح ـم ـلــة "بــال ـخ ـيــر-
ن ـح ـي ــا" ،والـ ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع تـعـلـيـمـيــة
وطـبـيــة وإغــاث ـيــة وتـنـمــويــة
وت ــوع ــوي ــة ي ـس ـت ـف ـيــد مـنـهــا
اآلالف حـ ـ ـ ــول ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم ف ــي
أك ـث ــر م ــن  40دول ـ ــة ،مــؤكــدا
أن ـ ــه ب ــأفـ ـع ــال ال ـخ ـي ــر تـحـيــا
الشعوب الفقيرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ف ــي
تـصــر يــح ل ــه " :ن ـحــرص على
أن ي ـكــون عـمـلـنــا اإلنـســانــي
ن ـ ـق ـ ـلـ ــة ن ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي حـ ـي ــاة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــن ،فـ ـنـ ـقـ ـي ــم
م ـ ـشـ ــاريـ ــع إنـ ـت ــاجـ ـي ــة ت ـن ـقــل
األس ــر مــن ال ـعــوز والـحــاجــة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء
واإلنتاج".
و بـ ـي ــن أن "ا لـ ـنـ ـج ــاة" مــن
خالل حملتها تقيم مشروع
والئـ ـ ــم إفـ ـط ــار الـ ـص ــائ ــم فــي

عمر الثويني
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـ ــدول ،و"هـ ــذا
ا ل ـ ـعـ ــام ج ـ ــاوز ن ـ ــا  4مــا ي ـيــن
وج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وخارجها".

سعيد راتب
اسـتــراتـيـجـيــا لـشــركــة الـسـلـطــان
الـمـتـحــدة الـطـبـيــة ،وك ـيــل شركة
«سيمنز» ،مشيرا إلــى أن «جــزء ا
ك ـب ـيــرا م ــن ت ـطــويــر الـمـسـتـشـفــى
كان بالتعاون مع شركة سيمنز،
حـيــث وف ــرت لـنــا الـشــركــة أحــدث
األجهزة في تخصص األشعة».
وشــدد على أن أجهزة األشعة
ال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــره ــا شـ ــركـ ــة س ـي ـم ـنــز
قدمت الكثير من األمان والراحة
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــودة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرضـ ــى ،م ـب ــدي ــا
سـعــادتــه الـبــالـغــة بـهــذه الـشــراكــة
االستراتيجية مع شركة سيمنز،
ووكـ ـيـ ـلـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ش ــرك ــة
السلطان المتحدة الطبية.

جانب من حضور الحضور
وأشار إلى أن مستشفى سدرة
لم يعد يقدم فقط خدمات النساء
وال ـ ـ ــوالدة واألط ـ ـفـ ــال ،ب ــل أصـبــح
يقدم كل الخدمات والتخصصات
الطبية ،من خالل أطباء على أعلى
مستوى من المهنية والكفاء ة.

دور فعال
م ــن جــان ـب ـهــم ،أش ـ ــاد ع ــدد من
أطباء وزارة الصحة الموجودين

فـ ــي ال ـف ـع ــال ـي ــة ب ـ ــال ـ ــدور ال ـف ـع ــال
والحيوي ،والنقلة النوعية التي
أحــدث ـت ـهــا ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة،
وال ـتــي دش ـنــت أخ ـيــرا فــي مجال
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
اإلشعاعي أو األشعة التداخلية
أو ال ـت ـص ــوي ــر ال ـت ـش ـخ ـي ـصــي أو
األجـهــزة المخبرية ،مؤكدين أن
ه ــذه الـتـقـنـيــات الـطـبـيــة ك ــان لها
بالغ األثر في تخفيف العبء عن
المريض والطبيب معا .وأضافوا

أن هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات تـسـهــل عمل
األط ـ ـبـ ــاء ،وت ـق ـص ــر ف ـت ــرة مـكــوث
المريض في المستشفى ،كما أنها
متطورة وآمنة ،مشيرين إلى أنها
تقلص أيضا فترة الدور للمرضى
في جميع المستشفيات ،وتعمل
ع ـل ــى س ــرع ــة إنـ ـج ــاز ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـجـ ــراح ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج فــي
غـيــر ه ــذه الـتــدخــات إل ــى فـتــرات
طويلة .وأكدوا أن طب األشعة من
الـمـجــاالت الـتــي تشهد تـطــورات

ســريـعــة وهــائـلــة ،مـشــدديــن على
أن إج ـ ــراء أي أش ـع ــة ال يـتـجــاوز
بضع دقــائــق مــن خــال األجـهــزة
الحديثة ،واألشعة المقطعية هي
أشعة استرشادية تسهل جميع
ال ـع ـم ـل ـيــات ،ألن ـه ــا ت ـســاعــد على
التشخيص الدقيق.

محليات
«نماء» جمعت 250
ألف دينار ضمن
ّ
حملة «وينا عنهم»
أطلقت «نماء» للزكاة والتنمية
المجتمعية بجمعية اإلصــاح
االجتماعي حملة «وينا عنهم»،
الجمعة الماضية ،بهدف جمع
 250أل ـ ـ ــف دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ك ـت ـب ــرع ــات
لـمـصـلـحــة  4ف ـئ ــات ،ه ــى رعــايــة
األسر المتعففة ،وكفالة األيتام،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــاج م ـ ــرض ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان
والتصلب العصبي والروماتويد،
ودفــع الرسوم الدراسية للطلبة
غير القادرين.
وأكـ ـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
«نماء» ،حسن الهنيدي ،أن حملة
«ويـنــا عنهم» الـتــي انطلقت في
غيت مول شهدت إقباال كبيرا من
الجمهور المحب للعمل الخيري
تـجــاوزت  250ألــف ديـنــار ،وهو
المبلغ المستهدف من الحملة،
ً
متوجها بالشكر إلى المتبرعين
ومــن ساهموا فــي نشر الحملة
عبر مواقع التواصل االجتماعي
الـمـخـتـلـفــة .وأض ـ ــاف أن «ن ـمــاء»
تـسـعــى م ــن خ ــال الـمـشــروعــات
التي تطلقها إلــى تحقيق األمن
االجتماعي والصحي والمعيشي،
مما يساهم إيـجــابــا فــي تعزيز
روح ال ـت ـكــافــل والـ ـتـ ـع ــاون على
الخير في المجتمع ،واالستجابة
لحاجات الشرائح الفقيرة وذوي
الدخول الضعيفة.

١٢
محليات
الحيص لـ ةديرجلا• :ندعم الكفاءات الوطنية الشابة إلمامة المصلين
ً
ةديرجلا

•
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 220مسجدا منها  5مراكز رمضانية تحظى برعاية واهتمام إدارة مساجد حولي
أكد مدير مساجد محافظة حولي في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د .خالد الحيص أن «اإلدارة
جيدة لراحة المصلين في المراكز الرمضانية
تسعى جاهدة إلى تذليل كل المعوقات لتقديم خدمات ً
والمساجد التي تتبعها» ،خالل شهر رمضان المبارك ،مشيرا إلى أن «إجمالي المساجد التي ترعاها
اإلدارة  220مسجدا وجامعا تحظى باهتمام العاملين فيها على مدار العام».
وقال الحيص ،في حوار مع «الجريدة» ،إن «اإلدارة حريصة على استقطاب عدد من القراء المتميزين،
بهدف جذب أعداد أكبر من المصلين في مراكزها الرمضانية ،كما سعت لتعضيد العنصر الوطني من
خالل التنسيق مع عناصر كويتية شابة َّ
لتؤم المصلين في الليالي القادمة ،وهم أصحاب أصوات جميلة
وخاشعة».
ولفت إلى أن اإلدارة مستمرة في مشروع القراءات العشر ...وفيما يلي نص الحوار:
محمد راشد

«القراءات
العشر» مستمر
بنجاح للعام
الرابع على
التوالي في
«المزيني»

• كــم عــدد الـمــراكــز الرمضانية
التابعة لإلدارة؟
 الـ ـم ــراك ــز ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـتــيترعاها اإلدارة ،هي خمسة مراكز،
األول واألقـ ــدم مــركــز جــابــر العلي
الرمضاني في جنوب السرة ،وهو
أول مركز رمضاني أقيم في وزارة
األوقــاف والشؤون اإلسالمية قبل
ثـمــانــي س ـنــوات تـقــريـبــا ،والـمــركــز
ال ــرم ـض ــان ــي الـ ـث ــان ــي ف ــي مـسـجــد
المزيني بمنطقة الشعب البحري،
والثالث في مسجد بالل بضاحية
الصديق ،وهو المسجد الذي بناه
وي ــرع ــاه سـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ,وه ــذا
الـمـسـجــد يـضــم لجنتين تـقــومــان
بتوفير مختلف الخدمات ،األولى
ت ـت ـبــع م ـك ـتــب س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد،

المساعدات الكويتية تضمد
جراح المحتاجين في «رمضان»

وال ـث ــان ـي ــة تــاب ـعــة إلدارة مـســاجــد
ح ــول ــي ،تـهـتــم ب ـت ـقــديــم ال ـخــدمــات
لـ ــراحـ ــة ال ـم ـص ـل ـي ــن ،أمـ ـ ــا ال ـم ــرك ــز
ال ــرمـ ـض ــان ــي ال ـ ــراب ـ ــع فـ ــي مـسـجــد
موضي السور بضاحية الصديق
أي ـض ــا ،وال ـ ــذي يـتـمـتــع ه ــذا ال ـعــام
ب ـخ ـصــوص ـيــة ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـمــركــز
الرمضاني األول الــذي يعد مركزا
نسائيا تم بالشراكة بين مساجد
ح ــول ــي وإدارة الـتـنـمـيــة األس ــري ــة
في الــوزارة ،وتم التنسيق بينهما
إلعداد مركز نسائي متخصص في
هذا المسجد ،أما المركز الرمضاني
الخامس فهو في مسجد المدعج
بمنطقة السالمية ،ويتم فيه تعاون
وشراكة وتطبق فيه استراتيجية
الـ ـ ـ ــوزارة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـشــراكــة

دأبت الهيئات والمؤسسات الكويتية على مواصلة تقديم المساعدات
اإلنسانية من أجل تضميد جراح المحتاجين والفقراء في مختلف بقاع
المعمورة خالل شهر رمضان المبارك.
وأعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي إقــاع الطائرة األولــى من
المعونات االنسانية للشعب اليمني في (ارخبيل سقطرى) للمساهمة
فــي مــد يــد ال ـعــون والـتـخـفـيــف مــن االضـ ــرار ال ـتــي عــانــى مـنـهــا سكان
االرخبيل نتيجة إعصار (ماكونو).
وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون ،ان "أول شحنة من
المساعدات غادرت إلى اليمن بناء على التوجهات السامية من أمير
البالد بتخصيص مساعدات عاجلة لالشقاء اليمنيين هناك".
بدورها ،قامت جمعية الرحمة العالمية بقطاع غزة بتوزيع طرود
غذائية الى جانب تنظيم وجبات إفطار جماعية سيستفيد منها نحو
الف اسرة فلسطينية في مرحلتها األولى بمشاركة مع محسنين من
دولة الكويت.
كما أطلقت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اربيل مشروع
مأدبة االفطار الجماعي للنازحين العراقيين مقدمة من المحسنين من
دولة الكويت من خالل بيت الزكاة واالمانة العامة لالوقاف.
وفــي ماليزيا دشنت سفارة دولــة الكويت مشروع (إفـطــار صائم)
لشهر رمضان على نفقة محسنين من الكويت وبإشراف األمانة العامة
لألوقاف وبيت الزكاة.
وفي اندونيسيا أشاد مثقفون بالمساعدات الخيرية واإلنسانية التي
قدمتها الجهات الحكومية والشعبية في دولة الكويت إلى اندونيسيا
السيما في شهر رمضان المبارك ،كما أقامت سفارة دولة الكويت لدى
غانا حفل توزيع إفطار صائم والذي تقيمه السفارة سنويا وذلك على
نفقة محسنين من الكويت بمساعدة بيت الــزكــاة الكويتي واألمانة
العامة لألوقاف.

بين مركز (وذكــر) ،وإدارة مساجد
مـ ـح ــافـ ـظ ــة حـ ــولـ ــي فـ ـيـ ـم ــا ي ـخــص
بــاألن ـش ـطــة وال ـف ـع ــال ـي ــات ف ــي هــذا
المركز.

تذليل المعوقات
• م ــا دور م ــراق ـب ــات الـصـيــانــة
واإلداري ـ ــة وال ـشــؤون الثقافية في
هذه المراكز؟
 تسعى المراقبات جاهدة إلىتذليل المعوقات ،التي ربما تحول
دون إنـ ـج ــاز م ـخ ـت ـلــف ال ـخ ــدم ــات
التي تسبق دخول الشهر المبارك،
إذ تـمـثـلــت اس ـت ـع ــدادات الـمــراقـبــة
الثقافية في توفير جميع الخدمات
اللوجستية المقدمة لــرواد بيوت

عناصر وطنية
• متى سيحصل الـقــراء الجدد
على فرصة إلمامة المصلين؟
 لدينا عناصر كويتية صاحبةأ صـ ــوات شـجـيــة محببة لجمهور
الـمـصـلـيــن ،الس ـي ـمــا أن ـهــا تـســاعــد
ع ـلــى ال ـخ ـشــوع ف ــي الـ ـص ــاة ،ففي
مسجد جابر العلي هناك أصوات
كويتية جديدة منها القراء عثمان
هـ ــال ،مـحـمــد ال ـن ـق ـيــب ،وه ـمــا من
األص ــوات الـتــي سـيـكــون لـهــا شــأن
ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــري ــب ،إض ــاف ــة
إلــى الشيخ سلطان ال ـصــرام وهو
ال ـحــاصــل ع ـلــى ال ـمــركــز األول في
مـســابـقــة ال ـكــويــت ال ـك ـبــرى لحفظ
القرآن الكريم ،ومن أئمة المسجد
ً
ال ـك ـب ـي ــر أيـ ـض ــا ال ـش ـي ـخ ــان مــاجــد
العنزي ،وخالد السعيدي ،اللذان
س ـي ــؤمــان الـمـصـلـيــن ف ــي صــاتــي
ال ـع ـش ــاء وال ـ ـتـ ــراويـ ــح ف ــي مـسـجــد
جــابــر الـعـلــي ،وه ـنــاك ج ــدول معد
بذلك متوفر في وسائل التواصل
االجتماعي التابعة إلدارة مساجد
محافظة حولي.

أنشطة وفعاليات
• ماذا عن األنشطة المصاحبة
لصالتي التراويح والقيام؟
ً
 -أيضا في مسجد جابر العلي،

ً
ً
«األوقاف» :الثقافة القرآنية تلقى دعما حكوميا

إقامة شراكات
•ه ــل لــديـكــم ت ـعــاون مــع جهات
أخ ـ ــرى ل ـت ـن ـظ ـيــم ف ـع ــال ـي ــات خ ــال
رمضان؟
 اإلدارة ت ـح ــرص ع ـلــى إقــامــةشــراكــات متنوعة مــع عــدة جهات،
إذ تــرعــى مـســابـقــات حـفــظ الـقــرآن،
التي تنظمها الجهة المعنية في
أي مـسـجــد ،وي ـكــون قـطــف الـثـمــرة
ف ــي ش ـهــر رم ـض ــان ل ـت ـقــوم اإلدارة
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي اخ ـت ـيــار وتـكــريــم
ال ـف ــائ ــزي ــن خ ـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
السيما أن مسابقات حفظ القرآن
الكريم متواصلة على مــدار العام،
بــالـتــالــي ف ــإن الـشـهــر ال ـم ـبــارك هو

العسعوسي رعى ختام مسابقة الخضيري لحفظ القرآن الكريم
•

جانب من مشروع «إفطار صائم» في ماليزيا

خالد الحيص

ال ـلــه ت ــم إع ــداده ــا وتـجـهـيــزهــا من
ال ـم ـي ــاه وال ـع ـص ــائ ــر وغ ـي ــره ــا مــن
التحضيرات ،التي تهدف إلى راحة
المصلين وتوفير كل متطلباتهم
في هذا الشهر الكريم الذي يشهد
ً
ً
كثافة وإقباال كبيرا من المصلين
خ ــال الـصـلــوات الـخـمــس ،إضــافــة
إلـ ــى ص ــات ــي ال ـت ــراوي ــح وال ـق ـي ــام،
أمــا فيما يتعلق بــأمــور الصيانة،
ف ـقــد ق ــام ــت م ــراق ـب ــة ال ـص ـيــانــة في
اإلدارة بــرئــاســة الـمـهـنــدس ماجد
شعيب ورئـيــس القسم م .يوسف
الـ ـنـ ـه ــام ،إل ـ ــى ج ــان ــب زم ــائ ـه ـم ــا،
بإنهاء جميع التجهيزات المتعلقة
بصيانة أجهزة التكييف وأجهزة
الصوت وتغيير السجاد وتركيب
وإصالح النوافذ وغيرها في بعض
ً
ال ـم ـس ــاج ــد ،وال ـع ـم ــل ج ــدي ــا عـلــى
معالجة مكامن الخلل ،إن وجدت
ً
في هذا الجانب ،علما بأن كل أمور
الصيانة تــم إنـجــازهــا قبل دخــول
ً
ا لـشـهــر الفضيل بــأ سـبــوع تقريبا
فـ ــي ج ـم ـي ــع م ـس ــاج ــد ال ـم ـحــاف ـظــة
والـتــي يفوق عــدد المساجد فيها
ً
ً
 220م ـس ـجــدا و ج ــا م ـع ــا جميعها
ت ـح ـظ ــى ب ــاه ـت ـم ــام وم ـت ــاب ـع ــة مــن
جميع العاملين فــي إدارت ـن ــا ،وال
ننسى الدور الذي قامت به الشؤون
اإلداريــة ،التي تعمل بروح الفريق
المثالي بــر ئــا ســة محمد الختالن
ورؤس ـ ـ ـ ــاء األق ـ ـسـ ــام ف ــي ال ـمــراق ـبــة
اإلداريـ ـ ـ ــة ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا ع ـلــى قلب

رجل واحد في إتمام االستعدادات
والجاهزية لهذا الشهر.

هناك تعاون بين إدارتــي مساجد
ح ــول ــي وال ـت ـن ـم ـي ــة األس ـ ــري ـ ــة ،مــن
خـ ــال ب ــرن ــام ــج دع ـ ــوي ي ـق ــام قـبــل
صالة القيام مباشرة ،وهناك عدد
مــن الـمـفــاجــآت فــي ه ــذا الـبــرنــامــج
الشرعي ،والذي سيكون في ليالي
العشر األواخــر من الشهر الكريم،
كما حرصت اإلدارة على االستعداد
لتنظيم الـكـثـيــر مــن الـمـحــاضــرات
وال ـ ـنـ ــدوات وال ـخ ــواط ــر اإليـمــانـيــة
ومـ ـج ــال ــس ف ـق ـه ـي ــة وغـ ـي ــره ــا فــي
مختلف المساجد التابعة لإلدارة،
إذ تم تجهيزها وإعــدادهــا بحيث
تكون متوافرة في جــداول خاصة
يتم نشرها فــي وســائــل التواصل
االجتماعي.

برعاية وكيل وزارة األوقاف المساعد لشؤون
المساجد داود العسعوسي ،أقام مسجد منيف
الخضيري حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ
القرآن الكريم وتجويده لكل الجاليات العربية
واألجنبية المقيمة ،وذلــك بحضور مدير إدارة
مساجد محافظة حولي الدكتور خالد الحيص
وراعي المسابقة عبدالعزيز الخضيري.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ــد ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
المساجد داود العسعوسي ،أن "قطاع المساجد
بـجـمـيــع إداراتـ ـ ـ ــه ال ي ــأل ــو ج ـه ــدا ف ــي ال ـتــواصــل
والتعاون مع كل األنشطة واألجهزة الخيرية في
المساجد لكي يقوم المسجد بــدوره في تربية
األطفال والناشئة والشباب على منهج اإلسالم
الــوسـطــي" ،مبينا ان تربية الـشـبــاب والناشئة
على كتاب الله هي أفضل وانجح تربية وننصح
أولياء األمور بحث أبنائهم على التعلم والتخلق
ب ــأخ ــاق الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم" ،مـضـيـفــا ان "الـثـقــافــة
القرآنية أصبحت تتصاعد وتقفز في كل العالم

العسعوسي يتوسط عددا من المكرمين
ً
اإلســامــي ق ــراء ة وتـجــويــدا السيما فــي الكويت
والتي جبل أهلها على حب القرآن وأهله".
وأض ــاف ،ان "الثقافة القرآنية وعـلــوم القرآن
ً
ً
ال ـك ــري ــم ت ـل ـقــى ت ـش ـج ـي ـعــا ودع ـ ـمـ ــا ك ـب ـيــريــن مــن

«مراكز األحمدي» استعدت للعشر األواخر
أكدت إدارة مساجد محافظة األحمدي التابعة
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،أن "المراكز
الــرمـضــانـيــة فــي محافظة األح ـمــدي انـتـهــت من
وضــع الترتيبات الخاصة بالعشر األواخ ــر من
شهر رمضان".
وأوضـحــت اإلدارة ،في تصريح صحافي ،أن
"هذه االستعدادات شملت اختيار أسماء القراء
لصالة القيام والمحاضرات ،وصالة التراويح،
ً
إسهاما في توفير األجواء اإليمانية أمام جمهور
المصلين في هذه الليالي المباركة ،التي عادة ما
تشهد إقباال كبيرا للمصلين في جميع المساجد
والمراكز الرمضانية".
وأوضح أن "المراكز الرمضانية في محافظة
األحمدي ،هي :مركز مسجد ضاحية جابر العلي

ف ــي مـنـطـقــة جــابــر ال ـع ـلــي ،مــركــز مـسـجــد دعـيــج
الـصـبــاح فــي منطقة الـصـبــاحـيــة ،مــركــز مسجد
سعود الجالل في منطقة العقيلة ،مركز مسجد
أبوعبيد القاسم بن سالم في منطقة علي صباح
السالم ،مركز مسجد ابن تيمية في مدينة صباح
األح ـمــد ،مــر كــز مسجد عبيد الميع الرمضاني
فــي الـمـنـقــف ،مــركــز مسجد عــاهــد الـخـطـيــب في
منطقة المنقف ،ومــركــز مسجد سعد السلطان
في الفنطاس".
وأشارت إلى أن "إدارة مساجد األحمدي أخذت
على عاتقها زمام المبادرة في السير نحو الريادة
والقمة والتميز بهمة العاملين والقائمين على
العمل في اإلدارة التي طبقت استراتيجية وزارة
األوقاف".

الحكومة والشعب والمتبرعين في الكويت ألن
الجميع يستشعر قيمة كتاب الله وبركة تعلمه
وتعليمه والـحـسـنــات الـتــي تــأتــي وتـتـضــاعــف،
فـضــا عــن تــدبــر الـمـعــانــي والـخـيــر ال ــذي يعود
على الجميع دون انتقاص من أجر المتسابق أو
القائمين على دعم المسابقة" ،مشيدا "بالمسيرة
الـقــرآنـيــة لمسجد مـنـيــف الـخـضـيــري فــي شهر
الـقــرآن والــدعــم ال ــذي تتلقاه هــذه المسابقة من
قبل عبدالعزيز الخضيري والتي تعد أحد أعمال
الـخـيــر الـتــي ينفق عليها مــن ثـلــث الـمـغـفــور له
منيف الخضيري".

كنوز قرآنية
بدوره ،قال الشيخ محمد خيري ،ان "المسابقة
بدأت منذ  9سنوات للكويتيين فقط في ضواحي
منطقة ال ـس ــرة ،وتـمــت تــوسـعــة الـمـشــاركــة على
ً
مستوى الكويت اعـتـبــارا مــن ال ــدورة السادسة
للمسابقة وحـتــى اآلن" ،مشيدا "بجهود وزارة
األوق ــاف ممثلة فــي إدارة مساجد حــولــي التي
استطاعت أن تستفيد من الكنوز القرآنية التي
شاركت في المسابقة في صالة التراويح في عدد
من المساجد ،ناهيك عن االستفادة من علومهم
القرآنية في علم القراءات والرسم والضبط".

مشروع القراءات
• إل ـ ـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ــن وص ـ ـ ـ ــل م ـ ـشـ ــروع
القراءات العشر؟
 مشروع الـقــراء ات العشر يقامف ـ ــي م ـس ـج ــد الـ ـم ــزيـ ـن ــي ب ـم ـن ـط ـقــة
الشعب ،ولهذا المسجد خصوصية
كبيرة إلقامة مشروع القراءات فيه،
وهو المشروع الذي دشنته الوزارة
قبل أربــع سنوات وكانت الخطوة
األول ــى فــي مسجد بـغــرب مشرف،
ث ــم ان ـت ـقــل إلـ ــى م ـس ـجــد ال ـمــزي ـنــي،
ال ــذي ب ــات مــن الـعــامــات المميزة
إلدارة مـســاجــد مـحــافـظــة حــولــي،
وهناك كوكبة من الـقــراء أصحاب
األص ــوات الـنــديــة سيقومون على
هذا المشروع الذي تحرص الكويت
عبر اإلذاعة الكويتية على نقل هذه
الصلوات وتسليط األضــواء عليه
بشكل متكامل.

«الكهرباء» :محطة العبدلية
بتقنية ألواح شمسية جديدة
•

محمد راشد

فرصة جميلة إلعالن الفائزين في
هذه المسابقات ،وهناك تعاون مع
إدارة اإلسـنــاد لتنظيم فعالية (ال
لـلـتــدخـيــن) ،الـتــي سيخصص لها
يوم كامل في أحد مراكز المحافظة،
ً
وخصوصا أنه كان هناك اجتماع
ســابــق مــع الـمـســؤولـيــن فــي إدارة
اإلس ـن ــاد ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ،وهــي
تهدف إلى توضيح مضار التدخين
وتقديم النصح بضرورة ترك هذه
العادة الضارة بصحة اإلنسان.

سيد القصاص

تعكف الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين الخاص
والعام على إعادة طرح مشروع محطة العبدلية للطاقة
الشمسية ،وذلك الستيفاء بعض المتطلبات القانونية.
وأفاد مصدر بأن "وزارة الكهرباء والماء طلبت من
الهيئة اعتماد تقنية ألواح شمسية جديدة لمشروع
محطة العبدلية وتنفيذ المشروع بتقنية  BVبدال من
التقنية القديمة ."ISCC
وقال إن "التقنية الجديدة التي طلبت وزارة الكهرباء
اعتمادها ربـمــا تـكــون لها مــزايــا ع ــدة ،حيث ثبت أن
ألواحها تنتج كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية
مقارنة بالتقنية التي كان المشروع سينفذ بها.
من جهة أخرى ،أعلن الجهاز المركزي للمناقصات
العامة طــرح وزارة الكهرباء والـمــاء مناقصة إنشاء
وإنجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر  1600مم من
مجمع تــوزيــع مـيــاه ميناء عبدالله الــى مجمع غرب
الفنيطيس ،وخط مياه قليل الملوحة قطر  1200مم من
مجمع مياه ميناء عبدالله الى مجمع الزور.
كما أعلن الجهاز أن المناقصة سيتم طرحها على
 15شركة مؤهلة بعد  30يوما ،على أن يحق لكل ذي
مصلحة لم يرد اسمه ضمن كشف الشركات المؤهلة
التظلم أمام المجلس من قرار االستبعاد أو عدم إدراجه
مدة شهر من نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية بعد
سداد الرسم المحدد.
وفي اتجاه مغاير ،كشفت الخطة اإلنمائية لمشاريع
وزارة الكهرباء والماء عن  40مشروعا تنفذها الوزارة
حاليا بنسب مختلفة ،وأبــرز هذه المشاريع تحويل
مـحـطــة الـتــوربـيـنــات ال ـغــازيــة ب ــال ــزور الـجـنــوبـيــة الــى
النظام المزدوج لزيادة طاقتها اإلنتاجية بمقدار 500
مـيـغــاوات – المرحلة األول ــى والـثــانـيــة ،وال ــذي بلغت
نـسـبــة اإلن ـج ــاز فـيــه  3فــي ال ـم ـئــة ،إضــافــة ال ــى تــوريــد
وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينات غازية
مع توربينة بخارية بمحطة الصبية للقوى الكهربائية
وتقطير المياه ،والذي بلغت نسبة اإلنجاز فيه  71في
المئة ،عالوة على عدد من مشاريع تقوية شبكة النقل
الكهربائية للضغط العالي وإيصال المياه الى مواقع
اإلسكان الجديدة وإنارة الشوارع.

 10فرق من «الخاص» تعرض مشروعاتها في «التقدم العلمي»
في ختام النسخة الرابعة من تحدي االبتكار بعد العودة من الواليات المتحدة

 4أشهر من
المتابعة الستلهام
أحدث التجارب
وتطويع االبتكار
لخدمة الشركات

ُ
أسـ ـ ِـدل الـسـتــار عـلــى تـحــدي االبـتـكــار ،2018
برنامج التعليم التنفيذي الذي تنظمه مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي هذا العام بالتعاون مع
كلية أنــدرســون ل ــإدارة بجامعة كاليفورنا –
لوس أنجلس ،حيث عرضت الفرق المشاركة من
 10شركات كويتية خاصة بعرض مشروعاتها
االب ـت ـك ــاري ــة ال ـن ـهــائ ـيــة أمـ ـ ــام اإلدارات الـعـلـيــا
بـشــركــاتـهــم وإدارة الـمــؤسـســة ،وقــدمــت الـفــرق
حلوال وآليات مبتكرة للتغلب على التحديات
ال ـت ــي ت ــواج ــه ش ــرك ــات ـه ــم ،وذل ـ ــك وفـ ــق األس ــس
العلمية لالبتكار ا لـتــي تعلموها فــي مختلف
مراحل البرنامج.
أقيم "تحدي االبتكار"على مدار  4أشهر بين
الكويت والواليات المتحدة ،وعاد المشاركون
أخـ ـي ــرا ب ـعــد ح ـض ــور سـلـسـلــة م ــن ال ـتــدري ـبــات
وزيارة مجموعة من أهم الشركات العالمية في
مجال تخصصها ،الستلهام أ حــدث التجارب
العالمية في تطويع االبتكار لخدمة األهــداف
االستراتيجية للشركات.
ويعد برنامج تحدي االبتكار أحد أهم مبادرات
الـتـعــاون الــدولــي الـتــي تــرعــاهــا مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي سنويا خصيصا للقطاع الخاص،
إذ يقدم الفرصة لخمسة موظفين كويتيين من
كل شركة لتعزيز مهاراتهم في اإلدارة والقيادة
عبر االبتكار ،وذلك من خالل حضور مجموعة من
ورش العمل التعليمية التي يقيمها خبراء جامعة

كاليفورنيا وأساتذتها في الكويت ولوس أنجلس،
إضافة إلى حضور مقابالت وحلقات نقاشية مع
أب ــرز الـمـبـتـكــريــن فــي مـجــال األع ـم ــال وتـطــويــرهــا
بالواليات المتحدة األميركية ،مما دفع أكثر من
 50شركة كويتية إلى ترشيح فرق من موظفيها
لالشتراك في نسخة هذا العام من التحدي ،قبل
تصفيتهم إلى  10فرق يمثلون كال من بنك الكويت
الوطني ،وإيكويت للبتروكيماويات ،وأجيليتي،
وبـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي ،وبـنــك الـخـلـيــج ،وبنك
بوبيان ،وشركة مشروعات الكويت االستثمارية
إلدارة األص ـ ــول ،وتــاب ـكــو الـعــالـمـيــة للتجهيزات
الغذائية ،ورساميل لالستثمار ،وجيدايت جروب.
وفي معرض تصريحات مدير إدارة الشركات
واالبـتـكــار فــي مؤسسة الـكــويــت للتقدم العلمي،
بـســام الفيلي ،بـشــأن الـبــرنــامــج ،قــال إنــه «يعكس
مدى التزام المؤسسة تجاه تعزيز قدرات القطاع
الخاص ،وتحفيز ثقافة االبتكار لديه».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة
ال ـمــواهــب  -ال ـم ــوارد الـبـشــريــة " -ب ـي ـتــك" ،عماد
م ـيــرزا« :عـلــى م ــدار الـسـنــوات األرب ــع الماضية
أثــرى برنامج تحدي االبتكار تجربة موظفي
البنك ،فقد منح آلية تفكير ابتكارية للمشاركين،
م ـك ـن ـت ـهــم مـ ــن ت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـت ـج ــات واالرت ـ ـقـ ــاء
بالخدمات ،مما عاد بنتائج مثمرة على البنك».
وأكدت المديرة العامة للموارد البشرية في
بـنــك الـخـلـيــج ،سلمى الـحـجــاج ،أهـمـيــة تحدي

أعضاء الفرق المشاركة
االبـتـكــار للقطاع الـمـصــرفــي ،فـقــالــت" :أسهمت
األفكار الخالقة المتعلقة بالخدمات المصرفية
الرقمية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة
في توسيع اآلفــاق االبتكارية ،وهو األمر الذي
عززه برنامج تحدي االبتكار لدى المشاركين.
كما أسهم البرنامج بشكل ملحوظ في تطوير
العنصر البشري بالبنك على الصعيدين المهني
والشخصي».
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الــرئـيــس الـتـفـيــذي لشركة

كامكو ،فيصل صرخوه ،إن ما قدمه فريق كامكو
في العرض النهائي من برنامج تحدي االبتكار
لـيــس حـلـمــا ب ـع ـيــدا ،ب ــل واق ـع ــا قــابــا للتنفيذ
بجهود العاملين في الشركة».
يــذكــر أن الـفــرق المشاركة فــي تـحــدي االبتكار
 2018زارت أكبر شركة تصميم في العالم ،وهي
ش ــرك ــة جـنـسـلــر ،الس ـت ـك ـشــاف طــري ـقــة تـطــويـعـهــا
َ
لــا بـتـكــار فــي عملها وكيفية ا سـتـخــدام تقنيتي
الم َ
الواقع االفتراضي والواقع ُ
دمج في بناء استاد

كرة القدم الجديد بلوس أنجلس ،كما تعرفوا على
مصادر اإللهام وراء أبرز التصميمات الهندسية
بمنطقة الشرق األوسط ،كتصميم األفنيوز مول.
وزار الـمـشــاركــون مدينة ديــزنــي النــد ومقر
شركة ريوت جيمز.
يذكر أن برنامج تحدي االبتكار منذ انطالقه
قـبــل  4س ـنــوات قــد شـهــد مـشــاركــة  151موظفا
كويتيا ّ
كونوا  40فريقا من  28شركة كويتية
مختلفة.
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المذكرة تهدف إلى
توفير فرص العمل
للطالب وإتاحة خيارات
تطورهم الوظيفي

وقعت الكلية األسترالية بالكويت مع بنك الكويت
الــوط ـنــي م ــذك ــرة ت ـفــاهــم ،ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز أوج ــه
التعاون بين الطرفين ،وفقا ألهداف الكلية الرامية
إلــى تقوية ثقافة العناية واالهـتـمــام لــدى الطالب،
وت ــزوي ــده ــم بــال ـم ـشــورة ف ــي الـمـجــالـيــن األكــادي ـمــي
والعملي ،إلى جانب دعم عملية العلم لديهم ،وتوفير
فرص العمل والتدريب لهم ،واالرتقاء بعملية التعلم
المستمر ،وإتاحة خيارات التطور الوظيفي لديهم.
ووقع االتفاقية ممثال عن الكلية األسترالية في
ال ـكــويــت نــائــب ال ـشــريــك ال ـم ـفــوض إلدارة ال ـشــؤون
الصناعية المهندس صقر ا لـشــر هــان ،بينما وقع
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمـجـمــوعــات ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الشخصية محمد العثمان ممثال عن بنك الكويت
الوطني.
وت ــوف ــر االت ـف ــاق ـي ــة لـ ـط ــاب ال ـك ـل ـيــة األس ـت ــرال ـي ــة
بالكويت بــرامــج تــدريــب عملي متكاملة لــدى بنك
ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،األمـ ــر الـ ــذي سـيـســاعــدهــم على

تنمية مهاراتهم الشخصية ،حيث اتفق الطرفان
على دعم الطالب من خالل هذا التعاون المتبادل،
الــذي سيؤدي إلى االرتقاء بإمكانات طالب الكلية
وإعدادهم للتميز في سوق العمل.
جــديــر بــالــذكــر أن الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة بــالـكــويــت
أنشئت لتقديم تعليم وتدريب معترف به ومعتمد
على المستوى العالمي ،يستند إلى خبرات واسعة
فى قطاعات األعمال والهندسة والطيران والخدمات
البحرية .ومنذ تأسيسها عام  ،2004شهدت الكلية
نموا متواصال حتى أصبحت إحــدى المؤسسات
التعليمية الرائدة في الكويت ،وباتت تساهم بقوة
في قطاع التوظيف ،وال تزال تخرج طلبة ذوي معرفة
ومهارات وصفات مهنية رفيعة تساهم بانضمامها
إلى المؤسسات المختلفة في دعم االقتصاد الكويتي
اآلخذ في النمو.

أعضاء إدارة األسترالية وممثلو «الوطني»

مستحقات أساتذة «األساسية»
عن العام الماضي األسبوع الجاري
الحيان لـ ةديرجلا :.لجنة لتقليص إجراءات الصرف
● أحمد الشمري
علمت «الجريدة» ،من مصادر
مطلعة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب ،أن إدارة
الهيئة اعتمدت صرف مستحقات
الساعات الــزائــدة ألعضاء هيئة
التدريس في ثالثة أقسام بكلية
التربية األساسية للفصل الثاني
من العام الدراسي الماضي ،من
جانب الرقابة المالية لتحويلها
إلى البنك المركزي ليتم ايداعها
في حسابات األساتذة األسبوع
الجاري.
وذكرت المصادر أن كشوفات
مستحقات األساتذة في مختلف
الكليات للفصل األول من العام
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ت ـن ـت ـظــر
تـحــويـلـهــا إل ــى الــرقــابــة الـمــالـيــة
للتدقيق عليها ،ومن المتوقع أن
يتم تحويلها األسبوع المقبل.
مــن جانبه ،قــال عضو رابطة
أعضاء هيئة التدريس للكليات
التطبيقية د .فــارس الحيان إن
عجلة صرف مستحقات أعضاء
هيئة التدريس في «التطبيقي»
دارت ب ـش ـكــل جـ ـي ــد ،الفـ ـت ــا ،فــي
ت ـصــريــح لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،إلـ ــى أن
توجيهات المدير العام للهيئة
د .ع ـل ــي ال ـم ـض ــف واضـ ـح ــة فــي
هذا التوجه ،وكانت هناك أيضا
جـهــود مـبــذولــة مــن نــائــب مدير
الهيئة للشوون اإلدارية والمالية
م .حـجــرف الـحـجــرف ح ــول آلية
الصرف.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان أن
المستحقات المالية المخصصة
ألعضاء هيئة التدريس التي لم
ت ـصــرف حـتــى اآلن ه ــي الفصل
األول من العام الدراسي الحالي،
وه ــي ج ــاه ــزة م ــن ال ـتــدق ـيــق في
اإلدارة ال ـمــال ـيــة ،وس ـتــرفــع إلــى

فارس الحيان

الرقابة المالية في الهيئة ثم إلى
ال ـصــرف ،الفـتــا إلــى أن إج ــراءات
صـ ـ ــرف م ـس ـت ـح ـق ــات األسـ ــاتـ ــذة
ل ـل ـف ـصــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـث ــان ــي مــن
الـعــام الحالي ستتم تباعا بعد
االنـتـهــاء مــن ص ــرف مستحقات
الفصل األول.
وبـيــن أن هـنــاك لجنة مشكلة
برئاسة د .حجاج العجمي تعمل
جاهدة على وضع آلية واضحة
ل ـت ـق ـل ـيــص إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـص ــرف،
ووصلت إلى تطورات جيدة في
ه ــذا ال ـص ــدد ،وسـيـتــم تطبيقها
خالل بداية الفصل الدراسي االول
المقبل  ،2019 2018-مــؤكــدا أن
الرابطة تعمل بشكل دوري على
متابعة إجراءات الصرف.
وفيما يخص آلية مستحقات
صرف الساعات الزائدة للفصل
الـصـيـفــي الـمـقـبــل ،ق ــال الـحـيــان:
«أخذنا وعودا واضحة من إدارة
ال ـه ـي ـئ ــة ب ـس ــرع ــة ص ــرف ـه ــا بـعــد
االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
الـ ـصـ ـيـ ـف ــي» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ه ــذا
التوجه يبشر بخير ،ولن يحصل
تأخير كما حصل في السنوات
السابقة.

شعب جديدة في تسجيل
«صيفي الهيئة» اليوم
●

أحمد الشمري

ينطلق الفصل الدراسي الصيفي في كليات الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب اليوم ،وسط تجهيزات إدارة الكليات للقاعات
ً
الدراسية ،وفقا للجداول الدراسية الموضوعة لمقررات الطلبة،
ً
والتأكد من سالمتها وصيانتها فنيا خالل األسبوعين الماضيين.
وكشفت مصادر مطلعة في «التطبيقي» لـ«الجريدة» ،عن تزويد
األقسام العلمية لمكاتب التسجيل في الكليات بمختلف الشعب
الــدراسـيــة الـجــديــدة لطرحها خــال فـتــرة التسجيل فــي األسـبــوع
الماضي ،والتي تنطلق اليوم خالل فترة السحب واإلضافة التي
تتزامن مع بداية انطالق الفصل الصيفي ،عقب قرار تعزيز ميزانية
الهيئة.
وأعـلــن عــدد مــن أعـضــاء هيئة الـتــدريــس عبر مــواقــع التواصل
االجتماعي ض ــرورة متابعة مــوقــع التسجيل بعد طــرح مـقــررات
دراسية خاصة في اللغة اإلنكليزية ،وعلم النفس ،وقسم األصول
واإلدارة التربوية ،والتي أغلبها في كلية التربية األساسية.
من جانبها ،أعلنت المسجلة العامة في عمادة القبول والتسجيل
بـ»التطبيقي» ،كــوثــر دروي ــش تــوزيــع مــواعـيــد التسجيل للفصل
الصيفي خالل الفترة من اليوم حتى بعد غد الثالثاء ،وذلك بمنح
ً
ً
ً
كل طالب موعدا واحدا مدته ساعة تقريبا موزعة حسب الوحدات
المتبقية لكل طــا لــب ،لتمكين الطلبة مــن استكمال جــداو لـهــم أو
سـحــب ال ـم ـقــررات المسجلة فــي حــالــة ع ــدم رغبتهم فــي الــدراســة
بالفصل الصيفي.
ولفتت دروي ــش ،فــي تصريح صـحــافــي ،إلــى معالجة الـجــدول
الدراسي حسب اإلمكانات المتوافرة والمتاحة ،ورفع سقف الشعب
الدراسية ،مبينة انه «يمكن للطالب المفصول اكاديميا ان يسجل
في الفصل الدراسي الصيفي ،ألنه اختياري وليس اجباريا ،ويعتبر
مكمال للفصل الثاني .»٢٠١٨-٢٠١٧

«اتحاد التطبيقي» لتوفير
مترجمي إشارة للصم والبكم
أعلنت نائبة رئيس االتحاد
ال ـعــام لطلبة وم ـتــدربــي الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
وال ـت ــدري ــب ل ـش ــؤون ال ـطــال ـبــات،
سجى العازمي ،تضامن االتحاد
ودعـ ـم ــه ل ـح ـم ـلــة ال ـص ــم وال ـب ـكــم
التي تم تدشينها على «تويتر»،
وال ـ ـتـ ــي ت ــوض ــح مـ ـ ــدى م ـع ــان ــاة
تلك الشريحة بكليات ومعاهد
الـهـيـئــة ،وع ــدم تــوافــر مترجمي
إش ـ ــارة ل ـهــم ي ـســاعــدون ـهــم على

فـهــم ال ـم ـحــاضــرات ،وق ــد تسبب
هــذا التقصير فــي رس ــوب كثير
مـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي تـ ـل ــك ال ـش ــري ـح ــة
واستنفادهم مدة البقاء.
وذكرت العازمي ،في تصريح
أمس ،أن االتحاد لم يغفل عن تلك
المشكلة ،وأصــدر تصريحا في
السابق يوضح أن شريحة ذوي
اإلعــاقــة فــي «التطبيقي» تواجه
عديدا من الصعوبات ،وأنه البد
من تكاتف الجهود لحلها.

أكاديميا
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أنقذوا غزة تنقذوا فلسطين

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :موقف سياسي ...قاتل الله السياسة
ال يتأتى للوزير في
المحكمة السياسية
تصحيحا لإلدانة ،كما
يحدث في المحاكم حيث
تتعدد درجات التقاضي،
فيباح للمحكوم عليه حق
الطعن في الحكم الصادر
بإدانته أمام محكمة
أعلى ،ثم يباح له الطعن
بتمييز الحكم الصادر عن
هذه المحكمة لخطأ في
القانون أو في تطبيقه،
ثم يحق له بعد انقضاء
فترات حددها القانون
رد اعتباره.

أعضاء مجلس
األمة ضمير
أمتهم والوزير
وديعة بين
أيديهم ليحكموا
في أمره بالعدل

موقف سياسي
بعد تجديد الثقة بوزير النفط ووزير
الكهرباء والماء السيد بخيت الرشيدي،
بـحـصــول طـلــب طــرح الـثـقــة بــه عـلــى 11
ً
ص ــوت ــا  ،وعـ ــدم مــواف ـقــة ( )34ع ـلــى هــذا
الطلب من أصل الحضور ( ،)45ثار جدل
عندما سحب أحد النواب المعارضين
الثقة بالوزير الرشيدي ،سحب اسمه
مــن طـلــب ط ــرح الـثـقــة بــوزيــرة الـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل ه ـن ــد ال ـص ـب ـيــح،
ً
مبررا ذلك بأنه موقف سياسي.
و فــي هــذا السياق علق النائب عادل
ال ــدمـ ـخ ــي فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن
ب ــأن ال ـج ـل ـســة ش ـه ــدت م ـم ــارس ــات غـيــر
ديمقراطية و غـيــر قــا نــو نـيــة ،را فـضــا أن
يـتــم ا لـتـعــا مــل مــع اال سـتـجــواب بطريقة
"سيب وأنا أسيب".
وأكد أن مصلحة البلد واحترام عقول
ال ـن ــاس والـ ـ ــرأي ال ـع ــام ف ــوق ك ــل ش ــيء،
ً
محذرا من أن ما حصل هو رأس جبل
الـجـلـيــد ،وث ـمــرة ون ـتــاج ن ـظــام الـصــوت
الواحد في االنتخابات.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ــذا ا لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام كـ ــرس
االصطفاف القبلي والطائفي والفئوي،
و"ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـم ـح ـســوبــة ع ـلــى الـحـضــر
أصبح يقف معها نواب عائالت ودوائر
معينة ،والوزير المحسوب على قبائل
معينة يقف معه أناس معينون ،فهؤالء
ال يـهـمـهــم إال قبيلتهم و طــا ئـفـتـهــم ألن
لديهم صوتا انتخابيا واحدا".

حماية العدالة في محكمة الوزراء
وال أم ـل ــك م ــن تـعـلـيــق ع ـلــى الـمــوقــف
السياسي ،و مــا صــرح به النائب عادل
ا ل ــد م ـخ ــي ،إال أن أ ن ـق ــل م ــا كـتـبـتــه عـلــى
صفحات "الـقـبــس" فــي عــددهــا الـصــادر
في  2000 /11 /28تحت عنوان "محكمة
الوزراء وحماية العدالة".

َ َ
ٌ ْ
ُ ْ يقول الله تعالى"َ :ول ت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر
أخ َرى".
َ َ َ َْ ُ ْ َْ َ
ويقول عز و جــل" :و ِإ ذ ا حكمتم بين
َّ
ْ
َ ْ َ ُ
ـاس أن تـ ْـحــكـ ُـمــوا ِب ــال ـ َـع ـ ْـد ِل" .ويـقــول
ال ــن ـ ِ
ً
سـبـحــانــه مـخــاطـبــا رســولـ َـه ،صـلــى َالله
ْ ُ
ْ َ
احك ْم َب ْين ُه ْم
عليه وسلم"َ :و ِإ ن َحك ْم َت ْف
َّ َّ َ ُ ُّ ْ
ْ
َ
ُ
ط ِإ ن الله ي ِحب المق ِس ِطين ".
ِبال ِق ْس ِ
ويـ ـق ــول الـ ــرسـ ــول ،ص ـل ــى الـ ـل ــه عـلـيــه
وسـ ـل ــم" :ع ـ ــدل س ــاع ــة خ ـي ــر م ــن ع ـب ــادة
ستين سنة".
ويقول أبو مسلم الخوالني "إذا عدلت
مع أهــل األرض جميعا ُ
وجــرت في حق
رجل واحد فقد مال جورك بعدلك".
اآليــات الكريمة واألحــاديــث الشريفة
وأقوال العلماء هي التي ستكون النبع
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـمــد م ـن ــه ق ـضــاة
مجلس األمــة قــرارهــم ،بل حكمهم الذي
خ ـل ــوا إلـ ــى أن ـف ـس ـهــم ل ـل ـم ــداول ــة ف ـيــه في
الـطـلــب ال ــذي ق ــدم إل ــى الـمـجـلــس بـطــرح
الثقة بــالــوزيــر ،هـكــذا أراد الــدسـتــور أال
ي ـص ــدر ال ـح ـكــم إال ب ـعــد الـ ـم ــداول ــة ،وأن
تستمر ا لـمــداو لــة حتى النطق بالحكم
بعد االستماع إلى اثنين ممن يعيدون
الطلب واثنين من المعارضين.
وفـ ــي ظـ ــال الـ ـع ــدل ال ـ ــذي ه ــو أس ـمــى
ً
ال ـغــايــات وأنـبـلـهــا ق ـصــدا س ــوف يصدر
قضاة هذه المحكمة حكمهم ،فهم أعضاء
مـجـلــس األمـ ــة ضـمـيــر أم ـت ـهــم ،وال ــوزي ــر
وديـعــة بين أيــديـهــم ليحكموا فــي أمــره
بالعدل الذي هو أعز المقدسات وأعالها،
وه ــم فـيـمــا س ــوف ي ـص ــدرون ــه م ــن حكم
مدينون لربهم وألنفسهم بما يعتقدون
أنــه الحق الـخــاص ،ســواء أرضــي بعض
الـنــاخـبـيــن أم س ـخ ـطــوا ،وس ـ ــواء أواف ــق
حكمهم هــوى هــذا الـبـعــض أم انـصــرف
عنه ،فليس ينبغي للقاضي أن يصدر
فيما يرى من حكم عما يقوله الناس فيه
المولى
أو ما يمكن أن يقولوا فيه ،يقول
َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
احذ ْره ْم
وجل" :ول تت ِبع أهواء هم و
عز
َ ْ َ َ َّ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ
ض َما أنزل الل ُه ِإل ْي َك".
أن يف ِتنوك عن بع ِ

د .مصطفى البرغوثي*
والعدل هو بعض ما أنزل الله إلينا في
كتابه الكريم ،بل هو أسمى ما أنزله.
إن ـه ــا والي ـ ــة ال ـق ـض ــاء ال ـت ــي ي ـتــوالهــا
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ب ـن ــص ال ــدسـ ـت ــور ،ال ــذي
عهد بها إليهم عندما يوجه اتهام إلى
أحد الوزراء بتقصيره في أداء واجباته
أو إخ ــال ــه بــال ـث ـقــة وال ـم ـســؤول ـيــة الـتــي
ي ـتــوالهــا ،وح ـظــر عـلـيـهــم االش ـت ــراك في
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـث ـقــة ب ــأح ــده ــم ،وهــو
الحظر الــوحـيــد فــي نـصــوص الدستور
ال ـتــي كـفـلــت ل ـل ــوزراء حـقــوقــا مـتـســاويــة
ً
مــع ســائــر أعـضــاء مجلس األم ــة تقديرا
م ــن ال ـم ـشــرع ال ــدس ـت ــوري لـطـبـيـعــة هــذه
الــواليــة التي تختلف عن سائر واليــات
ا لـحـكــم ،وا لـتــي ينبغي أن يتحلى فيها
النائب بصفات القاضي ،وأهمها الحيدة
وال ـت ـجــرد ،بـحـيــث ال ي ـكــون بـيـنــه وبـيــن
م ــن يـحـكــم ل ــه مـ ــودة ي ــرج ــح مـعـهــا عــدم
استطاعته الحكم بغير ميل ،فضال عن
الـتـضــامــن ال ـ ــوزاري ال ــذي هــو أص ــل من
أصول الحكم.
إنها رسالة القضاء التي يجب على
نــواب األمــة أن يحملوها وإنها األمانة
ال ـتــي ي ـجــب أن ي ــؤدوه ــا م ـت ـحــرريــن من
كل الضغوط أو القيود أو المؤثرات أو
اإلغ ــراء ات أو التهديدات أو التدخالت،
ب ـع ـي ــدي ــن عـ ــن ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــول
بينهم و بـيــن أداء ر ســا لـتـهــم ا لـمـقــد ســة،
ال تـضـعـفـهــم رغ ـب ــة أو تـثـنـيـهــم ره ـب ــة،
غير مبالين بما يحف بهم مــن مكاره،
إذا فقدوا بضعة أ صــوات من رصيدهم
االنتخابي في االنتخابات القادمة؛ فذلك
قدرهم ،وتلك مهمتهم ونبض حياتهم،
ولن يحمل عنهم أصحاب هذه األصوات
وزره ــم فــي ال ــدار اآلخ ــرة إذا ح ــادوا عن
الحق أو تنكبوا العدل.
ويعلم نواب األمة أن مسؤوليتهم أكبر
وأخـطــر مــن قضاة المحاكم ،ألن هــؤالء
إنما يطبقون نصوصا مسبقة وضعها

لهم المشرع تؤثم الفعل وتحدد له أكثر
من عقوبة ،يترك للقاضي تقدير أيها
يكون أد نــى إلى تحقيق العدل بحسب
خـ ـط ــورة ال ـف ـعــل ال ـم ــرت ـك ــب ،ومـ ــا تــرتــب
عليه مــن ض ــرر ،أ مــا ن ــواب األ م ــة فإنهم
ي ـش ــرع ــون ف ــي ال ـم ـح ــاك ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
القانون الذي يؤثم الفعل المرتكب من
الوزير ،ويحدد المحظورات التي يجب
أن ينأى بنفسه عنها ،فإذا أدانوا الوزير
ب ـهــا فـ ــإن ال ــدس ـت ــور ق ــد أن ـ ــزل بــالــوزيــر
ع ـق ــوب ــة واح ـ ـ ــدة ه ــي اعـ ـتـ ـب ــاره م ـع ـتــزال
منصبه الوزاري.
و ه ـ ـ ــذه اإلدا ن ـ ـ ـ ــة إذا ع ـل ـق ــت ب ــا ل ـث ــوب
األب ـ ـيـ ــض لـ ـل ــوزي ــر ف ــإنـ ـه ــا تـ ـظ ــل ك ــذل ــك
ط ـي ـلــة ح ـيــاتــه ال ي ـم ـلــك تـصـحـيـحــا لـهــا
أو تـصــو يـبــا ،كـمــا يـحــدث فــي المحاكم
عندما تتعدد درجات التقاضي فيباح
للمحكوم عليه حــق الطعن فــي الحكم
الصادر بإدانته أمام محكمة أعلى ،ثم
يباح له الطعن بتمييز الحكم الصادر
عن هذه المحكمة لخطأ في القانون أو
فــي تطبيقه ،ثــم يـحــق لــه بـعــد انقضاء
فـ ـت ــرات ح ــدده ــا الـ ـق ــان ــون رد اع ـت ـب ــاره
وم ـح ــو آث ـ ــار هـ ــذا ال ـح ـك ــم ،وكـ ــل ذلـ ــك ال
يتأتى للوزير في المحكمة السياسية.
ول ـك ــن ي ـظ ــل ل ـل ـم ـحــاك ـمــة ال ـس ـيــاس ـيــة
موئل حصين يعصم به النائب نفسه
م ــن أي ـ ــة مـ ــؤثـ ــرات وم ـ ــن أي ت ــدخ ــل فــي
قراره ،وهو ما تنص عليه المادة 108
من الدستور من أن النائب يمثل األمة
ب ــأس ــره ــا وي ــرع ــى ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة،
وال سـلـطــان ألي هـيـئــة عـلـيــه فــي عمله
بالمجلس أو لجانه.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
كان هذا المقال في سياق ما تناولته
مــن ّ
رد على ا سـتـجــواب وز يــر الكهرباء
والماء ووز يــر الدولة لشؤون اإلسكان
الــدكـتــور ع ــادل الـصـبـيــح ،وقـبــل جلسة
ً
ط ــرح الـثـقــة الـتــي ك ــان م ـحــددا لـهــا يــوم
الرابع من ديسمبر 2000م.

متطوعون من بلدي
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

في الكويت كثيرة هي المجاالت التي تحتاج إلى اختراقها
من قبل هؤالء الفرسان المتطوعين من شباب البلد ،وعلى
رأسها العناية االجتماعية بالمرضى ،فإحصاءات الصحة
العامة تفصح عن تزايد مرضى السرطان واألعصاب الذين
تضطرهم ظروفهم لإلقامة طويال في المستشفيات،
هذا إضافة إلى المشاكل التي تعج بها دور الرعاية
االجتماعية.
أول العمود:
م ــا إن ُي ـتـهــم نــائــب ف ــي مـجـلــس األمـ ــة بــالــرشــوة حتى
يتطوع بـتــوزيــع االتـهــامــات لــزمــائــه ،وكــأنــه يـقــدم هدية
ً
مجانية للناخبين لمعرفة ما هو معروف سلفا!
***
حركة التطوع اإلنسانية النشيطة التي يقودها شباب
الكويت من الجنسين في معظم أشهر السنة ،وفي رمضان
خاصة ،والتي تشمل أعمال جمع التبرعات المالية وإعادة
تدويرها بمساعدات عينية ،ونشاطهم الميداني في هذا
القيظ الالهب ،واحتماالت تعرضهم لمخاطر الوجود في
مناطق عشوائية كالصليبية وجليب الشيوخ وغيرها
يجب أن يكون محل اهتمام أكبر من الجهات الرسمية.
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة مـطــالـبــة بــال ـتــواصــل مع
قياديي هــذه المجاميع ،وا لـسـمــاع لهم لمعرفة خريطة
الفقر والعوز في الكويت ،ووزارة التربية والتعليم من
جانبها مطالبة باالجتماع بهذه المجاميع لالستفادة
م ــن عـ ــرض ج ـه ــوده ــم ال ـت ـطــوع ـيــة أم ـ ــام ط ـل ـبــة الـ ـم ــدارس
وتشبيكهم في أنشطة تطوعية مشتركة ،بل أكثر من ذلك
في اعتماد منهج دراســي حول التطوع كجانب أخالقي
في حياة اإلنسان.
مــا يـحــدث فــي األوس ــاط الشبابية فــي مـجــال التطوع
لـمـســاعــدة الـبـشــر الـمـتـعـثــريــن م ــادي ــا وصـحـيــا ونفسيا
ليس بجديد كروح سلوكية في المجتمع الكويتي ،فبناء
المدرسة المباركية  ١٩١١واألحمدية  -١٩٢١في بواكير
ا لـقــرن ا لـمــا ضــي -وبجهود أهلية دليل نضج ا لـنــاس في
تلك المرحلة ،وهو نضج ينمو مع مرور الوقت ،فالشباب
ال ـم ـت ـطــوعــون الـ ـي ــوم ه ــم أحـ ـف ــاد ذلـ ـَ َـك ال ـج ـيــل بــالـمـفـهــوم
الزمني ،والمسألة هنا استمرار لنفس وسلوك كويتي
ُم ِحب للخير.
مثل هــذه األنشطة يجب أن تحظى باهتمام مجلس
ا ل ــوزراء مباشرة مــن خــال التشجيع وا لــد عــم المعنوي
لهذه المجاميع التطوعية الجادة ،بل التفكير في تطوير
ه ــذا ا لـسـلــوك لـيـصـبــح أ ك ـثــر نـضـجــا و تـنـظـيـمــا ليساهم
ف ــي تـقــديــم ح ـلــول ج ــذري ــة تـتـخـطــى م ـســألــة جـمــع الـمــال
ً
وتوزيعه نقدا أو عينا إلى تقديم حلول لتخفيف حدة
هذه الظواهر التي تعكس حقيقة وحجم الفساد السائد
(ال ـم ـتــاجــرة بــالـبـشــر) أو ال ـتــأخــر فــي الـحـســم الـسـيــاســي
لقضايا عالقة (ا لـبــدون وأو ض ــاع ا لـمــرأة المتزوجة من
غير كويتي).
في بريطانيا كمثال أكثر من  ٢٢٠ألف منظمة خيرية
مسجلة وغير مسجلة ،تدعمها تبرعات سوق يقدر بـ١٠
ً
مليارات جنية إسترليني سنويا ،ويعمل فيها  ٨٠٠ألف
موظف ،بساعات تطوع تبلغ  ٩٠مليون ساعة أسبوعيا،
ً
حيث يعتبر التطوع هناك نوعا من رد الجميل للمجتمع،
وك ــل ه ــذا اإلرث اإلن ـك ـل ـيــزي فــي مـســألــة ال ـت ـطــوع مرتبط
بالنظام التعليمي ،وما يقدمه له القطاع الخاص من مال
وخبرة إلدارته.
ف ــي ال ـكــويــت كـثـيــرة ه ــي ال ـم ـجــاالت ال ـتــي تـحـتــاج إلــى
اختراقها من قبل هؤالء الفرسان من شباب البلد ،وعلى
رأسها العناية االجتماعية بالمرضى ،فإحصاء ات الصحة
الـعــامــة تفصح عــن تــزايــد مــرضــى الـســرطــان واألع ـصــاب
الذين تضطرهم ظروفهم لإلقامة طويال في المستشفيات،
ولعل التجربة الناجحة لبيت عبدالله للعالج التلطيفي
لألطفال تستحق البناء عليها وتوسيعها ،هذا إضافة إلى
المشاكل التي تعج بها دور الرعاية االجتماعية.
ال يمكن تغيير سـلــوك ا لـنــاس بــا لـنـصــح ،أو اإلر ش ــاد
الديني فقط ،بل يجب تسهيل مهامهم ودعمهم ليلمسوا
حــا جــات ا لـنــاس بأعينهم وأ يــد يـهــم ،فــا لـتـطــوع يـجــب أن
يكون أمام أعين القطاع الخاص لصناعة شراكة ُت ِّ
طو ر
من هذا الحس والنبض اإلنساني في الكويت.

ُ
فجعنا يوم الجمعة الماضي باستشهاد المسعفة الباسلة في
اإلغاثة الطبية الفلسطينية رزان النجار برصاص االحتالل المجرم
وهي تقدم اإلسعاف لجرحى مسيرة العودةُ ،
وجــرح الى جانبها
بالرصاص الحي ثالثة آخــرون من مسعفي اإلغاثة الطبية ومئة
جريح آخرون.
وذل ــك بـعــد أن اضـطــر لـيـبــرمــان وزبــانـيـتــه الب ـتــاع تهديداتهم
ووعيدهم وقبلوا بالعودة إلى حالة التهدئة العسكرية في غزة،
ألنهم يخشون شن حرب شاملة ،وبعد أن أيقنوا أن استفزازاتهم
لم تفلح في إخفاء الصورة البشعة لجيشهم الذي يطلق قناصته
الرصاص الحي والمتفجر على المتظاهرين السلميين ،وبعد أن
صار واضحا أن أالعيبهم فشلت في كسر المقاومة الشعبية التي
سـتــواصــل الـنـهــوض بــأشـكــال مختلفة ،وبـعــد أن أصبحت صــورة
شهيدة اإلنسانية رزان النجار وثيقة إدانــة لحكام إسرائيل وكل
من يدعمها ويتستر على سياساتها اإلجرامية ضد الفلسطينيين.
ومــرة أخــرى ،تحمل أهــل غــزة البواسل الـعـ َ
ـبء الثقيل للتصدي
لالحتالل واعتداءاته ،رغم الظروف القاسية التي يعيشونهان ففي
ّ
األمرين ،فالحصار اإلسرائيلي الخانق يوشك
غزة يعاني الناس
ً
ً
على إنهاء عامه الثاني عشر ،واالحتالل ما زال قائما بــرا وبحرا
ً
وجــوا ،وفي غزة ال يحصل الناس على الكهرباء إال أربــع ساعات
يوميا ،قد تصلهم في النهار أو في منتصف الليل.
 95في المئة من مياه غــزة ملوثة أو مالحة ،و 70في المئة من
شواطئها أصبحت ملوثة بمياه الـمـجــاري ،أمــا صـيــادو غــزة فال
يسمح لهم باإلبحار ألعمق من ستة أميال ،وإن حققوا صيدا هزيال
فسيكون في مياه ملوثة ،وبيوت كثيرة ال تستطيع الحصول حتى
على المياه المالحة ،ألتها تفتقد الكهرباء الــازمــة لضخ المياه
لبيوتها العالية.
 80فــي المئة مــن خريجي الـجــامـعــات ،وهــي جــامـعــات ممتازة
بالمعايير العلمية واألكاديمية ،عاطلون عن العمل ،إذ يقول موظفو
القطاع األهلي والخاص ،الذين ما زالوا يحصلون على رواتبهم" ،إن
كل واحد منهم أصبح مسؤوال عن إعالة أربع أو خمس عائالت ممن
انقطعت رواتبهم" .فالتجارة انهارت ،واألعمال تنهار ،أما النقود فقد
انطبق عليها حرفيا تعبير أنها غدت "عملة نادرة".
أنا أريد أن يتخيل كل من يقرأ هذا المقال أنه يعيش في قطاع
غزة :ال ماء نظيفا وال كهرباء ،ال دفء في الشتاء القارس وال تهوية
في الصيف القائظ ،وال عالج مناسبا في الوقت المناسب ،وال حق
في السفر حتى لو كان للعالج أو للدراسة أو للقاء األحبة ،وأقارب
كثيرون يطلبون المساعدة ولو في توفير بضعة أرغفة ألطفالهم
الجائعين ،ألن البحر ملوث والهواء ملوث ،والتربة ملوثة ،والناس
تتساءل إلى متى؟
وال حــاجــة إلط ــاق مــزيــد مــن الـخـيــال ،إذ يكفى أن يـتـصــور كل
واحــد منكم أنه يعيش في سجن محكم اإلغــاق ،مع فرق أساسي
عــن السجون الـعــاديــة ،إذ إن باحة غــزة السجن مفتوحة للقصف
بالطائرات ،ومن السفن ،وبقذائف المدفعية والدبابات كلما أراد
االحتالل.
هل يقبل أي إنسان منكم أن يرى طفله أو طفلته يعاني مرضا
مستعصيا وهو عاجز عن توفير الدواء له أو لها ،أو عن التخفيف
من آالمه أو آالمها ،أو عن نقله أو نقلها إلى مستشفى يعالج سرطانا
أصابه أو أصابها ،ال سمح الله.
ال شك أن أســوأ أنــواع األســى هو الشعور بالعجز أمــام معاناة
طفل أو طفلة ،أو شخص نحبه ونعجز عن مساعدته ،وهو أسى
ال أتمناه ألحد.
موضوعيا ،وبعيدا عن التحزب واالنقسام والتعصب ،فإن كل
إنسان عاقل يدرك هدف السياسة اإلسرائيلية وأعوانها وداعميها
تجاه قطاع غزة.
ً
إن ـهــم ي ــري ــدون فـصــل غ ــزة عــن الـضـفــة وال ـق ــدس ب ــأي ث ـمــن ،أوال
للتخلص من الثقل الديمغرافي لمليوني فلسطيني يعيشون هناك،
ً
ً
وثانيا لتسهيل ابتالع وضــم الضفة الغربية وتهويدها ،وثالثا
لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ولتكريس منظومة االحتالل
والتهويد والتمييز العنصري.
وه ـ ــم يـ ــريـ ــدون بـ ـق ــاء ال ـف ـص ــل واالنـ ـقـ ـس ــام ك ــي ت ـن ـش ـغــل مـعـظــم
الطاقات والقوى الفلسطينية عن االحتالل بالصراعات الداخلية،
واالنقسامات المحزنة ،وألن الفصل بين غزة والضفة هو الشرط
ال ـم ـم ـهــد ل ـت ـمــريــر م ـخ ـط ـطــات صـفـقــة ال ـق ــرن ف ــي تـصـفـيــة الـقـضـيــة
الفلسطينية.
وإذا وقعت الواقعة وحقق حكام إسرائيل أهدافهم فــإن أجيال
المستقبل لن تتوقف أمام التفاصيل بالتساؤل عمن كان مسؤوال
أو من لم يكن ،بل ستحمل جيلنا بكامله مسؤولية الكارثة ،ولهذا
فإن إنقاذ غزة وأهل غزة من معاناتهم أصبح واجب الجميع ،وألن
إنـقــاذ غــزة صــار شرطا إلنـقــاذ فلسطين ومستقبل فلسطين ،وال
حاجة لمزيد من الكالم.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
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«داعش» انهزم في «اإلنترنت»
التنسيق الدولي
بين عدد من الدول
الكبرى ،والضغط على
الشركات المسؤولة
عن تشغيل مواقع
التواصل االجتماعي؛
مثل «فيسبوك»،
و«يوتيوب»،
و«تويتر»،
ً
ً
أثمرا تحوال جوهريا،
وأديا إلى إغالق ماليين
المواقع والحسابات ،التي
استخدمها «داعش»
في بث رسائله وترويج
دعايته.

