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األمير تسلم رسالة من تميم

سيولة «االحتياطي» إلى النفاد
وصندوق األجيال متين

الحكومة طلبت اإلسراع بإقرار «الدين العام» بإجمالي  25مليار دينار

● ناصر الصباح :االجتماع مع اللجان البرلمانية مثمر وتفاهمنا على مستقبل الكويت
● الحجرف :جميع السيناريوهات تؤكد «نفاد العام» ما لم تحدث إصالحات مالية حقيقية
فهد التركي ومحيي عامر

في االجتماع المشترك الموسع الذي عقدته  3لجان برلمانية أمس
وحـضــره الـنــائــب األول لرئيس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الشيخ
ناصر صباح األحمد ،والوزراء :أنس الصالح ،ونايف الحجرف ،وهند
الصبيح ،وعــادل الخرافي ،وشــارك في جزء منه رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،طلبت الحكومة ضرورة اإلسراع بإقرار قانون الدين العام
(القرض الملياري) ،السيما مع تأكيدات وزير المالية نايف الحجرف
متانة احتياطي األجيال القادمة في وقت يتجه صندوق االحتياطي
العام إلى النفاد.
وصرح الشيخ ناصر الصباح أمس بأن اجتماع الحكومة مع اللجنة
البرلمانية المشتركة من لجان الميزانيات والمالية والتشريعية «كان
ً
ً
ً
ً
طيبا ومثمرا ،وتفاهمنا على مستقبل الكويت ،ولمسنا تعاونا كبيرا
من النواب ،وسنستكمل مباحثاتنا في اجتماعات مقبلة».
02

مسك وعنبر

28
ناصر الصباح خالل اجتماع الحكومة
مع اللجنة البرلمانية المشتركة أمس

اقتصاديات

الحوطي :أرباح «الدرة
للخدمات البترولية» سترتفع
بعد إعادة الهيكلة

«بورصة الكويت»
تعتمد معيار «فوتسي
راسل» للتصنيف

14

15

13

مقتدى الصدر يرحب بعودة اليهود
بشرط الوالء للعراق

مصر :تسريب أول امتحانات «الثانوية»
رغم إجراءات غير مسبوقة لمكافحة الغش

ً
صناديق كراسات االمتحان مزودة بأقفال تحمل أرقاما سرية

أعرب عن أمله انتهاء أزمة نتائج االنتخابات بسالم
رحب الزعيم الشيعي العراقي
م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ب ـ ـعـ ــودة ي ـهــود
الـ ـع ــراق إلـ ــى ب ــاده ــم ب ـش ــرط أن
يكون والؤهم لها.
ً
وردا عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال م ـ ــن أ ح ــد
أنـ ـ ـص ـ ــاره« :ه ـ ــل يـ ـح ــق ل ـل ـي ـهــود
ذوي األصـ ـ ــل الـ ـع ــراق ــي الـ ـع ــودة
إل ـ ــى ب ـل ــده ــم ب ـع ــد م ــا هـ َّـجــرت ـهــم
السياسات السابقة في منتصف
ً
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي ع ـل ـم ــا أن لـهــم
ً
ً
ً
أمــاكــا وكــانــوا ســابـقــا ج ــزءا من
الـمـجـتـمــع؟» ،أج ــاب ال ـص ــدر ،في
بيان صــادر عن مكتبه« :إذا كان
ً
والؤهم للعراق فأهال بهم».
ويبلغ عدد اليهود ،المتحدرين
م ــن أص ـ ــل عـ ــراقـ ــي ،وال ـم ـق ـي ـم ـيــن

ولي العهد :ضرورة
التنسيق بين أجهزة الدولة
لحفظ األمن

دوليات

مطلوبات الشركات
العقارية تشكل %52
من موجوداتها

12

٠٣

الكوميديا الرمضانية بين
تكرار األفكار وتردي
مستوى الحوار

وذكرت الهيئة ،في بيان ،أن األرقام والبيانات
المتداولة هي «تقديرات خارجية ومغلوطة من
جهات غير مطلعة ،وال تعكس األداء الحقيقي
لمحفظة أصــول الهيئة» ،إذ قــدرت هــذه الجهات
إجمالي أصول «االستثمار» لعام  2015بـ 02

مبادرة لتسوية نزاع
أسهم «بوبيان»...
بنظام المقاصة

محليات

٢٧

هيئة االستثمار تنفي تراجع قيمة
أصول الصندوق السيادي
نـفــت الـهـيـئــة الـعــامــة لــاسـتـثـمــار مــا تــداولـتــه
وسائل اإلعالم حول تراجع قيمة أصول صندوق
الثروة السيادية بـ  11.5في المئة ،أو ما يعادل 68
مليار دوالر ،مؤكدة أن أداءها الفعلي الحالي هو
«األعلى في تاريخ الكويت».

٠٢

●

ً
ف ــي إس ــرائ ـي ــل  450ألـ ـف ــا ،وخ ــرج
مـنـهــم شـخـصـيــات ب ـ ــارزة ،منها
الحاخام األكبر عوفاديا يوسف
زعـيــم الـيـهــود ال ـس ـفــارديــم ،وهــو
م ــن مــوال ـيــد ب ـغ ــداد وت ــوف ــي عــام
 ،2013ورئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
اإلسرائيلي السابق دان حالوتس،
وب ـن ـيــام ـيــن ب ــن إلـ ـيـ ـع ــازر ،وزي ــر
الــدفــاع السابق ال ــذي تــوفــي عام
 ،2016وشكل اليهود في العراق
نـسـبــة أك ـثــر مــن  2فــي الـمـئــة من
مجموع السكان عام .1947
وال ي ـعــد هـ ــذا ال ـت ـصــريــح هو
األول من نوعه للصدر ،إذ سبق
أن ق ــال فــي مـقــابـلــة مــع صحيفة
ً
«المدى» عام « :2013أهال 02

القاهرة  -رامي إبراهيم

رغم اإلجراءات غير المسبوقة
التي اتخذتها مصر لمكافحة
الغش في الثانوية العامة التي
بدأت أمس أول اختباراتها ،تم
تسريب امتحان اللغة العربية
إلى صفحات الغش اإللكتروني
على اإلنترنت ،في حين وعدت
وزارة التربية والتعليم بكشف
من يقف خلف هذا التسريب.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إن ل ـج ــان
االم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ت ـس ـل ـم ــت أك ـث ــر
م ــن  10600ع ـصــا إلـكـتــرونـيــة،
لتفتيش الطالب قبل دخولهم
اللجان ،والتأكد من عدم حيازة

ً
ً
أي منهم هاتفا محموال أو أي
جهاز إلكتروني للغش.
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
امتحانات الثانوية العامة خالد
عـبــدالـحـكــم ب ــأن صـنــاديــق نقل
كراسات االمتحان مزودة بأقفال
ً
ً
تحمل أرقاما سرية ،مبينا أنه
ي ــوج ــد م ــع ك ــل ص ـن ــدوق ظــرف
به التعليمات الخاصة بفتحه،
ورقمه السري ،على أن يفتح في
موعده المحدد بواسطة رئيس
اللجنة.
وفي إقــرار بالتسريب ،قالت
مصادر بــالــوزارة إن االمتحان
الـ ـمـ ـت ــداول ل ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة عبر
صـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــش 02

بالمنطقة كلها
إيران
تستهدف
سورية
جنوب
صفقة
ً ً
إسرائيل عرضت حزاما أمنيا مقابل «التنف»
●

صورة عامة للقسم الذي تسيطر عليه
المعارضة من درعا (ا ف ب)

واشنطن – جاد يوسف

رجحت مصادر أميركية مطلعة نجاح زيارة وزير
الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى موسكو،
الخميس ،في إتمام ما بات يسمى «صفقة جنوب
سورية».
«فالحروب الصغيرة» التي تشنها تل أبيب من
دون انقطاع على مواقع ومــراكــز ومـخــازن السالح
اإليــران ـيــة بقيت مــن دون رد ج ــدي ،مـمــا يظهر أن
طـ ـه ــران ب ــات ــت مـقـتـنـعــة الـ ـي ــوم أك ـث ــر م ــن أي وق ــت
باستحالة الــدخــول فــي مواجهة مفتوحة ،فــي ظل
ميزان للقوى قد ينجم عنه خسارة سياسية كبيرة
لها قــد تتجاوز بكثير الساحة الـســوريــة ،وتشمل
ميادين أخرى تنشط فيها.

ذهاب ليبرمان إلى موسكو بعد أقل من أسبوعين
على لقاء رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الرئيس
فالديمير بوتينُ ،يستبعد أن يحصل من دون موافقة
أو على األقــل معرفة أميركية بطبيعة المحادثات
التي سيجريها.
وتتداول أوساط أميركية معلومات بأن إسرائيل
ً
عرضت على واشنطن وموسكو صفقة تسمح عمليا
بتحويل منطقة الجنوب السوري لحزام أمني بعمق
ـال مــن الميليشيات والــوجــود
أكـثــر مــن  50كـلــم ،خ ـ ٍ
اإليراني بإشراف القوات النظامية ،على أن تتخلى
واشنطن عن قاعدة التنف عند المثلث الحدودي
مع العراق واألردن.
وتتحدث األوساط عن صفقة أكبر تشمل الشمال
ً
ً
والشمال الشرقي لسورية أيضا ،تمهيدا 02

لبنان :عون يجمد
«مرسوم التجنيس»
ويدعو إلى التدقيق

دوليات

٢٩
األردن :تظاهرات ليلية...
وبوادر انقسام في النقابات

رياضة

٣٠

الكاظمي رئيسًا لجهاز
الكرة بـ «العربي»

رياضة

٣٥-٣٢
ملف بطولة كأس
العالم ٢٠١٨
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ّ
األمير تسلم رسالة من تميم وهنأ السيسي النائب األول :نفخر بتضحيات عسكريينا
سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والخالد ووزير خارجية قطر تفقد قوة واجب «صباح» بالمنطقة الشمالية
ً
صاحب السمو مستقبال وزير الخارجية القطري

ً
النائب األول متوسطا أفراد قوة واجب (صباح)
استقبل صــاحــب السمو أمـيــر البالد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد بـقـصــر السيف
ص ـبــاح أم ــس سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئ ـيــس مجلس
األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ثــم رئـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد ون ــائ ــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،

ّ
الذي سلم سموه رسالة خطية من سمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر الشقيقة ،تضمنت العالقات األخوية
الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين
وسبل تعزيزها ،كما تضمنت القضايا
ذات االهتمام المشترك ،وآخر مستجدات
األوضاع في المنطقة.
حضر المقابلة وزيــر شــؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح.
في مجال آخــر ،بعث صاحب السمو
بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى الــرئ ـيــس الـمـصــري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي أع ـ ــرب فـيـهــا عن

خالص تهانيه بمناسبة أدائ ــه اليمين
الدستورية لوالية رئاسية ثانية ،متمنيا
سموه له كل التوفيق والسداد لمواصلة
قـيــادة مسيرة الخير والـنـمــاء فــي البلد
الـشـقـيــق ،وتحقيق الـمــزيــد مـمــا يتطلع
إليه الشعب المصري من نمو وازدهــار،
وراجـ ـي ــا ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة
ولـلـعــاقــات الـتــاريـخـيــة والــوط ـيــدة بين
الـبـلــديــن الشقيقين الـمــزيــد مــن التطور
والنماء.
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

زار النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـشـ ـي ــخ نـ ــاصـ ــر الـ ـصـ ـب ــاح،
مساء أمــس األول ،قــوة واجــب (صـبــاح) في
الـمـنـطـقــة ال ـش ـمــال ـيــة ،وكـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه
مساعد آمر القوة البرية اللواء الركن مشعل
المطيري وعدد من كبار ضباط القوة البرية.
وقـ ــالـ ــت م ــدي ــري ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـم ـع ـن ــوي
والعالقات العامة ب ــوزارة الــدفــاع في بيان
ص ـحــافــي ،إن ال ـنــائــب األول ت ـن ــاول وجـبــة
اإلفطار مع العسكريين ،وبعدها وجه كلمة
إل ــى ال ـض ـبــاط واألفـ ـ ــراد نـقــل فـيـهــا تحيات
وتهاني صاحب السمو أمير البالد القائد

األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
األح ـمــد ،وسـمــو ولــي العهد وسـمــو رئيس
مجلس الوزراء بهذا الشهر الكريم ،وتقدير
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة وفـخــرهــا بـهــم عـلــى ما
يقومون به من جهود وتضحيات من أجل
حماية هذا الوطن المعطاء والذود عن ترابه.
ورافـ ــق وزي ــر ال ــدف ــاع فــي زي ــارت ــه رئيس
األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد
الخضر ونائب رئيس األركان الفريق الركن
عبدالله ال ـنــواف وآم ــر الـقــوة الـبــريــة الـلــواء
الركن خالد الصباح ،كما حضر الزيارة عدد
من كبار قادة الجيش.

سيولة «االحتياطي» إلى النفاد...
وقــال وزيــر المالية نايف الحجرف إن «برنامج االستدامة المالية
يهدف إلــى تخفيض العجز إلــى  3مليارات ديـنــار ،واجتماع اللجنة
ً
ً
المشتركة كــان إيجابيا» ،مضيفا أن هــذا االجتماع كــان للمصارحة،
وشهد التباحث مع النواب بشأن كيفية تعزيز االحتياطي العام« ،حيث
تم طرح قرض الـ  25مليار دينار ،لتوفير السيولة الالزمة لتعزيزه،
ً
وأكدنا أن أداء احتياطي األجيال القادمة متين جدا».
وأضاف الحجرف ،في بيان أصدره عقب االجتماع ،ا نه قدم خالله
ً
عرضا يشمل النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها
ً
في صندوق االحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة ،مبينا أنها
«ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط الخام في اآلونة األخيرة».
ّ
وبين أن «وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية
ً
استمرار ارتفاع سعر البرميل ،وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظرا
ً
إلى تذبذب أسواق النفط العالمية» ،موضحا أنه أكد ،خالل االجتماع،
ً
أن «أداء صندوق األجيال القادمة ،أي الصندوق السيادي ،جيد جدا،
ً
وال يوجد تراجع أبدا في قيمة األصــول ،بل هي في نمو مستمر ،أما
البيانات التي يتم تداولها في الصحف فهي تقديرات جهات خارجية
غير مطلعة».
وأضاف« :أما بالنسبة إلى السيولة في صندوق االحتياطي العام
فهي في طريقها للنفاد ما لم يتم اتخاذ اإلصالحات المالية المطلوبة»،
ً
مؤكدا أنه «في ظل استمرار نمو المصروفات العامة فإن المحافظة
على سيولة االحتياطي العام مسؤولية السلطتين ،وإن كانت السلطة
ً
تتحمل المسؤولية األكبر ،إال أن أمام (التشريعية) استحقاقا
التنفيذية ّ
ال ـي ــوم يـتـمــثــل ف ــي الـعـمــل عـلــى تـعــزيــز االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام عـبــر إق ــرار
التشريعات الالزمة لتدعيم السيولة في االحتياطيات».
وعن المبلغ التقريبي إلجمالي األصول في صندوق االحتياطي العام
حتى نهاية السنة المالية ًالسابقة  ،2018/ 2017أوضح أنه بلغ 26.4
ً
مليار دينار تقريبا ،موزعة بين األصول النقدية وما يعادلها ،والتي
ً
ً
ً
تبلغ  13.2مليارا تقريبا ،واستثمارات غير سائلة بقيمة  13.2مليارا.
وع ــرض الــوزيــر الـحـجــرف سـيـنــاريــوهــات مـتـعــددة ألس ـعــار النفط
ً
بين  70و 100دوالر ،وتأثير ذلك على السيولة في الصندوق ،مبينا
حتمية نفاد السيولة فيه بجميع تلك السيناريوهات ،مع تفاوت فترة
النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط ،من سنتين على معدل 70
ً
دوالرا للبرميل إلى  10سنوات على معدل  100دوالر ،ما لم يتم تفعيل
ً
إصالحات مالية حقيقية ،مطالبا السلطة التشريعية بالمساهمة في
تبني الحلول المطروحة.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال م ـقــرر الـلـجـنــة الـمــالـيــة ال ـنــائــب صــالــح عــاشــور إن
االجتماع األول للجنة البرلمانية المشتركة ناقش مع الحكومة الوضع
االقتصادي وتصحيح الميزانيات ومدينة الحرير ،وطــرح موضوع
ً
الفتا إلى أن «الحكومة ّ
بينت أهمية االقتراض،
اقتراض  25مليار دينار،
وأن الوقت الحالي يمثل فرصة مهمة لذلك».
وصرح عاشور بأن «موافقتنا على القرض الملياري مرهونة بسرد
ً
الحكومة للمشاريع التنموية» ،مؤكدا أنه إذا ذهب القرض لإلنفاق العام
فلن تتم االستفادة منه.

هيئة االستثمار تنفي تراجع

ً
 592مليار دوالر ،ولعام  2016بـ  524مليارا ،وعليه استنتجت انخفاض
ً
األصول بـ  68مليارا.
وأكدت عدم صحة هذه األنباء ،وأن «االحتياطيات في أفضل أحوالها
منذ إنشاء الهيئة ،وليس هناك أي انخفاض» ،موضحة أنه «ال يجوز
ضرب السياسة االقتصادية للدولة والتأثير على سمعة الصندوق
السيادي عبر نشر معلومات غير صحيحة».
يذكر أن أداء الهيئة خاضع لتدقيق الجهات الرقابية ،ويتم عرضه
ً
على مجلس األمة سنويا.

مقتدى الصدر يرحب بعودة...

ّ
ً
ومرحبا باليهودي الــذي يفضل الـعــراق على إســرائـيــل ،وال فــرق في
الوطنية بينه وبين المسلم أو المسيحي ،وكل من ال يقوم بواجباته
ً
ً
الوطنية فهو ليس بعراقي حتى لو كان مسلما شيعيا».
غير أن هذا التصريح الجديد يأتي بعد فوز الصدر في االنتخابات،
ووس ــط نـقــاشــات محمومة على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي حول
اليهود المتحدرين من دول عربية ،بعد أن وضعت إسرائيل مسألة
تعويضهم عن ممتلكاتهم من قبل الدول العربية «وحقهم» في زيارتهم
بلدانهم األم ،على جدول أعمال أي محادثات للوصول إلى سالم شامل
بين العرب وإسرائيل.
على صعيد آخر ،اعتبر الصدر أن سؤال أحد أنصاره عن انتخابات
مجالس المحافظات «سابق ألوانه ...ونسأل الله أن تنتهي االنتخابات
ً
التشريعية على خير وسالم أوال».

مصر :تسريب أول امتحانات «الثانوية»...
اإللكتروني حقيقي وصحيح ،لكنه حــدث بعد بــدء اللجنة ،الفتة
ً
إلى أن فريق مكافحة الغش اإللكتروني بالوزارة ،يعمل حاليا على
تحديد هوية الطالب المسؤول عن التسريب ،من خالل كود اللجنة.
ً
ويبلغ عدد طالب الثانوية في مصر  656ألفا ،في  1777لجنة
على مستوى الجمهورية ،بمشاركة ما يزيد على  180ألف معلم،
ومراقب ،وفرد أمن.

صفقة جنوب سورية تستهدف...
لـطــرح م ـبــادرة سياسية متكاملة ،قــد تسمح بــإعــادة تسليم النظام
الـســوري أو مــا تبقى منه سلطة إدارة الــواقــع السياسي والميداني
ً
الجديد ،تمهيدا إلحداث تغيير الحق في تركيبة النظام القائم ،ربما
بعد نهاية والية الرئيس بشار األسد.
تنف تلك األوساط أنباء وصول خبراء عسكريين ومستشارين
ولم ِ
من دول عربية إلى منطقة الرقة ،لبدء تشكيل لواء من أبناء المنطقة
يتولى إدارة شــؤونـهــا ،بعد انسحاب المكون الـكــردي نحو مناطق
األكثرية الكردية ،في منطقة كوباني وريف الحسكة.
وتلفت مصادر دبلوماسية في واشنطن إلى أن االحتجاجات التي
تشهدها مدينة الرقة قد ال تكون بعيدة عن محاوالت تهيئة الظروف
ً
المناسبة لتحقيق هــذه الخطوة ،مشيرة إلــى أن األمــر متصل أيضا
بمناقشات قطعتها أنقرة وواشنطن على مستقبل مدينة منبج.
ورغم إعالن «البنتاغون» عدم التوصل بعد إلى اتفاق بين الطرفين،
فإن تحقيق عملية الفصل بين العرب واألكراد ال تتعارض مع رغبات
تركيا والدول العربية المعنية ،مثلما ال تتعارض مع الدور التركي في
إدلب والذي يتم تنسيقه مع موسكو بشكل وثيق.
ً
وتعتقد المصادر أن السيناريو أعاله يضمر عمليا تحقيق رغبة
الرئيس األميركي دونالد ترامب في االنسحاب من سورية ،عبر تهيئة
الظروف الميدانية والسياسية لهذا الخروج ،بالتزامن مع بدء البحث
في حلول سياسية لألزمة السورية بمرحلتها الراهنة ،من دون أن يعني
ً
أن تلك األزمة قد شارفت على االنتهاء .فهذا األمر وفقا لتلك المصادر
ً
ال يزال مبكرا ألسباب عدة داخلية وإقليمية ودولية ،وقد يحتاج إلى
جوالت جديدة من المفاوضات وربما الحروب إلنجازه.
وذكــرت أن الخاسر األكبر في هذه العملية على المديين المباشر
والمتوسط قد يكون إيران رغم الحديث عن تخلي واشنطن عن قاعدة
التنف .فما تسعى إليه إسرائيل يهدف في نهاية المطاف إلى تطويق
ً
نفوذ طهران استراتيجيا ليس في سورية فحسب بل في المنطقة
ً
برمتها ،بما قد يؤدي عمليا إلى تحقيق الشروط األميركية التي كانت
السبب في خروج إدارة ترامب من االتفاق النووي ،إذا لم يتوصل إلى
وضع حد لتدخالت طهران وإنهاء أو تقليص برنامجها الصاروخي.
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محليات
ولي العهد :ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة لحفظ األمن
ترأس اجتماع مجلس األمن الوطني واستقبل الغانم

يحمل رسالة شكر من عباس إلى األمير

ً
ولي العهد مترئسا اجتماع مجلس األمن الوطني أمس
أكـ ــد س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األح ـ ـمـ ــد ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـتـ ـع ــاون
المستمر والمزيد من التحديث والتطوير
وال ــرب ــط ب ـيــن أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة الـمـخـتـلـفــة
ومضاعفة الجهود لحفظ أمــن واستقرار
وطننا.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تـ ــرؤس س ـمــوه بقصر
السيف ،ظهر أمس ،اجتماع مجلس األمن
الوطني.

«اإلعاقة»« :الممتازة» بحسابات
الموظفين األسبوع المقبل
«تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى»
●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعــاقــة أن ــه "سـيـتــم إي ــداع مـكــافــآت األع ـمــال الـمـمـتــازة في
حسابات الموظفين المستحقين األسبوع المقبل ،عقب االنتهاء
من التقييمات السنوية وحصر المستحقين".
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن "الـهـيـئــة أن ـج ــزت ،ف ــي وق ــت ســابــق،
تقییمات الكفاء ة السنویة وأدخلتها عبر النظام اآللــي ،والتي
أظـهــرت قــرابــة  1000مستحق لألعمال الممتازة" ،الفتة إلــى أن
"إجمالي المبلغ المرصود للمكافأة یتراوح بین  800ألف وملیون
دینار" ،مؤكدة أن "عملیة صرف المكافآت ستكون حسب المیزانیة
المتاحة ،لتشمل جمیع المستحقین".
وذك ـ ــرت أن "ق ـي ـمــة األعـ ـم ــال ال ـم ـم ـتــازة تـحـســب وف ــق الــدرجــة
الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكالء المساعدين  2000دينار،
و 1500لـمــديــري اإلدارات ،و 1250للمراقبين ،و 1000لــرؤســاء
األقـ ـس ــام" ،الف ـتــة إل ــى أن ــه "بــالـنـسـبــة للموظفين حـســب الــدرجــة
الوظيفية نصرف للدرجة الرابعة  800دينار ،ومن الدرجة الثامنة
حتى الخامسة  ،600ولـلــدرجــات الـمـعــاونــة  ،300أمــا بالنسبة
للعاملين على بند االستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان
الخدمة المدنية ألخذ الموافقة على الصرف".
وأض ــاف ــت أن "ح ـصــول الـمــوظــف عـلــى تقييم "ام ـت ـيــاز" شــرط
أساسي لصرف المكافأة ،لكنه ليس بالضروري أن يتم الصرف
لكل موظف حاصل على ذات التقييم ،خصوصا أن القانون لم
يلزم الهيئة بهذا الشأن".

وحضر االجتماع نائب رئيس الحرس
الــوطـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد ورئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
وال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ونائب
رئيس مجلس ال ــوزراء ووزي ــر الخارجية
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد و ن ــائ ــب رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ
خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء أنس
الصالح ووزير المالية د .نايف الحجرف
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر
العلي وكبار القادة والمسؤولين بالجيش
والشرطة والحرس الوطني.
وتم خالل االجتماع بحث آخر التطورات
الــراهـنــة فــي المنطقة والمستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية .وأكد سموه
ض ـ ــرورة الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون الـمـسـتـمــر

والمزيد من التحديث والتطوير والربط
بين أجـهــزة الــدولــة المختلفة ومضاعفة
ال ـج ـه ــود ل ـح ـفــظ أمـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار وطـنـنــا
ً
متمنيا للجميع التوفيق والـســداد تحت
ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو ألمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
في مجال آخر ،استقبل سمو ولي العهد
بقصر السيف رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم.

الجبري يشيد بجهود الموظفين خالل مأدبة إفطار في الوزارة
كشفت مصادر مطلعة أن وزير
اإلعالم سيجري خالل األيام
القليلة المقبلة عملية تدوير
بين مديري اإلدارات في قطاع
اإلذاعة ،بهدف ضخ دماء
جديدة للتطوير والعمل.

●

محمد راشد

علمت "الـجــريــدة" ،مــن مصادر
م ـط ـل ـعــة ،أن وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ــر
الدولة لشؤون الشباب سيجري
عـمـلـيــة ت ــدوي ــر ل ـعــدد م ــن مــديــري
اإلدارات فــي قـطــاع اإلذاع ــة خالل
األيام القليلة المقبلة ،موضحة أن
القرار يهدف إلى تجديد الدماء في
هذه اإلدارات.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن الـ ـق ــرار
جـ ـ ـ ــاء ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ـ ــع ال ــوكـ ـي ــل
المساعد لشؤون اإلذاع ــة الشيخ
فهد المبارك ،الــذي يسعى دائما
إلـ ــى م ـنــح ف ــرص ــة أك ـب ــر لـلـشـبــاب
الكويتيين للعمل والتطوير في
مختلف اإلدارات ،السيما أن قطاع
اإلذاعة من القطاعات المهمة التي
تستقطب أعدادا كبيرة من الشباب
الباحثين عن التميز والتطوير.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ــدوي ــر
سيشمل خمسة مــد يــر يــن ،منهم
مدير إدارة القرآن الكريم يوسف
الـ ـس ــري ــع الـ ـ ـ ــذي س ـي ـت ــم تـعـيـيـنــه
م ــدي ــرا إلدارة ال ـبــرنــامــج الـثــانــي
بديال عن د .عبدالرحمن أبا ذراع،

الذي سيتولى بدوره إدارة القرآن
الكريم.

نجاحات بارزة
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أكـ ــد ال ــوزي ــر
محمد الجبري "تقديم كل الدعم
والرعاية للطاقات الوطنية الشابة
ب ــوزارة اإلع ــام ،بما يمكنهم من
تنمية إبداعهم ،والقيام بدورهم
ال ـت ـث ـق ـي ـفــي والـ ـتـ ـن ــوي ــري ،خــدمــة
للمجتمع ،وتماشيا مع ما يتمتع
به إعالمنا من قبول ورواج على
مستوى المنطقة".
وأث ـن ــى ال ـج ـبــري ،ف ــي تصريح
صحافي خالل مأدبة إفطار أقامها
أمــس األول فــي ال ــوزارة بحضور
الــوك ـيــل طـ ــارق ال ـم ــزرم وال ــوك ــاء
المساعدين وعدد من الموظفين
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاوب ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى "الـ ـجـ ـه ــود
ال ـم ـبــذولــة وال ـن ـج ــاح ــات ال ـب ــارزة
التي تميزت بها إذاعة وتلفزيون
الكويت".
وأش ـ ـ ـ ــاد ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ــرف ـي ــع
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـث ـ ــري والـ ـتـ ـط ــور
الملحوظ الذي طرأ على برنامج

م ــدف ــع اإلط ـ ـ ــار ،ومـ ــا اك ـت ـس ـبــه من
رواج ومشاهدة مرتفعة ،إذ أصبح
مقصدا لألسر الكويتية والمقيمة
لقضاء أو ق ــات رمضانية ممتعة
بين المجسمات والمعالم والمهن
التراثية المتنوعة.

الوصف الصوتي
وفــي مــوضــوع منفصل ،دشن
الوزير الجبري ،أمس األول ،تقنية
الوصف الصوتي التي سيتمكن
خاللها المكفوفون مــن التفاعل
التام مع ما يقدم على التلفزيون
من أعمال درامية.
وقال الجبري ،في حفل تدشين
التقنية بمكتبة الكويت الوطنية،
إن "هـ ـ ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـي ــة يـ ـنـ ـف ــرد بـهــا
تـلـفــزيــون الـكــويــت عـلــى مستوى
المنطقة عبر تقديم نقلة نوعية
ف ــي أعـ ـم ــال درام ـ ـيـ ــة تـلـفــزيــونـيــة
غير مسبوقة لفئة المكفوفين"،
موضحا أن "ال ــوزارة أخــذت على
عاتقها الـعـنــايــة وااله ـت ـمــام بكل
شرائح المجتمع ،السيما جوانب
التوعية والتثقيف".

الخدمات ًالصحية
نظمت إدارة ً
لكبار السن معرضا صحيا
للتوعية ،بمناسبة االحتفال
باليوم العالمي للتصدي لإلساءة
لكبار السن ،الذي يصادف 15
يونيو من كل عام.

أكـ ــدت م ـص ــادر صـحـيــة مطلعة
أن وزارة ال ـص ـحــة ت ـ ــدرس إع ـطــاء
بـ ــدل تـخـصــص ن ـ ــادر لــأط ـبــاء في
تـخـصـصــات طـبـيــة م ـثــل الـتـخــديــر
والعناية المركزة وغيرها.
وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن
ال ــوزارة ستعلن قريبا أنـبــاء ســارة
لألطباء العاملين في مستشفياتها
بشأن عدم خصم الخفارات عند قيام
الطبيب بإجازة خاصة.
وذك ــرت أن هــذه الخطوة تهدف
إلى تهيئة المناخ لألطباء لإلنجاز
وتطوير الخدمات الصحية بالوزارة.

م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ن ـظ ـمــت إدارة
ال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة ل ـك ـبــار الـســن
معرضا صحيا توعويا في "جيت
مول" ،وذلك احتفاال بمناسبة اليوم
العالمي للتصدي لــإســاء ة لكبار
ال ـس ــن ،الـ ــذي ي ـص ــادف  15يــونـيــو
من كل عام.
وق ــال ــت رئـيـســة قـســم التنسيق
والـمـتــابـعــة ف ــي اإلدارة ،د .غـيــداء
م ـن ــدن ــي ،إن هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــة تـمــت
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع مـ ـكـ ـت ــب اإلن ـ ـمـ ــاء
االجتماعي ،استنادا إلى توصيات
منظمة الصحة العالمية لتنظيم
ح ـم ــات تــوع ـيــة ت ـنــاقــش خ ـطــورة
اإلس ـ ــاءة لـكـبــار ال ـســن وال ـعــامــات

تدريب  700ممرض على اإلنعاش القلبي
أقام مستشفى ابن سينا بالتعاون مع أكاديمية
العلوم الحياتية برنامج "الممرض المميز" ،لتدريب
 700ممرض على اإلنعاش القلبي األساسي .وقال
مدير المستشفى د .محمد العجمي ،في تصريح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ت ــدري ــب ال ـق ـطــاع الـتـمــريـضــي
وإشراكه في دورات لإلنعاش القلبي يعكس توجه
وزارة الصحة ،وحرصها على مواكبة التطورات
الـحــديـثــة فــي ق ـطــاع ال ـتــدريــب ،وم ــا لــه مــن أهمية
ً
لـلـقـطــاع ال ـت ـمــري ـضــي ،خ ـصــوصــا ال ـت ــدري ــب على
اإلنعاش القلبي وسرعة إنقاذ حياة المريض.

مــن جانبها ،قــا لــت رئيسة الهيئة التمريضية
بمستشفي ا ب ــن سينا م ـتــرون فــا طـمــة العمير إن
م ـش ــروع ال ـم ـمــرض الـمـمـيــز ع ـب ــارة ع ــن مجموعة
مــن بــرامــج الـتــدريــب ،ولـيــس فقط دورة االنـعــاش
الـقـلـبــي ال ــرئ ــوي ( ،)BLSم ــؤك ــدة أن مـجـمــوعــة من
الـبــرامــج ستتبع هــذه الخطوة وذلــك لــرفــع كفاء ة
ومستوى الطاقم التمريضي لمستشفى ابن سينا
ً
على أن يكون مجهزا بكفاءة عالية وفق المعايير
الدولية واالستعداد ألي حدث طارئ داخل وخارج
المستشفى.