ال يمكن إغفال
أثر العمليات
الميدانية التي
استهدفت
"داعش" في
تفكيك قدراته
االتصالية

ال يمكن القول إن تنظيم "داعش" انتهى،
ً
وإنــه لم يعد قــادرا على تهديد أمننا؛ فما
ً
زال هذا التنظيم قادرا على القيام ببعض
األدوار ال ـخ ـط ــرة ال ـت ــي دأب ع ـل ـي ـهــا مـنــذ
إطاللته الشريرة على المشهدين اإلقليمي
والعالمي.
ً
يستطيع "داعش" اليوم أن يجند أفرادا،
وأن يــدفـعـهــم إل ــى شــن عـمـلـيــات إرهــابـيــة،
وأن ي ـبــث س ـمــومــه ع ـبــر ب ـعــض الــوســائــط
اإلعالمية ،فيحرض على العنف ،ويشيع
التمييز ،وينشر الكراهية ،لكنه فقد معظم
قدراته االستراتيجية.
ولذلك ،ال يمكن اعتبار أن "داعــش" بات
ً
جزء ا من الماضي ،أو أنه تحول من آليات
ووقــائــع ملموسة على األرض إلــى مجرد
ُ
أف ـكــار ،لـكــن يمكن ال ـقــول إن "داعـ ــش" هــزم
ً
استراتيجيا ،وأنــه لم يعد بوسعه إحداث
تغيير استراتيجي فــي مسار السياسات
الوطنية واإلقليمية والدولية.
ً
ل ـي ــس ه ـ ــذا احـ ـتـ ـف ــاال ب ــال ـن ـص ــر ،ول ـك ـنــه
م ـحــاولــة لـفـهــم ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ــم عـبــرهــا
إجـهــاض م ـحــاوالت "داع ــش" للتحول إلى
دولة ذات ارتكاز ترابي وسيادة ،وإلى العب
عــالـمــي يـمـكــن أن يــرســي اسـتــراتـيـجـيــات،
ويـغـيــر فــي م ـس ــارات الـسـيــاســة اإلقليمية
والدولية.
لقد فقد "داعش" نحو  %98من األراضي
ً
ال ـتــي ك ــان يـسـيـطــر عـلـيـهــا خ ـصــوصــا في
سـ ــوريـ ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ب ـع ــدم ــا اتـ ـس ــع ن ـطــاق
ً
سيطرته سابقا ليشمل أراضي تعادل ثلثي
مساحة بريطانيا.
مع االنحسار الترابي لألراضي التي كان
يسيطر عليها "دا ع ــش" ينكمش التنظيم
ويتراجع أثره ،لكن األهم أن ذلك االنحسار
راف ـ ـقـ ــه تـ ــراجـ ــع ح ـ ــاد وواضـ ـ ـ ــح فـ ــي ن ـطــاق
سيطرته االتصالية.
لــم يكن بوسع العالم أن يهزم "داعــش"
ً
استراتيجيا ،كما هو حادث اآلن ،من خالل
عمليات القصف والقتال الميداني (التي
كان لها أثر كبير من دون شك) فقط ،لكن

هذا النصر لم يكن ليتحقق من دون هزيمة
"داعش" في ميدانه األثير ...اإلنترنت.
هزيمة "داعــش" لم تكن ممكنة من دون
ت ـق ـل ـيــص الـ ـمـ ـس ــاح ــات الـ ـت ــي اح ـت ـل ـه ــا فــي
الفضاء االتصالي اإلقليمي والعالمي ،عبر
ً
استراتيجيته الشرسة للتمركز اتصاليا،
ً
وه ــي االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي الق ــت نـجــاحــا
ً
مبهرا مع صعود التنظيم ،فلم تكن هزيمة
"داع ـ ــش" ممكنة مــن دون تقليص نـفــوذه
االتصالي.
ً
ي ـب ــدو أن دوال وأج ـ ـهـ ــزة اس ـت ـخ ـب ــارات
عالمية أدرك ــت الخطر المتولد عــن إتقان
"داعـ ـ ـ ـ ــش" الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ف ــي أنـشـطـتــه اإلره ــاب ـي ــة منذ
س ـنــوات؛ ففي أكـتــوبــر مــن عــام  ،2014حل
ال ـج ـن ــرال ج ــون آل ـي ــن ،الـمـنـســق األم ـيــركــي
ل ـل ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي ض ــد "ت ـن ـظ ـيــم ال ــدول ــة
ً
اإلسالمية" (داع ــش) ،ضيفا على الكويت،
لحضور اجتماع بين دول التحالف ،بشأن
تنسيق الـجـهــود ضــد الــدعــايــة اإلعــامـيــة
لإلرهابيين.
ومن بين ما قاله الجنرال األميركي على
هــامــش ه ــذا االج ـت ـمــاع إن دول الـتـحــالــف
نجحت في تكبيد "داعــش" خسائر كبيرة
على مستوى العتاد واألفراد ،لكنها أخفقت
في مواجهته في ساحة "اإلنترنت" ،بعدما
اع ـت ـبــر أن ه ــذا الـتـنـظـيــم يـمـتـلــك "مــاكـيـنــة
دعائية رهيبة".
امـتـلــك "داع ـ ــش" اسـتــراتـيـجـيــة إعــامـيــة
م ـت ـكــام ـلــة ،وت ـل ــك االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة حــولــت
القدرات االتصالية التي يمتلكها التنظيم
إلى "أداة قتال رئيسة" ،ويمكن القول إن تلك
األداة بالذات كانت األكثر فاعلية ونجاعة
بين الوسائل المختلفة التي استخدمها
لتحقيق أهدافه.
أوضحت دراسات عديدة حجم المنظومة
اإلع ــام ـي ــة وال ــدع ــائ ـي ــة ال ـت ــي اسـتـخــدمـهــا
"داعـ ـ ـ ـ ــش" ،وتـ ـنـ ــوع وس ــائ ـل ـه ــا ،وبـ ـ ــات مــن
ال ـم ـعــروف أن تـلــك الـمـنـظــومــة تـشـكــل آلية
للدعاية ،واالستقطاب ،والتجنيد ،واالتصال

الميداني ،والتعبئة ،والـتــدريــب ،وإصــدار
ً
التكليفات ،و ص ــوال إ لــى تنفيذ العمليات
اإلرهابية.
أوضحت دراسات غربية عديدة أن %80
من األعضاء الذين تم تجنيدهم لالنضمام
إلى "داعش" في أوروبا أتوا عبر "اإلنترنت"،
وأث ـب ـتــت أن "داعـ ـ ــش" اس ـت ـط ــاع ،ف ــي فـتــرة
ً
ازده ــاره ،أن يجند شهريا أكثر من 3400
عنصر عبر حمالت إلكترونية.
ويفسر نيك أوبــرايــان ،الرئيس السابق
ل ــوح ــدة م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ف ــي ال ـشــرطــة
البريطانية ،أسباب النجاح الباهر لـ"داعش"
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي،
بقوله" :إنها وسيلة تكنولوجية رخيصة
ال ـث ـمــن ،ويـسـهــل الـتـحـكــم فـيـهــا ،س ــواء من
م ـغ ــارة ف ــي ج ـبــال أف ـغــان ـس ـتــان ،أو م ــن أي
مقهى في أي مدينة ،قرب حاسوب مرتبط
باألقمار االصطناعية ...فالتغريدة ال تكلف
ً
شيئا".
بـ ـسـ ـب ــب إدراك "دا عـ ـ ـ ـ ـ ــش" لـ ـلـ ـتـ ـط ــورات
االتصالية التي تحكم عالمه ،استطاع أن
يسخر تلك التطورات من أجل توسيع نطاق
نفوذه ،وهو أمر لم يكن بالوسع مواجهته
من دون استراتيجية عالمية بدأت نتائجها
في الظهور قبل سنتين.
في ذروة ازده ــار التنظيم امتلك شبكة
إع ــامـ ـي ــة ض ـخ ـمــة وم ـ ــؤث ـ ــرة ،ت ـك ــون ــت مــن
ً
مئات الـمــدونــات ،كما طــور التنظيم عــددا
مــن الـمـنـتــديــات اإللـكـتــرونـيــة ،الـتــي عملت
ً
كحاضنات إرهابية واستقطبت أفرادا من
مجتمعات ع ــدة؛ مثل منتديات "النصرة
الـ ـجـ ـه ــادي ــة" ،و"شـ ـبـ ـك ــة حـ ـنـ ـي ــن" ،وش ـب ـكــة
"الزرقاوي".
واستطاع التنظيم أن ينتج العديد من
ال ـمــواد اإلعــامـيــة الـجـيــدة الـصـنــع ،والـتــي
حظيت بانتشار و تــأ ثـيــر بالغين؛ ومنها
مؤسسة "الفرقان" ،و"االعتصام" ،و"الحياة"،
و"أع ـم ــاق" ،و"الـبـتــار" ،و"دابـ ــق" ،و"أج ـنــاد"،
وغيرها.
ل ـقــد أدركـ ـ ــت الـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى أن هــزيـمــة

"داعش" ال يمكن أن تتحقق من دون تقليم
أظافره على الشبكة ،وهو األمر الذي أدى
إلـ ــى ت ـعــزيــز م ـطــال ـبــات دول م ـثــل الـصـيــن
وروس ـ ـيـ ــا ب ــإخ ـض ــاع ال ـف ـض ــاء اإلن ـتــرن ـتــي
لمقتضيات السيادة الوطنية.
فــي دراس ــة ص ــدرت األس ـبــوع الـمــاضــي،
أعلن مرصد األزهر بالقاهرة أن "المكافحة
اإللكترونية" لنشاط "داعش" على اإلنترنت
ً
أث ـمــرت تــراج ـعــا فــي وج ــود الـتـنـظـيــم عبر
الشبكة.
وقــالــت ال ــدراس ــة إن إص ـ ــدارات "داع ــش"
انخفضت بشكل ملحوظ ،وبات هناك قدر
واض ــح مــن الـتــأخــر فــي إصـ ــدار الـبـيــانــات،
وسقطات فــي الترجمة ،وتــراجــع مستوى
ً
اإلن ـت ــاج فـنـيــا ب ـصــورة واض ـح ــة ،فـلــم تعد
الصور والفيديوهات تصور بذات الجودة
التي عرفتها اإلصدارات األولى للتنظيم.
ال يمكن إغفال أثر العمليات الميدانية
التي استهدفت "داعش" في تفكيك قدراته
االتصالية؛ فعبر تلك العمليات تم ضرب
مـ ـق ــار اإلن ـ ـتـ ــاج اإلعـ ــامـ ــي ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ،كـمــا
ً
تــم حــرمــانــه مــن الـتـمــويــل الـسـخــي ،فضال
عــن الـقـضــاء عـلــى الـعـنــاصــر الـقـيــاديــة في
استراتيجيته االتصالية؛ مثل أبو محمد
الـعــدنــانــي ،وأح ـمــد أب ــو س ـمــرة ،ال ــذي كــان
ً
مسؤوال عن مواقع التواصل االجتماعي.
لكن التنسيق الدولي بين عدد من الدول
الكبرى ،والضغط على الشركات المسؤولة
عــن تشغيل مــواقــع التواصل االجتماعي؛
مثل "فيسبوك" ،و"تويتر" ،و"يوتيوب" ،أثمرا
ً
ً
تحوال جوهريا ،وأديــا إلى إغــاق ماليين
ال ـمــواقــع وال ـح ـســابــات ،ال ـتــي اسـتـخــدمـهــا
التنظيم في بث رسائله وترويج دعايته.
لم تكن هزيمة "داعــش" ممكنة من دون
إرادة دولـ ـي ــة ،وآلـ ـي ــات ذك ـي ــة ،اسـتـطــاعــت
محاصرة التنظيم على الشبكة العنكبوتية،
وحرمته من وسيلة سهلة استغلها ببراعة
لنشر إرهابه.
* كاتب مصري
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اقتصاد
«التجارة» :أولويات تشريعية أبرزها قوانين
«اإلعسار» و«هيكلة المديونيات» و«العائلية»
جراح الناصر

و ضـ ـ ـع ـ ــت وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة أول ــوي ــة إلقـ ـ ــرار 7
قوانين فــي المرحلة المقبلة،
تحمل طابع االهمية بالنسبة
للبنك ا ل ــدو ل ــي ،لـتـطــو يــر بيئة
األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،حـيــث
تعمل الوزارة عليها إلنجازها
قبل نهاية العام الجاري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن الـ ـق ــوانـ ـي ــن
المهمة الـمــدرجــة عـلــى جــدول
ال ـت ـجــارة هــي قــانــون اإلع ـســار
وقـ ــانـ ــون تـ ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
وق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة

الطوعية للمديونيات وقانون
الـ ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة وق ــان ــون
ال ـت ـمــويــل ال ـج ـمــاعــي وق ــان ــون
الـتــأمـيــن الـجــديــد ،إضــافــة الــى
قانون مراقبي الحسابات.
وأضــافــت ان الـ ــوزارة قامت
بإنجاز قانونين ضمن الخطة
ال ـمــوضــوعــة واق ــرارهـ ـم ــا عبر
م ـج ـلــس االمـ ـ ــة خ ـ ــال االش ـه ــر
الماضية ،وهما التعديل على
ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوط ـن ــي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة،
والسجل التجاري الجديد.
ول ـف ـت ــت ال ـ ــى ان "الـ ـتـ ـج ــارة"

أخــذت بعين االعتبار ضرورة
ت ـطــويــر وت ـحــديــث أي تـشــريــع
م ـتــوافــق ومــرت ـبــط م ــع قــانــون
ال ـش ــرك ــات ال ـج ــدي ــد ،ولـضـمــان
عـ ـ ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود إش ـ ـ ـكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات
مستقبلية فــي تلك القوانين،
وتـسـهـيــل ع ـمــل الـمـسـتـثـمــريــن
وسـهــولــة إص ــدار التراخيص،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن تـ ـ ـل ـ ــك ا ل ـ ـقـ ــوا ن ـ ـيـ ــن
تـعـمــل عـلــى إن ـجــازهــا الـ ــوزارة
بالتعاون مع الجهات األخرى.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـب ـنــك
ا لــدو لــي قــدم المساندة الفنية
ل ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

٤.735

الشركات المهنية ضمن النافذة
الواحدة خالل النصف الثاني

عـلــى ال ـعــديــد مــن الـتـشــريـعــات
االق ـت ـصــاديــة إلصـ ــدار قــوانـيــن
اقتصادية جديدة تسهل عملية
الدخول الى األسواق الكويتية،
أهمها مـشــروع قــانــون إلعــادة
ت ــأهـ ـي ــل وت ـص ـف ـي ــة ال ـم ـن ـش ــآت
ال ـت ـج ــاري ــة ،وم ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
آ خــر إل عــادة الهيكلة الطوعية
للمديونيات ،ومشروع قانون
لالستعالم االئتماني ،وقانون
للمعامالت المضمونة وغيرها
من القوانين.

●

سند الشمري

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلــى تفعيل
إصـ ــدار تــراخ ـيــص ال ـشــركــات الـمـهـنـيــة فــي مركز
الكويت لألعمال "النافذة الواحدة" خالل النصف
الثاني من العام الحالي.
وقالت مصادر ،لـ"الجريدة" ،إن تلك الشركات
تـتـعـلــق بــالـمـهــن ال ـخــاصــة بــال ـطــب والـمـحــاسـبــة
والمحاماة واألعمال الهندسية ،موضحة أن كال
من تلك المهن لها شروط وضوابط منفصلة عن
غيرها تضعها الجهات المعنية بها.
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن الـ ـتـ ـج ــارة تـعـمــل
بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك المهن على
إن ـهــاء الـتــرتـيـبــات الـخــاصــة إلص ــدار التراخيص

«هيئة األسواق» تؤكد االلتزام
بضوابط التبرع خارج الكويت
تراجع «بتكوين»  %19.7بخسارة تتجاوز  31مليار دوالر
●

محمد اإلتربي

طلبت هيئة أسواق المال من الشركات الخاضعة لرقابتها ضرورة
مراعاة الضوابط الخاصة بالتبرع للجهات غير الحكومية خارج
الـكــويــت ،مــؤكــدة ض ــرورة الـتــواصــل مــع وزارة الخارجية إذا رغبت
أي شركة في التبرع أو المساهمة ألي جهة خارجية غير حكومية.
وق ــال ــت "هـيـئــة األس ـ ـ ــواق" ،ف ــي ك ـتــاب إل ــى ك ــل ال ـش ــرك ــات ،إن تلك
التعليمات تأتي في إطــار متابعة االلـتــزام بتنفيذ ق ــرارات مجلس
األمن الذي يفرض على الدول اتخاذ التدابير الرامية لمكافحة غسل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ،مبينة أن وزارة الخارجية تملك قاعدة
بيانات للجهات األجنبية المعتمدة التي يسمح بالتعاون معها.
وأضافت أنها تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الخارجية تؤكد
فيها أن تلك الجهود تأتي لتحصين العمل اإلنساني الكويتي ،لتأتي
ضمن الضوابط المنظمة لعمليات التبرع للجهات غير الحكومية
خارج الكويت ،بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المختصة ،بما
يسهم في تعزيز وريادة هذا العمل ،وتجنيب الكويت أي مالحظات،
إضافة إلى ضمان وصول هذه األموال الى الوجهة الصحيحة لها،
وإبراز الوجه اإلنساني للكويت ضمن التعاون الدولي وما تفرضه
القرارات والتدابير الرامية لمكافحة غسل وتمويل اإلرهاب.
وشددت مصادر متابعة على أن "الهيئة" تولي هذا الملف اهمية
قصوى ،لضمان المحافظة على سجل القطاع المالي الكويتي نظيفا
من أي شبهات بكل قطاعاته.
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العمالت الرقمية خسرت ربع قيمتها في مايو
عمقت العمالت الرقمية مــن خسائرها خــال شهر
مايو الماضي ،وارتفع إجمالي الخسائر الشهرية
لتتجاوز  100مليار دوالر توازي ما يقرب من
ربع قيمتها السوقية اإلجمالية.
وبـلـغــت جملة الـخـســائــر الـســوقـيــة منذ
نـ ـه ــاي ــة شـ ـه ــر أبـ ــريـ ــل الـ ـم ــاض ــي وح ـت ــى
تعامالت صباح أمس نحو  100.6مليار
دوالر ،كان نصيب "بتكوين" التي تعد
ً
األكثر قوة وانتشارا في سوق العمالت
الرقمية نحو  31.1مليار دوالر ،بنسبة
 30.91في المئة من إجمالي الخسائر.
وت ـصــدرت عملة "إي أو إس" قائمة
العمالت التي حققت خسائر كبيرة خالل
جلسات الشهر الماضي بنسبة تتجاوز
 41في المئة ،في حين تراجعت "بتكوين"
بنسبة تقترب من  20في المئة.
ووفقا لموقع " ،"coinmarketcapهوت عملة
"أي .أو .إس" بنسبة  41.22في المئة فاقدة نحو 8.55
دوالرات ،بعدما نزلت من مستوى  20.74دوالرا في تعامالت
نهاية الشهر الماضي إلى مستوى  12.19دوالرا ،وتراجعت قيمتها
السوقية بنسبة  36.74في المئة ،خاسرة نحو  6.2مليارات دوالر،
بعدما هوت من مستوى  17مليارا إلى نحو  10.8مليارات.
وخـســرت عملة "بتكوين" بنسبة  19.72فــي المئة ،بعدما هوت
إلى مستوى  7549دوالرا ،مقابل نحو  9404دوالرا بنهاية تعامالت
الشهر الماضي ،فاقدة نحو  1855دوالرا ،وتراجعت قيمتها السوقية
اإلجمالية بنسبة  19.44في المئة ،خاسرة نحو  31.1مليار دوالر،
بعدما هوت من مستوى  159.9مليار دوالر في تعامالت نهاية الشهر
الماضي إلى مستوى  128.8مليار دوالر في تعامالت صباح اليوم.
وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة  15.55في المئة إلى  581دوالرا،

السوق األول السوق الرئيسي

مقابل نحو  688دوالرا في تعامالت نهاية الشهر
الماضي ،خــاســرة نحو  107دوالرات ،وهــوت
قيمتها السوقية اإلجمالية من مستوى 68.2
مليار دوالر إلى مستوى  58مليارا ،فاقدة
نحو  10.2مليارات دوالر بنسبة تراجع
تقدر بنحو  14.95في المئة.
وانـخـفـضــت عملة "رب ـيــل" بنسبة
 28.73فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،مـ ـت ــراجـ ـع ــة مــن
مـسـتــوى  0.87دوالر إل ــى مستوى
 0.62دوالر ،وخ ــاس ــرة ن ـحــو 0.25
دوالر ،و تــرا جـعــت القيمة السوقية
اإلجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 28.66
في المئة ،خاسرة نحو  8.25مليارات
دوالر ،بعدما هــوت مــن مستوى 34.3
مليار دوالر فــي نهاية تعامالت الشهر
الماضي ،لتسجل نحو  24.4مليار دوالر
في تعامالت صباح اليوم.
وحققت عملة "بتكوين كاش" خسائر بنسبة 30
في المئة ،بعدما تراجعت إلــى مستوى  1003دوالرات
مقابل نحو  1434دوالرا ،خاسرة نحو  431دوالرا ،وتراجعت قيمتها
السوقية اإلجمالية بنسبة  29.79في المئة ،فاقدة نحو  7.3مليارات
دوالر ،بعدما هوت من مستوى  24.5مليار دوالر إلى مستوى 17.2
مليارا.
وخ ـســرت عـمـلــة "لـتـكــويــن" بنسبة  22.2فــي الـمـئــة إل ــى مستوى
 119دوالرا مقابل نحو  153دوالرا ،فاقدة نحو  34دوالرا ،وبلغت
خسائرها اإلجمالية نحو  1.9مليار دوالر ،متراجعة بنسبة 22.09
في المئة ،بعدما هوت من مستوى  8.6مليارات دوالر إلى نحو 6.7
مليارات.
(العربية نت)

ال ــازم ــة ل ـه ــذه ال ـم ـهــن .ال ـجــديــر بــالــذكــر أن عــدم
إصـ ــدار تـلــك الــرخــص عـلــى وج ــه ال ـســرعــة سببه
ارتباط تراخيص هذه الشركات بجهات ووزارات
أخــرى ،وهــو ما يتطلب االتفاق على آلية معينة
تضمن الموافقات من تلك الجهات خــال زيــارة
واحـ ــدة ،كــاشـفــة عــن اجـتـمــاعــات قــريـبــة بـيــن فــرق
وزارة التجارة والجهات المرتبطة بهذه الشركات
لالتفاق على آلية تأسيس تلك الشركات ضمن
النافذة.
وأجاز قانون الشركات تأسيس شركة مهنية
مــن شخصين أو أك ـثــر مــن أص ـحــاب مـهـنــة حــرة
واح ـ ــدة ،ح ـيــث حـ ــددت اخ ـت ـصــاصــات ال ـشــركــات
المهنية فــي  5مهن هــي :المحاماة ،المحاسبة،
الطب ،الهندسة ،االستشارات المرخص بمزاولتها.

يرتفع  9سنتات
البرميل الكويتي ً
ليبلغ  73.62دوالرا
«األميركي» في أدنى إغالق منذ أبريل
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  9سنتات في تــداوالت أمس األول،
ليبلغ  73.62دوالرا مقابل  73.53دوالرا للبرميل في تــداوالت الخميس
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وانخفضت أسعار النفط خالل تداوالت أمس األول ،مع ارتفاع اإلنتاج
األميركي ،وإمكانية تعويض منظمة أوبك والمنتجين المستقلين نقص
اإلمدادات من إيران وفنزويال.
من جانبها ،أعلنت شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز" ارتفاع عدد
منصات التنقيب عن النفط الخام في الواليات المتحدة خالل األسبوع
الجاري منصتين إلى  861منصة.
وف ــي غـضــون ذل ــك ،ارت ـفــع مــؤشــر الـ ــدوالر – ال ــذي يـقـيــس أداء العملة
األميركية أمام سلة العمالت الرئيسية – بنسبة  0.2في المئة إلى  94.1نقطة
في الساعة  9:37مساء بتوقيت مكة المكرمة ،مما زاد الضغط على الخام.
وعند اإلقفال ،انخفضت العقود اآلجلة لخام "نايمكس" األميركي تسليم
يوليو بنحو  1.23دوالر أو  1.8في المئة إلى  65.81دوالرا للبرميل ،وهو
أدنى إغالق منذ أبريل ،مسجال خسائر أسبوعية بنحو  3.1في المئة.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنسبة
 1في المئة أو  77سنتا ،لتغلق جلسة لندن عند  76.79دوالرا للبرميل،
مسجال مكاسب أسبوعية بنحو  0.4في المئة.
من ناحيتها ،أعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع صادراتها من النفط
الخام لشهر مايو الماضي إلى أعلى معدل لها منذ بداية العام الحالي.
وذكرت الــوزارة ،في بيان ،أن مجموع صــادرات النفط لشهر مايو بلغ
أكثر من  108ماليين برميل نفط خام ،وبمعدل تصدير يومي  3.49ماليين
برميل يوميا.
ولفت البيان إلى أن تلك الصادرات حققت إيرادات مالية إجمالية قدرها
 7.566مليارات دوالر ،وبمعدل بيع قدره  69.932دوالرا للبرميل الواحد،
مبينا أن جميع تلك الصادرات كانت عبر شركة التسويق الوطنية (سومو)،
ومن الحقول النفطية في وسط وجنوبي البالد ولم تسجل اي صادرات
نفطية من حقول كركوك.

«االقتصاد الموازي» ...أزمة تؤرق الحكومات وتفيد الفقراء
ينمو في الدول التي تعاني غياب االستقرار األمني والسياسي
تشير تقديرات دراسة نشرتها
صحيفة «وول ستريت جورنال»
إلى أن  60-25في المئة من
االقتصاد في أميركا الالتينية
هو اقتصاد مواز ،بينما تصل
النسبة في آسيا إلى  50-13في
المئة ،وفي بعض الدول تزيد
بعض الدول
قليال ،السيما في ً
اإلفريقية األقل نموا.

كـثـيــرا مــا يـثـيــر "االق ـت ـصــاد ال ـم ــوازي"
وذلك "غير القانوني" انزعاج الحكومات
ألك ـث ــر م ــن ع ــام ــل ،أه ـم ـهــا عـ ــدم سـيـطــرة
األخ ـيــرة على هــذا الـنــوع مــن االقـتـصــاد،
فضال عما يجلبه من صعوبات في جهود
التنمية لبقاء جــزء من االقتصاد خارج
الدورة االقتصادية التقليدية.
و"االق ـت ـصــاد ال ـم ــوازي" هــو ذل ــك الــذي
يقوم على أنشطة ال تعترف بها الحكومة
–وأحـيــانــا ال تعرف بها -وقــد تكون تلك
األنـشـطــة مـشــروعــة قــانــونــا ،مـثــل تـجــارة
الـتـجــزئــة فــي مـتـجــر بــا رخ ـصــة أو مثل
البائعين الجائلين ،أو قد تكون غير ذلك
مثل تجارة المخدرات واألسلحة وغيرها.

لماذا ينمو؟
ويقول تقرير للبنك الدولي إن الــدول
ال ـت ــي ت ـعــانــي غ ـي ــاب االس ـت ـق ــرار األم ـنــي
والـسـيــاســي غــالـبــا مــا ينمو فيها حجم
االقـتـصــاد ال ـمــوازي على حـســاب نظيره
الرسمي ،في ظل ضعف التواجد الحكومي
بـشـكــل عـ ــام ،وي ـن ـمــو ف ــي ال ـب ـل ــدان األك ـثــر
فقرا أيضا.
ول ـ ـع ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل دوال م ـثــل
مـ ـي ــانـ ـم ــار وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وال ـ ـه ـ ـنـ ــد فــي
ص ــدارة تـلــك ال ــدول الـتــي تـعــانــي تعاظم
ح ـج ــم االقـ ـتـ ـص ــاد غ ـي ــر ال ــرسـ ـم ــي ،وف ـقــا
لـمــوقــع "ذا دي ـب ـلــومــات" ،فــالـهـنــد تعاني
ف ـقــرا مــدقـعــا ل ــدى طـبـقــة كـبـيــرة تتجنب
الرسوم والضرائب الحكومية بكل شكل،
بينما ت ــرزح أفـغــانـسـتــان ومـيــانـمــار في
ص ــراع ــات سـيــاسـيــة وأح ـي ــان ــا عـسـكــريــة
تقلل من السيطرة الحكومية على النشاط
االقتصادي.
واألزمة التي تبرز لدى الحكومات عند
التعامل مع االقتصاد الموازي أنه ال يمكن
تقدير حجمه ،وال يمكن الحصول على
عــائــدات ضريبية مــن ورائ ــه ،بما يجعل
استغالله في جهود التنمية المخططة
أ مــرا غير ممكن ،لنموه بشكل عشوائي
بعيدا عن السيطرة الحكومية أوال ،ولعدم
وجود مردود اقتصادي حكومي له ثانيا.
وت ـش ـي ــر تـ ـق ــدي ــرات دراسـ ـ ـ ــة ن ـشــرت ـهــا
صحيفة "وول ستريت جــورنــال" إلــى أن
 60-25في المئة من االقتصاد في أميركا

الالتينية هو اقتصاد مواز ،بينما تصل
النسبة فــي آسـيــا إلــى  50-13فــي المئة،
وفــي بعض الــدول األخــرى تزيد النسبة
قليال ،السيما في بعض الدول االفريقية
األقل في النمو.
والالفت أنه في بعض الحاالت وصل
االقتصاد الموازي ،أو اقتصاد الظل ،إلى
 80ف ــي الـمـئــة م ــن االق ـت ـص ــاد ،كـمــا تـقــدر
الصحيفة ،خاصة في دول أوروبا الشرقية
قبل وبعد انهيار الشيوعية مباشرة في
أوائــل تسعينيات القرن الماضي ،حيث
كانت غالبية المعامالت االقتصادية تتم
بعيدا عن سيطرة الدولة على االقتصاد.

العامل المحفز
وي ــاح ــظ هـنــا أن ال ـ ــدول ال ـتــي تشهد
ن ـمــوا الف ـتــا ف ــي االق ـت ـصــاد الـ ـم ــوازي في
اآلون ــة األخ ـيــرة هــي الـيــونــان والبرتغال
وإيـطــالـيــا وإسـبــانـيــا ،وفـقــا ل ــ"فــوربــس"،
والعامل المشترك بين تلك الدول (بجانب
اإلطار الجغرافي في جنوب أوروبا) أنها
تمر جميعا بــأزمــات اقـتـصــاديــة عنيفة،
وأن بعضها أش ــرف عـلــى اإلف ــاس إبــان
أزمــة الــديــون السيادية ،كما أن الظروف
الـسـيــاسـيــة لـيـســت مـسـتـقــرة تـمــامــا بما
يـعـطــي ظ ــروف ــا مـثــالـيــة لـنـمــو االقـتـصــاد
الموازي.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ــرف ــض الـحـكــومــي
في مختلف دول العالم لنمو االقتصاد
الموازي فإنه ال يعود على ذلك الرسمي
بـ ــأي عـ ــائـ ــدات ،غ ـيــر أنـ ــه ال ي ـجــب إغ ـفــال
الجانب اإليجابي (اإلنساني) له في الكثير
من الحاالت.
ف ــال ـس ـل ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـض ــع ل ـض ــرائ ــب
ورســوم ويتم عرضها في المحال سيتم
تحميلها بكل تلك التكاليف التي يدفعها
المستهلك ،أما تلك التي يحصل عليها من
بائع جائل ال يدفع الضرائب أو الرسوم
فإن المستهلك سيحصل عليها بأسعار
أقل كثيرا مما يفيد المستهلك بحصوله
على سلع أقل سعرا ،وتشير دراسة لكلية
هارفارد إلدارة األعمال إلى أن االقتصاد
الـمــوازي كثيرا ما يبقي الطبقات األفقر
"على قيد الحياة".
وك ـم ــا تـشـيــر شـبـكــة "إنـفـيـسـتـبـيــديــا"

إل ــى أن االق ـت ـصــاد الـ ـم ــوازي يـعـمــل على
خ ـل ــق ط ـل ــب إضـ ــافـ ــي مـ ــن خ ـ ــال وجـ ــود
سلع بأسعار مقبولة لطبقات أوسع من
المجتمع ،وبالتالي يعمل على "إنعاش"
االقتصاد ،وإن لم تستفد الحكومة من ذلك
إال أن أثره يبقى إيجابيا.
ويجب التفرقة هنا بين االقتصاد "غير
الرسمي" والقائم على معامالت ال تخضع
للضرائب والرسوم الحكومية ،وبين ذلك
"غير القانوني" الذي يتم تداول سلع غير
قانونية فـيــه ،فكالهما ينمو بعيدا عن
سيطرة الحكومات ،غير أن نمو التجارة
غير المشروعة بأنواعها أخطر كثيرا من
التجارة "غير المراقبة" بالطبع.

اقتصاد «غير قانوني»
وتشير شبكة "دويتشه فيله" إلى أن

االقتصاد األفغاني على سبيل المثال
يعاني كبر حجم االقتصاد الـمــوازي،
وتحديدا "غير القانوني" الذي يجعل
البالد تتأخر كثيرا في جهود التنمية،
خاصة في ظل عقبات أمنية تعترض
التطور االقتصادي للبالد ،حيث تشير
دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أنه
يصعب تقدير حجم االقتصاد الموازي
في أفغانستان ،بسبب ظروف الصراع
غير أنه بات مؤكدا كون االقتصاد غير
القانوني يفوق حجما نظيره القانوني.
وبسبب اعتماد األطراف المتحاربة
في أفغانستان على تجارة المخدرات
ف ــإنـ ـه ــا ت ـ ــزده ـ ــر ب ـش ـك ــل اس ـت ـث ـن ــائ ــي،
ربـمــا يتشابه بـعــض ال ـشــيء مــع دعــم
بعض الميليشيات المسلحة إلنتاج
المخدرات أيضا في كولومبيا ،لتصل
ال ــدول التي تعاني نموا فــي التجارة

غ ـي ــر ال ـم ـش ــروع ــة لـ ـع ــدد م ــن األزمـ ـ ــات
االقتصادية:
 أم ـ ــوال ب ــا س ـي ـطــرة :ح ـيــث تــدخــلاألم ـ ـ ـ ـ ــوال "ال ـ ـم ـ ـلـ ــوثـ ــة" إلـ ـ ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
الطبيعي بغرض غسل األموال ولتتمتع
بــال ـم ـشــروع ـيــة ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،ب ـم ــا يـخـلــق
تــدف ـقــات مــالـيــة مـفــاجـئــة ف ــي األسـ ــواق
ت ـكــون لـهــا آث ــار سلبية مــن حـيــث رفــع
أسعار بعض الشركات وتحقيق ارتفاع
زائف للبورصة.
 دول ــة داخ ــل ال ــدول ــة :فــي كـثـيــر مناألحيان تنمو التجارة غير المشروعة
لـ ـتـ ـصـ ـب ــح ب ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــة م ـ ـ ـهـ ـ ــدد ح ـق ـي ـق ــي
لوجود ال ــدول ،كما هو الحال لتجارة
المخدرات في أفغانستان وكولومبيا
واالتجار بالبشر في بعض دول شرق
أوروبـ ـ ــا وإف ــري ـق ـي ــا ،ح ـيــث تـتـمـتــع تلك
"اإلمبراطوريات اإلجرامية" بقوة مالية

كبيرة تعينها على تحدي الحكومات.
 اقتصاد متناقض :ففي الوقت الذييــزدهــر فـيــه االق ـت ـصــاد غـيــر الـقــانــونــي
ويكتسب العاملون فيه مبالغ طائلة،
يـ ـع ــان ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــرسـ ـم ــي ضـعــف
المداخيل ،بما يزيد جاذبية األول على
حساب الثاني ،ويسمح بنموه وازدهاره
واستمراره.
ويـ ـشـ ـي ــر صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ــدولـ ــي
ف ــي دراسـ ـت ــه إل ــى أن ح ــل م ـســألــة نمو
االقتصاد غير القانوني أو ذلك الموازي
ال تتم باستخدام األدوات االقتصادية
فـقــط أو حـتــى األم ـن ـيــة أو الـسـيــاسـيــة،
بــل مــن خ ــال رس ــم خـطــة شــامـلــة لرفع
مستوى الطبقات األشد فقرا ،بما يسمح
بدمجها الحقا في االقتصاد الرسمي
دون أن تعاني أسعارا ال تقدر عليها.
(أرقام)

اقتصاد
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
تراجع أصول «السيادي الكويتي»  %11.5متصدرا الصناديق الخاسرة
• رقم الهبوط البالغ  ٦٨مليار دوالر مخيف وال يفسره عجز الموازنة المعلن
• على الحكومة الكويتية أن تكون المصدر الموثوق وأكثر شفافية في نشر أرقامها
وفق «الشال» فإن الشرق
األوسط هي المنطقة
الوحيدة في العالم التي
انحسر فيها حجم أصول
مؤسسات االستثمار العامة
بأنواعها الثالثة -صناديق
التأمينات والبنوك المركزية
والصناديق السيادية-
وفقدت نحو  24مليار دوالر
أو نحو  %0.6من حجم
أصولها البالغ
 3.9تريليونات دوالر كما في
نهاية .2017

ربما تكون األرقام
منقولة وقديمة
أو معبرة
عن  ٣سنوات
ال سنة واحدة

قال التقرير األسبوعي الصادر
عــن شــركــة ال ـشــال لــاسـتـشــارات،
ً
إن ت ـقــريــرا ع ــام  2018ح ــول أداء
 750مــؤسـســة اسـتـثـمــاريــة عامة
حكومية -عن عام  ،2017أظهر أنإجمالي أصولها تحت اإلدارة بلغ
في نهاية العام الفائت نحو 36.2
تريليون دوالر -أي  36.2ألف مليار
دوالر أمــري ـكــي -أو ن ـحــو  45في
المئة من حجم االقتصاد العالمي
المقدر بنحو  80تريليون دوالر.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،فـ ــإن نـصـيــب
م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ــأم ـي ـن ــات ال ـع ــام ــة
م ــن تـلــك األصـ ــول نـحــو  40.9في
المئة ،ونصيب البنوك المركزية
ن ـحــو  36.7ف ــي ال ـم ـئــة ،ونـصـيــب
الصناديق السيادية نحو 22.4
في المئة.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،حـقـقــت تلك
ً
االستثمارات ارتفاعا في قيمتها
عام  2017بنحو  7.3في المئة ،أو
نـحــو  2.5تــريـلـيــون دوالر ،وكــان
التفوق في األداء ألربع مؤسسات
ضمنها التي حققت أكثر من 20
في المئة من ذلك النمو ،أو نحو
 519.8مليار دوالر ،وهي «نورغس
بــانــك» النرويجي وبنك «الشعب
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي» وال ـ ـب ـ ـنـ ــك «ال ــوطـ ـن ــي
السويسري» و»صندوق التأمينات
الحكومي الياباني.
وكان الشرق األوسط المنطقة
الوحيدة في العالم التي انحسر
ف ـي ـه ــا ح ـج ــم أص ـ ـ ــول م ــؤس ـس ــات
االستثمار العامة بأنواعها الثالثة
ص ـن ــادي ــق ال ـتــأم ـي ـنــات وال ـب ـنــوكالمركزية والصناديق السيادية،-
وف ـ ـقـ ــدت ن ـح ــو  24م ـل ـي ــار دوالر
أو نـحــو  0.6فــي الـمـئــة مــن حجم
أصــولـهــا الـبــالــغ  3.9تريليونات
دوالر كما في نهاية عام .2017
ل ـ ـكـ ــن ذلـ ـ ـ ــك االن ـ ـح ـ ـس ـ ــار ل ـيــس
ً
ع ــام ــا ،فــالـخـســائــر انـحـصــرت في
دول الـنـفــط ،وف ــي إقـلـيــم الخليج
ً
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ،وم ـع ـظ ـم ـه ــا كـ ـ ــان مــن
نـصـيــب ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة الـتــي

ً
عانت كثيرا لمواجهة العجوزات
المالية ،وبعضها يدير الصناديق
السيادية ،إضافة إلى ضرورة دعم
عمالتها بسبب الهبوط الشديد
في أسعار النفط.
وأكبر الخسائر المطلقة كانت
من نصيب مؤسسة «النقد العربي
السعودي» البالغة في عام 2017
نحو  51مليار دوالر ،الـتــي أدت
إلـ ـ ــى هـ ـب ــوط مـ ـجـ ـم ــوع أص ــول ـه ــا
بنسبة  9.3في المئة ،أو من نحو
 547مـلـيــار دوالر إل ــى نـحــو 496
ً
مليارا.
وأكبر الخسائر النسبية كانت
من نصيب بنك قطر المركزي الذي
انخفضت قيمة أصوله بنحو 53
فــي الـمـئــة ،أو مــن نحو  32مليار
دوالر إلى نحو  15مليار دوالر.
وخـســر بنك ُ
«ع ـمــان الـمــركــزي»
نحو  3مليارات دوالر أو نحو 15
في المئة من حجم أصوله ،وخسر
البنك «المركزي اليمني» نحو 7.8
في المئة من حجم أصوله لتصبح
ً
 4.8مـلـيــارات دوالر ب ــدال مــن 5.2
مليارات.
ومـ ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
ً
أخ ـيــرا ،مــن المحتمل أن تعوض
ت ـل ــك ال ـم ــؤس ـس ــات ب ـع ــض أو كــل
ت ـلــك ال ـخ ـســائــر ،إن ظ ـلــت أس ـعــار
النفط متماسكة ما بقي من العام
الحالي.
صـ ـن ــدوق ــان سـ ـي ــادي ــان سـجــا
خ ـ ـسـ ــائـ ــر مـ ـلـ ـح ــوظ ــة فـ ـ ــي ح ـجــم
ً
أص ـ ــولـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا وف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـق ــري ــر،
«ال ـص ـن ــدوق ال ـس ـي ــادي ال ـق ـطــري»
الــذي هبطت قيمة أصوله بنحو
 3.9ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،و«ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
السيادي الكويتي» الــذي هبطت
قيمة أصوله بنحو  11.5في المئة،
وكــان أكبر الصناديق السيادية
خسارة.
وال ن ـ ـعـ ــرف حـ ـج ــم الـ ـخـ ـس ــارة
باألرقام المطلقة ،لكنها قد تبلغ
نحو  68مليار دوالر إذا اعتمدنا
رقـ ــم وك ــال ــة «ف ـي ـت ــش لـلـتـصـنـيــف

وضع المالية العامة
خطير والخالف
حول توقيت تفاقم
مخاطره ال حدوثها
من عدمه

اإلئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي» بـ ـحـ ـج ــم إجـ ـم ــال ــي
الحـ ـتـ ـي ــاط ــي األج ـ ـ ـيـ ـ ــال الـ ـق ــادم ــة
واالح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام بـنـحــو 590
مليار دوالر ،وقــد تبلغ نحو 60
ً
م ـل ـيــارا بــاعـتـمــاد أرقـ ــام «المعهد
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـ ـث ـ ــروة
الـ ـسـ ـي ــادي ــة» )SWFI(-الـبــالــغ نحو
 524مـلـيــار دوالر ،وف ــق آخ ــر ما
نشر لديهم.
المفارقة الغريبة هي أن رقم 68
ً
مليار دوالر مساو تماما للفرق
ما بين حجم الصندوق السيادي
الكويتي الصادر عن نفس المعهد
فــي عــام  2015الـبــالــغ  592مليار
دوالر ،وذلك الصادر في عام 2016
ً
والبالغ  524مليارا ،أي ربما يكون
ً
ً
ً
رقما منقوال وقديما.
وفـ ــي ال ـح ــال ـت ـي ــن ،ي ـع ـت ـبــر رق ــم
ً
الـهـبــوط مخيفا وال يـفـســره بــأي

انخفاض جميع مؤشرات بورصة الكويت خالل مايو
حققت سيولة بحدود  204.8ماليين دينار بتراجع %15
ً
أفاد تقرير «الشال» بأن أداء شهر مايو كان أقل نشاطا
مــن أداء أب ــري ــل ،إذ انـخـفـضــت كــل مــن م ــؤش ــرات القيمة
والكمية المتداولة وعدد الصفقات ،وقيمة المؤشر العام،
كذلك انخفضت المؤشرات الثالثة للبورصة ( 175شركة
ضمنها  13ال تدخل ضمن مؤشرات البورصة).
وحسب التقرير ،فقد مؤشر السوق األول نحو 1.8 -
فــي المئة وفقد مؤشر الـســوق الرئيسي نحو  0.4 -في
المئة ،وفقد المؤشر العام ،وهو حصيلة أداء السوقين
نحو  1.3 -في المئة ،وحقق مايو مستوى سيولة بحدود
ً
 204.8ماليين دينار مقارنة بنحو 240.8مليونا في شهر
أبريل  ،2018أي إن السيولة تراجعت بنحو 15 -في المئة.
وفي التفاصيل ،بلغ معدل قيمة التداول اليومي بحدود
 8.9ماليين ديـنــار ،أو أدنــى بنحو  22.4 -فــي المئة عن
معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل البالغ نحو 11.5
مليون دينار ،وأدنى بنحو  26.9 -في المئة عن معدل قيمة
التداول اليومي لألشهر األربعة األولى من السنة الحالية،
والبالغ نحو  12.2مليون دينار.
وبـلــغ حـجــم سـيــولــة الـبــورصــة فــي خمسة أشـهــر (أي
في  105أيام عمل) نحو  1.203مليار دينار ،وبلغ معدل
ً
قيمة التداول اليومي نحو  11.5مليون دينار ،منخفضا
بنحو  50 -في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي
ً
لكامل عام  ،2017ومنخفضا بنحو  65.5 -في المئة عن

معدل قيمة التداول اليومي لألشهر الخمسة األولى من
عام .2017
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى
أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل ســوى على 1.6
في المئة فقط من تلك السيولة ،ضمنها  50شركة حظيت
بنحو  0.2في المئة فقط من تلك السيولة ،و 10شركات
من دون أي تداول.
أمــا الشركات السائلة ،فقد حظيت  15شركة قيمتها
الـســوقـيــة تـبـلــغ  4.5فــي الـمـئــة فـقــط مــن قـيـمــة الـشــركــات
المدرجة ،على نحو  15.1في المئة من سيولة البورصة،
ذلــك يعني أن نشاط السيولة الكبير مــازال يحرم نحو
نصف الشركات المدرجة منها ،وعلى النقيض ،يتوجه
بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة ،أما توزيع السيولة
خ ــال شـهــر مــايــو  2018عـلــى األسـ ــواق ال ـثــاثــة ،فكانت
كالتالي:

السوق األول
حظي بنحو  145.1مليون دينار ،أو ما نسبته 70.9
في المئة من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  50في
المئة من شركاته على  80.8في المئة من سيولته ونحو
 57.3في المئة من كامل سيولة البورصة ،بينما حظيت

نصف شركاته األخــرى على ما تبقى أو نحو  19.2في
المئة من سيولته .وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدل
مرتفع ،إذ حظيت  3شركات ضمنه على نحو  54.4في
المئة من سيولته.

السوق الرئيسي
حظي بنحو  59.7مليون دينار ،أو نحو  29.1في المئة
من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  20في المئة من
شركاته على  74.4في المئة من سيولته ،بينما اكتفت 80
في المئة من شركاته بنحو  25.6في المئة من سيولته ،وال
بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل
األســاســي فــي تصنيفها ضمن الـســوق الرئيسي ،وهو
تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات
حظي بنحو  29ألف دينار فقط أو نحو  0.014في المئة
ً
مــن سيولة الـبــورصــة ،وذلــك أيـضــا فــي حــدود المتوقع،
فالهدف األساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة
للسيولة حتى وإن لم يتحقق ألي منها تداول سوى على
فترات متباعدة.

حال الرقم المعلن لعجز الموازنة
ال ـم ـقــدر بـنـحــو  2.5مـلـيــار ديـنــار
 -8.25م ـل ـي ــارات دوالر -للسنة
المالية المنتهية في ،2018/03/31
والــواقــع أن «وكالة فيتش» قدرت
د خــل االحتياطي للسنة المالية
الـ ـف ــائـ ـت ــة ب ـن ـح ــو  4.6مـ ـلـ ـي ــارات
دينار ،بما يعنيه ذلك من تحقيق
الصندوق السيادي لنمو موجب
ً
وليس انحسارا في قيمة أصوله.
كذلك من غير المنطقي نسبة
ذلــك الهبوط الكبير إلــى السحب
م ــن االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام ف ــي سنة
واح ــدة ،لذلك نميل إلــى االعتقاد
بـ ـ ـ ــأن الـ ـ ــرقـ ـ ــم ش ـ ــام ـ ــل لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات
الـمــالـيــة ال ـثــاث  2016/2015إلــى
.2018/2017
ونحن نعتقد بــأن في التقرير
خـطــأ م ــا ،لـكــن ،يمكن اإلفـ ــادة من

خــاصــاتــه فــي اتـجــاهـيــن ،األول،
ه ــو ضـ ــرورة أن ت ـكــون الـحـكــومــة
الكويتية أ كـثــر شفافية فــي نشر
أرقــامـهــا وأن تـكــون هــي المصدر
الـمــوثــوق ،كــي ال تتعرض فــي كل
م ــرة يـنـشــر فـيـهــا رق ــم إل ــى لبس
وض ـي ــاع وق ــت طــويــل ف ــي الـجــدل
حوله.
والثاني هو أن االنحسار حادث
سـ ـ ــواء كـ ــان ف ــي س ـن ــة واح ـ ـ ــدة أو
ثالث سنوات ،وأن وضع المالية
ال ـع ــام ــة خ ـط ـيــر وال ـ ـخـ ــاف ح ــول
تــوق ـيــت ت ـفــاقــم م ـخ ــاط ــره ولـيــس
حــدوث ـهــا مــن عــدمــه ،وأن ارت ـفــاع
أسعار النفط المؤقت يفترض أن
ً
يكون حافزا إلصالحات هيكلية
جوهرية وليس ارتخاء إصالحات
متواضعة في األصــل ،واالرتخاء
ً
ما يحدث حاليا.

صعود أسعار
النفط المؤقت
يفترض أن يكون
ً
حافزا إلصالحات
هيكلية جوهرية
ال لالرتخاء

 16.8مليار دينار إيرادات الكويت
النفطية «المفترضة» في 2019/2018
ذك ــر تـقــريــر «ال ـش ــال» أن ــه بــانـتـهــاء مــايــو ،2018
ينتهي الشهر الثاني مــن السنة المالية الحالية
 ،2019/2018وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي،
ً
ً
لشهر مــايــو ،مـعـظـمــه ،ن ـح ــو 72.7دوالرا أمـيــركـيــا
ً
للبرميل ،وهــو يزيد بنحو  22.7دوالرا للبرميل،
أي بـمــا نسبته نـحــو  45.4فــي الـمـئــة ،عــن السعر
االفـتــراضــي الجديد المقدر فــي الـمــوازنــة الحالية
ً
ً
والبالغ  50دوالرا للبرميل ،وأيضا يزيد بنحو 27.7
ً
دوالرا عن معدل سعر البرميل االفتراضي للسنة
ً
المالية الفائتة البالغ  45دوالرا.
ووف ــق ال ـت ـقــريــر ،كــانــت الـسـنــة الـمــالـيــة الـفــائـتــة
 ،2018/2017التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت،
قد حققت ،لبرميل النفط الكويتي ،معدل سعر ،بلغ
ً
نحو  54.5دوالرا ،ومعدل سعر البرميل لشهر مايو
 2018أعلى بنحو  33.4في المئة عن معدل سعر
البرميل للسنة المالية الفائتة ،لكنه أدنى بنحو -2.3
دوالر للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية
ً
ً
الـبــالــغ  75دوالرا وف ـقــا لـتـقــديــرات وزارة المالية
وبعد اقتطاع الـ  10في المئة من اإليرادات لصالح
احتياطي األجيال القادمة.
وفي التفاصيل ،يفترض أن تكون الكويت

قد حققت إيــرادات نفطية في شهر مايو ،بما
قيمته نحو  1.5مليار ديـنــار ،وإذا افترضنا
اس ـت ـمــرار مـسـتــويــي اإلن ـت ــاج واألسـ ـع ــار على
حاليهما -وهــو افـتــراض ،قد ال يتحقق -فمن
الـمـتــوقــع أن تـبـلــغ جـمـلــة اإلي ـ ـ ــرادات النفطية
لمجمل الـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة ،نـحــو 16.8
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،وهـ ــي ق ـي ـمــة أع ـل ــى ب ـن ـحــو 3.5
مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة
للسنة المالية الحالية ،والبالغة نحو 13.3
مليار دينار.
ومع إضافة نحو  1.7مليار دينار ،إيرادات
غير نفطية ،فستبلغ جملة إيــرادات الموازنة،
للسنة المالية الحالية ،نحو  18.5مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات
البالغة نحو  21.5مليار دينار ،فمن المحتمل أن
تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018
ً
ع ـجــزا قيمته  3مـلـيــارات دي ـنــار ،ويـبـقــى العجز
ً
ً
الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط
خالل ما تبقى من السنة المالية.

نمو موجودات «المتحد»  %2.4إلى  3.755مليارات دينار
بلغ إجمالي موجودات البنك
نحو  3.755مليارات دينار،
بارتفاع بلغت قيمته 89.7
مليون دينار ،ونسبته  2.4في
المئة ،مقارنة بحوالي 3.666
مليارات دينار بنهاية عام
.2017

أعـلــن البنك األهـلــي المتحد نتائج
أعماله للربع األول من العام الحالي،
وأشـ ـ ــارت ه ــذه ال ـن ـتــائــج إل ــى تحقيقه
صــافــي أرب ــاح (بـعــد خصم الـضــرائــب)
بلغ نحو  16.82مليون دينار ،بارتفاع
مقداره  820ألــف دينار ،أي ما نسبته
 5.1في المئة ،مقارنة بنحو  16مليون
دينار للفترة نفسها من عام .2017
وتـحـقــق ذل ــك نتيجة ارت ـف ــاع جملة
اإليــرادات التشغيلية مقابل انخفاض
طـفـيــف فــي ال ـم ـصــروفــات التشغيلية.
وعليه ارتـفــع الــربــح التشغيلي للبنك
ً
بـنـحــو  909آالف دي ـن ــار ،وصـ ــوال إلــى
نحو  20.58مليون دينار ،مقارنة بنحو
 19.67مليون دينار.
وفي التفاصيل ،التي ذكرها «الشال»،
ارتـفـعــت جـمـلــة اإليـ ـ ــرادات التشغيلية
بنحو  886أل ــف دي ـنــار ،أو مــا نسبته
ً
 3.1في المئة ،وصوال إلى نحو 29.19
مـلـيــون دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بـنـحــو 28.30
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار .وت ـح ـقــق ذلـ ــك نتيجة
ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو
ً
 2مـلـيــون دي ـنــار ،وص ــوال إل ــى حــوالــي
 25.3مليون دينار ( 86.8في المئة من
جملة اإل يـ ــرادات التشغيلية) ،مقارنة
بـنـحــو  23.4مـلـيــون دي ـن ــار ( 82.5في

المئة من جملة اإليــرادات التشغيلية).
وح ـق ــق ب ـنــد ح ـصــة ف ــي ن ـتــائــج شــركــة
ً
زميلة أربــاحــا بنحو  141ألــف دينار،
مقارنة بخسائر بلغت حوالي  99ألفا.
بينما لم يحقق البنك أي أرباح من بيع
اسـتـثـمــارات فــي أوراق مــالـيــة ،مقارنة
بأرباح بنحو  1.4مليون دينار للفترة
ذاتها من العام الفائت.
وان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت جـ ـمـ ـل ــة م ـ ـصـ ــروفـ ــات
ً
ً
الـتـشـغـيــل لـلـبـنــك ان ـخ ـف ــاض ــا طـفـيـفــا،
وبـنـحــو  23أل ــف دي ـنــار ،أو مــا نسبته
ً
 0.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى حــوالــي
 8.604مــايـيــن دي ـن ــار ،مـقــارنــة بنحو
 8.627ماليين ديـنــار فــي نهاية الربع
األول مـ ــن ع ـ ــام  ،2017و ت ـح ـق ــق ذ ل ــك
نتيجة انخفاض أهم بنود المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة  -تـ ـك ــالـ ـي ــف م ــوظ ـف ـي ــن
ومصروفات تشغيل أخرى -بنحو 140
أل ــف دي ـنــار ،أو بنسبة  1.7فــي المئة،
وارتـفــع بند االسـتـهــاك بـحــوالــي 117
ألــف دي ـنــار ،أو بنحو  21.2فــي المئة.
وبـلـغــت نـسـبــة إج ـمــالــي الـمـصــروفــات
الـتـشـغـيـلـيــة إلـ ــى إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية نحو  29.5في المئة بعدما
كانت  30.5في المئة .وارتفعت جملة
الـمـخـصـصــات بـنـحــو  39أل ــف دي ـنــار،

أو بنسبة  1.3في المئة ،عندما بلغت
ح ــوال ــي  2.97م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،مـقــارنــة
ب ـن ـحــو  2.93م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار .وب ــذل ــك،
ارتفع هامش صافي الربح ،حين بلغ
نحو  57.6في المئة من جملة إيرادات
التشغيل ،بعد أن كان عند نحو 56.5
ف ــي الـمـئــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـمــاثـلــة من
عام .2017
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو
 3.755مليارات دينار ،بارتفاع بلغت
قـيـمـتــه  89.7مـلـيــون دي ـن ــار ،ونسبته
 2.4في المئة ،مقارنة بحوالي 3.666
مليارات دينار بنهاية عام  ،2017بينما
ان ـخ ـفــض بـنـحــو  25.9م ـل ـيــون دي ـنــار،
أو بنحو  0.7في المئة ،عند المقارنة
بإجمالي الموجودات في نهاية الربع
األول من عام  ،2017عندما بلغ حوالي
 3.781مليارات دينار.
وارتفع بند ودائع لدى بنوك األخرى
بنحو  61.1مـلـيــون دي ـنــار أي بنسبة
ً
بلغت نحو  27.5في المئة ،وصوال إلى
نحو  283.8مليون دينار ( 7.6في المئة
من إجمالي الموجودات) ،مقارنة بنحو
 222.6مليون دينار ( 6.1في المئة من
إجمالي الموجودات) في نهاية العام
السابق ،وارتفع بحوالي  16.1مليون

ديـنــار ،أي بنسبة  6فــي المئة ،عندما
بلغ نحو  267.6مليون دينار ( 7.1في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) عند
ال ـم ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـعــام
السابق.
ً
وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعا
بلغ قدره  23.7مليون دينار ،ونسبته
 0.9في المئة ،ليصل إلــى نحو 2.696
مليار دينار( 71.8في المئة من إجمالي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات) ،م ـق ــاب ــل  2.673مـلـيــار
دي ـن ــار ( 72.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الـمــوجــودات) ،كما في نهاية ديسمبر
 ،2017لكنه انخفض بنحو  52.9مليون
دينار ،أو ما نسبته  1.9في المئة ،عند
مقارنته بالفترة نفسها من عام ،2017
حين بلغ آنذاك ما قيمته  2.749مليار
دي ـن ــار ( 72.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الموجودات).
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة إجـ ـم ــال ــي «م ــدي ـن ــو
تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 84.1
في المئة ،مقارنة بنحو  84.2في المئة
في نهاية الربع األول من العام الفائت.
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات
البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)
ً
قـ ــد س ـج ـل ــت ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا ب ـل ـغ ــت قـيـمـتــه
 72.2مليون ديـنــار ،أي ما نسبته 2.3

فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـئـ ـ ــة،
لـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل إلـ ـ ــى
نـ ـح ــو 3.270
مـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارات
دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،
مـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــارن ـ ـ ـ ـ ــة
بنحو 3.198
م ـل ـي ــارات ب ـن ـهــايــة عـ ــام  ،2017بينما
ً
حققت ا نـخـفــا ضــا بنحو  67.8مليون
ديـنــار ،أي بنسبة تــراجــع بلغت  2في
المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك
اإلج ـمــالــي فــي نـهــايــة الــربــع األول من
ال ـع ــام ال ـفــائــت ،حـيــن بـلــغ آنـ ــذاك نحو
 3.338مـلـيــارات دي ـنــار .وبلغت نسبة
إجـ ـم ــال ــي ال ـم ـط ـل ــوب ــات إل ـ ــى إج ـمــالــي
الموجودات نحو  87.1في المئة مقارنة
بنحو  88.3في المئة.
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل م ــؤش ــرات
الربحية محسوبة على أساس سنوي،
إلــى أن مــؤشــرات الربحية قــد سجلت
ً
ً
أداء مختلطا مقارنة بالفترة نفسها
من عام  .2017إذ انخفض مؤشر العائد
على معدل رأسمال البنك ( ،)ROCإلى
نحو  36فــي المئة ،مقارنة بنحو 37
ف ــي ال ـم ـئــة .وان ـخ ـفــض مــؤشــر الـعــائــد
على معدل حقوق المساهمين الخاص

بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو 16.2
في المئة ،مقارنة بنحو  16.7في المئة.
بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل
أصـ ــول ال ـب ـنــك ( ،)ROAإل ــى ن ـحــو 1.8
ً
في المئة قياسا بنحو  1.7في المئة.
ً
وارتفعت أيضا ،ربحية السهم الواحد
( )EPSإلى  10فلوس ،مقابل  9.5فلوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
السهم ( )P/Eنحو  8مرات (أي تحسن)
مقارنة بـ 12.1مرة ،وذلك نتيجة ارتفاع
رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم ال ــواح ــد ( )EPSبنحو
 5.3في المئة ،مقابل انخفاض السعر
السوقي للسهم بنسبة  30.4في المئة،
مقارنة بمستويات  31مــارس .2017
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة
الدفترية ( )P/Bنحو  1.4مــرة بعد أن
كان  2.1مرة.

ةديرجلا

•
العدد  / 3795األحد  3يونيو 2018م  18 /رمضان 1439هـ

economy@aljarida●com

17

اقتصاد

«اتحاد االستثمار» يطلب مالحظات الشركات على شركة الغرض الخاص
لتتمكن الجهات المعنية من االطالع عليها قبل اإلقرار النهائي لمسودة عقد التأسيس
محمد اإلتربي

شركات األغراض
الخاصة ستنشط
وتسهل إصدارات
السندات والصكوك
بعد إقرارها

طلب اتحاد شركات االستثمار
من شركات القطاع ضرورة تزويدها
ب ــالـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـعـقــد
التأسيس النهائي المقترح من هيئة
أس ــواق الـمــال بخصوص تأسيس
شركة ذات غرض خاص ،وذلك قبل
 7الجاري.
وقـ ـ ـ ـ ــال االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد فـ ـ ــي م ــراسـ ـل ــة
لـ ـلـ ـش ــرك ــات إن آراء وم ــاحـ ـظ ــات
الشركات ضرورية ،ويجب تسليمها
فــي الـمــواعـيــد ال ـم ـحــددة ،ليتسنى
ل ــات ـح ــاد م ــواص ـل ــة م ـتــاب ـعــة كــافــة
التشريعات والتعليمات والقرارات
ذات الصلة بعمل شركات االستثمار،
ول ـت ـت ـم ـكــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة من
االطـ ــاع عـلــى تـلــك الـمــاحـظــات إن
وج ـ ـ ــدت ق ـب ــل اعـ ـتـ ـم ــاد م ـســودت ـهــا
المقترحة بشكل نهائي.
وي ــأت ــي مـقـتــرح الـعـقــد الـنـهــائــي
لتأسيس الـشــركــات ذات األغ ــراض
الخاصة سعيا من هيئة أسواق المال
إلى تحقيق األهداف االستراتيجية

والجهود المستمرة لها ،والمتمثلة
في تطوير كفاءة البنية التشريعية
ألسواق المال ،حيث إن مسودة عقد
تأسيس شــركــة ذات غــرض خاص
س ـت ـس ـهــم ف ــي اس ـت ـك ـم ــال ن ــواق ــص
بالسوق المالي ،وتساعد الشركات
على تفعيلها بما يـخــدم أهدافها
وتطلعاتها ،حـيــث يــأتــي تأسيس
الشركة ذات الغرض الخاص لغرض
ّ
معين كإصدار صكوك أو سندات أو
غيرها من عمليات التوريق.
وي ـ ــأت ـ ــي حـ ـ ــرص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة عـلــى
التواصل مع جميع األطراف في تلقي
الـمــاحـظــات فــي إط ــار النهج الــذي
تتبناه في التواصل والتنسيق مع
الجهات المعنية ،وحرصها الدائم
على تعزيز متانة الـقـطــاع المالي
والمؤسسات العاملة به.

أغراض الشركة
إذا كانت الشركة مؤسسة لغرض
إصـ ــدار ص ـكــوك ،فـتـكــون أغــراضـهــا

ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة
التالية:
• إصـ ـ ــدار ال ـص ـك ــوك أو الـعـمــل
كأمين عهدة أو وكيل ،أو القيام بكل
األنشطة أو المهام األخرى المتصلة
بإصدار الصكوك.
ّ
• ت ـمــلــك أو حـ ـي ــازة م ــوج ــودات
الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن
حملة الصكوك.
• إدارة الموجودات واستخدامها
فيما صدرت الصكوك من أجله.
• توزيع عوائد الصكوك وقيمة
استردادها.
• إبـ ـ ـ ــرام الـ ـعـ ـق ــود مـ ــع الـمـنـشــئ
والملتزم وغيرهم مــن المشاركين
في اإلصدار.
• أي أن ـش ـطــة م ـس ــان ــدة مكملة
لألنشطة المذكورة في هذه المادة.
(وإذا ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة مــؤسـســة
لـ ـغ ــرض إصـ ـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــدات ،فـتـكــون
أغراضها ممارسة نشاط أو أكثر من
األنشطة التالية) الغرض من تأسيس

الشركة هو ممارسة األنشطة التالية:
 إصدار السندات أو العمل كأمينعهدة أو وكيل أو القيام بكل األنشطة
أو المهام األخرى المتصلة بإصدار
السندات.
ً
• منح الملتزم قرضا بما يعادل
إجمالي مبلغ االكتتاب.
• توزيع عوائد السندات وقيمة
استردادها.
• أي أن ـش ـطــة م ـس ــان ــدة مكملة
لألنشطة المذكورة في هذه المادة.
وســوف يضع هذا التنظيم حدا
للجوء الشركات الى أسواق خارجية
لتأسيس مثل هــذه الـشــركــات ،كما
ستسهم فــي ح ــدوث نـشــاط مــالــي،
وتلبي طموحات وتطلعات القطاع
المالي واالستثماري فــي الكويت،
تماشيا مع تطوير السوق كمركز
مالي متطور وحديث.
يـ ـش ــار الـ ـ ــى أن مـ ــن أهـ ـ ــم وأبـ ـ ــرز
خصوصيات الشركات ذات الغرض
الخاص ،هو أنه ال يجوز التصرف

«الخليج» يقيم غبقته السنوية الخاصة بالموظفين

في األسهم المصدرة عن الشركة أو
نقل ملكيتها إال بموافقة الهيئة ،وال
يجوز الحجز عليها أو بيعها جبرا.
وف ـ ــي ح ــال ــة ش ـه ــر إف ـ ــاس أح ــد
المساهمين أو الجهة القائمة على
إدارة ال ـشــركــة أو ف ــرض الـحــراســة
عليه أو تصفيته ،فال تدخل أسهمه
ضمن أمــوال التفليسة أو التصفية
أو الحراسة.
كما ال يجوز للشركة اللجوء إلى
االكتتاب العام لزيادة رأسمالها أو
اقتراض األموال.

صالحيات الهيئة
الى ذلك ،يجوز عزل القائمين على
إدارة الشركة بقرار يصدر عن الهيئة،
أو بموجب حكم قضائي بناء على
دعوى يرفعها أحد حملة السندات
والـصـكــوك إذا كــان فــي تصرفاتهم
ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر
بمصلحة حملة السندات والصكوك
التي أصدرتها الشركة ،أو في حالة

قيامهم بتصرفات خ ــارج أغــراض
ال ـشــركــة ،وي ـج ــوز ف ــي ه ــذه الـحــالــة
إسناد إدارة الشركة ألي جهة أخرى
ترى الهيئة إسناد اإلدارة لها ،لحين
قيام الشركة بتعيين إدارة جديدة
توافق عليها الهيئة.

خصوصيات الغرض الخاص
ومـ ـ ـ ــن خـ ـص ــوصـ ـي ــات الـ ـش ــرك ــة
ذات ال ـغ ــرض ال ـخ ــاص أن ـهــا تعفي
الشركة من عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية أو غير العادية وفق
اإلجراءات والشكل المنصوص عليه
فــي الـمــرســوم بقانون رقــم  1لسنة
 2016ب ــإص ــدار ق ــان ــون ال ـشــركــات،
وت ـحــل محلها الـمــوافـقــة الكتابية
لجميع المساهمين على القرارات.

حل الشركة وتصفيتها
تنتهي الصفة القانونية للشركة
ذات الغرض الخاص وتحل قانونيا
بتحقق اآلتي:

ً
• تنحل الـشــركــة تلقائيا خالل
ش ـه ــر مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ت ـح ـقــق شـ ــروط
انقضاء السندات أو الصكوك.
إصدار قرار
• ويجوز للمساهمين ّ
بحل الشركة وتعيين مصف لها،
ليقوم بأعمال الشركة ،بشرط انقضاء
االل ـتــزامــات الـنــاشـئــة عــن الصكوك
والسندات ،وذلك ما لم توافق الهيئة
على حوالة االلتزامات الناشئة عن
تلك السندات والصكوك إلى الملتزم
مـبــاشــرة أو إلــى شــركــة ذات غرض
خاص أخرى.
• ي ـل ـتــزم ال ـم ـســاه ـمــون وإدارة
الشركة والمصفون بالتأشير بسجل
طلبات تأسيس الشركة ذات الغرض
الخاص باألمور التالية:
 -1انقضاء السندات /الصكوك.
الشركة.
 -2تحقق أحد أسباب حل
ّ
 -3أي قرار يصدر بتعيين مصف
للشركة أو استبداله.
 -4انتهاء أعمال التصفية.

ً
«الوطني» يطلق تحديثا يسهل تسجيل
الدخول عبر اإلنترنت والموبايل
الشعيبي :يوفر تنفيذ المعامالت المصرفية بسهولة وأمان

صورة جماعية لعائلة بنك الخليج
ً
ـاال ب ــال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـي ــل وإح ـ ـيـ ـ ً
ـاء
احـ ـتـ ـف ـ
للتقاليد الــرمـضــانـيــة ،أق ــام بـنــك الخليج
غـبـقـتــه ال ـس ـنــويــة ال ـخــاصــة بــالـمــوظـفـيــن،
بـحـضــور أع ـضــاء اإلدارة التنفيذية لــدى
البنك ،وذلك يوم األربعاء الموافق  30مايو
 ،2018بـقــاعــة ال ـتــاج فــي فـنــدق ميلينيوم
الكويت.
قدم األمسية اثنان من أبرع المتحدثين
أثارا حماس الحضور وبرعا في التواصل
م ـع ـه ــم وس ـ ـ ــط أجـ ـ ـ ـ ــواء م ـل ـي ـئ ــة بــال ـم ـت ـعــة
والتسلية تضمنت العديد من المفاجآت،
واأللعاب ،والجوائز.
وت ـع ــد ال ـغ ـب ـقــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـس ـنــويــة

واح ــدة مــن أبــرز الـمـبــادرات الـتــي يحرص
بنك الخليج من خاللها على التواصل مع
ً
موظفيه؛ تقديرا لجهودهم وتفانيهم في
العمل ،كما يولي أهمية كبيرة لالستثمار
فــي م ــوارده البشرية باعتبارهم الركيزة
األساسية لنجاح البنك.
وبعد النجاح األخير الذي حققته رسالة
بنك الخليج الرمضانية من خالل الفيديو
الـ ـخ ــاص ب ـع ـن ــوان "ل ـل ـخ ـيــر داي ـ ــم صـ ــوت"،
ال ــذي ش ــارك فـيــه الـفـنــان الـكــويـتــي القدير
عبدالرحمن العقل ،وأدى دور الشخصية
الشعبية بوطبيلة ،ســادت الغبقة أجــواء
رم ـضــان ـيــة خ ــاص ــة سـلـطــت الـ ـض ــوء على

رس ــائ ــل ال ـخ ـيــر وع ـلــى الـ ـع ــادات االصـيـلــة
ودورهما في المجتمع اليوم .كما اتسمت
ً
ً
الغبقة أيضا بالطابع العائلي بعيدا عن
روتين العمل وأظهرت عبق ما يحمله هذا
الشهر الفضيل.
ومــن جهتها ،صرحت سلمى الحجاج
المديرة العامة إلدارة الموارد البشرية في
البنك بــأن "الخليج" يحرص على تعزيز
روح االتـصــال والتواصل بين الموظفين
وذلــك من خالل فعاليات وأنشطة منوعة
وترفيهية على مــدار الـعــام .وتعد الغبقة
الرمضانية فــر صــة مثالية للتواصل مع
مــوظـفــي الـبـنــك وت ـعــزيــز أواصـ ــر الـتــرابــط

فــي أج ــواء يسودها روح الفريق الــواحــد.
وأع ــرب ــت ال ـح ـج ــاج ع ــن ش ـكــرهــا "لـجـمـيــع
موظفينا على المشاركة في هذه األمسية،
وعـ ـل ــى ان ـت ـم ــائ ـه ــم ل ـعــائ ـلــة ب ـن ــك الـخـلـيــج
وجهودهم المبذولة في سبيل نجاحه".
وتـضـمـنــت األمـسـيــة مــوسـيـقــي شرقية
تبعها عــرض لفيلم وثائقي حــول التراث
الكويتي االصيل.

«زين» تدشن أول شبكة لتكنولوجيا
الجيل الخامس  5Gبالكويت
أوضح الغربللي أن التطبيقات
العملية التي ستقدمها هذه
التقنيات الحديثة ستوسع
نطاق خدمات الشركة في
قطاع المشاريع والشركات الـ
 ،B2Bاعتمادا على السرعات
العالية.

هذه التكنولوجيا
ستقدم قيمة
حقيقية للمعلومات
الرقمية حيث
سيعول المجتمع
العالمي لالتصاالت
على اإلمكانات
الهائلة التي
ستوفرها تقنية
الجيل الخامس

دشـ ـن ــت "زيـ ـ ـ ــن" أول ش ـب ـك ــة ات ـ ـصـ ــاالت م ـت ـكــام ـلــة
لـتـكـنــولــوجـيــا ال ـج ـيــل ال ـخــامــس  5Gع ـلــى شبكتها،
والـتــي ستوفر مــن خاللها ات ـصــاالت فائقة السرعة
بكفاءة عالية.
وأوضـحــت الشركة ،فــي بيان صحافي ،أن إطــاق
خـ ــدمـ ــات ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـج ـي ــل الـ ـخ ــام ــس سـيـمـثــل
نقلة نــو عـيــة لـلـكـفــاء ة التشغيلية لشبكتها ،كـمــا أن
ه ــذه ال ـخ ـطــوة سـتـجـعـلـهــا م ــن أوائ ـ ــل ال ـش ــرك ــات في
الكويت وأســواق المنطقة التي تتبنى هــذه الحلول
التكنولوجية التي تلبي ر غـبــات احتياجات قاعدة
العمالء ومجتمع قطاع األعمال.
ووجهت الدعوة إلى عمالئها لتجربة تكنولوجيا
الجيل الخامس خالل هذا الشهر ،والتمتع بالسرعات
الفائقة التي ستوفرها على شبكة اإلنترنت في بعض
األماكن التي ستحددها الشركة قريبا ،كمبادرة منها
لمشاركة عمالئها التعريف بمزايا وفوائد خدمات
الجيل الخامس.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـتـكـنــولــوجـيــا في
شــركــة زي ــن الـكــويــت ن ــواف الغربللي إن "خــدمــات
االتـصــاالت من أهــم القطاعات التي تشكل محورا
مهما في تسريع عملية النمو االقتصادي ،ودعم
عمليات التبادل التجاري ،ومن البديهي أن شبكات
االتصاالت المتنقلة الحالية لن تتمكن من إرضاء
االحتياجات المستقبلية لقطاع االتصاالت ،لذلك
فإن تقنيات  5Gستسهم في إطالق القدرات الكاملة
لمفهوم التحول الرقمي".
وأو ض ــح ا لـغــر بـلـلــي أن التطبيقات العملية التي
ستقدمها ه ــذه الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة سـتــوســع نطاق
خــدمــات الـشــركــة فــي قـطــاع الـمـشــاريــع والـشــركــات الـ
 ،B2Bاعتمادا على السرعات العالية ،كما أنها ستعمل
على تعزيز تجربة العمالء ،وابتكار األعمال الجديدة.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستنقل قاعدة عمالء الشركة
إل ــى تـكـنــولــوجـيــا الـعـصــر ال ـق ــادم فــي نـقــل الـبـيــانــات
واستخدامات شبكة اإلنترنت ،حيث سيتم البدء بنشر
التغطية فــي بعض المناطق تباعا ،على أن تشمل
خطة التغطية ألهم األماكن والمناطق الحيوية في
الدولة قريبا.
وبين أن اطالق هذه التكنولوجيا الحديثة سيساعد
زين في اطالق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي،
وسـيـعــزز مــن أوج ــه الـتـعــاون فــي مـجــال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت على جبهات متعددة.
وأض ــاف الـغــربـلـلــي" :م ــا ستقدمه خــدمــات الجيل

نواف الغربللي
ال ـخــامــس م ــن تـغـيــر شــامــل ف ــي اس ـت ـخــدامــات شبكة
االن ـت ــرن ــت س ـي ـســاعــد ع ـلــى طـ ــرح وت ـق ــدي ــم مـنـتـجــات
وخــدمــات فــريــدة فــي قـطــاع مـشــاريــع األع ـمــال ،المدن
ال ــذكـ ـي ــة ،إن ـت ــرن ــت األش ـ ـيـ ــاء ،ك ـم ــا س ـت ـع ـمــل ال ـح ـلــول
الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـتــي سـتـقــدمـهــا ع ـلــى تـلـبـيــة الـطـلــب
الـمـتــزايــد على خــدمــات الـبـيــانــات ،واكـتـشــاف بيئات
األعمال التي ستوفرها هذه التقنية المتطورة".
يذكر أن هذه التكنولوجيا ستقدم قيمة حقيقية
للمعلومات الرقمية ،حيث سيعول المجتمع العالمي
لالتصاالت على اإلمـكــانــات الهائلة التي ستوفرها
تقنية الـجـيــل ال ـخــامــس ،والـ ـق ــدرات ال ـتــي سيقدمها
لقيادة عملية التحويل الرقمي ،إنترنت األشياء (،)IoT
البيانات عالية الحجم ،خصوصا أن تصميم تقنية
الجيل الخامس سيوافق الزيادة الهائلة التي تشهدها
شبكات االتصاالت في استخدام اإلنترنت ،خاصة مع
االنتشار السريع للهواتف الذكية وخدمات البيانات
وخدمات الفيديو عبر اإلنترنت ،كما سيزود الجيل
الـخــامــس الـعـمــاء بـخــدمــات إنـتــرنــت عالية الـجــودة،
لتتيح لهم االستمتاع باألفالم والبرامج الرياضية
الحية واأللعاب اإللكترونية والتسوق عبر اإلنترنت
وإنهاء األعمال بشكل سريع.

يــواصــل بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي تـقــديــم آخ ــر وأفـضــل
الـخــدمــات التكنولوجية المبتكرة وال ـم ـطـ ّـورة ،لتوفير
إمكانية القيام بالمعامالت المصرفية بكل سهولة وأمان.
وفي هذا اإلطــار ،عمد البنك إلى تحديث عملية
الدخول لخدمتي "الوطني عبر الموبايل" ،و"الوطني
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت" ،ع ــن طــريــق اس ـت ـخ ــدام ن ـفــس اســم
ً
المستخدم وكلمة السر لكل منهما ،فضال عن إضافة
العديد من المزايا الجديدة.
ً
وتعقيبا على هذا التحديث الجديد ،قالت مديرة أول
القنوات المصرفية اإللكترونية في مجموعة الخدمات
المصرفية الشخصية في البنك هالة الشعيبي "نعمل
باستمرار على تحديث خدماتنا عبر اإلنترنت والموبايل،
لتلبية االحتياجات المصرفية للعمالء بشكل بسيط وآمن،
ويقدم هذا التحديث أسلوبا جديدا ومبسطا لتسجيل
الدخول وإتمام المعامالت المصرفية ،حيث سينقلهم
ً
إلى مستوى جديد كليا من الراحة واألمان".
وأض ــاف ــت أن ــه "بــاإلضــافــة إل ــى تـبـسـيــط العمليات
ً
ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـلــى ال ـع ـم ــاء ،فـ ــإن ال ـب ـنــك ي ـق ــدم أي ـض ــا
خصائص جديدة إلى الخدمتين ،إذ بإمكان العمالء
التحكم في بطاقاتهم مسبقة الدفع واالئتمانية أثناء
ً
السفر ،إلدارة المصاريف بشكل أفضل وأكثر أمانا،
ودفــع الفواتير ،وتحويل األم ــوال وزي ــادة قيمة مبلغ
التحويل الشهري عند الحاجة".
ً
وأشارت إلى أنه بإمكان العمالء أيضا إتمام مجموعة
واسعة من المعامالت المصرفية من خالل خدمة "الوطني
عبر اإلنترنت" على الموقع الرسمي  ،www.nbk.comأو
تطبيق الوطني عبر الموبايل لسداد فواتير الهاتف النقال،
تحويل األموال بين الحسابات المحلية أو إرسالها إلى
الخارج ،سداد مستحقات البطاقات االئتمانية ،الكشف
عن الرصيد أو نقاط مكافآت "الوطني" وغيرها الكثير.