الــدالــة على حــدوث اإلس ــاءة لكبار
ال ـس ــن .وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن اإلس ـ ــاءة
لكبار السن ووفقا لتعريف منظمة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ه ــي أي فـعــل
متكرر يتسبب فــي إلـحــاق الضرر
بالشخص المسن ،ويشمل اإليذاء
الـ ـجـ ـس ــدي وال ـج ـن ـس ــي وال ـن ـف ـســي
والـ ـع ــاطـ ـف ــي والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي وال ـه ـج ــر
واإلهمال وفقدان الكرامة واالحترام،
فضال عن عدم تزويدهم بخدمات
الرعاية الكافية أو التفريط فيهم
أو منع األدوية عنهم.
وأك ــدت مـنــدنــي أن تـلــك األفـعــال
م ــن شــأن ـهــا أن ت ـع ـ ّـرض المسنين
إلص ــاب ــات جـســديــة خـطـيــرة وآث ــار
نفسية طويلة األج ــل مثل حــاالت
االكـتـئــاب والـقـلــق ،مـشــددة على أن
رعاية كبار السن من أولويات وزارة
ال ـص ـحــة ،ال ـتــي تـعـمــل عـلــى رعــايــة
ه ــذه الـفـئــة مــن مختلف الـجــوانــب
الصحية والنفسية واالجتماعية،
حيث حرصت ال ــوزارة على إنشاء
إدارة خاصة بخدماتهم ،وخصصت
عـ ـي ــادات ل ـهــم ف ــي م ــراك ــز الــرعــايــة
الصحية األولية ،فضال عن بطاقات
ت ـض ـمــن ل ـه ــم م ـم ـي ــزات ف ــي م ـجــال
رعايتهم.
وذك ـ ـ ــرت أن رع ــاي ــة هـ ــذه الـفـئــة
تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى تـ ـض ــاف ــر الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية ،بجانب دعم أسر كبار

وأعــرب عن "سعادته بتدشين
هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة ل ـف ـئــة الـمـكـفــوفـيــن
عبر إنـتــاج أول عمل وهــو عبارة
عــن (ثــاثـيــة تـلـفــزيــونـيــة)" ،واع ــدا
"باستمرار تقديم المفيد والجديد
ب ـم ــا ي ـن ـع ـكــس ايـ ـج ــاب ــا ع ـل ــى كــل
التطلعات س ــواء كمسؤولين أو
مشاهدين ،السيما أن خطة تطوير
اإلعالم تسير بخطين متوازيين،
هما التنمية البشرية والمواكبة
التكنولوجية".
جار طوال العام
"العمل
وأكد أن
ٍ
إلبـ ـق ــاء اإلع ـ ــام ال ـك ــوي ـت ــي ضـمــن
دائ ــرة ال ــري ــادة فــي المنطقة عبر
تأهيل الشباب العاملين وصقل
م ـهــارات ـهــم ،إض ــاف ــة إل ــى تحديث
وت ــزوي ــد اإلعـ ــام بالتكنولوجيا
الحديثة".

تقنية عالمية
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال رئ ـي ــس لجنة
تـ ـط ــوي ــر الـ ـه ــوي ــة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
المستشار عبدالعزيز الجناحي
إن "هذه التقنية تسمح للمكفوفين
ب ــأن يـعـيـشــوا أح ـ ــداث المسلسل

الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ــرح
ـال م ــن الـ ـح ــوار عن
أي مـشـهــد خـ ـ ٍ
راو ،علما بأن هذه التقنية
طريق ٍ
موجودة في عدد من التلفزيونات
الـعــالـمـيــة" ،مــوضـحــا أن "اللجنة
انتهت من تدشين المرحلة األولى
من هــذه التقنية من خــال إنتاج
عمل تلفزيوني وفق هذه التقنية،
والمرحلة الثانية تتمثل في كيفية
تــوف ـيــر ه ــذه الـتـقـنـيــة ف ــي م ـنــازل
المكفوفين".

نقلة نوعية
بدوره ،أعرب فهد العنزي ،وهو
من جمعية المكفوفين الكويتية،
عن "سعادته لدعم الوزير الجبري
لـلـتـقـنـيــة ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي نقلة
نوعية بتلفزيون الكويت ،السيما
أنها األولــى في المنطقة" ،مؤكدا
أن "المكفوفين جزء من المجتمع،
وه ــم ذوو كـ ـف ــاء ات ،وب ــرع ــوا في
عــدد من المجاالت ســواء األدبية
أو العلمية أو الرياضية" ،معربا
عن "تطلعه الى مزيد من الفرص
لهذه الفئة".
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عدم خصم الخفارات عند قيام الطبيب بإجازة خاصة
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قال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض
المالكي أمس إنه سيتوجه الى الكويت اليوم حامال رسالة
"شكر وتقدير" خطية من الرئيس محمود عباس الــى سمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد.
وأعرب المالكي في بيان صحافي عن شكره وتقديره لدور
الكويت في نصرة الشعب الفلسطيني ،موضحا انه سيتوجه
الى الكويت بناء على توجيهات من الرئيس عباس لنقل رسالة
شكر وتقدير وعرفان.
وأضاف أنه سيقدم "باسم الشعب الفلسطيني وباسم أهالي
وذوي الشهداء الذين ارتـقــوا دفاعا عن فلسطين وقضيتها
العادلة الشكر لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا
عرفانا بمواقفها التاريخية المشرفة الداعمة لحقوق شعبنا
وتطلعاته في الحرية واالستقالل".
وأوضــح أنه سيجري خالل زيارته مشاورات "معمقة" مع
األشقاء في الكويت حول الخطوات المرتقبة في االمم المتحدة،
السيما بعد استخدام الواليات المتحدة حق النقض (فيتو)
لعرقلة صدور مشروع قرار يدعو لحماية الفلسطينيين.
وذكــر أن "مواقف الشقيقة الكويت التي يعبر عنها نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ويمثلها في األمم المتحدة مندوبها الدائم السفير منصور
العتيبي والتي هي ترجمة لتعليمات وتوجيهات سمو االمير...
تلك المواقف التي تفوقت على كل شيء".
وأكد "هذه الكويت التي نعرفها دولة العروبة دولة العزة
وال ـك ــرام ــة ...الــدولــة الـتــي تمثل المجموعة الـعــربـيــة والـعــرب
جمعاء".
وك ــان ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ق ــد اسـتـخــدمــت ي ــوم الجمعة
الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس األمن لعرقلة صدور
مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في االراضي
المحتلة.
وحصل مشروع القرار على موافقة  10دول من اجمالي الدول
االعضاء بالمجلس البالغ عددها  15دولة.

«اإلعالم» :تدوير  5مديرين في «اإلذاعة» خالل أيام

ً
«الصحة» :بدل تخصص نادر لألطباء قريبا
عادل سامي

وزير خارجية فلسطين يزور
الكويت اليوم

شركتان صينية وسعودية تدخالن على خط المنافسة
● يوسف العبدالله

جانب من اليوم التوعوي
السن ،السيما المصابين باألمراض
العصبية أو بمضاعفات األمراض
الـ ـم ــزمـ ـن ــة .وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى ح ــرص
الوزارة على تدريب مقدمي خدمات
الرعاية على التعامل مع األمراض
الـعـقـلـيــة والـنـفـسـيــة ل ـك ـبــار ال ـســن،

السيما حــاالت الخرف واالكتئاب
وغيرهما ،فضال عن وضع برامج
الــدعــم النفسي لضحايا اإلس ــاء ة
وأســرهــم واالس ـت ـش ــارات النفسية
لمقدمي الرعاية للمسنين.

ارتفع عدد الشركات المتنافسة لتنفيذ  22محطة تحويل
كهرباء رئيسة في مدينتي المطالع وجنوب عبدالله المبارك
الــى  20بــدال مــن  18شــركــة بعد دخ ــول مقاولين مــن الصين
والسعودية.
وعلمت "الجريدة" أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية
طرحت أمس  3مناقصات منفصلة استكماال لتنفيذ وتركيب
وصيانة  22محطة تحويل كهرباء رئيسة ضخمة بقوة 132
كيلو فــولــت فــي كــل مــن مدينتي المطالع السكنية وجنوب
عبدالله الـمـبــارك ،بعد ارتـفــاع عــدد الـشــركــات المنافسة الى
 20شركة محلية وعالمية لتنفيذ محطات تحويل الكهرباء
في مشروع جنوب المطالع وجنوب عبدالله المبارك ،منها
شركات غنية عن التعريف من كوريا الجنوبية مثل هيونداي
وشركات من اليابان مثل توشيبا وهيتاشي وميتسوبيشي
وشــركــات مــن ألمانيا وفــرنـســا والـهـنــد ومـصــر والسعودية
وشركات محلية.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن "ال ـس ـك ـن ـي ــة" ط ــرح ــت مـنــاقـصـتـيــن
مـنـفـصـلـتـيــن م ــن أص ــل  3م ـنــاق ـصــات م ـطــروحــة لـتـنـفـيــذ 18
محطة لتحويل الكهرباء الرئيسة بمدينة جنوب المطالع
فــي الضواحي  N6و N7و  N8و N9و N10و ،N11مبينة أن
المؤسسة ستقوم حسب األحمال المعد لها ضمن الجدول
الزمني ،وبالتنسيق وزارة الكهرباء والماء ،سيتم طرح خالل
الفترة القريبة المقبلة مناقصات أخرى في  N5و ،N12مشيرة
ا لــى أن تنفيذ هــذه المحطات تأتي كمرحلة ثانية لكهرباء
المدينة بعد طرح مناقصات بقوة  400كيلو فولت.
ولفتت المصادر الى أن مناقصة جنوب عبدالله المبارك
تـضــم تنفيذ  4مـحـطــات تـحــويــل كـهــربــاء رئـيـســة بـقــوة 132
كيلو فولت أسوة بجهد محطات التحويل في جنوب مدينة
المطالع.
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إنجاز تطوير طريق النويصيب في الربع األول من 2020
العلي أكد لـ ةديرجلا أهمية المشروع لتالفي االختناقات المرورية
•

سيد القصاص
ت ــوق ــع م ــدي ــر مـ ـش ــروع طــريــق
الـنــويـصـيــب م .يحيى الـعـلــي أن
يـتــم االن ـت ـهــاء مــن تـطــويــر طريق
النويصيب فــي الــربــع األول من
عام  ،2020الفتا إلى أن المشروع
جـ ـ ــزء مـ ــن خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـتــي
تسعى إلى تطوير شبكة الطرق
في البالد.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـعـ ـل ــي ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ«الجريدة» إلى أن قيمة المشروع
ت ـب ـلــغ  169.500م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة إنـ ـج ــاز األع ـم ــال
الحالية  7.15في المئة ،مبينا أن
ال ـم ـشــروع ي ـهــدف إل ــى التخلص
من االزدحامات المرورية الحالية
والمتوقعة في المستقبل ،وتوفير
مــداخــل وم ـخــارج سريعة وآمنة
إل ـ ــى ال ـم ـن ــاط ــق وال ـ ـمـ ــدن ومـنـهــا
مدينة الخيران السكنية ،والوفرة

بلدية األحمدي تحرر
 13محضر مخالفة
شنت إدارة النظافة العامة
وإشـغــاالت الطرق بفرع بلدية
مـ ـح ــافـ ـظ ــة االحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ح ـم ـلــة
مــن المفتشين لـلـتــد قـيــق على
استغالل المساحة الخارجية
للمحال فــي المحافظة ،وذ لــك
ضـمــن الـحـمـلــة ال ـتــي أطلقتها
تحت شعار «#تواصل_معنا»
التي تهدف الى جعل المواطن
خ ـف ـي ــرا ع ـل ــى بـ ـل ــده مـ ــن خ ــال
رصد المخالفات وإيصالها الى
الجهات المختصة .وأكد مدير
االدارة طالل العقاب أن الجولة
جـ ـ ـ ــاءت ل ـت ـح ــد مـ ــن اس ـت ـغ ــال
اص ـحــاب الـمـحــال للمساحات
الخارجية للمحال وإشغالهم
لـلـطــرق مــن غـيــر تــرخـيــص من
البلدية .وتم تحرير  13محضر
مخالفة تنوعت بين استغالل
ال ـم ـســاحــة ال ـخــارج ـيــة للمحل
ب ـ ــدون ت ــرخ ـي ــص م ــن ال ـب ـلــديــة
ومخالفة اشـتــراطــات القواعد
العامة للنظافة.

يحيى العلي
الـسـكـنـيــة وب ـن ـيــديــر ،وال ـشــركــات
العاملة في قطاع النفط بميناء
الزور وغيرها.
وأشار إلى أن المشروع يشمل
ع ــدة ج ـســور مــرتـفـعــة ،ودوارات
أرضية أسفل الجسور مع جميع
الخدمات المتعلقة بها ،وتحويل

مـســار الـخــدمــات الـتــي تتعارض
م ــع ال ـم ـس ــار ال ـج ــدي ــد ل ـل ـطــريــق،
وإلغاء جميع االلتفافات األرضية
القائمة ،إضافة إلى تسهيل حركة
التنقل بين الكويت والسعودية
من حدود النويصيب.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن
إن ـش ــاء وإعـ ـ ــادة تــأه ـيــل للطريق
ال ـقــائــم ب ـط ــول  45ك ــم ب ـع ــرض 6
ح ــارات 3 ،ح ــارات فــي كــل اتجاه،
مع تجهيز حارة إضافية في كل
اتجاه لالستخدام المستقبلي.
وأوض ــح أن ال ـم ـشــروع يشمل
إن ـشــاء  9تـقــاطـعــات تتضمن 18
ج ـســرا  ،وج ـســر ال ـت ـفــاف عـلــويــا
بعرض حارتين وبطول  1.3كم،
كما يتضمن المشروع إنـشــاء 4
ج ـســور ع ـلــويــة ل ـع ـبــور ال ـج ـمــال،
مــع إن ـشــاء شـبـكــات ص ــرف مياه
األمطار ،وإنارة الشوارع وأعمال
إزالــة وترحيل وتحويل األعمال
القائمة.

«المحاسبة» يوافق على تطوير
الدائريين  ٢و ٣وشارع دمشق
●

سيد القصاص

وافق ديوان المحاسبة على اتفاقية دراسة وتصميم واإلشراف
على تنفيذ أعـمــال تطوير الدائريين الثاني والـثــالــث وشــارع
دمشق.
ورأى الــديــوان فــي كتابه الموجه إلــى وكيل وزارة األشغال
العامة ،أنه ال مانع من التعاقد مع مكتب االستشاري العالمي
« »PROYAPLبالتعاون مع مكتب محلي بقيمة إجمالية لالتفاقية
االستشارية تقدر بـ 2.87مليون دينار.
ودع ــا ال ــدي ــوان إل ــى ع ــدم تــداخــل أو ت ـكــرار أع ـمــال االتـفــاقـيــة
موضوع البحث مع االتفاقيات الجارية والمستقلة ،والتنسيق
مــع بـلــديــة الـكــويــت إلزالـ ــة الـتـعــديــات قـبــل الـتـنـفـيــذ ،وأن تكون
الـشــروط الخاصة المعدلة المرفقة بــرد ال ــوزارة على الــديــوان
بخصوص المشروع بتاريخ  27فبراير  2018جــزء ا ال يتجزأ
من مستندات العقد.
وأك ــد أهـمـيــة أن ي ـقــدم االس ـت ـشــاري دراسـ ــة م ــروري ــة شاملة
لجغرافيا الدائري الرابع وطريق الفحيحيل والطرق المحيطة
والتطورات التي أدت إلى إلغاء أعمال االتفاقية السابقة ،مع أخذ
أحدث نموذج مرور عند إعداد الدراسة المرورية دون أخذ أي
مبالغ مالية إضافية.
كما أكد الديوان ضــرورة االلتزام بعدد حزم المشروع بحد
أقصى  3حزم بقيمة إجمالية  7.755ماليين دينار.

«المخترعين» :تعاون مع «المجلس الوطني»
لنشر الفكر اإلبداعي

الثالب :الجمعية تشارك في المهرجان الثقافي للناشئة خالل يوليو
●

عادل سامي

أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
إدارة الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــدعــم
المخترعين د .فاطمة الثالب ،أن
ً
هناك تعاونا مع المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،لعرض
إب ــداع ــات ش ـبــاب ال ـكــويــت ونـشــر
ثقافة االب ــداع في المجتمع ،عبر
مـشــار كــة الجمعية فــي نشاطين
سينظمهما المجلس خالل الفترة
المقبلة ،وذلك من منطلق تعزيز
ال ـش ــراك ــة م ــع م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
بــاخـتــاف أنــواع ـهــا ،وبـمــا يصب
في مصلحة المجتمع بشكل عام،
وخصوصا المخترعين.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـثـ ــاب فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي أمــس إن الـنـشــاط األول
الــذي ستشارك فيه الجمعية مع

المجلس هو «المهرجان الصيفي
الـثـقــافــي» ،وال ــذي سـيـقــام مــن 23
يــونـيــو حـتــى  9أغ ـس ـطــس ،الفـتــة
إل ــى أن ه ــذه ال ـم ـشــاركــة سـتـكــون
مــن خــال «ب ــوث» ومكتبة علمية
و 3ورش ثقافية علمية بعنوان
«التصوير االحترافي» ،وستقدمها
سـلــوى الـعــوضــي« ،وكـيــف أحمي
فـ ـك ــرت ــي» ،وس ـي ـقــدم ـهــا د .ج ــراح
الـمـطـيــري ،و»دي ــوان ـي ــة االبـتـكــار»
وسيقدمها المخترع أحمد مظفر.
وأشارت إلى أن النشاط الثاني
ال ـ ــذي سـ ـتـ ـش ــارك ف ـي ــه الـجـمـعـيــة
هو «المهرجان الثقافي لألطفال
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة» ،خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 7
إلــى  28يوليو المقبل ،مبينة أن
ً
المشاركة ستتضمن أيضا «بوث»
ً
ومـكـتـبــة عـلـمـيــة وورش ـ ــا ثقافية
علمية.

وأوض ـح ــت أن ــه سـيـتــم تقديم
 3ورش ،األول ــى بـعـنــوان «ورش ــة
صـنــاعــة ال ـصــابــون» ،وسيقدمها
نـ ــور غـ ـس ــان ،وال ـث ــان ـي ــة ب ـع ـنــوان
«ص ـنــاعــة ال ـع ـط ــور» ،وسـتـقــدمـهــا
بدور السميط ،أما الورشة الثالثة
فستكون بعنوان «إعادة التدوير»
وسيقدمها د .محمد السالم ،على
مدار يومين.
وأش ــارت إلــى أن الــورشــة التي
سـتـقــدم فــي «الـمـهــرجــان الثقافي
لـ ــأط ـ ـفـ ــال» ،ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى تـعـلـيــم
األطـفــال االبتكار بأيديهم ،حيث
سيحصل كــل طـفــل م ـشــارك على
المنتج الذي قام بصناعته بنفسه
خـ ــال الـ ــورشـ ــة ،م ـمــا ي ـث ـيــر لــديــه
حــافــز االب ــداع واالسـتـمــراريــة في
ً
ابتكار األشـيــاء الجديدة وصــوال
إلى االختراع.

فاطمة الثالب
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«رفضنا دفع موظفي الدولة  %1لعدم مس جيب المواطن»
فهد التركي

أكد عبدالله فهاد أن المجلس
يملك أغلبية نيابية خاصة ،فإذا
«التقاعد
ردت الحكومة قانون ً
المبكر» ،فإننا سنقره مجددا في
دور االنعقاد المقبل.

الدقباسي
يدعو الحكومة
إلى عدم
رد القانون

ك ـش ــف ال ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـل ــه ف ـهــاد
أن ق ــان ــون «ال ـت ـقــاعــد ال ـم ـب ـكــر» من
ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـت ــي كـ ــان مـتــوافـقــا
عليها مــن السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،ألهميته.
وقــال فهاد ،لـ «الجريدة»« :نحن
كـ ـن ــواب ل ــأم ــة اديـ ـن ــا دورنـ ـ ــا على
أكمل وجه ،من خالل إقرار القانون
بأغلبية ســاحـقــة ،واآلن الـكــرة في
ملعب الحكومة ،وهي التي ستخل
بالتزاماتها الشعبية تجاه الشعب
إذا قامت برده بعد إقراره ،السيما
أنـهــا ،ممثلة فــي وزرائ ـهــا ،صوتت
برفض القانون».
واضاف« :لم نطلب من الحكومة
ب ـشــأن قــانــون الـتـقــاعــد الـمـبـكــر أي
شيء يكلف المالية العامة للدولة
أو الـ ـخ ــزان ــة الـ ـع ــام ــة ،وإنـ ـم ــا ه ــذا
ال ـق ــان ــون س ـيــوفــر ع ـلــى الـحـكــومــة
الكثير» ،متابعا« :حرصنا من هذا
ال ـق ــان ــون أن ال ـع ـبــث ال ـمــالــي ال ــذي
ي ـح ــدث ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـتــأم ـي ـنــات
يوجه للمواطنين مــن خــال اقــرار
التقاعد المبكر».
وذكــر أن أبناء الشعب الكويتي
أول ـ ـ ـ ــى ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـعـ ـب ــث ال ـ ــذي
يحدث في التأمينات ،خاصة بعد
المخالفات والمالحظات الكبيرة
ال ـت ــي سـجـلـهــا دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
وج ـهــاز الـمــراقـبـيــن الماليين على
هذه المؤسسة ،مما استدعى رفض
مـجـلــس األم ــة ال ـح ـســاب الختامي
ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات ف ـ ــي دور االنـ ـعـ ـق ــاد

عبدالله فهاد

علي الدقباسي

ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وهـ ـ ـ ــذا س ـي ـت ـك ــرر عـنــد
مناقشته في جلسات الميزانيات».

الف ـت ــا الـ ــى ان «ال ـح ـك ــوم ــة اص ــرت
على أن يدفع موظفو الدولة البالغ
عددهم نحو  400الف  1في المئة،
ورف ـض ـنــا ذل ــك ال ـت ـعــديــل ،الن فيه
مساسا بجيب المواطن الذي يعد
خطا احمر».
وأكد أن الحكومة امام مسؤولية
وط ـن ـي ــة وت ــاري ـخ ـي ــة ،وع ـل ـي ـهــا ان
تنتصر للشباب الكويتي البالغ
عــددهــم  17الفا ينتظرون دورهــم
في العمل ،ومع تطبيق هذا القانون
ستكون الوظيفة الحكومية متاحة
لهم لتستوعبهم الجهات الرسمية
في الدولة ،ليكمل الشباب دوره في
خدمة بلده.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة تـطـبـيــق
سياسة اإلحالل بالشكل الصحيح
ال ــذي يجعل الـمــواطــن اولــويــة في

محك شعبي
واش ــار ال ــى ان الـحـكــومــة الـيــوم
بعد إقرار التقاعد المبكر امام محك
ش ـع ـبــي ،خ ــاص ــة ب ـعــد مــواف ـقــة 42
نائبا ،مؤكدا ان هذا القانون ليس
منة او تفضال مــن الحكومة على
الـمــواطــن بــل حــق لكل المواطنين
المشمولين فيه.
واوض ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـهـ ــاد ان الـ ـق ــان ــون
اخ ـت ـيــاري ،وم ــن يــريــد أن يتقاعد
قـبــل  30سـنــة خــدمــة وت ـج ــاوز 25
سنة يدفع  5في المئة عن كل سنة،
وصــوال الــى  30سنة خــدمــة ،فأين
الـمـشـكـلــة والـ ـض ــرر ف ــي تـطـبـيـقــه،

الصالح للحجرف :هل يسمح قانون
الجمارك باحتجاز البحارة؟
وج ــه ال ـنــائــب خـلـيــل الـصــالــح
س ــؤاال إل ــى وزي ــر الـمــالـيــة نايف
الحجرف بشأن احتجاز مجموعة
من البحارة في ميناء الدوحة.
وقال الصالح في سؤاله« ،نمى
إلى علمي أن أحد المسؤولين في
مـيـنــاء الــدوحــة دأب عـلــى اتـخــاذ
ق ــرارات باحتجاز بـحــارة بشكل
يخالف اإلجــراء ات المعمول بها
في إدارة الجمارك ،وأن آخر هذه
ال ـ ـحـ ــاالت ت ـم ـث ـلــت فـ ــي اح ـت ـج ــاز
مجموعة من البحارة و( 3لنجات)
فــي الـمـيـنــاء م ــدة ت ـجــاوزت ال ــ50
يوما».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «ر غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن هـ ـ ــذه
اإلجــراء ات ال تمت بصلة للوائح
والقوانين المعمول بها ،فضال
عـ ـ ــن أن ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـب ـ ـح ـ ــارة ي ـتــم
احـتـجــازهــم فــي ظ ــروف احتجاز

غ ـي ــر ان ـس ــان ـي ــة دون سـ ـن ــد ،ف ــإن
المعلومات المتوافرة تفيد بعدم
اتخاذ إدارة الجمارك أي إجراءات
إزاء ه ــذه الـمـخــالـفــات الجسيمة
التي تسيء إلى سمعة الكويت».
وت ــاب ــع «وب ـن ــاء عـلــى م ــا تـقــدم
يرجى افادتي باآلتي :هل يسمح
قــانــون الـجـمــارك بالتحفظ على
االش ـخــاص أصـحــاب (اللنجات)
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـخ ــالـ ـف ــات
تتعلق بـنــوعـيــة الـبـضــائــع؟ ومــا
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي يـسـمــح ال ـقــانــون
فـيـهــا بــاحـتـجــاز ال ـب ـحــارة؟ وهــل
تلقت االدارة العامة للجمارك أي
شكاوى ضد أحد المسؤولين في
الـمـيـنــاء تتعلق بـســوء معاملته
للبحارة في ميناء الدوحة؟ وهل
تحققت اإلدارة من صحة الفيديو
المتداول على وسائل التواصل

خليل الصالح

ب ـشــأن اح ـت ـجــاز بـعــض الـبـحــارة
فــي ظ ــروف غـيــر إنـســانـيــة ودون
سند قانوني؟.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «ه ـ ـ ــل تـ ـلـ ـق ــت ادارة

عبدالله يسأل الروضان عن إجراءات
«التجارة» للحد من ارتفاع األسعار
وجه النائب د .خليل عبدالله ســؤاال الى
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة خــالــد الــروضــان
بشأن اإلجراء ات التي اتخذتها الوزارة للحد
من ارتفاع أسعار السلع.
وق ــال عـبــدالـلــه فــي ســؤالــه« :كـتـبــت إحــدى
الصحف في الـ (مانشيت) ،أن هناك  30شركة
ً
استهالكية وغذائية كبرى طلبت رسميا رفع
أسعارها حتى ( 10في المئة) ،بينما أفادت
لجنة تـحــد يــد األ س ـعــار– حـســب الصحيفة-
بأنها أو قـفــت النظر فــي أي ز ي ــادة مقترحة
إلى ما بعد شهر رمضان».
وتـ ــابـ ــع «لـ ـ ــذا ي ــرج ــى إفـ ــادتـ ــي وتـ ــزويـ ــدي
باآلتي :ما صحة ما نشر ،وما هي الخطوات
ال ـتــي اتـخــذتـهــا وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
للحد من ارتفاع األسعار من قبل الشركات
ا لـطــا لـبــة لــر فــع سـعــر منتجاتها؟ مــع تقديم
الدليل على ما تقوم به وزارة التجارة بهذا
الخصوص».

وأض ـ ــاف «ه ــل ه ـنــاك اج ـت ـمــاعــات عـقــدت
ب ـيــن الـ ـ ـ ــوزارة والـ ـش ــرك ــات ال ـم ـطــال ـبــة بــرفــع
أسعار منتجاتها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم–
فيرجى إفادتي بتاريخ االجتماع والشركات
الحاضرة ومن مثل الوزارة باالجتماع وما
نتج عنه من قرارات».
وذكر عبدالله «هل تم تشكيل فرق لمتابعة
األسـ ـ ـع ـ ــار وم ــراقـ ـبـ ـه ــا؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
بـنـعــم -فـيــرجــى تــزويــدي بنسخ مــن ق ــرارات
تشكيل ا لـفــرق ومتابعة و مــرا قـبــة األ سـعــار،
وفــي حــال كــانــت اإلجــابــة بالنفي – فيرجى
ب ـي ــان أسـ ـب ــاب وم ــوان ــع تـش ـك ـيــل فـ ــرق ب ـهــذا
الخصوص .وما هي الخطوات والعقوبات
التي ستتخذها الوزارة في حال عدم التزام
الشركات باألسعار المعلنة وقامت برفعها؟
وه ــل صـحـيــح أن ال ـ ــوزارة وع ــدت الـشــركــات
بالموافقة على رفع األسعار منتجاتها بعد
شهر رمضان المبارك.

الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك ش ـ ـكـ ــوى م ـ ــن إح ـ ــدى
الشركات متعلقة باجبارها من
قبل مسؤول على دفع رسوم دون
سند قانوني ،واحتجاز لنج فترة
طويلة بالمخالفة لـلــوائــح؟ وما
اإلجــراء ات التي اتخذتها اإلدارة
م ــع هـ ــذه ال ـش ـك ــاوى إن وجـ ــدت؟
و ه ـ ـ ــل أ ج ـ ـ ـ ــرت ادارة ا لـ ـجـ ـم ــارك
ً
تحقيقا فــي مـمــارســات تعسفية
مــع أصـحــاب اللنجات؟ ومــا هي
نتائج هذا التحقيق؟ وهل تلقت
ادارة ال ـج ـمــارك ش ـك ــاوى وكتبا
رسمية من شركات ،تتعلق بحجز
بضائع واردة إليها في الميناء،
دون اي سبب قانوني؟ وإذا كانت
االجابة بنعم ..فما هي االجراءات
ال ـتــي ات ـخ ــذت ب ـشــأن ذلـ ــك؟ وهــل
ردت ادارة الجمارك على الشركات
صاحبة الشكوى؟».

المجلس في إحدى جلساته
ال ـتــوظ ـيــف ،م ــؤك ــدا أن «الـمـجـلــس
يملك أغـلـبـيــة نـيــابـيــة ،خــاصــة إذا
ردت الحكومة هذا القانون المهم،
وسنقره مجددا في دور االنعقاد
المقبل».

رد القانون
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـلــي

السويط :نصرة الشعب الفلسطيني نجاح
لسياسة الكويت الخارجية
«المواقف والقرارات المشرفة نتاج سياسة حكيمة من أمير البالد»
أشاد النائب ثامر السويط بالمواقف السياسية
الخارجية للكويت ،والتي أتت ثمارها ونتائجها
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـم ـشــرفــة ع ـلــى الـصـعـيــديــن الـعــربــي
واإلســامــي ،خــال عضويتها فــي مجلس األمــن
ال ــدول ــي ،السـيـمــا ف ــي قـضـيــة الـمـسـلـمـيــن األول ــى
«فلسطين» واحتالل األقصى الشريف.
وق ـ ــال ال ـس ــوي ــط ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،إن هــذه
المواقف والقرارات المشرفة ليست وليدة اللحظة،
بــل هــي نـتــاج لسياسة حكيمة مــن قبل صاحب
السمو الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،امـتــدت أكـثــر من
 4عقود من الزمن خالل توليه وزارة الخارجية،
واس ـت ـمــرت اآلن بـتــوجـيـهــات ســديــدة مــن سموه
أثبتت حكمته في اتخاذ المواقف السياسية على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأض ــاف« :فــي وقــت قصير مــن دخــول الكويت
كعضو في مجلس األمــن الــدولــي قامت بجهود

الشاهين لفتح مراكز الشباب
في الفترة الصباحية
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
الشاهين باقتراح لفتح مراكز
ال ـش ـبــاب بـمـخـتـلــف الـمـنــاطــق
فــي الـفـتــرة الـصـبــاحـيــة ،أثـنــاء
الـعــام الــدراســي للمتقاعدين،
الستخدام مرافقها الرياضية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،م ـ ــع إت ــاح ــة
المجال للمتخصصين منهم
في اللياقة البدنية بالتدريب
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى بـنــد
المكافآت العامة.
وأوضــح االقـتــراح أن مراكز
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب تـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ــرافـ ــق
رياضية واجتماعية مجهزة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـق ـ ــع ض ـم ــن
المناطق السكنية ،مــا يسهل
ع ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ــوص ــول
إل ـي ـه ــا ،وه ـ ــذه ال ـم ــراك ــز تفتح
ف ـق ــط ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـم ـســائ ـيــة،

ال ــدقـ ـب ــاس ــي ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى ع ــدم
رد ق ــان ــون خ ـف ــض س ــن ال ـت ـقــاعــد
الـجــديــد ،ال ــذي أق ــره مجلس األمــة
بشبه إجماع.
وطالب الدقباسي ،في تصريح
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ـ ــأن «تـ ــأخـ ــذ
بــاالع ـت ـبــار دعـ ــوات ال ـت ـعــاون بين
السلطات ،خصوصا ونحن بأفضل
الشهور وخير األي ــام وقبل قــدوم

عـيــد ال ـف ـطــر» ،مـضـيـفــا ان مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ي ـع ـلــم أنـ ــه ي ـض ــع ح ـلــوال
لمشاكل تواجه المجتمع.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ال ـق ــان ــون جــاء
بعد دراس ــة لجهة مـحــايــدة ،وهو
يـلـبــي الـحــاجــة لـخـلــق ف ــرص عمل
ج ـ ــدي ـ ــدة ،ويـ ــوفـ ــر ب ــالـ ـب ــاب األول
للميزانية ،فضال عن كونه يحظى
ب ـ ـق ـ ـبـ ــول ح ـ ـكـ ــومـ ــي م ـ ـبـ ــدئـ ــي ،وال

يعجز الــدولــة الـتــي قــامــت وتـقــوم
مشكورة ومأجورة بإغاثة األشقاء
واألصــدقــاء وتعد مــركــزا إنسانيا
مشرفا.

أسامة الشاهين

ولشريحة الشباب دون غيرهم،
ما يجعلها معطلة صباحا في
معظم أيام السنة الدراسية.

عظيمة تجاه القضية الفلسطينية التي تساندها
الـكــويــت عـلــى مــر الــزمــن ،أول ـهــا مــن خ ــال عرقلة
صـ ــدور ب ـيــان م ــن مـجـلــس األمـ ــن قــدم ـتــه أمـيــركــا
لمصلحة المحتل الصهيوني ،وثانيها تقديمها
مشروعا إلدانة الكيان الصهيوني ،وهو ما اضطر
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى اس ـت ـخــدام ح ــق الفيتو
إليقافه».
وتابع« :نشكر القيادة السياسية ،وعلى رأسها
صــاحــب السمو والـحـكــومــة على هــذه المواقف
الـمـشــرف للكويت تـجــاه دعــم ومـســانــدة قضايا
األمة اإلسالمية ،والتي جعلت الشعب الكويتي
كافة يعيش الفخر واالعـتــزاز كونه مواطنا في
هذا البلد الصغير بمساحته والعظيم بمواقفه
ونجاحاته ،في ظل قيادة والــد الجميع الشيخ
صباح األحمد».