هالة الشعيبي
وأض ــاف ــت أنـ ــه ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ج ـم ـيــع خـصــائــص
والمميزات الجديدة عبر الموبايل ،بإمكان العمالء
تحميل أو تحديث آخــر نسخة مـتــوافــرة مــن تطبيق
"الوطني عبر الموبايل" الموجودة في متجر التطبيقات
على أجهزتهم الذكية.
وعند تسجيل الدخول ،بإمكان العميل إنشاء اسم
مستخدم وكلمة سر يصلحان لكل من خدمتي "الوطني
عبر اإلنترنت" ،و"الوطني عبر الموبايل".
وأوضحت الشعيبي أن البنك يشجع عمالء ه على
استخدام التحديث الجديد من الخدمتين ،ألنه سيسهل
عليهم بشكل كبير القيام بمعامالتهم المصرفية في
الكويت أو خــال السفر ،حيث إنــه يغني العمالء عن
زيارة الفروع أو االتصال بالخدمة الهاتفية ،وبالتالي
ال ـق ـيــام بـمـعــامــاتـهــم بــأنـفـسـهــم وبـمـنـتـهــى الـسـهــولــة
والسرعة ،كما يتضمن التحديث الجديد العديد من
المزايا والخدمات الجديدة.
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المطوع« :شرق فنجر» من أوائل الشركات
الكويتية المستثمرة في القطاع الرقمي

«األهلي المتحد» يفوز بجائزة أفضل بنك
إلدارة الموارد البشرية

الصباح :ثقة ببيئة الشركات الناشئة ومشاريعها وخدماتها

تعكس نجاحه في خلق بيئة عمل متعاونة وثقافة إيجابية

« شرق
فنجر» تسعى
لالستثمار
في مزيد من
التطبيقات
الرقمية
الكويتية وفق
استراتيجية
تقوم على
تحقيق النجاح
المشترك
الصباح

أكــد الـمــديــر الـشــريــك لشركة
«شـ ـ ـ ـ ــرق ف ـ ـن ـ ـجـ ــر» عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرزاق
ال ـم ـطــوع أن ال ـس ــوق الـكــويـتــي
ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل األس ـ ـ ــواق
اإلقليمية فــي مجال الشركات
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـئ ـ ــة ،الفـ ـت ــا
إلـ ــى أن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـشــركــة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي م ــن
ب ـ ــاب اإلي ـ ـمـ ــان ب ــدع ــم ال ـش ـبــاب
ا لـكــو يـتــي لتحقيق طـمــو حــا تــه
ودعمه للوصول الى االنتشار
والنجاح.
وق ــال الـمـطــوع ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن «ش ـ ـ ــرق ف ـن ـجــر»
مــن أوائ ــل الـشــركــات الكويتية
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــرة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الرقمي بالكويت بشكل خاص
والمنطقة بشكل عــام ،مضيفا
أن الشركة تستثمر في تطوير
الـتـطـبـيـقــات االلـكـتــرونـيــة ذات
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة ،وال ـع ـم ــل
على تطويرها و تـقــد يــم الدعم
اإلداري والـمــالــي لـهــا ،وقــد تم
االستثمار بالقطاعين العقاري
واللوجستي.

عبدالرزاق المطوع

حمود الصباح

مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــدي ــر
الـ ـش ــري ــك حـ ـم ــود الـ ـصـ ـب ــاح أن
مجال التطبيقات الرقمية في
الـمـنـطـقــة ،وال ـكــويــت ت ـحــديــدا،
جذب العديد من رؤوس األموال
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
بعد إثبات قطاع المشروعات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة قـ ــوتـ ــه ب ــالـ ـك ــوي ــت،
مما يؤكد أن هناك ثقة ببيئة
الشركات الناشئة ومشاريعها
والخدمات التي تقدمها.

وأشار الى أن «شرق فنجر»
تـسـعــى لــاسـتـثـمــار ف ــي مــزيــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
الكويتية خالل الفترة المقبلة
وفق استراتيجية ورؤية تقوم
على تحقيق النجاح المشترك
وتحويل المشاريع الصغيرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ال ــى
مشاريع كبرى ناجحة.

ح ـصــد ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي الـمـتـحــد
جــائــزة «أفـضــل بنك إلدارة الـمــوارد
الـبـشــريــة ف ــي ال ـك ــوي ــت» ،وذلـ ــك من
قبل مجلة ذي بانكر مـيــدل إيست
المرموقة ،التابعة لمؤسسة سي بي
آي فاينانشال ،الرائدة والمتخصصة
في األسواق المالية والمصرفية في
المنطقة.
وتم إعالن فوز «األهلي المتحد»
بـهــذه ال ـجــائــزة خ ــال الـحـفــل الــذي
أقيم في فندق ريتز كارتون بمركز
دبي المالي العالمي ،بعد تصويت
المشتركين في المجلة .ويعزى فوز
البنك بهذه الجائزة المرموقة إلى ما
حققه من تميز في مختلف مجاالت
عمل الموارد البشرية ،والتي تعكس
أفضل الممارسات التي يتبناها في
إدارة الموارد البشرية.
فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت رؤي ـ ـ ـ ــة «الـ ـمـ ـتـ ـح ــد»
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــم
ال ــركـ ـي ــزة األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـن ـجــاح في
مختلف وحدات العمل بالبنك ،وهم
محور عمل إدارة الموارد البشرية
الـ ـت ــي ت ـس ـعــى مـ ــن خ ـ ــال بــرنــامــج
متكامل لبناء ثقافة عمل متماسكة
وإيـجــابـيــة لتحقيق ال ـمــوازنــة بين

«التجاري» يشارك في «قرقيعان» الفروانية
شارك البنك التجاري الكويتي
في حفل القرقيعان الــذي نظمته
محافظة الـفــروانـيــة لـنــزالء مركز
فرح التخصصي لرعاية وتأهيل
المسنين ،وتأتي هــذه المشاركة
ضـمــن أنـشـطــة «ال ـت ـجــاري» خــال
شهر رمضان الفضيل.
وقـ ـ ــد شـ ـ ـ ــارك بـ ـع ــض ق ـي ــادي ــي
محافظة الفروانية فريق العالقات
االجـتـمــاعـيــة بــالـبـنــك ف ــي تــوزيــع
هـ ــدايـ ــا الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان عـ ـل ــى نـ ــزالء
مركز فرح التخصصي في أجواء
سادتها روح الــود والـفــرح بهذه
المناسبة التراثية الغالية على
قلوب الجميع.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،صــرحــت
م ـس ــاع ــدة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ب ـ ــإدارة
اإلع ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـع ــام ــة،
أماني الــورع ،قائلة« :جــاءت هذه
ال ـم ـش ــارك ــة اس ـت ـك ـمــاال ل ـخ ـطــوات
وبرامج المشاركات االجتماعية
التي سبق أن وضعها البنك مع
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،والـ ـت ــي م ــن شــأنـهــا
تفعيل ا لـمـســؤو لـيــة االجتماعية
للبنك ودوره في خدمة المواطنين
والتواصل مع أهالي المحافظة،
ومــد جسور التعاون والتواصل
معهم في مختلف المناسبات».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورع حـ ـ ـ ــرص
«الـ ـتـ ـج ــاري» ال ــدائ ــم ع ـلــى إط ــاق
وتنظيم النشاطات االجتماعية
والمبادرات اإلنسانية والخيرية،

جانب من الفعالية
خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
المبارك ضمن برنامجه الخيري
واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــه ل ـخ ــدم ــة
ف ـئ ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ك ــاف ــة ،وبـشـكــل
خ ـ ـ ــاص ال ـ ـمـ ــرضـ ــى وال ـم ـس ـن ـي ــن،

مـ ـثـ ـمـ ـن ــة ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم مــع
م ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ــدن ــي
ومـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ـن ـهــا
مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة .وف ــي ختام
الــزيــارة ،وجهت إدارة مركز فرح

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ال ـت ـخ ـص ـص ــي ل ــرع ــاي ــة وت ــأه ـي ــل
المسنين الشكر للبنك التجاري
وم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
مشاركتهم للمركز بهذه المناسبة
السعيدة التي ساهمت في رسم

«وربة» يعلن أسماء
الرابحين في سحب
«السنبلة» األسبوعي
أجرى بنك وربة سحب
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـب ـ ـلـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي
الـ ـث ــام ــن ع ـ ـشـ ــر؛ وقـ ـ ــد تــم
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات
بحضور ممثل عن وزارة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة
وموظفي بنك وربة.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـع ـم ــاء
ال ـ ــذي ـ ــن ح ــالـ ـفـ ـه ــم ال ـح ــظ
خـ ـ ــال سـ ـح ــب ال ـس ـن ـب ـلــة
االسبوعي الثامن عشر،
فقد فاز عمالء بنك وربة،
وح ـص ــل ك ــل م ـن ـهــم عـلــى
 1000دينار ،وهم لولوة
س ـ ـعـ ــد مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ــزامـ ـ ــل،
ع ـ ـ ـ ـ ــادل ع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــد ج ـ ـلـ ــوي
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــد ،فـ ـ ـ ــواز س ــال ــم
صقر السعيدي ،يعقوب
ذيـ ـ ــاب س ــال ــم الـ ـع ــازم ــي،
عبدالعزيز علي عبدالله
الكندري.
وب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ب ـن ــك
ور بــة زاد عــدد الرابحين
فــي حساب السنبلة إلى
 24فــي السحب الشهري
والسحوبات االسبوعية،
كما زاد عدد الجوائز الى
 50ا لـ ــف د يـ ـن ــار ش ـهــر يــا،
أ مــا فيما يتعلق بفرص
ا لــر بــح فيحق لـكــل عميل
ف ــرص ــة ل ــدخ ــول الـسـحــب
مقابل كل  10دنانير في
الحساب.
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــر
أن بـ ـ ـن ـ ــك ور بـ ـ ـ ـ ـ ــة أ ط ـ ـلـ ــق
حــد يـثــا ود ي ـعــة السنبلة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــد الـ ـم ــودعـ ـي ــن
ب ـعــوائــد م ـتــوق ـعــة عــالـيــة
ت ـصــل الـ ــى  3ف ــي ال ـم ـئــة،
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــون ع ـل ــى
فـ ــرص ربـ ــح ش ـه ــري ــة فــي
سحوبات السنبلة.

االبتسامة على وجوه نزالء المركز
وإدخ ـ ــال ال ـس ـعــادة إل ــى قـلــوبـهــم،
م ـش ـيــدة بـ ـمـ ـب ــادرات ال ـب ـنــك الـتــي
دائما ما تكرس مفهوم المسؤولية
االجتماعية الشاملة.

ال ـت ـطــور الــوظ ـي ـفــي ،وب ـيــن مــراعــاة
الحياة الشخصية للموظف ،وهو
ما ينعكس باإليجاب على تحقيق
االس ـت ـقــرار الــوظـيـفــي وزي ـ ــادة والء
الموظفين وانتمائهم للبنك من خالل
بيئة عمل يسودها التعاون واأللفة
واتباع سياسة الباب المفتوح في
التعامل مع الموظفين ،كما تحرص
إدارة الموارد البشرية على االهتمام
بـتـنـمـيــة م ـ ـهـ ــارات م ــوظ ـف ــي الـبـنــك
والعمل باستمرار على تمكينهم.
وتعليقا على حصول البنك على
هذه الجائزة ،قال الرئيس التنفيذي
ف ــي «األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد» ري ـت ـش ــارد
غروفس :تعتبر هذه الجائزة ثمرة
النهج المتميز الــذي تعتمده إدارة
الموارد البشرية بالبنك ،ولذا فنحن
ف ـخــورون بـهــذا االع ـتــراف المتميز،
ونعتبر أن التقدير الذي تلقيناه دليل
على التزامنا بالتميز فــي الـمــوارد
ال ـب ـش ــري ــة .ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى مــواصـلــة
جهودنا لتعزيز مكانة البنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد ك ـم ـك ــان ال ـع ـم ــل الـمـفـضــل
بالنسبة إلــى العاملين فــي القطاع
المصرفي».
وأوضح غروفس أن موظفي إدارة

نقيب أمين متسلما الجائزة
الموارد البشرية هم شركاء النجاح
الــذيــن يسهمون بشكل مباشر في
كل اإلنـجــازات التي يحققها البنك،
فال شك في أن توفير بيئة نموذجية
لتشجيع أبناء البنك على االستقرار
الوظيفي ،والعمل في بيئة تساعد
على اإلبــداع ،وتقديم العمل بجودة
وكفاءة عالية ،تنعكس إيجابيا على

مستوى الخدمات التي يقدمها البنك،
مما يسهم في رفــع مستوى رضاء
عمالئنا ،وتحقيق األهداف المرجوة.
واختتم غروفس تصريحه قائال:
إن ـن ــي ف ـخ ــور ج ــدا ب ـ ـ ــإدارة ال ـم ــوارد
البشرية في «األهلي المتحد» ،وأود
أن أش ـك ــره ــم وأه ـن ـئ ـهــم ع ـلــى هــذه
الجائزة نيابة عن إدارة البنك.

«األهلي» يطلق حملته الترويجية
لموسم الصيف
أعـلــن الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي ،بــالـتـعــاون مع
س ـك ــاي واردز طـ ـي ــران اإلمـ ـ ـ ــارات ،طـ ــرح حـمـلـتــه
الترويجية لموسم الصيف ،بعنوان « 6ماليين
من أميال سكاي واردز 120 ،فائزا».
وستتيح حملة هذا العام الترويجية لـ 120من
عمالء البنك األهلي الكويتي المحظوظين فرصة
الفوز بـ 50000من أميال سكاي واردز لكل منهم،
بمعنى أنه سيتم تقديم ما مجموعه  6ماليين
مــن أمـيــال سـكــاي واردز عــن طــريــق السحوبات
التي ستجرى على مــدار  3أشـهــر ،ابـتــداء مــن 1
يونيو حتى  31أغسطس.
وسيتم ا لـتــأ هــل للسحب ا لـشـهــري عــن طريق
إجــراء معاملة شــراء ال تقل عن مبلغ قــدره 100
ديـنــار بــاسـتـخــدام إح ــدى الـبـطــاقــات المصرفية
التالية:
بطاقات ائتمان البنك األهلي الكويتي – طيران
اإلمارات المستخدمة في عمليات الشراء المحلية
والدولية من خالل نقاط البيع أو نقدا.
بطاقات البنك األهلي الكويتي – طيران اإلمارات
المسبقة الدفع المستخدمة في عمليات الشراء
المحلية والدولية من خالل نقاط البيع فقط.
بـطــاقــات األهـلــي االئتمانية والمسبقة الدفع
المستخدمة فــي ال ـخــارج مــن خــال نـقــاط البيع
أو نقدا.
وفضال عن ذلــك ،سيكون بإمكان العمالء ،من
حملة بطاقات ائتمان البنك األهـلــي الكويتي –
طيران اإلمارات والبطاقات مسبقة الدفع الصادرة
قبل موعد بدء السحب ،التأهل للمشاركة في هذه
الحملة الترويجية.
وسيتم جمع النقاط حسب تكرار المعامالت

ال ـشــرائ ـيــة لـلـعـمــاء ،وكـلـمــا ان ـفــق ال ـع ـمــاء أكـثــر
ك ــان ب ـم ـقــدورهــم اسـ ـت ــرداد ال ـمــزيــد م ــن الـنـقــاط.
وفي الوقت ذاته ،بإمكان العمالء الفوز بنقطة 1
مؤهلة للسحب مقابل كل  10دنانير ينفقونها
محليا ،في حين أنهم يحصدون  3نقاط مؤهلة
للسحب لكل  10دنانير ينفقونها فــي الخارج
بالعملة األجنبية .إضافة إلى ذلك ،فإن العمليات
الـ ـش ــرائـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ــم إج ـ ــراؤه ـ ــا ع ـل ــى ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني  emirates.comستقدم للمشاركين
 6فرص للتأهل للسحب.
ويعود تاريخ الشراكة الوطيدة ،التي تربط
ب ـي ــن ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي وسـ ـك ــاي واردز
ط ـيــران اإلمـ ـ ــارات ،إل ــى أك ـثــر مــن  11عــامــا ،وفــي
كل عام يطلق البنك حمالت ترويجية متنوعة
لمكافأة عمالئه الحاليين بكسب أميال سكاي
واردز إضافية ،كما أنه أتاح للعديد من العمالء
المحظوظين إمكانية السفر عن طريق استخدام
بطاقات البنك لسداد ثمن مشترياتهم.

ّ
الراجحي يوزع وجبات إفطار على المحتاجين في رمضان

موظفو «الراجحي» قبل توزيع الوجبات
أطـ ـل ــق ف ـ ــرع مـ ـص ــرف ال ــراجـ ـح ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت
م ـبــادرة اجـتـمــاعـيــة مـمـ ّـيــزة تـهــدف إل ــى مـســاعــدة
المحتاجين في رمضان كخطوة تعكس التزامه
ت ـجــاه الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي ،عـبــر تــوزيــع وجـبــات
اإل فـطــار في مناطق مختلفة بالكويت وبجهود
موظفيه مــن عــدة أ قـســام دا خــل ا لـمـصــرف ،الذين
تطوعوا لعمل الخير خالل الشهر الفضيل.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج
المسؤولية االجتماعية ا لــذي يــر عــاه المصرف،
وصـ ــرح م ـش ــرف ال ـت ـســويــق وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة،
م ـح ـمــد ال ـف ــزي ــع ،ق ــائ ــا« :هـ ــذه ال ـم ـب ــادرة ت ـنــدرج
ضمن عدة أنشطة الحقة في رمضان ،إضافة إلى
مـبــادرات اجتماعية أ خــرى ستستمر على مــدار
العام ،فالمصرف ملتزم دائما بتطوير وتنمية
المجتمع الكويتي الذي يفتخر بخدمته ويحرص
على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعمالئه».
وأض ـ ــاف ال ـفــزيــع أن ق ـيــام ال ـش ــرك ــات بــدورهــا
تـ ـج ــاه ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ي ـض ـم ــن دع ــم
ج ـم ـيــع أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع أله ــدافـ ـه ــا ورســال ـت ـهــا
التنموية واالعتراف بوجودها والمساهمة في
نجاح أ هــدا فـهــا ،حيث تركز على المساهمة في

سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية
والمعيشية الضرورية ،فال تزال هذه المسؤولية
تمثل المنطلق االستراتيجي ألنشطة عديد من
المنظمات العالمية ،حيث أصبحت توجهاتها
نحو خــد مــة المجتمع هاجسا كبيرا مثله مثل
الـمـنــافـســة ع ـلــى الـح ـصــة ال ـســوق ـيــة والـمـحــافـظــة
عـلــى ال ـع ـمــاء وجـ ــودة ال ـخــدمــة ،فـلــم يـعــد ُيـنـظــر
إل ــى ال ـم ــؤس ـس ــات بــال ـن ـظــرة ال ـت ـق ـل ـيــديــة وبــأن ـهــا
و ح ـ ــدة إ نـ ـت ــاج ذات دور ا قـ ـتـ ـص ــادي ق ــا ئ ــم عـلــى
تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار مقبولة
ً
وبأساليب ترويجية فقط ،بل هي أيضا عضو
ناشط يسعى الى تطوير المجتمعات من شتى
النواحي.
ولفت الفزيع إلى أن المصرف يولي اهتماما
كـبـيــرا لـلـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ،ويـعـمــل بجهد
ضمن فريق عمل متكامل لتحديد األنشطة التي
تعود بالفائدة على المجتمع».
وت ــوج ــه ال ـفــزيــع بــال ـش ـكــر لـجـمـيــع الـمــوظـفـيــن
ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن الـ ــذيـ ــن ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى إح ـ ـيـ ــاء ه ــذه
المبادرة ،حيث أثبتوا أهمية القيم الرمضانية
ومساعدة اآلخرين في الشهر الفضيل».

ةديرجلا
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اقتصاد

ً
القصيبي والصانع احتاال على  118بنكا بـ  126مليار دوالر
محكمة في جزر كايمان وصفت أعمالهما بأحد أكبر مخططات االحتيال في التاريخ
رفضت محكمة في جزر كايمان دعوى
قدمتها عائلة سعودية ،ود عــوى مضادة
رفعها رجل أعمال كويتي المولد ،وقضت
بأن الطرفين احتاال على عشرات البنوك
في نحو  126مليار دوالر ،على مدى أكثر
من  20سنة.
ويــأتــي الـحـكــم فــي أعـقــاب ن ــزاع مستمر
منذ  10سنوات أمام المحاكم الدولية بين
عائلة القصيبي ومعن الصانع ،إذ يتهم
كــل طــرف اآلخ ــر بــالـمـســؤولـيــة عــن انهيار
إمبراطورية أعماله.

وتعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي
وإ خــوا نــه و مـجـمــو عــة سـعــد ،ا لـتــي يملكها
ال ـص ــان ــع ،ع ــن سـ ــداد ديــون ـه ـمــا ،ف ــي إط ــار
أكبر أزمة اقتصادية سعودية عام ،2009
وسط األزمة المالية العالمية ،وأصبحت
المجموعتان مدينتين بمليارات الدوالرات
لبنوك دولية وإقليمية ومقرضين آخرين.
واطلعت "رويترز" على نسخة من الحكم
الصادر الخميس الماضي ،و جــاء فيه أن
أنـتــونــي سـمـيـلــي ،كـبـيــر الـقـضــاة فــي جــزر
كايمان ،ر فــض د عــوى قيمتها  4مليارات

دوالر ر فـ ـعـ ـتـ ـه ــا مـ ـجـ ـم ــو ع ــة أ ح ـ ـمـ ــد ح ـمــد
القصيبي وإخوانه ضد الصانع ،التهامه
باالحتيال فيما يتعلق بمؤسسة مصرفية
تــاب ـعــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة .وقـ ــال ك ـب ـيــر ال ـق ـضــاة
إن الـمـجـمــوعــة كــانــت عـلــى عـلــم بــاحـتـيــال
الصانع وسمحت بــه ،كما ر فــض سميلي
دعوى مضادة مقدمة من الصانع وقيمتها
 5.9مليارات دوالر.
وقــالــت مـجـمــوعــة الـقـصـيـبــي ،فــي بـيــان،
إنها تدرس خياراتها القانونية ،مضيفة
أن من حقها الطعن في الحكم ،لكن من غير

المرجح النظر في أي طعن قبل عام .2019
ولم يرد ممثلون عن الصانع ومجموعة
سعد على طلب تعليق.
ُ
وعـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـصـ ــانـ ــع ،ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــزوج امـ ـ ــرأة
م ــن عــا ئ ـلــة ا ل ـق ـص ـي ـبــي ع ــام  ،1980مــد يــرا
للمؤسسة المصرفية في .1981
وان ـه ــارت الـمــؤسـســة بـيــن عــامــي 1981
و ،2009و ج ـ ــاء ف ــي ا ل ـح ـك ــم أن ب ـيــا نــا ت ـهــا
ال ـم ــال ـي ــة "ق ـل ـص ــت ك ـث ـي ــرا وعـ ــن عـ ـم ــد" مــن
حجم ا قـتــرا ضـهــا ،و حـجــم د يــون مجموعة
القصيبي لدى البنوك.

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـكـ ــم أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم اسـ ـتـ ـغ ــال
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك مــع
ش ــرك ــات مــال ـيــة أخـ ــرى م ـم ـلــوكــة ل ـعــائــات
الرت ـكــاب "أح ــد أكـبــر مـخـطـطــات االحـتـيــال
في التاريخ" ،مبينا أن المؤسسة حصلت
قبل انهيارها على  126مليار دوالر عن
طريق االقتراض من  118بنكا على األقل
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم ب ـغــرض االح ـت ـيــال،
وأ ضــاف أن مجموعة القصيبي متواطئة
في االحتيال مع الصانع.
(دبي  -رويترز)

«بيتك» ينظم الغبقة السنوية لإلعالميين :جهودكم محل تقدير

محمد الفارس ملقيا كلمته

ذكر الفارس أن وسائل
اإلعالم تلعب دورا محوريا
وأساسيا في تسليط الضوء
على أبرز التطورات في الصناعة
المصرفية واالقتصاد بشكل
عام ،وتزويد القارئ والمتابع
للشأن االقتصادي بكل جديد.

أ ك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــد يـ ـ ــر أول اإل ع ـ ـ ـ ــام
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فــي
بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
(بيتك) محمد الفارس أهمية
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع اإلع ــامـ ـيـ ـي ــن،
ومـ ـت ــابـ ـع ــة صـ ـن ــاع ــة اإلع ـ ـ ــام
ا ل ـتــي تـشـهــد ت ـطــورا ملموسا
عـ ـ ـب ـ ــر مـ ــواك ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــا ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
وسائل التواصل االجتماعي
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
ا ل ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،ال فـ ـ ـت ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى أن
ج ـهــود اإلعــام ـي ـيــن ف ــي إث ــراء
ا ل ـم ـح ـتــوى اال ق ـت ـص ــادي محل
تقدير ،وتقدم بأطيب التهاني
وا ل ـت ـبــر ي ـكــات بـمـنــا سـبــة شهر
رمضان.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال ك ـل ـم ـت ــه
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـغـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــة الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة
السنوية التي نظمها "بيتك"
ع ـل ــى ش ـ ــرف م ـم ـث ـلــي وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــة ،ف ــي
ف ـ ـنـ ــدق الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرات ـ ــون ،والـ ـت ــي
ش ـ ـهـ ــدت ح ـ ـضـ ــور عـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن اإلع ــام ـي ـي ــن م ــن مـخـتـلــف
وسـ ــائـ ــل االعـ ـ ـ ــام ب ــأش ـك ــال ـه ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروء ة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــة
وااللكترونية.

موظفو «بيتك» في الغبقة

صورة جماعية لإلعالميين مع مسؤولي «بيتك»

وأضاف الفارس أن وسائل
اال عـ ــام تـلـعــب دورا مـحــور يــا
واس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــط
ال ـضــوء عـلــى أب ــرز ال ـت ـطــورات
فـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد ب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ــام،
وت ـ ــزوي ـ ــد الـ ـ ـق ـ ــارئ وال ـم ـت ــاب ــع
للشأن االقتصادي بكل جديد.
وأو ض ــح أن " ب ـي ـتــك" يتميز
بـفــريــق عــاقــات عــامــة وإع ــام
م ـت ـخ ـصــص وم ـت ـك ــام ــل ،األم ــر
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـع ــزي ــز
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
االع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـع ــايـ ـي ــر
ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزز ن ــوعـ ـي ــة
االنشطة والمواد التي يقدمها
الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـع ــاق ــات
العامة واالعالم.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـب ـنــك يــواصــل
ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـ ـ ـ ـج ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــل فـ ــي
رمـ ـ ـض ـ ــان "تـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ــال ـخ ـي ــر
ف ـ ــي شـ ـه ــر ا لـ ـخـ ـي ــر  ،"4ا ل ـ ــذي
ي ـش ـمــل أن ـش ـط ــة وم ـس ــاه ـم ــات
إنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة واج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــددة ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات
تــوعــويــة وت ــواص ــل يــومــي مع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ت ــأكـ ـي ــدا ل ـح ــرص
ا لـبـنــك عـلــى اال ل ـتــزام برسالته

جانب من الحضور
االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة بما
ي ــرس ــخ م ـف ـه ــوم ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية ،ويهدف إلى دعم
كل مبادرات العمل التطوعي

واالنساني ،انسجاما مع القيم
االجتماعية وتعزيزا ألهداف
التنمية المستدامة.
مـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد
االعـ ــام ـ ـيـ ــون بـ ـجـ ـه ــود ف ــري ــق
ب ـي ـت ــك فـ ــي مـ ـج ــال ال ـق ـط ــاع ــات
العامة واإلعــام ،ودورهــم في
تــزويــد وســائــل االعــام بمواد
ومعلومات اقتصادية متنوعة
ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــم جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة
ورسالة االعالم.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدر "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" ال ـ ـجـ ــزء
ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا نـ ـ ــي م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب "رواد
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاد االس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي"
المنطلقين من تجربة "بيتك"
الـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـم ــع بـ ـي ــن الـ ـغ ــوص
ف ــي أع ـم ــاق ال ـع ـمــل الـمـصــرفــي
وت ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ـ ـ ــه وتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــراتـ ـ ــه
عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية.
وي ـت ـنــاول ال ـك ـتــاب الـحــديــث
عن تواصل االجيال في خدمة
اال قـ ـتـ ـص ــاد اال سـ ــا مـ ــي ،ودور
"ب ـي ـتــك" فــي خــدمــة الـمـجـتـمــع،
وا لـشـخـصـيــات ا لـتــي ساهمت
ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ــأس ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــه وت ـ ــوسـ ـ ـع ـ ــة
نشاطاته ،و كــذ لــك نشأة فكرة

االقتصاد االسالمي ،ومرحلة
تــأس ـيــس ال ـب ـنــوك االســام ـيــة،
والـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي واج ـه ــت
" ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ،و ت ـ ـطـ ــور االداء فــي

األرقام واألرباح والتوزيعات.
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوء عـ ـل ــى
ان ـط ــاق ال ـك ـف ــاء ات الـكــويـتـيــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي االق ـت ـصــاد

اإل ســا مــي من تجربة "بيتك"،
التي نتج عنها نجاح التجربة
الناشئة ،وتحويلها في زمن
قياسي الى عمالق اقتصادي.

مسابقات وجوائز

جانب من حضور اإلعالميين

مشاركة إعالمية
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جوليا وستلفيو الجديدتان...
معجزة ديناميكية
من ألفا روميو اإليطالية
ةديرجلا

•
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ةديرجلا .جربت قيادتهما في دبي
بدعوة من «المال وبهبهاني»
دبي  -يوسف العبدالله

تفاوت قوة طرازاتها لم يختلف عن جمالها ،هذه هي ألفا روميو
اإليطالية التي جاءت في كل من جوليا وستلفيو الجديدتين،
لتضع لمسات تاريخها العريق على طرازات كوادريفوليو لكل
منها لتبدو أقوى وأسرع وأجمل ،واليوم تسلط "الجريدة" الضوء
على تلك الطرازات للحديث عنها بعد حضورها فعالية مميزة
أقامتها ألفا روميو الشرق األوسط في نادي غولف المرابع العربية
بدبي.

جعلت خمسة عناصر رئيسية مــن ألفا
روميو ،التي أسست في ميالنو ،اإليطالية
عــام  ،1910إح ــدى أكـثــر عــامــات الـسـيــارات
ال ـم ـف ـض ـل ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،والـ ـعـ ـن ــاص ــر هــي
التكنولوجيا المتقدمة ،والخفة ،والكفاء ة،
واألداء والديناميكية والتصميم اإليطالي
المميز والروح الفريدة من نوعها.
وهــذه هــي المكونات األساسية البتكار
س ـيــارة ألـفــا روم ـيــو الـتــي تـقــدم "ميكانيكا
ال ـع ــواط ــف" ،وذلـ ــك الـتـعـبـيــر ال ـم ـم ـيــز ،ال ــذي
يستخدم في جميع أنحاء العالم باإليطالية
ف ـ ـقـ ــط ،ي ـش ـي ــد ب ــال ــوط ــن الـ ـ ـ ــذي ولـ ـ ـ ــدت فـيــه
األسـ ـط ــورة مـنــذ أك ـثــر م ــن ق ـ ــرن .وال ـي ــوم ال
تــزال العالمة التجارية تحمل فخر ُ
"صنع
في إيطاليا" على الطرقات اليومية ،وأشهر
حـلـبــات ال ـس ـبــاق وف ــي ق ـلــوب الـمــايـيــن من
المتحمسين.

جوليا
ت ـض ـمــن سـ ـي ــارة جــول ـيــا كــوادري ـفــول ـي ــو،
المزودة بمحرك  V6ثنائي التوربو مصنوع
م ــن األل ـم ـن ـيــوم بــال ـكــامــل ،تـبـلــغ ق ــوت ــه 510
أح ـص ـن ــة ،وس ـع ـتــه  2.9ل ـت ــر ،ون ــاق ــل حــركــة
ً
أوتوماتيكي من  8سرعاتً ،
أداء مذهال ،إذ
تبلغ ســرعـتـهــا الـقـصــوى  307كيلومترات
في الساعة ،والتسارع من  0-100كيلومتر
ـوان فـقــط وع ــزم أقصى
بــالـســاعــة فــي  3.9ثـ ـ ٍ
ً
يبلغ  600نيوتن متر .وتتوفر جوليا أيضا
بمحركات تبلغ قوتها  200حـصــان و280
ً
حصانا.

ستلفيو
وت ــم تصميم س ـيــارة ستلفيو الـجــديــدة
ً
كـ ـلـ ـي ــا ،وه ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــارة ري ــاضـ ـي ــة م ـت ـع ــددة

االس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات  SUVم ـت ــوس ـط ــة ال ـح ـجــم
ممتازة ومتميزة عن غيرها ،لعشاق القيادة،
وتــرســي مستويات جــديــدة ل ــأداء واألنــاقــة
والتكنولوجيا في سيارة  SUVال يمكن أن
تكون سوى إيطالية فقط .وتتوفر تشكيلة
ً
طــرازي تستلفيو حاليا بمحرك تبلغ قوته
ً
ً
 280حصانا ،وتضم اعتبارا من مايو ،2018
طراز ستلفيو كوادريفوليو المجهز بمحرك
عالي األداء تبلغ قوته  510أحصنة .وسجلت
كوادريفوليو الرقم القياسي ألسرع سيارة
 SUVإنتاجية حول مضمار نوربورغرينغ
الشهير ،بزمن لفة بلغ  7دقائق و 51.7ثانية.

كورم لـ ةديرجلا :.مركبات ألفا مطابقة
لمواصفات الخليج وطقسه الحار

كوادريفوليو
ً
وبــالــرجــوع قـلـيــا ال ــى الـمــاضــي ،فـقــد تم
تصميم كــوادريـفــولـيــو "ال ـتــي تعني أوراق
ال ـب ــرس ـي ــم األرب ـ ـ ـ ــع" ل ـت ـك ــون ب ـم ـن ــزل ــة سـحــر
حسن الـحــظ فــي الفترة البطولية لرياضة
ُ
ال ـس ـيــارات ،وتـكـتــب بــالـحــرف الالتيني ""Q
لتصبح التاريخ الرياضي والصناعي المميز
لعالمة ألفا روميو ،وتصبح الشعار لسيارات
الـسـبــاق وللمركبات األكـثــر قــوة وحصرية
على الطرقات.
ونــالــت أل ـفــا ،ال ـتــي ُولـ ــدت فــي  24يونيو
 1910وأص ـب ـحــت أل ـفــا روم ـي ــو ع ــام ،1918
ً
تقديرا من جانب شركات صناعة السيارات
لجودة وأداء سياراتها.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـب ــاق ــات ،سـ ــرعـ ــان مـ ــا أع ـق ـبــت
االنـتـصــارات األولــى والمراكز المهمة التي
حـقـقـتـهــا ف ــي ف ـت ــرة م ــا ق ـبــل ال ـح ــرب نـتــائــج
مـ ـمـ ـت ــازة ج ـ ـ ــاءت مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ــد األح ـ ـ ــداث
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
األولى .ومع ذلك ،لم يتحق االنتصار الدولي
الكبير األول الذي بسببه أصبحت العالمة
التجارية أسطورة كما الحال اليوم.

غولف بنكهة المحركات
أعلنت ألفا روميو اإليطالية أنها أصبحت شريك الرعاية الرئيسي لنادي غولف
المرابع العربية ( )ARGCفي دبي وتتم مشاركة قيم عشق العالمة التجارية والشكل
الرياضي والمذاق الرائع واألداء القوي واإلعراب عنها بأعلى المستويات من خالل
حضور ألفا روميو في إعداد واحدة من أفضل وجهات الغولف في اإلمارات العربية
المتحدة والشرق األوسط.
ومع دخول الموسم ذروة نشاطه ،ليس هناك وقت أفضل من لعب بعض جوالت
الغولف في نادي المرابع العربية ( )ARGCفي دبي بنكهة المحركات ،بعد تنظيم
مميز من ألفا روميو الشرق األوسط لفعالية مميزة لإلعالميين ألداء لعبة الغولف
في النادي وسط جوالت تعريفية للعبة ،بعد اختيار رائــدة الصناعات االيطالية
ألفا روميو لهذا الموسم ،حيث تقدم العالمة التجارية اإليطالية األسطورية صفقات
رائعة على مجمل تشكيلتها من الطرازات.

تجربة ةديرجلا.

 4طرازات ...والجمال واحد
كان من الغريب أن يحتار المرء في
المفاضلة بين جمال محرك عن آخر،
وهــذا مــا حــدث بعد تجربة  4طــرازات
مـخـتـلـفــة م ــن اإلي ـطــال ـيــة أل ـفــا روم ـيــو
بـعــد تـجــربــة ق ـيــادة كــل مــن "ستلفيو"
و"سـتـلـفـيــو كــوادريـفــولـيــو" و"جــولـيــا"
و"ج ــول ـي ــا كــوادري ـفــول ـيــو" ل ـكــن جـمــال
ً
القيادة واألداء في كل منها كان حاضرا
رغم تفاوت قوة المحرك.
وش ـ ـهـ ــدت تـ ـج ــرب ــة "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" فــي
دب ــي ب ــدع ــوة م ـم ـيــزة م ــن شــركــة الـمــا
وبهبهاني للسيارات الوكيل الحصري
لـ ـع ــام ــة أل ـ ـفـ ــا رومـ ـ ـي ـ ــو ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
العديد من التفاصيل المميزة أبرزها
ً
المحرك الــذي كــان شرسا في طــرازات

كوادريفوليو لكل من ستلفيو وجوليا،
لكنها جميعها م ــزودة بنظام فرامل
أقوى من قوة المحرك وعلى استعداد
تام للوقوف المفاجئ بعد تجربة ذلك
ً
مرارا.
ولـ ـ ــوحـ ـ ــظ وخ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــربـ ــة ق ـ ـيـ ــادة
طــرازات روميو الجديدة ،االقتصادية
في المحركات ،وعدم استهالك الوقود
رغم قوة المحركات وسرعاتها العالية،
عالوة على تجهيزها بأنظمة تكييف
باردة لم تتأثر بحرارة طقس دبي.

ك ـشــف رئ ـي ــس ع ــام ــات أل ـف ــا روم ـي ــو وف ـيــات
وأبــارث بمنطقة الشرق األوســط كريم كــورم أن
إطالق "ألفا روميو" أول جيل للمركبات المتعددة
األغراض  SUVهو بال شك انتقال وتحول عالمي
ً
ً
من مركبات السيدان ،مؤكدا أن ذلك جاء نزوال
عند رغبة العمالء.
وقــال ك ــورم ،لــ"الـجــريــدة" ،إن جميع مركبات
ألفا روميو مجهزة ومطابقة بمواصفات دول
الـخـلـيــج الـعــربــي وال ـتــي يـغـلــب عليها الطقس

ً
الحار والرطوبة العالية في بعض منها ،مشيرا
إلى تزويد العمالء بكفالة مجانية من المصنع
تصل إلى  ٥أعوام لعمالئها.
وعـمــا إذا كــانــت روم ـيــو تـتـجــه إل ــى تصنيع
ب ـعــض قـطـعـهــا م ــن دول أخـ ـ ــرى ،أك ــد ك ـ ــورم أن
جميع مركبات ألـفــا رومـيــو إيطالية بالكامل،
وتحت إشراف مباشر من مهندسين إيطاليين
محترفين.
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فاتن حمامة تواجه حملة
صحافية بسبب زواجها
من عمر الشريف والغيرة
أول أزمة بين الزوجين.
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ّ
يتزوج بدوية
أكدت الفنانة هيفاء عادل الرشيد
هزمته في سباق القوافي
أن «ضاع الديك» ،تعد
والطحان يخسر الكنز
تجربة مسرحية ذات
ً
قيمة فنية عالية ،شكال والزوجة والحمار بسبب
ً
كيد النساء.
ومضمونا.

مسك وعنبر

٣٢

مع اقتراب الثلث األخير
من شهر رمضان يتضح
أن معظم األعمال الدرامية
التلفزيونية تعاني الكثير
من المشكالت.

إنجي المقدم :تحديت نفسي في التمثيل
باإليطالية في «ليالي أوجيني»
«تدربت شهرين إلتقان اللغة حتى يظهر األداء بشكل جيد أمام الكاميرا»
●

القاهرة  -هيثم عسران

أعربت الفنانة المصرية إنجي المقدم عن سعادتها باالشتراك في بطولة مسلسل
"ليالي أوجيني" ،مؤكدة أنها وقعت في غرام شخصية "صوفيا" ،التي تجسدها
في األحداث ،منذ قراء تها ،وشعرت بانجذاب شديد لها.
وقالت إنجي ،لـ"الجريدة" ،إن "صوفيا" من الشخصيات المبهجة ،ولديها كم كبير
من األ ســرار التي تظهر تباعا في الحلقات ،ور غــم الصعوبات التي مرت بها في
حياتها ،والظروف التي تعرضت لها ،وما بداخلها من أحزان ،فإن روحها القتالية
تنتصر دائما ،مشيرة إلى أنها تعتبر شخصية صوفيا أقوى من شخصيتها في
الحقيقة.
وأ كــدت أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج هاني خليفة ،وهو األ مــر الذي
كــان أ حــد أ سـبــاب حماسها للمسلسل واال ش ـتــراك فـيــه ،مبينة أن مؤلفتي العمل
كتبتا سيناريو محكما ودقيقا جدا ،وكل حلقة تحمل مفاجآت وأبعادا تضيف
للشخصيات دون مط أو تطويل.

ارتباك
وأضافت إنجي أنها شعرت بارتباك في البداية ،بسبب ما تريد أن تقدمه في
الشخصية ،وما يريده المخرج هاني خليفة منها ،وهو ما جعلها تتحدث معه
بعد أول يوم تصوير ،وطلب منها أن تترك نفسها تتحرك بحرية في الشخصية،
وال تقيد نفسها ،ألن الشخصية لعبة ،وعليها أن تلعبها بالطريقة التي تجدها
مريحة ،وتثق به كمخرج ،وهو ما حول شعورها من ارتباك إلى راحة كبيرة الحقا.
وحول حديثها باللغة اإليطالية في عدد من مشاهد المسلسل ،قالت إنه رغم
صعوبة األمر فإنه كان أحد أسباب حماسها للدور ،ألنها لم تقم بالتمثيل بلغة

أخرى من قبل ،مبينة أنها استغرقت نحو شهرين في التدريب على "اإليطالية"
حتى تظهر بشكل جيد أ مــام الكاميرا فــي األداء ،نظرا ألن صوفيا ر غــم والدتها
في مصر وإقامتها بها فإن والديها إيطاليان ،ومن الطبيعي أن تجيد اإليطالية
وتتحدث بها.
وذكرت أنها لم تتعلم أبجديات اللغة اإليطالية ،لكنها تدربت جيدا على الجمل
الموجودة في السيناريو ،بعدما تمت ترجمتها ،الفتة إلى أن ذلك تم عبر شخص
إيطالي يقيم فــي مصر ،كــان حريصا على إتقانها للكنة ،ليكون حديثها أ قــرب
للواقع وليس مجرد كلمات تقوم بنطقها.

عمرها الحقيقي
وفيما يتعلق بتجسيدها مرحلة عمرية أكبر من عمرها الحقيقي ،خاصة أنها أم
لشاب ناضج ،أفادت إنجي بأنها خشيت األمر للحظات بالفعل ،وان يتسبب في منع
مزيد من األدوار عنها مستقبال ،لكن التخوف زال سريعا مع نظرة للممثلين في
الخارج ،مؤكدة أن موافقتها على الدور يعد بمنزلة محاولة للتحرر من عقد كثيرة.
وأ ش ــارت إ لــى أنها فــي مرحلة عمرية تسمح لها بتقديم مــرا حــل عمرية اصغر
وأكـ ـب ــر ،وه ــو م ــا جـعـلـهــا ت ــراه ــن ع ـلــى نـفـسـهــا ف ــي الـ ـ ــدور ،م ـش ــددة ع ـلــى أن فـتــرة
التحضيرات التي كانت مليئة بالتفاصيل شعرت خاللها بالقدرة على التفاعل
مع الشخصية والتأثر بها.
وحول المشهد الذي كانت تخشاه قبل التصوير ،أوضحت أن هناك مشهدا في
الحلقة ا ل ــ 27هو أكثر مشهد تحسب حسابه ،نظرا ألهميته في مسار األ حــداث،
الفتة إلى أن تأخر التصوير أمر ال يزعجها ،خاصة أنهم انتهوا من تصوير غالبية
المشاهد خالل الفترة الماضية ،وطبيعة العمل والفترة التاريخية التي يدور فيها
كانتا سببا في استغراق مزيد من الوقت أثناء شهر رمضان.

 3نساء جديدات يقدمن شكواهن
ضد المنتج هارفي واينستين

هارفي واينستين

ت ـقــدمــت ث ــاث ن ـس ــاء ج ــدي ــدات ب ـش ـكــوى جـمــاعـيــة
ضد هارفي واينستين بتهمة االغتصاب واالعتداء
الجنسي ،في مسار مدني ضد المنتج النافذ السابق
الــذي وجــه إليه اتـهــام سابق باالغتصاب واالعـتــداء
الجنسي على الصعيد الجنائي.
فــي الـشـكــوى الـجــديــدة الـتــي رفـعــت ال ــى المحكمة
الـ ـ ـف ـ ــدرالـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ،وت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف أيـ ـض ــا
االس ـت ــودي ــوه ــات ال ـتــي ك ــان يـمـلـكـهــا وايـنـسـتـيــن اي
"ميراماكس" و"ذي واينستين كومباني" ،فضال عن
عدد من المسؤولين فيهما ،يتهم المنتج خصوصا
باغتصاب ام ــرأة عــام  ،2011بعدما اتــت لرؤيته في
نيويورك أمال في بيعه اداة تسويقية.
ويبدو أن بن برافمان واليكس سبيرو ،محاميي
واينستين ،أوهـمــا هــذه ال ـمــرأة الـتــي تــدعــى ميليسا
تومسون بأنهما يعمالن لحساب ضحايا واينستين،
حـسـبـمــا ج ــاء ف ــي ال ـش ـك ــوى ،م ــا س ـمــح لـهـمــا بــإقـنــاع
تومسون بتسليمهما أدلة بصرية عن االعتداء.
وتتهم امرأة أخرى واينستين بتهديدها ،واالعتداء

إنجي المقدم

نجا مهداوي في ضيافة مركز
عبدالله السالم الثقافي

عليها واحتجازها بالقوة عام  ،1996في جناحه خالل
مهرجان كان ،وسبق للممثلة اسيا ارجنتو أن اتهمت
واينستين باغتصابها خــال مهرجان كــان فــي عام
 ،1997أما المرأة الثالثة فتتهمه ضمن السياق ذاته.
ويتهم محامو مقدمات الشكوى واينستين بتهديد
الضحايا في كل مرة بالقضاء على مسيرتهن المهنية،
وهم يتهمون "ميرامكس" و"ذي واينستين كومباني"
كذلك بـ"تسهيل" سلوك واينستين هذا والتستر عليه.
وهي ثالث شكوى جماعية ضد هارفي واينستين
يرفعها مكتب المحاماة "هاغنز بــرمــان" منذ نهاية
عام .2017
ووجهت إلى واينستين أمس األول تهمة االغتصاب
واالعـتــداء الجنسي في عــام  ،2013وتتهم نحو 100
ام ــرأة مـنــذ الـخــريــف الـمــاضــي الـمـنـتــج الـهــولـيــوودي
بانتهاكات جنسية تتراوح بين التحرش واالغتصاب.
ومثل واينستين أمام المحكمة قبل فترة وجيزة،
وأفرج عنه بكفالة قدرها مليون دوالر.
(أ ف ب)

نجا مهداوي

أراس بولوت إينملي وبيجي أونال

وفاء الكيالني

جيمس كاميرون

التركي إينملي ينفي تحديد
موعد زواجه بأونال

وفاء الكيالني تستعد
للعودة على mbc

كاميرون »Avatar« :سيحدث
ثورة في تقنيات السينما

حضر النجم التركيأراس بولوت إينملي ،الشهير،
مع حبيبته النجمة بيجي أونال ،حفل عيد ميالد
صديقتهما مصممة األزياء ألكنور شرف.
ونفى أراس بولوت إينملي تحديد موعد الزفاف
على النجمة بيجي أونال ،وقال" :عالقتنا
مستمرة بشكل جميل جدا ،لكننا ال نفكر في
الزواج حاليا".

تعود اإلعالمية وفاء الكيالني للشاشة من
خالل برنامج جديد بدأت التحضير له مؤخرا
ليعرض عبر شاشة  mbcفي دورتها البرامجية
التي تنطلق بعد إجازة عيد األضحى.
وبدأت وفاء جلسات تحضير البرنامج في
بيروت قبل أيام .يشار إلى أن البرنامج
ً
سيكون مختلفا عما قدمته في السابق.

قال المخرج العالمي الشهير جيمس
كاميرون إن األجزاء المقبلة من سلسلة أفالم
" "Avatarستحدث ثورة في عالم تقنيات
السينما والعرض ثالثي األبعاد ،على أن
يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي
ألول مرة عام  ،2020في حين ستعرض األجزاء
األخرى في فترات الحقة.

يستضيف مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي
معرضا للسيرة المهنية للفنان نجا مهداوي ،الذي
يقام تحت اسم "أوج" ،ويشتهر هذا الفنان بأعماله
الفنية المعاصرة ومهارته في الخط العربي.
وسـيـقــام الـحـفــل االفـتـتــاحــي فــي  6يــونـيــو ،تليه
ندوة نقاشية يديرها الفنان نجا مهداوي بنفسه،
وسيستمر المعرض في مركز الفنون الجميلة حتى
سبتمبر.
ويقدم معرض "أوج" لقاء نــادرا بين أعمال نجا
م ـه ــداوي ،الـتــي يـعــود تــاريـخـهــا إل ــى ف ـتــرات زمنية
متباينة تبدأ من عــام  1966حتى الوقت الحاضر،
ويظهر المعرض أعمال مهداوي عبر فترات حياته
المختلفة ،الستكشاف كيف لعبت تجاربه واألحداث
التي عاشها دورا محوريا في تطور رؤيته الفنية
وطريقة تنفيذ أعماله ،وحصل مهداوي على العديد
من الجوائز والتقدير لفنه الذي تم عرضه في كثير
من الدول.
ويظهر في جنبات المعرض تلك المواكبة الزمنية
ال ـم ـت ــدرج ــة ألعـ ـم ــال ن ـجــا م ـ ـهـ ــداوي ،ت ـظ ـهــر مــرونــة
ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي ك ــل ح ــرف عــربــي م ــن حـيــث المظهر
والمحتوى ،ويحاول مهداوي من خالل أعماله في
الـخــط الـعــربــي أن يستفز مخيلة الجمهور إلدراك
المعنى العميق لهذه األعمال.
ولــد نجا مـهــداوي عــام  1937في تونس ،وتلقى
عـلــومــه ف ــي أكــادي ـم ـيــة ســانـتــا أن ــدري ــا ب ــروم ــا ،وفــي
مدرسة اللوفر بباريس ،وأثناء وجوده في األخيرة
حصل على المزيد من التدريب في المعهد الدولي
للفنون "سيتي انتيرناسيونيل ديز آرت" .ويشتهر
بتخطيط الحبر على جلد ا لــرق ُمظهرا تفاصيله،
وينظر إليه على نطاق واسع بأنه مجدد في طريقة
التالعب باألحرف ورموزها وطريقة تنفيذها.

يشار إلــى أن المركز أقــام خــال الفترة الماضية
ن ــدوة لـلـفـنــان الـهــولـنــدي اري ــك بـ ــروغ ،ت ـنــاول فيها
الـضـيــف ال ــزائ ــر ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـقــوشــات واألش ـك ــال
الـهـنــدسـيــة اإلســام ـيــة الـجـمـيـلــة ال ـتــي نــراهــا عــادة
في المساجد والمرافق الدينية ،متحدثا أيضا عن
بعض مشاريعه اإلبداعية الحالية ،وقدم للجمهور
فكرة أكثر وضوحا عن المبادئ األساسية للتصميم
الهندسي اإلسالمي.
وع ـلــى هــامــش الـ ـن ــدوة وق ــع ال ـف ـنــان الـ ــذي كــرس
مهاراته إلظهار جمال الفن اإلسالمي المعاصر على
كتبه للجمهور ،والتي تحتوي على نقوش ورسوم
هندسية إسالمية.
كما قــدم بــروغ ورش عمل على مــدى ثالثة أيــام،
وكانت هناك ورش للمبتدئين والمهتمين ،وهناك
ورش لذوي المستويات المتخصصة واألكثر تقدما،
بهدف منح المشاركين المهارات والــرؤى لتطوير
فهم أفضل للتصميم الهندسي اإلسالمي من حيث
تاريخ نشأته وأساليب تنفيذه.
ويهدف المركز ،من خالل تلك الفعالية ،إلى تقديم
مبادئ التصميم الهندسي اإلسالمي بصورة مبسطة
وسهلة تجعلها متاحة لــأفــراد الـعــاديـيــن وأقــرب
لفهمهم ،مما يسهل عليهم بناء نموذج يحاكي فن
التصميم الهندسي اإلسالمي ويحول الورشة إلى
وسيلة تقدم العلم والتسلية في آن.
يذكر أنه تم تطوير المركز الثقافي من قبل الديوان
األميري ،ويقوم على رؤية تتضمن تقديم معارض
وفق أرقى المعايير العالمية وبرامج تثقيفية عامة
للمجتمع الكويتي ،كما يعمل المركز على تسهيل
تـبــادل المعرفة وتـطــويــر م ـهــارات التفكير النقدي
واإلبداعي والتحليلي.
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فاتن حمامة ...نهر الحب
انقسمت الصحافة في مصر حول زواج فاتن حمامة من عمر الشريف .التمس لها
البعض اآلخر
البعض العذر ،وأكد حقها في الحب والزواج ،في حين هاجمها ً
بضراوة ،ليس للزواج في حد ذاته ،بل لزواجها من عمر الشريف تحديدا.
وبينما دافعت صحف مثل «أخبار اليوم» و«الكواكب» عن فاتن ،انتقدتها صحف
القاهرة – ماهر زهدي

فاتن تواجه أكبر
حملة صحافية
في تاريخ السينما
بسبب زواجها من
الشريف

عز الدين ينشر
ً
ً
حوارا صحافيا
يؤكد فيه أنه لم
يحب سوى فاتن
حمامة

بسبب الغيرة أول
أزمة في حياة فاتن
والشريف تنتهي
بحادث أليم

استطلعت مجلة «أهل الفن» رأي كبار
ّ
مفكري مصر وكتابها فــي زواج فاتن
حمامة من عمر الشريف ،وكتب كل منهم
رأيه في األمر ،عبر ذلك التحقيق:
ف ــي الـ ـب ــداي ــة كـ ــان ال ـل ـق ــاء م ــع «أم ـي ــر
الصحافة المصرية» محمد التابعي،
الــذي قــال :لقد شــاهــدت فاتن ألول مرة
ف ــي ال ـع ــام  ،1938ق ـبــل ظ ـه ــور فيلمها
األول «ي ـ ـ ــوم سـ ـعـ ـي ــد» فـ ــي عـ ـش ــاء ضــم
المخرج محمد كريم والمطرب محمد
عـبــد الــوهــاب والـطـفـلــة فــاتــن ووالــدهــا،
ويومها تنبأت أمــام الحاضرين بأنها
ستصبح ممثلة كبيرة ،وستتزوج على
األقل مرتين!
ومرت األعوام وأصبحت الطفلة فاتن
حمامة ممثلة ...وممثلة كبيرة ،وتزوجت
ً
ً
مسلما أول مرة ،ثم مسيحيا أسلم من
أجلها ثاني مرة ،واجتمع «بلح» مصر
على «تين» الشام ،ما أعجب الدنيا.
أم ــا ال ـكــاتــب مـصـطـفــى أم ـيــن رئـيــس
تحرير «أخبار اليوم» فتحدث بأسلوب
ً
ساخر قائال« :تزوجت فاتن حمامة من
زميلها الممثل عـمــر الـشــريــف ،وفــاتــن
حمامة لها كامل الحرية ،وعمر الشريف
له هذه الحرية ،وكلنا أحرار ،هكذا يقول
ميثاق هيئة األمم المتحدة الذي شهدت
«أخبار اليوم» توقيعه منذ أعوام ،عندما
أوفدت ثالثة من كبار مخبريها لحضور
التوقيع التاريخي المذكور.
وال ـ ــزواج مـســألــة شخصية بحتة ال
ً
تعني أح ــدا غير ال ــزوج والــزوجــة ،لكن
ه ــذا الـ ـ ــزواج ب ــال ــذات ك ــان ــت ل ــه ظ ــروف
خاصة ،وقد كلفت دار أخبار اليوم منذ
ً
ثالثة أسابيع  7316محررا ومحررة من
محرريها فــي مصر والـشــرق األوس ــط،
بـ ــأن ي ـج ـم ـعــوا ت ـفــاص ـيــل هـ ــذا ال ـح ــادث
العجيب.
وطارت مارسيان اللوزي إلى الكونغو
الـبـلـجـيـكـيــة ،وط ـ ــارت خ ـيــريــة لمقابلة
زوجة «كاباكو» سلطان «بابايو» وطارت
إيزيس فهمي لتقابل مدام «شيانج كاي
شنج» التي تالزم زوجها في «فرموزا»،
واجتمعت كــل خـيــوط ال ـحــادث عندي،
ً
ل ـك ـنــي آث ـ ــرت عـ ــدم ال ـن ـشــر ال ك ــره ــا من
ال ـس ـب ــب ،واآلن وقـ ــد ت ــم الـ ـ ـ ــزواج أق ــول
رأيي ،وهو أنني أؤيد فاتن حمامة في
زواجها ..أؤيدها وألعنها».
أما الكاتب فكري أباظة فتحدث بكالم
ً
ً
م ــراوغ ،لــم يـحــدد فيه مــوقـفــا واضـحــا،
حيث قال:
عجايب...
غريبة...
مش معقول...
مش مصدق...
مش مصدق إزاي فاتن حمامة تتزوج
ع ـمــر ال ـش ــري ــف؟ ل ـكــن ال ـص ـحــف نـشــرت
ال ـخ ـبــر ،ون ـش ــرت ص ــور ال ـعــريــس ،وقــد
علمت من تحرياتي في األوساط الفنية
ً
أن ال ـ ــزواج ك ــان م ـق ــررا م ــن ثــاثــة أي ــام،
وقالت الجاسوسة الحسناء إنها تشك
في المسألة ،ثم تقرر الزواج.
مبروك...
ألف مبروك...
أنا مؤيد...
وأنا معارض...
وأنا محايد...
أنا!!
ث ــم تـ ـح ــدث ال ـك ــات ــب ال ـك ـب ـيــر ع ـبــاس
ً
محمود الـعـقــاد قــائــا{ :ه ــؤالء {الـكــارل
ماركسيون} -نسبة إلــى كــارل ماركس-
يطلعون علينا كل يوم ببدعة جديدة،
وما أكثر البدع ،طلعوا علينا منذ أشهر
بخطابات تافهة بذيئة يتهجمون فيها
ّ
علي وينكرون أنني كاتب كتاب الشرق
وشاعر الشرق الذي لم يعرف له نظير،
وكـنــا نتلقى ه ــذه الـخـطــابــات بـمــا هي
حرية به وجديرة من االزدراء والقهقهة،
لـكــن ه ــذا مــاركــس ج ــدي ــد« ...مــاركـسـيــة»
جــديــدة فــي ص ــورة ج ــدي ــدة .هــي زواج
الممثل عمر الشريف من فاتن حمامة،
وكنا نــود أن نعلق على هــذه «البدعة»
لكننا ال نرتاد دور السينما حين تعرض
ً
شــاشـتـهــا أف ــام ــا م ـصــريــة ،ألن وقـتـنــا
مــوزع بين الـقــراء ة واإلنـتــاج ومحاولة
رفع مستوى اللغة العربية .ولهذا نمر
بهذه البدعة كما مررنا بغيرها!
أم ــا ال ـكــاتــب الـكـبـيــر ســامــة مــوســى
ً
ف ـت ـح ــدث دف ـ ــاع ـ ــا عـ ــن «ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة» فــاتــن
ً
ح ـمــامــة ق ــائ ــا :خ ـيــل إل ــي أن م ـصــر قد
تخلصت من تضاريسها التي تفاعلت
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يرأس تحريرها الكاتب الصحافي
ومجالت أخرى .غير أن «أهل الفن» التي كان ً
للهجوم المتواصل ،ونشرت
وكاتب السيناريو إبراهيم الورداني ،اتخذتها هدفا ً ً
فبراير  ،1955تحقيقا فريدا من نوعه في الصحافة
في العدد  45الصادر في ً 19
المصرية ،حول زواج الفنان عموما ،مهما بلغت نجوميته ،أو حتى مغامراته في الحب.
في غضون تاريخها اليابس المشقق،
وأنا أطالع اسم فاتن حمامة ،خيل ّ
إلي
أن هــذه الممثلة تنتمي إلــى اســم أمها
ال أبـيـهــا وه ــو اس ــم {ح ـمــامــة} كـمــا هي
ال ـح ــال ف ــي ال ـص ـيــن ،وس ـ ــررت وغـبـطــت
ً
بالدي على أنها تجاري بلدا ولدت فيه
النهضة منذ آالف السنين ...ثم علمت
أن تضاريس مصر ال تــزال تتفاعل في
غ ـضــون تــاريـخـهــا ،وأن «ح ـمــامــة» اســم
والــد الممثلة ال والدتها ،وذعــرت ألننا
ال نجاري الصين البلد التي ولدت فيها
الصناعة منذ القدم.
إن مصر لن ترتقي إال إذا صنعت...
ومصر لن تنهض إال إذا كانت علوية،
تـنـظــر إل ــى عـ ـ ـ ٍـل ...ال تـحـتـيــة تـنـظــر إلــى
تـحــت ،وقــد كــان الــرأسـمــالـيــون يـهــزأون
ً
بآرائي ،ثم تحققت جميعا وبدأنا نكون
علويين.
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،قـ ــال األديـ ـ ــب وال ـص ـحــافــي
إحسان عبد القدوس رأيه في زواج فاتن:
باختصار ووضوح عز الدين ذو الفقار
صديقي ،وفاتن حمامة كانت زوجته،
ثم طلقت وتزوجت ومن حقها اليوم أن
تبتسم وتقول{ :أنا حرة}.
لم تمر خمسة أشهر على التحقيق
المطول الذي نشرته المجلة ،إال وأعادت
فتح الموضوع ،وفي العدد  63الصادر
بتاريخ  25يونيو من العام نفسه ،أجرى
ً
محرر المجلة أمين عبد المؤمن ،حوارا
ً
مطوال من أربع صفحات مع زوج فاتن
السابق ،المخرج عز الدين ذو الفقار ،دار
معظمه حول عالقته بطليقته وزوجها
الجديد عمر الشريف.
روى فيه ذو الفقار روايته الخاصة
ً
حـ ــول م ـشــاك ـلــه م ــع ف ــات ــن وصـ ـ ــوال إلــى
ق ـصــة طــاق ـه ـمــا ،ول ــم يـنـكــر ف ـيــه أن ــه ال
يــزال يحبها رغــم الطالق وزواجـهــا من
عمر .ورغم أن اإلشاعات رشحته للزواج
من واحدة من الفنانتين الشابتين إما
سميرة أحمد ،أو كوثر شفيق ،فإنه أنكر
أنه يفكر في الزواج في الفترة الراهنة،
ً
مؤكدا أنه لم يكن في حياته سوى فاتن
حـمــامــة وابـنـتــه نــاديــة ذو ال ـف ـقــار ،وأن
عالقته بزوجته السابقة على خير ما
يــرام ،بدليل رؤيتها منذ أسبوع فقط،
في فندق «وندسور» بصحبة ابنتهما
نادية ،كما اتفقا على ذلك.

ذكاء فنانة
لــم تـشــأ فــاتــن حـمــامــة أن ت ــرد ســواء
ع ـلــى الـتـحـقـيــق ال ـ ــذي ن ـشــرتــه الـمـجـلــة
قبل خمسة أشـهــر ،أو ح ــوار عــز الدين
ذو الفقار ،في هذا العدد ،كي ال تسكب
ً
ً
«بنزينا على النار» وتزيد األمر اشتعاال،
ويصبح خبر زواجها من عمر الشريف
م ـ ـ ـ ــادة خ ـص ـب ــة لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة ،تـ ـم ــأ بــه
صفحاتها .فكانت من الذكاء لتحرص
على أال تثير مشكلة مع الصحافة ،أو
ً
تخوض معركة ،قد تخسر فيها كثيرا
من أسهمها الفنية ،وبعض جمهورها.
من ثم ،قررت أن تبتعد خالل هذه الفترة،
فسافرت إلى باريس بصحبة الشريف
لتمضية شهر عسل جــد يــد ،إ لــى حين
مرور العاصفة.
بــذكــاء الـفـنــانــة الــواع ـيــة ،استطاعت
ف ــات ــن ح ـمــامــة خـ ــال ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة أن
تستعيد قلوب الجماهير ،رغم الظروف
القاسية التي تمر بها ،وفي ظل حمالت
شـنـهــا بـعــض ال ـص ـحــف ،ووس ــط أنـبــاء
تـ ـح ــدث ــت عـ ــن تـ ـك ــوي ــن ج ـم ـع ـي ــة ب ــاس ــم
«جمعية مقاطعة أ فــام فاتن حمامة».
لكن ذلــك لــم يـحــدث ،بــل كــانــت أعمالها
تعرض بنجاح كبير ،ووصل األمر إلى
إط ــاق اسـمـهــا عـلــى مـحـطــة «ال ـم ـتــرو»
الـ ـمـ ـج ــاورة ل ـل ـع ـمــارة ال ـت ــي تـسـكـنـهــا،
فباتت تشعر بسعادة لم تعشها
ً
س ــاب ـق ــا ،كــأن ـهــا ف ــي ح ـلــم جميل
ال تــر يــد أن تستيقظ مـنــه .كذلك
ال ـش ــري ــف .غ ـيــر أن ـه ــا الح ـظ ــت أن
ثـمــة مشكلة ب ــدأت تـطــل برأسها
م ــن عـيـنــي زوجـ ـه ــا ،م ــن دون أن
يصرح بها.
بــدأ عمر الشريف يشعر بأنه
ال يزال في أول الطريق وزوجته
ً
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـه ــا
صــاحـبــة أعـلــى أج ــر فــي مصر،
بين النجوم والنجمات ،وزاد

ً
الـمـشـكـلــة ت ـع ـق ـيــدا أن ك ــل م ــن حــولـهــم،
والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور يـ ـنـ ـسـ ـب ــون ــه إل ـ ـي ـ ـهـ ــا وال
ينسبونها إليه ،فيقال عمر الشريف زوج
فاتن حمامة وليس فاتن حمامة زوجة
عمر الشريف .على أن فاتن بدت حريصة
ً
جدا على أن تتغلب على هذه المشكلة
كي ال يشعر بها زوجها ،وصارت تدفعه
إلى األمــام بكل ما تستطيع ،وتؤكد له
أن ــه مـعـهــا ع ـلــى ال ـق ـمــة .ك ــذل ــك حــرصــت
على أن تنتقل ،إلى البيئة التي ينتمي
إليها ،وتعودت أن تتكلم الفرنسية مع
صديقاتها وأ صــد قــا ئـهــا ،مثلما يفعل
الشريف مع أسرته ،وأصبحت تمارس
ه ــواي ــات ــه ،وتـعـلـمــت لـعـبــة «ال ـب ــري ــدج»،
بل استطاعت أن تتفوق فيها بسرعة،
ً
وأصـبـحــت تشكل مــع الـشــريــف ثنائيا
ً
ك ــان يـفــوز غــالـبــا بــالـمــراكــز األولـ ــى في
بطولة مصر .حتى أنها عندما خسرت
فــي إح ــدى ال ـمــرات بطولة الجمهورية
في «البريدج» من الجولة الثانية قالت:
* أنـ ــا بـ ـم ــارس «الـ ـب ــري ــدج» ك ـهــوايــة
وواجب ...هواية ألني حبيت اللعبة بعد
ما تابعتها ولعبتها مع عمر وأصحابه،
وواجب علشان جوزي.
عـ ــاد ي ــوس ــف شــاه ـيــن ي ـع ــرض على
ً
ً
ً
فاتن «صراعا» جديدا يجمعها مجددا
ب ــال ـش ــري ــف ،غ ـي ــر أن ـ ــه ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة فــي
ال ـم ـي ـن ــاء م ــن خ ـ ــال ف ـي ـلــم «ص ـ ـ ــراع فــي
الميناء» ليكون الـتـعــاون الثاني الــذي
يجمع الرباعي فاتن وعمر مع يوسف
شــاه ـيــن وال ـم ـن ـتــج ج ـبــرائ ـيــل تـلـحـمــي.
ش ــارك البطلين التمثيل كــل مــن أحمد
رمزي ،وحسين رياض ،وتوفيق الدقن،
وف ـ ــردوس مـحـمــد ،فـيـمــا تــولــى القصة
م ـح ـمــد رفـ ـع ــت ،وال ـس ـي ـن ــاري ــو يــوســف
شاهين ،والحوار السيد بدير.
ً
ً
ج ـس ــدت ف ــا ت ــن دورا ج ــد ي ــدا عليها
ً
ً
أيضا لم تقدمه سابقا .أدت شخصية
«حـ ـمـ ـي ــدة» ،فـ ـت ــاة ش ـع ـب ـيــة «بـ ـن ــت ب ـلــد»
تعيش بالقرب من ميناء اإلسكندرية،
تنتظر عــودة ابن خالتها «رجــب» الذي
يجسد دوره عمر الشريف ،الذي يرجع
إلى اإلسكندرية بعد رحلة سفر طويلة
أم ـض ــاه ــا ع ـلــى ظ ـهــر إحـ ــدى ال ـب ــواخ ــر،
ً
سعيا إلــى توفير المال من أجــل إتمام
ُ
زواج ــه بـهــا .لكن مــع م ــرور األي ــام تــدب
في قلب «رجــب» مشاعر الغيرة حينما
ي ـشــك ف ــي وجـ ــود عــاقــة تـجـمــع بينها
وب ـي ــن «م ـ ـمـ ــدوح» ،ابـ ــن ص ــاح ــب شــركــة
النقل البحري ،وهو ما تزامن مع مشاكل
عدة بين مالك الشركة والعاملين بها.
وع ـنــدمــا ي ـح ـتــدم ال ـخ ــاف ب ـيــن «رج ــب
ومـ ـم ــدوح» بـسـبــب ح ـم ـيــدة ،وي ـق ــرر كل
م ـن ـه ـمــا االنـ ـتـ ـق ــام مـ ــن اآلخـ ـ ـ ــر ،يـفـصــح
صــاحــب الشركة عــن الـســر الــذي أخفاه
طيلة حياته ،بأن رجب وممدوح أخوان،
وهو والدهما.