ثامر السويط

الحويلة يستفسر عن موعد افتتاح
المراكز الصحية في «صباح األحمد»
وجــه الـنــائــب د .محمد الحويلة س ــؤاال الــى وزي ــر الصحة د .باسل
الصباح ،جاء فيه« :تعاني مدينة صباح األحمد السكنية التي تعد من
أكبر المدن اإلسكانية الحديثة في البالد من نقص في الخدمات الطبية،
فالمدينة ال يخدمها حاليا ســوى مستوصف واحــد ،ويعاني من قلة
عدد الطاقم الطبي والهيئة التمريضية به ،وكذلك عدم افتتاح جميع
العيادات التخصصية.
وقال الحويلة ،في سؤاله ،إن المدينة بحاجة الى افتتاح جميع المراكز
الصحية بها ،لتأمين احتياجاتها األساسية على نحو عاجل ،وبما
يحقق االستقرار واألمان لألهالي ،وتوفير الوقت والجهد للحصول على
الخدمات الصحية في مناطق إقامتهم ،للتخفيف من معاناة الذهاب
لمستشفى العدان الذي يبعد عن المدينة ما يقارب  50كم.
وأضاف« :لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي :متى سيتم افتتاح بقية
المراكز الصحية في مدينة صباح األحمد؟ وتزويدي بخطة وزارة الصحة
نحو توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل بمدينة صباح األحمد؟».
وت ـس ــاءل« :ه ــل تــوجــد مـعــوقــات تـحــول دون ســرعــة افـتـتــاح الـمــراكــز
الـصـحـيــة الـتـخـصـصـيــة ف ــي مــديـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد؟ إذا ك ــان ال ـجــواب
باإليجاب يرجى توضيح هذه المعوقات وإجراءات الوزارة حيالها ،وإذا
كان الجواب بالنفي يرجى توضيح أسباب التأخير».

محمد الحويلة

 5نواب يقترحون تعديل قانون الشركات للمرونة في عزل وتعيين مدير الشركة
تقدم النواب د .عودة الرويعي
ود .خ ـل ـيــل ع ـب ــدال ـل ــه وع ـبــدال ـلــه
الرومي ويوسف الفضالة وخالد
الشطي باقتراح بقانون بتعديل
ب ـعــض أح ـك ــام ال ـق ــان ــون رق ــم ()1
ل ـس ـن ــة  ،2016ب ـ ــإص ـ ــدار ق ــان ــون
الشركات.
وت ـض ـمــن االق ـ ـتـ ــراح ف ــي م ــادة
أولـ ـ ـ ــى أن ي ـس ـت ـب ــدل ب ـن ـصــوص
المواد  117و 114و 96من قانون
الشركات النصوص التالية :مادة
 :96يجب أن يشمل عقد الشركات
ذات المسؤولية البيانات التالية:
اسم الشركة وعنوانها ،وأسماء
الشركاء وألقابهم وجنسياتهم،
ومــركــز الشركة الرئيسي ،ومــدة
ال ـشــركــة إن وج ـ ــدت ،واألغ ـ ــراض
التي أسست من أجلها الشركة،
وم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدار رأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة،
وا لـحـصــص النقدية أو العينية
ال ـ ـتـ ــي ق ــدمـ ـه ــا ك ـ ــل شـ ــريـ ــك ف ـي ــه،

وأسـمــاء مــن يعهد إليهم ب ــإدارة
الشركة من الشركاء أو من غيرهم،
أو بيان طريقة تعيينهم ،وأسماء
مجلس الرقابة في الحاالت التي
يوجب فيها القانون وجود هذا
ال ـم ـج ـلــس ،وذلـ ــك لـحـيــن انـعـقــاد
اول جمعية عامة عادية ،وكيفية
توزيع األرباح وتحمل الخسائر،
وأي بـ ـي ــان ــات أخـ ـ ــرى تـتـطـلـبـهــا
الالئحة التنفيذية.
مـ ــادة  :114ي ـجــب ع ـلــى مــديــر
الـشــركــة دع ــوة الجمعية العامة
العادية لالنعقاد في اجتماعها
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،وذلـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ث ــاث ــة
أشهر من انتهاء السنة المالية،
ويـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال
الجمعية في اجتماعها السنوي
النظر واتخاذ قرار في المسائل
التالية :تقرير المدير عن نشاط
الشركة ومركزها المالي للسنة
المالية المنتهية وتقرير مجلس

الرقابة إن وجــد ،وتقرير مراقب
الحسابات عن البيانات المالية
ل ـل ـش ــرك ــة ،والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
للشركة ،واقتراحات المدير بشأن
ت ــوزي ــع األربـ ـ ــاح ،وتـعـيـيــن مــديــر
الشركة أو عزله أو تقييد سلطته،
وتعيين مجلس الرقابة وعزله إن
وجــد ،وتعيين مــراقــب حسابات
للسنة المالية التالية وتحديد
أتعابه ،وأيــة موضوعات أخــرى
ترى أي من الجهات التي يجوز
لها طلب عقد اجتماع الجمعية
إدراجها في جدول األعمال.
م ــادة  117تـخـتــص الجمعية
ال ـع ــام ــة غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة ب ــاألم ــور
التالية :تعديل عقد الشركة ،وحل
ال ـشــركــة وتـصـفـيـتـهــا ،وان ــدم ــاج
الشركة أو تحولها أو انقسامها،
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــركـ ــة أو
ت ـخ ـف ـي ـضــه ،م ــع مـ ــراعـ ــاة أح ـك ــام
االن ــدم ــاج وال ـت ـحــول واالن ـق ـســام،

عبدالله الرومي

يوسف الفضالة

عودة الرويعي

خليل عبدالله

خالد الشطي

وتنفذ ق ــرارات الجمعية العامة
غير العادية بقيدها في السجل
التجاري دون حاجة إلفراغها في
محرر رسمي.
مادة ثانية :تسري أحكام هذا
الـقــانــون على الـشــركــات القائمة
والـشــركــات الـتــي يتم تأسيسها

بعد تاريخ العمل به .وبالنسبة
لـلـشــركــات الـقــائـمــة الـمـنـصــوص
فــي العقد على ان مــديــر الشركة
يستمر فــي إدارة الشركة لحين
انعقاد أول جمعية عادية لتقرير
استمراره أو عزله وتعيين آخر.
وجاء في المذكرة اإليضاحية:

اثبتت التجربة أن مدير الشركة
قد ال يحسن إدارتها على الوجه
ال ـمــأمــول وبـمــا يـحـقــق أهــدافـهــا،
وأن ال ـن ـصــوص الـحــالـيــة تـحــول
دون الشركاء وعزل مدير الشركة
وتعيين آخر إال إذا كانوا يملكون
 75في المئة من الحصص ،وان

النص المقترح يؤدي إلى مرونة
فــي ع ــزل وتعيين مــديــر الشركة
ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــادي ــة
باألغلبية المطلقة.
وإن االختصاص هــذا ما كان
يجب أن يكون ضمن اختصاص
الجمعية العامة غير العادية التي

تترك لها األمور العامة والخطيرة
ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـلــى ك ـي ــان الـشــركــة
ومستقبلها ،وكــان يجب ايــراده
ض ـمــن اخ ـت ـص ــاص ــات الـجـمـعـيــة
العامة العادية.

محليات
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سلة أخبار

«ورتل» 1100 :مشارك
في مسابقة العمر لحفظ القرآن
أك ـ ــد م ــدي ــر إدارة شـ ــؤون
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ف ــي جمعية
الـ ـنـ ـج ــاة الـ ـخـ ـي ــري ــة "ورتـ ـ ـ ــل"
طــارق العبدالله أن "مسابقة
حسين العمر لحفظ ا لـقــرآن
ال ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــم ح ـ ـظ ـ ـيـ ــت بـ ــإق ـ ـبـ ــال
مـنـقـطــع ال ـن ـظ ـيــر ،ح ـيــث زاد
عــدد المشاركين على 1100
م ـشــارك وم ـشــاركــة ،وبفضل
ا ل ـ ـلـ ــه قـ ــا مـ ــت اإلدارة بـعـمــل
ال ـتــرت ـي ـبــات ال ــازم ــة لـنـجــاح
المسابقة التي حملت شعار
أبنائي قرة عيني".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ،ف ــي
تصريح صحافي" ،تم تقسيم
المسابقة إلى  3أقسام ،األول
حفظ الحزب األعلى ،والثاني
الـ ـثـ ـل ــث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـ ـقـ ــرآن
الـكــريــم ،والـثــالــث حفظ جزء
عــم" ،وفيما يخص المراحل

طارق العبدالله
العمرية بــدأت المسابقة من
 4حتى  14سنة ،معتبرا هذه
المسابقة واح ــدة مــن أفضل
ال ـم ـســاب ـقــات ال ـت ــي أقــامـتـهــا
إدارة ورتل.

«التعريف باإلسالم» التقت
وكيل اإلعالم
زار وف ــد مــن لـجـنــة الـتـعــريــف ب ــاإلس ــام ،بــرئــاســة رئـيــس
مـجـلــس اإلدارة فـيـصــل الــزامــل ،وكـيــل وزارة اإلع ــام طــارق
المزرم ،الذي ثمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجنة
تجاه ضيوف الكويت ،مشيدا بأسلوبها في تعزيز التواصل
مع الطرف اآلخر ،وتعريف الجاليات بقوانين الكويت.
وقال الزامل« :بفضل الله ثم بتعاون أهل الكويت أصبحنا
وا حــدة من اللجان الدعوية المؤسسية الراقية ،ليس على
مستوى الكويت فحسب بل على مستوى العالم العربي»،
مـقــدمــا الـشـكــر ل ــوزارة اإلع ــام وثـمــن تـعــاونـهــم الــامـحــدود
مع أنشطة اللجنة ،ســواء من خــال شاشات التلفزيون أو
عبر األثير.
وأشار الى أن اللجنة لديها فصول تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،مضيفا أن هذا المشروع حقق نجاحا
مميزا ،إذ شارك فيه العديد من الشخصيات الدبلوماسية
واألطباء والممرضين.

موائد الرحمن في باحات األقصى
بدعم كويتي
أقـ ـ ــامـ ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــاح
الخيرية فــي فلسطين موائد
الرحمن الرمضانية ،لتفطير
الـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس
والـمـسـجــد األق ـصــى الـمـبــارك،
بـ ــدعـ ــم كـ ــريـ ــم م ـ ــن م ـح ـس ـن ـيــن
كويتيين.
وق ـ ــال رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة د.
رمـ ـض ــان ط ـن ـب ــورة إن مــوائــد
اإلفطار الرمضانية للصائمين
فــي بــاحــات المسجد األقصى
مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـت ــي
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
اسـتـمــراريـتـهــا ،رغ ــم صعوبة
تنظيمها وإقامتها والتكلفة
المرتفعة لوجبة اإلفطار.
وتــابــع طـنـبــورة" :إن إفطار
ال ـص ــائ ــم ي ــأت ــي ض ـم ــن حـمـلــة
األنشطة الرمضانية المختلفة
ال ـتــي تـبـنـتـهــا الـجـمـعـيــة منذ
نـشــأتـهــا ،مــن إف ـطــار للصائم
وك ـس ــوة الـعـيــد وزك ـ ــاة الفطر
والـطــرود الغذائية والقسائم

الشرائية ،سعيا منها إليصال
رسالتها اإلنسانية".
وشدد على أن االستعدادات
ج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز الـ ـ ـس ـ ــال
الغذائية الرمضانية لتوزيعها
ع ـل ــى األس ـ ـ ــر ال ـم ـح ـت ــاج ــة فــي
غ ـ ـ ــزة بـ ـتـ ـب ــرع ــات س ـخ ـي ــة مــن
المحسنين الكويتيين.
وت ـقــدم بالشكر واالمـتـنــان
إلـ ـ ـ ــى س ـ ـمـ ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـش ـي ــخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ول ـل ـح ـكــومــة
الـكــويـتـيــة والـشـعــب الكويتي
والمؤسسات الخيرية ولجميع
أه ـ ـ ــل الـ ـخـ ـي ــر م ـ ــن م ــواط ـن ـي ــن
ومـقـيـمـيــن ف ــي ال ـكــويــت ،على
تـبــرعــاتـهــم الـسـخـيــة ،والــذيــن
يـ ــرس ـ ـلـ ــون تـ ـب ــرع ــاتـ ـه ــم ع ـبــر
جمعية الفالح الخيرية لتكون
وسيط خير بينهم وبين فقراء
فلسطين.
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«التربية» استبقت موعد نتائج الثانوية وأعلنتها أمس
• تسريب النتائج ّ
عجل بإصدارها ...وتخوف من الوقوع في األخطاء
• المطيري :رابط إلعالنها «أون الين» على موقع الوزارة
فهد الرمضان

استبقت وزارة التربية الموعد
الــرسـمــي إلع ــان نـتــائــج الـثــانــويــة
العامة بقسميها العلمي واألدبي،
وال ـ ـم ـ ـقـ ــرر ظـ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم االثـ ـنـ ـي ــن،
لتعلنها قبيل منتصف ليل أمس.
وأكــدت مصادر تربوية مطلعة
أن االستعجال في إعــان النتائج
وت ـع ــدي ــل م ــوع ــده ــا إل ـ ــى  11لـيــا
ج ــاء نـتـيـجــة ت ـســريــب ن ـتــائــج إلــى
ب ـعــض ال ـط ـل ـبــة ،وان ـت ـشــار رســائــل
التهاني والمباركة لهم على وسائل
التواصل االجتماعي.
وقــالــت الـمـصــادر ،لــ«الـجــريــدة»،
إن ال ــوزارة ارت ــأت االستعجال في
ً
إعالن النتائج ،تخوفا من تسريب

بقيتها قبل اإلعــان الرسمي ،مما
يضعها في حرج كبير ،الفتة إلى
أن االستعجال في إعالنها قد يوقع
الوزارة في أخطاء ببعض النتائج،
نتيجة ع ــدم الــدقــة فــي الـمــراجـعــة،
واالستعجال والضغط الذي مورس
ع ـلــى الـمـصـحـحـيــن والـمــراجـعـيــن
خ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات الـ ـم ــاضـ ـي ــة فــي
الكنترول.
وكشفت أن عمليات التصحيح
فــي الـكـنـتــرول لــم تنته حـتــى ظهر
أم ـ ـ ـ ــس ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن ال ـت ــدق ـي ــق
والمراجعة لهذه النتائج يتطلبان
ً
وقتا لضمان دقتها.
وفـ ــي س ـي ــاق ال ـن ـت ــائ ــج ،أعـلـنــت

مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة
التربية المهندسة هدى المطيري
تجهيز رابط خاص بإعالن نتائج
الثانوية العامة ضمن موقع الوزارة
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،م ــوضـ ـح ــة أن ال ـط ـل ـبــة
بإمكانهم التأكد من نتائجهم عبر
ه ــذا ال ــراب ــط ف ــي ال ـم ــوق ــع ،إضــافــة
إل ــى تــوفـيــر الـخــدمــة عـبــر شــركــات
االت ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وشـ ـ ــركـ ـ ــات خ ــدم ــات
اإلنـتــرنــت الـتــي تساهم فــي توفير
نتائج الطلبة على مواقعها.
وقالت المطيري ،في تصريح،
إن الحصول على النتيجة يتطلب
ال ـ ــرق ـ ــم ال ـ ـمـ ــدنـ ــي لـ ـلـ ـط ــال ــب ورق ـ ــم
جلوسه.

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي قرارا بشأن
تثبيت مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة بمنطقة الجهراء التعليمية
فيصل الجطيلي في وظيفة مدير إدارة الـشــؤون التعليمية واإلداري ــة
بمكتب وزير التربية.

أصدر وكيل وزارة التربية د .هيثم األثري
قـ ــرارا بتسمية واف ـت ـتــاح روض ــة جــديــدة في
مدينة جابر األحمد ق ( )6شارع ( )682تابعة
لمنطقة العاصمة التعليمية باسم «رو ضــة
العدل.
وأصـ ـ ـ ــدر األثـ ـ ـ ــري أيـ ـض ــا قـ ـ ـ ــرارا بـتـسـمـيــة
واف ـت ـت ــاح روضـ ــة ج ــدي ــدة أخـ ــرى ف ــي مــديـنــة

العصيمي :تراخيص «العربات المتنقلة» عبر الموقع اإللكتروني
●

جورج عاطف

أعلنت مديرة إدارة تقنية المعلومات في الهيئة
العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي ،أنه
«بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ،تم اطالق
ً
خدمة فتح ملف آليا عبر الموقع االلكتروني للهيئة،
عقب تفعيل الربط اآللي مع الوزارة».
وأوضـ ـح ــت ال ـع ـص ـي ـمــي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
ً
أمـ ــس ،أن «ال ـش ــرك ــات الـمـسـجـلــة حــدي ـثــا ف ــي وزارة
التجارة سواء شركات األشخاص ذوو المسؤولية
المحدودة أو تراخيص العربات المتنقلة ،بإمكانها
انهاء اجراءات الترخيص عبر الموقع االلكتروني».

ودعت الشركات الراغبة في التسجيل إلى توفير
بعض المستندات التمام الخدمة ،مثل عقد التأسيس
وت ــوك ـي ــات الـمـفــوضـيــن بــالـتــوقـيــع والـمـسـتـنــدات
األخرى» ،مؤكدة أن «اطالق هذه الخدمة يأتي تنفيذا
لمتطلبات أج ـنــدة االص ــاح الــوطـنــي الـمــوضــوعــة
مــن الهيئة للعامة لتشجيع االستثمار المباشر،
بالتنسيق مع ممثلي البنك الدولي ،والتي تهدف إلى
دفع عجلة التنمية ورفع مستوى تقديم الخدمات
اآللية عبر االنظمة اإللكترونية ،مما ينعكس ايجابا
على مؤشر التنافسية الخاص بسهولة بدء االعمال
التجارية.

«خفر السواحل» تحبط تهريب مواد مخدرة

جانب من المضبوطات
ت ـم ـك ـن ــت دور يـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـخ ـف ــر الـ ـس ــواح ــل مــن
إحباط محاولة لتهريب كمية
من المواد المخدرة عن طريق
البحر.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،وردت
م ـع ـلــومــات م ــن أح ــد ال ـم ـصــادر
الـســريــة عــن مـحــاولــة مجموعة

من األشخاص إدخال كمية من
المواد المخدرة إلى البالد عن
طريق البحر.
وبـ ـ ـع ـ ــد إج ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـح ــري ــات
واسـ ـتـ ـص ــدار االذن ال ـقــانــونــي
تمكنت الــدوريــات البحرية في
إدارة األمن البحري من اعتراض
القطعة البحرية واستيقافها،

وكان على متنها  ٣أشخاص.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش الـ ـقـ ـطـ ـع ــة
البحرية المستخدمة تبين أن
بـحــوزتـهــم حــوالــي  ٤١كـغــم من
المواد المخدرة بغرض إدخالها
الـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـق ـص ــد اإلت ـ ـجـ ــار.
وت ـ ـ ـمـ ـ ــت إحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
وال ـ ـك ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـض ـ ـبـ ــوطـ ــة إلـ ــى

جـهــة االخ ـت ـصــاص السـتـكـمــال
اإلجراءات القانونية.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لـلـعــاقــات واإلع ـ ــام األم ـنــي أن
رجال خفر السواحل هم العين
ال ـ ـسـ ــاهـ ــرة لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـحـ ــدود
والمياه اإلقليمية لدولة الكويت.

تكثيف اإلجراءات األمنية والمرورية مصرع وافد
لتأمين المساجد ودور العبادة
في حادث مروري
خالل العشر األواخر من شهر رمضان
أكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بوزارة الداخلية بدء تنفيذ الخطة
األمـنـيــة وال ـمــروريــة الـتــي أعــدتـهــا وزارة
الداخلية لتأمين المساجد ودور العبادة
ف ــي ال ـع ـشــر األواخ ـ ـ ــر م ــن ش ـهــر رم ـضــان
الفضيل ،والتي شملت المسجد الكبير
والمساجد في جميع المحافظات والطرق
الرئيسة والتقاطعات المؤدية لها.
وذك ــرت اإلدارة أن اإلجـ ــراء ات األمنية
والمرورية للقطاعات األمنية الميدانية
المعنية تقضي بتكثيف المراقبة للحالة
األمنية واألوضاع المرورية داخل وخارج
وأمام المساجد ودور العبادة ،مع توزيع
نقاط ثابتة ومتحركة للدوريات.
ود ع ـ ـ ــت اإلدارة ج ـم ـي ــع ا ل ـم ــوا ط ـن ـي ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
ب ــالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات األمـ ـنـ ـي ــة
والمرورية ،والحفاظ على النظام ،وخاصة
عدم عرقلة السير بالوقوف في الممنوع
وص ــف ث ــان وأمـ ــام ال ـمــداخــل وال ـم ـخــارج
للمساجد ،مما يؤدي إلى تعطيل بعض

●

هدى المطيري

جابر األحمد ق ( )6شارع ( )601باسم «روضة
البدر».
وتتولى منطقة العاصمة التعليمية تعديل
وإعــادة إصــدار نشرة تسجيل وقبول الطلبة
فــي ضــوء هــذا الـقــرار والعمل على توفير ما
يلزمها مــن ال ـك ــوادر اإلشــراف ـيــة والتعليمية
واإلدارية.

ً
«القوى العاملة» :خدمة «فتح الملف» ...آليا

المصلين وإيــذائـهــم ،الفتة إلــى أن وزارة
الــداخـلـيــة وف ــرت الــرعــايــة الـكــامـلــة لــذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة وك ـ ـبـ ــار ال ـس ــن
بالتعامل مــع الجهات المعنية بالدولة
والـجـهــات التطوعية مــن أجــل التسهيل
على المصلين.
وأضافت اإلدارة أن هاتف الطوارئ 112
يعمل على مدار الساعة لتلقي البالغات
األم ـن ـي ــة والـ ـم ــروري ــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،وأي
ش ـك ــاوى أو مــاح ـظــات سـلـبـيــة ،مـشـيــرة
إلى ضرورة التعاون مع األجهزة األمنية
بـمـخـتـلــف ق ـطــاعــات ـهــا ،وال ـم ـســاه ـمــة في
نجاح الخطة األمنية والمرورية للعشر
األواخر من رمضان ،مؤكدة أن رجال األمن
على العهد بــاقــون ،وهــم العين الساهرة
ع ـلــى راح ـ ــة وأم ـ ــن وس ــام ــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،مطالبة الجميع بمد جسور
التعاون تحقيقا لــأهــداف المرجوة من
الخطة.

●

محمد الشرهان

ل ـقــي وافـ ــد عــربــي ف ــي ال ـع ـقــد ال ـثــالــث م ــن عـمــره
مصرعه ،مساء أمس األول ،من جراء حادث مروري
مروع وقع على طريق الفحيحيل السريع ،كما أسفر
عن إصابة وافد آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها
لتلقي العالج من قبل فني الطوارئ الطبية.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي رواهـ ـ ـ ــا مـ ـص ــدر أم ـنــي
لـ»الجريدة» ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت
ب ــاغ ــا ،م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ي ـف ـيــد ب ــوق ــوع ح ــادث
تـصــادم وان ـقــاب على طــريــق الفحيحيل السريع
مقابل منطقة ميناء عبدالله ،وان الـحــادث أسفر
عن وفاة شخص واصابة آخر ،مشيرا إلى أنه فور
تلقي البالغ تم توجيه دوريات العمليات المرورية،
ومركز إطفاء ميناء عبدالله إلى الموقع.
وأضاف المصدر أنه فور وصول دوريات المرور
إلــى الـمــوقــع تبين أن ال ـحــادث ع ـبــارة عــن تـصــادم
بين مركبة وسيارة جيب نتج عنه انقالب الجيب
ووفاة قائدها ،فيما اصيب قائد المركبة األخرى،
الفتا إلى أن رجال اإلطفاء سلموا المتوفى لرجال
األدلة الجنائية ،بينما نقل المصاب إلى المستشفى
لتلقي العالج.

ً
«االئتمان» 34 :مليون دينار قروضا
لمواطنين خالل مايو الماضي

ً
الخشتي :البنك أوقف التعامالت النقدية حرصا على المال العام

افتتاح روضتين في «جابر األحمد»

العازمي يثبت الجطيلي
ً
مديرا لمكتبه
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يوسف العبدالله

ك ـشــف ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ،أن إج ـمــالــي ال ـقــروض
العقارية ا لـتــي منحها للمواطنين خــال مايو
ً
الماضي بلغ  33.678.819مليون دينار ،مضيفا
أن إجمالي قروض المحفظة بلغ نحو 167.916
ألف دينار.
وقال البنك في بيان إحصائي أمس ،إن عدد
قــروض بناء القسائم الخاصة بلغ 1.892.845
مليون دينار في حين بلغ إجمالي قروض بناء
القسائم الحكومية  21.732.029مليون دينار.
وأض ـ ــاف أن إج ـمــالــي قـ ــروض شـ ــراء الـبـيــوت
ب ـلــغ  4.287.030مــاي ـيــن دي ـن ــار ف ــي ح ـيــن بلغ
إجمالي قروض توسعة وترميم السكن الخاص
بنحو  209.402آالف دينار بينما أقرض البنك
 1.982.513م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ل ـتــوس ـعــة وتــرم ـيــم
البيوت الحكومية إلى جانب إقراض ومنح بيوت
ً
خرسانية بقيمة  30ألف دينار ،الفتا إلى أن عدد
منح ذوي اإلعاقة بلغ  3.545ماليين دينار.
وحول قروض المحفظة ،أفاد البنك بأن قروض
التوسعة والترميم شهدت صرف  140ألف دينار،
فــي حين بلغ إجمالي قــروض الترميم 27.916
ألف دينار في حين لم يصرف البنك أي قروض
للتوسعة.
على صعيد آخر ،اعلن بنك االئتمان الكويتي
وقف التعامالت النقدية «الكاش» مع المراجعين
في المقر الرئيسي واألفرع كافة ،ابتداء من أمس.
وق ــال ــت ال ـن ــاط ـق ــة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ح ـب ــاري

الخشتي ،إن الخطوة الجديدة للبنك تأتي في
ضــوء جملة من التطورات والمستجدات منها
تــوجـيـهــات مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ب ـهــذا الـخـصــوص،
إضافة إلى إتمام البنك عملية الربط اإللكتروني
مع البنوك والمصارف المحلية والتحول نحو
ً
إنجاز المعامالت إلكترونيا بشكل كامل بما في
ذلك التحويالت المالية.

بطاقات بنكية
وأشارت الخشتي إلى أن التعامالت المالية في
ً
البنك أصبحت تقتصر اعتبارا من الشهر الجاري
على البطاقات البنكية «كي نت» والشيكات فقط،
أم ــا دف ـع ــات ال ـق ــروض الـمـخـتـلـفــة «االجـتـمــاعـيــة
والعقارية وقروض المحفظة» فسيتم تحويلها
مباشرة إلى حسابات المواطنين المستفيدين
في البنوك والمصارف التجارية ،التي تم الربط
معها وهي «البنك الوطني وبيت التمويل وبنك
الخليج والبنك األهلي الكويتي».
وأضافت أن القرار يعكس استمرار نهج اإلدارة
واإلصرار على أعمال قواعد الشفافية وترجمتها
ً
عمليا ،من منطلق الحرص على المال العام.

صيانة مصاعد وساللم المطار
المدني»:
«الطيران
ً

ضمن الجدول الزمني استعدادا لموسم السفر
●

يوسف العبدالله

ض ـمــن حــزمــة اس ـت ـع ــدادات مـكـثـفــة ل ـمــوســم الـسـفــر
السنوي ،تعمل اإلدارة العامة للطيران المدني على
استعجال صيانة مصاعدها وساللمها الكهربائية
في مبنى مطار الكويت الدولي ،تزامنا مع بدء موسم
السفر المزمع انطالقه بعد انتهاء شهر رمضان وحلول
عيد الفطر .وعلمت «الجريدة» أن المدير العام للطيران
المدني ،م .يوسف الفوزان ،أعطى تعليماته للوقوف
على صيانة جميع المصاعد والساللم ضمن جدولها
الزمني المعد لها ،مع صفة االستعجال ،للوقوف على
استقبال أعداد المسافرين في موسم السفر السنوي.

وذكرت المصادر أن اإلدارة طرحت ترسية صيانة 19
مصعدا الى جانب  10ساللم كهربائية في مبنى مطار
الكويت الدولي ،على أن يتم العمل بها وفقا للشروط
والمواصفات المذكورة ابتداء من أمس.
يــذكــر أن «ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي» ب ـثــت ف ـيــديــو تــوعـيــة
للمواطنين والمقيمين عبر حساباتهم الرسمية في
ً
«تويتر» و«إنستغرام» على  ،@Kuwait_DGCAتزامنا مع
حلول موسم السفر السنوي ،داعية إياهم إلى الحرص
على التأكد من صالحية جــوازات سفرهم وصالحية
التأشيرة الالزمة لسفر بعض البلدان ،الفتة إلى ضرورة
االتصال على رقم  161في حال فقدان األمتعة أو وجود
أي استفسارات أخرى.

يوسف الفوزان
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«مساجد حولي» :جدول حافل لـ «قيام» العشر األواخر

ً
الحيص :النصف األول من «رمضان» جاء عامرا بآالف المصلين
محمد راشد

أعلنت إدارة مساجد محافظة
حولي بوزارة األوقاف والشؤون
االسالمية أمــس ،جــدول صالتي
ال ـتــراويــح وال ـق ـيــام فــي مــراكــزهــا
الرمضانية الخمسة.
وق ــال الــرئـيــس ال ـعــام للمراكز
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ب ـم ـحــاف ـظــة حــولــي
الـ ــدك ـ ـتـ ــور خـ ــالـ ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــص ،إن

«مبارك» استعدت للعشر األواخر
أك ــد مــديــر إدارة مـســاجــد مـحــافـظــة م ـبــارك الـكـبـيــر ،د .منيف
الهاجري ،أن «اإلدارة أنهت كل االستعدادات الالزمة الستقبال
المصلين في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك في جميع
ً
مساجد المحافظة» ،موضحا أنه «تم تشكيل عدة فرق عمل ولجان،
بهدف توفير الراحة لمرتادي المراكز الرمضانية».
وقال الهاجري ،في تصريح صحافي ،إن «اإلدارة تعمل وفق
االستراتيجية التي وضعت الشراكة المجتمعية إحدى قيمها التي
تحرص على تحقيقها ،من خالل الشراكة مع الوزارات ،والجهات
الرسمية واألهلية األخرى ،لتنظيم إقامة صالة القيام في العشر
األواخر من شهر رمضان الكريم».
ولفت إلــى أن «االسـتـعــدادات اكتملت في مساجد المحافظة
مــن خــال إع ــداد خطة ثقافية متكاملة ومنوعة مــوزعــة مــا بين
دروس تــربــويــة إي ـمــان ـيــة ،ودروس تـثـقـيــف ش ــرع ــي ،ومـجــالــس
فقهية ،باإلضافة إلى الندوات العلمية والمحاضرات الثقافية،
والخواطر اإليمانية وفق المنهج الوسطي الذي اعتمدته الوزارة
كطريق ومنهج دعوي واحد فقط ،فضال عن استضافة عدد من
القراء أصحاب األصوات الندية ،بالتعاون مع الجهات الداخلية
بالوزارة».

«مـ ـس ــاج ــد ال ـم ـح ــاف ـظ ــة تــأه ـبــت
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـع ـ ـشـ ــر األواخـ ـ ـ ـ ـ ــر،
خصوصا في المراكز الرمضانية
فـ ــي م ـس ــاج ــد ج ــاب ــر ال ـع ـل ــي فــي
م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــداء ،وبـ ـ ـ ــال فــي
ضاحية الصديق ،والمزيني في
الـشـعــب ال ـب ـح ــري ،وم ــوض ــي في
منطقة ال ـصــديــق ،وال ـمــدعــج في
ال ـســال ـم ـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع مــركــز
الذكر الحكيم».
وأكد أن «االعتماد في العشر
األواخـ ـ ـ ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى أج ـم ــل
األصــوات الكويتية الشابة التي
تتمتع بأداء خاشع ومحبب لدى
الـمـصـلـيــن ،الس ـي ـمــا ان الـنـصــف
األول من شهر رمضان جاء عامرا
بــآالف المصلين الــذيــن حرصوا
على أن يكونوا ضيوفا للرحمن
فــي مـســاجــد حــولــي بـشـكــل أكثر
كثافة من العام الماضي».

مسابقات ثقافية
من جانبه ،قال رئيس المركز
الرمضاني بمسجد جابر العلي
ال ـم ـه ـن ــدس ي ــوس ــف الـ ـنـ ـه ــام ،إن
«صــاة القيام ستبدأ هــذا العام
ل ـي ـلــة  20م ــن ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل»،
داع ـ ـيـ ــا «ض ـ ـيـ ــوف ال ــرحـ ـم ــن ال ــى
الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـج ــد
ل ــاسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع بـ ــال ـ ـصـ ــاة خ ـلــف
القطامي صاحب األداء المتميز»،

«مساجد العاصمة» :الشراكة
مع الجهات األخرى
أدى ج ـمــوع الـمـصـلـيــن صــاة
التراويح في الليلة الثامنة عشرة
في مراكز العاصمة الرمضانية
الـ ـمـ ـق ــام ــة ف ـ ــي م ـس ـج ــد الـ ــراشـ ــد
بــالـعــديـلـيــة ،ومـسـجــد الـغـمــاس
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وم ـس ـجــد
الحسن بن علي بمنطقة الدوحة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤول ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق
الرمضاني فــي مــراكــز العاصمة
المهندس عبدالله المسباح ،إن
«اإلدارة تسعى من خالل المراكز

الــرم ـضــان ـيــة ال ــى تـحـقـيــق قيمة
الشراكة مع اآلخــر ،وهذا ما نراه
ً
واض ـحــا فــي وج ــود رج ــال األمــن
م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـت ــي تعد
ً
ً
شريكا أساسيا لــوزارة األوقــاف
في عملها المتعلق بإقامة المراكز
الــرمـضــانـيــة وتــأمـيــن المصلين،
كذلك ما تقدمه وزارة الصحة من
جهود واضحة ألي طارئ صحي
يحدث للمصلين».