تأكيد النجومية

فاتن حمامة

الطبيب منع
الشريف من
مغادرة المستشفى

ً
ً
حـقــق الـفـيـلــم ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا ،انتقل
بعمر الشريف إلى مكانة أخرى مختلفة
ف ــي م ـص ــاف ال ـن ـج ــوم .ف ـقــد ك ــان نـجــاح
الـفـيـلــم الـ ــذي سـبـقــه «أي ــام ـن ــا ال ـح ـلــوة»
ف ــات ـح ــة خ ـي ــر ع ـل ــى ال ـف ـنــان ـيــن ال ـثــاثــة
الــذيــن شــاركــوا فــاتــن حـمــامــة بطولته،
فأصبح كــل منهم فــي مرحلة مختلفة
من النجومية.
وراح كل منهم يشارك فاتن البطولة
ً
م ـن ـفــردا فــي فيلم مــن أفــام ـهــا .بـعــد أن
قدمت مع عمر الشريف بطولة «صراع

ورغم الظروف المحيطة بهما،
فــإن فاتن والشريف كانا قادرين
عـلــى اق ـت ـنــاص ال ـس ـع ــادة ،وال ــدف ــاع
عــن حقهما فــي الـحــب ،حتى أنهما
أصبحا ال يفترقان طــوال الوقت ،في
البيت أو العمل ،أو حتى في السهرات
والحفالت الخاصة .وعلى عكس الواقع
والسينما ،إذ يغار البطل على حبيبته،
وج ــدت فــاتــن نفسها تـغــار وب ـشــدة على
زوجها عمر الشريف ،تغار من مجرد أن
تـ ــراه يـقــف يـهـمــس إل ــى ف ـنــانــة ،أو يضحك
إلح ـ ــدى سـ ـي ــدات الـمـجـتـمــع ف ــي واحـ ـ ــدة من
الحفالت التي يحضرانها ،أو يراقص إحداهن
في إحدى الحفالت.
وف ــي ملهى «قـصــر الـمـنـتــزه» بــاإلسـكـنــدريــة،
عندما طلب الشريف إحدى السيدات الموجودات
لـلــرقــص ،مــا ك ــان مــن فــاتــن إال أن تــركــت الملهى
وانـ ـص ــرف ــت ع ـل ــى غ ـي ــر ع ــادتـ ـه ــا ،ف ـ ـغـ ــادر خـلـفـهــا
ً
مباشرة واحتد الخالف بينهما ،وانتهى سريعا.
غـيــر أن المشكلة أن أ ح ــد الصحافيين صــودف
وج ــوده بالملهى ،لتفاجأ فاتن بخبر منشور
في جريدة «األهــرام» بالواقعة ،فراحت تنهال
عليها الـمـكــالـمــات الـهــاتـفـيــة الـتــي تــريــد أن
ً
تستوضح األمر ،وهل هي فعال تغار على
عمر الشريف إلى هذه الدرجة؟
ل ـل ـخــروج م ــن الـ ـم ــأزق ،ب ـ ــادرت فــاتــن
ب ـســرعــة ب ــاالت ـص ــال بــال ـم ـحــرر ال ــذي
ك ـت ــب الـ ـخـ ـب ــر ،وراح ـ ـ ــت ت ــوض ــح لــه
األمـ ـ ــر ،وت ـ ــرد ع ـلــى أس ـئ ـل ـتــه الـتــي
اسـتـفــزت الـشــريــف ،ال ــذي جلس
ً
إلى جوارها صامتا ،وعالمات
الغضب على وجهه .وما إن
أنهت المكالمة ،حتى انفجر
ً
ثائرا:
= أن ــا مــش فــاهــم انــت
مـهـتـمــة أوي ل ـيــه كــده

في الميناء» ،شاركت أحمد رمزي بطولة
«القلب له أحكام» ومعهما كل من زينات
صدقي ،وعبد السالم النابلسي ،وعبد
الفتاح القصري ،وسراج منير ،وستيفان
روسـ ـ ـت ـ ــي ،وس ـم ـي ـح ــة أيـ ـ ـ ــوب ،وم ـي ـمــي
شكيب ،وكوثر شفيق ،التي تزوجها عز
الدين ذو الفقار .تولى القصة واإلخراج
حلمي حليم ،والسيناريو علي الزرقاني
وحسن توفيق ،والحوار السيد بدير.
بعده شاركت مع عبد الحليم حافظ
بطولة فيلم «موعد غ ــرام» ،وشاركهما
ال ـب ـطــولــة ك ــل م ــن زهـ ــرة ال ـع ــا ،وع ـمــاد
ح ـم ــدي ،ورشـ ـ ــدي أب ــاظ ــة ،ومـ ــن إن ـتــاج
رمـسـيــس نـجـيــب ووح ـي ــد ف ــري ــد ،قصة
بــركــات وإخ ــراج ــه ،وسـيـنــاريــو يوسف
عيسى وحواره .ورغم نجاح الفيلم
ً
ً
فـنـيــا وج ـمــاه ـيــريــا ،ف ــإن إي ــرادات ــه
تراجعت حتى توقفت ،ليس لسبب
ف ـيــه أو ف ــي أب ـط ــال ــه ،ل ـكــن بسبب
األوضاع السياسية التي طرأت
فجأة على البالد.
وبـعــدمــا فشلت جـهــود مصر
مــع «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي» لتمويل
مشروع بناء السد العالي،
رأى الزعيم جـمــال عبد
الناصر في تأميم قناة
السويس فرصته الوحيدة
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ـمــويــل
الالزم لبناء السد العالي.
أعـ ـل ــن فـ ــي  26ي ــول ـي ــو 1956

قــرار تأميم شركة قناة السويس .ومع
نـجــاح مـصــر فــي إدارت ـه ــا ،عـلــى خــاف
م ــا خ ـط ـطــت وروجـ ـ ــت ل ــه دول ال ـغ ــرب،
إلــى جانب فشل الضغط الدبلوماسي
على مصر ،تـبــددت علل إعــان الحرب
عـلــى األخ ـي ــرة ،فــوضـعــت فــرنـســا خطة
الستخدام القوة العسكرية ضد ُمصر
باالتفاق مع بريطانيا وإسرائيل أطلق
عليها «برتوكول سيفرز».
وأمـ ـ ـل ـ ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
مصالحها من تلك الضربة التي قامت
بها ضــد مصر فــي  29أكـتــوبــر ،والتي
تصدى لها بكل بسالة أبناء بورسعيد.
ورغ ــم ال ـح ـصــار وال ــدم ــار ال ــذي أحــدثــه
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،فـ ـ ــإن م ـص ــر اس ـت ـط ــاع ــت أن
ً
تنتصر سـيــاسـيــا ،وفــي  3نوفمبر من
الـعــام نفسه وجــه االتـحــاد السوفياتي
ً
إنـ ــذارا إلــى بريطانيا وفــرنـســا ،وأعلن
فيه تصميمه على محو العدوان .كذلك
استهجنته ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،فــأدى
هذا الضغط الدولي إلى وقف التغلغل
اإلنكليزي الفرنسي ،وقبول الدولتين
وقف إطالق النار ابتداء من  7نوفمبر،
وفي  19ديسمبر أنزل العلم البريطاني
م ــن ف ــوق مـبـنــى هـيـئــة ق ـن ــاة الـســويــس
ببورسعيد ،تــا ذلــك انسحاب القوات
الفرنسية واإلنكليزية من بورسعيد في
 22ديسمبر ،وفي  23ديسمبر تسلمت
السلطات المصرية مدينة بورسعيد
واستردت قناة السويس.

غيرة وألم
باللي يتنشر في الصحافة واللي ما يتنشرش؟
* ألننا الزم نصلح صورتنا قدام الناس؟
= وليه الناس مشغولين بينا أوي كده .أحنا مش
مشغولين بحد .ما سيبونا في حالنا.
* ماهم لو سابونا في حالنا أحنا مش هايبقالنا
وج ــود .أحـنــا عايشيين بــالـنــاس دي ...ومــن غيرهم
وال حاجة.
= متهيألي أنا فاهم قصدك كويس .لكن أنا بتكلم
عن حياتنا الشخصية .دي بتاعتنا لوحدنا.
* الفنان مش ملك نفسه يا عمر.
= وأنا عمري ما هاكون ملك حد.
قال عمر الشريف جملته األخيرة بصراخ الثائر،
ثــم هــوى بيده فــي قــوة وعصبية على لــوح زجاجي
في النافذة ،ليتفجر الــدم بغزارة منها ،فقفزت فاتن
تصرخ مستغيثة تستدعى الطبيب ،الذي أمر بمجرد
حضوره بنقل عمر إلى المستشفى ليخضع لجراحة
ً
مستعجلة ،فحضرت سيارة اإلسعاف التي نقلته فورا
إلــى مستشفى «مـبــرة محمد علي» فيما الــدم يسيل
ً
غزيرا من ذراعــه ،وفاتن حمامة إلى جواره في حالة
هلع وخوف واضحين ،ودموعها تنهمر .فنظر إليها
وسط آالمه وابتسم قائال:
= ماتخافيش هابقى كويس.
* ما تتكلمش علشان ماتنزفش.
= ماكنتش أتصور أن الموضوع ممكن يتطور لحد
كده ..هاهاها.
* بتضحك!
= كنا خايفين أن الصحافة تكتب خبر حوالين
إشاعة مش حقيقية .دلوقت هايالقو موضوع يكتبوا
فيه ...وليه وازاي وإيه السبب؟
* ماتقلقش من أي حاجة .أنا هاتصرف.
في الحال أجريت لعمر الشريف جراحة سريعة،
وعندما انتهى ذلك كله ،طلبت فاتن أن تعود مع عمر
إلى البيت ،لكن الطبيب المعالج أكد لها أنه ال يمكن
أن يسمح لــه بـمـغــادرة المستشفى قبل خمسة أيــام

ً
على األقــل ،وال بد من نقل دم إليه ،بعدما فقد كثيرا
من دمائه .لكن ذلك يمكن أن يسبب لهما مشكلة ،إذا ما
وصل الخبر إلى الصحافة .إال أن فاتن لم يكن أمامها
ســوى الموافقة ،إنما كــان عليها أن تتخذ التدابير
الــازمــة ،كــي ال يصل الخبر إلــى الصحافة ،وتتأكد
اإلشاعات التي تتحدث عن غيرتها من عالقات عمر.
فنبهت على الخدم:
* أي إنسان يسأل عني ،ســواء بالليل أو بالنهار
يتقال لــه إنــي فــي االس ـتــوديــو ،أسـتــوديــو إي ــه؟ احنا
مانعرفش ...وبرضه أي حد يسأل عن األستاذ عمر،
يتقال له أنه خرج ومارجعش لحد دلوقت ،وال نعرف
هايرجع امتى ...ويتسجل في النوتة اسمه وتلفونه.
كانت هذه األوامــر في منزلهما ،أما بالنسبة إلى
المستشفى ،فقد ش ــددت ،ســواء على الممرضات أو
عامل الهاتف ،وفي صيغة رجاء حار لألطباء:
ً
ً
* أي حد هايسأل عني سواء كان مخرجا أو فنانا
ً
ً
أو ص ـحــاف ـيــا ...وت ـحــديــدا صـحــافـيــا ،يـتـقــال لــه فاتن
حمامة مش موجودة في المستشفى على اإلطــاق،
ولــو ســأل عــن عـمــر ...األسـتــاذ عمر مــاجــاش هنا وال
نعرف عنه حاجة.
= حاضر انت تؤمري يا مدام فاتن.
* أرج ــوك ــم يــا ج ـمــاعــة .دي حــاجــة بسيطة ومــش
عايزة الصحافة تاخد خبر بيها .ألنهم بيعملوا من
الحبة قبة.
ق ـبــل أن ت ـن ـصــرف ف ــات ــن م ــن الـمـسـتـشـفــى ،لمحت
ً
صـحــافـيــا يـقــف مــع إح ــدى الـمـمــرضــات يتهامسان،
فـتــوقـعــت أن عــاصـفــة جــديــدة مــن اإلش ــاع ــات ستهب
عليها!

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا
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هيفاء عادل« :ضاع الديك» تعد انطالقتي الحقيقية

٢٣
()٤-١

«الجحلة» أول مسرحية قدمتها في مشواري الفني
تلتقي «الجريدة» على مدى حلقات الفنانة القديرة هيفاء عادل ،التي تنفرد بأدائها
وتمثيلها من خالل ما ّ
تجسده من أدوار مختلفة ومتنوعة ،سواء على خشبة المسرح أو
أمام الكاميرا .وفي الحلقة األولى ،تتحدث هيفاء عادل ،عن مكتشفها الفنان والمخرج
الرائد صقر الرشود ،الذي تعتبره مدرسة فنية ،تخرجت فيها ،ونهلت منها الكثير
مثل االلتزام الفني وحب المسرح وخشبته وكواليسه وأدواته ،وتعلمت فيها كيفية
إلقاء الكلمة واإلحساس بها ،والتلوين في األداء وقواعد المسرح.
وتتحدث كذلك عن انضمامها إلى فرقة مسرح الخليج العربي ،وبدايتها األولى،

إذ صعدت على خشبة المسرح ألول مرة عام  1971من خالل مسرحية «الجحلة»
المقتبسة من نص «الجرة» لإليطالي لويجي برانديللو ،وهي من إعداد صقر الرشود
وإخراج د .صالح حمدان .وأوضحت أن انطالقتها الحقيقية ،كانت من خالل «ضاع
إظهار إمكاناتها التمثيلية،
الديك» ،إذ أسند إليها دور محوري تمكنت
خالله من ً
ً
وهي تجربة مسرحية ذات قيمة فنية عالية ،شكال ومضمونا ،وناجحة على الصعيدين
النقدي والجماهيري ،الفتة إلى أن سر نجاح هذه المسرحية يعود إلى موضوعها...
تفاصيل ذلك في الحوار التالي:

هيفاء وفريق عرض افتتاح «الكويت المسرحي»

فادي عبدالله

انتسبت
ً
رسميا إلى
فرقة مسرح
الخليج العربي
عام 1974

صقر الرشود
اكتشف
موهبتي
في التمثيل
وصاحب
الفضل في
دخولي «أبو
الفنون»

ً
* متى انتسبت رسميا إلى فرقة
مسرح الخليج العربي؟
ً
 لقد انضممت رسميا إلى فرقةمسرح الخليج ،بتاريخ  28أكتوبر
 ،1974وإ ن ـنــي أ فـتـخــر بانتسابي
إلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة
العريقة ،صاحبة التاريخ المشرف
والـبـصـمــات الــواضـحــة فــي تــاريــخ
الحركة المسرحية الكويتية.
* ما أول عمل مسرحي رسمي
لك؟
 مسرحية "الجحلة" ،وهي منإعداد صقر الرشود ،ومقتبسة من
مسرحية الجرة للكاتب المسرحي
اإليطالي لويجي برانديللو ،ومن
إخ ـ ــراج د .ص ــال ــح ح ـ ـمـ ــدان ،وه ــي
أول مـســرحـيــة ل ــيُ ،ع ــرض ــت م ــن 2
إل ــى  6مـ ــارس  1971ع ـلــى خشبة
م ـس ــرح ك ـي ـف ــان ،وهـ ــي م ــن بـطــولــة
الفنانين محمد ا لـســر يــع ،وأحمد
الضرمان ،وابتسام حسين ،وعلي
ال ـم ـف ـي ــدي ،وم ـن ـص ــور ال ـم ـن ـصــور،
ومبارك سويد ،وعبدالله الحبيل،
وع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل ،وح ـس ـيــن
المنصور.
وتــدور أحــداث المسرحية حول
أح ــد رج ــال اإلق ـطــاع يشتغل لديه
مجموعة من الفالحين ،ولدى هذا
اإلقطاعي (محمد السريع) "جحلة"
ُ
أو جرة كبيرة عزيزة عليه ،وكسرت
ه ــذه ال ـجــرة ،وهـنــا تـقــع المشكلة،
فيقرر الجميع استدعاء من يصلح
هــذه ال ـجــرة ،ويـتــم إصــاحـهــا بعد
أن ينسى مــن قــام بــإصــاح الجرة
(عبدالرحمن العقل) نفسه داخلها
وت ـت ـع ـق ــد األمـ ـ ـ ـ ــور ،وف ـ ــي ال ـن ـهــايــة
تكسر الـجــرة ويـخــرج مــن أت ــوا به
إلصالحها وســط احتفال وفرحة
الفالحين.

هيفاء عادل
ما يتعلق بكلمة مسرح اعتبره هو
جزء مني.
* هل تذكرين لحظة دخولك في
عرض "الجحلة"؟
 نعم ،أتذكرها ،كنت أحمل علىرأسي "الرطب" ،وشعرت لحظتها
بخوف ورهبة إلى درجة االرتعاش،
وكان صقر الرشود يتابعني خلف
ً
الـكــوالـيــس ويشجعني كـثـيــرا ،لن
أنسى ذلك ما حييت وأثــره البالغ
ف ــي زيـ ـ ــادة ع ــام ــل ال ـث ـق ــة بـنـفـســي
وتـ ـثـ ـبـ ـي ــت أقـ ـ ــدامـ ـ ــي عـ ـل ــى خ ـش ـبــة
ال ـم ـســرح ،ال ـتــي لـهــا ره ـبــة كـبـيــرة،
ً
وأقــولـهــا دوم ــا ل ــوال ال ــرش ــود ،لما
أصبحت الفنانة هيفاء عادل.

العمل
المسرحي
يجب أن يعود
بالفائدة على
الجمهور
ويرتقي
بذائقته الفنية

* متى ُعرضت؟

االنطالقة الحقيقية
* هــل تـعــد إطــالـتــك فــي "ضــاع
الديك" انطالقتك الحقيقية؟
 أجـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ه ـ ـ ـ ــذا ص ـ ـح ـ ـيـ ــح ،ه ــيانطالقتي ،ووراء شهرتي الحقيقية،
ف ـقــد عــرف ـنــي ال ـن ــاس م ــن خــالـهــا،
وقد وقفت في هذا العمل مع كبار
النجوم ورواد الحركة المسرحية
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وه ـ ـ ــم الـ ـفـ ـن ــان ــون:
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـس ـعــود ومـنـصــور
المنصور ومحمد السريع رحمهم
الله ،ومريم الصالح ،وحياة الفهد،
وخالد العبيد ،ومحمد المنصور،
وع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل ،وسـلـيـمــان
الـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـح ـب ـي ــل،
وعصرية الزامل.
وأتـمـنــى أال يـفــوتـنــي اس ــم أحــد
م ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي هـ ــذا الـعـمــل
ال ـخــالــد ،حـتــى ال "ي ــزع ــل" مـنــي أي
زميل ،صحيح أن البعض قد نسي

* مـ ـ ــاذا قـ ــال ل ــك الـ ــراحـ ــل صـقــر
الرشود؟
 كما تعلم أن المخرج والفنانالـ ـمـ ـب ــدع صـ ـق ــر الـ ـ ــرشـ ـ ــود ،رح ـم ــه
الـ ـل ــه ،ه ــو أسـ ـت ــاذي وم ـع ـل ـمــي في
فـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ،وه ـ ــو مـ ــن اك ـت ـشــف
موهبتي الـفـنـيــة ،وصــاحــب فضل
كبير علي فــي دخــولــي إلــى الحقل
الفني ،وقــد قــال لــي أنــت تمتلكين
ع ـ ــدة م ــواه ــب م ــدف ــون ــة ب ــداخ ـل ــك،
ً
ستظهر قريبا ،ولم أع مقولته في
ذل ــك ال ــوق ــت ،ألن ـنــي كـنــت صغيرة
الـســن آنـ ــذاك ،وق ــد علمني الــراحــل
الـ ـ ــرشـ ـ ــود ك ـي ـف ـي ــة إل ـ ـق ـ ــاء ال ـك ـل ـم ــة
واإلحساس بها ،والتلوين في األداء
وقواعد المسرح ،إنه مدرسة ،وأنا
ً
ت ـخــرجــت ف ـعــا ف ــي م ــدرس ــة صقر
الــرشــود ،التي نهلت منها الكثير
مثل االلتزام الفني وحب المسرح
وخشبته وكواليسه وأدواتــه ،فكل

من أسباب
نجاح «ضاع
الديك»
الموضوع
والتعاون بين
فريق العمل

صقر الرشود

ذكر اسمي في األعمال الفنية التي
ش ــارك ــت ف ــي بـطــولـتـهــا ،وم ــع ذلــك
ً
الطبيب "عمره ما يقيم" طبيبا آخر.
وبودي أن أقول إن صقر الرشود
اس ـت ـطــاع أن يـمـســك بعجينة إلــى
ً
أن أصـبـحــت خ ـب ــزا ،وأب ــرزه ــا إلــى
ً
ال ـج ـم ـهــور ،إن ـه ــا ف ـع ــا انـطــاقـتــي
ً
األولى ،ولله الحمد أسند لي دورا
ً
محوريا تمكنت من خالله إظهار
إمكاناتي التمثيلية ،وتعد "ضاع
الديك" تجربة مسرحية ذات قيمة
ً
ً
ف ـن ـيــة ع ــال ـي ــة ،ش ـك ــا وم ـض ـمــونــا،
وناجحة على الصعيدين النقدي
والجماهيري ،أال ليت تلك األيــام
الجميلة تعود.

كان جمهور
السبعينيات
يحبذ األعمال
الجادة التي
تطرح قضايا
اجتماعية

 ع ــرضـ ـن ــا ال ـم ـس ــرح ـي ــة مـ ــن 7نوفمبر حتى  23من الشهر نفسه
ع ـ ــام  ،1972ع ـل ــى خ ـش ـبــة م ـســرح
ك ـي ـفــان ،وت ــم تـمــديــد أي ــام الـعــرض
ً
حـتــى بـلــغ  31يــومــا ،كـمــا ُعــرضــت
فــي مملكة الـبـحــريــن مــن  2إل ــى 7
يناير  1973بناء على دعوة تلقتها
الفرقة من وزارة اإلعالم البحرينية،
وكذلك ُعرضت لمدة يوم واحد في
أبــوظ ـبــي عــاصـمــة دول ــة اإلمـ ــارات
العربية المتحدة ،ثم أعيد تقديمها
على مسرح كيفان من  24إلــى 31
ً
وبناء على دعوة من
يناير ،1973
نقابة الفنانين فــي لـبـنــان ،قدمنا
ـال مــن 7
المسرحية لـمــدة تسع لـيـ ٍ
إلى  15يوليو .1973

نص السريع
* ماذا تطرح المسرحية؟
ً
 -طرحت المسرحية موضوعا

إرضاء المشاهد واحترام عقليته
ت ــؤك ــد ه ـي ـف ــاء ع ـ ـ ــادل أنـ ـه ــا ع ـش ـق ــت ال ـفــن
وأح ـب ـتــه ،لـكــن غــايـتـهــا كـفـنــانــة ال تـكـمــن في
التكريم في المهرجانات وال التكرار والظهور
دائما في األعمال الدرامية ،ليصبح الهدف
ال ـك ــم ال ال ـك ـي ــف ،ب ــل إن هــدف ـهــا ه ــو إرض ــاء
المشاهد واحـتــرام عقليته ،وعــدم تقديم ما
يشوه ذهنه ،واالعتماد على إرســاء األسس
والمبادئ في أعمالها.
وت ـ ــرى أن م ــن ح ــق ال ـج ـم ـهــور عـلـيـهــا أن
تعود بالشكل الالئق والعمل المميز ،فهناك
العديد من األعمال التي عرضت وأساءت إلى
ً
اج ـتـمــاع ـيــا ك ـتــب ن ـصــه الـمــؤلــف
ال ـم ـســرحــي ال ـك ـب ـيــر عـبــدالـعــزيــز
الـ ـس ــري ــع ،وه ـ ــو ص ــاح ــب فـضــل
ً
عـلــي وســانــدنــي أي ـضــا ،والـنــص
ي ـت ـخ ـل ـلــه ك ــوم ـي ــدي ــا راق ـ ـيـ ــة ،مــن
خالل كوميديا الموقف ،وتتألف
المسرحية من ثالثة فصول ،وكل
فصل يحتوي على مشهدين ،وقد
وثق السريع هذا النص في كتاب.
يـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب ال ـ ـسـ ــريـ ــع
مـ ـ ـ ــن خ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــاري ب ـ ـيـ ــن م ـج ـت ـم ـع ـيــن
مختلفين فــي الـقـيــم وال ـع ــادات،
إذ تـ ـتـ ـن ــاول ال ـم ـس ــرح ـي ــة قـصــة
شـ ــاب ك ــوي ـتــي ي ــدع ــى "ي ــوس ــف"
(مـحـمــد ال ـم ـن ـصــور) ،ول ــد مــن أم
هندية تــزوجـهــا وال ــده "يعقوب
الـعــالــي" (عبدالعزيز المسعود)
في إحدى رحالته التجارية إلى
الهند عام  1940عندما حاصرته
الحرب العالمية الثانية فاضطر
للمكوث هناك مع عدد من زمالئه
الكويتيين هناك ،وفي مرة ثانية
أصـ ـ ــرت زوج ـ ـتـ ــه ال ـه ـن ــدي ــة عـلــى
العودة معه إلى الكويت ،فرفض،
ألنه كان متزوجا من أخرى (حياة
الـفـهــد) فــي الـكــويــت ،وفــي زيــارة
ثالثة ،بحث عنها ،فلم يجدها،
إذ هاجرت مع طفلهما "يوسف"
إلى إنكلترا بسبب ظروف الحرب.
وعندما يكبر الطفل ،يبحث عن
أهـلــه ،ويـعــود إليهم فــي الكويت
وعـ ـم ــره  30ع ــام ــا .ويـ ـح ــاول أن
يكيف نفسه مع المجتمع الجديد
الذي وفد إليه بعادات ومفاهيم
مختلفة ،وينتاب حياته الكثير
من مواقف المد والجزر ،والتأقلم
وال ــرف ــض ،وال ـغ ــرب ــة ف ــي ال ـب ـقــاء،
والطمع في الهروب ،إال أنه يقع
في عالقة آثمة مع "سارة" (دوري
في العمل) ابنة عمه "بوعبدالله"
(خالد العبيد) المخطوبة ألخيه
"سالم" (منصور المنصور) ،وهو
ال يعلم بعالقتها بأخيه ،ووسط
الـتـفـك ـيــر ال ـم ـلــح ف ــي عـ ــاج هــذه

البيت الكويتي وأظهرته بصورة سيئة ،كما
وصفتها عادل ،مؤكدة أنها طوال السنوات
ال ـم ــاض ـي ــة ك ــان ــت م ـتــاب ـعــة ج ـي ــدة لــأع ـمــال
الدرامية الموجودة على الساحة.
وأرجعت تلك الصورة عن البيت الكويتي
إلى الكاتب والمخرج والمنتج ،فهم يحملون
ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ع ـلــى أك ـتــاف ـهــم ويـصـنـعــونــه
ويخطون بأقالمهم وتدور كاميراتهم إلرسال
أفكار معينة ورسم صورة معينة عن األسر
الخليجية والكويتية ،وهم مسؤولون عنها.

المشكلة ،يبحثون عن "يوسف"
فـ ــا يـ ـج ــدون ــه ،ف ـق ــد ه ـ ـ ــرب ،لـقــد
(ضاع الديك) ،وبضياعه وعودته
إلـ ـ ــى ل ـ ـنـ ــدن ،ت ـت ـك ـش ــف ال ـ ـفـ ــوارق
بين البيئتين والتربيتين وأن
العناق والتالؤم بينهما يحتاج
إلى الكثير.
* ه ـ ــل تـ ـت ــذك ــري ــن أغـ ـنـ ـي ــة أو
أهزوجة نهاية المسرحية؟
 ن ـع ــم ،إن ـه ــا أغ ـن ـيــة جـمـيـلــة،م ــن أداء ال ـف ـنــان الـكـبـيــر الــراحــل
عـبــدالـعــزيــز الـمـسـعــود ،إذ يقول
فيها" :ديكي ضاع من دوره ،ضاع
الــديــك مــن دوره؟ ديـكــي شريته
بألفين ،يشهد علي مال حسين،
ديكي ضاع من دوره ،ضاع الديك
م ــن دوره؟ دي ـكــي شــريـتــه بــآنــه،
يشهد علي مالنا".

قضية اجتماعية
* ما سر نجاحها؟

ً
بعضا ،من األسباب الرئيسة في
خـلــود مـســرحـيــة "ض ــاع الــديــك"،
وف ــي وق ـت ـنــا ال ــراه ــن قـلـمــا نجد
ً
ه ــذا الـتــاحــم ،بـعـيــدا عــن أج ــواء
الحسد والغيرة والحقد ،وأتمنى
أن تختفي من بيننا ،لنعود كما
كنا فــي السابق ،واألم ــل معقود
على الجيل الجديد.
ً
* إذا كـ ـ ــان ا لـ ـعـ ـم ــل مـ ــن أ ج ــل
الضحك فقط.
 ال ـم ـت ـفــرج ي ـتــرك بـيـتــه ثــاثً
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ك ـ ـ ــي يـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد عـ ـم ــا
ً
مسرحيا ،يجب أن يستفيد منه،
وأن يـخــرج بـشــيء جــديــد ،حتى
وإن كان عبارة عن نقطة صغيرة،
ف ـ ــاب ـ ــد أن تـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
ً
م ــوض ــوع ــا مـهـمــا وت ـط ــرح ــه من
زوايــا عديدة وبمعالجة درامية
ح ـ ـتـ ــى يـ ـ ـع ـ ــود بـ ــال ـ ـفـ ــائـ ــدة ع ـلــى
الجمهور ويرتقي بذائقته الفنية،
ولـيــس مـجــرد الـضـحــك مــن أجــل
الضحك.

 ســر نـجــاح ه ــذه المسرحيةي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى م ــوض ــوعـ ـه ــا ،ول ــو
جـمـعــت ن ـجــوم ال ـعــالــم ف ــي عمل
ً
واح ــد لـيــس هــادفــا وال يحتوي
ً
قضية تـهــم ال ـنــاس ،فـثــق تماما
بأنه لن يكتب له النجاح .وكان
ال ـج ـم ـهــور وقـ ـت ــذاك ي ـح ـبــذ هــذه
النوعية من األعمال الجادة التي
تطرح قضايا اجتماعية ،ومسرح
ً
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي كـ ــان م ـعــروفــا
بأعماله الهادفة.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ال ـن ــص ال ـج ـيــد،
والــرؤيــة اإلخــراج ـيــة ،واإلض ــاءة
والصوت والديكور ،ثمة عنصر
آخر ،يكمن في التعاون من أجل
إظهار العمل في أحسن صورة،
وتوصيل الرسالة إلى الجمهور
بـكــل إخ ــاص م ــن دون التفكير
في األمــور المادية ،وكان تالحم
الفنانين وخوفهم على بعضهم

«الجحلة»
مقتبسة من
مسرحية
«الجرة»
للكاتب لويجي
برانديللو

«موجب» تعيدها إلى المسرح
الجماهيري في العيد

هيفاء في أحد أعمالها التلفزيونية

لـفـتــت ال ـف ـنــانــة ه ـي ـفــاء عـ ــادل إل ــى نـيـتـهــا ال ـجــادة
بالعودة إلى الساحة الفنية من خالل عمل مسرحي
جماهيري بعنوان «مــوجــب» ،الــذي تجري بروفاته
ً
حاليا ،وسيعرض في إجازة عيد الفطر على مسرح
دار المهن الطبية في منطقة الجابرية ،وبمشاركة
ع ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ج ـيــل ال ـش ـبــاب ال ـم ـســرحــي ،من
بينهم أح ــام ح ـســن ،وس ـم ــاح ،وعـبــدالـلــه الـخـضــر،
ونورا العميري ،وعبدالله الرميان ،وجمال الشطي،
وإبراهيم الشيخلي ،وحسين المهنا ،وآمنة عبدالله،
وغدير حسن ،وإخراج محمد الحملي.
ّ
وأكـ ــدت ع ــادل أنـهــا مشتاقة لـلــوقــوف م ـ ّـرة أخــرى

ّ
فوق خشبة المسرح وأمام الجماهير ،معللة سبب
ّ
ابتعادها كــل هــذه الفترة بعدم و ّجــود نص درامــي
يغريها ويــدفـعـهــا لـلـعــودة ويـحــفــزهــا عـلــى مقابلة
الـجـمـهــور م ــن جــدي ــد ،إضــاف ــة إل ــى بـعــض ال ـظــروف
الحياتية التي أجبرتها على الغياب فترة ،قبل أن
ّ
ّ
تقرر الـعــودة وتطل على جمهورها من خــال عمل
ّ
رسالة وفي طياته فائدة،
مسرحي يحمل في ثناياه
ّ
فنيا ّ
ويعتبر عمال ّ
قيما يستحق المشاهدة ويرجع
الجماهير إلى تلك األعمال الهادفة ذات المضمون
التي غابت نوعا ما عن مسارحنا في الوقت الحالي.

٢٤

توابل ةديرجلا
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ثقافات

«اتحاد المؤرخين العرب» يمنح د .إبراهيم بيضون وسام المؤرخ العربي
ً
ّ
قارب التاريخ بمنهجية علمية تعمقت في الحدث بعيدا عن {الرواية}
منح ً{اتحاد المؤرخين العرب} التابع لجامعة الدول العربية ًالبروفيسور ابراهيم بيضون شهادة وسام المؤرخ ًالعربي ،وذلك
تكريما لمساهماته في مجال التأريخ والعلوم اإلنسانية ،وتقديرا لدوره العلمي في خدمة تأريخ التراث العربي ،ناقال إياه من الرواية
إلى البحث والتحليل العلمي والموضوعي في آن.
بيروت -ةديرجلا

●

ِّ
ّ
التاريخية
الدراسات
ََ ْ
نقلتني إلى عالم
ٍ ً
ُ
كنت أجهله سابقا
ُ ّ
أل ِطل َب ْع َد ُه على
مفاهيم جديدة

د .إبراهيم بيضون

البروفيسور إبراهيم بيضون مؤرخ
مــوســوعــي ،ومــرجــع فــي دراس ــة التاريخ
ال ـعــربــي واإلس ــام ــي .ح ــاز دكـ ـت ــوراه من
جــام ـعــة غــري ـنــوبــل ف ــي فــرن ـســا ،بتقدير
ً
مشرف جدا ،ودكتوراه دولة في التاريخ
اإلسالمي من جامعة القديس يوسف في
بيروت بتقدير امتياز ،ووســام المؤرخ
العربي مــن {اتـحــاد المؤرخين الـعــرب}،
ً
ً
فـ ـض ــا عـ ــن جـ ــوائـ ــز تـ ـق ــدي ــرا ل ـع ـطــاءاتــه
ال ـث ـقــاف ـيــة ،لــديــه  200مــؤلــف ب ـيــن كـتــب،
وم ـق ــاالت ،وقـ ـ ــراءات ن ـقــديــة ،وتــرج ـمــات،
ومراجعات كتب أجنبية.
تكمن أهمية د .ابــراهـيــم بيضون في
ً
ً
ً
ً
اعتماده منهجا علميا موضوعيا صرفا،
ً
واضـ ـع ــا ن ـصــب عـيـنـيــه خ ــدم ــة الـتــألـيــف
ّ
ّ
التاريخي العلمي ،ولم يلتزم بالمدرسة
التقليدية ،وال بـ ّ
ّ
ـأيــة مــدرســة أخ ــرى ،بل
ّ
وخصوصية الحدث
أخذ منها ما يتوافق
ّ
الــتــاري ـخــي اإلس ــام ـ ّـي ،عـلــى حــد تعبير
الباحثة د .جولييت الراسي.
مسيرة د .بيضون مع التاريخ طويلة.
فــي طفولته و صـبــاه عشق الشعر لكنه
ً
اخ ـتــار ال ـتــأريــخ ،رغ ــم نـشــره أش ـع ــارا في
مجلة {الـعــرفــان} .فــي بداياته فــي مجال
البحث ،شــارك مع الدكتور سهيل زكار،
أسـ ـت ــاذ ف ــي جــام ـعــة دمـ ـش ــق ،ف ــي كـتــابــه
{تاريخ العرب السياسي من فجر ّ اإلسالم
حتى سقوط بغداد} ،بعد ذلك شق طريقه
ً
ّ
{التوابون}
العلمي منفردا وأصدر كتاب
ً
ّ
ال ــذي حقق رواج ــا شجعه على متابعة
ّ
البحثية.
مسيرته

مسيرة حافلة
ولد د .ابراهيم بيضون عام  1941في
بنت جبيل بجنوب لبنان و ســط عائلة
ً
تتسم بالعلم والثقافة ،فوالده كان مغتربا
تنقل بين األرجنتين والسنغال ومصر
وكان يجلب معه في زياراته للعائلة في
لـبـنــان الـكـتــب وال ـم ـجــات ،مــا أس ـهــم في
إنـشــاء مكتبة ضخمة فــي الـمـنــزل تـ ّ
ـزود
منها الطفل إ بــرا هـيــم بالعلم والمعرفة
وت ـ ـعـ ـ ّـرف إلـ ــى ك ـب ــار األدب ـ ــاء
والـشـعــراء فــي الـعــالــم .كذلك
ت ــأث ــر بـ ـت ــراث م ـن ـط ـقــة جـبــل
عامل واكتسب منه الكثير،
واخـ ـتـ ـل ــط ب ـك ـب ــار ال ـش ـع ــراء
الــذيــن كــانــوا ي ــزورون منزل
العائلة.
ت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــى دروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي
ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
بـنــت جـبـيــل ،ثــم انـتـقــل إلــى
ً
ب ـيــروت وعـمــل مــوظـفــا في
النهار وتــابــع دراسـتــه في
الـلـيــل .رغــم أنــه نما وسط
مناخ عائلي يسوده األدب،
انتسب إلــى قسم التاريخ
فــي الجامعة العربية في
بيروت عام  ،1963وهناك
تـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى أس ــات ــذة لهم
ش ـهــرة ف ــي م ـصــر ،تــركــوا
ً
أثرا في حياته.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــه ف ــي

ال ـجــام ـعــة س ــاف ــر إلـ ــى فــرن ـســا لـمـتــابـعــة
دراساته العليا لنيل شهادة الدكتوراه،
ث ــم ع ــاد إل ــى ل ـب ـنــان ع ــام  1971وم ــارس
الـتــدريــس فــي كلية اآلداب فــي الجامعة
اللبنانية.
شكلت ثمانينيات القرن العشرين نقلة
نوعية فــي مسيرة د .إبــراهـيــم بيضون
العلمية ،ال سيما في دراساته التاريخية
اإلسالمية ،انصرف خاللها إلــى البحث
والتأليف والترجمة ،ما أثمر لغاية اليوم
ً
ً
 24كتابا و 60بحثا وعشرات المقاالت،
ً
ف ـضــا ع ــن إل ـق ــاء م ـحــاضــرات ف ــي لبنان
وال ـك ــوي ــت واألردن وس ــوري ــة وال ـم ـغــرب
ومصر وليبيا وإيران...
أثنى كبار المؤرخين العرب على عمل
د .ابراهيم بيضون من بينهم :الحبيب
ال ـج ـن ـحــانــي ،وه ـش ــام جـعـيــط (ت ــون ــس)،
وع ـبــد ال ـعــزيــز ال ـ ـ ـ ّـدوري ،وص ــال ــح أحـمــد
العلي (العراق)...
ش ـغــل د .ب ـي ـضــون م ـنــاصــب عـ ــدة من
بينها :أستاذ زائــر في جامعة اليرموك
(مركز الدراسات اإلسالمية -كلية اآلداب)
عام  ،1985وأستاذ التاريخ اإلسالمي في
الجامعة اإلسالمية فــي لبنان ،وأستاذ
مناهج المؤرخين المسلمين في المعهد
ً
ال ـعــالــي ل ـل ــدراس ــات اإلس ــام ـي ــة ســاب ـقــا،
جمعية المقاصد اإلسالمية بيروت .كذلك
ك ــان رئـيــس قـســم ال ـتــاريــخ فــي الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ك ـل ـي ــة اآلداب ،وأم ـ ـيـ ــن ســر
الجمعية اللبنانية للدراسات والبحوث
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وأم ـي ــن س ــر ات ـح ــاد الـكـتــاب
اللبنانيين ،ونائب األمين العام للمجلس
الثقافي للبنان الجنوبي ،وعضو اتحاد
الكتاب العرب ،ورئيس لجنة الدكتوراه
(ال ــدراس ــات التاريخية) فــي كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،الجامعة اللبنانية،
ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية
والعلوم والثقافة (األونيسكو).

مؤلفاته

د .إبراهيم بيضون

السلطة المركزية في القرن األول الهجري}
({ ،)1995مؤتمر الجابية} ({ ،)1996مسائل
المنهج فــي الكتابة التاريخية العربية}
({ ،)1996ت ــاري ــخ بـ ــاد الـ ـش ــام ،إشـكــالـيــة
الموقع والدور في العصور
اإلسالمية} ({ ،)2002اإلمــام
ع ـ ـلـ ــي ،ف ـ ــي رؤي ـ ـ ـ ــة {الـ ـنـ ـه ــج}
و{روايـ ـ ـ ــة الـ ـت ــاري ــخ} (،)2005
{ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــام فــي
ع ـصــر األي ــوب ـي ـي ــن وال ـم ـمــال ـيــك،
ف ــي ت ـحــديــات ال ـهــويــة وانـقــابـيــة
ّ
غروسيه،
التاريخ} ({ ،)2005رينيه

م ـل ـح ـمــة الـ ـ ـح ـ ــروب ال ـص ـل ـي ـب ـي ــة} ،ق ـ ــدم لــه
وراجـعــه وش ــارك فــي الترجمة مــع سامية
زغيب ( ،)2007إبراهيم بن األشتر (،)2012
{الفاطميون ،الدعوة ،الدولة والنظم}.

مــن أب ــرز مــؤلـفــات د .إبــراهـيــم بيضون:
{الــدولــة العربية فــي أسـبــانـيــة ،مــن الفتح
حـتــى س ـقــوط ال ـخــافــة} ({ ،)1986األمـ ــراء
األم ــوي ــون ال ـش ـعــراء فــي األن ــدل ــس ،دارس ــة
فــي أدب السلطة} ({ ،)1987مــن دولــة عمر
إل ــى دولـ ــة ع ـبــد ال ـم ـلــك ،دراس ـ ــة ف ــي ت ـكـ ّـون
االت ـج ــاه ــات الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـق ــرن األول
الـ ـهـ ـج ــري} ({ ،)1991الـ ـحـ ـج ــاز والـ ــدولـ ــة
اإلسالمية ،دراسة في إشكالية العالقة مع

علم ومبدأ

ِّ
يحدد د .إبراهيم بيضون التاريخ بأنه ِعلم ،من حيث المبدأ
ْ ً
ُ
{عندما نقول :علما ،فثمة أسباب ونتائج ،وبالتالي ،يذهب بنا
ً
ً
ذلك إلى أماكن لم تكن متاحة سابقا ،إذ كان التاريخ محصورا
في كتابات سردية عقيمة .هذه النقلة بدأت تفرض نفسها ،منذ
ستينيات القرن الماضي ،بشكل خاصّ ،
وهيأت للجيل الجديد،
دوره َ في مجال التجديد}.
أن يأخذ
َ ْ
التاريخية إلى عالم ُ
لتني ِّ
ّ
كنت أجهله
الدراسات
يضيف{ :نق
ٍ

ً ُ ّ َ ْ َ ُ
ّ
علمية انغرست
يم
سابقا ،أل ِطل ،بعده ،على مفاهيم جديدةِ ،
وق ٍ
ّ
ّ
العلمية}.
مسام حياتي
في
يتابع{ :يندرج التاريخ ضمن العلوم اإلنسانية ،يعني ذلك أنه
ال يصنف في العلوم البحتة ،أي أنه ،في الواقع ،ال ينتهي إلى
نتائج حاسمة ،كالعلوم الطبيعية ،على سبيل المثال؛ وإنما ،هو
ّ
مجرد مقاربة للحقيقة ،قدر اإلمكان .وال يسعفنا في ذلك سوى
المنهج الذي يعني الطريق إلى هذه المقاربة}.

«فيروز واإلبداع» ...سمات ً متفردة لألداء الصوتي العابر للقارات
• كتاب يكشف أبعادا جديدة في مسيرة فيروز والرحابنة

ً
رغم مسيرة فيروز الحافلة ،فإن الكتب والدراسات الموثفة عنها وعن الرحابنة قليلة قياسا إلى
ما قدمته قيثارة الجمال وسيدة الصباحات .ثمة جوانب عدة في هذا المجال تحتاج إلى كشف
الرحابنة.
وإضاءات ،من بينها خصوصية وسمات أداء الفنانة الصوتي ،ومدى تأثير ذلك في فن
ً
يأتي كتاب «فيروز وسيسيولوجية اإلبداع عند الرحابنة» ،للدكتور محمد الشيخ الصادر حديثا ً
عن «الهيئة العامة للكتاب» في مصر ،ليسلط الضوء على هذا الجانب ،ويضيف لمسات وأبعادا
جديدة على تلك المسيرة الحافلة.
القاهرة -محمد الصادق

يـ ــؤكـ ــد الـ ـم ــؤل ــف د .مـحـمــد
الـ ـشـ ـي ــخ ف ـ ــي كـ ـت ــاب ــه «ف ـ ـيـ ــروز
وسيسيولوجية اإل ب ــداع عند
الــرحــاب ـنــة» أن ف ـي ــروز تـمـ ّـيــزت
بخصوصية وسمات متفردة
في أدائها الصوتي في الغناء
والـ ـمـ ـس ــرح ،ح ـي ــث انــدمــاج ـهــا
الكامل بالتأثير المتبادل بينها
وبين طبيعة الحركة والصوت
عـ ـن ــده ــا ،مـ ــن خ ـ ــال ت ــوح ــده ــا
مـ ــع ال ـش ـخ ـص ـيــة سـ ــواء
فــي التمثيل أو الغناء،
ف ـه ــي ت ـض ـيــف لـمـســات
إلى ما بعد الشخصية
ب ـحــس خ ـ ــارق ل ـل ـعــادة،
ً
مشيرا إلى أن السمات
الشكلية واألدائ ـيــة في
صوتها انعكست على
فن الرحابنة.
ويـ ـضـ ـي ــف ال ـم ــؤل ــف
أن أع ـ ـمـ ــال ال ــرح ــاب ـن ــة
ت ـ ـ ـ ـ ــأث ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة
الطبيعة وا لـبـيـئــة ،ما
ً
جـعـلـهــا أك ـث ــر إق ـنــاعــا
وم ـص ــداق ـي ــة ،وبـشـكــل
ّ
أو ب ـ ـ ـ ــآ خ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز زت
مــدركــات ـهــم الـحـسـيــة،
ودعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت أفـ ـ ـك ـ ــاره ـ ــم

الفنية ،فالبيئة وما فيها من كل
خصائص و مـمـيــزات أعطتهم
ً
ت ـس ـل ـي ـمــا بـ ــأن ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ــن
ً
ول ـي ــدا الـبـيـئــة واإلنـ ـس ــان مـعــا،
ما جعلهم يتميزون بأعمالهم
ً
وفقا للظروف االجتماعية في
الحقب الزمنية التالية لهم.
ً
يبدو كالم المؤلف معاكسا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ن ـ ـ ـجـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروز زيـ ـ ـ ــاد
الرحباني ،حول أن الرحابنة لو
واصلوا العمل إلى اآلن لقدموا
صـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ال ــوط ــن،
ولو عاشوا حتى اليوم لغيروا
صـ ــورة ال ــوط ــن ال ـم ـثــالــي ال ــذي
رسموه في أعمالهم المسرحية.
غير أن الكتاب يهدف إلى بيان
ال ـعــاقــة الـحـيــويــة وال ـمــؤثــرات
ال ـتــي أت ــت عـلــى ك ــل م ــن فـيــروز
والرحابنة ،سواء كانت مؤثرات
خارجية تمثل الجو والطبيعة
وال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات ال ـس ـي ـكــولــوج ـيــة،
وم ــدى انـعـكــاس ذل ــك كـلــه على
اإلنتاج واإلبداع.
ويتفق المؤلف مع ما ذهب
إل ـي ــه ج ــان أل ـك ـســان ف ــي كـتــابــه
«ال ــرح ـب ــان ـي ــون وف ـ ـيـ ــروز» ب ــأن
الرحابنة قدموا أغنية جديدة
ك ـس ــرت ال ـت ـطــري ـبــة الـتـقـلـيــديــة

فيروز

وصياغتها بمواصفات جديدة،
في المضمون والمادة الشعرية،
وفي المادة الموسيقية واألداء.
وبــاعـتـبــار أن ف ـيــروز العنصر
األســاس في ظاهرة الرحابنة،

ً
ّ
«رحبانية»،
أصبحت هي أيضا
مـ ـ ــن ثـ ـ ــم أدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت األسـ ـل ــوبـ ـي ــة
الجديدة إلى األغنية واعتمدت
ّ
الرحبانية على تراثين
الظاهرة
وجذرين هما :التراث الفلكلوري

مسيرة رائدة
مسيرة فيروز والرحابنة رائدة في تاريخ الفن العربي المعاصر،
ً
أفرزت أكثر من ألف عمل فني 800 :أغنية ،و 23إسكتشا ،وثالثة
أفالم ،و 15مسرحية غنائية .كذلك ّ
كرمتها دول عربية ودولية عدة،
ّ
وشهدت أكثر من  20دولة حفالت لها ،ما شكل من ظاهرة فيروز
والرحابنة معالم نهضة فنية كبيرة ومهمة ،ليس على صعيد لبنان
والعالم العربي فحسب ،إنما على مستوى العالم ،فيمكن القول إن
ً
األغنية العربية كانت قبل الرحابنة وفيروز شيئا ،وصارت بعدهم
ً
شيئا آخر.

والتراث العربي غير الفلكلوري.
ويرى الكاتب أنه رغم تجذر
ف ـي ــروز ف ــي األرض الـلـبـنــانـيــة،
فإنها لــم تكن ظــا هــرة لبنانية
وح ـ ـسـ ــب ،بـ ــل هـ ــي ب ـف ـع ــل ق ــوة
اندفاعها باتت ظاهرة عربية
نافست للمرة األولــى الظاهرة
الغنائية الـمـصــريــة .وف ــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،ال ب ــد م ــن الـ ـق ــول إن
ع ــاص ــي ال ــرح ـب ــان ــي كـ ــان أكـثــر
ً
الفنانين العرب انفتاحا على
الغرب ،وعلى القضايا واألقطار
الـ ـع ــربـ ـي ــة .فـ ـفـ ـي ــروز غـ ـن ــت مــن
ك ـل ـمــات الــرح ـبــانــة وأل ـحــان ـهــم،
أجـ ـم ــل مـ ــا ق ـي ــل فـ ــي فـلـسـطـيــن
ودمشق ومكة واإلمارات وعمان
واألقطار العربية.

هل من عزاء
في تاسعة
بيتهوفن؟

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

حين ّ
يلم بك أسى الجسد ،بفعل تراكم السنين ،ال تعدو الروح
أكثر من ُملحق أو صدى له .وهو دليل على ضعف الكائن ،الذي
ً
لم ُيحط علما بفلسفة الرواقيين .الروح تحتاج إلى من ينتشلها
من أسر الجسد المتعب ،لتعود ،إذ تتعافى ،إليه فترفع من همته
على احتمال األسى .قراءة الفلسفة تفعل ذلك ،وكذلك الموسيقى.
على أنهما ال يفعالن ذلك للكائن دون أن يكون على قدر من اإلرادة
إللقاء نفسه في تيارهما الحار ،ولالستسالم الكلي لهما .وواضح
أنــي لم أقترح الشعر ،ألن الشعر ُيسلم قارئه إلــى المتاهة ،وال
يفترض فنار هداية بعينه.
ُ
خبرت ذلــك مع كتابين قديمين" :عــزاء الفلسفة"
مع الفلسفة
لبويثيوس (كتبه وهــو ينتظر تنفيذ حكم اإلع ــدام في السجن
عام 527م) ،و"تأمالت اإلمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس"
ً
ً
(أصبح إمبراطورا عام 160م) .ومع الموسيقى أفعله اآلن مصغيا
إلى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن (.)1827 - 1770
أخرجت العمل الموسيقي من الرف ،ورفعت من قوة الصوت
درج ــة تليق بــدرجــة األس ــى .كنت أتــأمــل حديقة البيت ،الـتــي لم
ينقطع المطر عن العبث بها وإذاللها منذ صباح اليوم .األفق
أحيطه بعين المتسائل .وبـيــن حين وآخ ــر ُيربك
رم ــادي داك ــن
ٌ
تساؤلي ٌ
رعد وبرق ،ال عهد لسماء لندن بهما ،وعلى هذا القدر
مــن العنف .كنت أشعر أن هــذا الــرعــد والـبــرق مــا هما إال صدى
سماوي لما يحدث لإلنسان البائس على األرض .وصدى سماوي
ً
أيضا لما يعتمل من ألم داخل الجسد الفاني .ألم يكن بيتهوفن
كذلك حين وضع سيمفونيته التاسعة عام  ،1824أي قبل وفاته
بسنوات ثالث؟
ُ
كانت أحــام الـثــورة الفرنسية قد قبرت مع ماليين الجثث،
وفيينا ،مدينة الموسيقى المحببة ُر جـمــت بالمدافع مــن قبل
نــابـل ـيــون ،ال ــذي ســرعــان مــا ان ــدح ــر ،وعـ ــادت هيمنة السلطات
المحافظة ،التي كان بيتهوفن ،موسيقي "عصر التنوير" ،يحلم
ُ
بنهايتها .وفــي داخــل جسده تطفأ شموع العافية واح ــدة إثر
ُ
أخ ــرىُ ،
ويـطـبــق عليه الـصـمــم ال ـتــام .ف ــأي منفذ يمكن أن يسلم
روحه للضوء؟
ال شــيء غير الموسيقى .ولكن السيمفونية التاسعة تقترح
ً
ً
أمرا آخر ُملحا.
ُ ٍّ
تبدأ الحركة األولى (والسيمفونية في حركات أربع) بلحن متخف،
ً
ّ
ثم يتضح قليال فيبدو بجملتين مركبتين .لحن يتعالى ببطء ،على
غير عادة مفتتح األعمال األوركسترالية .غامض المقصد ،يشي بأمر
ُمتوقع .حين ُي ّ
صوت تشعر أنه معتم ،أو يمثل العتمة وما تنطوي
عليه من معاني الموت واليأس .ولكن الجملة اللحنية المصاحبة أكثر
ُ
ً
صحوا ،تشف عن إضاءة أمل ،تطل عليك وتغيب .قوتان متصارعتان
للظلمة والضوء ،ولكن غير متكافئتين .تنموان بعنف ،ورغم تشبثات
الضوء إال أن الغلبة تنتهي بسلطة الظالم .ومع ذلك كنت أشعر أني
أتنفسهما ،وبـقــدر مــا أفـعــل يتنفس الـجـســد ،وكــأنــه يلفظ شــوائــب.
وفجأة ،ودون فاصل ،تبدأ الحركة الثانية المتسارعة ،وكأنها راقصة،
ولكن على شيء من التوتر العالي .تقحمك معها إلى بشائر ،حتى
ً
ليشي لحنها أحيانا باللحن المركزي في حركة "نشيد الفرح" الرابعة.
مع الحركة الثالثة البطيئة ،حركة االستراحة ،أدخــل في بحران
ً
"النيرفانا" ،التي ترتقي بروحي ُصعدا الى حيث الكون الرحب .وشأن
المتأخرة يتسامى بيتهوفن إلى مدى
كل حركة بطيئة في أعماله
ُ
عجز عنه الموسيقيون .من هناك أطــل على جسدي وأســاه ،وأحار
ّ
كيف سيقترح ّ
علي هذا الموسيقي لحظة االنجاز .فقد خلفت ورائي
ً
ً
مصطرعا داميا كانت الغلبة فيه لقوى الظالم ،أو تكاد .وها أحدق في
ٌ
اآلتي بقلب وجل ،واآلتي لحن ال يستقر على حال .وكأنه يبحث عن
اللحن المناسب الذي يكمن فيه الخالص .وفجأة تبدأه آالت التشلو
ّ
الصداح الفتي) بتكرار ُمسكر،
(وآلة التشلو تمثل الصوت الرجالي
ثم تأخذ به األوركـسـتــرا ،وســرعــان ما يدخل الغناء فتتناوب عليه
األصوات الرجالية والنسائية .إنه نشيد الفرح للشاعر شيلر" :يا أيها
الفرح ضم شمل النازحين /ومن فرقتهم صروف الحدثان /فالناس
جميعا اخ ــوان تظللهم بجناحك /أيها الـفــرح الـعـلــوي /وليحتضن
البشر بعضهم بعضا."...
ً
لقد أنجز بيتهوفن طموحات "عصر التنوير" موسيقيا .وأنا في
ً
إصغاء لموسيقاه.
عصر التعتيم أنجزها

إصدار

«معجم أعالم التعمية واستخراج
ّ
المعمى في التراث العربي واإلسالمي»
أصـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة األوقـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة ضـمــن
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات م ـج ـل ــة
ً
ً
{الوعي اإلسالمي} كتابا جديدا
بعنوان {معجم أعالم التعمية
ّ
المعمى في التراث
واستخراج
العربي واإلسالمي} ،ويحتوي
ع ـلــى أسـ ـم ــاء ال ـع ـل ـمــاء ال ـعــرب
والـمـسـلـمـيــن ال ــذي ــن اشـتـغـلــوا
ِّ
في علم التشفير وفكه وكانوا
ً
رواده عالميا.
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـك ـ ـت ـ ــاب ال ـ ـ ــذي
أع ـ ـ ــده ال ـع ـض ــو الـ ـم ــراس ــل فــي
مجمع اللغة العربية بدمشق،
واألس ـ ـتـ ــاذ ف ــي ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة
األساسية  -قسم اللغة العربية وآدابها بدولة الكويت الدكتور يحيى
ً
واستخراجها (الشيفرة وكسر الشيفرة)
مير علم تعريفا بعلم التعمية
ُُ َ ّ
ّ
ّ
ّ
وأنواعها ،وطرائقها ،ومنهجياتها ،وطرق حل المعمى وآلياته ،وأهميتها
العلماء
في التراث العربي
واإلسالمي وفي الحضارة المعاصرة ،وريادة َ
َ َ
وس ْبقهم الغربيين بنحو ستة ق ــرون ،وتوثيقها
ا لـعــرب والمسلمين،
بـشـهــادات بـعــض أعــامـهــم المنصفين ،وأه ـ َّـم إنـجــازاتـهــم فــي التعمية
ً
ً
واستخراج ُ
الم َع ّمى .ويعد الكتاب رائدا في بابه ،وطريفا في موضوعه،
ويـقــدم خدمة جليلة للغة العربية وال ـتــراث وهــو مقصور على تراجم
أصول
أعالم َالتعمية واستخراجها سواء أكانت تعمية علمية تقوم على
ًٍ
وآليات في التعمية واستخراجها ،أم كانت تعمية
ٍ
ٍ
ومنهجياتً
وطرائق ً
ً
ً
ً
وخطرا وهو م ّما َحف َل ْ
العصور
به
ت
شأنا
ذلك
دون
شعرية
أدبية
بديعية
ِ
ِ
َ ْ َ َّ
ّ
ُ
المعجم تراجم َمن صنف
المتأخرة .وحرص المؤلف على أن يستغرق هذا
ّ
ْ
ْ
ّ
َ
العلمين التعمية واستخراجها (المعمى وحله) أو في أحدهما،
في هذين ِ
واستخراجها ،أو
البائدة،
اللغات
أو
المشهورة،
باألقالم
التعمية
أو في
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كان مشاركا فيهما ،أو بارعا ،أو إماما ،أو رأسا ،أو آية ،أو أعجوبة ،أو
ّ
الشهرة
المتقدمين في تعبيرهم عن
نحو ذلك ،مما ورد في مصطلحات
َّ ُ
ْ
ّ
العلمين ،سواء أكان المؤلف
التقدم في هذين
أو الرسوخ أو البراعة أو
ِ
ً
ّ ً
ً
ً
محفوظا في مكتبةٍ ّ
ّ
عامةٍ أو خاصةٍ أو مطبوعا ،أو مصورا ،أو مفقودا،
ذكرته كتب التراجم.
ً
موضوعا ْكــان العرب رواده
يناقش
كونه
من
الكتاب
وتأتي أهمية
ّ
ً
وهــو علم تــدل عليه مصطلحات عــدة حــالـيــا ،كــالــشـ ِـيــفــرة وكـســرهــا ،أو
الترميز ،أو أمن المعلومات ،أو الكتابة السرية ،أو الخفية ،مما يعتمد
على الخوارزميات الرياضية ،والبرامج الحاسوبية .ويحتوي الكتاب
ّ
يتضمن توثيق ّ
أهم جهود المعاصرين ،ممن
على فهرس (بيبلوغرافيا)
ّ
اهتموا بتاريخ علم التعمية واستخراجها في التراث العربي ،وريادة
ً
ً
ً
العلماء العرب والمسلمين فيهما ،فنشروا كتبا تأليفا أو تحقيقا أو
ً
ً
ّ
مقاالت في دوريات أو مجالت محكمة ،أو في الشبكة
دراسة ،أو بحوثا ،أو
ٍ
ندوات أو
لكتب أو غيرها ،أو شاركوا في
(اإلنترنت) ،أو نشروا مراجعات
ٍ
ٍ
ّ
متخصصة في هذا المجال.
مؤتمرات علمية

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3795األحد  3يونيو 2018م  18 /رمضان 1439هـ

ألف ليلة وليلة

َْ
َّ
الرشيد يتزوج بدوية هزمته في سباق القوافي
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ً ً
تعود شهرزاد في هذا الجزء من الليالي العربية إلى قصص الحب ،لكنه هذه المرة ال يزال عذريا عفيفا ،بعد
مجموعة من الليالي خصصتها لحكايات عن العباد والزهاد والعابدات.
الحكايات القصيرة ،من بينها حكاية هارون الرشيد وتلك الجارية البدوية الفصيحة،
في حلقة اليوم مجموعة من ً
التي سمعها الخليفة تنشد أبياتا من الشعر ،فطلب منها أن تغير القافية ،واقترح عليها أكثر من قافية إلى أن
قال لها إنه ال يستطيع ًأن يفكر في قافية أخرى لهذه األبيات ،فإذا بها تقولها بقافية جديدة ،وما كان منه إال
أن طلبها للزواج ،إعجابا بفصاحتها.
القاهرة  -ةديرجلا

•

الطحان يخسر
الكنز والزوجة
والحمار بسبب
كيد النساء بعدما
حلم بخير يأتيه
من مكان خرب

لما كانت الليلة السابعة والستون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
يـحـكــى أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن الخليفة
ً
ه ــارون الــرشـيــد ،خــرج إلــى الـبــاديــة يــومــا،
ومـ ـع ــه وزيـ ـ ـ ــره ج ـع ـفــر ال ـب ــرم ـك ــي ،ف ــوج ــدا
ً
فــي طريقهما ب ـئــرا يستقي منها ا لـنــاس،
َّ
وعرجا عليها للشرب .وبينما هما هناك،
سمعا فتاة أعرابية ،ذات محاسن طبيعية،
تتضاحك مع زميالت لها آخريات ،وتنشد
هذه األبيات:
قـ ـ ــولـ ـ ــي ل ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ــك يـ ـنـ ـثـ ـن ــي
ع ــن مـضـجـعــي وق ــت الـمـنــام
كـ ـ ــي أس ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــح وتـ ـنـ ـطـ ـف ــي
ن ـ ـ ـ ــار تـ ـ ــأجـ ـ ــج ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـظـ ــام
م ـ ـض ـ ـن ـ ــي تـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــه األكـ ـ ـ ـ ــف
عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ـ ــراش مـ ـ ـ ــن سـ ـق ـ ـ ــام
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـك ـ ـم ـ ــا عـ ـلـ ـم ــت
فـ ـه ــل ل ــوصـ ـل ــك م ـ ـ ــن دوام؟
أعجب الرشيد بمالحتها وفصاحتها،
وقال لها :هل هذا الشعر من مقولك أم من
منقولك؟ فقالت :مــن مقولي .فقال لها :إن
كــان األمــر كذلك ّ
فغيريها القافية فــي هذه
األبيات فقالت:
قـ ـ ــولـ ـ ــي ل ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ــك يـ ـنـ ـثـ ـن ــي
عــن مضجعي وق ــت الــوســن
كـ ـ ــي أس ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــح وتـ ـنـ ـطـ ـف ــي
نـ ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـ ــأجـ ـ ــج ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدن
م ـ ـض ـ ـن ـ ــي تـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــه األكـ ـ ـ ـ ــف
ع ـ ـل ـ ــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراش مـ ـ ـ ــن ش ـج ــن
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـك ـ ـم ـ ــا عـ ـلـ ـم ــت
ف ـ ـهـ ــل لـ ــوص ـ ـلـ ــك م ـ ــن ثـ ـم ــن؟
قال لها لعل هذه قافية مسروقة ،فإن لم
تكن كذلك فغيريها بقافية أخرى فأنشدت
تقول:
قـ ـ ــولـ ـ ــي ل ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ــك يـ ـنـ ـثـ ـن ــي
ع ــن مـضـجـعــي وق ــت الــرقــاد
كـ ـ ــي أس ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــح وتـ ـنـ ـطـ ـف ــي
نـ ـ ـ ــار ت ـ ــأج ـ ــج فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــؤاد
م ـ ـض ـ ـن ـ ــي تـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــه األكـ ـ ـ ـ ــف
ع ـ ـل ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ـ ــراش مـ ـ ـ ــن س ـ ـهـ ــاد
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـك ـ ـم ـ ــا عـ ـلـ ـم ــت
فـ ـه ــل ل ــوصـ ـل ــك م ـ ــن مـ ـع ــاد؟
اشتد إعجاب الرشيد ببالغتها ،وحضور
بديهتها ،وقال لها :ما أظن أنك تقدرين على
أن تأتي بقافية أخرى ،فأنشدت تقول:
قـ ـ ــولـ ـ ــي ل ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ــك يـ ـنـ ـثـ ـن ــي
عن مضجعي وقت الهجوع
كـ ـ ــي أس ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــح وتـ ـنـ ـطـ ـف ــي
نـ ـ ــار تـ ــأجـ ــج ف ـ ــي الـ ـضـ ـل ــوع

م ـ ـض ـ ـن ـ ــي ت ـ ـق ـ ـل ـ ـبـ ــه األكـ ـ ـ ـ ــف
ع ـ ـل ـ ــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراش مـ ـ ـ ــن دمـ ـ ـ ــوع
أم ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ــا فـ ـكـ ـم ــا ع ـل ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ف ـه ــل ل ــوص ـل ــك مـ ــن رج ـ ــوع؟
قال لها الرشيد :أحسنت والله ،فمن أي
هــذا الحي أنــت؟ أجابته :من أوسطه بيتا،
ً
وأعاله عمودا .فعلم أنها بنت كبير الحي،
ثم سألته هي :من أي القبائل أنت؟ فقال لها:
مــن أعــاهــا شـجــرة ،وأينعها ثـمــرة ،فقالت
له :أيدك الله يا أمير المؤمنين .ثم سلمت
فــان ـصــرفــت م ــع زم ـيــات ـهــا ،ف ـق ــال الــرشـيــد
لجعفر :ما رأيت مثل هذه الفتاة البدوية في
جمالها وفصاحتها وفطنتها ،وال بد لي من
الزواج بها .ثم َّ
توجها إلى أبيها ،وخطبها
الرشيد لنفسه وتزوجها ،ولم تزل عنده في
نعيم وإكرام ،إلى أن توفاها الله.

الطحان وزوجته الخائنة
لما كانت الليلة الثامنة والستون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
ً
ُيحكى أ يـهــا الملك السعيد ،أن ر ج ــا كان
يـعـيــش م ــن ال ـع ـمــل ف ــي ط ــاح ــون ل ــه ،ف ــرأى
في منامه ذات ليلة كأنه حفر في موضع
ً
ً
ّ
متخرب من طاحونه ،ووجد كنزا عظيما.
لما استيقظ مــن نــومــه ،أخـبــر زوجـتــه بما
رآه في الحلم ،وقــال لها :اكتمي هــذا السر
ً
ح ـتــى ن ــرى م ــا ه ـنــالــك .ف ـقــالــت ل ــه :سـمـعــا
وطاعة .ولكنها كانت غادرة خائنة ،تحب
ً
جارا لهما ،توجهت إليه ،واطلعته على ذلك
السر ،ثم انتهزا فرصة نوم زوجها في الليلة
الـتــالـيــة ،وتـسـلــا إلــى ذلــك الـمــوضــع حيث
حفرا فيه حتى عثرا على الكنز وأخرجاه،
وكــان يحتوي على شــيء كثير من الذهب
والجواهر والتحف النادرة الثمينة.
ات ـف ـقــا ع ـلــى أن ُي ـط ـلــق الـ ـج ــار زوج ـت ــه،
وتسعى هي حتى يطلقها زوجها ،وبذلك
يـتـسـنــى لـهـمــا أن يـعـيـشــا م ـعــا مرتبطين
بالزواج ،وينفقا من ذلك الكنز الذي وجداه،
ولكنهما اختلفا في شأن أيهما يكون الكنز
عنده حتى يتم زواجهما المطلوب ،وبقيا
حائرين في ذلك األمر إلى أن قالت له :تأخذ
أن ـ َـت اآلن نصف الـكـنــز ،وأخـفــي أنــا نصفه
اآلخر عندي .تظاهر بالموافقة ،ثم غافلها
وطعنها بخنجر كــان معه فقتلها ،ود فــن
جثتها في موضع الكنز ،ثم حمل الجواهر
والذهب والتحف كلها ،وهـ َّـم باالنصراف.
وفي هذه اللحظة عال نهيق حمار الطاحون،
ً
فقتله بخنجره أيضا...
ّ
ولـكــن صاحبه كــان قــد استيقظ ،ورأى
جــاره وهــو يـحــاول الـفــرار بحمله الثمين،

ً
ً
فاستوقفه وتعلق بــه صــارخــا مستنجدا.
و لــم يمض إال قليل حتى حضر الجيران
على صراخه ،وضبطوا الكنز المسروق ،كما
كشفوا أمر الزوجة القتيلة ،فسيق شريكها
إلــى الوالي فحكم عليه بالقتل ،واستولى
على الكنز ،وصرف الطحان ،بعدما نصح له
بأال يفشي سره بعد ذلك ألي مخلوق كان،
ً
وبأن يكون دائما على حذر من كيد النساء
ألن كيدهن أعظم من كيد الشيطان!
وه ـك ــذا خ ـســر ال ـط ـحــان ك ـنــزه وزوج ـتــه
وحماره ،وكل هذا ألنه أفشى أســراره ،ولم
يحذر كيد تلك الزوجة الغادرة المكارة.

المغفل وحماره
قالت شهرزاد للملك شهريار :مما يحكى
أيها الملك السعيد ،أن أحد المغفلين كان
عنده حمار عزيز عليه ،وقد تعود أال يركبه
لـشــدة حـبــه ل ــه ،بــل يـمـشــي وي ـق ــوده بحبل
ً
لـطـيــف ،فيمشي الـحـمــار فــي أث ــره مطيعا
ً
سعيدا .ولم يزل الرجل وحماره على هذه
الـحــال سـنــوات عــدة ،حتى اشتهر أمرهما
بين األهلين ،فاتفق اثنان من الشطار ،على
أن يحتاال لسرقة الحمار ،بأن ربط أحدهما
ً
نفسه بدال من الحمار بالحبل الذي في يد
صاحبه ،وركب اآلخر الحمار وهرب به.
لما التفت الرجل المغفل خلفه ،تملكته
ً
الــده ـشــة حـيـنـمــا وج ــد نـفـســه ي ـقــود رج ــا
ً
ول ـي ــس ح ـ ـمـ ــارا ،وق ـ ــال لـ ــه :م ــن أنـ ــت وأي ــن
حماري؟ فبكى المحتال وقــال :أنا حمارك
نفسه ،ولي حديث عجيب غريب ،هو أنني
ً
كـنــت شــابــا مــن بـنــي آدم كـمــا تــرانــي اآلن،
ً
وحـ ــدث ي ــوم ــا أن ض ـحــك ع ـل ـ ّـي الـشـيـطــان،
فضربت والدتي العجوز وأنا سكران ،فدعت
ً
الله أن يمسخني ويجعلني حمارا ،وكان
مــن نصيبي أ نــك اشتريتني وأكرمتني،
وب ـقــي األم ــر كــذلــك إل ــى مــا قـبــل لـحـظــات،
ً
إذ ردنــي الله آدمـيــا كما كنت ،ولعل ذلك
ً
بفضل دعوات والدتي أيضا.
لما سمع المغفل صاحب الحمار كالم
المحتال ،بكى من شدة تأثره بهذه القصة،
وقال ال حول وال قوة إال بالله سامحني يا
ولــدي ألني طــوال هذه المدة كنت أحسبك
ً
ً
ح ـم ــارا حـقـيـقـيــا! ثــم أط ـلــق سـبـيـلــه بعدما
نصحه بأال يعود إلى إغضاب والدته.
ب ـع ــد أيـ ـ ــام ذهـ ــب ال ـم ـغ ـفــل إلـ ــى ال ـس ــوق
ً
ليشتري ح ـمــارا ،وفـيـمــا هــو هـنــاك وقعت
عيناه على الحمار الذي كان عنده ،فعرفه
ً
ف ــورا ،كما عرفه الحمار وأخــذ يتمسح به
ً
ف ــرح ــا ب ـل ـقــائــه ،ول ـكــن الـمـغـفــل أعـ ــرض عن
ً
قائال :لماذا َ
عدت
شرائه ،وهمس في أذنــه
إلى إغضاب والدتك ،وهل تظن أني مغفل
حتى أشتريك مرة ثانية؟ ثم تركه وانصرف!

الحاكم بأمر الله ومضيفه
قالت شهرزاد للملك شهريار :مما يحكى
أيـهــا الـمـلــك السعيد أن الـحــاكــم بــأمــر الله
ً
الفاطمي ،خرج في موكبه يوما للنزهة في
ضواحي القاهرةّ ،
فمر الموكب على بستان
كبير ،جلس فيه صاحبه وبين يديه كثير
مــن الـمـمــالـيــك والـعـبـيــد وال ـخ ــدم .لـمــا رأى
ً
الـمــوكــب مـقـبــا ،نـهــض واسـتـقـبــل الـحــاكــم
ً
مــرحـبــا ،وأخــذ يطوف بــه أنـحــاء البستان،
وي ـن ـت ـقــل ب ــه م ــن مـ ـك ــان إلـ ــى مـ ـك ــان .ول ـمــا
انتهيا من ذلك ،دعاه ومن معه من األعوان
والـجـنــود إل ــى ال ـغــداء عـنــده فــي البستان،
وفرش لهم أكثر من مئة بساط ،ومد فوقها
مئة سـمــاط ،كــل منها يكفي مئة شخص،
َّ
فتعجب الحاكم من ذلك غاية العجب .وقال
لمضيفه ،هل كنت تعلم بقدومي ومن معي،
فأعددت لنا هذه الوليمة الكبيرة؟ فأجاب
الرجل :لم أكن أعلم ذلك ،ولكني أقتني مئة
جــاريــة ،أسكنت كل واحــدة منهن في بيت
خاص بها ،وفي كل يوم أرسل إلى إحداهن
لتبعث ّ
إلي في البستان ببساط وسماط،

فـلـمــا شــرفـتـنــي بـحـضــورك ال ـي ــوم ،أرسـلــت
ً
جميعا ،فبعثن ّ
إلي بمئة بساط ومئة
إليهن
سماط ،وهذا كله من فضل الله وفضلك يا
أمير المؤمنين.
لما سمع الحاكم كالمه ،تعجب من كرمه
وفصاحته ،وأمر له بجائزة مالية ،فأعطيت
له ،وكانت ثالثة آالف وسبعمئة درهم.

كسرى وبنت صاحب الضيعة

الحاكم بأمر الله
الفاطمي يتنزه في
ضواحي القاهرة
ويتناول الغذاء في
بستان أحد أثرياء
القاهرة

ثم قالت شهرزاد للملك شهريار :يحكى
أيها الملك السعيد ،أن كسرى أنو شروان
ً
ملك الفرس ،خرج يوما إلى الصيد .بينما
ً
هو يطارد ظبيا في الصحراء ،وقد ابتعد
عــن أعــوانــه وج ـن ــوده ،شـعــر بـشــدة الظمأ،
ووجد نفسه على مقربة من ضيعة عامرة،
فـتـ َّ
ـوجــه إلـيـهــا ،وط ــرق ب ــاب أول دار فيها،
ففتحته صبية كأنها حورية ،بقامة تخجل
غصن البان ،ووجه مشرق فتان ،ثم رحبت
به بأفصح لسان وأعذب بيان .ولما علمت
ً
أنه ظمآن ،أحضرت عودا من قصب السكر
وع ـص ــرت ــه ف ــي ك ـ ــوب ن ـظ ـيــف وق ــدم ـت ــه لــه
ً
بعدما وضعت عليه قليال من مــاء الزهر،
ً
ومسحوقا زكي الرائحة يشبه التراب.
تـ ـعـ ـج ــب ك ـ ـس ـ ــرى م ـ ـ ــن وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ذلـ ــك
المسحوق على عصير القصب ،وقــال لها
بعدما ش ــرب :مــا أحـلــى هــذا ال ـشــراب ،لوال
ذلك المسحوق الــذي يشبه التراب .فقالت
له :معذرة يا سيدي ،إني تعمدت ذلك ،ألني
أدركت أنك شديد الظمأ وخشيت أن تشرب
ما في الكوب كله مرة واحدة

فيلحق بك الضرر ،في الوقت الذي ال أريد
فيه إال الخير ،فشكرها على حسن صنيعها
ً
وانصرف عائدا إلى عسكره.
لما رجع إلى الديوان ،راجــع خــراج تلك
ً
الـضـيـعــة ف ــوج ــده ق ـل ـيــا ،ال يـتـنــاســب مع
ً
خصبها ،وقــال لمتولي ال ـخــراج :إن عــودا
من قصب السكر الذي يزرع هناك ،قد مأل
ً
ً
عـصـيــره كــوبــا كـبـيــرا ،فيجب أن يضاعف
ال ـخ ــراج عـلـيـهــا .ف ـقــال لــه مـتــولــي ال ـخــراج:
ً
ً
سمعا وطاعة ،ونفذ أمره فورا.
واتفق في السنة التالية ،أن خرج كسرى
للصيد مرة ثانيةّ ،
ومر على تلك الضيعة
نفسها ،فطرق باب الدار التي قصدها في
المرة السابقة ،ولما فتحته الصبية وطلب
منها بعض الماء ،جاءت بثالثة أعواد من
قـصــب الـسـكــر ،وعـصــرتـهــا كـلـهــا فــي كــوب
ن ـظ ـيــف ،ف ـلــم يـ ــزد ع ـص ـيــرهــا ع ـلــى نـصــف
الكوب ،ثم ناولته الكوب بعدما طيبته.
لما انتهى من شربه ،قال لها :في المرة
ً
الماضية كان عصير عود كافيا لملء مثل
ه ــذا ال ـكــوب ،فـلـمــاذا لــم تـكــف ثــاثــة أع ــواد
لملئه اآلن؟ أجابته :نية السلطان يا سيدي
قد تغيرت نحونا ،فقلت البركة لذلك عندنا.
ل ـمــا س ـمــع كــام ـهــا ،أدرك أن ـهــا عــرفـتــه،
و شـعــر بأنها على حــق فــي معاتبتها له،
فقال لها :إن شاء الله تعود البركة إليكم،
ألن السلطان ال بد من أن يرضى عنكم .وما
كــاد يرجع إلــى الــديــوان ،حتى أمــر بإعفاء
ت ـلــك الـضـيـعــة م ــن الـ ـخ ــراج ،فـبـقـيــت كــذلــك
طول حياته.

عتبة ...وريا
لما كانت الليلة التاسعة والستون بعد األربعمئة ،قالت شهرزاد
للملك شهريار :بلغني أيها الملك السعيد ،أن عبد الله بن معمر
القيسي ،حج إلى بيت الله الحرام في سنة من السنين .لما قضى
حجه وتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة الروضة النبوية المطهرة،
جلس بين القبر والمنبر ذات ليلة وأخــذ يذكر الله ،بعدما أدى
ً
ً
الصالة ،وفيما هو كذلك سمع صوتا رقيقا ينشد هذه األبيات:
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح حـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر؟
أم ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر غ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت إل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــك وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوس ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــر؟
ي ـ ـ ــا ل ـ ـي ـ ـل ـ ــة طـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ َّـي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــوى ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوم والـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ش ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـه ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدر
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــو وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــوى ب ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـعـ ـ ــة
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـجـ ـ ــري
مـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت أ ح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــب أن أذوب جـ ـ ـ ــوى
حـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت و ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال أدري
قال عبد الله بن معمرة :ثم انقطع الصوت ولم أتبين مصدره،
إلى أن عاد إلى سمعي بعد قليل ،وسمعت صاحبه ينشد بصوت
جميل:
واف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ف ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــض م ـ ـض ـ ـج ـ ـع ـ ــك ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــر
ونـ ـ ـف ـ ــى ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرى عـ ـ ـ ــن مـ ـقـ ـلـ ـتـ ـي ــك ول ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ــزل
ت ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـل ـ ـ ــوى وفـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــرك ح ـ ــائ ـ ــر
نـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـي ـ ـل ـ ــى وال ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــام ي ـ ـح ـ ـي ـ ــط ب ــي
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــح ط ـ ــائ ـ ــر
يـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــب مـ ـ ــدنـ ـ ــف
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق لـ ـ ـ ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــر
ف ـ ـ ـ ـ ــأ ج ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي :ال ت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــون فـ ـ ـهـ ـ ـك ـ ــذا
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــوى لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ب ـ ـصـ ــائـ ــر
و عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك أن ت ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــى و تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ج ـ ـ ـ ـ ــوره
ف ـ ـ ـلـ ـ ــرب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــر!
ل ـمــا ان ـت ـهــى م ــن إنـ ـش ــاد هـ ــذه األب ـ ـيـ ــات ،أخـ ــذ ي ـ ــردد ال ــدع ــوات
والتضرعات ،ويصعد الزفرات ،ولم يسعني إال أن سارعت إليه.
لما صرت بين يديه ،وجدته فتى غض اإلهاب ،نظيف الثياب ،قد
أذبل األسى وجنتيه ،وقرح الدمع جفنيه .سلمت عليه ،فرد السالم،
ً
في أدب واحتشام ،ثم عرفته بنفسي وسألته عن قصته ،مبديا
استعدادي لخدمته ومساعدته على بلوغ غايته ،فقال لي :إنني
عافاك الله عتبة بن الحباب بن المنذر بين الجموح األنصاري،
كان من عادتي أن َّ
أتعبد في مسجد األحزاب .بينما أنا جالس فيه
ً
يوما بالقرب من المحراب ،إذ وقعت عيناي على سرب من النساء،
يتهادين في مشيتهن كأنهن الظباء ،أو الغصون التي يداعبها
الهواء ،وبينهن فتاة بديعة الجمال ،بادية المهابة والجالل ،فلما
رأيتها سبحت باسم الخالق الذي أبدع صورتها ،وغضضت
مــن بصري خيفة الفتنة
بصباحتها ومالحتها،

فلما رفعت رأسي بعد قليل ،إذا بها قد تخلفت عن صويحباتها،
ووقفت ترمقني بنظراتها ،ثم قالت لي :ماذا تقول يا عتبة ،في من
تشعر نحوك بالمحبة ،وتتمنى أن تــدوم لها معك الصحبة؟ ثم
انفلتت مسرعة غير منتظرة الجواب ،وخرجت من الباب .فشعرت
بــأن قلبي كأنما انتزع من مكانه ،ولــم أزل منذ ذلــك الوقت وأنا
أبحث عنها ،ألطلب القرب منها ،ولكني لم أعثر لها على أثر ،وال
سمعت عنها أي خبر.
ً
قال عبد الله بن معمر :ثم خر الفتى مغشيا عليه ،فلما أفاق
عاد للبكاء ،ثم أنشد يقول:
أراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدة
ً
فـ ـه ــل ق ـل ـب ـه ــا أي ـ ـض ـ ــا ي ـ ــران ـ ــي عـ ـل ــى الـ ـبـ ـع ــد؟
وه ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـن ـ ــده ـ ــا ب ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ـ ــان ب ـي ـن ـن ــا
مـ ــن ال ـ ـحـ ــب واألش ـ ـ ـ ـ ـ ــواق مـ ـث ــل الـ ـ ـ ــذي عـ ـن ــدي؟
وحـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـهـ ـ ــوى ال أت ـ ـ ـ ـ ـ ــرك الـ ـ ــدهـ ـ ــر ذك ـ ــره ـ ــا
ول ـ ــو كـ ـن ــت ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــردوس أو جـ ـن ــة ال ـخ ـلــد
فقلت له  :يا ابن أخي ،أنت هنا بين يدي الله ،فأخلص التوبة،
وأسأله المغفرة .فقال لي :إن الله غفور رحيم ،وما أريد إال زواجها
فتكون لــي فــي الدنيا واآلخ ــرة .لما سمعت كــامــه ،رق قلبي له،
وتواعدنا على اللقاء في صباح اليوم التالي بمسجد األحزاب .وفي
الموعد المحدد وجدته في انتظاري على الباب ،ودخلنا المسجد
ً
معا فصلينا وجلسنا ندعو الله أن يبلغنا أملنا ،ولم نزل كذلك
حتى اقترب وقت الظهر ،وإذا ببعض النساء أقبلن ،فقال لي عتبة:
تلك هن صويحباتها الالتي كن معها ،ثم جاءت إحداهن ووقفت
أمامه وقالت له :صاحبتنا ارتحل بها أبوها إلى بادية السماوة.
ً
فلما سمع ذلك وقع مغشيا عليه ،فأخذنا ننعشه حتى أفاق ،ثم
سألت إحدى النساء :من تكون صاحبتكن ومن هو أبوها؟ فقالت:
هي ريا بنت الغطريف السلمي ،وما سمع عتبة ذلك حتى بكى،
ّ
وأن واشتكى ،وأنشد يقول:
خـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي :ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاءت دي ـ ـ ـ ــاره ـ ـ ـ ــا
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أرض الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوة غـ ـي ــره ــا
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـل ـ ــي :إن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــد ع ـ ـي ـ ـي ـ ــت م ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـكـ ــا
ف ـ ـه ـ ــل ع ـ ـن ـ ــد غـ ـ ـي ـ ــري عـ ـ ـب ـ ــرة أس ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــرهـ ــا؟
قال عبد الله بن معمر القيسي :فقلت لعتبة ،هون عليك يا ابن
أخي ،إني جئت إلى هنا بمال جزيل ،أردت أن أستر به أهل المروءة،
وإني لعلى استعداد ألن أبذله كله في سبيل إبالغك أمنيتك .ثم
اصطحبته معي إلى مجلس األنصار ،وبعدما سلمت وردوا السالم
قلت لهم :ما تقولون في عتبة وأبيه؟ أجابوا :أخ كريم وابن أخ كريم،
فقلت لهم :إن ابن أخيكم هذا أضناه حب ريا ابنة الغطريف السلمي،
ويريد أن يخطبها لنفسه ،فمن منكم يصحبنا إلى بادية السماوة
ً
لمقابلة أبيها وخطبتها منه؟ فقالوا جميعا :ليس أحب إلينا من
ً
السعي في هذا السبيل .ولم تمض ساعة حتى كنا جميعا ركبنا
وأخذنا طريقنا إلى بادية السماوة ،ولم نزل نواصل السير حتى
بلغناها ،وما كدنا نقترب من منزل بني سليم فيها ،حتى خرج
ً
الغطريف الستقبالنا ورحب بنا قائال :حييتم يا كرام ،فقلنا له:
حييت يا أبا ريا بالسالم!
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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جريمة

السحر انقلب على الساحر!
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.
المتهمين ،أو على أقل
على
النهائي
الحكم
إصداره
في
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة أثرت
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
ً
ً
ُ
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 ً ما ،في المقابل على العكس قد تكون غير كافية إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات ًعلى أوراق أخرى تحمل
خيوطا عدة ِّ
تحدد الدوافع التي أحاطت بالمتهم الرتكاب جريمته .ولكن يقف القاضي عاجزا إزاء هذه التفاصيل بسبب
نصوص القانون الجامدة ،فال يستخدمها في إصدار الحكم النهائي تحت بند «عدم كفاية األدلة».
هذه الحكايات والتفاصيل المدونة في أجندة القضاة والتي تسهم 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

رفض األب زواج
ابنته من جاره
الفقير

و قـفــت منصورة الفتاة الجميلة ا لـتــي لم
تكمل عامها الثامن عشر خلف باب حجرتها
المتواضعة وقلبها يقفز بين ضلوعها من
الفرحة .راحت تسترق السمع لتعرف ما يدور
بين والدها وجارهما الشاب عبد الله الذي
ً
وصل لتوه إلى منزلها طالبا يدها للزواج.
بدأ الحوار الذي دار بين األب وجاره عبد
ً
الـلــه ودي ــا إلــى أن نطق الـشــاب بما جــاء من
أج ـلــه .تـكـهــرب الـجــو ف ـجــأة ،وامـتـعــض وجــه
األب وتبدلت مالمحه وسأل ضيفه في حدة:
 وهـ ــو أنـ ــت ي ــا ع ـبــد ال ـل ــه حـيـلـتــك حــاجــةعلشان تتجوز؟!
ً
تصبب الشاب عرقا .حاول أن يبتلع كلمات
األب القاسية وقال بصوت مخنوق:
 يا عمي ربنا يرزقني .المهم أني شاريبنتك منصورة وهاشيلها جوه عيوني.
ً
وقاطعه األب بنفس الحدة قائال:
 شوف يا عبد الله يا ابني .لحد ما ربنايرزقك وتقدر تفتح بيت .أنا ما عنديش بنات
للجواز .شرفت وآنست!
كـ ـلـ ـم ــات األب كـ ــانـ ــت واض ـ ـ ـحـ ـ ــة .ان ـت ـه ــت
المقابلة برفض العريس الشاب لفقره وعدم
استطاعته تحمل تكاليف الحياة الزوجية.
غـ ــادر ال ـعــريــس الـفـقـيــر ع ـبــد ال ـلــه الـمـنــزل
وقــد أحمر وجهه من الخجل ،بينما لطمت
منصورة داخل حجرتها على خديها بعدما
حرمها والدها من الشاب الوحيد الذي أحبته
ورفض زواجه منها.

رفض

االبنة هربت مع
حبيبها قبل
بيعها مقابل 30
ألف جنيه

بمجرد انصراف الضيف عبد الله ،اقتحم
األب القاسي غرفة ابنته الحزينة منصورة.
ً
اقترب إليها وراح يضرب كفا بكف ويقول
في سخرية:
 ال ــواد عبد الـلــه جــارنــا اتجنن يــا ول ــداه.عاوز يتجوزك وهو مش القي ياكل.
لم ترد منصورة .حاولت إخفاء أحزانها
عــن والــدهــا ولـكــن دمـعــة هــربــت مــن عينيها
وانسابت على وجنيتها معلنة رفضها قرار
األب بحرمانها من حبيبها .فاكفهر وجه األب
وقال البنته في غضب:
انت
انت كمان
اتجننت زي الواد عبد اللهِ .
ِ
 ِإزاى تفكري في الواد الفقير ده يكون جوزك.
انت جوهرة يا بنت وتمنك غالي .والزم اللي
ِ
انت بنتي اللي طلعت
ياخدك يدفع دم قلبهِ .
بيها من الدنيا والزم تتجوزي أحسن جوازة.
الزم ترتبطي بــوا حــد غني علشان تعيشي
كويس!
مـ ــرة أخـ ـ ــرى ل ــم تـ ــرد م ـ ـن ـ ـصـ ــورة ...ارت ـم ــت
بجسدها فوق سريرها باكية ولم تلتفت إلى
ما يردده والدها على مسمعيها .كان حزنها
ً
كـبـيــرا على ضـيــاع جــارهــا عبد الـلــه الشاب
الذي أحبته من كل قلبها.
بعد أسبوعينّ ...
تكرر المشهد نفسه ولكن
مع اختالف الضيف!
ً
كان الضيف هذه المرة رجال في الخمسين
مــن الـعـمــر .وصــل مــن إح ــدى ال ــدول العربية
ً
ً
التي يعمل بها منذ  20عــامــا ،عــارضــا على
األب الزواج من ابنته الجميلة منصورة!
ً
نبرة صوت األب هذه المرة اختلفت تماما.
راح ِّ
يرحب بالضيف بشدة حتى وصل بهما
الحوار إلى أهم نقطة ...سأل األب:
 وناوي يا استاذ تدفع كام؟!ً
رد الضيف قائال:
المهر خمسة وعشرين ألف جنيه.
ت ـه ـل ـل ــت أس ـ ــاري ـ ــر األب ،ولـ ـكـ ـن ــه ت ـظــاهــر
بالغضب وقال في خبث:
 يفتح الله يا أستاذ .أنا مهر بنتيال يمكن يقل عن  50ألف
جنيه!

وبدأت جولة مفاوضات بين األب وضيفه،
انتهت باتفاقهما على أن يدفع الضيف مبلغ
 30ألف جنيه .ولكن فات األب وضيفه أنهما
أثناء المفاوضات كانت العروس الصغيرة
منصورة تجمع مالبسها في حقيبة صغيرة
ً
وتـقـفــز م ــن ال ـش ـبــاك لـتـهــرب ب ـع ـيــدا قـبــل أن
يبيعها وا لــد هــا لرجل عجوز مقابل حفنة
جنيهات!

جنون األب
اك ـت ـش ــف األب هـ ـ ــروب ابـ ـنـ ـت ــه ...وض ـي ــاع
الصفقة!
جن جنون والد منصورة ،وكاد أن يفقد
ً
عـقـلــه عـنــدمــا اكـتـشــف أي ـضــا اخـتـفــاء جــاره
عبدالله من بيته في مدينة المنصورة (125
ً
كيلومترا شمال الـقــاهــرة) ،مــا يؤكد اتفاق
ابنته منصورة مع جارها الشاب على الهرب
ً
والزواج بعيدا عن سطوة وتحكمات والدها.
ِّ
يحول حياة ابنته الوحيدة
أقسم األب أن
إلى جحيم وأن يستعيدها إلى المنزل من
جديد راكـعــة ذليلة .ولكن قبل أي أمــر كان
عـلـيــه أن ي ـعــرف ال ـم ـكــان ال ــذي تختبئ فيه
ابنته الهاربة منصورة مع حبيبها عبدالله...
وقد كان!
ب ــدأ األب رح ـلــة بـحــث شــاقــة حـتــى عــرف
مكان ابنته الهاربة مصادفة عندما تتبع
ذات يــوم شقيق عبد الله األصـغــر فــي أحد
شوارع مدينة المنصورة من دون أن يالحظ
وجوده حتى وصل إلى شقة بسيطة في أحد
األحياء البعيدة بالمدينة الكبيرة ،وعرف أن
الزوجين يعيشان فيها.
لم يحتمل األب االنتظار ولم يستطع أن
يمسك أعصابه .اقتحم الشقة التي تسكن
فيها منصورة مع حبيبها عبد الله .حمل
ً
ً
سكينا م ـحــاوال ذبــح ابنته ولـكــن الجيران
الذين سمعوا صرخات استنجادها تدخلوا
إلنـقــاذهــا .وق ـ ّـدم عبد الله لــأب الثائر عقد
زواجه من منصورة وطلب إليه أن يتركهما
لحالهما ليربيا ابنهما المنتظر.
ولكن األب الغاضب لم يهتز له جفن ولم
يــرق قلبه ولــم يفرح بــأن ابنته حامل بأول
أحفاده ،وأعلن إزاء الجميع أنه لن يسامح
ابنته الهاربة وأنه سيفعل أي أمر ليعيدها
بعد تطليقها من عبد الله كي يزوجها من
العجوز الثري!
في البداية ،اعتقد الزوج عبد الله أن والد
زوجته يطلق تهديداته ليعبر عن غضبه.
ً
ولكن تلك التهديدات أصابت أوال عبد الله
نـفـســه ف ــي م ـق ـتــل ،ع ـنــدمــا ف ــوج ــئ ب ـعــد أقــل
مــن شهر مــن تلك الــواقـعــة بمباحث تنفيذ
األحكام تقتحم شقته وتلقي القبض عليه
في قضية تحرير شيك من دون رصيد ألحد
األشخاص .وأدرك عبد الله أن والد زوجته
كان وراء إرشاد رجال المباحث إلى المكان
الذي يختبئ فيه!

األب أدخل زوج
ابنته السجن

اتهمها في محضر رسمي بممارسة الرذيلة!
ك ــادت تـفـقــد عـقـلـهــا .تـســاء لــت بينها وبين
نفسها كيف لوالدها أن يتهمها بمثل هذا
االتهام الظالم؟ هل ظل يراقبها طوال األيام
الـســابـقــة فـعــرف بـمــوعــد ق ــدوم اب ــن صاحب
العقار السـتــام إيـجــار الشقة؟ أي شيطان
يعشش في عقل والدها؟
أسـئـلــة كـثـيــرة ل ــم يـكــن لـهــا س ــوى إجــابــة
واحدة وهي أن والد منصورة لن يهدأ له بال
ً
حتى يدمر حياتها تماما!
ُ
مــث ـلــت ال ــزوج ــة الـمـتـهـمــة م ـن ـصــورة إزاء
مـحـكـمــة ج ـنــايــات ال ـم ـن ـصــورة ال ـتــي عـقــدت
جـ ـلـ ـس ــاتـ ـه ــا بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار خ ــال ــد
الشباسي ،وبأمانة سر مجدي أبو المجد،
وفي حضور أمجد زايد رئيس النيابة .صرخ
ابن صاحب العقار المتهم الذي ألقي القبض
عليه داخل شقة الزوجة منصورة بالخطأ،
ً
مــؤكــدا أنــه جــاء السـتــام اإليـجــار بناء على
طلب والده ،كما في كل شهر.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـل ـ ـسـ ــات
ال ـم ـحــاك ـمــة بـ ــأن ق ــررت
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
عــرض المتهمة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم
ع ـل ــى ال ـطــب
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرع ـ ـ ــي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف
عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا.
وب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد
أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
جـ ــاء

الـ ــزوجـ ــة ال ـش ــاب ــة م ـن ـص ــورة واب ـ ــن صــاحــب
الـعـقــار .وهـنــا صــرخ وال ــد مـنـصــورة بأعلى
ً
صوته داخــل قاعة المحكمة معترضا على
ال ـح ـك ــم .ف ــاس ـت ــدع ــاه ال ـق ــاض ــي وط ـل ــب إلـيــه
بطاقته الشخصية .وعندما رفض ،أمر رئيس
المحكمة بحبسه شهرين لعدم استخراجه
البطاقة الشخصية.
ُ
ز ّج األب ف ــي ال ـق ـفــص م ـك ــان اب ـن ـتــه الـتــي
غـ ــادرت قــاعــة المحكمة وصــرخــات والــدهــا
تالحقها بأنه لن يتركها وأنه سيخرج من
الحبس لينتقم منها مهما طالت األيام!

في السجن
دخل عبد الله السجن...
بقيت منصورة التي تنتظر قدوم طفلها
ف ــي ال ـم ـنــزل نـفـســه الـ ــذي ش ـهــد أج ـم ــل أي ــام
حياتها مــع زوجـهــا قبل ذل ــك .كــانــت األيــام
تمضي ثقيلة وصعبة على الزوجة الحامل
التي تعيش بمفردها مــن دون مــورد رزق.
ولكن رغم صعوبة الحياة رفضت منصورة
أن تــركــع ورف ـضــت ال ـعــودة إل ــى والــدهــا كي
ال يـجـبــرهــا عـلــى طـلــب ال ـطــاق مــن زوجـهــا
السجين ،ثم يبيعها للعريس الثري
ك ــي يـتـسـلــم الـثــاثـيــن أل ــف جنيه
التي كان وعده بها.
لم تصدق منصورة أن األيام
كـفـيـلــة بـجـعــل وال ــده ــا ينسى
تـهــديــداتــه وانـتـقــامــه األعـمــى.
ً
كــانــت تعلم ج ـيــدا أن ــه عنيد
ولـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي ح ـ ــال
سبيلها .ولكنها لم تتوقع
أن ي ـك ــون ا ن ـت ـقــا مــه منها
ً
سريعا بمثل هذه الدرجة.
ذات ي ـ ــوم ف ــوج ـئ ــت بـمــا
لم يخطر ببالها .فتحت باب
شـقـتـهــا لـتـجــد رجـ ــال مباحث
مكافحة جرائم اآلداب يلقون
ال ـق ـبــض عـلـيـهــا وع ـلــى ابــن
صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار ال ـ ـ ــذي
ص ـ ـ ـ ـ ــودف وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده ف ــي
الـ ـمـ ـك ــان ،إذ ك ـ ــان ج ــاء
ال سـتــام قيمة إيجار
ال ـش ـقــة م ــع ب ــداي ــة كل
شهر!
صـ ــرخـ ــت الـ ـ ــزوجـ ـ ــة ال ـش ــاب ــة
م ـن ـص ــورة ف ــي وجـ ــه الـجـمـيــع
م ــؤك ــدة أنـ ـه ــا ب ــريـ ـئ ــة ...ول ــم
ي ـ ـس ـ ـمـ ــع لـ ـ ـه ـ ــا أح ـ ـ ـ ـ ــد .وف ـ ــي
النيابة عرفت الشابة أن
والدها كان وراء اإلبالغ
ع ـن ـهــا ،وأن ــه

االبنة انتقمت
وأدخلت والدها
السجن  3سنوات

ت ـقــريــر
ك ـب ـيــر األطـ ـب ــاء
ال ـش ــرع ـي ـي ــن لـيـثـبــت
بـ ـ ـ ــراء ت ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا م ــن
ارت ـك ــاب الــرذي ـلــة.
وت ـق ـض ــي هـيـئــة
الـمـحـكـمــة
بـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء ة

أول األحفاد
ً
مرت األيام مسرعة...
خــرج األب مــن الحبس ليواصل رحلة
االن ـت ـقــام مــن ابـنـتــه ال ـتــي عـصــت أوامـ ــره،
ويكتشف أنها وضعت أول أحفاده منذ
أي ــام .ولـكــن حتى والدة حفيده األول لم
تستطع إخماد النيران المشتعلة في قلب
األب .لم ينس أن عناد ابنته أضاع عليه
العريس الثري ومبلغ الثالثين ألف جنيه
ثمن الصفقة!
ق ــال فــي نـفـســه :اذا كــانــت خـطــة دخــول
ابنته السجن فشلت فإنه لن يهدأ له بال
حتى يعيد الكرة وينجح هذه المرة!
بدأ األب برسم خطة شيطانية جديدة
ليزج بابنته في السجن ووجد في حفيده
الرضيع طوق النجاة!

ً
زار األب ابنته متظاهرا بانه سامحها!
واوهمها بأنه يريد أن يرى حفيده األول!
ورغـ ــم أن م ـن ـصــورة تــوجـســت خـيـفــة من
تـخـلــي وال ــده ــا ع ــن ع ـن ــاده ال ـقــديــم فـجــأة
على غير طبيعته العنيدة ،فإنها سايرته
ً
وت ـظــاهــرت هــي أي ـضــا بـتـصــديـقــه .كانت
ال ــزوج ــة ال ـشــابــة م ـن ـصــورة تـنـتـظــر غــدر
والــدهــا بـيــن ليلة وضـحــاهــا .وم ــا أدخــل
ال ـش ــك إلـ ــى ق ـل ـب ـهــا ت ـجــاهــه ل ـيــس ع ـنــاده
وت ـهــديــداتــه الـســابـقــة ول ـكــن ع ــدم عرضه
عـلـيـهــا الـ ـع ــودة إل ــى م ـنــزلــه ح ـتــى يـخــرج
زوجها عبد الله من السجن!
وت ـح ـقــق م ــا تــوق ـع ـتــه م ـن ـص ــورة .غــدر
بها والدها واختطف رضيعها في غفلة
ً
منها ّ
وفر هاربا .ولكن منصورة أسرعت

باالبالغ عن والدها وتمكن رجال مباحث
المنصورة من اللحاق به قبل أن يستقل
القطار المتجه إلى القاهرة حيث أراد أن
يخبئ حفيده الرضيع لدى أحد اقاربه!
ُ
أحيل األب المتهم إلى محكمة جنايات
ً
المنصورة مـجــددا بتهمة خطف الطفل
الرضيع .ودافع عن نفسه بأنه جد المجني
عـلـيــه ووج ـ ــود ال ـط ـفــل م ـعــه ال يـعـنــي أنــه
اخ ـت ـط ـفــه ...ول ـكــن سـ ّـجــل الـمـتـهــم الـقــديــم
و تـهــد يــدا تــه السابقة البنته اقنعا هيئة
المحكمة بجريمة المتهم لتقضي بحبسه
ثالث سنوات ...وتخرج منصورة من قاعة
المحكمة وعلى وجهها ابتسامة النصر
لحصولها على راحة من مطاردات ومكائد
والدها طوال فترة سجنه.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 379٥األحد  ٣يونيو 2018م  ١٨ /رمضان 1439هـ

دين ودنيا

27

مسؤول إدارة الشؤون اإلسالمية في بينانج الماليزية رسلي عثمان لـ ةديرجلا:.

الفتاوى المنحرفة والشاذة جلبت الويالت على األمة اإلسالمية
«أخذ الدين من مصادر ليست صحيحة كالحصول على الفتاوى من اإلنترنت»
َّ
خطورة انتشار الفتاوى الشاذة
من
عثمان،
رسلي
الماليزية
بينانج
مدينة
في
اإلسالمية
الشؤون
إدارة
مسؤول
ر
حذ
ً
والفوضوية ،فكل شخص لديه موقع على اإلنترنت يفتي دون علم أو دراية حقيقية ،داعيا في مقابلة مع "الجريدة" أثناء
زيارته األخيرة للقاهرة ،إلى وضع قوانين لحسم تلك المسألة ومنع الفتاوى المنحرفة والشاذة ،التي تجلب الويالت على
األمة اإلسالمية ،واتخاذ التدابير الالزمة لمنع تلك الفتاوى ..وإلى نص المقابلة:
القاهرة  -وائل محمود

على الدول
اإلسالمية
إطالق
مبادرة
لغرس قيم
اإلسالم لدى
األجيال
الجديدة

• كيف تــرى ظــاهــرة انتشار
الفضائيات وأثرها على الدين؟
 ظهور الفضائيات الكثيرةوانتشارها السريع جعل من تلك
األداة وسـيـلــة رئـيـسـيــة لخدمة
ش ـ ـ ــؤون الـ ــدعـ ــوة ونـ ـش ــر ال ـع ـلــم
الصحيح والــوسـطــي ،فلم يعد
المسجد هــو المصدر الرئيس
لتلقي العلم وتصحيح المفاهيم
وتــرسـيــخ الـقـيــم وال ـم ـبــادئ ،بل
أصـبـحــت الــوسـيـلــة اإلعــام ـيــة،
ً
وخصوصا القنوات الفضائية
ً
ً
ال ـخ ــاص ــة ،مـ ـج ــاال م ـه ـمــا وأداة
رئيسية في خدمة هذه األهداف
وتحقيق تلك الرسائل ،لذا وجب
اس ـت ـخــدام ـهــا وت ـقــويــم ال ـخ ــارج
مـ ـنـ ـه ــا عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواب ووضـ ـ ــع
مواثيق شرف للعمل بها.
• بـ ـ ــرأيـ ـ ــك ،م ـ ــا ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات
الملحة على المستوى الديني
في عصرنا الراهن؟
 م ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورات ال ـم ـل ـحــةالتي تفرضها المرحلة تجديد
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب الـ ــدي ـ ـنـ ــي وت ـن ــوي ـع ــه
واس ـت ـح ــداث أســال ـيــب ج ــدي ــدة،
وفتح باب االجتهاد لمن تتوافر
فيه شروط االجتهاد والتجديد،
ب ـم ــا ي ـع ـي ــد ل ـل ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي

قوته وتأثيره ،بعد أن أخــذ في
ال ـتــراجــع بفعل عــوامــل داخلية
وخ ــارجـ ـي ــة أثـ ـ ــرت ع ـل ــى مـجـمــل
مـ ـخ ــرج ــات الـ ـخـ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي
ً
سلبا ،ودفعت العديد من أفراد
الـمـجـتـمــع إلـ ــى االن ـ ـصـ ــراف عن
الـتـعــاطــي مــع الـخـطــاب الديني
التقليدي.
• م ــا م ــدى حــاجــة األم ــة إلــى
الفتوى الصحيحة؟
 الفتوى الصحيحة مــن هماألدوات التي تساعد في تحقيق
ا سـتـقــرار المجتمعات وتعزيز
الـ ـسـ ـل ــم واألم ـ ـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ـ ــان بـيــن
أفــرادهــا ،والفتوى التي تصدر
مــن غير المتخصصين تسبب
م ـش ــاك ــل واض ـ ـطـ ــرابـ ــات ك ـب ـيــرة
فــي الـمـجـتـمـعــات ،فــالـجـمــاعــات
اإلرهــاب ـيــة ت ـجــذب اتـبــاعـهــا من
خـ ـ ــال ت ـص ــدي ــر خـ ـط ــاب دي ـنــي
ً
مـ ـ ـش ـ ــوه تـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب بـ ـ ــه عـ ـ ـ ــددا
ً
كبيرا ممن يفتقرون إلــى العلم
واإلحساس بالهوية أو االنتماء
من الشباب صغير السن ،الذي
يــرغــب فــي المغامرة دون وعي
وال بصيرة.
• ك ـي ــف تـ ـ ــرون إلـ ـص ــاق تـهــم

الـ ـعـ ـن ــف واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ــاإلسـ ــام
والمسلمين؟
 اإلسـ ـ ـ ـ ــام دي ـ ـ ــن ال ـس ـم ــاح ــةوالــوسـطـيــة وقـبــول اآلخ ــر ،وقد
تـصــدى لــإرهــاب ولـكــل أشـكــال
الـ ـعـ ـن ــف والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف وإش ـ ــاع ـ ــة
ال ـفــوضــى واالنـ ـح ــراف الـفـكــري،
وكل عمل ِّ
يقوض األمــن ويـ ِّ
ـروع
اآلم ـن ـيــن ،وكـلـهــا أش ـكــال تشيع
فــي المجتمع الــرعــب والـخــوف
وترويع اآلمنين وتحول بينهم
وبـيــن الـحـيــاة المطمئنة ،التي
يسودها األمن واألمــان والسلم
االجتماعي ،وجــرائــم اإلرهــابــي
ً
تـ ـتـ ـع ــارض ك ـل ـي ــا مـ ــع ال ـج ــوه ــر
الحقيقي لـلــر ســا لــة المحمدية،
ال ـتــي ق ــال ال ـلــه ف ــي ح ــق نبيها:
"ومـ ـ ـ ـ ـ ــا أرسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك إال رحـ ـم ــة
للعالمين".
• مـ ــا خ ـ ـطـ ــورة الـ ـفـ ـت ــوى مــن
وجهة نظرك؟
 صدرت العديد من الفتاوىالـتــي تستهدف تأييد حــزب أو
فـكــر وتحقيق نـفــع أو مـحــابــاة،
وت ـل ــك ال ـف ـت ــاوى ل ـهــا أثـ ــر كبير
ف ـ ـ ــي زع ـ ـ ــزع ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ف ــي
المجتمعات اإلسالمية ،وباسم
الفتاوى الشاذة يتم ذبح األبرياء

وحرق المدارس وسبي النساء
وترويع المجتمع بأكمله.
• حدثنا عــن طبيعة الوضع
في ماليزيا؟
 لدينا نظام ملكية دستوريةولدينا مؤسسات دينية في 14
والي ـ ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى مــال ـيــزيــا،
وك ــل والي ــة بـهــا أم ـيــر وسـلـطــان
ول ـك ــل والي ـ ــة دار إفـ ـت ــاء ،وكـلـهــا
ت ـع ـمــل ت ـح ــت رع ــاي ــة ال ـح ـكــومــة
مباشرة ،وقد ركزنا خالل العقود
الماضية على التربية والتعليم،
واس ـت ـخــدم ـنــا ج ـم ـيــع الــوســائــل
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة وخ ـ ـ ـطـ ـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
والمساجد في نشر تعاليم الدين.
• ه ـ ــل يـ ـت ــم ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـيــن
ال ــوالي ــات فيما يتعلق بــإصــدار
الفتوى؟
 ن ـع ــم ،ال ـم ـف ـتــون م ــن جـمـيــعالواليات بينهم تنسيق مستمر،
ف ـه ـن ــاك ف ـت ــوى ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـقــومــي وأخ ـ ــرى ع ـلــى مـسـتــوى
الوالية للتيسير على الناس في
أمور حياتهم.
• كـ ـي ــف يـ ـت ــم الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الفتاوى الشاذة؟
 الفتاوى الشاذة والفوضويةزادت بشكل كبير ،فكل شخص
لديه موقع على اإلنترنت يفتي،
والب ــد مــن وضــع قــوانـيــن لحسم
ت ـل ــك ال ـم ـس ــأل ــة ومـ ـن ــع ال ـف ـت ــاوى
المنحرفة والشاذة ،التي تجلب
الــويــات عـلــى األم ــة اإلســامـيــة،
وات ـخــاذ الـتــدابـيــر الــازمــة لمنع
تلك الفتاوى.

فتاوى عصرية

ً
رسلي عثمان متحدثا إلى محرر «الجريدة»
• ما التعامل األمثل لمواجهة
ظاهرة اإلرهاب؟
ً
 طبعا هذا أمر مهم ،فقد تمإلصاق تهمة اإلرهاب باإلسالم
منذ وقــت طويل للهجوم على
الدين وأتباعه ،والبد من معرفة
أسباب التطرف التي يأتي في
مقدمتها ســوء الفهم لــإســام،
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــن ي ـس ـت ـغــل ح ـمــاســة
الشباب واندفاعهم وحميتهم
ع ـ ـلـ ــى اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،عـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـلــى
التركيز على مفاهيم سطحية
وأخــذ الدين من مصادر ليست
صحيحة كمن يأخذون الفتاوى
من اإلنترنت ،وكلها من أمراض
العصر.
• مـ ــا ال ـم ـط ـل ــوب مـ ــن ال ـ ــدول
اإلسالمية في هذا التوقيت؟

 على الدول اإلسالمية إطالقم ـ ـب ـ ــادرة جـ ـ ـ ــادة ل ـ ـغـ ــرس ال ـق ـيــم
اإلسالمية والتنشئة الصحيحة
ل ــأج ـي ــال الـ ـق ــادم ــة ،ل ـمــواج ـهــة
ال ـت ـط ــرف وت ـف ـن ـيــد ف ـكــر تنظيم
"داعش" ومن على شاكلته.

ال ـف ـتــوى الـمـسـتـنــدة إل ــى األدل ــة
الشرعية يوصف بأنه متشدد
وأنــه ال يعرف إال لغة التحريم،
وأن ــه يـشــق عـلــى ال ـنــاس ويثقل
ً
ع ـل ـي ـه ــم ،أي ـ ـضـ ــا ال ـج ـه ــل وعـ ــدم
دراسة األحكام الشرعية دراسة
مـنـهـجـيــة م ــؤص ـل ــة واالع ـت ـم ــاد
على الثقافة العامة ،والــدراســة
ال ـس ـط ـح ـي ــة ل ـل ـم ـس ــائ ــل ،وعـ ــدم
مسؤولية َالفتوى وما
استشعار
َ
يترتب عليها ،ف ُي ْسأ ل بعضهم
ع ــن م ـســألــة مـعـيـنــة ،وي ـشــاهــده
الـمــايـيــن مــن الـبـشــر ،وم ــع ذلــك
ي ـج ـيــب م ـب ــاش ــرة ولـ ــو عــرضــت
مسألته على سيدنا عمر رضي
الله عنه لجمع لها أهل بدر.

• ل ـكــن ال ـب ـعــض ت ـســاهــل في
استصدار الفتوى؟
 التساهل في الفتوى كارثةعواقبها وخيمة ،ومن يلجأ لذلك
فهو بدافع حب الظهور وبريق
الشهرة وهو من أكبر األسباب
التي تدعو المتصدين للفتاوى
بــا ضــابــط ،فـصــاحــب الـفـتــاوى
شـعـبـيـتــه
ال ـم ـت ـس ــاه ـل ــة ت ـ ـ ـ ـ
ـزداد ْ َ
وتكثر جماهيرهُ ،
ويثنى عليه
بأنه معتدل ،وأنه يمثل المنهج
الـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــي بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ص ــاح ــب

أعالم في تاريخ اإلسالم

يجوز التعامل بالبيع والشراء مع من يختلط ماله بالحرام سالم بن عبدالله ...حفيد الفاروق
* السؤال :هل يجوز لي أن أبيع
وأشتري ممن يختلط ماله الحالل
بالحرام؟
 المفتي :مفتي الديار المصرية،الدكتور شوقي عالم.
الفتوى :المال من نعم الله على
اإلن ـس ــان فــي حـيــاتــه الــدن ـيــا ،وهــو
فــي حقيقته مـلـ ٌـك لله تعالى أ بــاح
الله لعباده التمتع به في الوجوه
َ ُ ُ
﴿وآت ــوه ـ ْـم
الـمـشــروعــة؛ قــال تعالى:
َّ
َ ُ
ْ َ
ـال الـلــهِ ال ـ ِـذي آت ــاك ـ ْـم﴾ [الـنــور:
ِم ــن م ـ ِ
 ،]33وهو عصب الحياة وقوامها؛
فبه تتحقق مصالح ا لـعـبــاد ،وبه
ـاش؛ قــال تعالى:
ـاش واالرت ـي ـ
الـمـعـ
َ َ ُ ْ ُ
ُّ َ َ َ َ َ ُ َّ
اء أ ْم َوالك ُم ال ِتي
﴿ول تؤتوا السفه
َ
ُ َ ُ
الله لك ْم ِق َي ًاما﴾ [النساء،]5 :
َج َعل
وبواسطته َّ
تؤدى كثير من فرائض
اإلسالم؛ كالزكاة والحج والجهاد
وقـ ــد ف ـتــح ال ـل ــه ت ـعــالــى ل ـع ـبــاده
أب ـ ـ ــواب الـ ـح ــال ف ــي ال ـك ـس ــب ،ول ــم

يـحــرم عليهم إال مــا فـيــه ضــررهــم
وفسادهم؛ فإذا تنكب اإلنسان طرق
الحالل الكثيرة ،واختار لنفسه مع
ذلك مسالك الحرام ،في كل ماله أو
بعضه ،فقد استحق اإلثم على ذلك.
والمقصود من اختالط الحرام
بالحالل في المال :انضمام بعضه
إلــى بعض ،وهــذا يشمل ما يمكن
تمييز الحرام فيه عن الحالل ،وما
ال يـمـكــن تـمـيـيــزه ،ف ــاألص ــل ج ــواز
الـتـعــامــل مــع صــاحــب ال ـمــال الــذي
اختلط فــي مــالــه ال ـحـ ُ
ـرام بالحالل
ُ
بحيث لم ُي َ
عرف حالله من حرامه،
أنواع
فيجوز التعامل معه
بسائر ً
المعامالت؛ ً
ً
وشراء ،وأخذا
بيعا
ً
وإعطاء؛ حيث إن األموال أعيان،
وال ـحــرمــة ال تتعلق بــذوات ـهــا،
وإنـ ـ ـم ـ ــا ت ـت ـع ـل ــق ب ــأفـ ـع ــال
الـ ـمـ ـكـ ـلـ ـفـ ـي ــن؛ فـ ـ ـ ــإن كـ ــان
أخــذهــا بطرق مشروعة
جاز ،وإن كان بطرق غير

المكتبة الدينية
●

القاهرة  -طارق لطفي

ً
صــدر حديثا عن دار عيد للنشر
كـ ـت ــاب "ص ـ ـ ــوت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــام ...ال ـخ ـط ــاب
الــدي ـنــي م ــن ال ـس ـيــاق إل ــى الـتـلـقــي"،
للدكتور أحمد زايد في  385صفحة،
وي ـع ــال ــج ق ـض ـيــة ت ـج ــدي ــد ال ـخ ـطــاب
الديني من منظور سوسيولوجي،
ً
م ـ ـحـ ــاوال أن ي ـج ـيــب ع ــن تـ ـس ــاؤالت
مهمة ،كيف يتشكل السياق المنتج
ل ـل ـخ ـطــاب ال ــدي ـن ــي ،وك ـي ــف تتشكل
ال ـن ـخ ــب ال ــدي ـن ـي ــة ،ومـ ــا دوره ـ ـ ــا فــي
صناعة اإلطار الديني األكثر هيمنة؟
ول ـ ـمـ ــاذا ي ــرت ـب ــط ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي
بــاآلخــرة أكثر من ارتباطه بالدنيا،
وكيف يتم تلقي الخطاب الديني من

م ـشــروعــة حـ ـ ُـرم ،واإلثـ ــم ف ــي الـمــال
المأخوذ مــن حــرام إنما يقع على
من اكتسبه ،وليس على َمن انتقل
إليه المال بالطرق المشروعة من
حرمةٍ وال إثم.
هذا إذا لم ُي َ
عرف الحرام بعينه،
فـ ــإن ُعـ ـ ـ ِـرف الـ ـح ــرام ال ـ ــذي تعينت
ُ
حــرمــتــه ،أو تـعـلــق ح ــق الـغـيــر بــه،
َ
ُ
ح ـ ــرم أخـ ـ ــذه؛ ِل ــم ــا ف ــي ذلــك
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون عـ ـل ــى اإلثـ ــم
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان وأكـ ـ ـ ــل أم ـ ـ ــوال
الناس بالباطل.
وم ــن ال ـع ـل ـمــاء َم ــن كــره
ذلـ ــك تـ ـ ً
ـورعـ ــا ،وم ـن ـه ــم مــن
قـصــر الـكــراهــة عـلــى مــا إذا
ُعـ ِـلــم أن أغـلــب ال ـمــال ح ــرام،
ومنهم من َّ
حرم التعامل معه
ً
ـرام ــا،
إذا كـ ــان غ ــال ــب م ــال ــه ح ـ ً
ومـ ـنـ ـه ــم مـ ــن حـ ـ َّـرمـ ــه م ـط ـل ــق ــا؛
بـ ــدعـ ــوى أن اخ ـ ـتـ ــاط الـ ـح ــرام
بــال ـحــال ف ــي ال ـم ــال يستوجب

شيوعه في جميعه؛ فيكون للحرمة
نصيب في كل أجزائه ،وهذا القول
َّ
رده ال ـم ـح ـق ـقــون م ــن أهـ ــل ال ـع ـلــم،
ونـصــوا على كــونــه غ ـلـ ًّـوا وتـشــدداً
ً
وشذوذا
فعن أبي هريرة رضي الله عنه
صلى الله عليه
قال :قال
َ
رسول الله َ َ َ
ُ َ
َوآله وسلم«ِ :إذا ََد َخــل أ َحـ ُـدكـ ْـم َعلى
أخ ـي ــهِ ْالـ ُـمـ ْـســلــم ،فــأ ْطـ َـعـ َـمـ ُـه َطـ َـعـ ً
ـامــا،
َف ـ ْ ِـل ـ َـي ـ ْـأ ُك ـ ْـل م ـ ْـن ِ ِ َط ـ َـع ــام ـ َ ،و َل َيـ ْـسـ َـأ ْلــهُ
َ ْ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َ ِ ـهِ ْ َ
اه ش َر ًابا ِمن َ ش َر ِْابهِ ،
َ ْعنه ْ ،و ِإن ْسقَ
ْ
َ
فل َيش َر ْب ِمن ش َر ِابهِ َ ،ول َي ْسأل ُه َعن ُه»
أخرجه اإلمام أحمد".

●

القاهرة  -محمد أبو الجاسم

ُ
سالم بن عبدالله بن عمر في خالفة عثمان بن عفان ،وتربى
ُو ِل َد
في كنف أبيه العالم الزاهد مفتي المدينة ،فأخذ عنه العلم والتقوى
ً
ً
والزهد جميعا ،حتى صار سيدا جليال من سادة التابعين وأصبح
أحد فقهاء المدينة الذين يفزع إليهم المسلمون.
مــن أهــم مــامــح شخصيته أنــه كــان ممن يــؤثــرون اآلخ ــرة على
الحياة الدنيا التي زهــد فيها ،ولقد جــرب "خلفاء بني أمـيــة" أن
ً
يغدقوا عليه الخير كما أغــدقــوه على غـيــره؛ فــوجــدوه زاهدا
ً
بما في أيديهم ،مستصغرا للدنيا وما فيها.
َ
ويــروى أن الخليفة سليمان بن عبدالملك أتــى مكة
ً
َ َ
سالم بن
حاجا ،فلما أخذ ُيطوف طواف القدوم؛ أبصر
بالة الكعبة في خضوع ،يقرأ القرآن،
الله يجلس ق ُ
عبد َ
فـلـمــا فـ ـ َـرغ الـخـلـيـفــة م ــن ط ــواف ــه ،وص ـلــى ركـعـتــي سنة
ُ
سالم بن عبدالله ،فمال
الطواف؛ توجه إلى حيث يجلس
عليه وقال :رغبت بأن تسألني حاجة ألقضيها لك ،فقال
سالم :والله إني ألستحي أن أكون في بيت الله عز وجل؛
َ
ً
ثم أسأل أحدا غيره ،ولما قضيت الصالة نهض سالم يريد
المضي إلى رحله ،وخرج الخليفة في أثره؛ فقال له :اآلن قد
خرجت من بيت الله فسلني حاجة ،فقال سالم :من حوائج
الدنيا أم من حوائج اآلخرة؟ ،قال :من حوائج الدنيا ،فقال

سالم :إني ما سألت الدنيا من يملكها؛ فكيف أسألها من ال يملكها،
فخجل الخليفة منه َو َح َّياه ،وانصرف عنه وهو يقول :ما أعزكم آل
الخطاب بالزهادة والتقى ،وما أغناكم بالله جل وعــز ،بــارك الله
عليكم من آل ٍ َّ
بيتً .
يرويه عطاء بن
ما
ذلك
ومن
الله
ـدود
ـ
ح
عن
ا
اف
وق
وكــان سالم
ً
وأمره بقتل
ا
سيف
عبدالله
بن
سالم
إلى
دفع
الحجاج
السائب :أن
ُ
رجل فقال سالم للرجل :أمسلم أنت؟ قال :نعم امض لما أمرت به،
قال :فصليت اليوم صالة الصبح؟ ،قال :نعم قال :فرجع إلى الحجاج
فرمى إليه بالسيف ،وقال :إنه ذكر أنه مسلم ،وأنه قد صلى صالة
الصبح اليوم ،وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" :من صلى
صالة الصبح فهو في ذمة الله" ،قال الحجاج :لسنا نقتله على صالة
الصبح ،لكنه ممن أعان على قتل عثمان ،قال سالم :ها هنا من هو
أولى بعثمان مني ،فبلغ ذلك عبدالله بن عمر فقال :ما صنع سالم؟،
قالوا :صنع كذا وكذا فقال بن عمر" :مكيس مكيس".
وطلب منه عمر بن عبدالعزيز حينما تولى الخالفة سنة 99
هجرية أن يكتب له سيرة جده عمر بن الخطاب ليهتدي الناس
بهداه ،فكتب إليه سالم":إن عمر كان في غير زمانك ،ومع غير
رجالك ،وإنك إن عملت في زمانك ورجالك بمثل ما عمل به عمر
في زمانه ورجاله ،كنت مثل عمر وأفضل".
وحين وافته ُ المنية سنة ست ومئة في آخر ذي الحجة،
ً
َّ
ارتجت المدينة حزنا عليه.

صوت اإلمام
قبل الجمهور؟ أسئلة كثيرة وعميقة
حاول الكتاب أن يجيب عنها.
ويرى الكاتب أن الخطاب الديني ال
ينفصل عن سياق خلقه ،ولكن ليس
معنى ذلك أن السياق ينتج الخطاب
ً
ميكانيكيا ،كما أن الخطاب ال ينفصل
ع ــن ال ـ ــذات ال ـت ــي أن ـت ـج ـتــه ،وال ال ــذات
ال ـتــي تـنـقـلــه وال الـ ــذات ال ـتــي تـتـلـقــاه،
ولذا فالخطاب الديني متعدد ومعقد
عبر الزمن ،فالخطاب الديني هو جزء
من نظام الهيمنة والضبط والرقابة،
ول ــذل ــك ف ـه ــو ق ــد ال ي ـن ـش ـغــل بـقـضـيــة
التنمية والتقدم قدر انشغاله بتثبيت
الوضع القائم.
وي ـش ـيــر ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد زاي ـ ــد في
كتابه إلى أن النخب الدينية القائمة

على الخطاب الديني تتسم بالتعدد،
وأنـهــا توظف ثقافة اإلسـتـهــاك ،مثل
توظيف القنوات واألشرطة ووسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وت ــوظ ـي ــف
ً
ك ــل األوعـ ـي ــة االت ـص ــال ـي ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ال ـن ـخــب الــدي ـن ـيــة ان ــدم ـج ــت داخ ــل
ثقافة االستهالك فتحولت إلى نجوم
إع ــام ـي ــة ،وصـ ـ ــارت ال ـن ـخــب الــديـنـيــة
األك ـث ــر سـيـطــرة عـلــى عـمـلـيــة اإلن ـتــاج
ً
الثقافي ،فخطابها أكثر تأثيرا ،وهذه
النخب هي جزء من الطبقة الوسطى،
وأص ـبــح لـلــدعــاة طـلــة جـســديــة كجزء
من الرأسمال الثقافي والرمزي لهذه
الطبقة.
ً
وي ــرى زاي ــد أن الــديــن ي ــؤدي دورا
ً
محوريا في تشكيل الهوية من خالل

حـضــور الــديــن في
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـع ــام ــة،
والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،فـلــم
ت ـن ــزع ال ـت ـغ ـيــرات
ال ـح ــدي ـث ــة ال ــدي ــن
مــن ال ـح ـيــاة ،ول ــم تــرفـعــه من
ال ـم ـجــال ال ـع ــام وت ـنــزلــه إل ــى الـمـجــال
ً
ال ـش ـخ ـصــي ،ب ــل ظ ــل ح ــاض ــرا ف ــي كل
الـمـسـتــويــات فــي الـحـيــاة السياسية،
وف ــي الـخـطــاب الـسـيــاســي ،ول ــم يبعد
الدين حتى عن المشاركة في الحكم،
وفي تسيير أمور المجتمع.
وعمد الكاتب مــن خــال الفصلين
ال ـخــامــس والـ ـس ــادس ف ــي كـتــابــه إلــى
تـحـلـيــل ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،ف ـ ــرأى أن
ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي ال ـســائ ــد ل ــه تــوجــه

أخــروي ومــاضــوي ،وأن نسبة  77في
المئة من الخطب الدينية لها توجه
أخـ ـ ــروي ح ـيــث تـنـصــب ع ـلــى قـضــايــا
الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـ ـلـ ــه ،والـ ـ ـ ـ ــدار اآلخ ـ ـ ــرة،
والعبادات األحكام والفتاوى ،والقرآن
والـ ـنـ ـب ــي (صـ ـل ــى الـ ـل ــه ع ـل ـي ــه وس ـل ــم)
وصفاته ،فــي حين التوجه الدنيوي
لتلك الخطب ال يتجاوز  23في المئة،
حيث تشمل مواضيع دينية وسياسية
واجتماعية.

ي ــا م ــن أظ ـهــر الـجـمـيــل وسـتــر
الـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــح ،ي ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ال ي ـ ــؤاخ ـ ــذ
بالجريرة وال يهتك الستر ،يا
حسن التجاوز يا واسع المغفرة،
ي ــا بــاســط ال ـيــديــن بــالــرحـمــة يا
ص ــاح ــب ك ــل ن ـج ــوى ي ــا منتهى
كــل ش ـكــوى يــا كــريــم الـصـفــح يا
عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل
استحقاقها.
اللهم اجعل لي من أمري فرجا
وم ـخــرجــا .الـلـهــم ال ـطــف ب ــي في
تيسير كل عسير فإن تيسير كل
عسير عليك يسير وأسألك اليسر
والمعافاة في الدنيا واآلخرة.

٢٨
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صحتنا

ِّ
مستشفى «دار الشفاء» يطور مختبره ألمراض األوعية الدموية
• نصر الله :يسعدنا انضمام أفضل استشاريين إلى طاقم الرعاية
ِّ
لحرصه الدائم على تقديم االهتمام والرعاية المتفردة لمرضاهّ ،
طور مستشفى «دار الشفاء» يدعمهم فريق تمريضي مدرب عالي الكفاءة وأجهزة تشخيص ومعدات جراحية تمثل أحدث ما
ً
أخيرا وحدة خاصة لتوفير خدمات التشخيص ،والعالج والجراحة لمرضى األوعية الدموية من توصل إليه العلم من ابتكارات لضمان سالمة المرضى وحصد ثقتهم.
خالل فريق عمل متكامل ّ
يضم قائمة من أفضل األطباء ذوي الخبرة الطويلة والشهرة الواسعة،
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد نـ ـ ـص ـ ــرالـ ـ ـل ـ ــه،
الرئيس التنفيذي في مستشفى
دارال ـش ـفــاء ،بــأن {فــريــق الرعاية
الصحية لدينا من استشاريين
وأطباء والهيئة اإلدارية واإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـع ـل ـي ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ال ـطــاقــم الـتـمــريـضــي يعمل
على تقديم أفضل سبل الرعاية
ً
الطبية في جميع أشكالها دائما
مـ ــن أجـ ـ ــل هـ ـ ــدف واح ـ ـ ــد نـضـعــه
نصب أعيننا وهو تقديم أفضل
سبل الرعاية والعالج لمرضانا
تحت سقف واحد».
وتابع« :توجت جهود اللجنة
التنفيذية العليا بمولود جديد
نضيفه إلــى وح ــدات مستشفى
دار ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــاء و هـ ـ ـ ـ ــو «و حـ ـ ـ ـ ــدة
تـ ـشـ ـخـ ـي ــص وعـ ـ ـ ـ ــاج وج ـ ــراح ـ ــة
األوعية الدموية}.
ً
ّ
كــذلــك أك ــد« :نسعى دائ ـمــا كي

تـ ـك ــون م ـس ـت ـش ـفــى دار ال ـش ـف ــاء
ً
ً
صرحا طبيا للريادة في القطاع
الطبي الخاص في دولة الكويت
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الطبية والـكـفــاء ات الوطنية من
استشاريين وأطـبــاء ،باإلضافة
إلــى كــادر طبي مساند معروف
بخبرته العالمية}.

د .جالل قانصو
ت ـطــرق د .ج ــال قــانـصــو ،اختصاصي
جــراحــة األوعـيــة الــدمــويــة بقسم الجراحة
ال ـع ــام ــة ف ــي مـسـتـشـفــى دار ال ـش ـف ــاء ،إلــى
حالة طبية غاية في الخطورة وهي القدم
السكري .تتعرض فيها القدم للمضار في
تركيبها أو وظيفتها أو االثنين نتيجة
إلصابة صاحبها بمرض السكري .وأشار
ً
د .قانصو إلــى أن ثمة أعــراضــا إن ظهرت
على مريض السكري قد تعني بدء إصابته
بالقدم السكري كضعف أو عدم اإلحساس
بــال ـقــدم ،واإلح ـس ــاس غـيــر الـطـبـيـعــي بها
كــال ـبــرودة والـسـخــونــة بــا سـبــب ،واآلالم
الـمـتـكــررة فيها رغ ــم غـيــاب اإلص ــاب ــات أو
ال ـج ــروح ،وصـعــوبــة حـفــظ ال ـت ــوازن أثـنــاء
الوقوف أو المشي.
وع ــن سـبــب ك ــون مــريــض الـسـكــر أكـثــر
عرضة للمشاكل الخطيرة بالقدم ،أوضح
د .جــال قانصو أن كثيرين من المرضى
ً
ال يشعرون بالقدمين جيدا بسبب تأثير

ً
نسعى دائما ليكون
مستشفى دار
ً
ً
الشفاء صرحا طبيا
للريادة في القطاع
الطبي الخاص في
الكويت
نصر الله

السكري في األعـصــاب الطرفية الحسية.
كذلك يعاني معظمهم تغيرات وتشوهات
فــي شـكــل ال ـقــدم واألص ــاب ــع بسبب تأثير
السكري في األعصاب الطرفية الحركية.
يـضــاف إل ــى ذل ــك أن بـشــرة الـقــدمـيــن لــدى
مرضى السكري تعاني الجفاف والتشققات
والتعرض الزائد لظهور بقاليل ،ما يشكل
نقاط ضعف ويعرضهم لإلصابات.
وأض ـ ــاف{ :ي ـب ــدأ ال ـق ــدم ال ـس ـكــري بـبــطء
وبشكل صامت ثم تتدهور الحالة بسرعة،
مــا يــؤدي إلــى تدمير أج ــزاء مــن الـقــدم في
أيام قليلة .ويتسبب الفشل في عالج كثير
من الحاالت إلى خسائر ،أقلها عدم عودة
ال ـق ــدم إل ــى م ـمــارســة وظـيـفـتـهــا بــالـكـفــاءة
نفسها ،أما أخطرها فهو وفــاة المريض.
بين هاتين الدرجتين ،ثمة مخاطر فقدان
األصابع أو أجزاء من القدم أو حتى القدم
كـلـهــا أو ال ـق ــدم والـ ـس ــاق أو ح ـتــى معظم
ً
الطرف .لذا من المهم جدا أن يعي مريض

السكري خطورة هذا المرض وأال يتهاون
فــي اللجوء إلــى الطبيب بسرعة فــي حال
الحــظ أيــة تـغـيــرات تـطــرأ على الـقــدم لبدء
العالج الطبي المناسب}.

د .جالل قانصو

د .أبرار الحسيني
يشمل فريق العمل المتكامل الــذي يقدم
خدماته لـحــاالت األوعـيــة الــدمــويــة د .أبــرار
الـحـسـيـنــي ،اخـتـصــاصـيــة مـخـتـبــر األوع ـيــة
الدموية في قسم األمراض القلبية والحاصلة
عـلــى زمــالــة الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة لتشخيص
أمــراض األوعية الدموية .وأشــارت بدورها
إلــى أن أحــد أكـثــر أم ــراض األوعـيــة الدموية
ً
انـ ـتـ ـش ــارا «ال ـ ــدوال ـ ــي» ،إذ ي ـص ـيــب أك ـث ــر من
 40%من النساء بعد سن األربعين .وأحــد
أهم العوامل المؤدية إلى اإلصابة بدوالي
الـســاقـيــن ال ــوراث ــة والـتـقـلـبــات الـهــورمــونـيــة
نـتـيـجــة الضـ ـط ــراب ــات إفـ ـ ـ ــرازات هــورمــونــي
اإلستروجين والبروجسترون خالل فترات
الدورة الشهرية والحمل وسن اليأس .كذلك
ثـمــة عــوامــل أخ ــرى مــن بينها زي ــادة ال ــوزن
والـ ــوقـ ــوف ال ـم ـط ــول والـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ـســرف
لمصادر الحرارة.

وأضافت« :الدوالي عبارة عن أوردة سطحية
فــي األطـ ــراف الـسـفـلــى ظــاهــرة للعين ّ
تعرضت
لتوسع في قطرها وامتداد في طولها ،واتخذت
ً
ً
م ـس ــارا مـتـعــرجــا فـنـشــأ عـنـهــا بـعــض األع ــراض
كاالنتفاخ والتورم في الساقين واألوجاع والثقل
والتشنجات والسخونة .ومع الزمن وفي غياب
ال ـعــاج ي ــزداد حجمها وتنتشر ب ـصــورة أكثر
فداحة ،ما يؤدي إلى مضاعفات خطرة نشاهدها
ً
يوميا بسبب التأخر} .
ومن هنا ،تكمن أهمية التشخيص بفحص
اإليكو -دوبلر الملون حيث ال يمكن الحصول
على التشخيص الــدقـيــق وال اخـتـيــار الطريقة
العلمية المثلى للعالج من دون هــذا الفحص.
ويمثل الـعــاج المبكر أفـضــل وسيلة للحفاظ
على جمال الساقين وتفادي حدوث مضاعفات
ً
الحقا .

أحمد نصر الله

د .أحمد أمير

د .أبرار الحسيني

ً
ي ـضـ ّـم فــريــق ال ـع ـمــل أي ـض ــا د .أحـمــد
أمـ ـي ــر ،اخ ـت ـص ــاص ــي ج ــراح ــة األوعـ ـي ــة
الدموية والحاصل على البورد الكندي
في الجراحة العامة من جامعة ميغيل
فــي كـنــدا ،والـبــورد الكندي فــي جراحة
األوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة م ــن جــام ـعــة أوتـ ــاوا
في كندا ،والزمالة الكندية في قسطرة
الشرايين والتي تشمل قسطرة الشريان
األورطي والشرايين الطرفية واألوردة
مــن جامعة أوت ــاوا فــي كـنــدا ،كذلك هو
زميل الكلية الملكية الكندية للجراحين
و عـضــو الجمعية األ مـيــر كـيــة لجراحي
الجهاز الهضمي والمناظير.
وعن هذا التخصص الفريد ،أوضح
د .أ ح ـ ـمـ ــد أ م ـ ـيـ ــر أن جـ ــرا حـ ــة األو ع ـ ـيـ ــة
الدموية هي تخصص جراحي يختص

بمعالجة أمراض األوعية الدموية من
ش ــرا ي ـي ــن وأوردة ب ــا س ـت ـخ ــدام طــرا ئــق
العالج الطبية أوالجراحية أو طرائق
الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــدود مـ ـث ــل ال ـق ـس ـط ــرة.
ويتمثل الدور األساسي لهذه الجراحة
فــي حــل مـشـكـلــة ان ـس ــداد ال ـشــراي ـيــن أو
عرقلة مسار الدم فيها .ومن األمراض
التي يمكن عالجها عن طريق الجراحة
الـ ــوعـ ــائـ ـ َـيـ ــة ت ـ ـمـ ــدد األوعـ ـ ـي ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
على مستوى األ بـهــرا لـكـلــوي ،وتضيق
ال ـش ــري ــان ال ـس ـب ــات ــي ،وتـ ـم ـ ّـدد األوع ـي ــة
ال ــدم ــوي ــة ال ـص ــدري ــة ومـ ــرض ال ـشــريــان
المحيطي وغيرها من أمراض.
د .أحمد أمير

الحمية النباتية الصارمة ليست إلزامية لحصد المنافع
تكشف بيانات جديدة أن األغذية النباتية في معظمها وقليلة اللحوم ،من
دون االلتزام بحمية نباتية صارمة ،تحمي الراشدين من البدانة في منتصف
العمر وفي مراحل متقدمة من الحياة.

ح ـلــل ف ــري ــق م ــن ال ـم ــرك ــز الـطـبــي
الـتــابــع لجامعة {إيــراس ـمــوس} في
{روتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام} ،ه ــولـ ـن ــدا ،م ـع ـلــومــات
كجزء
صحية طويلة األمد ُج ِمعت
ٍ
م ـ ــن {دراس ـ ـ ـ ـ ــة روتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام} .ش ـم ـلــت
ً
ً
البيانات  9641شخصا راشدا بلغ

ً
مـتــوســط عـمــرهــم  62عــامــا وكــانــوا
شاركوا في هذه الدراسة السكانية
المتواصلة.
اه ـتـ ّـم الـبــاحـثــون بـمــراقـبــة عــوامــل
مـ ـح ــددة لـ ــدى ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،أب ــرزه ــا
ال ـح ـم ـي ــة الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ،ومـ ــؤشـ ــر كـتـلــة
ال ـج ـسـ ًـم ،ومـحـيــط ال ـخ ـصــر ،والـ ــوزن
نـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـط ـ ــول (م ـ ــؤش ـ ــر كـتـلــة
الدهون) ،ونسبة الدهون في الجسم.
ً
ً
ابتكر فريق البحث نظاما تقييميا
النباتية التي
لتصنيف كمية األغذية
ً
استهلكها المشاركون مقارنة بكمية
األغذية الحيوانية.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ،حـصــد
ً
المكسرات
المشاركون نقاطا عند أكل ُ
ـصـمــت
والـفــاكـهــة وال ـخ ـض ــراوات وخـ ِ
ف ــي ال ـم ـقــابــل ن ـق ــاط م ـن ـهــم ع ـنــد أكــل
اللحوم ومشتقات الحليب واألسماك.
بالتالي ،كان ارتفاع المعدل الفردي
يـشـيــر إل ــى م ــدى ال ـت ــزام المشاركين
ُ
بـحـمـيــة ن ـبــات ـيــة .وط ـ ِـرح ــت الـنـتــائــج
ً
حــدي ـثــا خ ــال {ال ـمــؤت ـمــر األوروب ـ ــي
للبدانة} في فيينا ،النمسا.

يحمل الدماغ البشري خاليا عصبية
لشتى المسائل{ ،تخبرنا} متى علينا
تناول الطعام ،والنوم ،واالستيقاظ .لكن
الـخــايــا العصبية فــي دمــاغـنــا تتحكم
ً
ً
أي ـضــا فــي وظــائــف أكـثــر تـعـقـيــدا بكثير

النوم .على سبيل
من مجرد الشهية أو ُ
ً
الـمـثــال ،ح ــددت دراس ــات أجــريــت أخـيــرا
الخاليا العصبية المسؤولة عن {عاداتنا
ً
السيئة} ،فضال عن خاليا الــدمــاغ التي
تسبب الـقـلــق .لـكــن الـبــاحـثـيــن توصلوا

يعلم الخبراء أن الحميات التي
ّ
تركز على تناول أغذية نباتية بدل
المنتجات الحيوانية ،كالحميات
النباتية الجزئية أو الكاملة ،تخفف
مـ ـخ ــاط ــر ال ـ ـبـ ــدانـ ــة .لـ ـك ــن ال ي ـعــرف
ال ـع ـل ـم ــاء ب ـع ــد م ـس ـت ــوى ال ـص ــرام ــة
ا لـمـطـلــوب فـيـهــا لتقليص مخاطر
ال ـ ــوزن ال ــزائ ــد أو ال ـبــدانــة ف ــي عمر
متقدم.
ت ــذك ــر {م ـ ــراك ـ ــز الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
األمراض والوقاية منها} أن البدانة
في الواليات المتحدة تبلغ ذروتها
بين الراشدين في منتصف العمر
وفي عمر متقدم.

تحليل نتائج البيانات

مؤشر كتلة الجسم
اكتشف فريق البحث أن أعلى المعدالت كانت تميل إلى
تسجيل مستويات أدنى من مؤشر كتلة الجسم على المدى
ً
الطويل .بقي هذا الرابط قائما بعد مراعاة عوامل كان يمكن
أن تــؤثــر ف ــي الـنـتــائــج مـثــل مـجـمــوع ال ـس ـعــرات المستهلكة
وم ـس ـت ــوي ــات ال ـن ـش ــاط ال ـج ـس ــدي وال ـخ ـل ـف ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية.
ً
ّ
سجل المشاركون الذين حصدوا عالمة  10معدال أدنى
بكثير ًعلى مستوى مؤشر كتلة الجسم ومؤشر كتلة الدهون
مقارنة باألشخاص الــذيــن حـصــدوا عالمة صفر .بــرز رابــط
ً
أيضا بين ارتفاع العالمات وبين تراجع محيط الخصر ونسبة
أقوى
الدهون في الجسم .تكشف الدراسة أن هذه الروابط كانت
ً
ً
لدى األشخاص الذين تراوح عمرهم بين  45و 65عاما مقارنة
بمن فاق عمرهم عتبة الخامسة والستين.
ّ
ت ـك ــل ــم ال ـب ــاح ـث ــون ع ــن وج ـ ــود ط ــرائ ــق م ـت ـن ــوع ــة تـسـمــح
للمشاركين بحصد عالمات أعلى من دون االنتقال بالضرورة
ً
إلى حمية نباتية جزئية أو كاملة .يمكن جمع عالمة أعلى مثال
َ
ً
من خالل استبدال  50غراما من اللحوم الحمراء بمئتي غرام
ً
من الخضراوات يوميا.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن هــذه النتائج تكشف بكل بساطة

وجود رابط بين الحمية النباتية في معظمها وبين تراجع
مخاطر ال ــوزن الــزائــد أو الـبــدانــة ،لكنها ال تــؤكــد أي روابــط
سببية.
قالت المشرفة األساسية على الدراسة تشانغ لينغ تشين:
{تكشف دراسـتـنــا أن الحمية المبنية على زي ــادة استهالك
المنتجات النباتية وتخفيف المنتجات الحيوانية ،من دون
الحاجة إلى االلتزام بحمية نباتية صارمة ،تسمح بالوقاية
من الــوزن الزائد أو البدانة في منتصف العمر وفــي مراحل
متقدمة من الحياة}.
تضيف{ :بعبارة أخرى ،ال تتطلب الحمية النباتية الرامية
إلى االحتماء من البدانة تغيرات جذرية في النظام الغذائي أو
ً
ً
حذفا كامال للحوم أو المنتجات الحيوانية .بل يمكن تحقيق
ال ـهــدف الـمـنـشــود بـطــرائــق متنوعة مـثــل تخفيف استهالك
اللحوم الحمراء بدرجة معتدلة أو تناول حصص إضافية من
الخضراوات .تتماشى هذه الخطوات مع التوصيات الراهنة
الـتــي تنصح الـنــاس بــاالنـتـقــال إلــى حميات غنية باألغذية
ً
النباتية تزامنا مع تخفيف استهالك األغذية الحيوانية}.

ِّ
خاليا عصبية تعلل السلوك العدائي
َّ
حدد بحث جديد الخاليا العصبية التي تتحكم في العدائية وتسهم على
األرجح في إرساء التسلسالت الهرمية االجتماعية.

ً
ً
ً
وضــع بروبرغر وزم ــاؤه ف ــأرا ذك ــرا جــديــدا فــي قفص مــع فئران
أخرى .فالحظوا أن القوارض التي أعربت عن مستوى العدائية األعلى
ً
امتلكت أيضا أكبر نشاط في الخاليا العصبية في منطقة من الدماغ
ُ
تدعى النواة أمام الحلمية البطينية (.)PMv
تقع النواة أمام الحلمية البطينية في الوطاء في الدماغ ،وهو
منطقة بحجم حـبــة فــول ســودانــي تـعــزز إنـتــاج األدريـنــالـيــن في
ً
أجسامنا عندما ندلي بخطاب ،أو نواجه عدوا ،أو نجري مقابلة
عمل.
ً
ً
ً
ّ
يشكل الوطاء {محورا} عاطفيا مهما يضبط مشاعر النشوة،
وال ـحــزن ،والـغـضــب .باستخدام علم البصريات الــوراثــي (تقنية
ً
ّ
لتجعلها تتفاعل مع الضوء وتتيح
تعدل الخاليا العصبية جينيا
ّ
للعلماء التحكم فيها بواسطته) ،نشط الباحثون بشكل انتقائي
خاليا عصبية في النواة أمام الحلمية البطينية أو كبحوا عملها.

ً
أخيرا إلى خاليا عصبية تحفز ،على ما
ً
ً
ً
العدائية.
يبدو ،شعورا بشريا أساسياُ :
صحيح أن هذا البحث الجديد أجري
على الفئران ،إال أن هذه الثدييات تتشارك
فــي كثير مــن الخصائص العصبية مع

اإلنـ ـس ــان ،م ــا يـجـعــل ه ــذه االك ـت ـشــافــات
مهمة لفهم األسس العصبية البيولوجية
للعدائية.
أج ـ ــرى الـ ــدراسـ ــة ال ـج ــدي ــدة بــاح ـثــون
مــن معهد كارولينسكا فــي ستوكهولم

بالسويد بقيادة كريستيان بروبرغر،
بــروفـســور ُمـســاعــد متخصص فــي علم
األعصاب .ونشرت اكتشافاتهم في مجلة
{علم أعصاب الطبيعة}.

النواة أمام الحلمية البطينية
وهكذا نجح ّالعلماء في {جعل} الفئران تتصرف بعدائية في
ً
ً
ظل ظروف ال تحفز عادة رد فعل عدائيا .في المقابل ،بتثبيط عمل
خاليا عصبية في النواة أمام الحلمية البطينية ،تمكنوا من منع
حدوث هجوم عدائي.
يوضح ستيفانوس ستاغكوراكيس ،عالم أشرف على وضع تقرير
الدراسة وباحث يتابع دراساته في علم األعصاب ما بعد الدكتوراه
ً
في معهد كارولينسكا{ :اكتشفنا أيضا أن تنشيط ّخاليا عصبية
في النواة أمــام الحلمية البطينية بشكل وجيز يحفز نوبة غضب
ّ
مطولة} .يضيف{ :قد يفسر هذا األمر مسألة نعرفها كلنا :استمرار
ً
الشعور بالعداوة طويال بعد انتهاء الشجار}.
عالوة على ذلك ،نجح العلماء في عكس أدوار «المسيطر/الخاضع»
ُ
بين القوارض .لجؤوا إلى تجربة تقليدية تدعى «اختبار
التي تنشأ ُ َ
األن ـبــوب» تــرغــم فيها فــأرتــان عـلــى مــواجـهــة إحــداهـمــا األخ ــرى في

مساحة طويلة ضيقة .وهكذا نجحوا في تمييز الفئران المسيطرة
من الخاضعة.
عمل الباحثون بعد ذلــك على تعطيل خاليا عصبية في النواة
أمام الحلمية البطينية ،ما أتاح لهم تحويل القوارض المسيطرة إلى
الخاضعة والعكس .يشير بروبرغر« :أحد أهم االكتشافات المفاجئة
في دراستنا واقع أن تبديل األدوار الذي نجحنا في تحقيقه بالتالعب
بـنـشــاط ال ـنــواة أم ــام الحلمية البطينية خــال الـمــواجـهــة دام مــدة
أسبوعين» .يأمل هذا الباحث وفريقه بأن تسلط اكتشافاتهم بعض
ّ
الضوء على طرائق محتملة تتيح لنا التحكم في الغضب والعدائية.
يختم بروبرغر« :يسبب السلوك العدائي والعنف إصابات وصدمة
ً
عقلية دائمة لكثيرين .ويكون لهما أيضا تداعيات بنيوية واقتصادية
مكلفة على المجتمع [ّ .]...
وتقدم دراستنا معرفة بيولوجية أساسية
عن أصول هذه العدائية».