معتكف رمضاني
لـ «منتصف الطريق»
الحيص خالل جولة في أحد المراكز الرمضانية
م ـ ــؤك ـ ــدا «اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـم ـس ــاب ـق ــة
الـثـقــافـيــة ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا ادارة
الثقافة االسالمية بالتعاون مع
إدارة مساجد حولي».
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،أوضـ ـ ــح رئ ـيــس
م ــرك ــز مـسـجــد ب ــال الــرمـضــانــي
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة خـ ـل ــف الـ ـجـ ـسـ ـم ــي ،أن
«ال ـم ــرك ــز الــرم ـضــانــي جــاهــز في
أب ـهــى حـلـتــه السـتـقـبــال ضـيــوف
ال ــرح ـم ــن ف ــي ال ـع ـش ــر األواخـ ـ ـ ــر»،
مـشـيــدا «بـ ــأداء ف ــرق الـعـمــل التي
تخدم المصلين خصوصا فريق
إذاعة القرآن الكريم الذي حل في
النصف الثاني من الشهر ليبث

صــاة التراويح والقيام إن شاء
الله من مسجد بالل».

مشروع القراءات
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـمــركــز
الرمضاني لمسجد المزيني د.
طـ ــال ال ـم ــدع ــج ان «ال ـم ــرك ــز بما
يتمتع من خصوصية استمرار
مـشــروع ال ـقــراءات يــواصــل تألقه
في استقبال المصلين» ،مضيفا
ان «الـ ـعـ ـش ــر األواخـ ـ ـ ـ ــر سـتـحـمــل
م ـفــاجــآت سـتـنــال إع ـجــاب وفــود
ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـج ــد،

خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـخ ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـع ــدة
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال أطـ ـ ـف ـ ــال ال ـم ـص ـل ـيــن
وتقديم الهدايا والمسابقات».
من جانبه ،أشار رئيس المركز
ال ــرمـ ـض ــان ــي ب ـم ـس ـج ــد م ــوض ــي
سالم الجمعان ،أن «المركز يضم
أول مركز نسائي متخصص في
الكويت» ،مبينا أن «العشر االواخر
ستحظى بوجود المشايخ ماجد
السور وسلطان الصرام ومحمد
ال ـب ــراك ومــاجــد الـعـنــزي ومطلق
الشريكة وأحمد النفيس» ،مثمنا
«تفاني فريق العمل في المسجد
في خدمة رواد بيوت الله».

في إطار االستعداد لبدء المعتكف الرمضاني السنوي لنزالء منزل
منتصف الطريق ،وتفعيال لقيم الشراكة بين جهات الدولة المتعددة،
قام د .منيف الهاجري مدير إدارة مساجد مبارك الكبير ،ومدير إدارة
التأهيل والتقويم د .نــاصــر العجمي ،بــزيــارة تفقدية لــاطــاع على
جــاهــزيــة المعتكف الــرمـضــانــي وتــوفـيــر كــل االحـتـيــاجــات األســاسـيــة
الالزمة ،بهدف تهيئة األجواء اإليمانية وتوفير سبل الراحة الكاملة
للمعتكفين.
يذكر أنــه يتم إع ــداد برنامج إيماني تــوعــوي متكامل للمتعافين
المشاركين في المعتكف ،ويشمل برامج عامة ومتنوعة بإشراف لجنة
بشائر الخير ،ومشاركة إدارة مساجد مبارك الكبير وإدارة التأهيل
والـتـقــويــم ،إذ يـضــم الـبــرنــامــج مـحــاضــرات تــوعـيــة وخــواطــر إيمانية
وأنشطة ثقافية وجلسات ا سـتـمــاع ،كما يتم توفير كــل المتطلبات
المختلفة التي تساعد على تيسير المشاركة في المعتكف الرمضاني
واالستفادة منه لما في ذلك من آثــار إيجابية لتقوية الــوازع الديني
ودعم السلوك اإليجابي من خالل االلتقاء على الطاعات خالل الشهر
الكريم ،والتي تساهم بصور عدة على استكمال مسيرة التعافي.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :شعبية الحكم
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أحمد باقر

ةديرجلا

•
العدد  / 3796االثنين  4يونيو 2018م  19 /رمضان 1439هـ

د .عبدالحميد األنصاري*

بيزا

aeansari@qu.edu.qa

هـبــت ر ي ــاح التكفير عـلــى ا لـخـلـيــج ،فما
ً
ً
ً
سلم منها أحد ،مفكرا ناقدا كان أو كاتبا
ً
ً
ً
حداثيا أو فنانا مبدعا أو داعية إصالحيا،
فـتـهـمــة الـ ــردة وال ـخ ــروج عــن الــديــن كــانــت
تـطـلــق ب ــإس ــراف م ــن قـبــل خـطـبــاء ووع ــاظ
ودع ــاة ضــد كــل مفكر ومـجـتـهــد ،بــل حتى
الـفـنــانـيــن بـسـبــب أع ـم ــال درام ـي ــة تـنــاولــت
ظ ــواه ــر ال ـت ـط ــرف وال ـع ـن ــف ب ــاس ــم ال ــدي ــن،
وسعت إلى تشخيصها وتفكيكها ،بهدف
تحصين المجتمع والشباب من مد الغلو
والتشدد.
ظاهرة التكفير ،آفة قديمة ممتدة إلينا
مـ ــن عـ ـص ــور ال ـت ـخ ـل ــف ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري ،وه ــي
مرض عضال عانته المجتمعات العربية
جـمـيـعـهــا ،وه ــي ل ــم تـقـتـصــر ع ـلــى الـنـخــب
الفكرية والدينية ،بل تجاوزتها إلى البيئة
المجتمعية التي تقبلت قطاعات متشددة
م ـن ـهــا ف ـكــر ال ـت ـك ـف ـيــر ،ت ـحــت تــأث ـيــر مـنــابــر
مروجة لخطاب التكفير ،وقنوات فضائية
سوغت تهم التشكيك في معتقدات الفرق
والمذاهب األخرى ومن سمتهم العلمانيين
والحداثيين المنبهرين بالغرب ،بمبررات
سياسية وديـنـيــة ،وأب ــرزت دع ــاة التكفير
ً
ن ـجــومــا جـمــاهـيــريــة لـهــم أت ـبــاع وأن ـصــار،
ً
ومواقع اجتماعية صحوية صنعت رموزا
شعبوية ،لها آالف المتابعين المضللين.
لرسوله
يعجب المرء لدين ،يقول
قرآنه ْ َ ْ َ
َ َُ ُ
عليه الصالة والسالم ْ َ"ول تقولوا ِل َمن ألقى
َ ْ ُ ُ َّ َ َ
ً
السل َم ل ْس َت ُمؤ ِمنا" ،ويقول رسوله
ِإليكم
الكريم" :من شهد أن ال إله إال الله وحده ال
ً
شريك له ،وأن محمدا رسول الله ،حرم الله
عليه النار" ،كيف ال يكون خطابه الدعوي
ً
ً
أكثر تسامحا وقبوال للمؤمنين كافة؟!

هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص
الــديـنـيــة ال ـتــي ت ـحــذر مــن تـكـفـيــر مــن نطق
بالشهادتين ،بــل تتوعد مــن يرتكب هذه
الجريمة ،فكيف يتجاهل دعاة التكفير تلك
النصوص ،وكيف يجازفون في إطالق حكم
الجاهلية على المجتمعات اإلسالمية؟! أال
يخشى هؤالء الغالة عقاب الله تعالى؟!
وإذا كان المولى تعالى لم يمكن رسوله،
عليه الصالة والسالم ،وهو من هو مكانة
ً
ً
و ع ـلــوا و ق ــر ب ــا  ،أن يتسلط عـلــى الضمائر
َ
َ
َ
َ
ْ ْ ُ ْ
ـط ـ ٍـر" ،ألن ال ـهــدايــة
"ل ـ ْـس ــت ع ــل ــي ـ ِـه ــم ِب ــم ـ َـس ــي ـ ِ
مــن عـنــد الـمــولــى تـعــالــى ،كـمــا نـفــى سلطة
َ
ْ
محاسبة الناس َ"ما َعل ْي َك ِمن
الرسول في ْ َ
َ
اب ِه ْم ِمــن ش ـ ْـي ٍء " ،فكيف يتجرأ هؤالء
ِحس ِ
ال ـم ـغــالــون عـلــى الـتـسـلــط عـلــى الـضـمــائــر،
ومحاسبة الناس على معتقداتهم ،وعلى
مــا يكتبونه أو ينشرونه أو يـغــردون به،
لمجرد شبهات عرضت لهم؟!
إن التكفير هو بوابة التطرف واإلرهاب،
وم ـ ــا ت ـف ـش ــى اإلرهـ ـ ـ ــاب فـ ــي م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا،
وتناسلت التنظيمات اإلرهابية وانتشرت،
إال ن ـت ـي ـجــة ف ــوض ــى ال ـت ـك ـف ـي ــر ،مـ ــا كــانــت
مجتمعاتنا بـهــذا ا لـعـنــف وا ل ـت ـطــرف قبل
ت ـص ــاع ــد ظ ــاه ــرة ال ـت ـك ـف ـيــر ع ـب ــر ال ـم ـنــابــر
والقنوات والمواقع اإلعالمية ،كان العلماء
ً
والمشايخ قديما يتورعون ويحذرون من
تكفير مسلم مهما شذ واشتط في قول أو
رأي إذا أمكن حمل كالمه على وجه حسن،
ً
ولو بنسبة واحد في المئة ،تحسينا للظن
بالمسلم ،ولكن وفد علينا من تساهل في
التكفير ،في مخالفة صريحة للنصوص.
ً
إن ال ــذي ــن ال ـت ـم ـســوا أع ـ ـ ــذارا لـلـمـكـفــريــن
اإلرهـ ــاب ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن وقـ ـ ـع ـ ــوا ف ـ ــي ق ـب ـضــة
العدالة وحكم عليهم بالسجن ،بالقول إن
ا لــذي د فــع هــؤالء إ لــى تكفير مجتمعاتهم
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وح ـكــام ـهــم ،ه ــو الـتـعــذيــب ال ــذي ل ـقــوه في
ً
ال ـس ـج ــون ،م ـخ ـط ـئــون ت ـم ــام ــا ،ألن تـكـفـيــر
هؤالء لمجتمعاتهم وحكامهم ،وإفسادهم
في األرض ،سابق على وقوعهم في قبضة
العدالة ،بل إن التماس األ عــذار للمكفرين
الـقـتـلــة ،بـحـجــة أن ـهــم فـتـيــة آم ـن ــوا بــربـهــم،
صوامون ،قوامون ،صادقون ،لكن ساء هم
مــا رأوه فــي مجتمعاتهم مــن ردة فكرية،
وتسلط العلمانيين على اإلعالم ،وخروج
المرأة وتبرجها ،وتساهل الحكام ،وعدم
االحـ ـتـ ـك ــام إل ـ ــى ال ـ ـشـ ــرع ،ك ــل ه ـ ــذه األم ـ ــور
دفعتهم إ لــى التكفير وا ل ـخــروج المسلح،
ف ـهــم مـ ـع ــذورون ،ص ــادق ــون ف ــي أهــداف ـهــم،
لكنهم أخطؤوا الطريق وكفروا المجتمع
والحاكم ،فهذا التبرير المداهن للمكفرين
واإلره ــاب ـي ـي ــن ،م ــن ق ـبــل رمـ ــوز ال ـص ـحــوة،
وخـطـبــاء الــوسـطـيــة واالعـ ـت ــدال ،هــو الــذي
ساعد في انتشار حمى التكفير وانتشار
خطاب الكراهية والعنف والتطرف انتشار
السرطان الخبيث في مجتمعاتنا.
ً
خ ـت ــام ــا :ك ـيــف يـمـكــن ت ـجــديــد الـخـطــاب
الديني ،إذا كان خطباء بارزون محسوبون
عـلــى تـيــار الــوسـطـيــة واالع ـت ــدال ،ظــاهــروا
دعاة الكراهية والفرقة والتطرف ،وساقوا
ً
أعـ ـ ـ ـ ـ ــذارا وم ـ ـ ـبـ ـ ــررات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وش ــرع ـي ــة
واجتماعية لهم؟!
ال حـ ــل أ م ـ ـ ــام ا ل ـج ـم ـي ــع إال بـ ـ ــأن تـتـســع
صدورنا لبعضنا ،والتسامح ،والتعاون،
ُ
ونبذ تهم التكفير والتشكيك والتضليل
وال ـت ـب ــدي ــع ،ول ـن ــدع ال ـح ـكــم ع ـلــى اآلخ ــري ــن
المخالفين لنا ،والتفتيش على ضمائرهم،
َّ
ومحاسبتهم َ ،إلى المولى تعالى"ِ :إن َر َّب َك
ُه َو َي ْفص ُل َب ْين ُه ْم َي ْو َم ْالق َي َ
امة".
ِ
ِ
* كاتب قطري

إيد فويلنر*

صوغ استراتيجية أفضل مع إيران
سمعنا الكثير في وسائل اإلعالم يرددون أن انسحاب ترامب من الصفقة
النووية اإليرانية كان أسوأ خطوة اتخذها منذ انتخابهن فعنونت شبكة
"سي إن إن"" :انسحب ترامب من الصفقة النووية اإليرانية ،ما يعزله أكثر
عن العالم" ،وذكــر مراسل "نيويورك تايمز" أن الرئيس "يعزل الواليات
المتحدة عن حلفائها الغربيين".
ً
على نحو مماثل أفادت  BBCمتحدثة عن ترامب" :يضع دبلوماسية
الواليات المتحدة على مسار تصادم مع عدد من حلفاء واشنطن المقربين،
ً
ويخشى البعض من أن يكون قد ّقرب حربا إقليمية كارثية جديدة في
ً
ً ّ
الشرق األوسط" .هل الحظتم نمطا معينا؟ ركز كل النقاد الذين ذكرتهم
ّ
هنا على انفصال ترامب عن سائر العالم ،كما لو أن هذا بحد ذاته يشكل
ً
ً
ً
ً
دليال حاسما على خطأ هذه الخطوة .إليكم خبرا جديدا :ال تحمل السباحة
مع التيار أي قيمة تلقائية .صحيح أن علينا التنبه لما يقوم به حلفاؤنا،
ً
ّ
ولكن من السخف اعتبار أن اتباع مسار عمل مختلف يشكل دليال على
خطأ سلوكنا .تدافع القيادة الحقيقية عن الصواب بغض النظر عما يقوم
به اآلخرون ،وال شك أن مخالفة النمط السائد تتطلب قوة حقيقية.
ساد االعتقاد أن الصفقة النووية تحتاج بالتأكيد إلى عملية إعادة
ضبط جدية ،وهذا أمر يبرع فيه رئيسنا الذي يطمح إلى تحقيق إنجازات
ّ
كبيرة .أدرك ترامب أن الصفقة اإليرانية ،بدل أن تضمن السالم ،تشكل
ً
خطرا يهدده ،لذلك كان من البدهي االستنتاج أن انسحاب العب كبير
ً
ُ
مثل الواليات المتحدة منها ليس خطيرا .على العكس يعتبر التخلص
من هــذا االتفاق السيئ الخطوة األولــى لتفادي الخطر الحقيقي :دولة
ً
إيرانية متسلحة نوويا.
ّ
أعلن الرئيس" :شكلت هذه صفقة مريعة أحادية الجانب ما كان يجب
ً
ً
عقدها مطلقا ،فلم تنشر الهدوء ولم تنشر السالم ولن تقوم بذلك يوما".
أدرك حلفاؤنا هذا الواقع ،ولكن ألسباب سياسية ،يعجزون عن التصريح
به عالنية ،لذلك يتركون الواليات المتحدة تتحمل فيض االنتقادات.
ال بأس بذلك ،إذ يستطيع ترامب تحمل عبء مماثل ،شأنه في ذلك شأن
ً
وزير خارجيته مايك بومبيو الذي أدلى أخيرا بخطاب أمام الحضور في
مؤسسة هيريتيغ عرض فيه المنطق الذي اتبعته اإلدارة.
ً
أوضح بومبيو أوال األسباب التي تحتم التخلص من هذه الصفقة ،فقد
ظلت إيران ،في ظل اتفاق ادعى كثيرون أنه مهم للسالم" ،راعي اإلرهاب
األكبر في العالم" ،فمنذ دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ ،وفق بومبيو،
ّ
مولت إيران اإلرهاب في لبنان ،والعراق ،واليمن ،وأفغانستان ،وغيرها من
المناطق ،لكنها ما عادت تستطيع ذلك ألنها على وشك أن تواجه بعض
ُ
العقوبات القاسية .وأضاف بومبيو" :سترغم إيران على القيام بخيار :إما
تناضل لتحول دون احتضار اقتصادها في الداخل أو تبدد ثروتها الثمينة
على معاركها في الخارج .لن تتوافر لها الموارد الكافية لتقوم باألمرين
ً
ً ّ
معا" .ركز وزير الخارجية أيضا على مسألة لم نسمع الكثير عنها في
وسائل اإلعالم :الشعب اإليراني ،وذكر بومبيو" :اإليرانيون غاضبون من
نخبة النظام لتخصيصها مئات الماليين لعمليات عسكرية ومجموعات
إرهابية في الخارج ،في حين يطالب الشعب اإليراني بالوظائف ،والفرص،
النظام اإليراني تجاه التظاهرات أن قيادة هذا
والحرية ،ويظهر رد فعل
ُ
البلد بدأت تشعر بالخوف ،فقد أدخل كثيرون إلى السجن بشكل تعسفي
ُ
وقتل العشرات على أقل تقدير".
ً
ّ
رغم ذلك ،يبدو اليساريون أنفسهم ،الذين عبروا سابقا عن مخاوفهم
ً
من انتهاكات حقوق اإلنسان ،أكثر قلقا اليوم حيال إثارة استياء القادة في
طهران ال حيال الشعب الذي يعاملونه بفظاعة.
تستطيع إيران صوغ صفقة جديدة مع الواليات المتحدة ،وفق بومبيو،
ً
ولكن من الضروري أن تستوفي مطالب محددة توقف فعال ،بخالف الصفقة
ً
اإليرانية القديمة ،مسيرة إيران نحو تطوير سالح نووي وتضع حدا لعهد
الرعب في الشرق األوسط.
باختصار ،يجب أن تنشر السالم الحقيقي ،ومن الصعب تخيل سبب
أفضل لمخالفة الحلفاء وتحمل سهام وسائل اإلعالم ونيرانها.
* «واشنطن تايمز»
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ً
خصصت المذكرة التفسيرية للدستور فصال مهما يتحدث ويؤصل
لشعبية الحكم حسب تعبيرها ،وبينت كيف أرســى الدستور قواعد
هذه الشعبية بالنص على المشاركة السياسية وسلطات مجلس األمة،
ً
وحرية الصحافة والتعبير وفقا للقانون وتكوين جمعيات النفع العام.
ولكن لألسف هذا األصل المهم يتعرض للتهديد منذ فترة عبر قرارات
شعبوية مدمرة ،يقوم بها بعض الوزراء ،ويطالب بها النواب.
ً
ً
ولنأخذ مثاال بسيطا جدا لعله يساهم في توضيح القصد ،فقد تم
وضع حجر األساس لمستشفى الشيخ جابر ،رحمه الله ،قبل نحو 14
سنة ،واليوم تعجز الحكومة عن افتتاحه لعدم وجود الكوادر الفنية
لتشغيله ،وكذلك األمر بالنسبة إلى مستشفى الجهراء ،ومركز الشيخ
صـبــاح األحـمــد فــي النويصيب ،وغيرها مــن المشاريع الـعــامــة ،لذلك
تفكر وزارة الصحة بنقل أطـبــاء وممرضين وفنيين مــن األقـســام في
المستشفيات األخرى لتشغيل المستشفيات الجديدة بأي شكل ،إال أن
المسوؤلين واألطباء االستشاريين عارضوا هذا التوجه ألن المستشفيات
ً
ً
ّ
الحالية تعاني نقصا شديدا وتتراكم فيها الطوابير ،ونقل الكوادر منها
سيؤدي بالتأكيد الى تأخير العالج وزيادة التذمر والتحلطم الشعبي.
فلنتأمل كيف أنفقت البالد المليارات في بناء هــذه المستشفيات
فرصدت األموال ،وأغدقت على المقاولين ،ولجنة المناقصات ما تقصر،
وكذلك أنفقت الحكومة أكثر من مليار دينار للعالج في الخارج استجابة
لطلبات ال ـنــواب ،ولـكــن كــل ذلــك لــم يــوقــف الـتــذمــر ولــم يـعــزز الشعبية
الحقيقية التي أرادها الدستور ألن الخدمات تراجعت ولم ِّ
تلب الطلبات
المتزايدة ،كما أن هذه المليارات لم تعمل على بناء اإلنسان المنتج،
فكان هو الغائب الوحيد.
واألمر نفسه قد يتكرر في الجامعة الجديدة والمطار الجديد ،حتى
وصل األمر إلى تفكير الحكومة في جلب شركات أجنبية إلدارة مستشفى
جابر والمطار ،مما سيؤدي إلــى مزيد من البطالة المقنعة واإلنفاق
الـجــاري وشبهات التنفيع ،وإلــى جلب المزيد من الوافدين واختالل
مريع للتركيبة السكانية ،والسحب من االحتياطي وعجز الميزانية
والنتيجة الحتمية هي زيادة التذمر وانحسار للشعبية الحقيقية التي
يظن أصحاب هذه القرارات الشعبوية أنها تعززها.
وقد كان من المفترض أن تعمل الحكومة وبضغط من المجلس على
تأهيل الكوادر الفنية إلدارة هذه المرافق فور إقرارها وأثناء بنائها،
وه ــذا يتطلب قـ ــرارات جريئة مثل تطويع التعليم لخدمة الوظائف
ً
الفنية المطلوبة بدال من الكليات السهلة التي تخرج األعداد الهائلة من
ً
الوظائف غير المطلوبة ،وكذلك أيضا إعادة النظر في البعثات سواء
ً
للدراسة أو التدريب ،وأيضا حصر الزيادات والكوادر المالية الكبيرة
في المهن الضرورية المطلوبة لتشغيل هذه المرافق التي ال تستغني
عنها الدولة وتعاني النقص الشديد فيها.
ولكن عيب هــذه ال ـقــرارات الضرورية أنها غير شعبوية وتصطدم
برغبات معظم أعضاء مجلس األمــة والمنتفعين من الكسالى وغير
المنتجين ،ألن تقليص الكليات غير المطلوبة في ســوق العمل قرار
غير شعبوي ،وحصر البعثات الدراسية والتدريبية في التخصصات
الفنية المطلوبة إلدارة وتشغيل هذه المرافق يؤثر في شعبية النواب،
وإقرار الكوادر المجزية للمهن الضرورية فقط التي تحتاجها البالد لكي
يتم االستغناء عن العمالة الوافدة ال يرضي ناخبيهم ،وهكذا تستمر
وتزداد األوضاع الخاطئة التي يعتقد بعض الوزراء والنواب أن إيقافها
ً
وتغييرها مكلف شعبيا ،ويتبين في النهاية أنها مدمرة للبلد وللمالية
العامة ،وبالتالي للشعبية الحقيقية وهي شعبية الحكم.
آخر الكالم:
نسف مجلس األمــة عبر قوانينه األخـيــرة الخطة التنموية للدولة
الصادرة بقانون أقره مجلس األمة نفسه ،وتبين أن الحكومة ال تملك,
ً
خالفا لكل البرلمانات في العالم ،أغلبية للدفاع عن قوانينها وللوقوف
ضــد القوانين الـتــي تـعــارض خطتها وبرنامجها رغــم كــل مــا قدمت،
والنتيجة كما يبدو هــي هزيمة ساحقة للحكومة وشعبوية مؤقتة
لألعضاء ،لكنها ستدخل البالد بعد فترة زمنية في اختالالت هائلة
في المالية العامة ،وطوابير طويلة تنتظر العمل والسكن ،ومع تراكمها
وشدتها يخشى بالفعل أن تؤثر في شعبية الحكم.
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ً
الصورة قاتمة ولكن اإلصالح ال يزال ممكنا ،إال أن اإلصالح
ال يتجزأ ،فتطبيب هذا النزيف التعليمي يتطلب إيقاف كل
نزيف آخر في أطراف جسد الدولة ،والتي لن يصح عضو من
أعضاء جسدها وبقيته معطوبة.
ً
ً
ع ـنــدمــا ي ـت ــرك ال ـف ـس ــاد س ــائ ـب ــا ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ي ـص ـبــح حـقــا
ً
مكتسبا للمستفيدين مـنــه ،حتى إنــه إذا مــا حــاولــت الجهات
المسؤولة الحد منه ،تقوم قائمة المستفيدين وتثور غضبتهم
ً
ً
لشعورهم بأن مكتسبات هذا الفساد أصبحت حقا خالصا لهم،
ً
ً
فاستمرارية الفساد تغير من طبيعته ليصبح صالحا وحقا
ً
ً
مشروعا كما تغير من رد فعل الناس تجاهه ليصبح مقبوال
ً
ً
ومعلنا ومتوقعا .حاول اآلن قطع دعم العمالة عن اآلالف غير
المستحقين المتحصلين على هــذا الدعم منذ سنوات طــوال،
حاول إيقاف الرواتب التي تصل إلى أصحابها في بيوتهم دون
أن يخطوا في يــوم داخــل مقار أعمالهم ،حــاول إلغاء قطاعات
ً
وأ ق ـســام شبه شكلية مخلوقة خلقا لتقديم خــد مــات توظيف
وهمية ،ماذا سيكون رد الفعل؟
اليوم الكثير من صور الفساد أصبحت معلنة وعلى رؤوس
األشهاد ،فمرور الزمن والصمت الحكومي والقبول الجماعي
أسبغت عليها شرعية حتى تحولت كلها إلى حقوق يدافع عنها
مستفيدوها بكل شراسة .وهكذا تحول الغش في االمتحانات إلى
ً
قضية حقوقية ،يستميت أصحابها في الدفاع عنها علنا وبكل
أريحية ،بل يأتون ممارسات عنيفة لتحقيقها وكأنهم ينفذون
عمليات بطولية شبه انتحارية الستعادة حقوقهم المغتصبة.
ُ
وهكذا ُيضرب مدرس في لجنة امتحاناتُ ،
ويخنق آخر ،وتقتحم
مدرسة بسيارة تشغل مكبرات صوتية في استعراض بطولي
ً
لتنفيذ عملية الـغــش عـلـنــا وعـلــى رؤوس األش ـه ــاد ،وتـتــوالــى
ّ
االعتداءات الكالمية والجسدية على كل من تسول له نفسه من
المدرسين والمسؤولين محاولة الحد من ظاهرة الغش أو ضبط
قاعات االختبار .اليوم تحول الغش إلى حق مكتسب ،تقتحم
من أجله المدارس وترتفع في سبيله األيادي ،وتعلو من أجله
ً
صرخات المقاومة واإلص ــرار ،وكــأن الدنيا انقلبت رأســا على
ً
ً
عقب ،وكأن الحق أصبح باطال والباطل تحول حقا.
عندما يستتب األمر للفساد بفعل الزمن يصبح الفاسدون
ً
أبطاال ،تصبح الوقاحة هي السمة العامة ،حيث ُيحتفى بالفساد
ُ
في العلن ويدافع عنه بملء األفواه ويستميت من أجله مناضلوه،
ويتحول مقاومو الفساد إلى أعداء يستحقون الضرب والخنق
والتهديد ،وتصل القضية إلى القضاء ،هذه القضية المبدئية،
القضية المنطقية ،ليفصل هــو فيما ال يـحـتــاج إ ل ــى الفصل،
ويمتلئ المجتمع بـهــؤالء األبـطــال الفاسدين ،وتصبح هناك
مشاكل غريبة عجيبة مثل مشاكل الشهادات المزورة ومشاكل
خريجين ال تعكس معدالتهم ،بأي شكل واقعي ،تقييمهم العلمي،
ويمسك هــؤالء بعد زمــن بسدة التعليم ،فيصنعون مخرجات
على شاكلتهم ،ويدورون وندور معهم ،حتى تغلق علينا دائرة
ً
الفساد تـمــامــا ،ويتحول اإلص ــاح الــى عملية نضالية خطرة
تتطلب سترة واقية وخوذة فوالذية.
ً
الصورة قاتمة ولكن اإلصالح ال يزال ممكنا ،إال أن اإلصالح
ال يتجزأ ،تطبيب هذا النزيف التعليمي يتطلب إيقاف كل نزيف
آخر في أطراف جسد الدولة ،والتي لن يصح عضو من أعضاء
جسدها وبقيته معطوبة .يجب أال نختلف كمجتمع على هذه
ً
القضية ،يجب أال يكون بيننا من هو قادر ،وعلنا ،أن يدافع عن
الغش والغشاشين ،وفي حال وصولنا إلى هذه المرحلة فنحن
ً
فعال في خطر حقيقي ،خطر يتضخم ال من انتشار فساد ما ،بل
من القبول به والدفاع عنه.
دعواتكم في هذا الشهر الفضيل أال تختفي هذه القصة مثل
سابقاتها ،أال يــرد مـهــا سكوتنا و قـصــر أنفاسنا فــي محاربة
ً
الفساد ،أال يقبرها نهائيا المستنفعون مطاطو األخــاق في
ســراديــب فسادهم التي ال نهاية لها ،دعواتكم في هــذا الشهر
ً
الفضيل أال ننسى سريعا ،قولوا آمين.
* من منا يستطيع أن ينسى قصة "المطاطو" في مسرحية
"باي باي لندن"؟ رحمك الله أبا عدنان ،فراقك خلق أزمة وجودية
ال تريد أن تنتهي.

ستيفن س .روتش*

هزيمة ثنائية لمعضلة أميركا المتعددة الجوانب
الصين هي المورد
المنخفض التكلفة للسلع
االستهالكية المستوردة
إلى أميركا ،ومن شأن
صفقة ترامب أن تعمل على
تحويل الجزء الصيني في
اختالل التوازن األميركي
المتعدد األطراف إلى
واردات أعلى تكلفة من
أماكن أخرى ،وهو المعادل
الوظيفي لزيادة الضرائب
المفروضة على األسر
األميركية.
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يبدو أن الــواليــات المتحدة والصين تراجعتا عن
حافة هاوية الحرب التجارية ،وهذا هو الخبر السار،
فعلى الرغم من غموض تفاصيله نجح اتفاق التاسع
عـشــر مــن مــايــو فــي ن ــزع فتيل الـتــوتــر وف ــرض المزيد
مــن الـمـفــاوضــات ،أمــا الخبر غير الـســار فهو أن إطــار
المفاوضات مشوب بالعيوب :ذلــك أن االتـفــاق مع أي
دولــة منفردة لن يفعل الكثير لحل اخـتــاالت التوازن
االق ـت ـصــادي الـجــوهــريــة فــي أمـيــركــا وال ـتــي نـشــأت في
َ
عالم مترابط.
الــواقــع أن القطيعة قديمة بين األســالـيــب الثنائية
والمتعددة األطراف في التعامل مع المشاكل االقتصادية
الــدولـيــة ،فــي مايو مــن عــام  1930كتب نحو  1028من
أبــرز خبراء االقتصاد األكاديميين في أميركا رسالة
عامة إلى الرئيس هيربرت هوفر تحثه على استخدام
حق النقض ضد مشروع قانون تعريفة سموت-هاولي،
لكن هوفر تجاهل النصيحة ،وتسببت الحرب التجارية
ال ـتــي أعـقـبــت ذل ــك فــي تـحــويــل ال ـك ـســاد ال ـع ــادي آن ــذاك
إلى أزمــة الكساد "العظيم" ،وقد عرض علينا الرئيس
دونالد ترامب فكرة مماثلة حول المطلوب لجعل أميركا
"عظيمة مرة أخرى".
كان الساسة لفترة طويلة يفضلون المنظور الثنائي،
ألنه يبسط عملية توجيه اللوم :حيث "تحل" المشاكل
عن طريق استهداف دولة بعينها .على النقيض من هذا،
يميل أغلب االقتصاديين إلى النهج المتعدد الجوانب،
ألن ــه يــؤكــد الـتـشــوهــات فــي م ـيــزان الـمــدفــوعــات والـتــي
تنشأ من التفاوت بين االدخار واالستثمارُ ،
وي َعد هذا
التناقض بين البسيط والمعقد سببا واضحا ومهما
وراء خسارة االقتصاديين غالبا َ للمناظرات العامة ،فلم
ُي َ
العلم الكئيب بالوضوح قط.
عرف ِ
هذه هي حال الجدال بين الواليات المتحدة والصين،
فــالـصـيــن ه ــدف سـيــاســي س ـهــل ،فـهــي تـمـثــل  %46من
الـفـجــوة الهائلة فــي تـجــارة البضائع األميركية التي
بلغت  800مليار دوالر في عام  ،2017عالوة على ذلك
وجهت إلى الصين اتهامات بانتهاكات فاضحة للقواعد
الــدولـيــة ،والـتــي ت ـتــراوح بين ادعـ ــاء ات حــول التالعب
بالعملة والتخلص من القدرة الفائضة بدعم من الدولة
إلى القرصنة السيبرانية ونقل التكنولوجيا قسرا.
على القدر نفسه من األهمية ،خسرت الصين المعركة
في ساحة الرأي العام ،حيث نال منها التأنيب والتقريع
من ِق َبل صناع السياسة في الغرب ،وبعض األكاديميين
البارزين ،وآخرين ،بسبب فشلها في الوفاء بالصفقة
الـكـبــرى ال ـتــي أبــرمــت فــي ع ــام  ،2001عـنــدمــا التحقت
الصين بعضوية منظمة التجارة العالمية .وينبئنا
مقال حديث نشرته مجلة فورين أفيرز بقلم اثنين من
كبار المسؤولين في إدارة أوباما بكل شيء" :لقد فشل
النظام الدولي الليبرالي في إغواء أو إلزام الصين بالقدر
الكافي من القوة" .وكما هي الحال مع كوريا الشمالية،

وسورية ،وإيــران ،أفسح الصبر االستراتيجي المجال
لـنـفــاد ال ـص ـبــر ،فــي حـيــن ت ـقــود إدارة تــرامــب القومية
الهجوم على الصين.
وتبدو الحجة المضادة ،التي يسوقها اقتصاديون
ي ـنــاصــرون ال ـتــوجــه الـمـتـعــدد األطـ ـ ــراف مـثـلــي ،فــارغــة
فــي مثل هــذا المناخ ،والــواقــع أن تتبع عجز الحساب
الجاري والعجز التجاري الضخم إلى عجز غير عادي
في االدخار المحلي في الواليات المتحدة -نحو %1.3
فقط من الدخل الوطني في الربع الرابع من عام -2017
ال يمثل سوى القليل في ساحة الرأي العام .على نحو
مماثل ليس من المفيد أن نؤكد أن الصين مجرد جزء
كبير مــن مشكلة مـتـعــددة الـجــوانــب أكـبــر كـثـيــرا :ففي
عام  ،2017كانت الواليات المتحدة تدير عجزا تجاريا
ثنائيا مع  102دولة ،وليس من المهم أن نشير إلى أن
التصحيح بما يعبر عــن تـشــوهــات سلسلة الـعــرض-
الناجمة عن مدخالت من دول أخرى تدخل في منصات
التجميع الصينية -مــن شــأ نــه أن يخفف مــن ا خـتــال
الـ ـت ــوازن ال ـت ـج ــاري ال ـث ـنــائــي ب ـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والصين بنحو  %35إلى .%40
بقدر ما قد تكون معيبة ،فإن الحجة بشأن القضية
السياسية الثنائية تخلف صدى واسعا في الواليات
المتحدة حيث الضغوط هائلة لتهدئة مخاوف الطبقة
المتوسطة المنكوبة .و فـقــا لـهــذه الحجة فــإن العجز
التجاري يؤدي إلى خسارة الوظائف وضغط األجور،
ومع بلوغ فجوة العجز في تجارة البضائع  %4.2من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2017تعاظمت هذه
الضغوط خالل التعافي االقتصادي الحالي ،ونتيجة
لهذا ينطوي استهداف الصين على جاذبية سياسية
هائلة.
ً
كيف نستفيد إذا من اتفاق التاسع عشر من مايو؟ إلى
جانب وقف إطالق نيران التعريفات االنتقامية ،هناك
ِقلة من الفوائد الحقيقية ،يركز المفاوضون األميركيون
على تخفيضات مستهدفة بنحو  200مليار دوالر في
اختالل التوازن التجاري الثنائي خالل إطار زمني يمتد
عامين ،ونظرا لحجم مشكلة أميركا المتعددة األطراف،
ُ
صبح هــذا الهدف بال معنى إلــى حد كبير ،وخاصة
ي ِ
في ضــوء التخفيضات الضريبية الضخمة والسيئة
التوقيت والــزيــادات في اإلنفاق الفدرالي التي أقرتها
الواليات المتحدة في األشهر الستة األخيرة.
فــي ظــل احتمال اتـســاع فجوة العجز فــي الـمــوازنــة،
س ـيــزداد عمق عجز االدخ ــار فــي أمـيــركــا فــي السنوات
الـمـقـبـلــة ،ويـشـيــر ه ــذا إل ــى ارت ـف ــاع الـعـجــز ف ــي مـيــزان
المدفوعات والعجز التجاري المتعدد األطراف ،والذي
يستحيل حله مــن خــال تــدا بـيــر ثنائية موجهة ضد
دولة منفردة.
يتوخى المفاوضون الصينيون قدرا أكبر من الحذر،
ف ـي ـقــاومــون أهـ ــداف الـعـجــز ال ـعــدديــة لـكـنـهــم يـلـتــزمــون

بالهدف المشترك المتمثل في "اتخاذ تدابير ّ
فعالة للحد
بشكل كبير" من اختالل التوازن الثنائي مع الواليات
المتحدة ،والواقع أن الوعد الغامض الذي بذلته الصين
بشراء المزيد من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة
األميركية يشبه نهج "قائمة التسوق" الذي استخدمته
في بعثاتها التجارية السابقة إلى الواليات المتحدة.
ومن المؤسف أن عقلية المحفظة الضخمة التي تتسم
بها الصين المتعطشة للصفقات تعزز سرد الواليات
المتحدة بأن الصين مذنبة بالتهم الموجهة إليها.
حـتــى لــو كــانــت األم ــور عـلــى خـيــر مــا ي ــرام ول ــم تكن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تــواجــه ق ـيــودا متعلقة ب ــاالدخ ــار،
فــإنـهــا تجهد مصداقيتها فــي الـبـحــث عــن حــل ثنائي
منهجي لمشكلة أميركا المتعددة الجوانب ،فمنذ عام
 ،2000كان أكبر انخفاض سنوي الختالل التوازن في
تجارة البضائع بين الواليات المتحدة والصين يعادل
 41مليار دوالر ،وقــد حــدث هــذا فــي عــام  ،2009خالل
أوج الــركــود الـعـظـيــم ،وم ــن الــواضــح أن ه ــدف تحقيق
تخفيضات سنوية متتالية تبلغ في مجموعها أكثر
من ضعف هذا الحجم محض خيال.
في نهاية المطاف ،ستأتي أي محاولة لفرض حل
ثـنــائــي لمشكلة م ـت ـعــددة ال ـجــوانــب بـنـتــائــج عكسية،
وستكون العواقب وخيمة على المستهلكين األميركيين،
وب ـ ــدون مـعــالـجــة ن ـقــص االدخـ ـ ــار ال ـم ـح ـلــي ،ف ــإن الـحــل
الثنائي ينقل العجز ببساطة من اقتصاد إلى آخر.
وه ـن ــا يـكـمــن ال ـت ـطــور األش ـ ــد ق ـس ــوة ع ـلــى اإلط ـ ــاق،
فــال ـص ـيــن هـ ــي ال ـ ـمـ ــورد ال ـم ـن ـخ ـفــض ال ـت ـك ـل ـفــة لـلـسـلــع
االستهالكية المستوردة إلى أميركا ،ومن شأن صفقة
ترامب أن تعمل على تحويل الجزء الصيني في اختالل
التوازن األميركي المتعدد األطــراف إلى واردات أعلى
تكلفة من أماكن أخرى ،وهو المعادل الوظيفي لزيادة
الضرائب المفروضة على األسر األميركية ،وكما كان
هوفر يتساءل ،ما العظيم في هذا؟
* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل ،ورئيس
"مورغان ستانلي" في آسيا سابقا ،وهو مؤلف كتاب
"عالقة غير متوازنة :االعتماد المتبادل
بين أميركا والصين".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

في ظل احتمال اتساع فجوة
العجز في الموازنة سيزداد
عجز االدخار في أميركا خالل
السنوات المقبلة
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«صيفي التطبيقي» :ازدحام في «العارضية» وهدوء بـ«الشويخ»

ً
الطالبات األكثر حضورا ...واستكمال الجداول بـ«السحب واإلضافة» الشاغل األول
أحمد الشمري وفيصل متعب

بدأ الفصل الدراسي الصيفي
في كليات "التطبيقي" بازدحام
المرور في كليات العارضية ،مع
هدوء نسبي في الشويخ ،ولكن
عدد الطالبات الحاضرات فاق
الطالب.

الهيئة حصرت
الحاالت
التي سحبت
مقرراتها بسبب
عدم رصد درجة
المقرر السابق

وسط أجواء رمضانية ساخنة،
انطلق الفصل الدراسي الصيفي
في كليات الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب ،وشـهــدت
مداخل كليات منطقة العارضية
ً
ً
ازدحـ ــامـ ــا م ــروري ــا خ ــال الـفـتــرة
الصباحية ،األم ــر ال ــذي ادى إلى
ع ــدم انـسـيــابـيــة ال ـطــرق للوصول
إلى القاعات الدراسية ،أما كليات
ً
ً
الـشــويــخ فشهدت ه ــدوء ا نسبيا
ً
والتزاما بالحضور.
وشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدت كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة
األساسية "بنات" وتحديدا بوابة
ً
" "٦ازدحاما أسفر عن تأخر العديد
م ــن ال ـطــال ـبــات ع ــن ال ــوص ــول إلــى
محاضراتهن في الوقت المناسب،
ولكن أغلب أعضاء هيئة التدريس
غضوا النظر في أول يوم دراسي
عن تسجيل الغياب ،بينما شهدت
كـلـيــة الـتــربـيــة األســاس ـيــة "بـنـيــن"
ً
ً
حضورا متفاوتا من الطلبة ،في
ظل عدم التزام عدد من األساتذة
بحضور المحاضرات فــي اليوم
األول النشغال الجموع الطالبية
باستكمال جداولهم الدراسية.
وان ـش ـغ ــل ال ـط ـل ـبــة بــاسـتـكـمــال
جداولهم ،والسيما فئة الخريجين
خالل فترة السحب واإلضافة التي
تستمر حتى الغد ،وعلى الرغم من
تصريحات رئيس االتحاد العام
لـطـلـبــة وت ــدري ــب الـهـيـئــة بتعزيز
ال ـك ـل ـي ــات ب ــال ـش ـع ــب ال ــدراسـ ـي ــة،
وتوفير  150شعبة في "الصيفي"
ل ـم ـخ ـت ـلــف ك ـل ـي ــات "ال ـت ـط ـب ـي ـقــي"،
منها  70في "التربية األساسية"،
ً
ً
إال أن هناك خلال فنيا في الموقع
اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـتـسـجـيــل نتيجة
الضغط عليه.

جانب من الطلبة في تسجيل الصيفي (تصوير عبدالله الخلف)
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت عـ ـم ــادة
القبول والتسجيل في "التطبيقي"
حـ ـص ــر الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـت ــي سـحـبــت
مقرراتها بسبب عدم رصد درجة
المقرر السابق ،مبينة أن هذا األمر
سـيـعــالــج عــن طــريــق ال ـن ـظــام ،وال
حاجة لمراجعة مكتب التسجيل.

«اتحاد الهيئة» يطالب بتمديد فترة السحب واإلضافة
أعلن رئيس اللجنة الطالبية في االتحاد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب عبدالله العدواني ،أن النظام اإللكتروني
ال ـ ـخـ ــاص ب ـت ـس ـج ـيــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات لـ ــم ي ـس ـتــوعــب
احـتـيــاجــات جميع الـطـلـبــة خ ــال فـتــرة السحب
واإلضافة ،الفتا إلى أن هناك بعض الصعوبات
التي واجهت الطلبة خالل عملية التسجيل.
وطالب الـعــدوانــي ،في تصريح أمــس ،عميدة
التسجيل والـقـبــول بالهيئة د .رب ــاح الـنـجــادة،

« »KiLAWتعلن مواعيد تسجيل
مقررات «الصيفي»
أعلنت كلية القانون الكويتية
ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة ( )KiLAWا س ـت ـم ــرار
تسجيل ا لـفـصــل الصيفي حتى
غد ،الفتة إلى أن الكلية خصصت
الـ ـي ــوم لـتـسـجـيــل ال ـط ـل ـبــة الــذيــن
اج ـتــازوا مــا بين  58و 87وحــدة
دراسـ ـي ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
ص ـبــاحــا ح ـتــى الـ ــواحـ ــدة ظ ـهــرا،
بينما الطلبة الذين اجتازوا من
 28حـتــى  57وح ــدة دراس ـيــة من
ال ـســاعــة  1.30ظ ـهــرا حـتــى 4.30
عصرا.
وذك ـ ــرت ال ـك ـل ـيــة ،ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ــذي ــن
اجـ ـت ــازوا م ــن  0حـتــى  27وح ــدة
دراسية يحق لهم التسجيل غدا
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
حتى الواحدة ظهرا ،أما استكمال
جـمـيــع ال ـف ـئــات وإض ــاف ــة الـمـقــرر
ال ـث ــال ــث ل ـف ـئــة ال ـم ـت ـفــوق ـيــن 3.33
فمن الساعة  1:30ظهرا إلى 4:30
عصرا.
ولفتت إلى أن تسجيل الطلبة
الـحــاصـلـيــن عـلــى إنـ ــذار الـمـعــدل

سيتم عن طريق قسم التسجيل،
مبينة أن الطلبة الذين يرغبون
فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة مـ ـق ــرر تـ ــم اجـ ـتـ ـي ــازه
م ــن ق ـب ــل ع ـل ـي ـهــم م ــراج ـع ــة قـســم
التسجيل ايضا.
وبينت أنه "ال يسمح بالسحب
واإلضــافــة في الفصل الصيفي"،
مـ ـش ــددة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه على
الطلبة الذين لديهم إنــذار معدل
ب ـعــدم تـسـجـيــل م ـق ــررات جــديــدة

ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ل ــم تختلف
أج ــواء كلية الــدرســات التجارية
"بنات" عن مثيلتها "األساسية"
فـ ــي االزدح ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــروري أمـ ــام
الـ ـب ــواب ــة الـ ـم ــؤدي ــة إلـ ــى ال ـك ـل ـيــة،
ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا ل ـ ـغ ـ ـيـ ــاب الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ف ــي
سـيــر ال ـمــرك ـبــات ،بينما شهدت

"الـ ــدراسـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة" (بـنـيــن)
ً
ً
ح ـ ـضـ ــورا ض ـئ ـي ــا مـ ــن ال ـط ـل ـبــة،
مــع ع ــدم ان ـض ـبــاط الـمــوجــوديــن
بحضور المحاضرات.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ك ـل ـي ـت ــي ال ـت ــرب ـي ــة
األساسية والدراسات التجارية
"بنات" ،كان لهما نصيب االسد

بالفصل الصيفي ،وإنـمــا إعــادة
ال ـم ـقــررات الـتــي رس ـبــوا فيها أو
تقديرها ضعيف ،ليتمكنوا من
رفع اإلنذار.
وذك ـ ـ ــرت أنـ ــه ي ـس ـمــح لـلـطــالــب
ب ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات ب ــال ـل ـغ ــة
اإلنكليزية للمرة األولــى وإعــادة
ا لـمـقــررات باللغة العربية فقط،
الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـحـ ــد األقـ ـص ــى
للتسجيل هو  6وحدات دراسية.

بتمديد فترة السحب واإلضــافــة وتفعيل نظام
"عرض الحالة" ،ألن هذا النظام يساعد في تذليل
الصعوبات التي تواجه الطلبة ،معربا عن أمله أن
تتجاوب العمادة مع مطلب االتحاد حفاظا على
المسيرة الدراسية للطلبة ،إضافة الى التعميم
عـلــى مـكـتــب الـمـسـجــل ال ـعــام بــالـهـيـئــة ،ومـكــاتــب
التسجيل بالكليات ،الستقبال الطلبة ومساعدتهم
في تخطي أي صعوبات تواجههم.

من الزحام ،إال أن كلتيهما شهدتا
ً
انضباطا فــي الحضور وكثافة
عالية من الطالبات خالل الفترة
الصباحية ،ومع تقدم الساعات
بـ ــدأت االعـ ـ ــداد تـنـخـفــض ،حيث
ت ـح ــرص أغ ـل ــب ال ـط ــال ـب ــات على
اخذ المقررات في ساعات مبكرة
لتفادي الزحام وارتفاع درجات
الحرارة.
ول ــم تختلف ال ـطــرق الـمــؤديــة
إلـ ــى م ــواق ــع ك ـل ـيــة ال ـش ــوي ــخ فــي
ً
االزدح ـ ــام ال ـم ــروري ،تــزام ـنــا مع
مــواع ـيــد ع ـمــل مــوظ ـفــي وزارات
ال ــدول ــة ،ولـكــن ك ــان هـنــاك الـتــزام
مـ ـ ـ ــروري فـ ــي م ـح ـي ــط ال ـم ــواق ــف
ال ـمــؤديــة إل ــى الـكـلـيــات ،مــع عــدم
وج ـ ـ ـ ـ ــود ك ـ ـثـ ــافـ ــة ط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ألن
م ـ ـحـ ــاضـ ــرات أغـ ـل ــب ال ــدارسـ ـي ــن
مـتـفــاوتــة الـمــواعـيــد ال فــي وقــت
واحـ ـ ــد ،ف ـع ـقــب ح ـض ــور ال ـطــالــب
المحاضرة يغادر الكلية مباشرة.
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أكاديميا

الدراسية» لخريجي
«الفرص
ً
الثانوية يبدأ غدا
ت ـق ـي ــم رابـ ـ ـط ـ ــة ال ـم ـس ـت ـج ــدي ــن
التابعة لالتحاد الوطني لطلبة
جامعة الكويت معرض الفرص
الـ ــدراسـ ـي ــة الـ ـسـ ـن ــوي لـخــريـجــي
الـثــانــويــة ،برعاية وزي ــر التربية
وزي ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .حامد
ً
الـعــازمــي ،اعـتـبــارا مــن  5حتى 6
الجاري من الـ 9حتى  12مساء في
أرض المعارض قاعة .4A
وذك ــرت الــرابـطــة ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،أن "ال ـم ـعــرض
ت ـت ـخ ـل ـلــه مـ ـح ــاض ــرات تـعــريـفـيــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة
وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ــوظـ ـيـ ـف ــي لـ ـه ــا"،
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك أسـ ــاتـ ــذة
يـ ـح ــاض ــرون ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء عــن
م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات ،وهـ ــم:
د .أمـ ـ ـث ـ ــال الـ ـح ــويـ ـل ــة ع ـ ــن ك ـل ـيــة
العلوم االجتماعية ،ود .مشاري
الـنــاهــض عــن "الـعـلــوم اإلداريـ ــة"،
ود .عبدالله الفيلكاوي عن كلية
التربية ،بينما يحاضر عدد من
األساتذة يوم الخميس ،وهم :د.
أنوار اإلبراهيم عن كلية الهندسة

وال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول ،وم .عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الجناحي عن تخصص اإلعــام،
والمحامي عبدالله الكندري عن
تخصص الحقوق.
الـ ـج ــدي ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن ه ـن ــاك
م ـ ـشـ ــاركـ ــات ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض مــن
االتـحــاد الوطني لطلبة الكويت
في الواليات المتحدة األميركية،
واالت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـط ـل ـب ــة
الكويت فــرع المملكة المتحدة،
ول ـج ـن ــة ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا فــي
جامعة الكويت ،ورابطة الطلبة
المحولين.

«اتحاد أميركا» يعلن مواعيد
استقبال الطلبة في مقره
أعلن االتحاد الوطني لطلبة الكويت بالواليات المتحدة مواعيد
استقبال الطلبة في مقره ببرج التعليم العالي "السنابل" ،خالل الفترة
من األحد إلى الخميس من كل أسبوع ،الفتا إلى أن الفترة الصباحية
تنطلق من الساعة  11صباحا حتى  2عصرا ،والمسائية من  9مساء
حتى  12صباحا.
وأوضــح االتحاد ،في تصريح صحافي أمــس ،أنه يرد على جميع
استفسارات الطلبة ويقوم بتوجهيهم وارشادهم في اإللتحاق بالبعثة
الخارجية.
إلــى ذل ــك ،واص ــل االتـحــاد حملة توقيع الـنــواب على وثيقته التي
تتضمن المطالبة بإلغاء شرط اآليلتز ،ومنهم النواب محمد هايف،
وشعيب المويزري ،ود .حمود الخضير ،الفتا إلى أن موقفهم صريح
في هذه القضية ،ووعدوا بالتحرك إللغاء القرار.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.746

ً
ً
سداد عيني لمبلغ الـ  90مليونا من األسهم على أساس سعري  520فلسا
محمد اإلتربي

كشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» عن إعداد مبادرة
تحمل هيكلة مالية يمكن أن تطرح للنقاش خالل المرحلة
المقبلة ،تتعلق بحل ملف أسهم بنك بوبيان بين البنك
التجاري وشركة دار االستثمار.
في التفاصيل ،تشير المصادر إلى أن المبادرة ،التي
يتم اإلعــداد والتحضير لها سترتكز على جملة مفاصل
أساسية أهمها اآلتي:
 - 1أسعار وقيمة األسهم المرهونة المحكوم بإعادتها
تفوق قيمتها مبلغ الـ 90مليون دينار.
 - 2أن تتم التسوية والقيام بعمل مقاصة بين طرفي
النزاع ،بحيث تتم التسوية العينية بأن يأخذ البنك الدائن
ً
قيمة الـ  90مليون دينار أسهما وتتم إعــادة الباقي لدار
االستثمار.

٤.710

٤.812

2.472 2.829 3.299

مبادرة لتسوية نزاع أسهم «بنك بوبيان» ...بنظام المقاصة
 - 3سيتم اقتراح سعر أساس مبدئي لعملية التسوية
ً
والتقاص بسعر  520فلسا للسهم كسعر مبدئي الحتساب
قيمة األسهم.
 - 4توقيع عقود اتفاق وتسوية وعرضها على جهات
االخ ـت ـصــاص كــافــة وتــوثـيـقـهــا فــي المحكمة والـحـصــول
على الموافقة عليها ثم العودة إلى البنك المركزي وكذلك
هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة كأطراف ستكون
حاضرة في التنفيذ.
 - 5ان ـتــداب مــراقــب حـســابــات مــوثــوق ومـحــايــد للقيام
بعملية الهيكلة واحتساب المبالغ واالستحقاقات بدقة.
وت ـش ـيــر ال ـم ـص ــادر إل ــى أن ــه ب ـم ـجــرد إن ـج ــاز ال ـم ـبــادرة
ستعرض للنقاش على األطراف المعنية للتفاوض وبحث
إمكانية تطبيقها وتنفيذها إل نـهــاء هــذا الملف المعقد

السوق األول السوق الرئيسي

الذي مر عليه نحو  9سنوات كاملة ما بين نقاش ونزاع
فــي أروقــة القضاء كــواحــدة مــن أطــول القضايا التجارية
ً
تداوال في المحاكم الكويتية ،التي مرت بثالث درجات من
درجات التقاضي.
ً
وعمليا ،تــرى مـصــادر استثمارية أن «الـ ــدار» يصعب
ً
عليها توفير نحو  90مليون دينار نقدا «كاش» في هذه
الظروف ،بالتالي بحسب الواقع فإن تلك المبادرة تصب
فــي مصلحتها أ كـثــر ،إذا نجحت فستحصل على حصة
مــن األسـهــم تعزز أصولها ويمكن أن تحقق لها سيولة
كبيرة في حال تسييلها ،أو تعزز من قيمة الرهونات التي
تفاوض على اساسها مع الدائنين.

«نزع الملكية» 1407 :معامالت في مايو
أع ـل ـنــت إدارة نـ ــزع الـمـلـكـيــة
ل ـل ـم ـن ـف ـعــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،أن
إج ـمــالــي الـمـعــامــات ال ـصــادرة
وال ـ ــواردة الـتــي أنـجــزتـهــا خــال
شهر مايو الماضي بلغ 1407
معامالت.
و قـ ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر اإلدارة ،فـهــد
الشعلة ،في تصريح صحافي،
إن عدد شهادات لمن يهمه األمر
الـصــادرة لألفراد والمؤسسات
بلغ  1156شهادة ،في حين بلغ
عــدد الكتب الـصــادرة لـلــوزارات
والجهات الحكومية  150كتابا.
وتهدف اإلدارة إلى نزع ملكية
العقارات واألراضي واالستيالء
عليها مؤقتا للمنفعة العامة،
ب ـنــاء عـلــى ق ـ ــرارات صـ ــادرة عن

فهد الشعلة

م ـج ـل ـس ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـبـ ـل ــدي،
وتحديد المخصصات المالية
للتعويضات المقررة.

تباين أداء مكونات السوق األول وفتور على تعامالت «الرئيسي»
مؤشر البورصة العام يكسب  %0.25والسيولة  8.7ماليين دينار
تباين أداء مؤشرات األسهم
في دول مجلس التعاون
الخليجي ،في حين واصل
السوق السعودي حصد النقاط
الخضراء وربح  %1.7للجلسة
الثانية على التوالي.

بعض األسهم
محدودة الدوران
تراجعت لتؤثر
على إقفال المؤشر
ً
مسجال خسارة
على عكس مؤشري
السوق العام واألول

●

علي العنزي

اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع م ـ ــؤش ـ ــر بـ ــورصـ ــة
الكويت العام أن يقفل أخضر في
أولى جلسات شهر يونيو أمس،
ً
وحقق ارتفاعا بنسبة ربع نقطة
مئوية تعادل  11.16نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  4746.88نـقـطــة
وبسيولة بلغت  8.7ماليين دينار
تداولت ما مجموعه  38.5مليون
س ـهــم ع ــن ط ــري ــق  2343صـفـقــة،
ً
وكـ ــان داعـ ـم ــا ل ــه م ــؤش ــر ال ـســوق
األول بمكاسب جيدة بلغت 0.4
في المئة هي  19.48نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  4710.03ن ـقــاط
ً
ومستحوذا على الحصة الكبرى
من السيولة البالغة  7.1ماليين
دي ـ ـنـ ــار ب ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت ب ـل ـغ ــت 15.9
مليون سهم نفذت من خالل 1389
صفقة ،بينما خسر مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.08في المئة
ت ـســاوي  3.88نـقــاط ليقفل على
مستوى  4812.46نقطة وبسيولة
محدودة لم تتجاوز  1.58مليون
دينار تداولت  22.6مليون سهم
نفذت عن طريق  954صفقة.

تركيز أكبر وفتور واضح
ان ـق ـس ـمــت ت ـع ــام ــات ب ــورص ــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،وفـ ـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة
ت ـ ـعـ ــامـ ــات ش ـ ـهـ ــر يـ ــون ـ ـيـ ــو ب ـيــن
اس ـت ـمــرار وزي ـ ــادة تــركـيــز نشاط
وس ـ ـيـ ــولـ ــة األس ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة،

مؤشر مورغان ستانلي بنهاية
هذا الشهر.

أداء القطاعات

الـتــي تباين أداؤه ــا مــع أفضلية
لــأس ـهــم ال ــراب ـح ــة ح ـيــث حققت
م ـكــاســب واض ـح ــة وع ـل ــى عكس
األسـ ـه ــم ،ال ـت ــي م ـن ـيــت بـخـســائــر
م ـح ــدودة ،وكــانــت مـتـنــوعــة بين
أسهم قطاع مصارف أو خدمات
واتصاالت ،وكان سهما الوطني
وبنك بوبيان هما األفضل ،وقد
استحوذا على نسبة كبيرة من
سيولة السوق اإلجمالية تقترب

«مراقبة اإلنتاج» ناقشت تأثير اتفاق
الخفض على األسواق
قالت اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض إنتاج
النفط بين دول منظمة «أوبــك» والــدول من خارجها،
ً
إن دول ــة الـكــويــت استضافت مـســاء السبت اجتماعا
ً
تشاوريا غير رسمي للجنة ناقش خاللها الوزراء مدى
المساهمة اإليجابية التفاق الخفض في إعادة التوازن
ألسواق النفط العالمية.
وأوض ـح ــت الـلـجـنــة ف ــي ب ـيــان أم ــس ،أن االجـتـمــاع
التشاوري حضره وزراء النفط والطاقة في المملكة
العربية السعودية  -التي ترأس اللجنة  -وسلطنة عمان
والجزائر ودولة الكويت  -وهم أعضاء اللجنة إضافة
إلى وزيــر الطاقة في دولــة اإلمــارات العربية المتحدة
رئيس مؤتمر (أوبك) في دورته الحالية.
وذكرت أن الوزراء المجتمعين أشادوا بنتائج العمل
المشترك ،وشددوا على ضرورة المحافظة على إطار
العمل الجماعي بين الدول األعضاء في إعالن التعاون
المشترك والتأسيس لعمل مستدام على المدى البعيد
للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول
المستهلكة وا ل ــدول المنتجة للنفط على حــد ســواء

من نصفها وتراجعت تعامالت
بـعــض األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة كسهم
زيــن الــذي تراجع بشكل محدود
وللجلسة الثانية على التوالي،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا انـ ـخـ ـفـ ـض ــت تـ ـع ــام ــات
ً
ونـ ـ ـش ـ ــاط األسـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـمـ ــومـ ــا فــي
ً
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،وخ ـصــوصــا
األهـ ـل ــي وه ـي ــوم ــن س ــوف ــت الـتــي
ً
دائما ما تتركز حولهما السيولة،
وغابت أسهم النشاط وكان أكثر

ً
س ـهــم ن ـش ــاط ــا عـ ـق ــارات ال ـكــويــت
وبتداوالت لم تتجاوز  2.2مليون
سهم ،كما تراجعت بعض األسهم
مـ ـح ــدودة الـ ـ ـ ــدوران ل ـتــؤثــر على
إق ـفــال الـمــؤشــر ليسجل خـســارة
وعـ ـل ــى ع ـك ــس م ــؤش ــري ال ـس ــوق
ا لـ ـ ـع ـ ــام واألول ا ل ـ ـلـ ــذ يـ ــن س ـجــا
مكاسب جيدة في بداية تعامالت
الشهر.
في المقابل ،وللجلسة الثانية

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
م ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار أمـ ـ ــس عـنــد
م ـس ـتــوى  0.302ديـ ـن ــار ،في
حـ ـي ــن اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـ ـي ـ ــورو عـنــد
مستوى  0.352دينار ،مقارنة
بأسعار صرف يوم الخميس
الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي
ف ـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني إن «سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ارتـ ـف ــع إلـ ــى م ـس ـت ــوى 0.403
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر الـ ـف ــرن ــك
الـ ـس ــويـ ـس ــري ع ـن ــد م ـس ـتــوى
 0.305دينار ،بينما بقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير».

ويعزز النمو االقتصادي العالمي ويحافظ على تدفق
االستثمارات في قطاع الطاقة.
ولفتت اللجنة الوزارية إلى أن الوزراء ناقشوا خالل
االجتماع أوضاع أسواق النفط العالمية والتزام الدول
باتفاق خفض اإلنـتــاج ومــدى تأثيره اإليجابي على
إعــادة الـتــوازن لــأســواق واستعرضوا ما تحقق منذ
بدء العمل باالتفاق في يناير  2017كما تم التباحث
في توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ،وأكــدوا
أهـمـيــة تــأمـيــن اإلم ـ ــدادات الـكــافـيــة مــن الـنـفــط لتلبية
الطلب العالمي ودعم نمو االقتصاد العالمي وضرورة
المحافظة على تــوازن األس ــواق .وأف ــادت اللجنة بأن
ً
الوزراء شكروا دولة الكويت وتحديدا وزير النفط وزير
الكهرباء والماء بخيت الرشيدي على استضافتهم لهذا
االجتماع التشاوري وحسن اإلعداد له.
يــذكــر ان الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة لـمــراقـبــة ات ـفــاق خفض
اإلنتاج ستعقد اجتماعها الرسمي التاسع في مدينة
فيينا بتاريخ  21يونيو الجاري.
(كونا)

على التوالي يقود «تاسي» مؤشر
الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــؤشـ ــرات
الـمـنـطـقــة وي ـب ــدأ ع ـلــى إيـجــابـيــة
واضحة ،ويتداول بمكاسب كبيرة
بلغت  1.7فــي المئة ربحت معه
أسواق دبي وقطر والكويت بينما
خسرت أسواق أبوظبي ومسقط
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،وتـ ــأتـ ــي إي ـج ــاب ـي ــة
السوق السعودي على وقع قرب
اسـتـحـقــاق مــراج ـعــة تــرقـيـتــه في

مــالــت الـقـطــاعــات فــي بــورصــة
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى األداء ال ـس ـل ـبــي إذ
انخفضت مؤشرات ستة قطاعات
هي النفط والغاز بـ  4نقاط ومواد
أســاسـيــة بـ ـ  3.6ن ـقــاط وخــدمــات
مــال ـيــة ب ـ ـ  2.6نـقـطــة واتـ ـص ــاالت
ب ـن ـق ـط ـت ـيــن وسـ ـل ــع اس ـت ـهــاك ـيــة
ب ـن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة وعـ ـق ــار ب ـ ـ 0.23
نـقـطــة ،بينما ارتـفـعــت مــؤشــرات
أرب ـ ـع ـ ــة قـ ـط ــاع ــات ه ـ ــي خ ــدم ــات
استهالكية بـ  10.6نقاط وبنوك
بـ  4.3نقاط وصناعة بـ  3.2نقاط
وتــأم ـيــن ب ـ ـ  2.6ن ـق ـطــة ،واسـتـقــر
مـ ــؤشـ ــرا ق ـط ــاع ـي ــن ه ـم ــا م ـنــافــع
ورعاية صحية وبقيا دون تغيير.
وت ـص ــدر س ـهــم وط ـن ــي قــائـمــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ بلغت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  1.8مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
بارتفاع بنسبة  0.14فــي المئة،
تاله سهم بنك بوبيان بتداول 1.7
مليون دينار وبنمو بنسبة 1.8
فــي الـمـئــة ،ثــم سهم زيــن بـتــداول
 887ألف دينار وبتراجع بنسبة
ً
 0.53في المئة ورابعا سهم بيتك
ً
ً
متداوال  861ألف دينار ومرتفعا
ً
 1.17في المئة وأخيرا سهم أهلي
مـتـحــد ب ـت ــداول  364أل ــف ديـنــار
وبارتفاع بنسبة  1.7في المئة.
وم ـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األسـ ـه ــم

ً
األكثر كمية ،جاء أوال سهم بنك
بوبيان إذ تداول بكمية بلغت 3.4
مــايـيــن سـهــم وبــارت ـفــاع بنسبة
ً
 1.8فــي المئة وج ــاء ثانيا سهم
عـ ـق ــارات ك بـ ـت ــداول  2.6مـلـيــون
سهم وبنمو بنسبة  1في المئة
ً
وجــاء ثالثا سهم وطني بتداول
 2.5مليون سهم وبنمو بنسبة
ً
 0.14في المئة وجاء رابعا سهم
زيـ ــن بـ ـت ــداول  2.3م ـل ـيــون سهم
وبتراجع بنسبة  0.53في المئة
ً
وجــاء خامسا سهم أهلي متحد
بتداول  2.1مليون سهم وبارتفاع
بنسبة  1.7في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا سـهــم تـمـكـيــن إذ ارتـفــع
بنسبة  35.1في المئة تاله سهم
المصالح ع بنسبة  9.9في المئة
ثم سهم بوبيان د ق بنسبة  7في
ً
المئة ورابعا سهم مراكز بنسبة
ً
 5في المئة وأخيرا سهم السور
بنسبة  4.8في المئة.
ً
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا
سهم شارقة أ إذ انخفض بنسبة
 9ف ــي ال ـم ـئ ــة تـ ــاه س ـه ــم األمـ ــان
بـنـسـبــة  7.2ف ــي ال ـم ـئــة ث ــم سهم
م ـش ــاع ــر ب ـن ـس ـبــة  6.5ف ــي الـمـئــة
ً
ورابعا سهم كويتية بنسبة 5.5
ً
في المئة وأخيرا سهم المغاربية
بنسبة  5.2في المئة.