توابل ةديرجلا
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العنبية ...أطباق حلوى تعجزين عن مقاومتها
تشمل الطرائق التي أفضلها لتقديم العنبية ( )cranberriesإضافتها إلى وصفة {الكالفوتي}
الفرنسية الطرية .يقوم هذا الطبق السهل التحضير على طهو العنبية على الغاز ،ثم تطييبها بكرات
عجين طرية تمتزج معها ُليخبز الخليط بعد ذلك ،ثم ُيطهى على البخار إلى أن تظهر فيه الفقاعات.
كذلك أهوى أصناف الحلوى التي تحتوي على العنبية وتعلوها طبقة من الفتات المعد بالزبدة .أعتقد
ً
ُ
أيضا أن العنبية ّ
تتحول إلى طبقة علوية مميزة لحلوى تشيزكيك القشدية ،بعدما تطهى مع عصير
البرتقال والسكر.
رغبت في إعداد حلوى مميزة لتفاجئي بها ضيوفك ،فال مثيل لكيك العنبية المقلوب من ابتكار
أما إذا ِ
أليس واتر .ينجح هذا الكيك في دمج كيك أبيض طري بطبقة من العنبية المكرملة.

حلوى العنبية الطرية

8

ً
هذه الحلوى سهلة التحضير .صحيح أنها تشمل عجينة ،ولكن ال داعي ّ
لمدها ،فضال عن أن طبقة
ً
العنبية الـعـلــويــة تنجح دومـ ــا .أع ــددت ه ــذه الــوصـفــة فــي مـقــاة كـبـيــرة مــن الـحــديــد الـصـلــب ،إال أنــك
تستطيعين تحضيرها في قوالب منفصلة إن شئت.

المقادير:
• نحو  6أكــواب من العنبية
المغسولة والمصفاة.
• ك ــوب ون ـصــف ال ـك ــوب من
السكر.
• م ـل ـع ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن بـشــر
البرتقال.
• كوب من الطحين.
• مـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــة ص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ــن
البايكينغ باودر.
• رشة ملح.
ً
• قالب زبدة بارد ،فضال عن
المزيد لطالء المقالة.
• بيضتان.
• م ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــة صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة م ــن
خالصة الفانيال.

كيك العنبية المقلوب

الطريقة:
• حمي الفرن على حرارة  175درجة مئوية.
• اخلطي العنبية مع نصف كوب من السكر،
ونصف كوب من الماء ،وبشر البرتقال في مقالة
يمكنك إدخالها إلى الفرن وضعيها على حرارة
مـتــوسـطــة .اتــركــي الـخـلـيــط عـلــى ال ـنــار ليغلي
وحركيه ليذوب السكر ،ثم ارفعيه عن النار.
• ض ـع ــي ال ـط ـح ـي ــن ،وال ـب ــاي ـك ـي ـن ــغ بـ ـ ــاودر،
وال ـم ـلــح ،وك ــوب الـسـكــر المتبقي فــي الـخــاط
الكهربائي واخفقيها مرة أو اثنتين .بعد ذلك
قطعي الزبدة إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها
إلى الخالط الكهربائي وتابعي الخفق لبضع
ـوان إلى أن تمتزج المكونات .من الضروري
ثـ ٍ
ً
أن يبقى بعض فتات الزبدة ظاهرا .استخدمي

بعد ذلك شوكة لتخفقي البيض والفانيال مع
الخليط .وال تقلقي حيال الحصول على عجينة
متجانسة وناعمة.
• أضيفي مالعق كبيرة ممتلئة بالعجين
إلــى خليط العنبية واحــرصــي على توزيعها
ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي .ان ـق ـل ــي ب ـع ــد ذل ـ ــك الـ ـمـ ـق ــاة إل ــى
الـ ـف ــرن .اخ ـبــزي ـهــا م ــدة  15دق ـي ـقــة ،ث ــم غطيها
بورق ألمنيوم من دون إحكام وضعه ،وهكذا
تسمحين لهذا الطبق بمواصلة الطهو على
البخار .تابعي الخبز لعشر دقائق إضافية أو
إلى أن تظهر الفقاعات في العنبية.
• ّ
قدمي هذه الحلوى ساخنة ،أو فاترة ،أو
ً
باردة قليال.

حلوى التفاح والعنبية
والرمان المقرمشة

َ
لم يحظى األناناس باالهتمام كله عند اختيار طبقات الكيك العلوية؟
يمكنك إعداد الكيك المقلوب بأي نوع من الفاكهة الموسمية ،وال شك في أنها
ّ
بتميز مع الطبقة العلوية المعدة من
تشمل العنبية .فنكهتها الحادة تمتزج

ً
ً
السكر المكرمل ،فضال عن أن شكلها يبدو شهيا على طاولة الحلوى .قدمي
هذا الكيك مع الكريما المخفوقة أو المثلجات بنكهة الفانيال.

المقادير:
الطبقة العلوية:
•  4مالعق كبيرة (نصف قالب) من الزبدة غير
المملحة.
• ثالثة أرباع كوب من السكر األسمر.
ً
•  255غراما (كوبان) من العنبية الطازجة.
• ربع كوب من عصير البرتقال الطازج.

خليط الكيك:

8

8

•  8مالعق كبيرة (قالب) من الزبدة غير المملحة
تعادل حرارتها حرارة الغرفة.
• كوب من السكر.
• ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال.
• بيضتان ،كل منهما على حدة.
• نصف كوب من الحليب الكامل الدسم.
• ربع ملعقة صغيرة من كريما الترتار.

• كوب ونصف كوب من الطحين العادي.
• ملعقتان صغيرتان من البايكينغ باودر.
• ربع ملعقة صغيرة من الملح.

الطريقة:
أعــدي حلوى الفواكه هذه في الفرن وقدميها ساخنة مع كــرات كبيرة من مثلجات الفانيال.
ً
استخدمت مــرطـبــان مــربــى سعة  226غــرامــا ،مــا يعني أن حصصي لــم تكن {ضئيلة} ،إال أنك
تستطيعين استعمال أي قالب تختارينه .تضفي حبات الرمان قرمشة حلوة على هذه الوصفة.

المقادير:

• نصف كـيـلــوغــرام مــن الـتـفــاح المخصص
للتارت ،مثل التفاح األخضر (نحو  3تفاحات
كبيرة).
• ن ـص ــف كـ ــوب م ــن ال ـع ـن ـب ـيــة الـ ـط ــازج ــة أو
المثلجة المقطعة.
• نصف كــوب مــن حـبــوب الــرمــان الطازجة
أو المجلدة.
• ملعقتان كبيرتان من السكر العادي.
• ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض
الطازج.
• ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

الطبقة العلوية من الطحين
بالزبدة:
• نصف كوب من الطحين.
• نصف كوب من رقاقات الشوفان
التقليدية.
ً
• ربع كوب ممتلئ جيدا من السكر
األسمر الداكن.
• نـصــف ملعقة صـغـيــرة مــن ملح
البحر الناعم.
• رب ــع ملعقة صـغـيــرة مــن الـقــرفــة
المسحوقة.
•  4مالعق كبيرة (نصف قالب) من
الــزبــدة غير المملحة الـبــاردة مقطعة
إلى مكعبات صغيرة.
• مثلجات بنكهة الفانيال للتقديم.

ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة  170درجة مئوية.
• إلع ــداد الطبقة الـعـلــويــة ،ضـعــي الــزبــدة والسكر
ً
األسمر في صينية كيك مستديرة بقطر  23سنتمترا
وأدخ ـل ـي ـهــا إلـ ــى الـ ـف ــرن .فـيـمــا ي ـ ــذوب ال ـس ـك ــر ،حــركــي
الصينية لـتــوز عــي الخليط بالتساوي فيها .عندما
ّ
بالتحول إلــى كراميل ،أخرجي الصينية
يبدأ السكر
من الفرن واتركيها لتبرد.
• ف ــي وعـ ــاء صـغـيــر ،اخـلـطــي الـعـنـبـيــة م ــع عصير
ً
البرتقال وقلبيهما جيدا إلى أن يغطي العصير الحبات
متساو في
بالكامل .وزعــي بعد ذلــك العنبية بشكل
ٍ
الصينية ورشي فوقها العصير المتبقي في الوعاء.
ً
ّ
وأعدي خليط الكيك.
ضعي الصينية جانبا

• إلع ـ ــداد ال ـخ ـل ـيــط ،ان ـخ ـلــي ف ــي وعـ ــاء خ ـفــق كبير
الطحين مع البايكينغ باودر والملح وضعي الخليط
ً
جانبا.
• استخدمي الخالط الكهربائي لتخفقي الزبدة مع
السكر إلى أن تحصلي على خليط خفيف فاتح اللون.
أضيفي إليه الفانيال ثم صفار البيضتين الواحد تلو
اآلخ ــر .واحــرصــي عـلــى كـشــط جــوانــب الــوعــاء م ــرة أو
اثنتين .أضيفي بعد ذ لــك خليط الطحين والحليب
على دفعات متتالية ،واحرصي على أن تكون الدفعة
ً
األخيرة من المكونات الجافة .ضعي الخليط جانبا.
• اخفقي بياض البيض مــع كريما الـتــرتــار إلى
ّ
يشتد بياض البيض وتظهر فيه قمم صغيرة.
أن

أض ـي ـف ــي ب ـي ــاض ال ـب ـي ــض إلـ ــى خ ـل ـيــط ال ـك ـي ــك عـلــى
ثالث دفعات متساوية .صبي بعد ذلك الخليط في
الصينية الـتــي جهزتها ووزع ـيــه بــالـتـســاوي فــوق
العنبية .اتركي الصينية في الفرن إلى أن يكتسب
ً
ً
ً
سطح الكيك لــونــا ذهـبـيــا داك ـنــا وتنفصل جوانبه
بـعــض ال ـش ــيء ع ــن الـصـيـنـيــة ،أي نـحــو  25إل ــى 30
دقيقة (احرصي على استخدام أداة الختبار نضوج
الكيك .يجب أن تخرج نظيفة بالكامل وخالية من
ً
أي مــواد لزجة) .اتركي الكيك جانبا ليبرد مــدة 15
ً
ّ
دقيقة قبل قلبه على طبق التقديم .أ خ ـيــرا  ،قد ميه
ً
مــع كريما مخفوقة محالة قليال ومنكهة بعصير
البرتقال ،إن شئت.

تشيزكيك العنبية والبرتقال

10

يالئم التشيزكيك االحتفاالت كافة .تشمل هذه الوصفة عجينة معدة من الكعك بنكهة الزنجبيل
الحاد وطبقة علوية حلوة غنية بالعنبية.

الطريقة:

المقادير:
الطريقة:
ً
ً
• ضعي رفا في وسط الفرن وحميه مسبقا
على حرارة  170درجة مئوية.
• إلع ــداد الحشوة ،قشري التفاح ،وانزعي
ن ــوات ــه ،وق ـط ـع ـيــه إل ــى م ـك ـع ـبــات ص ـغ ـي ــرة .من
ً
المفترض أن تحصلي على  3أكواب تقريبا.
• فــي وع ــاء كبير ،اخلطي قطع الـتـفــاح مع
العنبية المقطعة ،وحـبــوب الــرمــان ،والسكر،
وعصير الليمون الحامض ،ونشا الذرة إلى أن
تمتزج بالكامل .وزعــي الخليط على  6إلــى 8
ً
مرطبانات سعة  170غراما يمكنك إدخالها إلى
الفرن .احرصي على ملء المرطبان حتى أعاله،
واس ـت ـخــدمــي يــديــك لتضغطي الـفــاكـهــة نحو
األسفل ألن حجمها سيتقلص أثناء الطهو.
• ض ـع ــي ال ـم ــرط ـب ــان ــات ف ــي ص ـي ـن ـيــة خـبــز
لها جــوانــب وغطيها بــورق ألمنيوم مــن دون
إحكام إقفالها .اتركيها في الفرن إلى أن تبدأ
الفاكهة بالغليان بـقــوة ،أي نحو  25إلــى 35
دقيقة .أخرجيها بعد ذلــك مــن الـفــرن وارفعي
عنها الغطاء.
• إلعـ ـ ـ ــداد ال ـط ـب ـق ــة الـ ـعـ ـل ــوي ــة ،اخ ـل ـط ــي فــي

وعــاء متوسط الطحين مع الشوفان ،والسكر
األسـمــر ،والملح ،والقرفة .أضيفي إليها بعد
ذلك مكعبات الزبدة وافركيها لتمتزج بأطراف
أصابعك إلى أن تحصلي على خليط من الفتات.
• ع ـنــدمــا تـنـضــج ال ـفــاك ـهــة ،وزعـ ــي ًالطبقة
ً
العلوية بالتساوي فوق الفاكهة ،محولة قليال
منها إلى كرات بحجم حبات البندق ،ثم اتركيها
ً
لترتاح قليال من دون الضغط عليها .أدخلي
بعد ذلك المرطبانات إلى الفرن وتابعي الطهو
ً
ً
ً
إلى أن تكتسب الطبقة العليا لونا ذهبيا داكنا،
أي نحو  18إلى  22دقيقة إضافية.
• ات ــرك ــي ه ــذه ال ـح ـلــوى الـ ًمـقــرمـشــة لـتـبــرد
ً
قليال ،ثم قدميها فاترة مضيفة إليها كرات من
المثلجات بنكهة الفانيال .من األفضل تناول
هذه الحلوى ُبعيد خبزها ألن الطبقة العلوية
تـكــون مقرمشة .لكنك تستطيعين االحتفاظ
بها خارج البراد ليوم أو في البراد لثالثة أيام.
أعـيــدي تسخينها فــي الـفــرن على ح ــرارة 170
درجة مئوية قبل تقديمها.

• كـ ـ ــوب وث ـ ــاث ـ ــة أرب ـ ـ ـ ــاع كـ ـ ــوب م ـ ــن كـعــك
الزنجبيل المطحون.
• ثلث كوب من الزبدة غير المملحة الذائبة.
• رشة ملح.
ً
•  3مرطبانات (سعة كل منها  226غراما)
من جبنة {نيفشاتيل} القشدية الطرية.
• كوب من السكر.
• كوب من اللبنة.
• ملعقتان صغيرتان من خالصة الفانيال.
•  3بيضات.

الطبقة العلوية الغنية بالعنبية
والبرتقال:
• كوب من الماء (استخدمت عصير
البرتقال).
• كوب من السكر.
ً
•  4أكواب ( 340غراما) من العنبية
الطازجة.
• بشر برتقالة.

ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة  170درجة مئوية .استخدمي
ً
ً
خالطا كهربائيا لتخلطي كعك الزنجبيل المطحون مع الزبدة
والملح .اضغطي بعد ذلك الخليط بقوة على أسفل صينية بقطر
ً
 23سنتمترا يمكنك فصل جوانبها عن أسفلها .اتركي الصينية
ً
في الفرن مدة  10دقائق ،ثم ضعيها جانبا لتبرد .أخفضي حرارة
الفرن إلى  163درجة مئوية.
عندما تنخفض حرارة الصينية لتصبح معادلة لحرارة
•
ّ
الغرفة ،لفي الجهة الخارجية من الصينية بحذر بطبقة من
ورق األلمنيوم القوي واحرصي على سد الفجوات كافة كي ال
يتسرب منها الماء .ضعي الصينية في طبق تحمير كبير (أو
ً
أي صينية أخرى أكبر حجما) .بعد ذلك ،ضعي إبريق شاي فيه
ً
ً
ماء على النار ليغلي استعدادا لصبه في الصينية األكبر حجما
ً
عند الحاجة .اتركي اإلبريق جانبا.
• باستخدام الـخــاط الكهربائي ،اخفقي الجبنة القشدية
على سرعة متوسطة مدة  3دقائق إلى أن تصبح ناعمة .أضيفي
إليها السكر وتابعي الخلط لدقيقة إضافية إلــى أن يمتزجا
ً
جيداً .أضيفي بعد ذلك اللبنة والفانيال وواصلي الخفق لدقيقة،
متوقفة نحو منتصف المدة لتكشطي أسفل الوعاء بواسطة
ملعقة مسطحة .أضيفي بعد ذلك البيض ،الواحدة تلو األخرى،
وتابعي الخفق على سرعة منخفضة بعد إضافة كل بيضة إلى
أن تمتزج بالكامل .ولكن احرصي على أال ترتفع حرارة الخليط
ً
كثيرا .صبي الخليط فوق طبقة الكعك.
• ضعي الصينيتين على رف في الثلث السفلي من الفرن،
ً
ثــم استخدمي اإلبــريــق (أو كــوب قياس كبيرا) بحذر لتصبي
الماء المغلي في الصينية الكبيرة ليحيط بصينية التشيزكيك
ويرتفع نحو سنتمترين ونصف سنتمتر على جوانبها.
• أغلقي باب الفرن واتركي الصينية فيه مدة ساعة ونصف
ّ
يشتد وســط التشيزكيك (مــن الـضــروري أن
الساعة أو إلــى أن
ً
عندئذ الفرن وافتحي بابه
يتماوج الكيك قليال عند هزه) .أطفئي
ٍ
ً
قليال .اتركي التشيزكيك ليبرد في الفرن مدة ساعة .أخرجيه

بعد ذلك من الفرن ومرري السكين حول أطراف الكيك .عندئذ،
اتركيه ليبرد خارج البراد ،ثم أدخليه إلى البراد مدة ال تقل عن
أربع ساعات أو طوال الليل.
• أزيلي جوانب الصينية وغطي التشيزكيك بصلصة العنبية
والبرتقال قبيل التقديم .احتفظي بما تبقى من التشيزكيك في
البراد في وعاء مغطى.
• إلعداد الصلصة ،ضعي الماء والسكر في قدر متوسطة على
نار متوسطة إلى عالية ليغليا .أضيفي إليها بعد ذلك العنبية،
ً
ثم غطي القدر ،واطهي الخليط مدة  5دقائق تقريبا أو إلى أن
تتفتح حبات العنبية .ارفعي القدر عن النار واتركيها لتبرد
خارج البراد .ستالحظين أنها تحتوي على كمية فائضة من
السائل .لذلك استعملي ملعقة مليئة بالثقوب لتغطي التشيزكيك
ً
بالعنبية .وأخيرا ،رشي فوقه بشر برتقالة.

اختيار العنبية وحفظها
• ابحثي عن حبات عنبية قاسية وزاهية اللون .تقفز
ً
الحبات الطازجة عندما تلقيها أرضا .تفادي الحبات التي
ً
تبدو ذابلة وتحمل بقعا بنية.
ً
• م ــع ك ـيــس م ــن الـعـنـبـيــة ال ـط ــازج ــة وزنـ ــه  340غــرامــا
تحصلين على ثالثة أكواب من العنبية الكاملة أو كوبين
ونصف الكوب من العنبية المقطعة.
• ال تغسلي العنبية إال قبيل استعمالها.
• بعد غسل حبات العنبية ،تخلصي من الطرية والتالفة
منها ،ثم أزيلي سوقها .يمكنك استعمال الحبات البيضاء.
• يمكنك حفظ العنبية الطازجة مدة شهرين في كيس
بالستيكي تقفلينه بــإحـكــام وتضعينه فــي ال ـبــراد .كذلك
تستطيعين االحتفاظ بها في الثالجة مدة سنة.
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كلمات متقاطعة

10
كلمة السر

 -6م ـهــرب (م) – مـطــربــة ســوريــة
شابة.
 -7ترأف – يألف.

 -8شريط من الجلد في اآللــة (م)
– نميل (م).
 -9يطويها – تشاهد.

 -١٠مــدي ـنــة سـيــاحـيــة ب ـس ـتــان –
صفة.

سوني

عموديا:

 -1مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـغ ــربـ ـي ــة ت ـح ـت ـل ـهــا
إسبانيا – استجوبها.
 -2للتعريف – لفظة تأفف – فيلم
ل ـس ـه ـيــر رم ـ ـ ــزي ومـ ـحـ ـم ــود عـبــد
العزيز.
 -3من الفاكهة (م) – زهــر أبيض
عطر.
 -4ت ـشــاهــده – أم ـي ــرة م ــن بـنــات
الملك فاروق.
 -5كـ ـم ــن ( م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) – ض ـم ـيــر
المخاطب – سيدة (م).

4

sudoku

 -1مدينة سياحية شمال سيناء.
 -2برلين (مبعثرة) – ناعم ولين
(م).
 -3مطرب مصري شاب.
 -4دارة ا ل ـق ـمــر – ث ـغــر – نصف
(قريب).
 -5ن ـغ ـمــة مــوسـيـقـيــة – والـ ـ ــدة –
ميثاق (م).
 -6مهارة وموهبة – للنداء.
 -7ب ــدي ــل ال ـخ ـب ــز فـ ــي ال ـم ـنــاطــق
الصحراوية.
-8أول فيلم مصري صامت – أديب
إيطالي.
 -9خذ – موقد كبير – أصلح.
فيلم ليسرا ومحمود ياسين.
ً -١٠

4
9

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل
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ومتخصصة في صناعة إلكترونية .
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5 4 7
1 2 3
8 6 9
3 9 1
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9 1 6
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كلمة السر:

فلك

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

٣٠

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3795األحد  3يونيو 2018م  18 /رمضان 1439هـ

ً
مهنيا :إلجأ إلى حدسك وتفهم الغير من دون
افتعال مشاكل.
ً
عــا طـفـيــا  :ال تفكر بالحبيب بالمطلق بــل كيف
تستطيع إسعاده.
ً
اجتماعيا :تغمرك الكواكب برعايتها وتحضر
ً
ً
لك وضعا جيدا.
رقم الحظ.8 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :اإلرادة وحدها ال تكفي من دون تنظيم
جيد وعملي.
ً
عاطفيا :تصطلح عالقتك بالحبيب وتعود
المياه إلى مجاريها.
ً
اجتماعيا :احــذر صــداقــات مربكة تجلب لك
متاعب كثيرة.
رقم الحظ.1 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :أعد حساباتك وضع جدوال إلنجازاتك في
الفترة األخيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـمــل إلس ـع ــاد الـحـبـيــب ول ــن تضيع
ً
سدى.
أتعابك
ً
اجتماعيا :تدعى إلى ندوة أدبية يكون لها صدى
ً
إيجابيا لديك.
رقم الحظ.15 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :اعتمد الرقة والمرونة كي ال تصطدم
ببعض الزبائن.
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـخــذ شــراكـتـكـمــا حـجـمــا كـبـيــرا
وتقدمان على قرار هامٌ.
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن متحفظا ومتكتما أمام بعض
المحيطين بك.
رقم الحظ.19 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تحمل هــذه الفترة تـطـ ّـورات وينبغي أن
ً
تكون جاهزا لها.
ً
عــاطـفـيــا :ال ـتــواصــل مــع الـشــريــك ي ــزداد صعوبة
وتفكر باالبتعاد.
ً
اجتماعياّ :
ّ
بحرية وتلقى
تعبر اليوم عن آرائــك
ً
تجاوبا من الغير.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :يتراجع برجك قليال وتواجه سوء تفاهم
وعمليات تأجيل.
ً
ً
ً
عاطفيا :تواجه انفصاال أو فراقا ما يؤثر سلبا
في معنوياتك.
ً
ً
اجتماعيا :كن حذرا من إشاعات تطال أحد أفراد
العائلة.
رقم الحظ.11 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تقرر استخدام أسلوب أكثر جدوى في
تنفيذ مهامك.
ً
ً
ّ
عاطفيا :تفكر جديا في المسار الذي تتخذه
عالقتك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :مساعدة الغير واجبة ولكن ليس
على حساب صحتك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
تهتم بشؤون األموال والعائدات وتضع
مهنيا:
ً
برنامجا الستثمارها.
ً
عاطفيا :وضعكما يميل إلــى الرتابة وتتحمل
أنت المسؤولية.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى خبرا مهما تستعيد بنتيجته
معنوياتك اإليجابية.
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :يحمل بــر جــك تغييرات جـيــدة تنعكس
ً
إيجابا عليك.
ً
عاطفيا :جميل أن تقدم هدية متواضعة للشريك
الذي يحبك.
ً
اجتماعيا  :بعدما عاكسك كــو كــب ا لـحــظ يعود
ً
إليك مبتسما.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـتـعــقــد األمـ ــور وتـبـحــث عــن ح ـلــول مع
اختصاصيين.
ً
عاطفيا :تكبر الشكوك في قلبك تجاه الحبيب
وتفكر في هجره.
ً
ً
ّ
التغيرات الفلكية قلقا على
اجتماعيا  :تشكل
الصعيد العائلي.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :تنجز مشروعا قديما وتفرح بمستجدات
ً
تحمل معها ربحا.
ً
عاطفيا :تطرأ مشكلة ذات صلة بالطرف اآلخر
ً
تقلقك كثيرا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحـمــل ه ــذه األيـ ــام أخ ـط ــارا صحية
عليك فاحذر.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :انتبه لنفسك فــي عملك و حــا فــظ على
توازنك وصحتك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كــن مـتـفـهـمــا واب ـت ـعــد عــن ال ـنــزاعــات
المستمرة مع الشريك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـتـعـيــد ال ـث ـقــة بـنـفـســك وت ـبــدو
ً
ً
مطمئنا وبشوشا مع الجميع.
رقم الحظ.12 :
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مجتمع

«شاطئ النخيل» يقيم
غبقة للدبلوماسيين
أقام فندق ومنتجع شاطئ النخيل غبقة رمضانية
لألسرة الدبلوماسية وعمالء الفندق ،وذلك بدعوة
من المديرة التنفيذية للفندق ،المهندسة غصون
الخالد ،والمدير العام ربيع األطرش ،الذي كان في
استقبالهم مع طاقم اإلدارة.
وقد لبى الدعوة لفيف كبير من السفراء العرب
واألجانب المعتمدين لدى الكويت ،وعدد كبير من
ممثلي الشركات وعمالء الفندق.

فرح العياضي وزميلتها

غصون الخالد مع إدارة الفندق

أحمد دكرور

السفير السنغالي عبداألحد إمباكي مع السفراء

الخالد واألطرش

« »KASتحتفل بتخريج الدفعة الخامسة
احتفلت مدرسة الكويت األميركية
( )KASبتخريج الدفعة الخامسة
من الصف الثاني عشر ،في قاعة
دسمان بفندق راديسون بلو
الكويت.
وفي كلمتها بالنيابة عن أعضاء
مجلس اإلدارة ،هنأت مديرة
المدرسة أمينة الشطي الطلبة
واألهالي بالتخرج ،مشيرة إلى
أن هذه الدفعة المميزة تعبر
عن الرسالة السامية للمدرسة،
حيث تنمية الشخصية العلمية
واالجتماعية المستقلة للطالب
والمبنية على المبادئ والقيم
الفاضلة مع التركيز على عناصر
التفوق العلمي.

مديرة المدرسة أمينة الشطي

الطالب خالل قطع كعكة التخرج

محمد أحمد فرج األول من اليسار مع أصدقائه

مديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس أثناء االحتفال

«دبي للسياحة» تقيم غبقة لإلعالميين في فندق فورسيزونز
ً
احتفاال بحلول شهر رمضان
المبارك ،وإحياء للتقاليد
الرمضانية ،نظمت "دبي
للسياحة" غبقة رمضانية
استضافت خاللها نخبة من
ممثلي وسائل اإلعالم والمؤثرين
االجتماعيين الكوتيين ،في
خيمة جواهر بفندق فورسيزونز
الكويت برج الشايع.
وجاءت الفعالية فرصة اللتقاء
المدعوين وتعزيز روابط
الصداقة القوية بين إمارة دبي
والكويتيين.
عدد من الحضور أثناء الغبقة

جانب من الحضور

ممثلو «دبي للسياحة» مع بعض ضيوف الغبقة

حضور إعالمي

من ضيوف الحفل

٣١
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مسك وعنبر

التأليف واإلخراج مشكلتان تعانيهما الدراما الرمضانية
بعض الشخصيات تتأرجح بين اإلجادة واإلخفاق وعدم المحافظة على سيكولوجياتها
الكثير على السباق الدرامي الرمضاني متأبطا مشروعه
يراهن ً
الفني ،ومعلنا أن مسلسله األكثر أهمية خالل مجموعة األعمال
التي ستعرض خالل هذا الشهر ،لكن سرعان ما تذهب هذه
التصريحات مع الريح مع بدء عرض المسلسل ،فتظهر األخطاء
ويتناقلها رواد مواقع التواصل ،وتستعر المعركة بين المؤيدين
والرافضين حول هذا العمل أو ذاك.
ً
وبعيدا عن هذا الصراع الدائر ،تبدو مشكالت كثيرة واضحة في
العمل الفني منها الـتأليف واإلخراج ،إضافة إلى تواضع أداء
بعض الفنانين.

ففي مجال التأليف ،يالحظ المتلقي أن ثمة أعماال مقتبسة من
التغيرات لها لمواكبة األجواء
أعمال أخرى تم إجراء بعض
ً
المحلية وإن كان الخيال فيها مبالغا فيه .صحيح أن الخيال
مطلوب في العمل الفني لكن ليس بهذا الحجم ،لذلك يجب أن
يعي المؤلف ًأو الكاتب أن ما يحدث في األعمال التركية وغيرها،
ويحقق نجاحا ال يعني أن اقتباسه سيكفل النجاح للعمل ،أما
اإلخراج ،فيحتاج المخرج إلى خبرة كبيرة ودراية وثقافة عالية
ً
حتى يقدم أعماال تقترب من الكمال ًالفني ...وفيما يلي نستعرض
بعض األعمال التي حققت صدى طيبا لدى الجمهور:
واسـتـطــاع سعد الـفــرج إجــادة
دوره ،فهو الخبير بهذه النوعية
مــن الـشـخـصـيــات ،وأت ـقــن الفنان
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـ ـح ـ ــداد دوره فــي
العمل ،وظهر في بعض المشاهد
ال ـش ـخ ــص الـ ـمـ ـح ــرض ال ـم ـه ــرول
نحو غرس الفرقة والشتات بين
األفراد من خالل بث سموم نفسه
وش ــروره ــا إل ــى ص ــدور اآلخــريــن
الــذيــن يسعى إلــى تحويلهم إلى
أدوات في يده يحركهم كما يشاء.

الفي الشمري
مع اقتراب الثلث األخير من
شهر رمضان ،يتضح أن معظم
األع ـمــال الــدرامـيــة التلفزيونية
تعاني كثيرا من المشكالت ،وفي
مقدمتها األخـطــاء اإلخــراجـيــة،
أو عــدم اكتمال الــرؤيــة الثاقبة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى قـ ـص ــور فـ ــي ب ـنــاء
الشخصيات ،أو عدم القدرة على
تحديد مالمحها والتعمق في
سيكولوجياتها ،أو المحافظة
عـلــى الـ ـت ــوازن ف ــي ردود الفعل
ت ـجــاه ال ـمــواقــف ال ـتــي تتعرض
ل ـهــا ،لــذلــك ت ـبــدو الشخصيات
م ـ ـ ـتـ ـ ــأرج ـ ـ ـحـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
واإلخفاق.
ه ـ ــذه ال ـس ـل ـب ـي ــات يـتـحـمـلـهــا
المؤلف ،وهذا ال يعني أن الممثل
بمنأى عن تلك السلبيات التي
تطفو على السطح بشكل كبير
خـ ـ ــال الـ ـم ــوس ــم ال ــرمـ ـض ــان ــي،
السـيـمــا ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع نسبة
المشاهدة ،فالممثل هو عنصر
م ـهــم جـ ــدا ،ألن ث ـمــة مـســؤولـيــة
ك ـب ـيــرة ت ـقــع ع ـلــى ع ــات ـق ــه ،فهو
إحدى أهم الحلقات في العملية
الـفـنـيــة إن لــم يـكــن أهـمـهــا ،فــإن
استطاع تقديم أداء متقن ّ
سهل
مهمة المخرج ،وكذلك العاملين
خـلــف ال ـكــوال ـيــس ،ف ـمــاذا يفعل
المخرج إن كان األداء متواضعا،
وك ـي ــف ي ـع ــال ــج األخ ـ ـطـ ــاء عقب
التصوير؟
بالطبع لــن يستطيع تغيير
أي شـ ـ ــيء إن ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدث ذل ــك
أثـ ـن ــاء ال ـت ـص ــوي ــر ،وهـ ـ ــذا األم ــر
يتطلب مخرجا واعـيــا ويعمل
بدقة متناهية ،وبمرافقة فريق
عمل مــن الفنيين والمخرجين
الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن لـ ـتـ ـق ــدي ــم أب ـه ــى
ص ــورة ،ألن فريق العمل الفني
ي ـش ـك ــل ال ـن ـق ـط ــة ال ـف ــاص ـل ــة فــي
عملية اكـتـمــال عـنــاصــر العمل
الفني ،لذلك يجب توافر مخرج
جـيــد لـتـقــديــم عـمــل مـتـقــن ب ــدءا

مع حصة قلم
سعاد عبدالله
م ــن ال ـنــص إل ــى اخ ـت ـيــار أمــاكــن
التصوير ومتابعة األمور الفنية
األخرى.

عودة النجوم
شـهــد رم ـضــان ال ـج ــاري عــودة
الـ ـنـ ـج ــوم إل ـ ــى ش ــاش ــة ت ـل ـفــزيــون
الـكــويــت ،مستقطبا الفنان سعد
الـ ـف ــرج وأحـ ـم ــد ج ــوه ــر ومـحـمــد
ج ــاب ــر وسـ ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه وح ـيــاة
الفهد ومحمد المنصور وغيرهم،
وش ـ ــارك ال ـف ـنــان سـعــد ال ـف ــرج في
ّ
مـسـلـســل «س ـم ــوم  -ال ـم ـع ــزب ،»٢
إل ــى جــانــب الـفـنــان أحـمــد جوهر
وعبدالعزيز الـحــداد وميس كمر
ومنى شداد وغيرهم ،والمسلسل
من تأليف أحمد جوهر وإخــراج
البيلي أحمد.
وقـ ــدم فــريــق الـعـمــل مجموعة
خطوط درامية تدور ضمن إطار
تراثي يحتدم فيها الـصــراع بين
شـ ـ ــداد الـ ـ ــذي يـ ـ ــؤدي شـخـصـيـتــه
الفنان أحمد جوهر ،وبوسعدون
ال ـ ــذي يـلـعــب شـخـصـيـتــه الـفـنــان
سعد الـفــرج ،إذ يسعى كــل طرف
إلى تحقيق أهدافه ،فتكون الحرب
الــدائــرة بينهما عــن طــريــق أفــراد
آخـ ــريـ ــن ،ف ـس ـمــوم ي ــوع ــز لبعض
األف ـ ـ ــراد بـ ـض ــرورة الـتـخـلــص من

شـ ـ ـ ــداد ،ويـ ـس ــاع ــد سـ ـم ــوم ب ـهــذه
المهمة الفنان عبدالعزيز الحداد.
وي ـحــرص جــوهــر عـلــى ظهور
عـ ـمـ ـل ــه بـ ـشـ ـك ــل الئ ـ ـ ـ ـ ــق ،الس ـي ـم ــا
أنـ ـ ــه اسـ ـتـ ـغ ــرق مـ ـ ــدة ط ــوي ـل ــة فــي
التحضير لــه ،إذ إن الـجــزء األول
مــن العمل عــرض فــي عــام ،2014
كما أن فــريــق العمل ط ــرأت عليه
بعض التغييرات كخروج بعض
الممثلين ودخول آخرين.
وخ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل ي ـس ـلــط
ج ــوه ــر الـ ـض ــوء ع ـل ــى مـجـمــوعــة
قضايا مهمة ،السيما أنه المؤلف
وال ـم ـن ـت ــج ،ف ـه ــو ي ـتـ ـن ــاول حـقـبــة
تاريخية من كويت الماضي قبل
ظهور البترول ،فيتوغل في رصد
شكل العالقات اإلنسانية وطبيعة
المجتمع آنذاك ،ويسعى إلى ربط
الحاضر بالماضي لتشكيل حلقة
مستمرة تمضي نحو المستقبل،
إضافة إلى جذب انتباه المشاهد
ع ـبــر ل ـغــة ب ـصــريــة مـقـنـعــة تشبه
بساطة الفترة المتناولة في العمل،
فهو بــذلــك يلجأ إلــى الـتــاريــخ أو
التراث للكشف عن الصواب ،كما
ي ــرك ــز ال ـع ـمــل ع ـلــى ك ــل م ـكــونــات
المجتمع الكويتي حينئذ ،سواء
ً
داخ ــل ال ـســور أو خــارجــه ،مقدما
ً
مزيجا بين الحضر والبدو ضمن
توليفة درامية جميلة.

مرام متوسطة هيا عبدالسالم وأحمد المقلة

ّ
تعرض مسلسل «مع حصة قلم»
لهجوم كبير عبر مواقع التواصل،
وأثار العمل الكثير من ردود الفعل
السلبية ت ـجــاه أب ـطــالــه ،وبــالــرغــم
مــن ه ــذا الـهـجــوم الـكـبـيــر ،ف ــإن كل
التعليقات تنحصر حــول األلفاظ
غـيــر الــائـقــة كــالـســب والـشـتــم في
حـ ـ ــوارات ال ـع ـمــل ،كـمــا أن البعض
ّ
وجـ ـ ــه ال ـت ـه ــم إل ـ ــى ال ـف ـن ــان ــة ح ـيــاة
الفهد ،ألنها نجمة العمل األولــى
وكذلك المنتجة ،لكن هذا ال يعني
أن أداء ه ــا كــان سيئا ،بــل الهجوم
توجه نحو أبـطــال العمل ،ومنهم
مشاري البالم وعبير أحمد وإلهام
علي ،وكذلك األطفال في العمل الذي
اعتبر البعض أن ما يجري يساهم
في الهدم وليس البناء.
وف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل ق ــدم ــت حـيــاة
الفهد حكاية امرأة تنسى ما يدور
حولها ،لهذا السبب تحتفظ بورقة
وقـلــم لـتــدويــن أب ــرز األمـ ــور ،حيث
تتوالى األح ــداث في هــذا االتجاه،
ً
وتـكــون مطمعا لكل الراغبين في
االستيالء على ثروتها.
يشار إلــى أن العمل مــن تأليف
علي الدوحان وإخراج مناف عبدال.

عبرة شارع
لــم يكن مسلسل «عـبــرة شــارع»
بمنأى عــن الهجوم على أحــداثــه،
ً
السـيـمــا أن الـعـمــل ي ـت ـنــاول حــدثــا
ً
مـهـمــا ،إذ تـعــانــي إح ــدى الفتيات
ح ــال ــة اغـ ـتـ ـص ــاب ت ـع ــرض ــت ل ـهــا،
وأحدث ذلك ضجة كبيرة في مواقع
التواصل بين مؤيد ومعارض لما
يجري من أحداث ،وفي خضم هذه
األمور تقدم الفنانة القديرة سعاد
ً
عبدالله دورا جميال ،إضــافــة إلى
أداء ال يقل جماال عن شخصيتها.
وت ـ ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـعـ ـم ــل ب ـيــن
ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ــرج ــل الـسـتـيـنــي
العصامي الذي استطاع بناء نفسه،
بعد أن اختلست شقيقته الصغرى
انتصار كل أمواله ،ليبدأ من جديد
ً
مــاديــا ،مــن دون أن يتخلى عنها،
على عكس تصرفاتها معه كامرأة
متسلطة وجاحدة ،تجد لكل غلطة
ألـ ــف م ـب ــرر ،وال ت ـخ ــاف ق ــرارات ـه ــا
الطائشة ،ألنها تعلم أن شقيقها
ً
الكبير سيقف إلى جانبها دائما،

ملصق مسلسل «سموم المعزب»
المسلسل من تأليف حمد الرومي
وإخراج منير الزعبي.

عطر الروح
وتخوض الفنانة هدى حسين
ع ـب ــر م ـس ـل ـس ـهــا الـ ـج ــدي ــد «ع ـطــر
الـ ــروح» مـغــامــرة درام ـيــة ال تبدو
ســالـكــة بسبب ال ـص ــراع النفسي
الكبير ال ــذي يخيم عـلــى العمل،
فهذه النوعية من األعمال تحتاج
إلى عناية ودقة ،إضافة إلى تطور
الحدث وخالل الحلقات الماضية
تناول العمل حكاية طبيبة نفسية
ي ـت ــم إي ـق ــاف ـه ــا عـ ــن ال ـع ـم ــل ل ـمــدة
ً
 20ع ــام ــا ،إل ــى أن تـجــد الـفــرصــة
للعودة واإلشراف على عالج أحد
األشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة ،لتتداخل خطوط العمل
في متاهة من العالقات اإلنسانية
المتشابكة والتغيرات الحادة التي
تطرأ على حياتها وأسرتها ،ضمن
عوالم من األجواء النفسية المركبة
لشخصيات متنوعة.

المواجهة
وم ــن األع ـم ــال الـمـعــروضــة في
شهر رمضان ،مسلسل «المواجهة»
الــذي يتطرق للحب وأس ــراره في

ح ـي ــاة ال ـب ـشــر وأث ـ ـ ــره ف ــي تغيير
حـيــاتـهــم ،فـفــي ك ــل حـلـقــة حكاية
ل ـ ــدور ال ـح ــب وأسـ ـ ـ ــراره الجميلة
ف ــي ج ــو رومــان ـســي ال يـخـلــو من
الـكــومـيــديــا وال ـتــراج ـيــديــا ،حيث
تدور األحداث بين  4شخصيات،
هم عبدالله وليالي وصقر وأنوار،
بعد أن تجمعهم قصة حب غريبة
بــاألحــداث الدرامية المشوقة في
إطار من المغامرات والمصادفات
بـ ـي ــن ف ـل ـس ـف ــة الـ ـح ــب واالنـ ـتـ ـق ــام
والـم ـفــارقــات الــدرام ـيــة وال ـصــراع
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــب ال ـ ـشـ ــريـ ــف فــي
مواجهة ظروف ومصاعب الحياة
بالمجتمع الخليجي.
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ش ـج ــون
ال ـ ـه ـ ــاج ـ ــري تـ ـ ـخ ـ ــوض الـ ـم ــوس ــم
ال ــرم ـض ــان ــي ال ـح ــال ــي بـمـسـلـســل
«ال ـم ــواج ـه ــة» ،بـجــانــب نـخـبــة من
الفنانين ،منهم حسين المنصور،
ومحمد العلوي ،ونــور الغندور،
وفهد بــاســم ،وسـعــود بوشهري،
وصابرين بورشيد ،ومن تأليف
محمد الكندري ،وإخــراج حسين
الحليبي.

تنطلق أحــداثــه مــع مقتل التاجر
الكبير محمد الــراكــد فــي الهند،
ت ـ ــارك ـ ــا ول ـ ـ ـ ــده الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ج ــاس ــم
وزوجته الحامل التي تتوفى بعد
عدة أشهر من والدة ابنتهما نورة،
بعد أن يستولي منصور وزوجته
غنيمة على أموال وأمالك التاجر
الكبير ،ويقومان بتربية الطفلين
الصغيرين إلى أن تقع المفاجأة
الكبرى ،وتـبــدأ رحلة البحث عن
الحقيقة وسط أجواء من التشويق
وال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة ،ح ـي ــث يتكشف
عديد من األحداث واألسرار حول
رحلة محمد الراكد وأسرار حادثة
مقتله هناك.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ال ـم ـس ـل ـســل من
تأليف عبدالله سعد وإخراج أحمد
المقلة ،وبطولة :هيا عبدالسالم،
وعلي كاكولي ،وإبراهيم الحربي،
وعـ ـ ـب ـ ــداإلم ـ ــام عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ول ـي ـلــى
عبدالله ،ومرام البلوشي ،ومحمد
ال ـع ـج ـي ـم ــي ،وش ـف ـي ـق ــة ي ــوس ــف،
والراحل عبدالله الباروني.

الخافي أعظم
ومن أبــرز األعمال في رمضان
مسلسل «ال ـخــافــي أع ـظ ــم» ،ال ــذي

خبريات
عبدالله الطراروة يخوض
تجربة صعبة ومختلفة

يخوض الفنان عبدالله
ً
الطراروة صراعا مع ذاته
في كل شخصية يقدمها،
فهو يسعى إلى إرضاء
ذائقته الفنية عبر تقديم
أعمال تنال استحسان
الجمهور وتشكل عالمة
بارزة في مشواره.
ويقدم خالل رمضان
الحالي في مسلسل «عبرة
شارع» شخصية الشاب
الذي يريد العودة إلى
ممارسة حياته الطبيعية
عقب تخلصه من مشكلة
اإلدمان التي كانت تكبل
رغباته وتثقل همته.
ً
ويعيش صراعا مع نفسه
قبل صراعه مع المجتمع
ويمضي ضمن هذا االتجاه
في البحث عن سبل تكفل
له العودة إلى النسيج
االجتماعي الذي تارة
يفتح له أبواب العودة،
وأخرى يوصدها في وجهه
ألن ثمة افرادا ال يقبلون
بالتوبة.

الرهيدي يلجأ إلى الفكاهة
في «جوائز السعودية»

يقدم الفنان عبدالمجيد
الرهيدي البرنامج
الترفيهي جوائز
السعودية ،عبر قناة ،sbc
واستطاع من خالل حسه
الكوميدي ،إضفاء الفكاهة
على هذا البرنامج.
وتمكن الرهيدي ،عبر
قفشاته وخفة دمه
وعفويته ،من تقديم شكل
جديد لمقدمي برامج
المسابقات في السعودية،
وإن كان هذا النوع من
التقديم رائجا في قنوات
أخرى ومنذ فترة ليست
قصيرة ،لكن ما يميزه أنه
يعرض عبر قناة تابعة
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون
السعودية.
يشار إلى أن قناة sbc
انطلقت حديثا بالتزامن
مع شهر رمضان.

«الصدمة  »3يتعرض لنقد
الذع واستياء عارم

مشاري البالم وعبير أحمد

النقاد يشيدون بأداء الفخراني ويقدمون مالحظات على «عوالم خفية»

●

القاهرة  -هيثم عسران

ت ـب ــاي ـن ــت آراء الـ ـنـ ـق ــاد فـ ــي م ـص ــر ح ـ ــول األعـ ـم ــال
الــرم ـضــان ـيــة ،إذ اع ـت ـبــر ال ـنــاقــد طـ ــارق ال ـش ـن ــاوي أن
الشخصية التي يقدمها الفنان عادل إمام في مسلسل
«ع ــوال ــم خـفـيــة» ال تتناسب مــع عـمــره الحقيقي ،أمــا
الفنان يحيى الفخراني فقد استطاع تقديم عمل درامي
مختلف ،فــي حين ت ــرى الـنــاقــدة مــاجــدة خيرالله أن
الدورة الحالية تشهد خروج بعض الفنانين من األدوار
النمطية عبر أعـمــال متميزة« ،الـجــريــدة» استطلعت
آراء عدد من النقاد المصريين حول األعمال الدرامية
المعروضة على الشاشات ،وتطرقت إلى مالحظاتهم
على الموسم الدرامي األهم حتى اآلن
ذكــر الناقد طــارق الشناوي أنــه رغــم عــدم مناسبة
المرحلة العمرية التي يقدمها الفنان عــادل إمــام مع
عمره الحقيقي فــإن التجربة بشكل عــام تحسب له،
خاصة مع اختياره كتابا شبابا لتقديم العمل ،مشيرا
إلى أن الفنان القدير استطاع تأكيد مكانته في الدراما
التلفزيونية بــاعـتـبــاره مــن أهــم نجومها الــذيــن يتم
تسويق األعمال بأسمائهم ويتابعهم الجمهور.
وقال الشناوي إن الفنان يحيى الفخراني أيضا من
النجوم الذين استطاعوا تقديم عمل درامي مختلف،
م ـنــاســب ألف ـ ــراد األس ـ ــرة ف ــي رمـ ـض ــان ،الف ـت ــا إل ــى أن
الفخراني اختار التعاون مع فريق عمل لديه روح تفاهم
كبيرة ،خاصة بين المؤلف محمد رجاء والمخرجة هالة
خليل ،وهو ما انعكس على الصورة التي ظهرت على
الشاشة ،السيما مع وجــود مساحات كبيرة ومهمة
ألدوار أخــرى في مسلسل «بالحجم العائلي» وليس
الفخراني بمفرده في العمل.
وان ـت ـقــد ف ـك ــرة اع ـت ـمــاد األعـ ـم ــال ال ـكــوم ـيــديــة على
اإليفيهات فقط ،إلضحاك الجمهور بدال من التماسك

دراميا ،موضحا أن غالبية األعمال الدرامية الكوميدية
اعـتـمــدت نـفــس األس ـل ــوب الـكــومـيــدي ال ــذي يـقــدم في
«مسرح مصر» ،خاصة مع وجود غالبية نجوم «مسرح
مصر» كأبطال في هذه األعمال.
وشدد على أن ثمة فنانين أثبتوا مكانتهم دراميا،
وقــدمــوا أنفسهم كأبطال سيكون لهم تــواجــد خالل
الفترة المقبلة ،ومنهم ياسر جــال ،وعمرو يوسف،
إضافة إلى محمد رمضان ،مشيرا إلى أن رمضان 2018
يشهد حضورا قويا للدراما النسائية.

األعمال
الكوميدية
ينقصها التماسك

وأضـ ــاف رم ــزي أن ع ــادل إم ــام ويـحـيــى الفخراني
من النجوم الذين نجحوا في تقديم أعمال جيدة في
رمضان بموضوعات شيقة تجذب األسرة لمتابعتهم،
وتضيف إلــى مسيرتهم الفنية ،مبينا أنهم نجحوا
أيضا في توظيف ضيوف الشرف بشكل جيد حتى
اآلن ،خاصة في «عوالم خفية» الذي شهد تواجد عدد
كبير من الفنانين.

األدوار النمطية
من جهتها ،قالت الناقدة ماجدة خيرالله إن الدراما
الرمضانية تشهد وجود أعمال متميزة عديدة ،وتشهد
خروج بعض الفنانين من األدوار النمطية التي قدموها
من قبل ،وفي مقدمتهم مصطفى شعبان الــذي يقدم
دورا جديدا خــرج به من اإلطــار الــذي قــدم فيه نفسه
عدة مرات خالل السنوات السابقة ،الفتة إلى أن بدايات
مسلسالت «مليكة» و«اختفاء» كانت مميزة جدا.
وأضافت خيرالله أن مسلسل «كلبش  »2من األعمال
الدرامية التي تستحق المتابعة ،بسبب طبيعة أحداثه
المكتوبة بشكل جيد ،مشيرة إلى أن محمد رمضان في
تجربته «نسر الصعيد» لم يقدم تطورا للشخصيات
التي قدمها مــن قبل ،على العكس مــن الفنان يحيى
الفخراني الذي يقدم من خالل «بالحجم العائلي» تجربة
جديدة مختلفة عن أعماله السابقة.
بدوره ،أكد الناقد كمال رمزي أن األعمال الدرامية
رغم عددها فإن أيا منها لم يفجر مفاجآت كبيرة ،ولم
يفاجئ أحدها الجمهور بمستوى غير متوقع أو أكثر
تميزا ،مشيرا إلى أن هناك بعض الفنانين الذين قدموا
أداء مميزا في أدوارهم ومنهم فتحي عبدالوهاب.

الفخراني وميرفت أمين في مسلسل «بالحجم العائلي»

وعما إذا كان «عوالم خفية» محاكاة لقصة حياة
الفنانة الــراحـلــة سـعــاد حسني ،أوض ــح أن القصة
أقــرب لمحاكاة ظــروف وفــاة الفنانة الراحلة ميمي
شكيب ،والتي توفيت بطريقة مشابهة ،مؤكدا أن
القصة مثيرة وتحمل تفاصيل جعلت الجمهور
متشوقا لمتابعتها.

تعرض برنامج الصدمة
 3لهجوم كاسح من
المشاهدين ،معتبرين
أن ما يجري في حلقاته
استفزاز لمشاعر الجمهور،
القتناص دفقة أحاسيس
يتم تصويرها كرد فعل
تجاه موقف إنساني له
وقع كبير على المتلقي.
ويركز البرنامج على
مواقف إنسانية صعبة
مفبركة ،يقع في شركها
الجمهور كنوع من
الكاميرا الخفية لكن
بأسلوب متطور.
وأعرب الكثير من
الجمهور ،عبر مواقع
التواصل ،عن استيائهم
العارم من استغالل مشاعر
الناس بطريقة غير الئقة.
يشار إلى أن البرنامج
جرى تصويره في أكثر من
دولة عربية ،من خالل فريق
عمل مختلف.
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دوليات
ُ
سقط باإلجماع قرار واشنطن المضاد للكويت
ي
األمن
مجلس
ّ
ّ
العتيبي :الفيتو األميركي يغذي التطرف ورسالة مفادها أن إسرائيل مستثناة من المحاسبة واإلدانة

سلط استخدام الواليات
المتحدة حق النقض (الفيتو)
ضد مشروع قرار أعدته
الكويت في مجلس األمن،
يندد باستخدام إسرائيل القوة
ضد المدنيين الفلسطينيين،
الضوء على خالفات واشنطن
مع األصدقاء والخصوم على
حد سواء في شأن القضية
الفلسطينية  -اإلسرائيلية.

رفض مجلس األمن مشروع قرار
صاغته الــواليــات المتحدة ،يدين
حركة حـمــاس ،على خلفية أعمال
العنف األخيرة في غزة ،ويدافع عن
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ول ـ ـ ـ ــم ت ـ ــؤي ـ ــد أي دول ـ ـ ـ ـ ــة سـ ــوى
الــواليــات المتحدة مـشــروع القرار
عند طرحه للتصويت أمام مجلس
األمن المؤلف من  15دولة.
وحـ ـص ــل مـ ـش ــروع ال ـ ـقـ ــرار عـلــى
موافقة  10دول من إجمالي الدول
االعضاء في المجلس ،فقد انضمت
فرنسا وروسيا والصين وساحل
الـ ـع ــاج وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان وبــول ـي ـف ـيــا
وبيرو والسويد وغينيا االستوائية
إلى الكويت في التصويت لمصلحة
مـشــروع الـقــرار األول ،ولــم ترفضه
سوى الواليات المتحدة ،وامتنعت
عن التصويت بريطانيا وهولندا
وبولندا وإثيوبيا.
وي ـح ـتــاج أي قـ ــرار إل ــى مــوافـقــة
 9أصـ ـ ـ ــوات ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،مـ ــع ع ــدم
استخدام حــق النقض مــن قبل أي
م ــن األع ـض ــاء الــدائ ـم ـيــن الـخـمـســة،
وهم الواليات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا وروسيا والصين.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــدت سـ ـفـ ـي ــرة ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي
هـيـلــي غــالـبـيــة الـمـجـلــس قــائـلــة إن
التصويتين أظهرا أن الغالبية كانت
تنوي توجيه اللوم إلسرائيل ،وال
تريد توجيه اللوم لحركة حماس،
معتبرة أن مشروع القرار الكويتي
بإدانته اسرائيل في أعمال العنف
"يتضمن توصيفا على قــدر كبير
م ــن ع ــدم ال ــدق ــة ل ــأح ــداث االخ ـيــرة
في غزة".

العتيبي

الجيش اإلسرائيلي
قتل مسعفة
ً
فلسطينية وشابا
حاول تنفيذ عملية
دهس

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أع ـ ــرب م ـن ــدوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
ال ـس ـف ـيــر م ـن ـصــور الـعـتـيـبــي عن
أسـفــه لـعــدم تمكن مجلس األمــن
مــن اعتماد مـشــروع الـقــرار الــذي
يـ ـن ــص عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
وال ـ ـتـ ــي أثـ ـبـ ـت ــت األي ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
الماضية أنه أحوج ما يكون لها
في هذه الظروف المأساوية التي
يمر بها الشعب الفلسطيني.
وقال العتيبي ،في كلمته التي
ألقاها فــي الجلسة المخصصة
ل ـل ـت ـصــويــت ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــرار
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سلة أخبار
تواصل االحتجاجات في
األردن على ضريبة الدخل

تواصلت االحتجاجات في
عمان وعدد من المدن األردنية
مساء أمس األول ،على قانون
ضريبة الدخل وسياسة رفع
األسعار .وفي العاصمة عمان
تجمع أكثر من ألفي شخص
قرب مبنى رئاسة الوزراء ،رغم
اإلجراءات األمنية المشددة
وهم يهتفون "الشعب يريد
إسقاط الحكومة" و"ما خلقنا
لنعيش بذل خلقنا لنعيش
بحرية" و"يا ملقي اسمع
اسمع ،شعب األردن ما رح
يركع" ،في إشارة الى رئيس
الوزراء هاني الملقي.

قوة عراقية وأميركيون
يتسلمون جبل سنجار
جلسة التصويت في مجلس األمن على مشروع قرار الكويت (رويترز)
"توفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني" ،مساء أمــس األول،
إن الرسالة التي يوجهها مجلس
االمن برفضه مشروع القرار هي
أن سلطة االح ـتــال اإلسرائيلي
دولة مستثناة من القانون الدولي
وقرارات مجلس األمن ومستثناة
من المحاسبة واإلدانة.
وأضاف أن رفض مجلس األمن
مشروع القرار يبعث أيضا رسالة
ب ــأن الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي حتى
ب ـعــد االن ـت ـه ــاك ــات واالع ـ ـتـ ــداءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـم ـت ـكــررة ألبـســط
ح ـقــوقــه االس ــاسـ ـي ــة ال يـسـتـحــق
ح ـت ــى ال ـن ـظ ــر فـ ــي آلـ ـي ــة ل ـتــوف ـيــر
الحماية الدولية له رغم تأكيدات
ال ـم ـج ـل ــس وحـ ــرصـ ــه والـ ـت ــزام ــه
بحماية المدنيين وفقا لكثير من
القرارات التي اصدرها.
وأوضح أن رفض مشروع القرار
يدل ايضا على أن االحداث االخيرة
الـتــي راح ضحيتها الـعـشــرات من
الـمــدنـيـيــن وآالف ال ـج ــرح ــى ،ومــن
بينهم أط ـفــال ون ـســاء ،ال تستحق
حتى إجراء تحقيق شفاف ومستقل
بها لتحديد المسؤول عنها ،رغم

أن الجميع يعرف من هو المعتدي
والمسؤول عن ذلك.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ع ـج ــز مـجـلــس
االمن عن االضطالع بمسؤولياته،
وإلزام سلطة االحتالل اإلسرائيلي
بتنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس
االمن ،ال شك في أنه سيفاقم تدهور
األوض ـ ــاع ف ــي األراض ـ ــي المحتلة،
ويــزيــد مـشــاعــر اإلح ـب ــاط وال ـيــأس
ل ـ ــدى ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،مـمــا
سيساهم بدوره في استمرار التوتر
وع ــدم االسـتـقــرار وتـصــاعــد اعمال
الـعـنــف وتـغــذيــة مـشــاعــر الكراهية
والتحريض والتطرف.
وبـ ـي ــن ال ـع ـت ـي ـبــي أن م ـش ــروع
الـقــرار ،الــذي لم يتمكن المجلس
م ـ ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاده بـ ـسـ ـب ــب ال ـف ـي ـت ــو
االمـ ـي ــرك ــي ،ت ـقــدمــت ب ــه ال ـكــويــت
باسم الــدول العربية ،وبصفتها
العضو العربي في مجلس االمن،
وت ــم دعـمــه وتــأيـيــده مــن منظمة
ال ـت ـع ــاون االس ــام ــي ف ــي مــؤتـمــر
القمة االستثنائية الطارئة التي
عقدت في اسطنبول مؤخرا.
ولفت الى ان الهدف من المشروع
هـ ــو تـ ـح ــري ــك الـ ـضـ ـم ــائ ــر ل ـتــأم ـيــن

ا لـحـمــا يــة ا لـتــي يستحقها الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي أمـ ــام ال ـم ـج ــازر الـتــي
ارت ـك ـبــت بـحـقــه م ــن ق ـبــل إســرائ ـيــل
القوة القائمة على االحـتــال ليس
منذ انـطــاق المظاهرات السلمية
االخـيــرة فحسب بــل ط ــوال العقود
ال ـخ ـم ـســة ال ـمــاض ـيــة دون اك ـت ــراث
للقانون االنساني الدولي والقانون
الــدولــي لحقوق االن ـســان وق ــرارات
مجلس االمن ذات الصلة.
وأعــرب عن شكره للدول التي
صوتت لمصلحة المشروع على
م ــواق ـف ـه ــا ال ـم ـب ــدئ ـي ــة وال ــداع ـم ــة
لميثاق االمم المتحدة والقانون
الدولي.

المالكي
وفي رام الله ،اتهم وزير الشؤون
الخارجية والمغتربين الفلسطيني
رياض المالكي واشنطن بتعطيل
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة
م ـس ــؤول ـي ــات ــه ،وعـ ـب ــر عـ ــن شـجـبــه
واستيائه لمنع الواليات المتحدة
مجلس األمن من االضطالع بدوره
في حماية االمن والسلم الدوليين،

وحماية الشعب الفلسطيني ،رافضا
استخدامها حق النقض ضد قرار
توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وق ـ ــال ال ـم ــال ـك ــي" :إن اس ـت ـخــدام
ن ـي ـكــي ه ـي ـلــي ال ـف ـي ـتــو ه ــو سـقـطــة
أخــاقـيــة أخ ــرى ألمـيــركــا ،وان ـعــزال
أميركي عن الواقع وعمى سياسي،
وتـجــاهــل لــإجـمــاع الــدولــي بشأن
الجرائم والممارسات التي ترتكبها
إسرائيل وانحياز للقاتل".
وش ــدد على أنــه على الــرغــم من
تعطيل مـجـلــس االمـ ــن ،وتـقــويــض
دوره فــي حفظ االم ــن والـسـلــم فإن
القيادة الفلسطينية مستمرة في
سعيها إليجاد السبل كافة لحماية
الشعب الفلسطيني وأرضه.
وفـ ــي إس ـط ـن ـب ــول ،قـ ــال ال ـنــاطــق
بــاســم الــرئــاســة الـتــركـيــة إبــراهـيــم
غـ ــولـ ــن إن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة "الـفـيـتــو" لعرقلة صــدور
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ـ ـ ــرار ي ـ ــدع ـ ــو ل ـح ـم ــاي ــة
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن "ل ـيــس مـسـتـغــربــا،
ويؤكد مرة اخرى وقوف واشنطن
ب ـج ــان ــب ال ـ ـقـ ــوي ولـ ـي ــس ص ــاح ــب
الحق".
وق ـبــل الـتـصــويــت فــي مجلس

االمن ،قتلت المسعفة الفلسطينية
ً
رزان النجار ( 21عاما) وأصيب
نـ ـح ــو  100شـ ـخ ــص ب ــرص ــاص
وقنابل الغاز التي اطلقها الجيش
اإلسرائيلي في الجمعة العاشرة
لــاح ـت ـجــاجــات ض ـمــن مـسـيــرات
"العودة" قرب الحدود بين قطاع
غزة واسرائيل.
وندد وزير الصحة الفلسطيني
ج ـ ــواد ع ـ ــواد ب ـق ـتــل ال ـن ـج ــار أث ـنــاء
عملها في انقاذ ورعــايــة الجرحى
شرق خان يونس ،جنوب القطاع،
برصاصة حية في الصدر ،واعتبر
قتل النجار "جريمة حرب وإصرارا
لدى الجيش اإلسرائيلي على خرق
كل المعاهدات الدولية واالتفاقيات
التي تدعو إلــى حماية المسعفين
أوقات النزاعات".
وأم ـ ــس ،قـتــل فـلـسـطـيـنــي ح ــاول
دهس جنود إسرائيليين بسيارته
في الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأوض ـ ــح ال ـج ـيــش أن "إرهــاب ـيــا
على متن عربة حــاول دهس قوات
إسرائيلية ردت بفتح النار عليه ما
أدى الى مقتله".
(عواصم  -وكاالت)

الحوثي يهدد بقصف اإلمارات ويكلف شقيقه قيادة معركة الساحل

أعلن المتحدث باسم قيادة
عمليات نينوى العميد
محمد الجبوري أمس ،أن قوة
عسكرية عراقية و 9مستشارين
عسكريين أميركيين تسلموا
الشريط الحدودي بين العراق
وسورية شمال غرب الموصل
شمال بغداد .وقال الجبوري إن
"القوة العراقية والمستشارين
األميركيين دخلوا قرى أم
جريص وأم الذيبان وتل صفوك
لتأمين الشريط الحدودي
الممتد من صحراء قضاء
سنجار إلى صحراء قضاء
البعاج غرب الموصل" ،موضحا
أنه من المؤمل أن تنشئ القوة
قاعدة عسكرية ثابتة لها على
جبل سنجار .ويكتسب جبل
سنجار الذي يبلغ ارتفاعه 1400
متر أهمية استراتيجية لوقوعه
وإشرافه على الحدود العراقية
السورية.

إردوغان يؤكد ثقته المطلقة
بفوزه من الجولة األولى

القوات اليمنية تتقدم بثبات في الحديدة ...واألجانب يغادرونها

قافلة للقوات اليمنية تتجه
الى الحديدة (سكاي نيوز)

هدد الحوثيون ،أمس ،من جديد باستهداف
ً
اإلمارات بالصواريخ ردا على "هجوم الساحل"،
الــذي تقوم به الـقــوات اليمنية المتحالفة مع
ق ــوات الـتـحــالــف الـعــربــي فــي مـيـنــاء الـحــديــدة
االستراتيجي غرب اليمن.
ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين ،عن
الناطق باسم قوات الجماعة ،شرف غالب لقمان،
قوله :إن "أبوظبي عاصمة دولــة لم تعد آمنة
بعد اليوم ،وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية".
وقـ ــال إن "تـصـعـيــد اإلم ـ ــارات فــي الـســاحــل
الغربي لليمن سيقابل بتصعيد أقــوى وغير
متوقع من الجيش واللجان الشعبية (قــوات
الحوثي)".
وسـبــق للحوثيين التهديد عــدة مــرات
باستهداف اإلمــارات بالصواريخ .وأكدت
اإلم ـ ـ ـ ــارات س ــاب ـق ـ ًـا أن أجـ ــواء هـ ــا م ـ ّ
ـؤم ـن ــة،
وأنـهــا تمتلك منظومة دفــاع جــوي قــادرة

على التعامل مع أي تهديد من أي نوع.
إل ــى ذلـ ــك ،أعـلـنــت قـ ــوات الـجـيــش اليمني،
تمشيط مـنــاطــق وقـتــل وج ــرح ال ـع ـشــرات من
مـسـلـحــي جـمــاعــة أن ـصــارال ـلــه ال ـحــوث ـيــة ،في
محافظة الحديدة ،غربي البالد.
ً
وقتل  32عنصرا من الحوثيين في مواجهات
مــع المقاومة اليمنية المشتركة فــي جبهات
متفرقة من الساحل الغربي ،فيما غادر عشرات
الرعايا األجانب مدينة الحديدة مع قرب انطالق
معركة تحرير المدينة.
وت ــرك ــزت ال ـمــواج ـهــات بـيــن الميليشيات
المتمردة والمقاومة اليمنية المشتركة في
منطقة الطائف والحسينية والتحيتا.
وق ــال ــت م ـص ــادر" :ت ـتــواصــل حـتــى األث ـنــاء
المعارك الضارية بين قوات الجيش ،وما تبقى
مــن عناصر الميليشيا الحوثية فــي مديرية
الــدريـهـمــي ،وتـقـتــرب مــن تحريرها بالكامل،

ً
تمهيدا لالنطالق صوب مطار الحديدة الذي
تفصله عن قوات الجيش بعض الكيلومترات".
وأف ـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر ب ـ ــأن "قـ ـ ــوات الـجـيــش
تساندها مقاومة شعبية من أهالي إقليم تهامة
أمنت مساحات واسعة على الخط الساحلي
بعد مواجهات عنيفة مع ما تبقى من عناصر
الميليشيا الحوثية ،في بعض الجيوب في تلك
المناطق ،وقطعت كل خطوط اإلمداد التي قد
ً
ً
تشكل تهديدا مباشرا لها".
وأش ـ ــارت إل ــى أن فــرقــا هندسية مشتركة
مــن ق ــوات الجيش الــوطـنــي وق ــوات التحالف
العربي ،تعمل على نزع كميات هائلة من األلغام
مختلفة األشكال واألحجام ومتعددة المهام ،من
المناطق المحررة.
وفي السياق ،غادر مدينة الحديدة أكثر
من  200من الرعايا األجانب واليمنيين،
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــون ج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــات أخ ـ ـ ــرى

دمشق تربط «صفقة الجنوب» بانسحاب واشنطن من «التنف»

األسد يعدل «القانون  »10ويمدد مهلة «إثبات الملكية»
قبل اجتماع عمان الثالثي ،الذي يتوقع أن
يضع اللمسات األخيرة على ما بات يعرف
ً
إعالميا بـ"صفقة جنوب سورية" ،التي تقضي
ً
بتسليم جنوب سورية وخصوصا الحدود
مع إسرائيل إلى سلطة الرئيس بشار األسد،
وسحب القوات اإليرانية منها ،اشترط وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـس ــوري ول ـي ــد ال ـم ـع ـلــم ،أم ــس،
انسحاب القوات األميركية من قاعدة التنف
االستراتيجية في مثلث الحدود السورية ـ ـ
العراقية ـ ـ األردنية ،لتنفيذ االتفاق.
وقال المعلم ،في مؤتمر صحافي بدمشق:
"ال تصدقوا كل التصريحات التي تتحدث عن
اتفاق بشأن الجنوب ما لم تروا أن الواليات
المتحدة سحبت قواتها من قاعدة التنف،
ً
وعندما تنسحب نقول إن هناك اتفاقا".
جـ ــاء ذلـ ــك غ ـ ــداة ت ــأك ـي ــد مـ ـن ــدوب روس ـي ــا
الدائم لدى األمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
ً
التوصل التفاق ،متوقعا تطبيقه خالل أيام.
ووسط أنباء عن بدء عملية سحب القوات
اإليــرانـيــة مــن جنوبي ســوريــة ودرع ــا ،أعلن
أمـيــن مجلس األم ــن الـقــومــي اإلي ــران ــي علي

شمخاني أن طهران تدعم الجهود الروسية
لجعل الجنوب تحت سيطرة نظام األسد.
في سياق آخر ،أعلن المعلم ،أمس ،تعديل
القانون رقم  10المثير للجدل ،والذي يهدد
ممتلكات ماليين الالجئين.
ويسمح القانون للحكومة بـ"إحداث منطقة
تنظيمية أو أكثر" ،مما يعني إقامة مشاريع
عمرانية في هذه المناطق ،على أن ُي َّ
عوض
أصـ ـح ــاب ال ـم ـم ـت ـل ـكــات ب ـح ـصــص ف ــي ه ــذه
المشاريع إذا تمكنوا مــن إثـبــات ملكياتهم
ً
خالل  30يوما من إعالن هذه المناطق.
ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يقدموا،
مباشرة أو عبر وكيل ،الوثائق التي تثبت
ملكيتهم ،أو إثباتها عبر تحديد تفاصيل
معينة إذا غابت المستندات المطلوبة ،وفي
حال لم يتمكنوا من ذلك يفقدون ممتلكاتهم.
وصرح المعلم بأن "المدة الزمنية عدلت
ً
وأصبحت سنة" ،مشيرا إلى أن السوري خارج
البالد "يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة
الرابعة إلثبات الملكية".
وكــان خبراء عبروا عن خشيتهم أال يتمكن

جنود روس يتابعون تفقد قوات النظام لقافلة تقل نازحين عائدين إلى مناطق
سيطرتها في ريف إدلب أمس األول (أ ف ب)
الكثيرون من إثبات ملكيتهم بسبب عدم تمكنهم
من العودة أو فقدانهم الوثائق ،إضافة إلى عدم
توفر اإلمكانات المادية لديهم ،في وقت حذرت

ً
منظمات حقوقية مــن أن يقف القانون حائال
أمام عودة الالجئين والنازحين إلى منازلهم.
(عواصم -وكاالت)

مع قرب انطالق معركة تحرير المدينة.
وذكرت مصادر في ميناء الحديدة أن رصيف
الميناء استقبل باخرة أقلت هؤالء األشخاص.
وق ــرر الــرعــايــا األجــانــب م ـغــادرة الـحــديــدة،
مــن ضمنهم مــوظـفــون وع ـمــال فــي منظمات
األم ــم المتحدة ،وأجــانــب آخ ــرون يتواجدون
فــي المدينة ،بعد وص ــول الـقــوات المشتركة،
والتي تضم ألوية العمالقة والمقاومة التهامية
والوطنية إلى مشارف مدينة الحديدة.
وذك ـ ـ ـ ــرت قـ ـن ــاة "س ـ ـكـ ــاي ن ـ ـيـ ــوز" أن زع ـيــم
ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي ،أمر
أم ــس ،بتكليف شقيقه عبدالخالق الحوثي
بقيادة جبهة الساحل الغربي.
وأضــافــت أن الحوثي أصــدر تعميما نص
على الــدفــع بالمشرفين فــي كــل المحافظات،
والذين لم يسبق لهم المشاركة في المعارك ،إلى
جبهات القتال في الساحل الغربي.

السعودية :إنشاء وزارة للثقافة
وتعيين سكرتير لولي العهد
أصدر خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبد العزيز،
فجر أمــس ،مجموعة من األوامــر الملكية ،أبرزها إنشاء وزارة
للثقافة توالها األمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ،بعد
فصلها عن وزارة اإلعالم ،في خطوة قال مراقبون إنها تمهيد
إللغاء وزارة اإلعالم ،إضافة الى تعيين بندر الرشيد سكرتيرا
لولي لعهد األمير محمد بن سلمان.
وأعفى الملك سلمان علي بن ناصر الغفيص ،من وزارة العمل
والتنمية االجتماعيةّ ،
وعين مكانه أحمد بن سليمان الراجحي.
وتــم تعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزي ــرا للشؤون
اإلسالمية وعضوا في هيئة الشؤون السياسية.
ً
كما ّ
عين عبد الله بن سالم المعطاني نائبا لرئيس مجلس
ً
الشورى بمرتبة وزير ،وناصر بن عبدالعزيز الداود نائبا لوزير
الداخلية بمرتبة وزير.
ّ
وعين عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيسا للهيئة الملكية
ً
للجبيل وينبع بمرتبة وزير ،وخالد بن صالح السلطان رئيسا
لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.
وأصدر الملك سلمان أمرا بإنشاء هيئة ملكية لـ "مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة" ،وأوامر بإنشاء  6محميات طبيعية لكل منها
مجلس إدارة وجهاز يتولى اإلشــراف على تطويرها ويتمتع
بشخصية اعتبارية وباالستقالل المالي واإلداري.
(الرياض ـ وكاالت)

أكد الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان ثقته المطلقة بتأييد
الناخبين له خالل الجولة
األولى من االنتخابات الرئاسية
المزمعة في  24يونيو الجاري،
مضيفا "هناك اتفاق شعبي على
شخصي".
جاء ذلك في تصريحات أدلى
بها في مقابلة أجرتها معه عدة
محطات تلفزيونية محلية مساء
امس األول ،وتطرق خاللها
الى العديد من القضايا على
الساحتين المحلية والدولية.
ولفت إردوغان الى أنه بعد
موعد االنتخابات المقبلة سيتم
الكشف عن آلية عمل البرلمان
الجديد ،موضحا ،ان أعداد
الوزارات في الحكومة المقبلة
ستشهد انخفاضا كبيرا.