أخبار الشركات
«عمومية لوجستيك» توافق على زيادة رأس المال
قالت شركة كي جي إل لوجستيك إن الجمعية
العمومية غير العادية وافقت على زيادة رأسمال
الشركة من  70مليون ديـنــار ،الــى  73.5مليونا،
أي بزيادة  3.50ماليين دينار ،نتيجة إصدار 35
مليون سهم تمثل نسبة  5في المئة من رأس المال

«األولى لالستثمار» :استقالة
عضوين من مجلس اإلدارة
أعـلـنــت الـشــركــة االولـ ــى لــاسـتـثـمــار أن ــه تمت
استقالة كل من عضو مجلس اإلدارة ،الممثل عن
شركة الوسيط لألعمال المالية ،حمد الحميدي،
ً
وعمرو سرحان ممثال عن شركة البوابة الوطنية
للتجارة العامة والمقاوالت ،ألسباب خاصة ،وذلك
ً
اعتبارا من  31مايو الماضي.

المصدر والمدفوع بواقع  5أسهم لكل  100سهم،
ت ــوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين
الـمـسـجـلـيــن ف ــي س ـج ــات ال ـشــركــة بـنـهــايــة يــوم
االستحقاق بتاريخ  19يونيو الجاري ،على أن
يتم توزيع أسهم المنحة بتاريخ  21منه.

انتخاب أعضاء مجلس
إدارة «المدار»
أفادت شركة المدار للتمويل واالستثمار بأن
الجمعية العمومية انتخبت أعضاء مجلس اإلدارة
الجديد لدورته  ،2021 - 2018وضم المجلس كال
من صالح الذكير ،ووليد العصفور ،وماجد العلي،
وعبدالله السيف ،وباسم المظفر.

«المركز» :تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز ألسواق الخليج  %0.4في مايو
توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نمو اإلنتاج داخل «أوبك» وخارجها
قال تقرير المركز المالي الكويتي
«المركز» عن األسواق في شهر مايو،
إن أداء أس ـ ــواق ال ـم ــال الخليجية
ت ـ ــراج ـ ــع وس ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـخ ـ ــاوف بـ ـش ــأن
التقييمات بين الشركات ذات األسهم
الرئيسية ،مما دفع المستثمرين إلى
ً
جني األرباح تحسبا لتدني أسعار
األسهم.
ووف ــق التقرير ،انخفض مؤشر
س ـ ـتـ ــانـ ــدرد آن ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــورز لـ ــأسـ ــواق
الخليجية بنحو  0.4في المئة خالل
هذا الشهر ،ليتقلص العائد السنوي
إلى  8.7في المئة .ويمكن إرجاع تلك
النتائج السلبية إلى مؤشرات دبي

وتداول وأبوظبي ،التي أنهت الشهر
بانخفاض بنسبة  3.3و 2.6و 2.5في
المئة على التوالي.
وفــي التفاصيل ،وعلى النقيض
مــن ذل ــك ،أن ـهــى ال ـمــؤشــر الرئيسي
لبورصة الكويت وبورصة البحرين
الشهر على ارتفاع بنسبة  0.9و0.6
ف ــي الـمـئــة عـلــى ال ـت ــوال ــي .كـمــا بقي
مــؤشــر مــورغــان ستانلي العالمي
ً
ثــاب ـتــا خ ــال ال ـع ــام ،بـيـنـمــا تــراجــع
مؤشر مــورغــان ستانلي لألسواق
الناشئة بنسبة  3.8في المئة لهذا
الشهر.
وكان كل من بنك قطر اإلسالمي

وب ـنــك قـطــر الــوطـنــي أك ـبــر رابـحـيــن
بين األسهم الرئيسية في األســواق
الـخـلـيـجـيــة هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،إذ حقق
ً
سهم كل منهما ارتفاعا بنسبة 7.3
و 5.1على التوالي ،وسجل بنك قطر
الــوطـنــي أعـلــى سـعــر لــه مـنــذ يناير
.2015
ومن الجدير ذكــره أن أربــاح بنك
قـطــر الــوطـنــي ارتـفـعــت  7فــي المئة
في الربع األول من عام  2018مقارنة
بتسجيلها  0.88مـلـيــار دوالر في
الربع األول من عام  .2017وكان سعر
سهم سابك واالتصاالت السعودية
ً
ه ـم ــا األكـ ـث ــر ارتـ ـف ــاع ــا ب ـي ــن أس ـهــم

ال ـشــركــات ال ـس ـعــوديــة عـلــى أس ــاس
سقف السوق ،بنسبة  13.85و 7.1في
ً
المئة على التوالي ،مدفوعا بزيادة
في أرباح الشركتين.
وأشار التقرير إلى أن خام برنت
ارت ـف ــع بـنـسـبــة  3.2ف ــي الـمـئــة لـهــذا
ً
الشهر ،مسجال مكاسب بلغت منذ
بــدايــة ال ـعــام حـتــى تــاريـخــه  16في
المئة.
ً
وكــان سعر النفط متقلبا خالل
الشهر ،إذ وصل لفترة وجيزة إلى 80
ً
دوالرا ،بعد أن بدأ الشهر عند سعر
ً
ً
 73دوالرا تقريبا.
وحقق تداول النفط أعلى مستوى

لــه فــي ثــاث سـنــوات ونصف خالل
ه ــذا الـشـهــر نتيجة لـلـمـخــاوف من
انقطاع اإلمدادات من فنزويال وإيران.
ك ـمــا أل ـم ـحــت الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية وروسيا إلى اتجاههما
ن ـح ــو ت ـق ـل ـيــص ال ـ ـعـ ــرض مـ ــن أج ــل
استغالل فرصة ارتفاع أسعار النفط،
مع محاولتها تجنب اخفاض الطلب
في حال رفع أسعار النفط بصورة
كبيرة.
بينما حافظت الواليات المتحدة
على أسعار الفائدة الفدرالية دون
تغيير ،وهــو قــرار تم التوصل إليه
ب ــاإلجـ ـم ــاع .وهـ ـك ــذا ح ــاف ـظ ــت دول

مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي على
سعر الفائدة المحلية دون تغيير.
وم ــع ذلـ ــك ،م ــن الـمـحـتـمــل أن تــرفــع
الــواليــات المتحدة أسـعــار الفائدة
ثــاث م ــرات خــال الـفـتــرة المتبقية
من العام ،ومن المتوقع أن يكون أول
ً
ارتفاع في اجتماع يونيو متبوعا
بتوقعات رفع الفائدة في سبتمبر
وديسمبر كذلك.
ومع تحسن سيناريو االقتصاد
الـ ـكـ ـل ــي فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـط ـب ـي ــق ل ــوائ ــح
جــديــدة ،فــإن التغييرات فــي سلوك
وديـمـغــرافـيــة المستهلكين ،عــاوة
على عمليات الــدمــج واالسـتـحــواذ،

ً
ً
يمكن أن تكون مصدرا رئيسيا لقيمة
مضافة على المستوى التشغيلي
واالستراتيجي.
واتضحت تلك الحقيقة من صفقة
اندماج بنك اإلم ــارات دبــي الوطني
ودينيز بنك التركي .كما أوشك البنك
الـسـعــودي البريطاني وبـنــك األول
على إكمال صفقة االندماج بقيمة 5
ً
مليارات دوالر ليكون ذلك تأسيسا
لثالث أكبر كيان مصرفي في المملكة
العربية السعودية.
ول ـت ـك ــون هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة األولـ ــى
مــن نــوعـهــا فــي ال ـق ـطــاع المصرفي
بالمملكة خالل عقدين ،منذ اندماج

البنك الـسـعــودي األمـيــركــي والبنك
السعودي المتحد عام  .1999وتبلغ
أص ــول الـكـيــان الـجــديــد حــوالــي 77
مليار دوالر ،وهــي دفـعــة قــويــة من
دون أدن ــى شــك للقطاع المصرفي
السعودي.
من جهة أخــرى ،وافقت اإلمــارات
على أحقية األجانب بملكية الشركات
بنسبة  100في المئة بحلول نهاية
العام .وتلقت أسهم قطاع العقارات
ً
ً
على وجــه الخصوص دعـمــا كبيرا
ب ـق ــرار الـمـلـكـيــة األج ـن ـب ـيــة الـكــامـلــة
للشركات ،إذ تسعى الحكومة لجذب
المزيد من االستثمارات.

ةديرجلا
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العقار ومواد البناء

١٣

اقتصاد

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

مطلوبات الشركات العقارية تشكل  %52من موجوداتها
إحصائية لـ ةديرجلا  %2.2 :نمو الموجودات لتبلغ  5.52مليارات دينار في الربع األول
•

ذكر عدد من العقاريين أن
ارتفاع مطلوبات الشركات
العقارية خالل فترة الربع
األول من العام الجاري ،جاء
بسبب وجود عدد كبير من
المشاريع التطويرية ،التي
تعمل الشركات العقارية
الكبرى على تنفيذها.

ارتفعت موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة
الكويت بنسبة  2.2في المئة ،أي بما قيمته  124مليون دينار،
لتبلغ  5.52مليارات دينار ،خالل فترة الربع األول المنتهي في
 31مارس  ،2018مقارنة بموجودات بلغت قيمتها  5.40مليارات
خالل الفترة المذكورة من عام .2017
وبحسب اإلحصائية ،التي أعدتها "الجريدة" عن موجودات
الشركات العقارية ومطلوباتها ،خالل فترة الربع األول من العام
الحالي ،ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي ،ارتفعت
ً
أيضا مطلوبات الشركة العقارية بما نسبته  3.9في المئة ،لتبلغ
 2.62مليار دينار ،مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها  2.52مليار
دينار ،أي بزيادة قدرها  99مليون دينار.
وبلغت نسبة مطلوبات الشركات العقارية من موجوداتها
 52في المئة ،أي إن المطلوبات تشكل نصف قيمة موجودات
ً
ال ـشــركــات ال ـع ـقــاريــة ،عـلـمــا أن مـطـلــوبــات ال ـشــركــات الـعـقــاريــة
أغـلـبـهــا يـمـثــل ت ـمــويــات وت ـس ـه ـيــات بـنـكـيــة وم ـك ــاف ــأة نـهــايــة
الخدمة للموظفين ،ودائنين آخرين ،في حين تشكل العقارات
االستثمارية وعقارات قيد التطوير واستثمارات في شركات
زميلة وممتلكات وآالت وم ـعــدات أغـلــب مــوجــودات الشركات
العقارية.
وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية
ال ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت م ــن ح ـيــث األك ـبــر
ً
حجما في الموجودات ،إذ بلغت موجوداتها
 815.9مليون دينار ،خالل فترة الربع األول
المنتهي في  31مارس  ،2018مقارنة
ب ـمــوجــودات بـلـغــت قيمتها 722.8
مليون ديـنــار ،خــال الفترة نفسها
من عام  ،2017أي بنمو بلغت نسبته
 12.8في المئة.
وتأتي شركة العقارات المتحدة
ً
ثــانـيــا ،إذ بلغت قيمة موجوداتها
 601.6مليون دينار ،مقارنة بـ579.2
مليون ديـنــار ،بــزيــادة نسبتها 3.8
ف ــي ال ـم ـئــة ،تـلـيـهــا شــركــة الـتـمــديــن
العقارية ،بموجودات بلغت قيمتها
 536مليون دينار ،مقارنة مع 483
ً
مليونا ،أي بــارتـفــاع بلغت نسبته
 10.7في المئة.
وجاءت شركة التجارية العقارية
ً
راب ـ ـعـ ــا ،ب ـح ـجــم مـ ــوجـ ــودات بـلـغــت
قيمتها  519مليون دينار ،إذ إنها
ً
ً
شـهــدت انـخـفــاضــا طـفـيـفــا ،مقارنة
بالفترة ذاتها من عام  ،2017تليها

شركة الوطنية العقارية  501.5مليون دينار ،مقارنة بموجودات
بلغت قيمتها  530.7مليون دينار ،أي بانخفاض بلغت نسبته
 5.5في المئة.
ً
وعن الشركات األكثر نموا في حجم موجوداتها ،فتصدرت
شركة ريم العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في بورصة
الكويت ،إذ نمت موجوداتها بنسبة  23.3في المئة ،لتصل إلى
 25.1مليون دينار ،خالل فترة الربع األول المنتهي في  31مارس
ً
 ،2018مقارنة بموجودات بلغت قيمتها  20.3مليونا ،وذلك خالل
الفترة ذاتها من عام .2017
ً
وحلت شركة منشآت للمشاريع العقارية ثانيا ،بنمو نسبته
 17.6في المئة ،إذ ارتفعت الموجودات من  151مليون دينار،
لتصل إلــى  178مليون دي ـنــار ،تليها شــركــة أرك ــان العقارية،
بنسبة نمو بلغت  13.1في المئة ،حيث بلغت موجوداتها 75.2
مليون دينار ،مقارنة بـ  50.5مليون دينار ،تليها شركة المباني
بنسبة بلغت  12.8في المئة ،ومن ثم شركة الصالحية العقارية
نسبة  12في المئة.

انخفاض الموجودات
ً
وبالنسبة للشركات األكثر انخفاضا في موجوداتها ،تصدرت
شــركــة الـمـصــالــح الـعـقــاريــة ال ـشــركــات الـعـقــاريــة ال ـمــدرجــة في
البورصة ،بانخفاض بلغت نسبته  22.7في المئة ،إذ انخفضت
مــوجــودات ـهــا مــن  145.8مـلـيــون دي ـن ــار ،عــن ف ـتــرة الــربــع األول
المنتهي في  31مارس  ،2017لتصل إلى  112.6مليون دينار،
خالل الفترة ذاتها من العام الحالي.
ً
وجاءت شركة المزايا القابضة ثانيا ،بنسبة انخفاض
في الموجودات بلغت  11.6في المئة ،إذ انخفضت من
 254.6مليون دينار ،لتصل إلى  225مليون دينار ،تليها
شركة أعيان العقارية بانخفاض في حجم موجوداتها
بلغ  11.3في المئة ،إذ انخفضت من  120مليون دينار،
لتصل الى  106مليون دينار.
ً
ث ــم جـ ــاءت شــركــة الـعــربـيــة ال ـع ـقــاريــة رابـ ـع ــا ،بنسبة
انخفاض في الـمــوجــودات بلغت  9.6في المئة ،وبلغت
 162مليون دينار ،مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 179
مليون دينار ،تليها شركة اإلنماء العقارية،
بانخفاض نسبته  9.3فــي الـمـئــة ،إذ بلغت
موجودات الشركة  83.6مليون دينار ،مقارنة
بـ 92.2مليون دينار.
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـخ ــص
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات األك ـ ـب ـ ــر
ً
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي
م ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــات ـ ـهـ ــا ،ف ـق ــد

جاء ت شركة العقارات المتحدة في الصدارة وبالمركز األول،
إذ بلغ حجم مطلوباتها  374مليون دينار ،خــال فترة الربع
األول من عام  ،2018مقارنة بمطلوبات بلغت قيمتها  340مليون
دي ـنــار ،خــال الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام الـمــاضــي ،تليها شركة
المباني بمطلوبات بلغت قيمتها  360مليون دينار ،مقارنة
 295مليون دينار.
ً
وحـلــت شــركــة الـتـمــديــن الـعـقــاريــة ثــال ـثــا ،بحجم مطلوبات
ً
بلغت قيمتها  294مليون دينار ،مقارنة بــ 243مليونا ،تليها
شركة الوطنية العقارية بمطلوبات قيمتها  262مليون دينار،
مقارنة مع  285مليون دينار ،ثم تليها شركة التجارية العقارية
بمطلوبات بلغ حجمها  200مليون دينار ،مقارنة بـ 217مليون
دينار.

نمو المطلوبات
ً
وعن الشركات األكثر نموا في حجم مطلوباتها ،فقد تصدرت
شركة ريم العقارية باقي الشركات ،إذ نمت مطلوب "ريم" بنسبة
 105في المئة ،وارتفعت من  4.2ماليين دينار ،خالل فترة الربع
األول المنتهي في  31مارس  ،2017لتصل الى  8.7ماليين دينار،
خالل الفترة ذاتها من عام  ،2018فيما تليها شركة مدينة األعمال
الكويتية العقارية ،بنسبة نمو في المطلوبات بلغت  76.7في
ً
المئة ،اذ ارتفعت من  6.3ماليين دينار ،لتصل إلى  11.1مليونا.
ً
وجاء ت شركة التجارة واالستثمار العقاري ثالثا ،إذ نمت
مطلوباتها بما نسبته  30.8في المئة ،لتصل إلى  33.4مليون
دينار ،مقارنة ب ــ 25.6مليون دينار ،تليها شركة المباني
بنسبة نمو بلغت  22فــي المئة ،ثــم تليها شركة منشآت
للمشاريع العقارية بنسبة نمو بلغت  21.8في المئة ،لترتفع
ً
مطلوباتها من  78.8مليون دينار ،لتصل إلى  96مليونا.
ً
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـش ــرك ــات األك ـ ـثـ ــر انـ ـخـ ـف ــاض ــا فـ ــي حـجــم
مطلوباتها ،تصدرت شركة شركة سنام العقارية االنخفاض
ف ــي حـجــم مـطـلــوبــاتـهــا بـلـغــت نـسـبـتــه  28.8ف ــي ال ـم ـئــة ،اذ
انخفضت المطلوبات من  149ألف دينار ،خالل
فترة الربع األول من عام  ،2017لتبلغ  106ماليين
دينار ،خــال الفترة ذاتها من عــام  ،2018تليها
شركة المصالح العقارية بنسبة انخفاض بلغت
 26.4في المئة ،إذ انخفضت المطلوبات من 114.4
مليون دينار ،لتصل إلى  84.1مليون دينار.
وت ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة ع ـ ـقـ ــار
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
ً
ثالثا ،بانخفاض في حجمم
م ـط ـلــوبــات ـهــا ب ـل ـغــت نـسـبـتــه
 21.5فــي الـمـئــة ،إذ بـلـغــت 4

ماليين دينار ،مقارمة بـ  5.1ماليين دينار ،تليها شركة المزايا
الـقــابـضــة ،بانخفاض بلغت نسبته  16.4فــي الـمـئــة ،اذ بلغت
مطلوباتها  116.6مليون دينار ،مقارنة
بـ ـ  139مـلـيــون دي ـن ــار ،تليها شــركــة دب ــي األولـ ــى للتطوير
الـعـقــاري ،بنسبة انخفاض فــي حجم المطلوبات بلغت 12.8
في المئة ،إذ انخفضت من  22.8مليون دينار ،لتصل إلى 19.8
مليون دينار.

التراجعات السعرية
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد ع ــدد مــن الـعـقــاريـيــن ،أن حـجــم وقيمة
موجودات الشركات العقارية المدرجة في البورصة ،قد تكون
أكـبــر مــن األرقـ ــام ال ـمــذكــورة فــي مـيــزانـيــاتـهــا الـسـنــويــة أو ربــع
السنوية ،إذ تتجه الشركات إلى اعتماد التقييم األقل ألصولها
للتحوط من مخاطر التراجعات السعرية.
وأش ـ ــار ال ـع ـقــاريــون إل ــى أن ارت ـف ــاع ال ـم ـط ـلــوبــات ال ـشــركــات
العقارية خالل فترة الربع األول من العام الحالي ،جاءت بسبب
وجود عدد كبير من المشاريع التطويرية التي تعمل الشركات
العقارية الكبرى على تنفيذها ،مثل توسعة األفنيوز ومول 360
ومشورع العاصمة ،ومشروع الكوت ،وحصة المبارك وغيرها
من المشاريع ،إذ إنها تتطلب سيولة عالية.
وذكروا أن الميزانيات المالية تبين أن أكبر الشركات العقارية
من حيث حجم الموجودات هي نفسها ضمن قائمة الشركات
األكبر في حجم المطلوبات ،وهــذا يعني أن ارتفاع مطلوبات
ً
شــركــة مــا عــن مــوجــوداتـهــا ليس بــالـضــرورة أن يـكــون مــؤشــرا
ً
سلبيا على الميزانية المالية أو أداء الشركة ،فهناك عدد كبير
من الشركات تقوم باالقتراض والحصول على تمويالت للبدء أو
الدخول في مشاريع مدرة تصب في نهاية المطاف في مصلحة
الشركة ومساهميها.
وأوضحوا أنه كلما ارتفع إجمالي الموجودات عن إجمالي
المطلوبات يتبين مــدى متانة الـمــركــز الـمــالــي وقــوتــه ،فكلما
ارتـ ـفـ ـع ــت ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات عــن
المطلوبات أصبحت الشركة
في وضع أفضل.

 %42انخفاض قيمة الصفقات العقارية في السعودية  2.9مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
أنهى السوق العقاري في السعودية أداءه
خ ــال م ــاي ــو م ــن ع ــام  2018ع ـلــى انـخـفــاض
س ـن ــوي ف ــي إج ـم ــال ــي قـيـمــة ص ـف ـقــاتــه بلغت
نسبته  42.3في المئة ،واستقر إجمالي قيمة
الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى
أدنــى من  11.5مليار ريــال ،مقارنة بمستواه
المسجل خــال الشهر نفسه مــن  2017عند
 19.9مليار ريال.
وجاء االنخفاض بنسبة أكبر على حساب
قيمة صفقات القطاع التجاري ،التي سجلت
ً
ً
انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى  48.4في
المئة ،واستقرت بنهاية الشهر عند مستوى
أدنى من  2.9مليار ريال ،مقارنة بحوالي 5.6
مليارات ريــال التي سجلتها بنهاية الشهر
نفسه من .2017
وسـجـلــت قيمة صـفـقــات الـقـطــاع السكني
انخفاضا سنويا بلغت نسبته  40في المئة،
واستقرت بنهاية الشهر عند مستوى أدنى

مــن  8.6مـلـيــارات ري ــال ،مـقــارنــة بنحو 14.3
مليار ريال المسجلة بنهاية الشهر نفسه من
العام الماضي.
وبالنظر إلى أداء السوق العقاري المحلي
خ ــال أول خـمـســة أشـهــر مــن ال ـعــام الـحــالــي،
فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية
للفترة انخفاضا بلغت نسبته  32.4في المئة،
مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من
 62.6مليار ريال ،مقارنة بمستواه خالل الفترة
نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5
مـلـيــار ري ــال ،وج ــاء االنـخـفــاض بنسبة أكبر
على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري،
التي انخفضت خــال فترة المقارنة نفسها
بنسبة  41.3بالمئة ،واستقرت بنهاية األشهر
الخمسة األولى من العام الحالي عند مستوى
أدنــى مــن  17.4مليار ري ــال ،مقارنة بحوالي
 29.6مليار ريال التي سجلتها بنهاية الفترة
نفسها من العام الماضي.

في المقابل ،انخفضت قيمة صفقات القطاع
السكني خالل الفترة نفسها بنسبة  28.2في
الـمـئــة ،واس ـت ـقــرت بـنـهــايــة األش ـهــر الخمسة
األولى من العام الحااي عند مستوى أدنى من
 45.2مليار ريال ،مقارنة بحوالي  63.0مليار
ريال التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها من
العام الماضي.
كما أظـهــرت مقارنة أداء الـســوق العقاري
المحلي خالل أول خمسة أشهر من  2018مع
الـفـتــرة نفسها مــن عــام ال ــذروة الـعـقــاريــة في
ً
ً
 ،2014انخفاضا قياسيا فــي إجمالي قيمة
الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 69.1
في المئة ،التي وصــل خاللها إجمالي قيمة
الصفقات العقارية آنــذاك إلــى حوالي 202.5
مـلـيــار ري ــال ،مسجلة بــذلــك صـفـقــات الـســوق
العقارية المحلية خسائر خالل فترة المقارنة
تجاوزت سقف  139.9مليار ريال.

حـقـقــت ال ـت ـصــرفــات ال ـع ـقــاريــة ف ــي دائ ــرة
األراضي واألمالك في دبي األسبوع الماضي
أكـثــر مــن  2.9مـلـيــار دره ــم ،وكــانــت أبــرزهــا
رهونا بقيمة  1.6مليار درهم من خالل 432
إجــراء ،حيث شهدت الــدائــرة أمــس تسجيل
 699مبايعة بقيمة  1.3مليار درهم ،منها 78
مبايعة لألراضي بقيمة  500مليون ،و621
مبايعة للشقق والفلل بقيمة  800مليون.
وقد جاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة
 67مليون درهــم فــي منطقة الـقــوز األولــى،
تليها مبايعة بقيمة  60مليون در ه ــم في
مـنـطـقــة محيصنة األو ل ـ ــى ،تـلـيـهــا مبايعة
بقيمة  38مليون درهم في منطقة جزيرة .2
وقــد تـصــدرت منطقة اليفره  2المناطق
مــن حـيــث ع ــدد الـمـبــايـعــات ،إذ سـجـلــت 11
مبايعة بقيمة  15مليون درهم ،تلتها منطقة
ا لـحـبـيــة ا لـثــا لـثــة بتسجيلها  10مبايعات
بقيمة  23مليون درهــم ،وثالثة في الثنيه

ا لــرا بـعــة بتسجيلها  6مبايعات بقيمة 57
مليون درهم.
أ مــا فيما يتعلق بــأ هــم مبايعات الشقق
والفلل ،فقد جاءت مبايعة بقيمة  25مليون
درهــم بمنطقة جــزيــرة  2كأهم المبايعات،
تلتها مبايعة بقيمة  24مليون در ه ــم في
منطقة جميرا األولى ،وأخيرا مبايعة بقيمة
 15مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وقد تصدرت منطقة الياليس  2المناطق
من حيث عــدد مبايعات الشقق والفلل ،إذ
سجلت  92مبايعة بقيمة  128مليون درهم،
تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها
 70مبايعة بقيمة  83مليون درهــم ،وثالثة
في مرسى دبي بتسجيلها  58مبايعة بقيمة
 105ماليين درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها  1.6مليار
دره ــم ،منها  119ره ــون أراض بقيمة 1.2
مليار درهم ،و 313رهون فلل وشقق بقيمة

 400مـلـيــون درهـ ــم ،وك ــان أهـمـهــا بمنطقة
الــوصــل بقيمة  395مليون دره ــم ،وأخــرى
ف ــي مـنـطـقــة م ـطــار دب ــي ال ــدول ــي بـقـيـمــة 83
مليون درهم.
وعلى الصعيد اليومي ،حققت التصرفات
العقارية في دائرة األراضي واألمالك في دبي
أكـثــر مــن  351مـلـيــون دره ــم ،حـيــث شهدت
ا ل ــدا ئ ــرة تسجيل  120مبايعة بقيمة 158
مليون درهــم ،منها  10مبايعات لألراضي
بـقـيـمــة  38مـلـيــون درهـ ــم ،و 110مـبــايـعــات
للشقق والـفـلــل بقيمة  120مـلـيــون دره ــم.
وجـ ــاء ت أه ــم مـبــايـعــات األراضـ ــي بقيمة 8
مــايـيــن دره ــم فــي منطقة الـثـنـيــة الــرابـعــة،
تليها مبايعة بقيمة  8مــا يـيــن در ه ــم في
منطقة جبل علي ،تليها مبايعة بقيمة 5
ماليين درهم في منطقة معيصم األول.

قطاع العقارات في دول الخليج يسلك طريق التعافي
اكد تقرير صادر عن شركة الماسة كابيتال
ع ــن س ــوق ال ـع ـق ــارات وخ ــدم ــات دع ــم ال ـمــرافــق
وإدارتها في دول مجلس التعاون الخليجي أنه
يمكن القول بأن قطاع العقارات في دول مجلس
التعاون الخليجي قد سلك طريق التعافي بعد
عامين صاخبين؛ وذلك بفضل جهود التنويع
االقتصادي للحكومات ،واستقرار قطاع النفط،
وارتفاع االستثمارات الخاصة.
وعـ ـل ــى م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر ال ـمــاض ـيــة،
اس ـت ـم ــرت الـمـنـطـقــة ف ــي ال ـت ـط ــور االق ـت ـص ــادي
السريع ،وشهدت تغييرات ديموغرافية يغذيها
تضخم تـعــداد السكان مــن المغتربين ،والــذي
ً
حاليا قرابة  50في المئة من إجمالي سكان
يبلغ
دول المجلس.
وأدى هــذا إلــى زي ــادة الطلب على الــوحــدات
ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء دول ال ـم ـج ـلــس،

واس ـت ـجــابــة ل ـهــذا ال ـط ـلــب؛ بـ ــدأت اإلم ـ ـ ــارات من
الميسور
جانبها مشروعها التوسعي للسكن ً
التكلفة الستيعاب مــا يصل إلــى  385ألــفــا من
المغتربين.
وبغض النظر عن انحدار العائدات في سوق
اإلسكان باإلمارات ،وانخفاض قيم المعامالت
مقارنة بالسنوات السابقة ،فإن قطاع العقارات
في اإلمارات ينضج ويتأهب للنمو على المدى
الطويلً ،
نظرا لتحسن اللوائح وأسس االقتصاد
التحتية العالية التطور.
والبنية
المتينة
الكلي
ً
وي ـش ـي ــر ال ـت ـق ــري ــر أ ًي ــض ــا إل ـ ـ ًـى أن الـمـنـطـقــة
أ ص ـب ـحــت اآلن و ج ـه ــة مـفـضـلــة للمستثمرين
العالميين ،حيث يتموضع قطاعها العقاري
المنطقة،
كمقياس رئيسي للنمو االقتصادي في ً
مبينا أن الزيادة في دخل الفرد تعود أيضا إلى
استقرار القطاع المستمر.

ويسلط خبراء "الماسة كابيتال" الضوء أيضا
على أن قطاع السياحة في المنطقة مهيأ لزيادة
الـتـســارع فــي ســوق الـعـقــارات ب ــدول المجلس،
وخاصة اإلمارات.
َّ
ومثل سوق العقارات وقطاع اإلنشاء ات في
اإلم ــارات معا مسار نمو نسبته  15فــي المئة
مــن إجـمــالــي نــاتـجـهــا الـمـحـلــي فــي ع ــام ،2016
بمساهمة فردية بلغت  6في المئة و 9في المئة
على الـتــوالــي .كما عــزز التقرير الجهود التي
تبذلها حكومتا أبوظبي ود بــي بهدف تقليل
االعتماد على النفط وتحسين االقتصاد واتخاذ
قرارات سياسية مواتية.
ول ـفــت الـتـقــريــر إل ــى دور زي ـ ــادة االسـتـثـمــار
األجنبي المباشر ( )FDIلما له من تأثير إيجابي
على نمو القطاع ،مبينا أن االستثمار األجنبي
ً
تقريبا من 55.3
المباشر في اإلمارات تضاعف

مليار درهم في عام  2010إلى  103.1مليارات في
عام  ،2015وذلك بوجود استثمارات المحفظة
ال ـخــارج ـيــة ( )FPIوال ـت ــي ال تـ ــزال تـتـعــافــى من
التباطؤ االقتصادي في عام  ،2009إذ بلغت 7.7
مليارات درهم في عام .2015
وبخصوص العقارات المكتبية ،تفوق عرض
ال ـم ـكــاتــب ف ــي دب ــي ع ـلــى األسـ ـ ــواق الخليجية
ً
األخرى ،مسجل معدل نمو سنوي ُمركبا بلغت
نسبته  4.5فــي المئة خــال الـ ًفـتــرة مــن 2012-
 .2017وشهدت السعودية أيضا نموا معتدال
مـنــذ ع ــام  ،2012حـيــث وص ــل ال ـعــرض إل ــى 4.9
ماليين متر مربع في عام .2017
وال ت ــزال دب ــي محتفظة حــالـ ًـيــا بــأقــل معدل
للشغور في المكاتب بمجلس التعاون بنسبة
 8فــي المئة فقط اعـتـبـ ً
ـارا مــن  .2017ولـكــن من
ناحية أخرى ،ال تزال دبي هي الوجهة التجارية

ال ـم ـف ـض ـلــة ،رغ ــم أن ـه ــا األع ـل ــى تـكـلـفــة ،وتـلـيـهــا
مباشرة السعودية.
وع ــززت حكومتا اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة من
جانبيهما خـطــط اإلس ـك ــان الـمـيـســرة لـكــل من
السكان المحليين والمغتربين.
وك ـشــف تـقــريــر "ال ـمــاســة كــاب ـي ـتــال" أن كـبــار
المطورين في سوق العقارات اإلماراتي بدأوا
التركيز على قطاع العقارات المعقولة األسعار.
ً
ووفـ ـق ــا لـتـقــريــر "ت ـمــويــل ال ـم ـن ــازل ف ــي دول ــة
اإلم ــارات العربية الـمـتـحــدة" ،فــإن نحو  60في
ال ـم ـئــة م ــن ك ـب ــار مـ ـط ــوري الـ ـعـ ـق ــارات ف ــي دبــي
ي ـش ــارك ــون اآلن ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـق ــارات مـعـقــولــة
األسعار.
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اقتصاد
الحوطي :أرباح «الدرة للخدمات البترولية» سترتفع بعد إعادة الهيكلة
ةديرجلا
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«القطاع الخاص تعتريه معوقات إدارية تحد من نشاطه»
أشرف عجمي

ّ
توقع الحوطي أن تزداد أرباح
«الدرة للخدمات البترولية»
خالل  2018بعد إعادة
اإلدارة
الهيكلة التي قامت بها ً
سواء مالية أو إدارية ،كاشفا
عن مشاريع قيمتها  30مليون
دينار ستقوم بها المجموعة
خالل العام الحالي.

أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة م ـج ـمــوعــة الـ ــدرة
للخدمات البترولية وليد الحوطي أن القطاع
الـ ـخ ــاص ال ـم ـح ـلــي ت ـع ـتــريــه ب ـعــض ال ـت ـحــديــات
والمعوقات اإلدارية.
وق ــال ال ـحــوطــي ،فــي تـصــريـحــات أم ــس على
هــامــش ان ـع ـقــاد الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة
للمجموعة ،إن الدخل التجاري من القطاع يمثل
 4في المئة فقط من الناتج المحلي ،رغم وجود
رغـبــة حـكــومـيــة لــرفــع ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى  12في
ً
المئة ،الفتا إلى أن القطاع لن يصل إلى النسبة
ً
المرجوة في ظل الطريقة المتبعة حاليا.
وأضــاف أنــه بعد تغيير قانون المناقصات
تساوى المنتج المحلي مع نظيره الخليجي،
وخاصة من حيث األسعار ،بعدما كان المنتج
ال ـكــوي ـتــي ل ــه أف ـض ـل ـيــة بـنـحــو  5ف ــي ال ـم ـئــة عن
األس ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة و 10ف ــي الـمـئــة ع ــن بــاقــي
أسـ ـ ــواق ال ـم ـن ـط ـقــة ،إال أن ال ـم ـن ـتـ َـج ـيــن أصـبـحــا
متساويين ،وذلك في إطار التناغم مع منظومة
مجلس التعاون الخليجي« ،وهذا شيء مشجع»،

مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن ذلــك يطبق في
ال ـك ــوي ــت ف ـقــط دون أن ي ـجــد ال ـم ـن ـتــج الـمـحـلــي
الحماية الالزمة من عمليات اإلغراق.
وعن الــدورة المستندية ،أوضح الحوطي أن
جميع شــركــات القطاع الـخــاص تعاني روتين
الدورة المستندية ،وخاصة في المستخلصات،
إذ تنفق الشركات أمواال ضخمة على المشاريع
الس ـي ـمــا ال ـح ـكــوم ـيــة ،وت ـظ ــل تـنـتـظــر تحصيل
أموالها بعد انتهاء العمليات الرقابية للمشاريع،
األمــر الــذي يؤثر على أربــاح الشركات ،مطالبا
ب ــدف ــع ال ـم ـس ـت ـح ـقــات أوال ،ث ــم ت ــأت ــي ب ـع ــد ذل ــك
العمليات الرقابية ،على أن ترحل أي مخالفة إلى
مراحل المشروع المقبلة.
وفيما يخص أرباح المجموعة ،توقع أن تزداد
خالل العام الحالي بعد إعادة الهيكلة التي قامت
بها اإلدارة س ــواء مالية أو إداريـ ــة ،كاشفا عن
مشاريع قيمتها  30مليون دينار ستقوم بها
المجموعة خالل العام الحالي.
ولفت إلى تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.780

مليون دينار عن العام الماضي بزيادة قدرها 45
في المئة عن عام .2016
وكان الحوطي قال ،في كلمة له خالل الجمعية
العمومية ،إن سنة  2017كانت سنة محورية
في أداء الشركة من خــال عــدة عناصر ،أهمها
أداء الشركات التابعة من حيث الربحية والنمو
ف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات ،وأن ال ـشــركــة اس ـت ـطــاعــت جني
ث ـمــار تـنـفـيــذهــا السـتــراتـيـجـيــاتـهــا الـمـعـتـمــدة،
والتي ترتكز بشكل أساسي على مبدأ التحفظ
وقياس المخاطر ،واالستفادة المثلى من الموارد
الموجودة ،ورفع مستوى التعاون المتبادل بين
الشركات التابعة على صعيد العمليات ،وذلك
لتحقيق أقصى درجات النمو ،والتي انعكست
ً
إيجابا على األداء المالي للشركة في سنة .2017
وأضاف :ارتفعت قيمة أصول الشركة في سنة
 2017بقيمة  2.8مليون د ي ـنــار ،لتصبح 51.7
مليونا ،كما ارتفع صافي حقوق الملكية بمبلغ
ً
 90ألفا في سنة  ،2017ليصبح  27.7مليونا.
وعلى صعيد اإليـ ــرادات ،أشــار إلــى أن هناك

انخفاضا طفيفا في اإليرادات التشغيلية للشركة
من  29.44مليون دينار في سنة  2016إلى 29.38
مليونا ،وذلك يعود بشكل رئيس إلى استكمال
بعض المشاريع خالل سنة .2017
وعن نظرة الشركة المستقبلية لسنة ،2018
قــال إنها تتمثل فــي «االسـتـمــرار بتعزيز ودعــم
مركز شركاتنا التابعة في المشاريع التنموية
الخاصة بقطاع النفط والغاز من خالل الحصول
على التأهيالت المطلوبة لــدى شــركــات النفط
وال ـغ ــاز وش ــرك ــات ال ـم ـق ــاوالت الـعــالـمـيــة ،وذل ــك
للمشاركة بأكبر عدد ممكن من المشاريع ،ومن
المتوقع أن تكون هناك زيادة في أرباح الشركة
ً
التشغيلية ،نظرا إلى العقود الجديدة التي تمت
ترسيتها على الشركات التابعة ،بما يعزز مكانة
الشركة الحالية».
وك ــان ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة وافـ ـق ــت عـلــى
انتخاب مجلس إدارة جــديــد مـكــون مــن سبعة
أعضاء ،وذلــك للسنوات الثالث المقبلة ،فضال
عن الموافقة على جميع بنود الجمعية.

«هيئة االستثمار» تقيم حفل
استقبال الدفعة التدريبية الـ 39

ّ
«األهلي المتحد» يكرم فائزي مسابقته
السنوية لحفظ القرآن الكريم

الدفعة التدريبية خالل زيارتها لهيئة االستثمار

كـعــادتــه فــي كــل ع ــام ،ك ـ ّـرم الـبـنــك األهـلــي
المتحد الـفــائــزيــن فــي الـمـســابـقــة السنوية
لـحـفــظ ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،ال ـتــي نـظـمـهــا خــال
ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـف ـض ـيــل ب ـم ـقــره الــرئ ـيــس،
وتضمنت المسابقة  8فئات من المتسابقين
ً
ً
ه ــي :فـئـتــان لـلـمــوظـفـيــن ذك ـ ــورا وإن ــاث ــا في
س ــورة الـمــرســات ،وفـئــة األط ـفــال مــن أبناء
الموظفين في ســورة النبأ .وفئتا األطفال
البنين والـبـنــات للمرحلة الـعـمــريــة بـيــن 6
و 10سنوات في سورة الجن ،وفئتا البنين
والبنات للمرحلة العمرية بين  11و 17سنة
في سورة الحشر ،وأخيرا فئة الصم في حفظ
سور الفاتحة والشمس والبلد.
وقــد تم تكريم الفائزين في مبنى البنك
الرئيس ،بحضور د .خالد المذكور ورئيس
إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك
عبدالله الشعيب.
وبهذه المناسبة أفــاد الشعيب في بيان
ص ـحــافــي بـ ــأن «ال ـب ـن ــك ي ــواص ــل ن ـشــاطــاتــه
الــرم ـضــان ـيــة ك ــل عـ ــام ل ـبــث روح ال ـح ـمــاس
والتنافس بين المتسابقين ،مشيرا إلى أن
إقبالهم الكبير على المسابقة كــان محط
تـقــديــر وإع ـج ــاب مــن إدارة الـبـنــك واللجنة
المنظمة للمسابقة في البنك ،التي تقدمت
بالتهنئة إ لــى الفائزين في المسابقة ،كما
تقدمت بالشكر إلى جميع من شارك وساهم
في إنجاح هذه المسابقة».
وأع ــرب الشعيب عــن أمـلــه «فــي أن تسهم
ه ــذه الـمـســابـقــة ف ــي تـشـجـيــع كــافــة شــرائــح
المجتمع عـلــى حـفــظ وفـهــم مـعــانــي الـقــرآن
الكريم وتطبيق مبادئه في الحياة العملية،
ون ـشــر ال ـق ـيــم الــدي ـن ـيــة الـصـحـيـحــة ،مــؤكــدا
حـ ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى م ـثــل هـ ــذه ال ـن ـشــاطــات
ً
الـهــادفــة ،الـتــي تــأتــى انسجاما مــع رسالته
االجتماعية».

اسـتـقـبــل الـعـضــو المنتدب
في الهيئة العامة لالستثمار
فاروق بستكي الدفعة التاسعة
والـ ـث ــاثـ ـي ــن مـ ــن ال ـخــري ـج ـيــن
الـكــويـتـيـيــن ال ـج ــدد الخميس
الماضي ،بحضور المديرين
التنفيذيين ومديري اإلدارات
وكبار المسؤولين في الهيئة.
و ه ـنــأ بـسـتـكــي الخريجين
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى قـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـه ـ ــم
وان ـض ـمــام ـهــم إلـ ــى ال ـبــرنــامــج
ال ـتــدري ـبــي ال ـخ ــاص بــالـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وق ـ ــال
فــي كـلـمــة وجـهـهــا إل ـي ـهــم« :إن
الهيئة تحرص اشــد الحرص
عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـبـ ـش ــري،
ويـبــذل فريق العمل فــي إدارة

ً
ال ـتــدريــب ج ـه ــودا حـثـيـثــة في
سـ ـبـ ـي ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـب ــرن ــام ــج،
ولذلك يعتبر برنامج الهيئة
ال ـتــدري ـبــي م ــن أف ـض ــل بــرامــج
التدريب في الكويت ،وتتخلله
بــرامــج تدريبية ومـحــاضــرات
يـ ـلـ ـقـ ـيـ ـه ــا ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة مـ ـ ـ ــن ك ـ ـبـ ــار
ال ـم ـح ــاض ــري ــن ،ك ـم ــا يـشـتـمــل
ع ـل ــى ت ــدري ــب م ـي ــدان ــي داخ ــل
الـ ـك ــوي ــت وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وهـ ــذه
المحاضرات مــا هــي إال نتاج
دراس ـ ـ ــات الح ـت ـي ــاج ــات ســوق
العمل في الكويت ،ولذلك يجب
االستفادة منها».

المتسابق

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

الموظفون

عبدالقادر سلطان

علي يوسف

بشار فائز عثمان

ضحى عدنان سالمين إيمان محمود عمراني سحر عبدالفتاح صبيح
مريم عادل عباس

أبناء الموظفين والموظفات

فريدة أحمد رشوان

عثمان أحمد العنزي

فئة األطفال من خارج البنك
المتسابق

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

فئة األطفال البنين
للمرحلة العمرية بين
 6و 10سنوات

جاسر هاني جمال

يوسف أكرم السيد

أنس عالء علي

فئة األطفال البنات
للمرحلة العمرية بين
 6و 10سنوات

عهد مكرم علي

رحمة عالء علي

خديجة أحمد عبدالله

فئة األطفال البنين
للمرحلة العمرية بين
 11و 17سنة

مهند محمد عزت

عبد المجيد محمد
صالح مظفر

سليمان فؤاد العتيبي

فئة األطفال البنات
للمرحلة العمرية بين
 11و 17سنة

مريم شريف علي

سمية محمد نور

عائشة محمد أحمد
الشمو

فئة الرجال الصم
المتسابق المركز األول

المركز
الثاني

المركز
الثالث

وليد الحوطي

«التجاري» يعلن الفائز بالسحب
األسبوعي والشهري في «النجمة»

فئة الموظفين والموظفات وأبنائهم

الموظفات

ً
المجموعة حققت أرباحا
تشغيلية بعد المخصصات
بنحو  1.780مليون دينار

المركز
المركز الرابع
الخامس

المركز
السادس

عبدالله
محمود
محمد خلف
جراح حمود رامي جمال
محمد
مروي عبيد
الحسيني
الموظفون
الله
العتيبي العرباني
شمخي جبر
أحمد
محمود

ضمن البرنامج الجديد
لـجــوائــز حـســاب «النجمة»،
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم أكـ ـب ــر ج ــائ ــزة
ن ـقــديــة بــال ـكــويــت وال ـعــالــم
ب ـق ـي ـم ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــون ون ـص ــف
ال ـم ـل ـي ــون ديـ ـن ــار كــوي ـتــي،
أجـ ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي
والشهري لحساب النجمة،
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ــل وزارة
التجارة والصناعة جاسم
العتيبي ،وجاءت النتائج
على النحو التالي:
 - 1الـ ــرابـ ــح ب ـجــائــزة
السحب الشهري بقيمة 20.000
د.ك الـ ـق ــاص ــر /ع ــزي ــزة هــاشــم
أبوالحسن.
 - 2الــرابــح بجائزة السحب
األس ـب ــوع ــي بـقـيـمــة  5000د.ك
القاصر /حمد فيصل الصراف.
وم ــن ال ـم ـعــروف أن حـســاب
«النجمة» الجديد أصبح أكثر
ً
تميزا ،ليس فقط بحجم مبالغ
ال ـج ــوائ ــز ال ـم ـقــدمــة ،ول ـكــن في
تنوعها طوال السنة ،لما يوفره
من جوائز أسبوعية على مبلغ
 5.000د.ك ،و ش ـهــر يــة بقيمة
 20.000د.ك ،و ج ــا ئ ــزة نصف
سنوية سيقام عليها السحب
في األول من شهر يوليو العام
الحالي ,وقدرها نصف مليون
ديـنــار كــويـتــي ،بــاإلضــافــة إلى
الـجــائــزة الـكـبــرى الـتــي سيقام
ع ـل ـي ـه ــا الـ ـسـ ـح ــب ف ـ ــي ي ـن ــاي ــر
 ،2019وه ــي م ـل ـيــون ونـصــف
المليون دينار الجائزة األكبر
في العالم.

وع ـ ــن آلـ ـي ــة ف ـت ــح ال ـح ـس ــاب
وال ـتــأهــل لــدخــول الـسـحــوبــات
والفوز بالجوائز القيمة ،أعلن
البنك انه يمكن فتح «النجمة»
ف ـق ــط ب ـ ـ  100ديـ ـن ــار كــوي ـتــي،
عـلــى أال يـقــل رصـيــد الحساب
عــن  500ديـنــار لــدخــول جميع
الـسـحــوبــات على كــل الجوائز
التي يقدمها الحساب.
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـف ــرص ال ـف ــوز
فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ
فــي الحساب زادت فــرص فوز
العميل ،حيث إن كل  25دينارا
توفر فرصة واحدة للفوز ،كما
يتمتع ا لـحـســاب بالعديد من
الـمــزايــا اإلضــافـيــة ،إذ يحصل
ال ـع ـم ـي ــل ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة سـحــب
آلـ ـ ـ ــي ،وي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـح ـص ــول
ع ـلــى ب ـطــاقــة ائ ـت ـمــان بـضـمــان
الـ ـحـ ـس ــاب ،وك ــذل ــك ال ـح ـصــول
على كــل الـخــدمــات المصرفية
من البنك.

١٥
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الخالد :ملتزمون بتطبيق المقاييس الدولية وزيادة الشفافية
في إطار سعيها إلى جذب االستثمارات الدولية ،أعلنت بورصة
الكويت اعتمادها لنظام معيار فوتسي راسل للتصنيف ،وذلك لجميع
ً
أسهم الشركات المدرجة في أسواقها ،اعتبارا من يونيو الجاري.
ويـشــار إلــى أن معيار فوتسي راســل لتصنيف القطاع هــو نظام
ً
شامل معترف به دولـيــا يتم من خالله تصنيف الشركات المدرجة
واألوراق المالية إلى أربعة مستويات ،بحيث يتم تحديد التصنيف
ً
المناسب لكل شركة حسب القطاع ووفقا لطبيعة عملها ،وأهم عامل
في تحديد النشاط الرئيسي للشركة هو مصدر الدخل الرئيسي إلى
جانب المعلومات األخرى المتاحة والمعلنة.
وأش ــاد خــالــد الـخــالــد ،الــرئـيــس التنفيذي لـبــورصــة الـكــويــت بهذا

ً
اإلنجاز قائال« :يأتي اعتماد نظام معيار فوتسي راســل للتصنيف
ليؤكد التزامنا بتطبيق المقاييس الــدولـيــة وزي ــادة الشفافية إلى
جانب تبنى المعايير العالمية في سبيل تطوير السوق والنهوض
بــه .وأصبحنا ،من خــال هــذه الخطوة ،أقــرب لبلوغ هدفنا المتمثل
ً
فــي تعزيز مكانة بــورصــة الـكــويــت عالميا وأن يصبح لدينا سوق
مالية رائــدة على مستوى المنطقة توفر منصة استثمارية حيوية
وجديرة بالثقة ،تمنح للمصدرين فرصة الوصول لــرؤوس األمــوال،
وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم االستثمارية».
ومــن جهته ،رحــب غ ــاري رايـنـهــود ،رئـيــس إقليم الـشــرق األوســط
وإفريقيا لدى فوتسي راسل باعتماد بورصة الكويت لمعيار تصنيف

ً
الصناعة قائال« :إن تطبيق بورصة الكويت لمعيار التصنيف المعتمد
ً
دوليا في السوق المحلي سيسهم في خلق المزيد من الشفافية بين
جميع األط ــراف ذات الـصـلــة ،وفــي تطوير البنية التحتية ،وإيـجــاد
المعايير األساسية التي تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين
األجانب ،وبالتالي زيادة الوعي الدولي بالفرص االستثمارية الواعدة
التي يقدمها السوق الكويتي».
وأضاف راينهود« :إن معيار التصنيف هو نظام منهجي شفاف
قائم على قواعد بيانية ،لذا يسرنا اختيار بورصة الكويت لهذا النظام.
ونثق بأن تطبيق المعيار سيساعد البورصة على تقديم خدماتها
بصورة تتماشى مع ممارسات مجتمع االستثمار العالمي».

«الوطني»« :العيادي» عبر أجهزة السحب اآللي المتنقلة
فــي إط ــار حــرصــه على مشاركة
ع ـ ـم ـ ــائ ـ ــه فـ ـ ـ ــي ج ّـ ـم ـ ـيـ ــع األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد
وال ـم ـنــاس ـبــات ،وفـ ــر ب ـنــك الـكــويــت
الوطني أجهزة سحب آلي متنقلة،
ل ـت ــوف ـي ــر أوراق ال ـن ـق ــد ال ـج ــدي ــدة
«ال ـع ـيــادي» بمناسبة عـيــد الفطر،
ح ــرص ــا م ـن ــه ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز دائ ـ ــرة
انتشاره محليا ،والتزامه بالبقاء
الخيار األول لعمالئه ،ولكي يكون
األقرب إليهم في كل أماكن وجودهم.
وبــدأت أجهزة السحب المتنقلة
في توفير العيادي من فئة الدينار
و 5دنــان ـيــر و 10دنــان ـيــر ،مــن يــوم
الخميس الماضي ،وتستمر حتى
ثــانــي أي ــام عيد الـفـطــر ،فــي العديد
مــن الـمـحــافـظــات والـمـنــاطــق ،على
ف ـتــرت ـيــن :م ــن الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ــرا إلــى
الخامسة عصرا ،ومن الثامنة مساء
إل ــى الـثــانـيــة عـشــرة صـبــاحــا خــال
شهر رمضان.
كـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر الـ ـبـ ـن ــك س ـح ــوب ــات
العيادي ،من خالل جهاز الصراف
ال ـت ـف ــاع ـل ــي فـ ــي م ـج ـم ــع األف ـن ـي ــوز
طــوال أيــام األسـبــوع ،على فترتين:
م ــن ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا إلــى
الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ــاء ،ومـ ــن الـســابـعــة
والـ ـنـ ـص ــف مـ ـس ــاء حـ ـت ــى ال ـث ــان ـي ــة
ً
والنصف صباحا.
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مـســؤول
إدارة أجـ ـه ــزة ال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي فــي
بنك الكويت الوطني ميثم السالم:
«يسعى الوطني لمشاركة عمالئه
فرحة عيد الفطر مــن خــال توفير
خ ــدم ــة س ـح ــوب ــات الـ ـعـ ـي ــادي عـبــر
أجهزة السحب اآللي المتنقلة التي

ميثم السالم

تنتشر في العديد من المحافظات
والمناطق» ،مضيفا أن هذه الخطوة
تظهر اهـتـمــام الـبـنــك بعمالئه في
جميع المناسبات ،وحــرصــه على
راحتهم ،وتجاوبه مع اهتماماتهم
المختلفة.
وأضاف السالم أن خدمة العيادي
من الوطني القت إقباال شديدا من
الـعـمــاء مـنــذ تدشينها الخميس
الماضي ،حيث بلغ إجمالي عمليات
سحب العيادي عبر أجهزة السحب
اآللي المتنقلة  2.188عملية ،بقيمة
بلغت  133.6ألف دينار ،خالل ثالثة
أيام فقط.
وأك ـ ــد ج ــاه ــزي ــة ش ـب ـكــة أج ـه ــزة
السحب اآللي لدى البنك الستقبال
عطلة العيد ،من خالل قيام موظفين
مختصين بتغذية ماكينات الصرف
خالل أيام العطل ،استعدادا الرتفاع
عمليات السحب مــن األج ـهــزة من

قبل الـعـمــاء خــال فـتــرات األعـيــاد
والمناسبات.
وأشـ ــار إل ــى أن أج ـهــزة السحب
اآللـ ـ ــي ف ــي ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
م ـس ـت ـعــدة ب ـش ـكــل مـسـتـمــر لتلبية
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،س ـ ـ ـ ــواء فــي
األيـ ـ ــام الـ ـع ــادي ــة أو خ ـ ــال الـعـطــل
والـمـنــاسـبــات ،ويــأتــي ذل ــك نتيجة
للنظام الذي تعمل به شبكة أجهزة
البنك وفق أحدث وأفضل التقنيات
المصرفية وبأعلى درجات األمان.
ويــواصــل بنك الكويت الوطني
تعزيز موقعه الــريــادي في السوق
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ش ـب ـك ـتــه
الـمـصــرفـيــة الـمـحـلـيــة األك ـب ــر على
م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي تشمل
الفروع ،إلى جانب أجهزة السحب

«الخليج» يتعاون مع «بوكي» لتوفير
محافظ رقمية لعمالئه
مع وصــول عدد مستخدمي الهواتف الذكية في
الكويت إلى  5ماليين ،أعلن بنك الخليج شراكته مع
بوكي ،وهي شركة متخصصة في مجال أنظمة الدفع
اإللكترونية عبر الهواتف الذكية ومقرها الكويت،
لتوفير خدمة المحافظ الرقمية لجميع عمالئه ،بشكل
يضمن إتمام عمليات الشراء بأمان ويسر.
ويمنح تطبيق «بوكي» مستخدميه إمكانية تعبئة
محافظهم الرقمية عبر بوابة كي -نت اآلمنة بشكل
شخصي ،عن طريق تكنولوجيا تعرف بـ«تأمين رمز
االستجابة السريعة» أو .Secure QR Code
كما يــوفــر التطبيق للمستخدمين بــوابــة الدفع
اإللكترونية التي تسمح لهم بتسديد فواتيرهم عبر
الرسائل النصية القصيرة ،ودفــع فواتير هواتفهم
المحمولة ،وتحويل مبالغ مالية من محفظة بوكي
إل ــى أي مـسـتـخــدم آخ ــر لـلـمـحـفـظــة ،وي ـم ـكــن ايـضــا
للمستخدمين االطــاع على جميع المعامالت التي
ت ـمــت ،وش ـ ــراء ب ـطــاقــات اف ـتــراض ـيــة مـسـبـقــة الــدفــع،
وبطاقات  SIMدولية.
ويمكن للعمالء استخدام تطبيق «بوكي» لتسديد
فــوات ـيــرهــم المختلفة عـبــر تطبيق واحـ ــد ب ــدال من

اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ت ـط ـب ـي ـقــات
م ـ ـت ـ ـع ـ ــددة
ل ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــد
الفواتير المختلفة ،وتوسعت شبكة «بــوكــي» من
خالل أكثر من  400موقع عبر كبرى المحالت ،ومن
المقرر أن يزيد عدد تلك المواقع إلى أكثر من 2000
خالل األشهر المقبلة.
بدوره ،ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوكي»
محمد فيصلي« :سعداء بالتعاون مع بنك الخليج في
تقديم تطبيق بوكي إلى جميع العمالء ،وكلنا ثقة
بأنه من خالل الخدمات الحالية التي يقدمها البنك
وطــرق الدفع التي تقدمها بوكي سنسهم في إثراء
حياة عمالء البنك بشكل كبير».
ويـ ــواصـ ــل ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ت ـق ــدي ــم أف ـض ــل وأرقـ ــى
المنتجات والخدمات والحلول المصرفية الرائدة عبر
الهاتف النقال ،في إطار التزامه نحو تزويد عمالئه
بتجربة مصرفية فريدة وحلول مبتكرة ،تسهم في
تعزيز سمعته القوية ،وفي العمل على رقي ما يقدمه
من الخدمات المصرفية وخصوصا الرقمية.

موظفو «األهلي» يزورون األطفال
في المستشفيات المحلية

موظفو البنك خالل زيارة األطفال في مستشفى الفروانية
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا لـ ـجـ ـه ــوده ال ـم ـس ـت ـم ــرة
ً
وتأكيدا اللتزامه بمشاركة المجتمع
فــي مختلف المناسبات ،زار موظفو
ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي خ ــال شهر
رمضان المبارك مستشفى ابن سينا
ومستشفى الفروانية وشاركوا األطفال
فــرح ـت ـهــم ب ــاالح ـت ـف ــال بـ ــأجـ ــواء شـهــر
رمضان المبارك وحفلة "القرقيعان"،
وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية
لـ ــرعـ ــايـ ــة األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
(.)KACCH
وش ــارك موظفو البنك األطـفــال في

بعض األنشطة التفاعلية المسلية ،مثل
النقش بالحناء على اليدين والرسم
واستقبال الشخصيات الكرتونية أثناء
زيارتهم لتخفيف معاناة المرضى من
األطفال الصغار أثناء فترة إقامتهم في
المستشفى ،كما وزعوا حقائب الهدايا
على األطفال.
وسيواصل البنك أداء دوره الفاعل
لـمـســؤولـيـتــه االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خــال
دعــم مثل هــذه الـمـبــادرات خــال شهر
رمضان المبارك وغيره من المناسبات
الدينية.

اآللي ونقاط البيع ،كما يتيح البنك
لـعـمــائــه الـتـحـكــم ف ــي حـســابــاتـهــم
وإدارة شؤونهم المالية على مدار
الساعة يوميا وطوال أيام األسبوع،
مـ ــن خ ـ ــال «الـ ــوط ـ ـنـ ــي أون الي ـ ــن»
والتطبيقات الذكية «الوطني عبر
الموبايل».
وت ـ ـغ ـ ـطـ ــي شـ ـبـ ـك ــة ف ـ ـ ـ ـ ــروع ب ـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي جـم ـيــع مـنــاطــق
ال ـك ــوي ــت ،وتـ ـت ــوزع األجـ ـه ــزة على
المواقع االستراتيجية واألساسية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،شــام ـلــة الـمـجـمـعــات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وم ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ــوق ـ ــود
واألماكن الترفيهية والمطاعم إلى
جــانــب ال ـم ـطــار ،حـيــث يتميز فــرع
ال ـم ـطــار ب ـتــوف ـيــره خ ــدم ــة الـسـحــب
اآللــي متعددة العمالت ،والمتاحة

ب ـس ــت عـ ـم ــات عــال ـم ـيــة رئ ـي ـس ـيــة،
وه ــي ال ـ ــدوالر والـ ـي ــورو والـجـنـيــه
اإلس ـتــرل ـي ـنــي وال ــدره ــم اإلم ــارات ــي
وال ـ ــري ـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي ،إل ـ ــى جــانــب
الدينار.
وت ـش ـم ــل خ ــدم ــات أجـ ـه ــزة بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي لـلـسـحــب اآلل ــي
عمليات السحب النقدي ،واإليداع،
وتغيير الرقم السري ،وطلب كشف
ح ـســاب ،وعـمـلـيــات الـتـحــويــل بين
حسابين يتبعان لنفس البطاقة،
وطلب دفتر شيكات.

العيسى 11 :مليون دينار مشتريات
«بيتك» من سيارات «كيا»
قال المدير التنفيذي لمنتجات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات والـ ـت ــأجـ ـي ــر فـ ــي بـيــت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي «ب ـي ـتــك» عاهد
الـ ـعـ ـيـ ـس ــى« :إن م ـن ـت ــج ال ـت ــأج ـي ــر
التشغيلي في (بيتك) سباق دائما
في تقديم كل جديد لعمالئه ،وبدأ
طــرح مــوديــات  2019من سيارات
كيا-المطوع ،لتشمل مختلف الفئات
ال ـت ــي تـلـبــي رغ ـب ــات واح ـت ـيــاجــات
العمالء ،بأسعار تنافسية خاصة
سـ ـي ــارات س ـب ــورت ــاج – ك ــادي ـن ــزا –
أوبتيما».
وأكـ ـ ـ ــد ال ـع ـي ـس ــى ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي اهتمام «بيتك» المستمر
ب ـع ـمــائــه م ــن خـ ــال طـ ــرح أح ــدث
الـ ـم ــودي ــات والـ ـ ـع ـ ــروض بــأفـضــل
األسعار وبتشكيلة واسعة تشمل
معظم العالمات التجارية المهمة
الــواسـعــة االنـتـشــار بـمــا يـقــرب من
 80م ــودي ــا م ــن أن ـ ــواع ال ـس ـيــارات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وبـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ــوس ـ ــع اف ــق
االختيارات لدى العمالء ،ويمنحهم
فرصة اختيار أنسب سيارة بقناعة
واطمئنان وراحة بال.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» يـسـعــى
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ال ـ ـع ـ ـم ـ ــاء األف ـ ـ ـ ـ ــراد
والشركات بأعلى مستويات الجودة
في الخدمة ،وأحدث أنواع السيارات،
مـ ـ ــع ت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــز الـ ـقـ ـيـ ـم ــة اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة
ومرونتها التي تبدأ من  95دينارا
شهريا بحسب نوع السيارة ومدة
ع ـقــد ال ـتــأج ـيــر ال ـت ــي ت ـب ــدأ م ــن 12
شهرا حتى  26شـهــرا ،مما يعمق

دور «بيتك» ومساهماته في خدمة
عمالئه ودعم سوق السيارات.
وأش ـ ــار الـعـيـســى إل ــى أن الـعـمــل
ال ـت ـج ــاري م ــع مـجـمــوعــة ال ــوك ــاالت
الــوطـنـيــة «ك ـي ــا -ال ـم ـطــوع» يـعــد من
أن ـج ــح األعـ ـم ــال والـ ـش ــراك ــات الـتــي
تنعكس بالنفع على الطرفين ،وفاقت
قيمة هذه الشراكة  11مليون دينار
لمنتج التأجير التشغيلي ،مشيدا
بحرص الشركة على تزويد «بيتك»
بــأفـضــل ال ـع ــروض لـيـحـقــق السبق
دائ ـمــا فــي ط ــرح أح ــدث الـمــوديــات
ل ـل ـع ـم ــاء ،م ـم ــا ي ـس ــاه ــم فـ ــي جـعــل
الـحـصــة الـســوقـيــة لــ»بـيـتــك» بسوق
التأجير التشغيلي في نمو مستمر،
وتفرد «بيتك» بالعديد من المزايا
المقدمة للعمالء ،وتقديم خصومات
وعروض خاصة للهيئات والشركات
الكبرى ،وتنظيم الحمالت التسويقية
ف ــي اطـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك مــع
الوكالء المحليين للسيارات.
وأوضح أنه أضيفت أخيرا فئات
ج ــدي ــدة م ــن ال ـس ـي ــارات ال ــى منتج
الـتــأجـيــر تـنــاســب مختلف شــرائــح
الـ ـعـ ـم ــاء ،إض ــاف ــة الـ ــى ال ـس ـي ــارات
الـ ـف ــاره ــة والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وال ـك ـب ـي ــرة
بــأنــواعـهــا الـمـخـتـلـفــة ،وال ـس ـيــارات
الــريــاض ـيــة ال ـم ـت ـعــددة االس ـت ـخــدام
والـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،مـ ـم ــا ي ـج ـع ــل خ ـي ــار
التأجير مناسبا لجميع الشرائح،
وهنالك مرونة في مدة التأجير بما
يناسب احتياجات العمالء األفراد
والشركات.

عاهد العيسى

وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـيـ ـس ــى أن ال ـع ـم ـي ــل
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــد م ـ ـبـ ــاشـ ــرة
لــاس ـت ـفــادة م ــن عـ ــروض الـتــأجـيــر
المختلفة مــن خ ــال زي ــارت ــه ألحــد
مـ ـع ــارض «ب ـي ـت ــك» ال ـم ـن ـت ـشــرة فــي
الشويخ ،والري على الدائري الرابع،
والـ ـف ــروانـ ـي ــة بـمـنـطـقــة الـضـجـيــج،
واالحمدي ،إضافة إلى تقديم خدمة
الـتــأجـيــر ل ــدى م ـع ــارض ال ــوك ــاالت
الكبرى.
ولفت الى ان التأجير التشغيلي
(الـ ـت ــأجـ ـي ــر مـ ــع الـ ـصـ ـي ــان ــة) يـمـنــح
العميل مزايا إضافية مثل الصيانة
والتأمين الشامل ،وسيارة بديلة،
وخ ــدم ــة ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ال ـط ــرق
على مدار الساعة ،وإمكانية السفر
بالمركبة الـمــؤجــرة وفــق الـشــروط
واألحكام.