العثور على طيار روسي حيًا
بعد  30عامًا في أفغانستان

عثر على طيار حربي روسي
حيا بعد نحو ثالثين عاما
على فقدان اثره جراء اسقاط
طائرته خالل االجتياح
السوفياتي الفغانستان
واعتباره في عداد االموات.
وقال فياشيسالف كالينين،
وهو نائب رئيس منظمة
لقدامى المحاربين ،إن الطيار
الروسي أسقطت طائرته عام
 1987ويرجح انه تخطى
الستين من العمر ،ويريد
العودة الى الوطن .وأشار الى
ان الطيار قد يكون في باكستان
حيث اقامت افغانستان
معتقالت السرى الحرب.
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السيسي :االختالف قوة ونسعى إلى التوازن في عالقاتنا الدولية
تعهد في خطاب حلف اليمين للوالية الثانية بوضع الصحة والتعليم أولوية وتحقيق التنمية السياسية
القاهرة  -حسن حافظ

وضع الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي الخطوط
العريضة للسياسات التي ينوي
اتباعها في الوالية الثانية التي
بدأت أمس مع حلفه اليمين
الدستوريةً ،واعتبر أن االختالف
قوة ،متعهدا بتحقيق "تنمية
سياسية" ،وقال إنه سيسعى
إلى مزيد من التوازن في عالقات
مصر الدولية.

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح
الـسـيـســي ،أم ــس ،فـتــرتــه الــرئــاسـيــة
ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تـنـتـهــي عـ ــام ،2022
بـحـلــف ال ـي ـم ـيــن ال ــدس ـت ــوري ــة أم ــام
ً
البرلمان ،مقدما في خطاب للشعب
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـع ــري ـض ــة
لبرنامج عمل الــدولــة في السنوات
ً
األرب ــع المقبلة ،مــؤكــدا أنــه مستمر
في إجــراءات اإلصــاح االقتصادي،
ً
مـ ـ ـش ـ ــددا ع ـل ــى أن االخـ ـ ـت ـ ــاف بـيــن
المصريين قوة مضافة ،وأنه يرحب
بقبول اآلخر ،طالما لم يختر العنف
واإلره ـ ـ ـ ــاب ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ـقــاهــرة
تسعى لعالقات متوازنة مع مختلف
األطراف الدولية.
وتال السيسي اليمين الدستوري
أمـ ــام نـ ــواب ال ـش ـعــب ،ق ــائ ــا" :أقـســم
بــالـلــه الـعـظـيــم أن أحــافــظ مخلصا
على النظام الجمهوري ،وأن أحترم
ال ــدسـ ـت ــور وال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وأن أرع ــى
مصالح الشعب رعــايــة كاملة ،وأن
أحافظ على استقالل الوطن ووحدة
وســامــة أراض ـي ــه" ،ليندفع بعدها
ال ـن ــواب ف ــي مــوجــة م ــن التصفيق،
بينما أطلقت مدفعية ال ـشــرف 21
طلقة احتفاال بحلف اليمين.
وبــدا احتفال األمــس أقــل فخامة
وأكثر بساطة من االحتفال الضخم
ّ
ال ــذي شهدته الـبــاد ،عندما تسلم
السيسي السلطة من الرئيس المؤقت
المستشار عدلي منصور في حفل
مهيب ،بعد فــوز األول بانتخابات
 ،2014إذ أريــد لالحتفال وقتئذ أن

السيسي أمام البرلمان أمس (رويترز)
يكون صورة لمصر المستقرة بعد
أعوام الثورة التي أطاحت بنظامي
الرئيس حسني مبارك عــام ،2011
والرئيس محمد مرسي في .2013
وفـ ـ ــاز ال ـس ـي ـســي بــاالن ـت ـخــابــات
الــرئــاسـيــة الـتــي أجــريــت فــي مــارس
الماضي ،وأعلنت نتائجها مطلع
أبريل بنحو  97في المئة من إجمالي
األص ــوات الصحيحة ( 22.5مليون
مـصــوت) ،فيما لم يحصل منافسه
الــوح ـيــد والـضـعـيــف رئ ـيــس حــزب

نواب قاطعوا الخطاب مشيدين بالرئيس

ّ
نائبة هتفت :لوال الريس لكنا الجئين ...وزميلها ألقى قصيدة مديح
انتهز عدد من النواب إلقاء الرئيس عبدالفتاح
ال ـس ـي ـســي خ ـطــابــه إلـ ــى األم ـ ــة ع ـقــب حـلـفــه الـيـمـيــن
لواليته الرئاسية الثانية ،أمس ،لتوجيه المديح إلى
الرئيس ،الذي ابتسم أكثر من مرة أثناء إلقاء خطابه،
متجاوبا مع دعوات النواب له بأن يحفظه الله ،وأن
يحميه ويسدد خطاه لقيادة البالد في هذه المرحلة
الصعبة من تاريخ مصر.
وكانت قرينة الرئيس ،انتصار السيسي ،حاضرة
خ ــال م ــراس ــم ح ـلــف الـيـمـيــن ف ــي إحـ ــدى ال ـشــرفــات
العلوية داخــل قاعة البرلمان ،إذا جلست لمتابعة
خ ـط ــاب زوجـ ـه ــا ،ون ـق ــل ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـم ـصــري لها

ابتسامات خفيفة عندما وجهت النائبة آمال طرابية،
مديحها إلى الرئيس السيسي ،وقالت" :أقسم بالله
لــوال وجــودك يا ريــس لكنا الجئين" ،داعية له بأن
"ربنا يحفظك وينصرك ويخليك".
من جهته ،قاطع النائب محمد عمارة ،الرئيس
السيسي خالل إلقاء كلمته ،وألقى قصيدة في مدح
األخ ـيــر وج ـهــوده السـتـعــادة االسـت ـقــرار ومــواصـلــة
جهود التنمية ،ليضحك السيسي ويقول بعدها:
"خلي بالكم ،طالما ربنا معانا حال البلد هيتصلح...
ال السيسي وال غيره ...ربنا يحفظ مصر ويحميها"،
لتتوالى بعدها هتافات النواب.

"الـ ـغ ــد" ،مــوســى مصطفى مــوســى،
إال ع ـل ــى ن ـس ـبــة  3فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،فــي
انـتـخــابــات أجــريــت فــي غـيــاب أبــرز
مـنــافـســي الـسـيـســي أم ـث ــال الـفــريــق
أحمد شفيق ،والفريق سامي عنان،
ألسباب مختلفة.

دقيقة اعتزاز
ووجه السيسي من فوق منصة
الـ ـب ــرلـ ـم ــان خـ ـط ــاب ــا إل ـ ــى ال ـش ـعــب
ال ـم ـصــري ،وب ــدأ الـكـلـمــة بــالــوقــوف
"دق ـي ـقــة اع ـت ــزاز وت ـقــديــر" عـلــى من
ضحوا في سبيل مصر بأرواحهم،
وأضاف" :أقف اليوم متحدثا إليكم
في مستهل فترة رئاسية جديدة...
أجد مشاعري قد اختلطت ما بين
الشعور بالسعادة بتجديدكم الثقة
ف ــي ش ـخ ـصــي لـتـحـمــل مـســؤولـيــة
وطـنـنــا الـعـظـيــم ،وال ـش ـعــور بعظم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة وح ـج ــم ال ـت ـح ــدي ــات،
فـقـيــادة دول ــة بحجم مصر أمــر لو
تعلمون عظيم".
وج ـ ـ ـ ــدد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي الـ ـعـ ـه ــد مــع
الـمـصــريـيــن "بـ ــأن ن ــواج ــه الـتـحــدي
ون ـخ ــوض غ ـم ــار مـعــركـتــي الـبـقــاء
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،م ـت ـم ـس ـك ـي ــن ب ـع ـق ــدن ــا
االج ـت ـمــاعــي الـ ــذي وق ـع ـنــاه ســويــا
دولــة وشعبا ،بــأن يكون دستورنا
هو المصارحة والشفافية ،ومبدأنا

األع ـ ـظ ـ ــم ه ـ ــو الـ ـعـ ـم ــل م ـت ـج ــردي ــن
لـصــالــح ه ــذا ال ــوط ــن ،وأن نقتحم
المشكالت ونواجه التحديات ،ونحن
مصطفون".
ً
وأش ــار إلــى أنــه لــن يــدخــر جهدا
فــي اق ـت ـحــام أي مـشـكـلــة ،ألن ــه يثق
ب ــأن "اص ـط ـفــاف الـشـعــب المصري
العظيم ضمانة االنتصار والعبور
نحو المستقبل" ،وأش ــاد بالشعب
المصري العظيم الذي أثبت عراقته
وصالبته ،ووجه التحية إلى المرأة
المصرية ومعها كــل أف ــراد األســرة
الــذيــن يـخــوضــون مـعــركــة التنمية
والبناء "كي نحقق حلمنا الوطني
بمصرنا دول ــة حــديـثــة تـقــوم على
أسـ ـ ــس الـ ـح ــري ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة،
وتـسـتـعـيــد مـكــانـتـهــا الــائ ـقــة بين
األمم".
وتـ ـح ــدث ع ــن ف ـتــرتــه الــرئــاس ـيــة
ً
األولــى ،مؤكدا أن الشعب المصري
واجــه بقوة "اإلره ــاب الغاشم الذي
أراد أن ينال من وحدة وطننا الغالي،
ً
وتحملنا معا مواجهة التحديات
الـتــي خلفها لنا اإلرث الثقيل من
التحديات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،وما نجم عنها من آثار
سلبية على مناحي الحياة كافة،
والحقيقة الجلية أننا كنا نواجه
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة األول ـ ــى
التحدي األكبر في تاريخ وطننا...

استطعنا أن نعبر مرحلة عصيبة".
ولفت الرئيس المصري إلــى أن
خطة عمله منذ توليه الحكم تقوم
على "اإلسراع بالخطى في اإلصالح
على جميع المستويات ...بجانب
المواجهة األمنية للمخاطر التي
تحيق بمصر ...بالتوازي مع مخطط
شامل لإلصالح االقتصادي ...والتي
ارتبطت به شبكة من برامج الحماية
االجتماعية".
وقدم السيسي الخطوط العريضة
لفترته الرئاسية الثانية ،قائال" :اآلن
وقـ ــد تـحـقـقــت ن ـج ــاح ــات الـمــرحـلــة
األولــى من خطتنا فإنني أوكد لكم
أننا سنضع بناء اإلنسان المصري
عـلــى رأس أول ــوي ــات ال ــدول ــة خــال
ال ـمــرح ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ...بـحـيــث يـعــاد
تعريف الهوية المصرية من جديد
بعد محاوالت العبث بها" ،وأشــار
إل ــى أن م ـل ـفــات وق ـضــايــا التعليم
والصحة والثقافة ستكون في مقدمة
اهتماماته خــال الفترة الرئاسية
الثانية.
وشــدد على أن الدولة المصرية
ً
س ـت ـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا وبـ ـثـ ـب ــات نـحــو
ت ـع ــزي ــز ع ــاق ـت ـه ــا الـ ـمـ ـت ــوازن ــة مــع
جميع األطراف الدولية واإلقليمية،
وتبادل المصالح دون االنزالق إلى
نزاعات أو صراعات ال طائل منها،
وتأكيد مبدأ الحفاظ على السيادة

الوطنية للدول ،وعــدم التدخل في
شؤونها ،باإلضافة إلى تدعيم دور
مصر التاريخي بالنسبة للقضايا
المصيرية بالمنطقة.
وأش ـ ــار الـسـيـســي إل ــى أن مصر
"تسعنا جميعا بـكــل تـنــوعــاتـنــا...
وإيمانا مني بــأن كل اختالف قوة
مـضــافــة إل ـي ـن ــا ...فــإنـنــي أوكـ ــد لكم
أن ق ـبــول اآلخـ ــر ،وخ ـلــق مـســاحــات
م ـش ـت ــرك ــة ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـن ــا س ـي ـكــون
شــاغـلــي األك ـب ــر لتحقيق الـتــوافــق
والسالم المجتمعي ،وتحقيق تنمية
سياسية حقيقية بجانب ما حققناه
من تنمية اقتصادية ،ولن أستثني
مــن تلك الـمـســاحــات المشتركة إال
من اختار العنف واإلرهــاب والفكر
ال ـم ـت ـطــرف سـبـيــا ل ـف ــرض إرادت ـ ــه
وسطوته ،وغير ذلك فمصر للجميع
وأنا رئيس لكل المصريين" ،مبشرا
الشعب المصري بأن "أروع أيام هذا
الوطن ستأتي قريبا".
وعلمت "ال ـجــريــدة" أن قطاعات
عــديــدة فــي مـصــر سـتــدخــل مرحلة
ج ــدي ــدة خـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
الـمـقـبـلــة ،إذ ي ـتــوقــع أن ي ـتــم ال ـبــدء
في خطوات إنشاء حــزب لألغلبية
ال ـبــرل ـمــان ـيــة "دع ـ ــم مـ ـص ــر" ،ودم ــج
الـعــديــد مــن األح ـ ــزاب مــع بعضها،
بالتوازي مع إجراء تعديالت تشمل
رؤساء الصحف القومية.

«قمة سنغافورة» في موعدها و 3عراقيل تواجهها
موسكو وواشنطن تجريان محادثات أولية الجتماع بين ترامب وبوتين

ّ
متسل ً
ما الرسالة من الجنرال كيم يونغ تشول في البيت
ترامب
األبيض أمس األول (روسيا اليوم)

بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في
البيت االبيض مع "الرجل الثاني" في بيونغ يانغ نقل اليه
رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون،
أكد الرئيس االميركي دونالد ترامب ان القمة مع كيم جونغ
اون ستعقد كما كانت مقررة في  12يونيو بسنغافورة.
وقال ترامب للصحافيين ان اللقاء مع اليد اليمنى للزعيم
الكوري الشمالي ،الجنرال كيم يونغ شول "كان جيدا جدا"،
مضيفا :بحثنا انهاء الحرب الكورية.
وسلم الجنرال الكوري ترامب رسالة من كيم جونغ اون،
قال الرئيس االميركي بداية انها "رسالة جميلة جدا" اال انه
اقر الحقا بانه لم يقرأها بعد.
وراف ــق تــرامــب مبتسما الـمــوفــد ال ـكــوري الـشـمــالــي الــى
ال ـس ـيــارة وصــاف ـحــه مـ ــرارا م ـت ـبــادال اطـ ــراف ال ـحــديــث معه
لدقائق.
وأوضح ترامب" :سنبدأ مسارا" ،مضيفا "لم اقل ابدا ان
االمور ستحل في اجتماع واحد .اننا نتحدث عن اعوام من

العداء والمشاكل" ،لكنه تدارك "في النهاية سيكون هناك
مخرج ايجابي جدا".
وفي مؤشر جديد إلى التقارب ،قال ترامب في حديقة البيت
االبيض بعدما رافق الجنرال الكوري الشمالي الى سيارته "ال
اريد ان استخدم بعد االن عبارة حد اقصى من الضغوط .ال
اريد ان استخدم هذه العبارة بعد االن .اننا متفاهمون جيدا.
انكم ترون عالقتنا".
ووعــد الرئيس االمـيــركــي بــاال تفرض الــواليــات المتحدة
عقوبات جديدة على بيونغ يانغ خالل المفاوضات.
من ناحيته ،قال وزير الدفاع االميركي جيم ماتيس امس،
ان مسألة القوات االميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية لن
تكون "على الطاولة" خالل "قمة ترامب  -كيم".
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ذك ـ ــرت صـحـيـفــة "واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت" ،أن
التحضيرات اللوجستية للقمة المرتقبة تـجــري على قدم
وساق في منتجع جزيرة سنتوسا قبالة سواحل سنغافورة،
حيث يحاول الفريقان التغلب على بعض العقبات.

وأك ــدت "واشـنـطــن بــوســت" ان الـعـقـبــة األول ــى تتمثل في
تكاليف إقامة كيم والوفد المرافق له في فنادق سنغافورة،
مشيرة إلــى بيونغ يانغ طلبت أن يدفع بلد أجنبي فاتورة
إقامة وفدها.
والمشكلة األخ ــرى التي تــواجــه القمة ،هــي الطائرة التي
ستقل الوفد الكوري الشمالي إلــى سنغافورة ،إذ تستخدم
بيونغ يانغ طائرات قديمة تعود إلــى الحقبة السوفياتية،
األمر الذي قد يشكل مجازفة بسبب طول الرحلة.
أما األمر الثالث ،الذي يبدو أن الفريقين اتفقا عليه فهو
مكان عقد القمة ،في "فندق كابيال" بمنتجع جزيرة سنتوسا،
نظرا إلى أنه هادئ ومعزول عن المحيط.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقال عن مصادر
مطلعة ،إن البيت األبيض يجري محادثات أولية بشأن عقد
اجـتـمــاع محتمل بين تــرامــب والــرئـيــس الــروســي فالديمير
بوتين.
(واشنطن  -وكاالت)

سلة أخبار
ترامب يدعو إلقالة
مقدمة برامج شتمت إيفانكا

دعا الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى إقالة مقدمة
البرامج الكوميدية سامانثا
بي ،بعد أن أدلت بتعليق
بذيء عن ابنته ومستشارة
البيت األبيض إيفانكا في
برنامجها.
وكانت بي وصفت إيفانكا
بلفظ بذيء يستخدم لإلشارة
إلى العضو األنثوي ،وذلك
أثناء نقاش لسياسات ترامب
المثيرة للجدل المتعلقة
بالهجرة خالل برنامجها
"فول فرونتال".
واعتذرت بي الخميس.
وقدمت شبكة "تي بي إس"
التلفزيونية التي تبث
البرنامج اعتذارا أيضا.

ماتيس :بكين ترهب
جيرانها في بحر الصين

أعلن وزير الدفاع االميركي
جيم ماتيس امس ،ان تعزيز
الصين مواقعها العسكرية
في المياه المتنازع عليها في
بحر الصين الجنوبي ونشر
منظومات دفاعية متطورة
على طول هذا التقاطع
البحري االستراتيجي
يهدفان الى "ترهيب وإكراه"
جيرانها .واضاف خالل قمة
امنية في سنغافورة ،ان
الجيش االميركي يواصل
دعم جهود الدبلوماسية من
أجل نزع السالح النووي من
شبه الجزيرة الكورية "بشكل
كامل وقابل للتحقق وال
يمكن الرجوع عنه".

حكومة كتالونيا تنهي
حكم مدريد المباشر

استعاد القوميون
سيطرتهم على حكومة
إقليم كتالونيا اإلسباني
امس ،بعدما أدى مجلس
وزراء جديد اليمين منهيا
بصورة آلية حكما مباشرا
من الحكومة المركزية في
مدريد استمر لما يزيد على
سبعة أشهر.

أوروبا تعيش انعدام االستقرار ...من قلبها اإليطالي إلى حدودها المجرية

سانشيز يؤدي اليمين كأول رئيس وزراء إلسبانيا يأتي من دون تصويت برلماني
ً
تشهد أوروبا انعداما لالستقرار
من جــراء تقدم النزعات الشعبوية
والحكومات غير المستقرة وأجواء
ال ـ ـبـ ــادة ف ــي ال ـم ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي
وتقلبات أسواق المال.
ف ـ ـمـ ــن قـ ـلـ ـبـ ـه ــا اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي إلـ ــى
حدودها المجرية ،تتعرض أوروبا
ال ـم ـعــاهــدات وال ـت ـكــامــل للمشاكل،
إم ـ ــا ب ـس ـبــب األزم ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
التي تطيح الحكومات أو تجعلها
ضعيفة ،أو بسبب الناخبين الذين
يختارون قادة مصممين على رفض
ً
األفكار التقليدية ،فضال عن أسواق
ال ـمــال الـتــي تــراقــب بقلق كبير كل
تطور جديد وتداعياته المحتملة،
ً
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا ال ـب ـلــد
المؤسس لليورو والمثقل بالديون.
وقبل أيــام ،قال وزيــر الخارجية
األل ـمــانــي ال ـســابــق يــوشـكــا فيشر،
فــي بــرلـيــن ،إن "أوروب ـ ــا تــوحــي لي
بشخص يقف على حافة الهاوية،
وحتى أبعد من ذلك .لم تعد قدماه
ثابتتين على األرض".
فــي إسبانيا ،سقطت الحكومة
المحافظة بزعامة ماريانو راخوي
الجمعة بعدما تخلى عنها شريك
أس ــاس ــي ،وف ــي بــريـطــانـيــا بــالـكــاد
تصمد حـكــومــة تـيــريــزا م ــاي التي
تعد لبريكست بفضل تحالف ما،
تماما كما في ألمانيا التي تقودها
المستشارة انجيال ميركل.

وفي دول عدة يختار الناخبون
ح ـ ـكـ ــومـ ــات شـ ـعـ ـب ــوي ــة م ـن ــاه ـض ــة
للمؤسسات ،أو ينددون بالليبرالية
السياسية واالقتصادية التي تحدد
ال ـتــوج ـهــات ف ــي أوروب ـ ـ ــا :إيـطــالـيــا
والمجر وتشيكيا والنمسا.
وك ـ ـتـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤرخ ال ـب ــري ـط ــان ــي
تيموثي غــارتــون آش في صحيفة
"غ ـ ــاردي ـ ــان" س ــاخ ــرا ،أن "اي ـطــال ـيــا
مصابة بانهيار عصبي ،وإسبانيا
تواجه مشاكل داخلية ،وبريطانيا
عـلــى وش ــك ال ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد،
وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا قـ ــاب ـ ـعـ ــة دون حـ ـ ـ ــراك.
تتحدثون عن أسرة ال تعمل بشكل
سليم".
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت اي ـمــانــويــل
رون ـ ـغـ ــوت ،األس ـ ـتـ ــاذة ال ـم ـحــاضــرة
ف ــي ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة بــ"جــامـعــة
مــونـبــولـيـيــه" (ج ـن ــوب فــرن ـســا) إن
"االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ي ــواج ــه أزم ــة
تاريخية في عملية البناء".
وإن ك ــان ــت األزمـ ـ ـ ــة ال ـيــونــان ـيــة
أل ـق ــت ب ـظــال ـهــا ،وه ـ ــددت بتشتت
مالي أوروب ــي ،فقد باتت المشكلة
اليوم سياسية بحتة مع نخب غير
مستقرة نتيجة االستياء المتنامي
ل ـل ـش ـعــوب االوروب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي بــاتــت
مخدرة ومشلولة.
وق ـ ــال س ـي ـبــاس ـت ـيــان م ــاي ــار من
"م ـع ـه ــد جـ ـ ــاك دولـ ـ ـ ـ ـ ــور"" :مـ ـ ــع ه ــذا
المشهد القاتم لم ينطلق المحرك

الفرنسي-االلماني" ،مضيفا" :ليس
هناك دينامية وال شراكة ظاهرة"
بين ايمانويل ماكرون الذي يظهر
طموحات كبرى وميركل التي تبدأ
واليتها الرابعة مع أغلبية ائتالفية
وت ـت ــردد الت ـخــاذ خ ـطــوات لتكامل
أوروبـ ـ ـ ــي أك ـب ــر اذا كـ ــان ذلـ ــك على
حساب أموال ألمانية.
وذكرت المديرة العامة لمؤسسة
"روبــرت شومان" باسكال جوانين
أن "ميركل باتت ضعيفة وماكرون
بات وحيدا" العطاء دفع لمشروعه.
ووص ــول ائـتــاف بين حــزب من
ال ـي ـم ـيــن ال ـق ــوم ــي وآخ ـ ــر مـنــاهــض
للمؤسسات ،الى السلطة في روما،
قــد يــزيــد خطط الرئيس الفرنسي
تعقيدا ويحرمه من حليف محتمل
في المفاوضات األوروبية.
ويـ ـ ـ ـ ــرى جـ ـ ـ ــون س ـب ــري ـن ـغ ـف ــورد
مــن مــركــز "يــوروب ـيــان ري ـف ــورم" أن
"ايطاليا المسمار االخير في نعش
اص ــاح ــات مـ ــاكـ ــرون" ،أم ــا م ــاي ــار،
فيرى ان االئتالف االيطالي المنقسم
اصال ال يشكل عائقا امام السياسة
االوروبية.
وأض ـ ــاف" :م ـخــاطــر ال ــوض ــع في
ايطاليا هي المقاعد الشاغرة اكثر
من الطاوالت المقلوبة" ،في إشارة
إلى االطاحة براخوي.
ل ـك ــن ه ـن ــاك ف ــي ال ـم ـق ـلــب اآلخ ــر
ت ـح ــوال ل ـه ــذه ال ـن ــزع ــة الـشـعـبــويــة

ق ــد ي ـس ـمــح ألوروبـ ـ ـ ــا بـ ــأن تـنـطـلــق
م ــن ج ــدي ــد ،ف ـقــد ي ـســاهــم الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب من خالل
تغيير كــل الـقــواعــد المطبقة ومــن
خ ــال اع ــان ــه حــربــا ت ـجــاريــة على
اوروبا ،في انعاشها.
وقالت جوانين :سينجح ترامب
ربما فيما عجز عنه آخرون :توحيد
االوروب ـي ـي ــن .ودان ــت مـيــركــل بقوة
الــرســوم الجمركية الـتــي فرضتها
واشنطن" ،في حين قال مايار" :هذا
االمــر يرغم على اللحمة وقد تكلل
المحاولة بالنجاح اذا سارت االمور
جيدا بين فرنسا وألمانيا".
لكن حتى ان نجحت الحكومات
في التعبئة ضد ترامب لن تكون قد
عالجت جوهر المشكلة كما قالت
رونغوت ،وهي "تفاقم عدم التناسق
بـيــن مطلب الـمــواطـنـيــن والـعــرض
السياسي".
فــي ضــوء هــذا المنطق ستكون
االنتخابات االوروبية المقبلة في
 2019مهمة جدا.
ويـ ــرت ـ ـسـ ــم ف ـ ــي االف ـ ـ ـ ــق وجـ ـه ــان
الوروب ــا :اوروب ــا مــاكــرون واوروبــا
فيكتور اورب ــان الــرئـيــس المجري
رأس حربة هذه التيارات السياسية
الـمـعــارضــة لـلـبـنــاء األوروب ـ ــي كما
نعرفه إلى هذا اليوم.
وتعتبر رونغوت أن "االنتخابات
األوروبية ستكون مثيرة لالهتمام،

وس ـ ـتـ ــركـ ــز أك ـ ـثـ ــر عـ ـل ــى ال ـق ـض ــاي ــا
األوروبية من المسائل الوطنية كما
ك ــان تقليديا حـتــى اآلن .وخــاص
أوروب ــا يترجم تـحــديــدا بمشاركة
الشعب في هذه القضايا".
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،أدى زع ـي ــم
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي اإلسـ ـب ــان ــي،
بيدرو سانشيز ( 46عاما) اليمين
الدستورية ،رئيسا للوزراء ،أمس،
أمام الملك فيليب السادس ليصبح
رئيس وزراء أسبانيا السابع منذ
سقوط دكتاتورية فرانكو ،في عام
 ،1975وأول رئـيــس وزراء يتولى
السلطة ،بدون تصويت للبرلمان.
وي ـت ــوق ــع ال ـم ــراق ـب ــون ان يفشل
س ــانـ ـشـ ـي ــز ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة
قوية ومستقرة بسبب التحالفات
المتناقضة التي نسجها إلسقاط
زع ـي ــم الـ ـح ــزب ال ـش ـع ـبــي مــاريــانــو
راخوي.
ومن المتوقع أن يحصل تحالف
"يــونـيــدوس بــوديـمــوس" اليساري
المتطرف على العديد من الحقائب
الوزارية.
جـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ،ب ـي ـن ـمــا وعـ ـ ــد وزيـ ــر
الداخلية اإليطالي الجديد ،ماتيو
ســال ـف ـي ـنــي ،زع ـي ــم حـ ــزب ال ــراب ـط ــة
اليمين المتطرف ،بطرد حوالي 500
ألف مهاجر غير شرعي من البالد،
قائال إن هــذه القضية ستكون من
إحدى أولويات الحكومة.

ً
الملك فليبي متوسطا سانشيز وراخوي في قصر «الثاراثويال» قرب مدريد أمس
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة
األوروب ـي ــة ج ــان كـلــود يــونـكــر ،في
مـقــابـلــة نـشــرتـهــا صـحــف ألـمــانـيــة
أمس ،إلى "احترام ايطاليا" وحكومة
التحالف بين الشعبويين واليمين
القومي فيها ،مطالبا بعدم "القاء
المواعظ" على روما.
وقــال يونكر لصحف مجموعة
"فــونـكــي ميديينغروب" غ ــداة أداء
الحكومة التي شكلها حزب الرابطة
الـيـمـيـنــي ال ـقــومــي وح ــرك ــة خمس
ن ـج ــوم ال ـم ـنــاه ـضــة ل ـل ـمــؤس ـســات:

"عـلـيـنــا أن نـظـهــر اح ـت ــرام ــا حـيــال
إيطاليا".
وه ــذا الـتـحــالــف غـيــر المسبوق
يـ ـ ـق ـ ــوده ج ــوزيـ ـب ــي ك ــونـ ـت ــي رج ــل
القانون الحديث العهد في السياسة
ال ــذي يفترض أن يطبق برنامجا
أمـنـيــا وض ــد الـتـقـشــف ات ـفــق عليه
الحزبان قبل اسبوعين تقريبا.
ودعــا الــى عــدم ارتـكــاب االخطاء
نفسها مع اثينا ،وخصوصا عندما
وصـ ــل رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـكـسـيــس
ت ـس ـي ـب ــراس زع ـي ــم حـ ــزب س ـيــريــزا

(أ ف ب)

اليساري الراديكالي ،إلــى السلطة
مطلع .2015
وقال رئيس المفوضية األوروبية
إن "كرامة الشعب اليوناني أهينت،
وه ــذا يجب اال يتكرر مــع ايطاليا
اآلن" ،مضيفا" :أدع ــو إلــى التحرك
بطريقة هادئة .ال اريد على االطالق
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـس ـيــاســة الــداخ ـل ـيــة
االيطالية".
(باريس  -أ ف ب)
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رياضة

بن إبراهيم :ال حجة الستمرار تعليق نشاط الكرة الكويتية

ً
اليوسف :وفد االتحاد سيجتمع مع «اآلسيوي» لمناقشة الكثير من الملفات غدا في ماليزيا
حازم ماهر

أكد رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم الشيخ سلمان
بن إبراهيم أنه «ليس هناك
النشاط
حجة الستمرار تعليق ً
الكروي» في الكويت ،مضيفا أن
«رياضتها تسير في طريقها
الصحيح».
من جانبه ،أشار اليوسف إلى
الكرة سيتواجد
أن وفد اتحاد ً
في كوااللمبور غدا لمناقشة
الكثير من الملفات مع االتحاد
اآلسيوي.

غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ــس،
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ل ـكــرة
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة ،ومـســاعــده عـبــاس م ــرزوق
عبدالله ،وكــان فــي وداعهما نائب
رئيس اتحاد كرة القدم أحمد عقلة
ال ـع ـنــزي ،واألم ـي ــن ال ـع ــام لــاتـحــاد
د .محمد خـلـيــل ،وال ـقــائــم بأعمال
ال ـس ـف ــارة الـبـحــريـنـيــة ف ــي الـكــويــت
فتحي السبت.
وكـ ـ ــان ب ــن إب ــراهـ ـي ــم وصـ ــل إل ــى
الكويت في الخامسة من مساء أمس
األول ،حيث توجه مباشرة إلى حفل
اإلفطار الــذي أقامه له اتحاد الكرة
ب ـف ـنــدق الـ ـف ــور سـ ـي ــزون ،بـحـضــور
وسائل اإلعــام ،ثم قام بزيارة مقر
االتحاد ،حيث عقد جلسة ودية مع
الـشـيــخ أحـمــد ال ـيــوســف ،بحضور
أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ،ومـحـمــد
خليل األمين العام ،وأهداه اليوسف
ً
درعا تذكارية.

التعلم من دروس الماضي
وأكــد بن إبراهيم أن االتحادين
القاري والدولي سيقدمان كل الدعم
لـمـجـلــس إدارة االت ـح ــاد الـكــويـتــي
المنتخب فــي  20مــايــو الـمــاضــي،

سلمان لم يتمكن من مقابلة الفهد
عقب انتهاء الجلسة الودية للشيخ سلمان بن إبراهيم بمقر
اتحاد الكرةّ ،
توجه لزيارة الشيخ أحمد الفهد في مكتبه بمنطقة
الفنطاس.
وقبل توجهه للغبقة الرمضانية ،بدعوة من سمو الشيخ ناصر
المحمد ،رغب بن إبراهيم في مقابلة الشيخ طالل الفهد لالطمئنان
عليه ،لكن المقابلة لم تتم ألسباب غير معروفة!

للنهوض بالكرة الكويتية ،مضيفا
أن «الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة سـتـشـهــد
صعوبة بالنسبة لالتحاد الكويتي».
وق ـ ــال ب ــن اب ــراهـ ـي ــم ،ع ـقــب حفل
اإلفطار في تصريح لوسائل اإلعالم،
«عـلـيـنــا أال ن ـت ـحــدث ع ــن الـمــاضــي
ب ـق ــدر ال ـت ـع ـلــم م ــن دروسـ ـ ـ ــه .ال ـيــوم
الرياضة الكويتية تسير في طريقها
الـصـحـيــح ،وم ــا اتـخــذتــه الحكومة
الكويتية من تعديالت على القوانين
الــريــاض ـيــة أكـ ــدت م ــن خــال ـهــا أنــه
ليس هناك حجة الستمرار تعليق
النشاط».
وت ــاب ــع« :حـ ـض ــور مـمـثـلـيــن عن
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري فــي
ً
االنـتـخــابــات الـتــي أجــريــت مــؤخــرا
خير دليل على أن الرياضة الكويتية
تسير في طريقها الصحيح ،وأثق
ً
ت ـم ــام ــا ف ــي دعـ ــم ال ـح ـكــومــة لـلـكــرة
الكويتية العريقة صاحبة التاريخ
ال ـك ـب ـيــر ،ك ـمــا سـيــدعـمـهــا االت ـح ــاد
اآلسيوي بقوة».
وأشار بن إبراهيم إلى أنه تحدث
م ــع م ـس ــؤول ــي االت ـ ـحـ ــاد الـكــويـتــي
ب ـشــأن م ـشــاركــة األن ــدي ــة الكويتية
ً
ف ــي ال ـب ـطــوالت اآلس ـيــويــة م ـج ــددا،
مبينا أن «الكويت له نصف مقعد
في الوقت الراهن ،والموسم القادم
سينطلق في شهر فبراير المقبل،
وسـ ـيـ ـت ــم ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع االتـ ـح ــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ال ــذي
سيتواجد في مقر االتحاد اآلسيوي
بالعاصمة الماليزية كوااللمبور غدا
االثنين ،للتنسيق في هــذا الشأن،
فضال عن الحكام والمدربين وتنفيذ
الـعــديــد مــن الـبــرامــج حتى يكونوا
قريبين من الحدث».
وأشــار بن إبراهيم إلى أن هناك
ً
شــروطــا للمشاركة فــي الـبـطــوالت
الـ ـق ــاري ــة ،وي ــوج ــد م ـس ــؤول ــون عن

الـتــراخـيــص الـخــاصــة بالمشاركة
ال ـ ـقـ ــاريـ ــة ،وإذا ت ـم ــت ت ـل ـب ـيــة ه ــذه
الشروط فسيكون لألندية الكويتية
نصيب من المشاركة بدوري األبطال
اآلسيوي.
ولفت إلى أن هناك منصبا شاغرا
ف ــي ال ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي لــات ـحــاد
القاري ،وترشح له رئيسا االتحادين
العماني والعراقي لكرة القدم حتى
اآلن ،بينما مقاعد القارة اآلسيوية
ف ــي ال ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي لــات ـحــاد
الدولية ليس بينها أماكن شاغرة.
وفـ ــي م ـع ــرض س ــؤال ــه ع ــن دعــم
االتحاد اآلسيوي للرياضة الكويتية
لدى اللجنة األولمبية الدولية قال
بــن إبــراه ـيــم ،إن «االتـ ـح ــاد ال ـقــاري
يعمل تحت مظلة االتـحــاد الدولي
ً
ال اللجنة األولمبية الدولية» ،مبينا
أنه «في حال كان له دور في اللجنة
األولمبية فالدور سيكون إيجابيا
بـكــل تــأكـيــد ،خـصــوصــا مـتــى طلب
م ـن ــه ه ـ ــذا ال ـت ــوس ــط ل ـ ــدى الـلـجـنــة
األولـمـبـيــة الــدول ـيــة أو غـيــرهــا من
االتحاد الدولي».
واختتم بــن إبراهيم تصريحه،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي دورة
األلعاب اآلسيوي مسؤولية اللجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ال االتـ ـح ــاد
اآلسيوي.

اليوسف :االجتماع مع اآلسيوي
من جانبه ،وجه رئيس االتحاد
ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد الـ ـي ــوس ــف ال ـش ـكــر
ل ــرئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي على
زي ــارت ــه لـلـكــويــت ،لـتـقــديــم التهنئة
إلـ ــى م ـج ـلــس إدارة االت ـ ـحـ ــاد بعد
فـ ــوزه بــاالن ـت ـخــابــات ال ـتــي أجــريــت
يــوم  20مــايــو الـمــاضــي ،ولتوجيه
الــدعــوة إلــى مجلس إدارة االتحاد

اليوسف وبن إبراهيم
لـلــوجــود فــي الـعــاصـمــة الماليزية
كوااللمبور ،لوضع خطة مستقبلية
لدعم االتحادين الدولي واآلسيوي
لالتحاد الكويتي في الفترة المقبلة.
وأشــار اليوسف إلى أن اجتماع
ً
يــوم غد سيتضمن أيضا الحديث
عــن مـلــف مـشــاركــة نــاديــي الكويت
والـقــادسـيــة فــي الـبـطــوالت القارية
ابتداء من الموسم المقبل ،مع تقديم
االتحاد كل الدعم لهما ،مبينا أنه
ومـعــه نــائــب رئـيــس االتـحــاد أحمد
عقـ ـلـ ـ ـ ــة الع ـنـ ـ ـ ـ ـ ــزي واألميـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
د .محمد خليل سيمثلون االتحاد
في كونغرس الفيفا ،الــذي سيعقد
يوم  13يونيو المقبل ،الذي سيعقد
ف ــي الـعــاصـمــة الــروس ـيــة مــوسـكــو،
والـ ـ ــذي سـيـشـهــد ال ـت ـصــويــت على

ً
اختيار  12العبا اليوم لتمثيل «أزرق السلة» في تركيا
●

جابر الشريفي

يواصل منتخبنا الوطني األول لكرة السلة
تدريباته اليومية على صالة نادي الكويت
استعدادا لبطولة تركيا الودية التي تنطلق
في  15الجاري.
ويـ ـش ــارك أزرق ال ـس ـلــة ف ــي ال ـب ـطــولــة الــى
جانب منتخبات األردن والعراق والكاميرون
وأنغوال والبحرين.
وتـعـتـبــر ه ــذه ال ـب ـطــولــة ه ــي أول بـطــولــة
يشارك بها األزرق بعد غياب عامين بسبب
اإليقاف ،وتعتبر البطولة ودية ،وال تخضع
تحت مظلة االت ـحــاد الــدولــي ،لــذا سيشارك
بها منتخبنا في ظل اإليقاف المفروض على
السلة الكويتية.
وشهدت التدريبات تكثيف التمارين على
التصويب والتكتيك الدفاعي والهجومي ،الى
جانب رفع معدل اللياقة البدنية لالعبين.

وسيختار الـقــاف بعد تــدريــب الـيــوم 12
العبا للمشاركة في البطولة من أصل  20تم
اختيارهم في القائمة األولية ألزرق السلة.
وشـهــدت الـتــدريـبــات اعـتــذار عــدة العبين
عن عدم المشاركة مع المنتخب في البطولة
ألس ـ ـبـ ــاب م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وهـ ـ ــم أح ـ ـمـ ــد درويـ ـ ــش
وعـبــدالـلــه الـشـمــري وح ـمــد عــدنــان ومحمد
المال.
وك ــان االت ـح ــاد قــد اخ ـتــار الــوط ـنــي خالد
القالف ليقود «األزرق» في البطولة ،كما اختار
أي ـضــا عـبــدالـعــزيــز ال ـقــاف لـيـكــون مـســاعــدا
للمدرب.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـق ــاف ،ف ــي ت ـصــريــح لـ
«الـ ـج ــري ــدة» ،ان ــه سـيـخـتــار  12الع ـبــا ال ـيــوم
ل ـت ـم ـث ـيــل أزرق ال ـس ـل ــة فـ ــي ب ـط ــول ــة تــرك ـيــا،
مشيرا الى أن االختيار تم بناء على االلتزام
بالتدريبات ،الى جانب بعض األمور الفنية،
ومــوضـحــا أن مــن سيتم اسـتـبـعــادهــم ليس

«نسور عمان» بطل دورة
النصف الشاطئية

أح ـ ـ ــرز ف ــري ــق نـ ـس ــور عـ ـم ــان لـقــب
النسخة الثانية من بطولة المرحوم
نــزار النصف الرمضانية المفتوحة
للكرة الـطــائــرة الشاطئية ،إثــر فــوزه
على فريق المرحوم طالل العتيبي - 2
صفر في المباراة النهائية التي أقيمت
بينهما أمس األول على مالعب سوق
شــرق ،فــي حين حصد فريق الزعيم
ُ
العماني المركز الثالث بعد فوزه على
«العين اإلماراتي»  - 2صفر.

مراسم التتويج
وعقب المباراة النهائية ،قام رئيس
مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ،وعضو
المجلس راكان النصف ،ونائب رئيس
ن ــادي الـكــويــت خــالــد الـغــانــم ،ورئيس
اتحاد الكرة الطائرة وليد أمان ،وراعي
ال ـب ـط ــول ــة م ـح ـمــد ال ـن ـص ــف ،بـتـسـلـيــم
كــأس البطولة إلــى فريق نسور عمان
المكون مــن الالعبين هيثم الشريقي
وأحمد الحوسني ،إلــى جانب توزيع
الميداليات التذكارية والجوائز المالية
ع ـلــى الع ـب ــي الـ ـف ــرق ال ـث ــاث ــة األوائـ ـ ــل،
ف ــي ح ـي ــن ح ـص ــل ال ـن ـج ــم الـبـحــريـنــي

فاضل عباس على جائرة أفضل العب
بالبطولة.

الغانم يشكر الجميع
من جانبه ،أشاد رئيس مجلس األمة
مـ ــرزوق ال ـغــانــم «بـ ــدور الـقــائـمـيــن على
ً
تنظيم البطولة» ،مؤكدا أهميتها لحملها
اسم المرحوم نزار أحمد النصف.
وأشاد الغانم بالنجاح الثاني للدورة
على التوالي ،مشيرا إلى أن خير دليل
على النجاح التفاعل الجماهيري ،شاكرا
أسرة المرحوم نزار النصف التي سعت
وعملت بجد من أجل تخليد اسم والدهم.

ختامها مسك
بـ ــدوره ،شكر راع ــي البطولة محمد
الـنـصــف الـحـضــور ،قــائــا« :الـحـمــد لله
البطولة ناجحة بكل المقاييس ،وأشكر
كل من ساهم في هذا النجاح ،ختامها
كان مسكا ،والجميع سعيد بما تحقق،
وسنعمل مستقبال على تدارك األخطاء،
حتى تكون البطولة فــي تقدم مــن عام
آلخر».

اختيار ممثلي الكرة في «اآلسيوي»
في رده على سؤال بشأن ترشيح مجلس اإلدارة
الـحــالــي لممثلين لــه فــي االت ـحــاد اآلس ـيــوي ،أشــار
بن إبراهيم إلــى أنــه في البداية يتم استطالع آراء
االت ـح ــادات األهـلـيــة بـشــأن وج ــود ممثلين لـهــا في
االت ـح ــاد الـ ـق ــاري ،مــوضـحــا أن ه ـنــاك تـنـسـيـقــا مع
مجلس إدارة االتحاد الكويتي في هذا الشأن.

ومن جهته ،قال اليوسف« :سيتم التنسيق بين
مجلس إدارة االت ـحــاد لشغل الـمـنــاصــب الـشــاغــرة
بــاالتـحــاد اآلس ـيــوي ،وكــذلــك االتـحــاديــن الخليجي
وغــرب آسيا ،على أن يشغل المناصب أعضاء من
مجلس اإلدارة وعدد من الرياضيين».

«يد» الكويت جدد إعارة الثالثي
الموسوي وأسيري والدوسري

بسبب ضعف فني ،ولكن بعض التفاصيل
الفنية الدقيقة تقف وراء الموضوع.

●

«الناشئين» يدشن تدريباته اليوم

جدد الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت إعارة ثالثي نادي اليرموك
صالح الموسوي وعبدالعزيز الدوسري ويعقوب اسيري للموسم الثالث
على التوالي ،وذلك بعد األداء المميز الذي ظهروا به في الموسم الماضي.
ً
ويسعى األبيض جاهدا في الفترة الحالية للحفاظ على القوام األساسي
للفريق ،طمعا في استمرار إنجازاته بعدما نجح في تحقيق ثنائية الدوري
الممتاز وكأس االتحاد في الموسم المنقضي للمرة الخامسة على التوالي.
يذكر أن األبيض نجح أخيرا في الحصول على خدمات العب السالمية
السابق مبارك دحل في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد ،وذلك لدعم
صفوف الفريق األول بالنادي استعدادا للموسم الجديد ،وتعويض غياب
مشعل سويلم بعد انتهاء عقده مع الكويت بنهاية الموسم الماضي.
في الوقت ذاته ،استعاد فريق الكويت خدمات الجناح األيسر مشاري
العتيبي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي برقان بنهاية الموسم الماضي،
وهو ما سيعزز صفوف األبيض في الموسم الجديد ،في حين ستمنح
إدارة النادي باقي الالعبين المعارين لنادي برقان من الموسم الماضي
الفرصة كاملة الختيار وجهتهم في الموسم الجديد ســواء بالبقاء مع
ناد آخر.
برقان أو البحث عن ٍ

من جهة أخــرى ،يدشن منتخبنا
للناشئين لـكــرة السلة تدريباته
اليوم على صالة نادي التضامن،
ً
اس ـت ـعــدادا لـمـنــافـســات البطولة
العربية التي ستقام في يوليو
ال ـم ـق ـب ــل بـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .وس ـي ـق ــود
الـتــدريـبــات الـمــدرب الـمـصــري محمد
أبوالعينين ،الــذي تعاقد معه االتحاد في
ً
إطار استعداداته وتجهيز المنتخبات استعدادا
لـلـفـتــرة المقبلة الـتــي قــد تـشـهــد رف ــع اإليـقــاف
ال ــري ــاض ــي ف ــي ظ ــل ال ـت ـحــركــات ال ـتــي تـجــريـهــا
الحكومة حاليا مع اللجنة األولمبية الدولية
لرفع اإليقاف المفروض على األلعاب.

خالد القالف

محمد عبدالعزيز

فتاو ...ثالث
صفقات األبيض
أعـ ـل ــن نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت عــن
ث ـ ــال ـ ــث صـ ـفـ ـق ــات ــه ل ـل ـم ــوس ــم
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ــع
المحترف الغاني محمد فتاو،
قادما من القادسية السعودي،
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،م ــدة
موسم واحد.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـك ــوي ــت قـ ــد ج ــدد
تعاقده مع اإليـفــواري جمعة
سعيد ،حتى عــام  ،2020كما
ت ـعــاقــد م ــع الـبـحــريـنــي ولـيــد
ال ـحـيــام ،لـمــدة مــوســم واح ــد،
على سبيل اإلعارة ،قادما من
الـمـحــرق ،فيما صــرف النظر
ع ــن ت ـج ــدي ــد ع ـق ــود األردنـ ـ ــي
بهاء فيصل ،والسوري حميد
ميدو ،والسيراليوني محمد
كمارا.

الحكومة تتفوق على النواب في «الروضان»

بنزيمة يقود «زين» اليوم في الحلم الثاني للدورة
●

الغانم والنصف في صورة جماعية مع المكرمين

الــدولــة الـتــي ستنظم ك ــأس العالم
.2026
ولفت اليوسف إلــى أن االتحاد
قــدم دعــوة إلــى الداخلية والحرس
الــوط ـنــي وال ــدف ــاع ون ـ ــادي الـقــريــن

والمصارف ،من أجل المشاركة في
ً
دوري الدرجة األولى ،مبينا أنه فور
تبلور الـصــورة ،سيتم حسم األمر
بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وبين أنه ستتم تلبية معايير

االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي لـ ــارت ـ ـقـ ــاء
ً
ب ــالـ ـبـ ـط ــوالت ال ـم ـح ـل ـي ــة ،مـ ـش ــددا
عـلــى أن دوري ال ــدم ــج ل ــن يـعــود،
واس ـت ـمــرار دوري الــدرجـتـيــن في
جميع األحوال.

أحمد حامد

ضربت الحكومة بقوة في مواجهة النواب
بدورة الروضان الرمضانية لكرة القدم داخل
الصاالت في نسختها الـ.39
وقـ ــاد وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة خــالــد
الروضان السلطة التنفيذية إلى فوز مستحق
بتسجيله هدفين ،في الشوط الثاني ،بعد أن
فرض التعادل نفسه على الشوط األول.
المباراة أقيمت بحضور رئيس مجلس
الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،ونائب
رئيس ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ خالد
الجراح ،ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح ،ووزير الصحة الشيخ الدكتور
باسل الصباح ،ووزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب مـحـمــد ال ـج ـب ــري ،ووزي ــر
الـمــالـيــة الــدكـتــور نــايــف الـحـجــرف ،ونــاصــر
عبدالله الروضان المستشار في ديوان سمو
ولي العهد ،ووكيل وزارة اإلعالم طارق المزرم.
مـثــل فــريــق ال ـنــواب رئـيــس مجلس األمــة
م ــرزوق الغانم ،واألعـضــاء فيصل الكندري
لحراسة المرمى ،وع ــادل الدمخي وريــاض
العدساني وخليل أبل واألمين العام لمجلس
االم ــة عــام الـكـنــدري ،إضــافــة إلــى استعانة
النواب بعنصر الخبرة العب األزرق ونادي
التضامن السابق المدير العام للهيئة العامة
للرياضة الدكتور حمود فليطح.

تشكيل الحكومة
واع ـت ـمــدت الـحـكــومــة عـلــى تشكيلة من

ال ـ ــوزراء مـكــونــة مــن االم ـيــن ال ـعــام لمجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـ ــروض ـ ــان ،ووزيـ ــر
االشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية
المهندس حـســام الــرومــي ،ووزي ــر التربية
وزير التعليم العالي السابق الدكتور محمد
ال ـفــارس ،ووزي ــر التجارة والصناعة خالد
ال ــروض ــان ،ووزيـ ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم
العالي حامد العازمي ،ووزير الدولة لشؤون
االسـ ـك ــان والـ ـخ ــدم ــات ال ـس ــاب ــق ي ــاس ــر أبــل
لحراسة الـمــرمــى ،ووزي ــر األوق ــاف السابق
ال ــدك ـت ــور ن ــاي ــف ال ـع ـج ـمــي ،واألمـ ـي ــن ال ـعــام
الـمـســاعــد لـمـجـلــس ال ـ ــوزراء فـ ــواز الـفـضــل،
ف ــي ح ـيــن ف ـضــل وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة صـبــاح
الخالد عــدم المشاركة وم ــؤازرة زمالئه من
المقصورة.

مباريات اليوم
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تحتضن ال ـيــوم األحــد
دورة المرحوم عبدالله مـشــاري الــروضــان
الرمضانية لكرة قدم الصاالت مباراة الحلم
الثانية ،الـتــي تشهد الظهور األول للنجم
الفرنسي كريم بنزيمة ،بعدما قاد فريقه ريال
مدريد اإلسباني للفوز بدوري ابطال أوروبا
للمرة الثالثة على التوالي.
وينضم بنزيمة إلى الئحة مشاهير الكرة
العالمية ،الذين حلوا ضيوفا على الــدورة،
حيث سيقود نجوم فريق «زين» ،الذي تألقوا
بشدة مع فرقهم في النسخة الحالية.
وع ـل ــى ه ــام ــش مـ ـب ــاراة ال ـح ـلــم ال ـثــان ـيــة،
تـتــواصــل ال ـيــوم أيـضــا منافسات المرحلة
الثالثة األخ ـيــرة ب ــدور المجموعات ،حيث
يلتقي االتحاد الليبي مع سويتش.

الحكومة تتوج بلقب كأس الروضان
كما يلتقي اليوم ،سبورتكس مع شركة
سدن اإلقليمية.
وبالعودة إلــى مباريات اليوم السادس
ع ـش ــر ،خ ـطــف ف ــري ــق ب ـنــك ب ــوب ـي ــان بـطــاقــة
التأهل بفوزه على فريق المرحوم عبدالله
وف ــي لقاء
المدلج بـهــدف الـبــرازيـلــي تيتيِ ،
حسم الصدارة فاز فريق بنك االئتمان على
مـجـمــوعــة م ــان ــي ب ـثــاثــة أه ـ ــداف لـهــدفـيــن،
سجل للفائز كالفين روســاس ،بــدر ناصر،
وجونسون كروز ،بينما احرز هدفي ماني،
محترفه المتألق كيفن.
في المباراة الثالثة ،حقق النصر اإلماراتي

(تصوير نوفل إبراهيم)
ف ــوزا صعبا على صناعات
الـتـبــريــد بـهــدفـيــن لـهــدف،
ب ـف ـض ــل ث ـن ــائ ـي ــة راشـ ــد
ع ـب ـي ــد ،م ـق ــاب ــل ه ــدف
ل ـ ــاع ـ ــب الـ ـتـ ـب ــري ــد
اح ـ ـم ـ ــد صـ ــابـ ــر،
لـيـلـحــق الـنـصــر
ب ــالـ ـمـ ـت ــأهـ ـلـ ـي ــن
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا رفـ ـ ـ ــع
رصـ ـ ـي ـ ــده إلـ ـ ــى ســت
نقاط.

كريم بنزيمة

رياضة
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مجموعة خامسة مالئمة لبرازيل نيمار
بهدوء كبير في مجموعة خامسة
سهلة نسبيا ،تتيح لنجمها نيمار
العودة دون ضغوط إلى أرض
الملعب ،يبدأ المنتخب البرازيلي
الساعي الى اللقب السادس في
تاريخه ،مشواره في نهائيات
مونديال روسيا .2018

ي ـ ـبـ ــدأ ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
الـســاعــي ال ــى الـلـقــب ال ـس ــادس في
ت ــاري ـخ ــه ،مـ ـش ــواره ف ــي نـهــائـيــات
مونديال روسيا  2018بهدوء كبير
في مجموعة خامسة سهلة نسبيا،
تتيح لنجمها نيمار العودة دون
ضغوط إلى أرض الملعب.
وتـ ــاقـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل س ــوي ـس ــرا
وصــربـيــا وكوستاريكا فــي الــدور
األول ،وهـ ــي م ـن ـت ـخ ـبــات أض ـعــف
نسبيا من "السيليساو" ،ما يرجح
ان يــوفــر فــرصــة ألغ ـلــى الع ــب في
العالم بعودة سلسة الى المالعب
ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة ج ــراحـ ـي ــة ف ــي قــدمــه
اليمنى.
أبـ ـط ــال ال ـع ــال ــم  5م ـ ــرات الــذيــن
استعادوا تألقهم منذ تولي تيتي
اإلدارة الفنية للمنتخب في يونيو
 ،2016لن يواجهوا مشاكل كثيرة
لتخطي ال ــدور االول قبل التحول
الى الجد واألدوار االقصائية.
ك ـ ــان الـ ـت ــأه ــل ل ـن ـهــائ ـيــات
مــونــديــال  2018شكليا
بالنسبة للبرازيليين
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات
األميركية الجنوبية،
وس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــون
غـمــار الـمـنــافـســة بثقة
ك ــامـ ـل ــة ،ل ـك ــن ب ـهــاجــس
إح ـ ــراز ال ـل ـقــب ال ــذي
استعصى عليهم

منذ  ،2002ومحو الخيبة المدوية
ف ــي  2014ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم ،عـنــدمــا
خسروا أمام ألمانيا  1-7في نصف
النهائي.
يـصـعــب الـعـثــور عـلــى أي ثغرة
ب ـي ــن ال ــاع ـب ـي ــن ال ـ ـ ــ 23لـلـتـشـكـيـلــة
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـب ــرازي ــل وال ـمــدج ـجــة
بـنـجــوم مــن ال ـطــراز الـعــالـمــي .لكن
ال ـم ـج ـه ــول األكـ ـب ــر ي ـب ـقــى ال ـحــالــة
البدنية لنيمار "روح" المنتخب.
بدأ العد التنازلي لنجم باريس
س ــان جــرمــان الـفــرنـســي ال ــذي كــان
أصيب بكسر في مباراة الكالسيكو
ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي
في  25فبراير الماضي ( ،)3-0والذي
لم يستأنف التدريبات سوى قبل
نحو أسبوعين.
أق ــر الـمـهــاجــم الـبــالــغ مــن العمر
 26عــامــا ،فــي تـصــريـحــات مــؤخــرا
انه لم يستعد مستواه بنسبة 100
ف ــي ال ـم ـئــة ،وم ـ ــازال "خــائ ـفــا قليال
من القيام بالحركات كاملة" ،وهو
يخوض في سباق مع الوقت ،ألن
البرازيل ستلعب مباراتها االولى
في  17يونيو ضد سويسرا.
وإذا كان البرازيليون مرشحين
ب ـق ــوة لـ ـص ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة فــإن
الـمـنــافـســة ع ـلــى ال ـمــركــز الـثــانــي
ستكون شرسة وغامضة .ويبدو
من الصعب وضع تسلسل هرمي
واضح بين سويسرا التي باتت

جانب من تدريبات البرازيل في لندن
مـعـتــادة عـلــى األدوار النهائية،
وك ــوس ـت ــاري ـك ــا ب ـق ـي ــادة ح ــارس
م ــرم ــى ري ـ ــال م ــدري ــد االس ـب ــان ــي
كيلور نافاس والتي كانت فاجأت

ال ـج ـم ـيــع ب ـب ـل ــوغ رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
ع ـ ــام  ،2014وص ــرب ـي ــا ال ـع ــائ ــدة
الى التألق بقيادة العب الوسط
الموهوب لنادي التسيو االيطالي

سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش
( 23عاما) ،بعد ثماني سنوات من
مشاركتها األخيرة.

تيتي المدرب الذي أعاد االعتبار لـ «السامبا»

تيتي

أصبح المدرب تيتي بمكانة القديس في بالده
بعد التحول "العجائبي" الذي حققه مع منتخب
البرازيل بعد صعوبات شتى في األعوام الماضية،
أشدها خروجه من "موندياله" عام  2014بهزيمة
مذلة في نصف النهائي ضد غريمه األلماني (.)1-7
أدرك ادينور ليوناردو باكي ،المعروف بتيتي،
ان مهمة شاقة تنتظره لدى توليه اإلشــراف على
منتخب ب ــاده فــي يونيو  2016خلفا لكارلوس
دون ـ ـ ـغـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض ان ي ـن ـســي
البرازيليين خيبة مونديال .2014
إال أن الـمــدرب الجديد-القديم دونـغــا ،عجز عن
قيادة "سيليساو" الى أبعد من ربع نهائي بطولة
كوبا أميركا  ،2015ثم ودع النسخة المئوية التي

أقيمت فــي الـعــام التالي مــن ال ــدور األول ،وذلــك للمرة
األولى منذ .1987
لــدى تولي تيتي مهمته ،كــان المنتخب قــد خاض
مبارياته الثالث األولى في تصفيات أميركا الجنوبية
المؤهلة للمونديال ،وحقق فوزا وتعادال وهزيمة ،ما
طرح تساؤالت حول قدرة المدرب البالغ  57عاما على
قلب األمور.
ً
وفي مقابل أجراها مؤخرا مع شبكة "غلوبو تي في"
البرازيلية ،تطرق تيتي الــى األي ــام القليلة التي تلت
تعيينه خلفا لدونغا" ،قلت لنفسي( ...كيف سيكون
الوضع إذا لم تنجح في التأهل؟) الى مونديال روسيا
."2018
وأشار المدرب إلى أن زوجته روز نظرت اليه بقلق،

ثم قالت له "ال يمكنني أن أتخيل ما يدور في ذهنك".
قــام الكاثوليكي المتدين بأكثر مــن مجرد تنظيم
أفكاره ،إذ نجح في غضون سبعة أشهر في انتشال
الفريق من الهاوية وأعاد اليه روحية الفوز ،وقاده في
نهاية المطاف الى صدارة مجموعة أميركا الجنوبية
بفارق كبير بلغ  10نقاط عن األوروغواي الثانية.
ويدخل "السيليساو" نهائيات روسيا  2018وهو
من أبرز المرشحين للفوز بلقبه العالمي األول منذ
 2002وال ـســادس فــي تــاريـخــه ،وذل ــك بفضل تيتي،
الرجل العاطفي البليغ الذي يتمتع بشخصية األب
ف ــي غ ــرف ال ـمــابــس ،م ــا ســاهــم ف ــي ان ــدم ــال الـجــرح
المعنوي لالعبين شباب موهوبين عــرفــوا العديد
من النكسات.

نافاس بطل كبير في المنتخب الكوستاريكي
في عمر الثامنة برزت موهبة الحارس كيلور نافاس ...ترك
قريته ثم بلده قبل حصد األمـجــاد مع ريــال مدريد اإلسباني،
ووصوله الى منزلة النجم األول في منتخب كوستاريكا ،الذي
يستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم  2018في روسيا.
بدأت هذه النجاحات بمحطة فاشلة :عندما خاض االختبارات
لدخول تشكيلة صغار بيريز سيليدون ،نادي منطقته في جنوب
كوستاريكا ضمن الدرجة األولى ،لم يتم االحتفاظ به.
آنذاك كان خوان دي ديوس مادريس ،صاحب شركة للحافالت،
في طريقه لتأسيس مدرسة كروية في قرية بيدريغوسو القريبة.
ويروي لوكالة فرانس برس في قهوته في سان ايسيدرو بالقرب
من استاد بيريز سيليدون "أخبرني شقيقي عن فتى جيد في
حراسة المرمى وأنا كنت أبحث عن واحد".
يضيف "زرت منزل كيلور ،تحدثت مع والدته واتفقنا على
دخوله المدرسة".
هكذا ،وفــي عمر الثامنة ،بــدأ كيلور نافاس المولود في 15
فبراير  ،1986مسيرة أوصلته الى قمة كرة القدم ،ليتوج بلقب

دوري أبطال أوروبا في المواسم الثالثة األخيرة ،ويصبح النجم
األول لمنتخب كوستاريكا في روسيا.
بعدها بست سنوات ،ترك قريته لالنضمام إلى فريق سابريسا
في العاصمة ،وبلغ الفريق األول في عام .2005
من العاصمة انتقل إلــى االحـتــراف الخارجي مع ألباسيتي
في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا ،ثم ارتقى الى االولى مع
ليفانتي في العام التالي.
في العام  ،2014بلغ قمة مسيرته بانضمامه إلى صفوف ريال
مدريد ،نتيجة تألقه في مونديال البرازيل .مع الفريق الملكي،
انتزع لقب دوري أبطال أوروبــا ثالث مــرات بين  2016و،2018
وهي نتيجة خارقة لالعب كان مدربه األول سائق حافلة عاديا
هو الحارس الهاوي ديدييه أورينيا.
يـتــذكــر مــدربــه "ك ــان أس ـلــوب كــاي ـلــور الم ـعــا ،مــن دون خجل
وبإتقان كبير في قدميه .كان منضبطا جدا عندما يحين وقت
العمل".

آمال سويسرا على شاكيري «الزئبقي»
تعلق ســويـســرا آمــالـهــا على
شيردان شاكيري ليكون "زئبق"
المنتخب في مونديال روسيا،
الذي يرتدي أهمية بالغة لالعب
على الصعيد الشخصي ،السيما
أنه أصبح على األرجح من دون
ن ــاد بـعــد ه ـبــوط فــريـقــه سـتــوك
سيتي اإلنـكـلـيــزي إل ــى الــدرجــة
األولى نهاية الموسم المنصرم.
ويـ ــأمـ ــل الـ ـجـ ـن ــاح ال ـبــوس ـنــي
األصل في اإلفادة من المونديال
ال ــروس ــي الـ ــذي يـنـطـلــق ف ــي 14
يونيو ،لتقديم أفـضــل مــا لديه
وتـعــزيــز حـظــوظــه بــانـتـقــال الــى
فــريــق كبير ،على غ ــرار فريقيه
الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ
األل ـمــانــي ( )2012-2015وانـتــر
ميالن اإليطالي (.)2015
ويـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــح ابـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـي ــز
بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات ـ ـ ــه ال ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــاريـ ـ ــة
الصاروخية وإبــداعــه هجوميا
ودفــاعـيــا ،الــى تـكــرار سيناريو
مـ ـ ــو نـ ـ ــد يـ ـ ــال  2014ع ـ ـلـ ــى أ قـ ــل
تقدير ،حين أصبح ثاني العب
ســوي ـســري يـسـجــل ثــاث ـيــة في
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات ض ـ ــد هـ ـ ـن ـ ــدوراس
(3-صـ ـف ــر) ف ــي ال ـجــولــة الـثــالـثــة
األخيرة من الدور األول ،واضعا
بذلك بالده في الدور الثاني.
وأظ ـ ـهـ ــر ش ــاكـ ـي ــري مــوه ـب ـتــه
م ـج ــددا ف ــي ص ـيــف  2016خــال
ك ــأس أوروب ـ ــا ف ــي فــرن ـســا ،حين
سـجــل هــدفــا بـتـســديــدة مقصية
رائـ ـع ــة ض ــد ب ــول ـن ــدا ف ــي ال ـ ــدور
الثاني دون أن يكون ذلــك كافيا

شاكيري
لتجنيب بــاده الخروج بركالت
الترجيح.
ورغ ــم مـكــانـتــه ف ــي المنتخب
كأحد األعمدة األساسية ،منذ أن
ضمه الى تشكيلة مونديال 2010
الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي ال ـفــذ أوت ـمــار
هيتسفيلد ،عـجــز شــا كـيــري عن
إظ ـه ــار ق ــدرات ــه الـحـقـيـقـيــة على
صعيد األندية إن كان في بايرن
ال ـ ــذي تـ ــوج م ـعــه بـلـقــب ال ـ ــدوري
(مرتان) والكأس (مرتان) ،والكأس
السوبر ،ودوري أبطال أوروبــا،
وال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر األوروب ـ ـي ـ ــة،
وكــأس العالم لألندية (كلها في
 ،)2013أو انتر ميالن الذي أمضى
معه نصف موسم رغــم توقيعه
عقدا ألربعة أعوام ونصف العام.
والتـ ــزال الـفــرصــة قــائـمــة أمــام
ال ــاع ــب ال ـس ــاب ــق لـ ـب ــازل لـلـقـيــام
ب ــالـ ـخـ ـي ــار الـ ـصـ ـحـ ـي ــح واظ ـ ـهـ ــار

مــوهـبـتــه ،السـيـمــا أن مــن يطلق
عـلـيــه "مـيـســي األلـ ــب" اليـ ــزال في
السادسة والعشرين من العمر.
بــالـنـسـبــة ل ـشــاك ـيــري ،ف ــإن ما
ق ــدم ــه م ــع سـ ـت ــوك ف ــي ال ـمــوســم
ً
المنصرم كان جيدا على صعيد
األداء ال ـش ـخ ـصــي ،رغـ ــم هـبــوط
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان س ـي ـح ـقــق
الـنـتــائــج نـفـسـهــا "ح ـتــى ل ــو كــان
ف ـ ــي صـ ـف ــوف ــه الع ـ ـ ــب م ـ ــن ط ـ ــراز
رون ــال ــدي ـن ـي ــو" ،ب ـح ـســب م ــا قــال
ا لـســو يـســري لمجلة "شفايتسر
ايلوستريتر".
ورب ـم ــا ك ــان مـ ــدرب ســويـســرا
السابق هيتسفيلد أكثر العارفين
بـقــدرات شاكيري "الــاعــب الــذي
فـ ــي إمـ ـك ــان ــه خـ ـل ــق الـ ـ ـف ـ ــارق ألن
فـ ــي اس ـت ـط ــاع ـت ــه ت ـق ــري ــر وج ـهــة
المباريات بمفرده" ،وفق ما قال
عنه خالل مونديال .2014

تشكيلة الفريق
 حراسة المرمى :أليسون (روما اإليطالي) ،إيدرسون (مانشسترسيتي اإلنكليزي) ،كاسيو (كورنثيانس).
 الدفاع :دانيلو (مانشستر سيتي اإلنكليزي) ،فاغنر (كورنثيانس)،مارسيلو (ريــال مدريد اإلسباني) ،فيليبي لويس (اتلتيكو مدريد
اإلسباني) ،ميراندا (انتر ميالن اإليطالي) ،ماركينيوس وتياغو سيلفا
(باريس سان جرمان الفرنسي) ،جيروميل (غريميو).
 الــوســط :كاسيميرو (ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي) ،فرناندينيو(م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي) ،ب ــاول ـي ـن ـي ــو
(برشلونة اإلسباني) ،ريناتو اغوستو (بكين
غوان الصيني) ،فريد (شاختار دانييتسك
األوكــرانــي) ،فيليبي كوتينيو (برشلونة
اإلسباني) ،ويليان (تشلسي اإلنكليزي).
 الهجوم :نيمار (باريس سان جرمانالـفــرنـســي) ،غــابــريــال ج ـيــزوس (مانشستر
سيتي اإلنكليزي) ،روبرتو فيرمينو (ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،دوغ ـ ــاس كــوس ـتــا (يــوفـنـتــوس
اإليـ ـط ــال ــي) ،ت ــاي ـس ــون (ش ــاخ ـت ــار دانـيـيـتـســك
األوكراني).

راميريز للسير على خطى بينتو
نجح المدرب أوسكار راميريز في قيادة منتخب كوستاريكا للمشاركة مرة
ثانية تواليا في كأس العالم كرة في كرة القدم ،بعد تسمله مهمته في عام .2015
وك ــان المنتخب الـمـشــارك فــي تصفيات أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي إحدى المفاجآت في كأس العالم  ،2014تحت إشراف المدرب
الكولومبي خورخي لويس بينتو ،فتصدر مجموعة نارية ضمت العمالقة
ايطاليا ،األوروغواي وانكلترا ،قبل خروجه بصعوبة أمام هولندا بركالت
الترجيح في ربع النهائي.
تالشت تلك النشوة بسرعة بعد رحيل بينتو اثر انتهاء كأس العالم،
بسبب فشل تجديد عقده .حل بــدال منه هــداف المنتخب السابق باولو
وانـشــوب الــذي تخلى عــن منصبه فــي  2015بعد عــراك مــع احــد موظفي
المالعب في التصفيات األولمبية في بنما سيتي.
أوكلت الى راميريز قيادة السفينة وحجز مكان في مونديال روسيا ،2018
ضمن مجموعة موحدة في تصفيات كونكاكاف ضمت ستة منتخبات.
تعززت آمال كوستاريكا في بلوغ النهائيات بعد الفوز الكبير على
الواليات المتحدة -4صفر في نوفمبر  ،2016وحسمه المواجهة التالية
مع األميركيين -2صفر في  .2017حجز مقعده في النهائيات بعد تعادله
مع هندوراس  1-1في سان خوسيه في اكتوبر الماضي.

راميريز

ً
صربيا حققت «هدفا» بالعودة إلى النهائيات
اعتبر مدرب المنتخب الصربي لكرة القدم مالدن كرستاييتش
أن بلوغ نهائيات كأس العالم  2018في روسيا "هدف" بحد ذاته
قد تحقق ،وذلك بعد نحو عقد من الزمن على آخر ظهور لصربيا
في العرس العالمي.
في عام  ،2010لم يجنب الفوز الرائع على ألمانيا (1-صفر)
صربيا الخروج من الــدور األول لمونديال جنوب افريقيا ،ولم
يكن كافيا لمحو الخروج المذل للمنتخب الصربي-المونتينيغري
مــن النسخة السابقة فــي ألمانيا  ،2006عندما تـعــرض لثالث
هزائم بينها واحــدة كارثية بنصف دزينة نظيفة من األهــداف
امام األرجنتين ،فودعت بـ 10أهــداف في مرماها مع تسجيلها
لهدفين فقط.
منذ ذلــك الـحـيــن ،وفــي الــوقــت ال ــذي كــان فيه الـجــار والغريم
التقليدي الكرواتي يتألق ،كانت صربيا تغرق .بدا أن العبيها
يــولــون فقط اهتماما لمشوارهم مــع أنديتهم ،فكان المنتخب
يخوض مباريات دون نكهة في مالعب فارغة.
في حديث لوكالة فرانس برس ،رفض كرستاييتش البالغ 44

عاما والذي عاش خيبة  2006من مقاعد البدالء ،االنسياق
خلف ما وصفها األجواء "الحماسية إلى حد ما" ،والتي
تعم صربيا مــع اقـتــراب "الـنـســور" مــن خــوض المباراة
األول ــى فــي ال ـعــرس الـعــالـمــي ضــد كــوسـتــاريـكــا فــي 17
يونيو ،خصوصا أنهم سيواجهون العمالق البرازيلي
ثم المنتخب السويسري القوي.
وقال كرستاييتش ،المدافع السابق لفريقي فيردر
بريمن وشالكه األلمانيين "ال دا ع ــي حتى للتعليق
على المنتخب البرازيلي :في امكانهم الدفع بفريقين
ج ـيــديــن" ،مضيفا "ل ـكــن يـمـكــن أن ن ـكــون س ـعــداء بأننا
نتواجد في المجموعة نفسها التي يلعب فيها منتخب
مــن طينة ال ـبــرازيــل" .وتــابــع "ه ــذا الجيل (مــن الالعبين
الـصــرب) سيذهب الــى روسـيــا لتقديم أفضل مــا لديه.
يجب ان ننظر الى األمور هكذا .لكننا بلغنا بالفعل
هدفنا :بعد فترة طويلة ،عادت صربيا الى بطولة
كبيرة".

ميلينكوفيتش سافيتش والدة موهبة
يـ ـسـ ـع ــى العـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـ ــط الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي س ـي ــرغ ــي
ميلينكوفيتش-سافيتش ،المطلوب من أندية أوروبية كبيرة
بعد موسم رائع مع فريقه التسيو االيطالي ،الى تأكيد موهبته
فــي ســن الثالثة والعشرين ،عندما يــدافــع عــن ألــوان منتخب
بالده في نهائيات كأس العالم في كرة القدم  2018في روسيا.
وقـ ــال مـيـلـيـنـكــوفـيـتــش-ســافـيـتــش ف ــي تـصــريــح لصحيفة
"بليتش" الصربية "أنا مستعد لبذل كل ما في وسعي من أجل
صربيا ( .)...المشاركة في بطولة مثل المونديال هي السبب
الذي ألعب من أجله كرة القدم".
وبحسب الصحف الصربية ،تمت إقــالــة الـمــدرب السابق
للمنتخب سالفوليوب موسلين من منصبه ألنه لم يكن يعتمد
على ميلينكوفيتش سافيتش .لكن خليفته مالدن كرستاييتش
ا خـتــاره على نحو غير مفاجئ فــي التشكيلة المشاركة في
مونديال روسيا الذي ينطلق في  14يونيو.
ولد سيرغي في مدينة ليريدا االسبانية حيث كان يلعب

والــده ،العب كرة قدم أيضا ،وبدأ
تـكــويـنــه ال ـك ــروي ف ــي صــربـيــا مع
فريق فويفودينا دي نوفي ساد.
بعد لعبه لفترة وجيزة في دوري الدرجة
األول ــى الصربي ( 24مـبــاراة مــع فويفودينا
تــوج معه خاللها بلقب كــأس صربيا 2013-
 ،)2014انضم الى صفوف غنك البلجيكي صيف
 2014وبعدها بموسم واحد الى التسيو.
في  ،2015توج ميلينكوفيتش-سافيتش مع منتخب
بالده بلقب كأس العالم تحت  20عاما في نيوزيلندا.
بنيته الجسدية القوية ( 1.92م) تجعل منه العبا خطيرا
في الكرات الهوائية وتمكنه من فرض ثقله في الدفاع .اال ان
لمسته للكرة هي التي جعلت منه أحد المواهب التي تعلق
عليها الجماهير الصربية وعشاق الالعبين الموهوبين آماال
كبيرة في المونديال.

سافيتش

sports@aljarida●com

«الفرصة األخيرة» لميسي تبدأ في المجموعة الرابعة
قد يكون المونديال الروسي
فرصة ميسي األخيرة ليهدي
األرجنتين لقبا حيث سيتم
الحادية والثالثين من العمر،
ولم يحرز بعد أي لقب كبير مع
منتخب بالده لكرة القدم.

خالل كأس العالم  ،2018سيتم
ال ـح ــادي ــة وال ـث ــاث ـي ــن م ــن ال ـع ـمــر،
ولـ ـ ــم يـ ـح ــرز بـ ـع ــد أي لـ ـق ــب كـبـيــر
م ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ل ـك ــرة ال ـق ــدم:
بالنسبة ا لــى ليونيل ميسي ،قد
يكون المونديال الروسي فرصته
األخيرة ليهدي األرجنتين لقبا.
تبدأ هذه الفرصة من المجموعة
ال ــراب ـع ــة ال ـت ــي ت ـضــم األرج ـن ـت ـيــن
واي ـس ـل ـنــدا وك ــروات ـي ــا ون ـي ـجــريــا.
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـيـ ـس ــي ت ـحــت
األض ـ ــواء م ـج ــددا لـمـعــرفــة م ــا اذا
سيتمكن من قيادة منتخب بالده
ال ــى ال ـل ـقــب ال ـثــالــث ف ــي تــاريـخـهــا
(بعد  1978و ،)1986وبعد خيبة
خسارة نهائي مونديال البرازيل
 2014أمام ألمانيا بهدف قاتل في
الشوط الثاني االضافي (1-صفر)،
بعد نهاية الوقت األصلي بالتعادل
السلبي.
مـ ـهـ ـم ــة ق ـ ــد ت ـ ـك ـ ــون "خ ـ ــادع ـ ــة"
لـ ــأرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل وج ـ ـ ــود
المنتخب الكرواتي القوي السيما
ب ـف ـض ــل العـ ـ ــب خـ ــط وسـ ـ ــط ريـ ــال
مدريد االسباني لوكا مودريتش،
والمنتخب االيسلندي الذي فاجأ
الـجـمـيــع فــي ك ــأس أوروبـ ــا ،2016
ونيجيريا ا لـتــي يصعب إبقائها
بعيدا من الحسابات المباغتة.
ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـكـ ـب ــرى تـنـبــع

ليونيل

من أداء األرجنتين في التصفيات
األميركية الجنوبية ،اذ لم تتمكن
من حسم تأهلها المباشر إال في
الـجــولــة األخ ـيــرة ،وبـفــوز بنتيجة
 1-3ع ـل ــى االك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ،مـ ــا سـمــح
لميسي تفادي مصير نجوم آخرين
لــن يـشــاركــوا فــي الـمــونــديــال ،مثل
الـ ـح ــارس االي ـط ــال ــي جــانـلــويـجــي
بوفون أو الهولندي أريين روبن.
بالنسبة الى مدرب األرجنتين
خ ــورخ ــي س ــام ـب ــاول ــي ،ال ـم ـعــادلــة
واضـ ـح ــة وس ـه ـل ــة "الـ ـع ــال ــم يــديــن
لميسي بكأس عالم".
الـ ـجـ ـن ــاح االيـ ـسـ ـلـ ـن ــدي ي ــوه ــان
بيرغ غودموندسون يترقب لقاء
األرجنتين فــي المونديال "قلتها
قبل سحب القرعة ،أرغب بمواجهة
البرازيل أو األرجنتين .في المباراة
األولى في كأس أوروبا ،لعبنا ضد
(البرتغالي كريستيانو رونالدو).
هــذه ال ـمــرة ،سنكون فــي مواجهة
ميسي".
ال ـس ـب ـيــل إلي ـق ــاف ــه؟ ل ـكــل فـكــرتــه
فــي هــذا الـمـجــال .م ــدرب نيجيريا
الفرنسي-األلماني غرنوت روهر
ي ـق ــول "األم ـ ــر ل ـيــس ك ـمــا كـ ــان فــي
حقبتي (كالعب) ،عندما كنا نقول:
"حسنا ،سنراقب (الفرنسي ميشال)
بــات ـي ـنــي( ،األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو)
مارادونا ( )...فلن نتمكن من إيقافه
إال من خالل عمل جماعي".

قبل  20عاما ،كان انريكي دومينغيز مدربا لفئة الالعبين مواليد 1987
في مدرسة كرة القدم بنادي نيولز أولد بويز في روزاريو ،عندما شاهد
فتى في سن العاشرة يدعى ليونيل ميسي" .انه هدية الحياة" ،مازال
يكرر تلك العبارة المدرب الذي بلغ الـ 67من عمره .جالسا في
مــدرجــات ملعب مارسيليو بييلسا ،يستعيد دومينغيز
الفتى الذي كان يتميز بأنه "طبيعي .كان قائدا بالفطرة".
عندما كان المدرب يعطي الالعبين توجيهاته ،كان
ميسي يصغي إليه بانتباه ،رغــم انــه ال يتوقف عن
مداعبة الكرة ،نظرا لتعجله الدائم لبدء التدريب.
يضيف دومينغيز "ميسي يختلف عن كل أقرانه.
هو األفضل في التاريخ ،وال منافس له سوى نفسه".
يلقب حــامــل القميص الــرقــم  10فــي المنتخب
األرجنتيني ،ونادي برشلونة اإلسباني ،المدرب
دومينغيز بـ"بابا نويل" ،نظرا لضخامة حجمه،
وارتدائه لباسا رياضيا أحمر اللون.
بالنسبة إلى دومينغيز ،يشكل مونديال 2018
"الفرصة االخـيــرة لميسي وهــو فــي قمة فنه" إلزاحــة
دييغو مارادونا المتوج في مونديال  1986عن عرشه.
ف ــي ش ـ ــارع "اس ـ ـتـ ــادو دي اس ــرائـ ـي ــل" ،اليـ ـ ــزال ديـيـغــو
فايخوس ،جار وصديق ميسي منذ تسعينيات القرن الماضي،

بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــواره م ــع
الـمـنـتـخــب اآليـسـلـنــدي كمساعد
للمدرب السويدي الرس الغرباك
عــام  ،2011دون طبيب األسـنــان
هيمير هالغريمسون ا سـمــه في
تاريخ بالده بعد تفرده بالمهمة
ع ـ ـ ــام  ،2016وذ ل ـ ـ ـ ــك ب ـق ـي ــاد ت ـه ــا
للمشاركة في كأس العالم للمرة
األولى في تاريخها.
ش ــارك فــي صـعــود نجم بــاده
على الساحتين القارية والدولية،
أوال ك ـم ـســاعــد ل ــاغ ــرب ــاك حـيــن
خاض المنتخب الملحق القاري
الـ ـم ــؤه ــل لـ ـم ــون ــدي ــال الـ ـب ــرازي ــل
 ،2014حيث خسر أمــام كرواتيا
(صفر-صفر وصفر ،)-2ثم كشريك
لـ ـلـ ـم ــدرب الـ ـس ــوي ــدي فـ ــي مـهـمــة
اإلشراف على المنتخب حين قادا
األخير القصاء إنكلترا في كأس
أوروبا  2016وبلوغ ربع النهائي.
وبنى هالغريمسون على هذين

هالغريمسون

اإلنـجــازيــن عندما تسلم وحيدا
المهمة بعد كــأس أوروبــا ،2016
إثر انتقال الغرباك لإلشراف على
ال ـســويــد ،ليحقق مــا ك ــان مجرد
حلم لآليسلنديين وهو المشاركة
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ل ـل ـمــرة األولـ ــى،

وأن تصبح أمة الـ 350710نسمة،
أصـ ـغ ــر ب ـل ــد مـ ــن ح ـي ــث ال ـت ـع ــداد
السكاني يشارك في المونديال.
هالغريمسون ( 50عاما) ليس
ك ـ ــأي م ـ ـ ــدرب آخ ـ ـ ــر ،ف ـه ــو مـ ــا زال
ي ـمــارس مهنته كطبيب أسـنــان،
وي ـت ــواج ــد ف ــي غــال ـب ـيــة األح ـي ــان
فــي عـيــادتــه الــواق ـعــة فــي جــزيــرة
هـ ـيـ ـم ــاي حـ ـي ــث مـ ـسـ ـق ــط رأس ـ ـ ــه،
كـ ـم ــا أن ـ ـ ــه يـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى ت ـق ـل ـيــد
فريد من نوعه منذ وصوله الى
المنتخب عام  ،2011وهو زيارة
حــا نــة المشجعين فــي العاصمة
ريكيافيك لتزويدهم بالتشكيلة
بشكل حصري.
وساهم هذا التقليد في تقوية
العالقات بين الفريق والجماهير،
وس ـ ــاع ـ ــد ف ـ ــي جـ ـع ــل ال ـع ــاص ـم ــة
اآل ي ـس ـل ـنــد يــة ح ـص ـنــا للمنتخب
الذي كان يعاني فتورا في عالقته
مع جمهوره.

سامباولي صنع شهرته في تشيلي

يقطن في المنزل نفسه .يستذكر انه وميسي كانا يأخذان من جد "ليو" بعض
القطع النقدية لشراء الحلوى.
ويقول فايخوس" ،رفيق عمر" ميسي ،ان األخير "كان خبيثا ولعوبا .لكن في
كرة القدم هو أفضل من الجميع .عندما كانت شوارع الحي تغرق بمياه األمطار
( )...كنا نلعب كرة القدم والمياه تصل الى مستوى الركبة".
وعلى غرار جميع سكان روزاريو مسقط ميسي ،يرغب فايخوس بأن "يكسب"
ميسي المونديال ،وان تكون كأس العالم  2018في روسيا "تحفة" أفضل العب
في العالم خمس مرات.
في حي "جنرال الس هيراس" الشعبي ،يقع منزل عائلة ميسي ،غير المأهول
والذي باتت واجهته في حالة سيئة .التزال ملكيته عائدة الى خورخي والد
ليونيل ،والذي كان يعمل في الحدادة حتى فقد عمله عام  2000قبل أشهر من
انتقاله وعائلته الى مدينة برشلونة اإلسبانية.
في زاوية الشارع ،جدارية تتضمن رموزا أرجنتينية ،منها ميسي بالقميص
األبـيــض واألزرق السماوي العائد للمنتخب ،األس ـطــورة دييغو مــارادونــا،
وغيرهما من الشخصيات التي طبعت تاريخ البالد.
كانت عائلة ميسي في عام  2000تواجه حالة مادية صعبة .ال تغطية صحية
تتكفل بالعالج الهرموني الالزم لنمو الالعب الموهوب ،وال مستقبل في األندية
األرجنتينية .قررت العائلة االنتقال إلى برشلونة ،حيث وقع ميسي بعد أشهر
عقدا مع العمالق الكاتالوني ليبدأ مسيرة من المجد.

بعدما أبعد من مقاعد االحتياط اثر
طرده ،استند مدرب المنتخب األرجنتيني
لكرة القدم خورخي سامباولي الى شجرة
ب ـج ــوار أرض الـمـلـعــب :ص ــورة نشرتها
الصحافة ،فتحت أمامه أبواب كرة القدم
االحترافية.
دون مستقبل كـبـيــر وبـسـبــب إصــابــة
ب ــال ـغ ــة ،اعـ ـت ــزل س ــام ـب ــاول ــي ال ـل ـع ــب فــي
التاسعة عشرة من عمره ،وتولى تدريب
ن ــادي ألــوم ـنــي ال ـم ـتــواضــع ف ــي ضاحية
اريكيتو الــواقـعــة فــي قلب منطقة بامبا
الزراعية.
أس ـف ــل ت ـلــك ال ـش ـج ــرة ،ب ــدأ ســامـبــولــي
بتوجيه األوامر لالعبيه .شاهده مسؤول
فـ ــي ن ـي ــول ــز أول ـ ـ ــد بـ ــويـ ــز ،ن ـ ـ ــادي مــدي ـنــة
روزاريـ ـ ــو .بـعــد ذل ــك ،عـيــن مــدربــا لفريق
أرخ ـن ـت ـي ـنــو دي روزاريـ ـ ـ ــو ،أح ــد األن ــدي ــة
المرتبطة بنيولز أولد بويز ،وأطلقت عليه
تسمية "سامبا" أو "اليساري".
صنع شهرته في تشيلي ،حيث أحرز

لـقــب بـطــولــة "كــوبــا أمـيــركــا" مــع منتخب
يضم في صفوفه أرتورو فيدال وألكسيس
سانشيز ،ثم مع نادي اشبيلية اإلسباني
بطريقة لعبه الهجومي.
وبما ان األرجنتين عانت بشكل كبير
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات األم ـي ــرك ـي ــة الـجـنــوبـيــة،
وكانت على عتبة عدم التأهل للمونديال،
اس ـتــدعــي ســام ـبــولــي ف ــي يــون ـيــو 2017
إلنقاذ المركب الموشك على الغرق ،من
قـبــل االت ـح ــاد االرجـنـتـيـنــي ال ــذي ق ــدم له
صفقة قل نظيرها بعقد يمتد إلى خمس
سنوات.
وسامباولي ،عاشق موسيقى الروك،
يـعــرف عنه أيـضــا حبه لــأوشــام ،وطبع
عـ ـل ــى سـ ــاعـ ــده ع ـ ـبـ ــارة شـ ـهـ ـي ــرة ل ـل ـثــائــر
تشي غيفارا مفادها "ال نحيا من خالل
االح ـت ـفــال بــاالن ـت ـصــارات ،إن ـمــا بـتـجــاوز
الهزائم" .ويقول "طبعت علم االرجنتين
عندما تم تعييني مدربا للمنتخب .انه
يرمز الى لم شملي مع بلدي".

المخضرم روهر يخوض باكورة مشاركاته
رغم وجوده في كرة القدم كالعب ومدرب
ع ـلــى مـ ــدى  45ع ــام ــا ،س ـي ـخــوض ال ـم ــدرب
الـفــرنـســي-األلـمــانــي غــرنــوت روه ــر بــاكــورة
مـشــاركــاتــه فــي ك ــأس ال ـعــالــم ،بـعــدمــا نجح
في قيادة منتخب نيجيريا إلى النهائيات.
وقــال الـمــدرب البالغ من العمر  64عاما
لوكالة "فرانس بــرس" ،ان مشاركته األولى
تمنحه "الكثير مــن الـسـعــادة بالطبع! لكن
ذلــك يكفي ( )...نحن اآلن في وضــع يتطلب
منا االستعداد".
أشرف على تدريب منتخبات افريقية مثل
النيجر ،الغابون وبوركينا فاسو ،وتسلم
مهمة محفوفة بالمخاطر لدى توليه تدريب
الـ"سوبر إيغلز" في أغسطس عام .2016
ت ــم ذلـ ــك ب ـعــدمــا غ ــاب ــت نـيـجـيــريــا بطلة
افريقيا ثالث مرات عن كأس األمم اإلفريقية
لـلـمــرة الـثــانـيــة تــوال ـيــا ،وب ـعــدمــا أوقـعـتـهــا
القرعة في مجموعة صعبة ضمت الكاميرون
بطلة افريقيا ،الجزائر وزامبيا ،للتنافس
على بطاقة واحدة مؤهلة لمونديال روسيا
.2018
وعــد روهــر بقيادة نيجيريا للنهائيات
مباشرة بعد توقيعه عقدا مدة سنتين ،وقال

"أنــا متحمس لبدء العمل .هــذا تحد كبير،
نيجيريا بـهــا الع ـبــون كـبــار فــي كــل مـكــان،
ولــديـهــا ال ـقــدرة على تحقيق نتائج جيدة
على الصعيد الدولي".
كان الفوز على زامبيا  1-2في ندوال في
نوفمبر  2016نقطة انطالق مشوار ناجح في
التصفيات ،حيث حقق المنتخب النيجيري
انتصارات مهمة على ملعبه ضد الجزائر
والكاميرون قبل ان يحسم بطاقة التأهل،
عندما سجل له أليكس ايوبي هدف الفوز
في مرمى زامبيا امام الجمهور المحلي في
اكتوبر .2017
ول ـ ـ ــم تـ ـت ــأث ــر نـ ـيـ ـجـ ـي ــري ــا حـ ـت ــى ع ـن ــدم ــا
قـ ــام االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ب ـح ـســم ثـ ــاث نـقــاط
م ــن رص ـي ــده ــا ،إلش ــراك ـه ــا ال ــاع ــب شيهو
عـبــدلــاهــي غـيــر الـمــؤهــل للعب فــي مـبــاراة
ضمن التصفيات ضد الجزائر والتي انتهت
بتعادلهما .1-1
أمــا أبــرز نقطة مضيئة في مسير روهر
فكانت قيادته بــوردو الفرنسي الى نهائي
كــأس االت ـحــاد االوروبـ ــي عــام  ،1996حيث
خـســر ذهــابــا واي ــاب ــا ام ــام بــايــرن ميونيخ
األلماني.

مودريتش من الجئ صغير إلى نجم كبير
كان الطريق المؤدي الى ريال مدريد شائكا بالنسبة
الى الكرواتي لوكا مودريتش ،حيث بدأ في مكان لم يعد
سوى أطالل لبيت محروق في قرية مودريتشي التي دمرت
خالل حرب االستقالل.
وتقع هذه القرية على سفح جبال فيليبيت المطلة على
البحر االدريــاتـيـكــي ،وكــان مودريتش يقطن فــي المنزل
الصيفي لجده ،وهو اآلخر يدعى لوكا مودريتش ،وقتل
من قبل القوات الصربية في األشهر االولى للنزاع (-1991
 )1995الذي حصد قرابة  20الف قتيل .وال تزال لوحة تذكر
بذلك في تلك المنطقة وتقول "خطر! ألغام!".
وكــان لوكا مودريتش فــي العاشرة مــن عمره عندما
هــرب مــع عائلته الــى مدينة زادار الساحلية ،الـتــي تقع
على بعد  40كيلومترا .هنا ،وسط ضجيج القنابل التي
تتساقط على هذا المرفأ ،تفتقت موهبة أحد أبرز المواهب
المعاصرة في القارة االوروبية الذي أصبح فيما بعد قائدا
لمنتخب كرواتيا.
ويتذكر يوسيب بايلو ،الذي كان مدربا لفريق ان كاي
زادار" :كنت قد سمعت عن شاب صغير نشيط ال يتوقف
عن مداعبة الكرة حتى في أروقة أحد الفنادق وينام معها".
باتت موهبة هذا الصبي واضحة ،ويضيف المدرب
البالغ  74عاما حاليا" :كــان مثاال لالعبي جيله ،قائدا
محبوبا .كــان األطـفــال يــرون فيه في تلك الفترة ما نراه
اليوم".

 التشكيلة الرسمية(من  23العبا):
 ح ـ ــراس ـ ــة الـ ـم ــرم ــى:ناهويل غوزمان (تايغرز
م ــون ـت ـي ــري ال ـم ـك ـس ـي ـكــي)،
ويلي كاباييرو (تشلسي اإلنكليزي) ،فرانكو
أرماني (ريفر باليت).
 الـ ــدفـ ــاع :م ــارك ــوس روخ ـ ــو (مــانـشـسـتــريونايتد اإلنـكـلـيــزي) ،نيكوالس أوتامندي
(مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي االن ـك ـل ـي ــزي) ،غــابــريــال
م ــرك ــادو (اشـبـيـلـيــة االس ـب ــان ــي) ،فـيــديــريـكــو
فازيو (روما االيطالي) ،نيكوالس تاليافيكو
(أي ــاك ــس امـ ـسـ ـت ــردام ال ـه ــول ـن ــدي) ،ادواردو
سالفيو (بنفيكا البرتغالي) ،ماركوس أكونيا
(سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ،كريستيان
انـ ـس ــال ــدي (ت ــوريـ ـن ــو االي ـ ـطـ ــالـ ــي) ،خــافـيـيــر
ماسشيرانو (هيبي فورتشون الصيني).
 الوسط :لوكاس بيليا (ميالن االيطالي)،إي ـفــر بــانـيـغــا (اش ـب ـي ـل ـيــة) ،ان ـخــل دي مــاريــا
وجيوفاني لو سيلسو (باريس سان جرمان
ال ـف ــرن ـس ــي) ،م ــان ــوي ــل الن ــزي ـن ــي (وس ـ ــت هــام
يــونــايـتــد االن ـك ـل ـيــزي) ،مكسيميليانو ميزا
(انديبندينتي).
 الـ ـهـ ـج ــوم :ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي (بــرش ـلــونــةاإلس ـبــانــي) ،سـيــرخـيــو أغ ــوي ــرو (مانشستر
سيتي) ،غــونــزالــو هيغواين وبــاولــو ديباال
(يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي) وكــريـسـتـيــان بــافــون
(بوكا جونيورز).

تدريبات األرجنتين في نادي برشلونة

«هدية الحياة» لألرجنتين

هالغريمسون طبيب األسنان صانع
المعجزات مع آيسلندا

تشكيلة الفريق

ويــرى مــاريــان بوليات صــديــق مــورديـتــش أن موهبة
األخـيــر ب ــرزت وســط أج ــواء مخيفة .ويـتــذكــر" :تساقطت
القذائف حولنا مليون مرة ونحن في طريقنا الى التدريب،
كنا نهرع الى المالجئ".
ويعتبر بوليات ( 36عاما) ،وهو العب محترف سابق
أيضا ،أن هذه الظروف التي خبرها مودريتش كانت "أحد
العوامل التي ساهمت في ان يكون اليوم أحد أبرز العبي
كرة القدم في العالم".
ويعرف عن زادار ،الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة
الـثــالـثــة فــي كــروات ـيــا ،بــأنــه ن ــاد اخـتـصــاصــي فــي تكوين
الالعبين .أما ابرز الذين تخرجوا في صفوفه فهم يوسيب
س ـك ــوب ــار الـ ـه ــداف االس ـ ـطـ ــوري ف ــي ص ـف ــوف مــرسـيـلـيــا
الفرنسي ،والدوليان الحاليان شيمي فرسالكو ودانيال
سوباشيتش.
ولكن وبنظر مشجعي زادار ،لمودريتش مكانة مختلفة
رغــم انــه لــم يــدافــع إطــاقــا عــن أل ــوان الـفــريــق ،فقد التحق
ب ـنــادي ديـنــامــو زغ ــرب عـنــدمــا ك ــان فــي الـخــامـســة عشرة
من عمره .ويقول المشجع سالفكو ستركالي ( 66عاما):
"بالنسبة الى زادار ،مودريتش هو من آلهة كرة القدم".
لكن شعبيته الجارفة تلطخت بسبب التهمة الموجهة
اليه باالدالء بشهادة زور أمام القضاء ،في فضيحة فساد
تهز كرة القدم الكرواتية.
واتهام القضاء الكرواتي له اآلن مرتبط بتوقيع اول عقد

احترافي مع دينامو زغرب في  2004يحدد شروط انتقاله
مستقبال .استدعي مودريتش في  13يونيو الماضي من
قبل القضاء في مدينة اوسييك لالدالء بشهادته في قضية
زدرافكو ماميتش ( 57عاما) الرجل القوي والمثير للجدل
في كرة القدم الكرواتية الذي يشتبه في قيامه بعمليات
اختالس عدة.
ويشك القضاء الكرواتي في أن الرئيس السابق لنادي
دينامو زغــرب اختلس مع شركاء مفترضين نحو 15.6
مليون يــورو ،السيما في صفقات انتقال مشبوهة ،في
حين أنه لم يقر أمام الضرائب إال بمبلغ  1.6مليون يورو.
لكن مودريتش محا كل ذلك خالل مباراة واحدة ،عندما
فرض نفسه نجما لمباراة منتخبه ضد اليونان المؤهلة
لنهائيات مونديال روسيا ليقوده إلى فوز عريض ذهابا
 1-4بتسجيله أحد أهداف منتخب بالده.
وأم ــل سـتــركــالــي ب ــأال تــؤثــر ه ــذه الفضيحة عـلــى أداء
"األمير الصغير" ،وهو أحد ألقاب مودريتش ،بقوله "هو
شخص حساس".
ويضيف سفيتكو كوستيتش ،المسؤول الحالي في
نــادي زادار ،وال ــذي يعرف مودريتش منذ طفولته "هو
شخص يعرف ماذا يريد ،وقد علمته الحياة هذا االمر،
لقد عاش امورا أسوأ بكثير من هذا عندما كان طفال".

روهر
وأع ــاد روه ــر ( 64عــامــا) الـثـقــة بالنفس
الــى العبي نيجيريا ،وزج ببعض الوجوه
الشابة ،كما جلب انضباطا تكتيكيا ليساهم
في تأهل نيجيريا الى العرس الكروي للمرة
السادسة في تاريخها.
وأشـ ـ ــاد ب ــه الع ــب وس ــط لـيـسـتــر سيتي

االنكليزي ويلفريد نديدي بقوله "انه مدرب
كبير ورائع .األهم بالنسبة إليه هو صالبة
المجموعة وهذا األمر يساعد الفريق حقا
( )...أرى أن الجميع يسعى الى تشكيل كتلة
متماسكة و ع ــدم التفكير بشكل ف ــردي بل
بالمجموعة .نحن بمنزلة عائلة".

تشكيلة كرواتيا
 تشكيلة أولية من  24العبا (تعلنالتشكيلة النهائية بحلول الرابع من
يونيو كحد أقصى):
 حراسة المرمى :دانيال سوباشيتش(مــونــاكــو ال ـفــرن ـســي) ،ل ــوف ــري كالينيتش
(غنت البلجيكي) ،دومينيك ليفاكوفيتش
(دينامو زغرب)
 ال ــدف ــاع :فـ ـ ــدران ت ـشــورلــوكــا (لــوكــومــوت ـيــف مــوسـكــوالـ ــروسـ ــي) ،دوم ــاغ ــوي ف ـيــدا (ب ـش ـت ـكــاش ال ـت ــرك ــي) ،اي ـفــان
سترينيتش (سمبدوريا اإليطالي) ،ديان لوفرن (ليفربول
االنكليزي) ،شيمي فرساليكو (اتلتيكو مدريد االسباني)،
يوسيب بيفاريتش (دينامو كييف االوكراني) ،تين يدفاي
(بــايــر لـيـفــركــوزن االل ـمــانــي) ،مــاتــي ميتروفيتش (ب ــروج
البلجيكي) ،دويي كاليتا-كار (سالزبورغ النمسوي).
 الوسط :لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش (ريــالمدريد االسباني) ،ايفان راكيتيتش (برشلونة االسباني)،
ميالن باديلي (فيورنتينا اإليطالي) ،مارسيلو بروزوفيتش
(انتر ميالن االيطالي) ،فيليب براداريتش (رييكا).
 الهجوم :ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس االيطالي)،ايفان بيريشيتش (انتر ميالن االيطالي) ،نيكوال كالينيتش
(ميالن االيطالي) ،اندري كراماريتش (هوفنهايم االلماني)،
ماركو بياتسا (شالكه االلماني) ،انتي ريبيتش (اينتراخت
فرانكفورت األلماني).
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ً
فرنسا تؤكد جاهزيتها بفوز كبير على إيطاليا وديا
على ملعب اليانز ريفيير في
نيس ،حقق منتخب فرنسا لكرة
القدم فوزا كبيرا على نظيره
االيطالي  1-3امس األول في
ثاني مباراة استعدادية له قبل
خوض النهائيات.

ح ـق ــق م ـن ـت ـخــب ف ــرن ـس ــا ل ـكــرة
ال ـق ــدم فـ ــوزا ك ـب ـيــرا ع ـلــى نـظـيــره
اإليطالي  ،1-3أمــس األول ،على
ملعب الـيــانــز ريـفـيـيــر فــي نيس
فــي ثــانــي م ـبــاراة اسـتـعــداديــة له
قـبــل خ ــوض نـهــائـيــات مــونــديــال
 2018فــي روسـيــا مــن  14يونيو
إلى  15يوليو.
وبـ ـك ــرت ف ــرن ـس ــا ف ــي اف ـت ـتــاح
الـتـسـجـيــل بـعــد حـصــولـهــا على
ركلة حرة ،وتابع مدافع برشلونة
اإلس ـب ــان ــي صــامــويــل اومـتـيـتــي
ال ـكــرة بـعــد التنفيذ بـيـســراه في
سقف الزاوية اليمنى (.)8
وارتكب العب وسط كروتوني،
روالنـ ــدو م ــان ــدراغ ــورا ،خـطــأ في
المنطقة المحرمة ضــد لوكاس
هرنانديز ،وتم استخدام تقنية
الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء
انـ ـب ــرى ل ـه ــا ان ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان
وسـ ـج ــل م ـن ـه ــا هـ ـ ــدف ال ـت ـعــزي ــز
للفرنسيين (.)29
وقلص لـيــونــاردو بونوتشي
ال ـفــارق عندما تــابــع بيمناه في
الشباك كرة نفذت من ركلة حرة
(.)36

واس ـت ـه ـلــت إي ـطــال ـيــا ال ـشــوط
ال ـث ــان ــي بـ ـق ــوة ،وح ـ ـ ــاول م ــاري ــو
بــالــوتـيـلــي ف ــي الــدق ـي ـقــة االول ــى
منه اثــر تمريرة مــن دومينيكو
ب ـ ـيـ ــراردي ( ،)46ث ــم ارس ـ ــل ك ــرة
ب ــرأس ــه ب ـعــد رك ـن ـيــة الـ ــى مــاتـيــا
كالدارا الذي أخطأ المرمى (،)47
ورأسية أخــرى لبونوتشي غير
م ــوف ـق ــة ق ـب ــل ان ي ـق ـطــع ع ـث ـمــان
ديـمـبـيـلــي سـلـسـلــة ال ـم ـحــاوالت
اإلي ـط ــال ـي ــة ب ـت ـس ــدي ــدة اص ــاب ــت
العارضة (.)48
واس ـت ـم ــر اهـ ـ ــدار الـ ـف ــرص من
جـ ــانـ ــب اإليـ ـط ــالـ ـيـ ـي ــن ،الس ـي ـمــا
ك ـ ـ ــال ـ ـ ــدارا وفـ ـي ــدي ــريـ ـك ــو ك ـي ـي ــزا
وبـ ـ ـي ـ ــراردي ،واس ـت ـغ ــل منتخب
"الـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــوك" انـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــاع الع ـ ـبـ ــي
"االت ـ ــزوري" ال ــى االم ــام فــأضــاف
ديمبيلي الهدف الثالث ،بعدما
ت ـل ـقــى كـ ــرة ف ــي ال ـج ـهــة الـيـمـنــى
تابعها بيمناه في اعلى الزاوية
اليسرى (.)63
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ح ـس ـم ــت
مباراتها االول ــى مــع جمهورية
ايرلندا بهدفين نظيفين في ثالث
دقائق ،وستواصل استعداداتها

للمونديال بمواجهة ا لــوال يــات
المتحدة في التاسع من يونيو
قبل أن تبدأ مشوارها الروسي
ف ــي  16م ـنــه ض ــد اس ـتــرال ـيــا في
الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة ال ـتــي تضم
البيرو والدنمارك ايضا.
من جانبها ،خاضت ايطاليا
التي تغيب عن النهائيات للمرة
األول ـ ـ ــى م ـن ــذ  60ع ــام ــا ب ـع ــد ان
سـقـطــت ف ــي الـمـلـحــق األوروبـ ــي
امــام السويد .مباراتها الثانية
تـحــت اش ـ ــراف ال ـم ــدرب الـجــديــد
روبرتو مانشيني بعد ان فازت
االثنين على السعودية .1-2

جانب من لقاء فرنسا وإيطاليا

األخضر يواصل تحضيراته لمواجهة بيرو
واص ـ ــل الـمـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي األول ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
أمــس األول ،تدريباته في المعسكر اإلع ــدادي المقام
ً
حاليا بمدينة باد راجاز السويسرية ،ضمن المرحلة
الخامسة واألخيرة من البرنامج اإلعدادي للمشاركة
في نهائيات مونديال روسيا.
وأجرى األخضر الحصة التدريبية على ملعب راين
بارك ،إذ بدأت بالجري حول الملعب ثم تمارين اإلحماء
بعدها تدريبات ترفيهية وسط الدائرة ،وأعقب ذلك
تمارين تكتيكية.
وق ـســم خـ ــوان ب ـي ـتــزي ،مـ ــدرب األخ ـض ــر ،الــاعـبـيــن
إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل
مساحة الملعب رسم من خاللها الطريقة الفنية التي
سينتهجها في المباراة الــوديــة أمــام منتخب بيرو،
واختتم المران بتمارين اإلطالة.
ويواجه األخضر نظيره بيرو اليوم ،في ثاني ودياته
بالمعسكر ،إذ ك ــان قــد خـســر أم ــام إيـطــالـيــا بهدفين
مقابل هدف.
(د ب أ)

ليفا :سأستغل تركيز المدافعين علي

جانب من تدريبات المنتخب السعودي

أكـ ــد ق ــائ ــد الـمـنـتـخــب ال ـبــول ـنــدي
لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي أنه
سيستغل تركيز المدافعين عليه في
منافسات مونديال  2018في روسيا،
لمساعدة زمالئه في المنتخب على
تسجيل األهداف.
وت ـش ــارك بــولـنــدا فــي المجموعة
الـثــامـنــة م ــع الـسـنـغــال وكــولــومـبـيــا
واليابان ،ضمن منافسات المونديال
الروسي المقام بين  14يونيو و15
يوليو.
وق ـ ـ ــال م ـه ــاج ــم بـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع مــوقــع
إلكتروني بولندي" ،أعرف انني أحيانا
سأضطر إلــى الـقـيــام بعمل العتالة
لصالح الفريق".
وأضــاف الالعب ،البالغ  29عاما،
والذي سجل  16هدفا في  10مباريات
مــن التصفيات األوروب ـي ــة المؤهلة

ساوثغيت يدعم ستيرلينغ بعد جدل الوشم
تـ ـعـ ـه ــد غـ ـ ــاريـ ـ ــث سـ ــاوث ـ ـغ ـ ـيـ ــت،
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
اإل نـ ـكـ ـلـ ـي ــزي االول لـ ـك ــرة ا لـ ـق ــدم،
أمس ،بتقديم دعمه الكامل لرحيم
سـتـيــرلـيـنــغ بـعــدمــا أث ــار الــوشــم،
ع ـلــى ش ـكــل ب ـن ـقــديــة ،الـ ــذي رسـمــه
على جسده جدال كبيرا.
و نـ ـ ـش ـ ــر سـ ـتـ ـي ــر لـ ـيـ ـن ــغ (23
عــامــا) ص ــورة لــوشــم على
شكل بندقية على فخذه
اليسرى ،مما جلب عليه
االن ـت ـق ــادات م ــن جــانــب
المناهضين لألسلحة
وبـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــض وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل
اإلعالم.
و ر د سـ ـتـ ـي ــر لـ ـيـ ـن ــغ
بــأن هــذا الــوشــم يأتي
إ جــاال لوالده الراحل،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل رمـ ـ ـي ـ ــا
ب ــال ــرص ــاص عـنــدمــا
ستيرلينغ

ساوثغيت

كــان يبلغ عامين ،موضحا أن الوشم
له معنى أعمق.
ود عــم اتحاد الكرة ستيرلينغ ،كما
قــام ساوثغيت بدعمه أيضا أ مــس ،إذ
قال في مؤتمر صحافي قبل المباراة
الـ ـ ــوديـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـجـ ـم ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلن ـك ـل ـيــزي بـنـظـيــره الـنـيـجـيــري ":كــان
لي محادثة عميقة معه لمعرفة كيف
تعامل مع كل شيء".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :يـ ـعـ ـل ــم س ـت ـي ــرل ـي ـن ــغ أن ــه
يـحـظــى بــد عـمـنــا و يـتـفـهــم ك ـيــف ينظر
ب ـعــض ال ـن ــاس إل ــى ال ــوش ــم ،ول ـك ــن أي
و ش ـ ــم م ـث ـل ــه م ـث ــل أي ن ـ ــوع م ــن أ ن ـ ــواع
الفن ،إنه معنى فردي والقصد كله مع
الشخص".
وأ كـمــل ساوثغيت ،ا لــذي أ ثـنــى على
ا لـشـخـصـيــة ا لـتــي أ ظـهــر هــا ستيرلينغ
ل ـلــوصــول ل ـهــذا ال ـم ـس ـتــوى" :إن ــه ليس
شخصا يريد الترويج لألسلحة كما
كـنــا ننظر فــي ال ـبــدايــة" ،الفـتــا إلــى أنــه

" غــا لـبــا مــا يسلط ا لـنــاس ا لـضــوء على
ق ـضــايــا وأخ ـط ــاء ك ــل أع ـض ــاء ال ـفــريــق،
ولكن بالنسبة للكثير منهم من الرائع
أن يصلوا للنقطة التي يملكونها".
وأكـ ـ ـ ــد "انـ ـ ـه ـ ــم مـ ـث ــل رائـ ـ ـ ــع ل ــأط ـف ــال
ا لـصـغــار حــول مــا يمكنك تحقيقه إذا
كرست حياتك وركزت عليه .رحيم على
ُ
وجه الخصوص يجسد هذا .ال تعطى
شـ ــيء ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة ،وي ـج ــب أن تـقــاتــل
للحصول على ما تريد".
(د ب أ)

ً
تتعادل سلبيا أمام كولومبيا
مصر
ً
استعدادا للمونديال

ضمن استعدادات الفريقين
للمشاركة في كأس العالم،
تعادل المنتخب المصري األول
لكرة ًالقدم مع نظيره الكولومبي
سلبيا في المباراة الودية التي
أقيمت بينهما مساء أمس
األول ،في إيطاليا.

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تعادل المنتخب المصري األول
لكرة القدم مع نظيره الكولومبي
سلبيا فــي الـمـبــاراة الــوديــة التي
أقيمت بينهما مساء أمس األول،
ف ــي إي ـطــال ـيــا ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات
الفريقين للمشاركة في نهائيات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي ت ـن ـط ـلــق فــي
روس ـي ــا م ــن  14يــون ـيــو ح ـتــى 15
يوليو.
سيطر منتخب كولومبيا على
معظم مـجــريــات ال ـم ـبــاراة ،وســط
تراجع المنتخب المصري للدفاع
الــدائــم واالعـتـمــاد على الهجمات
المرتدة فقط ،وجاءت أولى الفرص
التهديفية للمنتخب الكولومبي
م ــع ب ــداي ــة ال ـش ــوط األول ب ـعــد أن
أرس ـ ــل ج ـي ـم ــس رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز ك ــرة
عرضية وصلت إلى فالكاو الذي
لعبها برأسه ،ومرت بجوار القائم
األيـمــن لمحمد الـشـنــاوي حــارس
الفراعنة.

بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا امـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـم ـصــري ال ـك ــرة لـفـتــرة م ـحــدودة
وح ـ ـ ـ ــاول خ ــالـ ـه ــا شـ ــن ه ـج ـمــات
منظمة لـكــن دف ــاع الـمـنــافــس كــان
لها بالمرصاد.
وفي الدقيقة  34سدد رودريغيز
ك ــرة صــاروخ ـيــة م ــن ضــربــة حــرة
مباشرة ارتطمت بالقائم األيمن
للشناوي ،وفي الدقيقة  35انفرد
ك ــوادرادو بمرمى منتخب مصر،
لكنه سددها أعلى العارضة.
ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـص ـ ـ ــام الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــري
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـنـ ــاوي م ـ ــع ب ــداي ــة
ال ـشــوط الـثــانــي ال ــذي لــم يختلف
األداء ف ـي ــه ،خ ـصــوصــا م ــع رغـبــة
ك ــول ــوم ـب ـي ــا فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق الـ ـف ــوز
م ــع ت ــرا ج ــع م ـص ــر ألداء األدوار
الدفاعية ،ثم أجرى الفراعنة عدة
تغييرات لتجربة العبين آخرين،
ً
إذ ل ـع ــب أحـ ـم ــد ال ـم ـح ـم ــدي ب ــدال
م ــن تــريــزي ـغ ـيــه وم ـح ـمــود كـهــربــا
ب ــدال م ــن م ـ ــروان مـحـســن وع ـمــرو
وردة ب ــدال م ــن رم ـض ــان صبحي

لكأس العالم "المنافسون سيركزون
علي وعلى كيفية إيقافي ،اال ان ما
ســأحــاول القيام بــه عندما يراقبني
العــب أو الع ـبــان ،هــو مـحــاولــة خلق
فرص لزمالئي للتسجيل".
وتابع" :سنحاول استغالل األمر
ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة .هـ ــذا م ــا كـ ــان عليه
ال ـح ــال ف ــي فــرن ـســا" ،ف ــي إش ـ ــارة الــى
ك ــأس أوروب ـ ـ ــا  2016ال ـتــي أقصيت
فيها بولندا من الــدور ربــع النهائي
بركالت الترجيح أمام البرتغال التي
أحرزت اللقب.
وشدد الهداف على أهمية "ان نكون
مـسـتـعــديــن الس ـت ـغــال الـمـســاحــات
التي ستظهر عندما يقوم المنتخب
المنافس بالتركيز بشكل أكبر علي
( )...كقائد للمنتخب ،علي التفكير
دائما بالفريق .مصلحة الفريق هي
األمر األهم".

وتخوض بولندا مباراتها األولى
فــي النهائيات ضــد السنغال فــي 19
يونيو ،قبل أن تالقي كولومبيا في 24
منه ،واليابان في .28
وكان ليفاندوفسكي أثار العديد من
التقارير الصحافية في األيام الماضية،
بعد إعالن وكيل أعماله بيني زاهافي
انه أبلغ إدارة النادي البافاري برغبته
في الرحيل عن صفوفه في الموسم
المقبل ،علما انــه مرتبط بعقد حتى
.2021
وقــال زاهــافــي ،لصحيفة "سبورت
بـيـلــد" االل ـمــان ـيــة ،إن الـمـهــاجــم يريد
البحث عن "تحد جديد" خارج القلعة
البافارية .وآثر الالعب نفسه عدم نفي
هذه التصريحات أو تأكيدها ،مؤكدا
ان ــه يــركــز "عـلــى االس ـت ـعــدادات لكأس
العالم ( )...ال أفكر في المسائل المتعلقة
باألندية ،لدي وكيل أعمال لذلك".

«التقييم» تبقي المغرب
في سباق الترشيح
حافظ المغرب على مكانه في
ال ـس ـب ــاق ن ـحــو اس ـت ـضــافــة كــأس
الـعــالــم فــي كــرة الـقــدم  ،2026مع
مصادقة لجنة التقييم التابعة
لالتحاد الدولي (فيفا) على ملف
ترشيحه المنافس لملف مشترك
ب ـيــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وك ـنــدا
والمكسيك.
وقال منصف بلخياط ،عضو
لجنة الترشيح المغربية ووزير
الرياضة السابق ،لوكالة فرانس
برس أمس األول "تمت المصادقة
على الملف المغربي".
وأضـ ـ ـ ــاف أن ل ـج ـن ــة ال ـت ـق ـي ـيــم
"أكــدت امــس األول قــدرة المغرب
ت ـق ـن ـيــا ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم م ــون ــدي ــال
 ،"2026وا ل ـ ـ ــذي س ـي ـك ــون األول
بمشاركة  48منتخبا بدال من .32
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي
المصادقة على الملفين اللذين
س ـي ـت ـنــاف ـســان ع ـل ــى ن ـي ــل تــأيـيــد
ال ــدول األع ـضــاء فــي الفيفا لــدى

إج ــراء التصويت الختيار البلد
ال ـم ـض ـي ــف ف ـ ــي  13ي ــونـ ـي ــو فــي
موسكو ،عشية انطالق مونديال
روسيا .2018
وقـ ـ ــال ال ـف ـي ـفــا ف ــي بـ ـي ــان عـلــى
موقعه اإللـكـتــرونــي "بـعــد تقييم
معمق لكتب الترشيح وزيــارات
لـلــدول األع ـضــاء المعنية ،أكــدت
لـجـنــة ا لـتـقـيـيــم ( )...ان الملفين
اآلتيين حققا التنقيط المطلوب،
وس ـي ـت ــم رف ـع ـه ـم ــا الـ ـ ــى مـجـلــس
ال ـف ـي ـف ــا :ال ـم ـل ــف ال ـم ـش ـت ــرك بـيــن
االت ـ ـحـ ــاد الـ ـكـ ـن ــدي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
واالتحاد المكسيكي لكرة القدم،
واتحاد الــواليــات المتحدة لكرة
القدم ،والملف المقدم من االتحاد
المغربي لكرة القدم".
وأفــاد مصدر مطلع ان الملف
ال ـم ـغــربــي "نـ ــال عــامــة اجـمــالـيــة
قدرها  2,7من  ،5بينما نال الملف
المشترك عالمة  4من ."5

جانب من لقاء مصر وكولومبيا

وم ـح ـم ــود ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ب ـ ــدال مــن
ســام مــرســي وشـيـكــابــاال بــدال من
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـع ـيــد ،ل ـكــن ك ــل هــذه
التغييرات لم تضف جديدا على
الشكل الهجومي للفراعنة في ظل
ا سـتـحــواذ المنتخب الكولومبي
على الكرة ،حتى خرجت المباراة
إلى نتيجة التعادل بدون أهداف.

كوبر :الالعبون تأثروا بالصيام
من جانبه ،أبدى هيكتور كوبر
المدير الفني للمنتخب المصري
رض ـ ـ ـ ــاه ع ـ ــن أداء ال ــاعـ ـبـ ـي ــن فــي
المباراة ،مؤكدا أنه خرج بالنتائج
المطلوبة أمام كولومبيا.
وق ـ ـ ــال كـ ــوبـ ــر ،خ ـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان ح ــري ـص ــا
على تحقيق الـتــوازن بين الدفاع
وال ـه ـج ــوم ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،مضيفا
أن أكـثــر مــا كــان يقلقه هــو عملية
االرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول الـ ـس ــري ــع
للهجمات المرتدة.

واضــاف أن منتخب كولومبيا
مــن الـفــرق الكبيرة والـتـعــادل معه
يـعــد نـتـيـجــة ج ـيــدة ج ــدا وبــروفــة
ق ـ ــوي ـ ــة ق ـ ـبـ ــل ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق م ـ ـبـ ــاريـ ــات
مــونــديــال روس ـيــا .وأوض ــح كوبر

أن حــالــة ال ـص ـيــام ال ـتــي ي ـمــر بها
الالعبون أثرت بنسبة كبيرة على
أدائهم ،لكننا نحاول التغلب على
ه ــذه المشكلة عـبــر متخصصين
في التغذية لتالفى أي آثار سلبية

الم ـت ـن ــاع ـه ــم عـ ــن ت ـ ـنـ ــاول ال ـط ـعــام
والشراب لعدد طويل من الساعات.
وعن تأثر المنتخب المصري
ب ـ ـغ ـ ـيـ ــاب مـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــاح العـ ــب
لـيـفــربــول ،ق ــال كــوبــر إن وج ــوده

بكل تأكيد يصنع الفارق ،مضيفا
أن ــه يسعى إل ــى تــافــى تــداعـيــات
غـيــابــه ،وبــالـفـعــل اسـتـجــاب عــدد
م ــن الــاع ـب ـيــن م ــن خ ــال أدائ ـه ــم
بالتفوق على أنفسهم.
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معاناة زفيريف وديوكوفيتش مستمرة ...وخروج
في بطولة فرنسا المفتوحة
لكرة المضرب ،استمرت
معاناة األلماني الكسندر
زفيريف والصربي نوفاك
ديوكوفيتش ،وبلغا ،أمس
األول ،الدور الرابع بصعوبة،
كما استمر مشوار الدنماركية
كاروالين فوزنياكي.

استمرت معاناة األلماني الكسندر زفيريف والصربي نوفاك
ديــوكــوفـيـتــش وبـلـغــا ،أم ــس األول ،ال ــدور الــرابــع بـصـعــوبــة في
بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب ،واستمر ايضا مشوار
الــدن ـمــارك ـيــة ك ــاروالي ــن فــوزن ـيــاكــي ،ف ــي ح ـيــن خ ــرج الـبـلـغــاري
غريغور ديميتروف واالوكرانية ايلينا سفيتولينا.
وعانى زفيريف المصنف ثانيا األ مــر يــن لبلوغ ثمن نهائي
ثــانـيــة الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى ،بـفــوزه عـلــى الـبــوسـنــي دامـيــر
دزومهور  2-6و 6-3و 6-4و )3-7( 6-7و.5-7
واحتاج زفيريف ،الساعي ألن يكون أول ألماني يتوج بلقب
روالن غ ــاروس فــي عـصــر اال ح ـتــراف واألول عـلــى اال ط ــاق منذ
 ،1937إلى أقل من أربع ساعات بقليل لكي يحجز بطاقته الدور
الرابع للمرة الثانية فقط في بطوالت الغراند سالم بعد بطولة
ويمبلدون العام الماضي ،حين انتهى مشوار األلماني البالغ
 21عاما على يد الكندي ميلوش راونيتش.
وكان زفيريف قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة مرتين.
االو لــى فــي المجموعة ا لــرا بـعــة حين كــان منافسه متقدما 5-6
ويرسل من أجل الفوز ،لكن األلماني الذي وصل الى نهائي ثالث
دورات للماسترز هذا الموسم ،وفاز بلقب واحد في مدريد على
حساب النمسوي دومينيك تييم ،انتفض وأنقذ الموقف ليحسم
المجموعة بشوط فاصل بعد ساعة و 8دقائق على انطالقها.
وتكرر السيناريو في المجموعة الخامسة الحاسمة التي بدت
سهلة على زفيريف بعد تقدمه فيها  1-3ثم  ،2-4لكن دزومهور
نجح في العودة من بعيد ،وإدراك التعادل  4-4ثم التقدم 4-5
وحصوله على فرصة حسم اللقاء لمصلحته على إرساله.
لكن زفيريف أنقذ الموقف مجددا ،وكسر إرسال منافسه في
الشوط الحادي عشر ،ثم حسم اللقاء على ارساله في الشوط
التالي ،منهيا اللقاء بـ 3ساعات و 54دقيقة.
و قــال األلماني" :كانت مـبــاراة را ئـعــة ،مرتفعة المستوى .أنا

أفوز على هذا الملعب للمرة األولى (فيليب شاترييه) ،وآمل أن
تكون هناك المزيد من االنتصارات".
وع ــن فـ ــوزه ال ـص ـعــب ع ـلــى دزومـ ـه ــور ،ق ــال زف ـي ــري ــف" :ك ــل ما
بإمكاني فعله هو مواصلة القتال .كان يرسل للفوز واضطررت
النقاذ ارسالي كثيرا في المجموعتين الرابعة والخامسة.
تـضـطــر فــي بـعــض األ ح ـي ــان لـلـقـتــال مــن أ ج ــل تحقيق
الفوز ،وهذا ما فعلته اليوم".
و ثــأر زفيريف من دزو مـهــور ا لــذي خــرج فائزا
من المواجهة الوحيدة السابقة بينهما العام
ا ل ـمــا ضــي ف ــي ر ب ــع ن ـهــا ئــي دورة شينجين
الصينية ،حارما البوسني البالغ  26عاما
مــن ب ـلــوغ الـ ــدور ال ــراب ــع لـلـمــرة األول ــى
فــي تــاريــخ مـشــاركــاتـهــا فــي بـطــوالت
الغراند سالم.
ويلتقي زفيريف في ا لــدور الرابع
الفرنسي لــو كــا بــوي ا لـخــا مــس عشر
او الروسي كارن خاتشانوف.
وت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـقـ ــدة ال ـ ـب ـ ـل ـ ـغـ ــاري غ ــريـ ـغ ــور
ديميتروف المصنف خامسا مع البطولة الفرنسية
بخروجه من الدور الثالث بعد خسارته امام االسباني فرناندو
فرداسكو  )7-4( 7-6و 6-2و.6-4
وتأهل الصربي المصنف  20في البطولة لثمن النهائي للمرة
التاسعة على التوالي في روالن غاروس ،والثالثة واالربعين في
البطوالت االربع الكبرى ،معادال رقم االميركي جيمي كونورز.
و جــدد الياباني ،ا لــذي يشارك للمرة األو لــى في الغراند منذ
بطولة ويمبلدون العام الماضي بسبب اال صــا بــة ،تفوقه على
الفرنسيين في أرضهم ،إذ سبق له أن أ خــرج مكسيم جانفييه
من الدور األول وبينوا بير من الدور الثاني.
ويلتقي نيشيكوري ا لــذي تبقى أ فـضــل نتيجة لــه فــي روالن
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غاروس وصوله الى ربع النهائي عامي  2015و،2017
في الدور الرابع النمسوي دومينيك تييم الثامن الذي
تغلب على االيطالي ماتيو بيريتيني  3-6و)7-5( 7-6
و 3-6و 2-6في ساعتين و 37دقيقة.
مــن ناحيتها ،بلغت ا لــد نـمــار كـيــة كــاروال يــن فوزنياكي
المصنفة ثانية الدور الرابع بفوزها على الفرنسية بولين
بــارمـنـتـيـيــه -6ص ـفــر و ،3-6وع ــززت آمــالـهــا بــالـتـخـلــص من
عـقــدة ب ـطــوالت الـغــرانــد ســام والــذهــاب فــي روالن غــاروس
حتى النهاية والفوز باللقب ،بعد أن كانت أفضل نتيجة لها
الوصول الى ربع النهائي مرتين عامي  2010و.2017

رونالدو أخبر زمالءه برغبته في الرحيل غريزمان :أحدد مستقبلي قبل المونديال
ذكرت تقارير صحافية أن مهاجم ريال مدريد،
الـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،أخ ـبــر زم ــاءه
بالفريق عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياغو
بــرنــاب ـيــو ق ـبــل ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا أم ــام
ليفربول في كييف.
وذك ـ ـ ـ ــرت "مـ ـ ــاركـ ـ ــا" أن األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ف ــاج ــأ زمـ ــاء
كريستيانو هو تلميح البرتغالي لهذا األ مــر علنا
بمجرد انـتـهــاء الـمـبــاراة الـتــي تــوج بعدها الــريــال
بالتشامبيونز ليغ.
وأضــافــت الصحيفة أن هــذا الــرحـيــل المحتمل
لكريستيانو بلغ مستوى آخر باستقالة المدرب

الفرنسي زين الدين زيدان من اإلدارة الفنية للريال ،لكن
المشكلة مازالت قائمة والنادي يتعامل مع هذا الوضع
بهدوء ،لكنه غاضب في نفس الوقت من موقف العبه.
ويرغب رونالدو في تحسين راتبه مع الملكي الذي ال
يبدو مستعدا لذلك ،ويعتمد على قيمة الشرط الجزائي
في عقد المهاجم صاحب الـ 33عاما ،والتي يبلغ مليار
يورو ،لمنع الالعب من الرحيل.
(إفي)

أكد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو
مدريد أ نــه ينوي اتخاذ قــرار بشأن مستقبله قبل
بدء مونديال روسيا ،الذي ينطلق في  14من الشهر
الجاري.
ً
و قــال غريزمان ردا على سؤاله حول ما إذا كان
س ـي ـقــرر ق ـبــل ال ـم ــون ــدي ــال م ــا إذا ك ــان سـيـبـقــى فــي
أتـلـتـيـكــو أو سـيـنـتـقــل ل ـبــرش ـلــونــة ف ــي ظ ــل األن ـب ــاء
التي تشير إ لــى اقترابه من االنضمام إ لــى الفريق
ً
الكتالوني "أتمنى هذا وسأفعله" ،وفقا لما ذكرته
صحيفة (ليكيب).
وكانت تقارير قد انتشرت في الساعات األخيرة
تفيد باحتمالية قيام غريزمان بتأجيل قراره إلى
يوليو المقبل ،عندما تتراجع قيمة الشرط الجزائي
في عقده من  200إلى  100مليون يورو.
(إفي)

ةديرجلا
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آخر كالم
فنانون ...عمالء...
حصار!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«تليغرام» و«آبل» ...حبايب
عبدالمحسن جمعة

لطالما ترددت على أسماعنا عبارة "الفن رسالة" ،وأن الفنان
شخصية مميزة في المجتمعات تخلق الفارق ،ولكن في العالم
ً
الـعــربــي أصـبــح الـفــن اس ـتــرزاقــا ،وعـنــد بعضهم عـمــالــة للسلطة
ً
ً
ً
وأجهزة االستخبارات ،بل إنك أحيانا تشاهد ممثال أو مطربا
ً
على شاشة التلفزيون ،فترى في مالمحه أنيابا يقطر منها الدم
بسبب موقفه مع دكتاتور يقتل شعبه أو نمرود يسرق مقدرات
وطنه ويدمر حاضره ومستقبله.
قصص الفنانين واالسـتـخـبــارات ودعــم الجبابرة فــي العالم
العربي تتزايد في اآلونة األخيرة ،فذلك المهرج دريد لحام يبايع
مرشد إيران الذي يقتل شعبه ،و"خيشة اللحم" المسماة الحناوي
تطرب بــأنــات وآالم ضــربــات األســد لشعبها ،و"شمطاء المولد"
ً
إلهام شاهين تدعم ضمنيا "كيماوي" النظام السوري ضد أطفال
ونساء الغوطة.
فيما فنانون عرب آخرون يستدرجون معارضين للنظام في
سهرات أنس لتسجيل مقاطع لهم لتسليمها ألجهزة المخابرات
ً
ليبتزوهم ،وأعــرف قصصا عن فنان يحبه الناس ويحترمونه
كان يقوم بهذه المهمة الخسيسة ،ورغم الواقع الحالي لغالبية
الـفـنــانـيــن ف ــإن ه ـنــاك اس ـت ـث ـنــاءات لـفـنــانـيــن ع ـظــام رف ـض ــوا هــذه
المهمة أو مداهنة السلطة ،مثل المخرج المصري يوسف شاهين
وتحية كاريوكا ،ومن قبلهما الفنان النوبي علي الكسار ،الذي
ً
كان مسرحه منبرا لكفاح النقابات العمالية المصرية ،والكاتبة
المسرحية المناضلة فتحية العسال التي قضت سنوات طويلة في
المعتقل ،والفنان القدير الراحل محمود مرسي الذي استقال من
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم العدوان الثالثي على
مصر عام  ،1956رغم االمتيازات الكبيرة التي كان يحصل عليها.
اليوم أصبح مجال الفن شعبة من شعب االستخبارات ودواوين
الحكم ونفوذ المال ،وغابت عنه رسائله اإلنسانية والنضالية من
أجــل نصرة قضايا المجتمع لمصلحة بث توجهات السلطات
وتعليمات الحاكم ،ومــن أجــل تمجيده وكبت كلمة الحق ومنع
المطالبة بحقوق الناس وصيانة حرياتهم ،مقابل أن "يكبش"
ً
الفنان مزيدا من المال ،والتقرب من السلطة والتمتع بمميزاتها
ونفوذها.

***

الــدرامــا الكويتية رغــم سبقها وتميزها وانتشارها الواسع،
ً
لكنها عمليا تتراجع بسبب حصرها في مواضيع محددة تتعلق
ً
بالحب والطالق وصراع الورثة على الميراث ،وأحيانا التهريج
ً
الكوميدي غير المتقن نصا وأداء ،فهناك "تابوهات" من الرقابة
تحظر الـتـطــرق إل ــى الـسـيــاســة وال ـح ـيــاة الـبــرلـمــانـيــة والـقـضــايــا
االقـتـصــاديــة المتعلقة بــاالحـتـكــارات وال ـغــاء وخــافــه ،وهــو ما
يجعل أي دراما أو مسرح بال آفاق جديدة وال تطور ،بل إن الدراما
ً
السعودية الناشئة أصبح سقفها عاليا في مناقشة ومراجعة
تاريخ السعودية السياسي وتطوراته الحالية وقضايا التطرف
اإلسالمي وما يتعلق به ،فيما الدراما الكويتية تراجعت لتنحسر
في صراخ أفراد العائلة على بعضهم البعض أو تبادل الشتائم،
ً
أعلم تماما أن الكويت "هوليود الخليج" تمتلك إمكانات جبارة
في التأليف والتمثيل واإلخراج وجميع المجاالت الفنية ،ولكن
مطلوب فك حصار الرقابة عنها.

بولندا ِّ
تكرم قطها بتمثال

ي ـقــودوهــا إي ـطــالــي ،وكــانــت تنقل
حمولة  3480صندوق سكاكر من
إسبانيا مرسلة إلى بلجيكا.
وقالت إدارة الجمارك الفرنسية،
في بيان صحافي أمس ،إن عملية
التفتيش سمحت باكتشاف "أربعة
ألواح ،وراء ألواح السكاكر ،تحمل
صناديق استبدلت فيها السكاكر
بـ ــأك ـ ـيـ ــاس ش ـ ـفـ ــافـ ــة تـ ـ ـح ـ ــوي إمـ ــا
الحشيشة أو صمغ القنب الهندي".

منتجات صحية على شواطئ سيدني

ّ
دش ـ ــن ت ـم ـثــال ع ـلــى ش ـكــل ال ـه ـ ّـر أوم ـبــريــاغــا
الشهير في بولندا ،والمعروف بشغفه باإلبحار
فــي م ـيــاه شتيتشن أم ــس األول ،ب ـهــذه الـبـلــدة
الواقعة في شمال غرب بولندا ،وذلك بمناسبة
النسخة المحلية من اليوم العالمي للطفل.
وأوم ـب ــري ــاغ ــا هـ ـ ّـر أص ـه ــب كـ ــان ي ـع ـيــش في
أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي على
رصيف مرفأ شتيتشن ،وكــان يحلو له ركوب
الزوارق لإلبحار في مياه نهر دابي ،وفقد أثره
فــي الخمسينيات ،وبــات شخصية أسطورية
في المدينة.
وأق ـيــم حـفــل "ع ــودة أومـبــريــاغــا إل ــى رحــات
االستجمام البحرية حول العالم" بمناسبة اليوم
العالمي للطفل الذي يحتفى به في بولندا في
األول من يونيو ،ودشن خالله أطفال يلبسون
ً
ً
بزات بحارة تمثاال برونزيا طوله  1.5متر يرمز
ً
إلى أومبرياغا واقفا يرتدي سروال بحارة.
وت ـح ـمــل ش ـبــه ج ــزي ــرة ف ــي الـمـنـطـقــة وق ـنــاة
ً
ضيقة فــي نهر دابــي رسميا اســم أومبرياغا،
وسمي يخت على اسمه عام  ،1975وخصصت
ً
ّ
للهر أيضا أغنيات وقصص ،إضافة إلى جائزة
مالحة بحرية لألطفال.
(أ ف ب)

ذكرت تقارير إعالمية ،أمس ،أن اآلالف من الحفاضات وغيرها
من المنتجات الصحية ،انجرفت على شواطئ شمال سيدني،
أمس ،بعد جنوح  83حاوية من سفينة شحن في الشواطئ ،خالل
أمواج البحر العاتية.
و ق ــال مـســؤول حكومي إن السفينة "واي .إم .إيفيسينشي"
ً
المسجلة في ليبيريا فقدت أكواما من الحاويات ،على بعد نحو
ً
ً
 30كيلومترا ،قبالة ساحل بورت ستيفنز ،على بعد  178كيلومترا
شمال سيدني ،ليلة الخميس.
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي لهيئة "نـيــو س ــاوث ويـلــز رودز آند
ماريتايم سيرفيسيز" ،أ نـجــوس ميتشيل ،إ نــه سيتعين إ بــاغ
القوارب والسفن بالحاويات الجانحة التي يمكن أن تطفو تحت
سطح المياه.
وذكــر ميتشيل لقناة "إيــه .بــي .ســي"" :نسعى للحصول على
قائمة كاملة للبضائع على متن السفينة وحالة السفينة".
وشوهدت حاويتان على بعد مئة متر من الساحل ،أمس ،ومن
المتوقع أن تنجرف حاويات أخرى على شاطئ البحر في األيام
المقبلة ،بسبب الرياح القوية واألمواج العالية.
وكانت السفينة قد غادرت تايوان متوجهة إلى سيدني ،وكان
من المقرر أن تدخل ميناء بوتاني في وقت الحق.
(د ب أ)

ً
صاعقة رعدية تقتل إيرانيا

ألواح السكاكر ...حشيشة
ضبطت "ال ـج ـمــارك" فــي أن ــداي
عند الحدود الفرنسية -اإلسبانية
ً
نـحــو  275كـيـلــوغــرامــا مــن القنب
ً
ال ـه ـن ــدي و 170ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا مــن
ال ـح ـش ـي ـش ــة ف ـ ــي ش ــاحـ ـن ــة ت ـن ـقــل
السكاكر ،وفق ما ذكرت "الجمارك"
الفرنسية.
وجـ ــرت عـمـلـيــة ال ـض ـبــط مـســاء
 21مــايــو الـمــاضــي خــال تفتيش
ش ــاحـ ـن ــة واصـ ـ ـل ـ ــة م ـ ــن إس ـب ــان ـي ــا

كشفت مجموعة "تليغرام"،
لتطبيق الدردشة ،التي اتهمت
"آبـ ــل" بــال ـحــؤول دون تحديث
ب ــرم ـج ـي ـت ـه ــا عـ ـل ــى أج ـه ــزت ـه ــا
الـمـحـمــولــة ،أن األخ ـي ــرة بــاتــت
ً
ت ـ ـس ـ ـمـ ــح مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــددا ب ـت ـح ـم ـي ــل
نسخاتها المحدثة.
وش ـك ــر ب ــاف ــل دوروف ،أحــد
مؤسسي هذا التطبيق لتبادل
الرسائل المشفرة ،عبر "تويتر"،
أم ـ ــس ،م ــدي ــر "آبـ ـ ـ ــل" ت ـي ــم ك ــوك
على السماح للشركة بتوزيع
النسخة األخيرة من برنامجها
على ماليين المستخدمين "رغم
المتاعب األخيرة".
وكان دوروف كشف الخميس
الماضي أن "آبل" تمنع تليغرام
مــن تـحــديــث بــرمـجـيــاتـهــا على
ن ـظــام "آي أو إس" ال ـتــابــع لها
على الصعيد العالمي منذ أن
طلبت السلطات الــروسـيــة من
"آب ــل" إزال ــة تليغرام مــن متجر
"آب ستور".
وك ــان الـقـضــاء الــروســي أمر
ف ــي مـنـتـصــف أب ــري ــل الـمــاضــي

وع ـث ــرت "الـ ـجـ ـم ــارك" ف ــي إط ــار
ً
العملية على  445كيلوغراما من
ال ـم ـخ ــدرات ،وص ـ ــادرت الـشــاحـنــة
ً
ومقطورتها و 10900يــورو نقدا
ً
ً
و 12هــا تـفــا و 15925كيلوغراما
من السكاكر.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدر س ـ ـع ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
المضبوطة بأكثر من ثالثة ماليين
يورو في السوق.
(أ ف ب)

أعـلـنــت الـسـلـطــات اإليــران ـيــة أن
ً
شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر،
جراء صاعقة رعدية قوية ضربت
العاصمة طهران.
ونقلت وسائل اإلعالم اإليرانية
عــن مدير العالقات العامة بمركز
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ فـ ـ ــي طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،م ـح ـمــد
درأب ـ ـ ـ ــادي ،الـلـيـلــة ق ـبــل الـمــاضـيــة
ً
ً
أن شــابــا ( 25عــامــا) لقي مصرعه
فــي حــي سـعــادت أبــاد شمال غرب

وفيات
العاصمة طهران ،وأصيب شخص
آخر إثر صاعقة رعدية قوية.
وكانت هيئة األرصاد الجوية قد
توقعت هبوب عواصف وصواعق
رع ــدي ــة ب ـم ـحــاف ـظــة طـ ـه ــران خ ــال
الفترة الماضية واأليام المقبلة ،مع
احتمال وقوع سيول .وكان شخص
قد لقي مصرعه وأصيب  75آخرون
قبل يومين ،إثر عاصفة رملية قوية
ضربت العاصمة اإليرانية( .كونا)

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 :

بدر حسين أحمد الكندري

 63عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :العمرية ،ق ،4ال ـشــارع األول ،م ،7نساء:
القرين ،ق ،3ش ،12م ،25ت99766256 ،97171696 :

عجيل تركي قطامي الخالدي

 75عاما ،شيع ،رجال :األندلس ،ق ،4ش ،20م ،250بالقرب من صالة
الهيفي ،الدائري الخامس ،نساء :القيروان ،ق ،1ش ،126م ،1ت:
66667378 ،60063200
 55عــامــا ،ش ـيــع ،كـيـفــان ،ق ،4ش ،46م ،20ديـ ــوان ال ـش ـعــان ،ت:
66000801

زايد راشد غانم المكيمي

 87عاما ،شيع ،رجــال :مشرف ،ق ،2ش ،8ج ،2م ،4نساء :العدان،
ق ،2ش ،8م ،20ت96779994 ،99731843 ،98070000 ،99929956 :

عبدالخالق عبدالله مشاري السيف

 74عاما ،شيع ،رجال :اشبيلية ،ق ،1ش ،132م ،12نساء :مشرف،
ق ،1ش ،2م ،38ت98076711 ،96025439 :

قال علماء إن بركان كيالويا الذي بدأ ثورانه قبل
شهر على جزيرة بيج أيلند في والية هاواي األميركية
دخل مرحلة جديدة أهدأ فيما يبدو عند الفوهة ،بينما
استمر تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن األرض
عبر الشقوق الموجودة عند سفح البركان.
لكن خبراء البراكين الذين راقبوا ورصدوا كل تحرك
في البركان طوال األسابيع األربعة الماضية أضافوا
أن التغيير األخير في سلوك البركان يضعهم في حالة
عدم يقين بشأن ما الذي سيحدث بعد ذلك.
وقال كايل أندرسون ،خبير الجيوفيزياء في هيئة
المسح الجيولوجي األميركية للصحافيين أ مــس،
إن فوهة البركان ،التي بــدأت تطلق رمــادا وصخورا
بركانية في ثــوران يومي متكرر منذ منتصف مايو
الماضي ،أصبحت هادئة إلى حد كبير منذ األربعاء
ً
الماضي ،مضيفا أن السبب الواضح ،الذي ظهر في
مقطع صورته طائرة بدون طيار حلقت فوق القمة،
هو أن أطنانا من المواد الصخرية التي انفصلت عن
الجدران الداخلية للفوهة تكدست عند القاع ،لكن ما
سيحدث بعد ذلك مازال مجهوال.
ّ
وبين أندرسون أنه "من الممكن أن تحدث انفجارات
جديدة في الركام الموجود في قــاع البركان ،وربما
ً
تكون أكبر من االنفجارات السابقة وربما ال" ،الفتا
إلى أنه "يمكن أيضا أن تصبح الفجوة مسدودة بشكل
دائم ،مما يوقف جميع االنفجارات كلية".
وف ــي جميع األحـ ــوال يـتــوقــف سـلــوك ال ـبــركــان في
النهاية على حــر كــة أ نـهــار مــن الحمم البركانية في
باطنه ،وعلى الرغم من هدوء فوهة بركان كيالويا في
الوقت الراهن فإن الحمم البركانية والغازات السامة
مازالت تندفع من العديد من الشقوق في البركان عبر
مناطق مأهولة على الجانب الشرقي للبركان ،مما أدى
إلى إجالء نحو  2500من السكان.
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

متعب مكيت صليفيح العجمي

 84عاما ،شيع ،رجــال :سعد العبدالله ،ق ،4ش ،405م ،45نساء:
سعد العبدالله ،ق ،5ش ،528م ،6ت50298871 :

عبدالعزيز محمد فهد الشعالن

ُ
هدوء «كيالويا» يحير العلماء

www.aljarida.com

ب ـح ـجــب "تـ ـلـ ـيـ ـغ ــرام" م ـ ـ ــادام أن
ال ـت ـط ـب ـي ــق ال يـ ـ ـ ــزود األجـ ـه ــزة
األمـنـيــة ب ــأدوات لــاطــاع على
رسائل المستخدمين .ورفضت
المجموعة االمتثال لهذا الطلب
ون ـج ـح ــت فـ ــي ال ـت ـح ــاي ــل عـلــى
ال ـح ـجــب ،وب ـق ـيــت م ـتــوفــرة في
روسيا رغم بعض المشاكل.
وقد طلبت االثنين الماضي
الـ ــوكـ ــالـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم
االتـ ـص ــاالت م ــن "آبـ ــل" الـتــوقــف
عن توزيع "تليغرام" في روسيا
وح ـ ـجـ ــب ب ـ ــاغ ـ ــات ال ـت ـط ـب ـي ــق،
وأمـهـلـتـهــا ش ـه ــرا لـتـلـبـيــة هــذا
الـطـلــب وإال ات ـخــذت فــي حقها
تدابير عقابية "محتملة".
وت ـ ـضـ ــم "ت ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــرام" ،ال ـت ــي
أسـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــان ب ــاف ــل
ونيكوالي دوروف سنة ،2013
نحو  200مليون مستخدم في
أنحاء العالم  7في المئة منهم
بروسيا.
(أ ف ب)

خالد عبدالله يوسف العراك

 27عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :دي ــوان ال ـع ــراك ،الـصـبــاحـيــة ،ق ،1ش،14
م ،122نساء :علي صباح السالم ،ق ،8ش ،3م ،12ت،90081860 :
65666696

معصومة علي محمد بوشهري

أرملة بدر أحمد حجي الكندري
 57عاما ،شيعت ،رجال :الرميثية ،مسجد مقامس ،نساء :السالمية،
ق ،12حسينية بيبي علوية ،ت99447807 ،99885881 :

جاسم علي عبدالحميد البحر

 79عاما ،شيع ،رجال :القادسية ،ق ،4ش ،45م11ب ،مقابل طريق
المغرب السريع ،نساء :كيفان ،ق ،2شارع عبدالقادر الحسيني،
م ،3ت66622555 ،99262266 ،66651111 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:15

العظمى

42

الشروق

04:49

الصغرى

26

الظهر

11:46

أعلى مد

ً
 03:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 01:42ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:44

ً
أدنى جزر  08:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:15

 09:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