«بوبيان» يطلق بطاقات فيزا االئتمانية للشركات الصغيرة
وقع بنك بوبيان مع شركة فيزا العالمية
اتفاقا خاصا يمنح عمالء البنك من أصحاب
المشروعات الصغيرة فرصة الحصول على
مزايا متعددة عند استخدامهم بطاقة فيزا
االئتمانية للشركات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله
التويجري إن هــذه الخطوة تأتي مــن خالل
حــرص البنك على دعــم المشاريع الصغيرة
للشباب الكويتي ،وضمن ما قــام به مؤخرا
من تأسيس وحدة خاصة بمصرفية األعمال
لتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المميزة
الخاصة بالشركات الصغيرة.
واضاف« :تربطنا مع فيزا العالمية عالقة
استراتيجية انعكست آثارها االيجابية على
الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعمالئنا
في مختلف القطاعات» ،مؤكدا أن المستقبل
يحمل الكثير فيما يتعلق بتطور هذه العالقة.
واوض ـ ـ ـ ــح ان ـ ــه تـ ــم ت ـص ـم ـيــم ب ـط ــاق ــة ف ـيــزا
االئ ـت ـمــان ـيــة لـمـصــرفـيــة األعـ ـم ــال خصيصا
لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة من المزايا
والفوائد االستثنائية والعديد من العروض
والتجارب الفريدة من عالمات تجارية رائدة.
وتتضمن خدمات فيزا للشركات أداة فيزا
إلعـ ــداد الـتـقــاريــر الـمـصــرفـيــة لــأعـمــال Visa

التويجري وفيجاي عقب االتفاقية
 Business Reportingلمتابعة نفقات الشركة
مع منح العمالء فرصة الدخول إلى  25قاعة
انتظار فــي العديد مــن الـمـطــارات فــي جميع
أنحاء العالم.
كما يمنح برنامج  DragonPassخصومات
على مطاعم المطار ،وخصومات  Agodaعلى
آالف الـفـنــادق فــي الـعــالــم ،ومجموعة فنادق
 Visa Luxuryالتي تضم أكثر من  900مكان
إقامة مرموق مع امتيازات Avis Car Rental

والمساعدة الطبية والمساعدة أثناء السفر
في خدمة بمستوى عالمي وخدمات مساعدة
العمالء العالمية.
من ناحيته ،قال المدير اإلقليمي لـ Visaفي
الكويت أميت فيجاي «إن التعاون مع البنوك
لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـن ـمــو وال ـن ـج ــاح ه ــو أول ــوي ــة
رئيسية بالنسبة لـ.»Visa
وأضاف فيجاي« :ان بطاقة فيزا االئتمانية

«وربة» يختتم فعالية تطبيق Fayez
ّ
في مجمع الراية
اختتم بنك وربة إحدى الفعاليات التي نظمها
بمناسبة إطالق تطبيقه االلكتروني األول من
نوعه في دولة الكويت « ،»Fayezالذي يحث على
المحافظة على صحة وسالمة أفــراد المجتمع
وتحفيزهم على ممارسة رياضة المشي عبر
مــراكـمــة ن ـقــاط مــرتـبـطــة ب ـعــدد ال ـخ ـطــوات التي
يؤدونها ثم مكافأتهم باستبدال هــذه النقاط
ب ـجــوائــز يـقــدمـهــا ع ــدد م ــن ش ــرك ــاء ب ـنــك ورب ــة
االستراتيجيين.
وعـلــى م ــدار  5أي ــام مـنــذ  27مــايــو الـمــاضــي
ح ـت ــى 31م ـنــه ،نـظــم بـنــك وربـ ــة يــومـيــا فعالية
للمشي عبر تطبيق « ،»Fayezبالتعاون مع نادي
سبارك الرياضي وكالوري كنترول –وهما من
المشاركين في التطبيق -في مجمع الراية في
ً
مــديـنــة الـكــويــت ،مــن الـســاعــة الـخــامـســة عـصــرا
حتى السادسة.
وتخلل الفعالية العديد مــن األنشطة منها
القيام بجلسة تدريب بإشراف مدربين رياضيين
مــن ن ــادي سـبــارك الــريــاضــي ،ومـحــاضــرات عن
الغذاء الصحي يقدمها اختصاصيون وأطباء
في التغذية ونصائح حول كيفية السيطرة على
السعرات الحرارية وااللتزام بالعدد المطلوب
ً
استهالكه يوميا من كالوري كنترول.
ً
والقت هذه االنشطة تفاعال كبيرا من مختلف
األعـمــار الذين حضروا لالستفادة من خبرات
المدربين والمشاركة في ممارسة رياضة المشي
لمحاربة السمنة التي تحولت الى آفة تعانيها

لقطة جماعية خالل الفعاليات
األج ـيــال الـنــاشـئــة .وحـصــل الـمـشــاركــون الذين
تمكنوا من تسجيل  2500خطوة خالل الفعالية
على فرصة الدخول في السحب للفوز بعدد من
الجوائز القيمة.
وعــن الفعالية ،قــال أيمن المطيري ،المدير
التنفيذي االمؤسسي فــي بنك ورب ــة« :سعدنا
بالتفاعل واالهتمام الكبيرين اللذين لمسناهما
م ــن الـ ـن ــاس ،ال ــذي ــن ت ـش ـج ـعــوا ع ـلــى ال ـح ـضــور
والمشاركة معنا في فعالية « »Fayezالمحفز
على اتباع نمط صحي متوازن عبر التزام حمية
غذائية أو ممارسة الرياضة .إن استراتيجية
بنك وربــة للمسؤولية االجتماعية تهدف الى
االه ـت ـمــام بـجـمـيــع أركـ ــان الـمـجـتـمــع لمكافحة
آفــة أصبحت الـيــوم خطرا حقيقيا على صحة
أبنائنا اال وهــي السمنة .وبناء عليه ،فإننا ال

ندخر جهدا فــي رفــد تطبيق « ،»Fayezبجملة
من الفعاليات المشجعة لممارسة الرياضة التي
تنعكس إيجابيا على الصحة البدنية والذهنية.
وهــذه الفعالية جزء من سلسلة من الفعاليات
المقبلة التي يصممها بنك وربة لضمان نشر
المزيد من المعرفة حول أهمية الغذاء الصحي
والرياضة في المجتمع».
يشار الى أن بنك وربة أطلق تطبيق «»Fayez
الحصري لرياضة المشي ،على أجهزة الهواتف
الذكية من نظامي  Androidو ،IOSوهو تطبيق
يحفز المشتركين على ممارسة رياضة المشي
وفــق أهــداف يضعونها وجملة من النشاطات
الـبــدنـيــة ليحصد الـفــائــزون مــن بينهم جــوائــز
نوعية عند تحقيقهم للهدف.

البالتينية لألعمال تعد إضافة مهمة في قطاع
الــدفــع اإللـكـتــرونــي بــالـكــويــت ،ونعتقد أنها
ستساعد على تسريع استخدام المدفوعات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ودع ـ ــم أج ـن ــدة ال ـت ـنــويــع الـتــي
تتبناها الحكومة الكويتية».
وتــابــع« :نـحــن س ـعــداء ب ــأن يـكــون بوبيان
أول بـنــك فــي الـكــويــت يـقــدم لـعـمــائــه بطاقة
فيزا البالتينية لألعمال التي تم تصميمها
خصيصا لتلبية احـتـيــاجــات الـمـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة».
واردف« :تحل هذه البطاقة مشكلة حقيقية
عبر إتــاحــة الفرصة أم ــام حامليها للتمييز
بـيــن نـفـقــات األع ـمــال والـنـفـقــات الشخصية،
إضــافــة إل ــى تـقــديــم بــاقــة مــن ال ـمــزايــا القيمة
لـلـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،مثل
الدخول مجانا إلى قاعات الضيافة في العديد
من المطارات ،وتأمين مجاني للحماية من
مسؤولية االستخدام غير المرخص او إساءة
االستخدام ،وتأمين السفر متعدد الرحالت
مجانا ،وحماية المشتريات ،وتمديد فترات
الضمان».

«برقان» يدعم حملة «الحمراء»
العقارية «انشر الفرحة»
ش ـ ـ ـ ــارك بـ ـنـ ــك بـ ــرقـ ــان
أخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرا ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـم ـ ـلـ ــة
رم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة أط ـل ـق ـت ـه ــا
شركة الحمراء العقارية
عـلــى مـسـتــوى الكويت
تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «انـ ـش ــر
ال ـ ـفـ ــرحـ ــة» ،لــاح ـت ـفــاء
بمجموعة من األطفال
اليتامى وتكريمهم.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
مساهمته المتواصلة،
ً
ً
ّ
كرس بنك برقان لنفسه مركزا قويا في المجتمع كمساهم
رئيسي في تعزيز مفهوم السعادة والعمل على تحسين
حياة الفرد والمجتمع كله.
ً
وتماشيا مــع استراتيجية المسؤولية االجتماعية
للبنك القائمة على إ ح ــداث تغيير إيجابي بين جميع
شرائح المجتمع ،قـ ّـدم «برقان» دعمه وتقديره لمواهب
األطـفــال اليتامى بالتعاون مع دار األيـتــام التي تشرف
عليها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،وشارك فتيان
وفتيات تتراوح أعمارهم بين  4و 15سنة في مسابقة
ُ
خد َمت رسوماتهم في تصميم علب قرقيعان
رسم ،واست ِ
وعرضها في معرض استضافه مجمع الحمراء الفاخر،
وتم بيع بعض العلب عبر منصات التواصل االجتماعي،
وذهب ريعها لمصلحة دار األيتام.
َ
والق ْت هذه المبادرة الهامة لتكريم المواهب المبدعة
استحسان الموظفين في البنك ،الذين ساهموا في شراء
بعض العلب لالستمتاع مع عائالتهم متماشين بدورهم
مع سياسة ومبادئ «برقان».
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«كامكو» :تراجع جميع األسواق باستثناء «البحريني» فقط
تراجعت جميع ًاألسواق
الخليجية تقريبا خالل مايو
باستثناء السوق البحريني فقط
الذي تمكن من تسجيل بعض
األرباح الهامشية .وسجل
سوق دبي المالي أعلى نسبة
تراجع شهري بفقده نسبة
 %3.3من قيمته ،تبعه سوقا
قطر وعمان.

كان أداء أسواق األوراق المالية
ً
الخليجية خافتا خالل شهر مايو
ال ـم ــاض ــي وس ـ ــط تـ ـ ـ ــداوالت قـلـيـلــة
لتزامنه مع شهر رمضان الكريم،
وإن كانت هناك بعض الضغوط،
ال ـتــي دف ـعــت إل ــى تــراجــع األس ــواق
على خلفية تــذبــذب أسـعــار النفط
والـ ـع ــوام ــل ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة على
المستوى العالمي وتقلب أسعار
العمالت.
ووفـ ــق تـقــريــر لـشــركــة (كــامـكــو)
ً
تراجعت كل األسواق تقريبا خالل
الشهر ،باستثناء السوق البحريني
فقط ،الذي تمكن من تسجيل بعض
األرب ــاح الهامشية .وسـجــل سوق
دب ــي ال ـمــالــي أع ـلــى نـسـبــة تــراجــع
شهري بفقده نسبة  3.3في المئة
من قيمته ،تبعه سوقا قطر وعمان.
وعلى الصعيد الــدولــي ،تأثرت
ات ـج ــاه ــات ال ـس ــوق ب ـعــوامــل الـشــد
والـ ـج ــذب الـمـتـعـلـقــة ب ـكــل م ــن قمة
كـ ـ ــوريـ ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة
بـيــن الـصـيــن وال ــوالي ــات المتحدة
ً
مــع قـيــام األخ ـيــرة بالمضي قــدمــا
في فــرض الرسوم الجمركية على
السلع الصينية ووضــع مزيد من
القيود على االستثمار الصيني في
الواليات المتحدة.
ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـضـغــوط
ال ـت ــي ت ـع ــرض ل ـه ــا ال ـ ـيـ ــورو ال ــذي
ان ـخ ـف ــض إل ـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه
خـ ـ ـ ـ ــال  10أشـ ـ ـه ـ ــر فـ ـ ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب
ال ـح ــال ــة ال ـض ـبــاب ـيــة ،ال ـت ــي تحيط
باالنتخابات اإليطالية .ونتيجة
لـ ــذلـ ــك ،تـ ــراجـ ــع مـ ــؤشـ ــر مـ ــورغـ ــان
ً
ستانلي العالمي هامشيا بنسبة
 0.3في المئة خالل الشهر ،في حين

انخفض مؤشر األســواق الناشئة
بنسبة  3.6في المئة.
أم ــا عـلــى صـعـيــد س ــوق الـنـفــط،
ب ـع ــد أن المـ ـس ــت األس ـ ـعـ ــار أع ـلــى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا م ـن ــذ ث ــاث ــة أع ـ ــوام
ونـ ـص ــف ال ـ ـعـ ــام فـ ــي بـ ــدايـ ــة مــايــو
الـمــاضــي ،تــراجـعــت أسـعــار النفط
إلـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي عــدة
أس ــاب ـي ــع ب ـعــد أن ت ــم اإلع ـ ــان عــن
احتمال قيام السعودية وروسيا
بزيادة اإلنتاج النفطي لسد الفجوة
الناجمة عن انخفاض إنتاج كل من
إيران وفنزويال.

ً
الشهر نـظــرا إلــى تزامنه مــع شهر
رمضان المبارك ،إذ تراجع إجمالي
كمية األسهم المتداولة بنسبة 11
في المئة ،بتداول  1.2مليار سهم
مقابل  1.35مليار سهم تم تداولها
خالل الشهر السابق.
في حين تراجعت قيمة األسهم
الـمـتــداولــة بـمـعــدل أس ــرع بتراجع
بلغت نسبته  15في المئة ،إذ بلغ
إجـمــالــي قيمة األس ـهــم الـمـتــداولــة
خالل الشهر  204.8ماليين دينار
م ـقــابــل  240.8م ـل ـيــون ديـ ـن ــار في
أبريل .2018

الكويت

السعودية

واصــل المؤشر الـعــام لبورصة
ال ـكــويــت تــراج ـعــه لـلـشـهــر الـثــانــي
عـلــى ال ـتــوالــي فــي مــايــو الـمــاضــي.
وش ـ ـمـ ــل ال ـ ـتـ ــراجـ ــع ك ـ ــل مـ ــؤشـ ــرات
السوق بال استثناء ،ومني مؤشر
السوق األول بأعلى نسبة تراجع
ه ــذا الـشـهــر بـفـقــده نـسـبــة  1.8في
المئة مــن قيمته ،مما يعكس في
األســاس زيــادة الضغوط البيعية
على األسهم ذات القيمة السوقية
ال ـك ـبــرى .وت ــراج ــع مــؤشــر ال ـســوق
العام بمعدل أبطأ ،إذ فقد نسبة 1.3
في المئة من قيمته في حين تراجع
ً
مــؤشــر الـســوق الرئيسي هامشيا
بنسبة  0.4في المئة.
وعلى الرغم من ذلك ،ما زال أداء
ال ـس ــوق الـكــويـتــي مـنــذ ب ــداي ــة عــام
ً
 2018حتى تاريخه إيجابيا كما
يـعـكـســه ارت ـف ــاع مــؤشــر تــومـســون
رويترز للعائد اإلجمالي لألسهم
الكويتية بنسبة  2.8في المئة.
كما تأثرت أنشطة التداول خالل

سـ ـج ــل مـ ــؤشـ ــر ت ـ ـ ـ ـ ــداول الـ ـع ــام
ً
ً
تــراج ـعــا هــامـشـيــا بنسبة  0.6في
الـمـئــة ف ــي مــايــو ال ـمــاضــي وأغـلــق
فوق المستوى النفسي الهام البالغ
 8000نقطة ،بعد أن تراجع دون هذا
المستوى فترة وجيزة.
وأن ـهــى الـمــؤشــر ت ــداوالت ــه عند
م ـس ـتــوى  8.161.1نـقـطــة ب ـعــد أن
ً
س ـج ــل أرب ـ ــاح ـ ــا ع ـل ــى م ـ ــدى ث ــاث
جـلـســات مـتـتــالـيــة بـنـهــايــة الشهر
ً
ح ـق ــق خ ــال ـه ــا أرب ـ ــاح ـ ــا تــراك ـم ـيــة
ب ـم ـع ــدل  2.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،الس ـي ـمــا
خالل آخر جلسة تداول لهذا الشهر
بــارتـفــاعــه خاللها بنسبة  1.9في
المئة .وتداول المؤشر ضمن نطاق
محدود خالل الشهر لكن تحركاته
ات ـب ـعــت إلـ ــى ح ــد كـب ـيــر ات ـجــاهــات
أسعار األسهم.

اإلمارات
تراجع مؤشر أبوظبي العام

أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر مايو 03-06-2018
أسواق األسهم
الخليجية
الكويت – مؤشر
السوق األول
الكويت – مؤشر
السوق الرئيسي
الكويت – مؤشر
السوق العام
السعودية
أبو ظبي
دبي
قطر
البحرين
مسقط
إجمالي األسواق
الخليجية

إغالق
المؤشر

قيمة التداوالت
القيمة
األداء منذ بداية
األداء
الشهرية
السوقية
العام ()%
الشهري ()%
(مليار دوالر) (مليون دوالر)
88.1

4.690.6

()%1.8

N/A

4.816.3

()%0.4

N/A

4.735.7

()%1.3

N/A

8.161.1
4.605.0
2.964.1
8.880.5
1.265.8
4.606.7

()%0.6
()%1.4
()%3.3
()%2.5
%0.6
()%2.6

%12.9
%4.7
()%12.0
%4.2
()%4.9
()%9.7

مضاعف
السعر
للربحية (×)

مضاعف
السعر للقيمة
الدفتيرية (×)

العائد
الجاري
()%

14.5

101

%3.9

677.8

509.5
133.7
97.7
135.0
20.0
10.6

22.373.8
809.1
1.906.2
2.939.7
38.6
246.3

16.4
11.8
8.0
12.7
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المصدر :بحوث كامكو

بنسبة  1.4في المئة على أساس
شـهــري فــي مــايــو  2018بـعــد أن
ً
كان قد شهد تحسنا بنسبة 1.8
في المئة خالل الشهر السابق.
ً
وأنهى المؤشر تداوالته مغلقا
ع ـنــد م ـس ـتــوى  4605.04نـقــاط
ً
و ك ــان األداء القطاعي مختلطا
ما بين قطاعات رابحة وأخــرى
خاسرة.
ب ـعــد أن ت ــراج ــع م ــؤش ــر دبــي
المالي بنسبة  1.4في المئة في
أب ــري ــل  ،2018واص ـ ــل ال ـمــؤشــر
تــراج ـعــه ف ــي مــايــو  2018وك ــان
أسوأ األسواق ً
أداء على مستوى
المنطقة .إذ فقد المؤشر نسبة
 3.3ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قـيـمـتــه على

أس ـ ـ ـ ــاس شـ ـ ـه ـ ــري وأغ ـ ـ ـلـ ـ ــق ع ـنــد
مستوى  2964.1نقطة.

قطر
ب ـعــد أن جـ ــاء الـ ـس ــوق ال ـق ـطــري
فــي ص ــدارة األسـ ــواق الــرابـحــة في
أ ب ــر ي ــل  ،2018ت ــرا ج ــع أداؤه فــي
مايو الماضي ،إذ فقد مؤشر قطر
 20مــا نسبته  2.5فــي الـمـئــة على
أساس شهري وأغلق عند مستوى
 8880.51نقطة في مايو الماضي،
ف ــي ح ـيــن ت ــراج ــع مــؤشــر بــورصــة
قطر لجميع األسـهــم ال ــذي يشمل
ً
ن ـطــاقــا أوس ــع مــن ال ـســوق بنسبة
 4.2في المئة على أســاس شهري،

ً
ً
وكان األداء القطاعي سلبيا عموما
خالل الشهر.
ومـ ــال م ـعــامــل ان ـت ـش ــار ال ـســوق
تجاه األسهم المتراجعة بتراجع
ً
أسـ ـع ــار  31س ـه ـم ــا خـ ــال الـشـهــر
ً
وارتفاع أسعار  14سهما فقط.

البحرين
ب ـعــد أن أن ـهــى س ــوق الـبـحــريــن
ت ــداوالت شهر أبــريــل  2018كأكثر
ً
األسواق تراجعا على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي ،أنهى
السوق البحريني تــداوالت الشهر
الحالي على ارتفاع .إذ تحسن أداء
مؤشر السوق بنسبة  0.6في المئة

على أساس شهري ،وساهم ارتفاع
كل أسهم قطاع البنوك في معادلة
تراجع سهم البنك التجاري (0.6 -
في المئة) .وأنهى المؤشر تداوالت
الشهر عند مستوى  1265.80نقطة.

عمان
واصـ ـ ـ ــل مـ ــؤشـ ــر سـ ـ ــوق مـسـقــط
العام تراجعه للشهر الثالث على
التوالي مع تسجيل مؤشر مسقط
 30خسائر شهرية بنسبة  2.6في
المئة بنهاية مايو  2018بما عمق
م ــن خ ـســائــر ال ـم ــؤش ــر م ـنــذ بــدايــة
العام حتى تاريخه لتصل إلى 9.7
في المئة.

 Ooredooالكويت تطلق إنترنت الجيل الخامس 5G
أعـلـنــت  Ooredooالـكــويــت إطــاقـهــا الجيل
الخامس من اإلنترنت المتنقل  ،5Gانطالقا من
مبنى الشركة الرئيسي على شــارع السور في
قلب مدينة الكويت ،ابتداء من هذا األسبوع.
ويــأتــي هــذا اسـتـعــدادا لتشغيل أكـبــر شبكة
 5Gفي الكويت عام  ،2018والذي يعد استكماال
لخطة مجموعة  Ooredooالعالمية التي أطلقت
ف ــي وق ــت ســابــق إن ـتــرنــت الـجـيــل ال ـخــامــس في
مناطق مختلفة من الدوحة من خالل Ooredoo
قطر.
وأكد المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة
 Ooredooالكويت الشيخ محمد آل ثاني ،في
بـيــان صـحــافــي ،أن إط ــاق الجيل الـخــامــس من
اإلنترنت المتنقل في الكويت ما هو إال ترجمة
لقيم الشركة األساسية ،وهي االهتمام والتواصل
والتحدي ،وااللتزام بتحقيق رؤيــة الشركة من
خــال إثــراء تجربة العمالء اليومية عن طريق
ريادة التحول الرقمي.
وأض ـ ــاف آل ث ــان ــي« :س ـع ـي ـنــا خ ــال األعـ ــوام
الماضية إلى االلتزام بتقديم األفضل لعمالئنا
الـكــرام بمختلف احتياجاتهم ،وتفعيل دورنــا

كمؤسسة قطاع خاص في الدفع بعجلة التنمية
والـمـســاهـمــة الفعلية فــي رؤي ــة كــويــت جــديــدة
 ،2035وهــو مــا نتمنى أن نساهم فــي تحقيقه
من خالل ريادتنا في تقديم خدمات تكنولوجيا
االتصاالت الحديثة تحت سقف واحد لعمالئنا
الكرام ،ونطمح لدعم هذه الرؤية من خالل تقديم
أحدث خدمات االتصاالت لعمالئنا».
ب ــدوره ــا ،أك ــدت مــديــرة قـطــاع التكنولوجيا
باإلنابة المهندسة شيماء النجدي أن الشركة
ب ــدأت فعليا اخـتـبــار ســرعــات الجيل الخامس
م ــن اإلن ـتــرنــت الـمـتـنـقــل ،وال ـت ــي تــوفــر ســرعــات
فــائـقــة تـصــل إل ــى  10غـيـغــابــت بــالـثــانـيــة ،وهــي
عـلــى أهـبــة االس ـت ـعــداد إلط ــاق هــذ الـســرعــة في
عدد من المناطق المختارة حول الكويت خالل
العام الحالي ،استعدادا إلطالقها التدريجي في
مناطق الكويت مع بداية العام المقبل.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــدي« :ن ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
التكنولوجيا على توفير وتبني أحدث الخدمات
وطـ ــرق االس ـت ـخ ــدام لـتـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــاالت
المتنقلة بالرغم من التحديات ،خاصة في سوق
مثل السوق الكويتي ،حيث يتسم العمالء بسرعة

مــواكـبـتـهــم ألحـ ــدث الـتـكـنــولــوجـيــا الـعــالـمـيــة».
وتــاب ـعــت« :ن ـحــن س ـع ــداء بـبــدايـتـنــا بــاالخـتـبــار
الفعلي للجيل الخامس من اإلنترنت المتنقل
 5Gفــي ع ــدة مـنــاطــق ح ــول الـكــويــت ه ــذا الـعــام،
استعدادا لتوفير هذه الخدمة لكل مستخدمي
شبكتنا حول الكويت».
وأوضـحــت أن اسـتـخــدام هــذه التكنولوجيا
ي ــرت ـب ــط ب ـقــاب ـل ـيــة األج ـ ـهـ ــزة ال ــذكـ ـي ــة وأجـ ـه ــزة
ال ـ ـك ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــوتـ ــر لـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق ه ـ ــذه
التكنولوجيا ،والتي تمثل إنترنت المستقبل،
حيث بدأت كبرى الشركات المصنعة لألجهزة
الــذكـيــة وأج ـهــزة الكمبيوتر وإنـتــرنــت األشـيــاء
( )IoTت ــوف ـي ــر خـ ـ ــواص االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى شـبـكــة
ً
الجيل الخامس في كل أجهزتها الحديثة ترقبا
إلطالقها من قبل شركات االتصاالت حول العالم.
وأردفــت« :إضافة الى السرعات الفائقة التي
توفرها تكنولوجيا اإلنترنت المتنقل  5Gستوفر
آفــاقــا جــديــدة فــي مـجــال الـتـحــول الــرقـمــي التي
تخدم بدورها احتياجات األفراد والمؤسسات
في نطاق الواقع االفتراضي والمعزز للمرئيات
ذات الــدقــة والتقنية العالية ،فضال عــن تعزيز

ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ـش ـب ـكــات لـتـصـبــح جــاهــزة
لبناء المدن الذكية وعالم التطبيقات المبنية
على االستشعار الذكي ،ودعم تقنية السيارات
ال ـم ـت ـص ـلــة وال ـت ـش ـغ ـيــل اآلل ـ ــي ل ـخ ــدم ــات ق ـطــاع
الصناعة وخدمات حيوية أخرى».
جــديــر بــالــذكــر أن الـشــركــة أعـلـنــت فــي أواخــر
ال ـع ــام ال ـمــاضــي اسـتـكـمــالـهــا م ـش ــروع تـطــويــر
شبكتها باستخدام أحــدث نظم التكنولوجيا
ال ـح ــدي ـث ــة وم ـض ــاع ـف ــة ق ــدرت ـه ــا االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
لتحسين السرعات المتاحة لعمالئها.
ويعد هذا أحد أكبر المشاريع التي أنجزتها
الشركة في زمن قياسي ،حيث تم تطوير أكثر
م ــن  1100م ــوق ــع حـ ــول ال ـك ــوي ــت ف ــي ف ـت ــرة لــم
تتجاوز خمسة أشهر دون التأثير سلبا على
تجربة العمالء.
ويـسـتـمــر م ـشــروع تـطــويــر الـشـبـكــة الحالية
باستخدام أجهزة فائقة السرعة تتيح للعمالء
تجربة افـضــل وتـضــاعــف ال ـقــدرة االستيعابية
ل ـل ـش ـب ـكــة ف ــي ظ ــل ال ـط ـل ــب ال ـم ـت ــزاي ــد ل ـخــدمــات
اإلنترنت ،واعتمدت الشركة استخدام األجهزة
الـحــديـثــة مــن شــركــات رائـ ــدة فــي م ـجــال تقديم

«االتحاد» للطيران تعتزم إطالق رحالتها إلى برشلونة

أعلنت «االتحاد» للطيران اعتزامها إطالق خدمة رحالت
منتظمة بين أبوظبي وبرشلونة في إسبانيا ،اعتبارا من 21
نوفمبر  .2018وسيتم مبدئيا تسيير  5رحالت في األسبوع
على متن طــائــرة إيــربــاص  200-A330المرتبة وفــق نظام
الدرجتين ،لترتفع فيما بعد إلى رحالت يومية اعتبارا من
 31مارس  ،2019وستصبح برشلونة ثاني وجهة إسبانية
تخدمها «االتـحــاد» للطيران ،مكملة خدمة رحــات الشركة
اليومية القائمة إلى العاصمة مدريد.
وستتيح الخدمة الجديدة للمسافرين بقصد العمل أو

الترفيه مواعيد سفر مالئمة بين أبوظبي وبرشلونة ،فضال
عن توفير رحالت ربط مريحة وسلسة عبر أبوظبي إلى عدد
من المدن الكبرى في منطقة شبه القارة الهندية وجنوب
شرق آسيا والصين واليابان وكوريا وأستراليا.
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لــاتـحــاد
للطيران بيتر بومغارتنر« :بصفتها واح ــدة مــن األس ــواق
الكبرى غير المخدمة من مركزنا التشغيلي في أبوظبي،
تشهد برشلونة التي تعد مركزا للثقافة والتجارة والسياحة
والتعليم والموضة والعلوم ،ارتفاعا كبيرا في الطلب على

السفر من اإلمارة والمناطق المجاورة األوسع نطاقا».
واضاف بومغارتنر« :يسرنا اليوم أن نعلن خدمة الرحالت
الـمـبــاشــرة األول ــى بـيــن هــذيــن الـمــركــزيــن الـهــامـيــن عالميا،
وكلنا ثقة بأن تلك الوجهة الرائجة ستالقي نجاحا كبيرا،
وتحظى بقبول العمالء في اإلمارات وبرشلونة ،متيحة لنا
توسعة خدماتنا الـتــي نوفرها على متن الـطــائــرة ،والتي
تـمـتــاز بحسن الـضـيــافــة والـ ــذوق ،لتصل إلــى تـلــك المدينة
المتوسطية النابضة بالحيوية ،فضال عن تعزيز الروابط
الثقافية والتجارية بين اإلمارات وإسبانيا».

محمد آل ثاني

شيماء النجدي

الحلول المتكاملة لتكنولوجيا االتصاالت في
عملية التطوير والتوسعة الشاملة لشبكتها،
وذلـ ــك ف ــي ك ــل الـمـنــاطــق وال ـم ـشــاريــع الـحــديـثــة
للكويت ،حيث أنـشــأت مــا يتعدى  120موقعا
ج ــدي ــدا ف ــي أواخ ـ ــر ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وأض ــاف ــت

تـ ــرددات جــديــدة لــإنـتــرنــت الـمـتـنـقــل بـســرعــات
فائقة وسعة أكبر ،تزامنا مع زيادة عدد الهواتف
الذكية الجديدة التي تستقبل الترددات الحديثة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«أسس» تدعم حملة التبرع بالدم

أسعار المعادن الثمينة والنفط
صرح الرئيس التنفيذي في
شركة مجموعة أسس القابضة
خالد النوري بأن الشركة بادرت
إلــى المساهمة في المسؤولية
االجتماعية بدعم حملة التبرع
بــالــدم بالتنسيق مــع بنك الــدم
ً
المركزي ،إيمانا منها بأهمية
ت ـعــزيــز وغ ـ ــرس ث ـقــافــة ال ـت ـبــرع
بالدم التي تسهم في إنقاد حياة

الـمــرضــى والـمـصــابـيــن وتـعــود
بالنفع على الفرد والمجتمع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ب ـج ـه ــود
الطاقم الطبي المتميز المنتدب
مــن بنك ال ــدم الـمــركــزي ،وأثنى
عـلــى تـعــاونــه وك ـفــاء تــه ودوره
في إنجاح الحملة ومساهمته
ال ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــة فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم الـ ــرسـ ــالـ ــة
اإلنسانية التي يحملها.

سيرة
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ألف ليلة
وليلة

أوتار
الشريف يواجه فاتن
حمامة بأنها تفرضه
على المنتجين ويسافر
إلى تونس لتصوير أول
بطولة عربية له.
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تطرقت الفنانة هيفاء عادل حبس {جابر عثرات الكرم} تشهد األعمال الكوميدية
ً
ً
بتهمة تبديد أموال الدولة تراجعا كبيرا هذا العام مقابل
إلى مسرحية "بحمدون
المحطة" ،التي لم يكتب لها وهند بنت النعمان تتعالى مختلف ألوان الدراما ،في ظل
تكرار األفكار وتردي مستوى
أن يتم توثيقها بالتصوير على الحجاج بن يوسف
الحوار.
الثقفي.
التلفزيوني.

سارة جيسيكا باركر تروج للموسم
الثاني من «»Divorce
حــر صــت النجمة العالمية س ــارة جيسيكا بــار كــر
على الحضور في فعالية الترويج للموسم الثاني
مــن مـسـلـســل ا لـكــو مـيــد يــا ا لـشـهـيــر " ،"Divorceا لــذي
ت ـشــارك جيسيكا بـطــو لـتــه و س ــط نـخـبــة مــن نجمات
هــو لـيــوود ،و هــن النجمة التلفزيونية تــا لـيــا بلسم،
ومولي شانون ،وتريسي ليتس.
وح ــرص ــت ال ـن ـج ـمــات ع ـلــى ال ـح ـض ــور بــال ـس ـجــادة
ا ل ـح ـم ــراء لـلـفـعــا لـيــة ا ل ـتــي أ قــا م ـت ـهــا " ،"HBOا لـشــر كــة
ال ـم ـن ـت ـج ــة ل ـل ـم ـس ـل ـســل ،ت ــرويـ ـج ــا ل ـل ـم ــوس ــم ال ـث ــان ــي
ال ـم ــرت ـق ــب ،وتـ ـ ــدور أح ــداث ــه حـ ــول م ـع ــان ــاة عـ ــدد مــن
السيدات بعد انفصالهن عن أزواجهن في إطار من
الكوميديا والدراما.
وانتهت شركة " "HBOمن تصوير الموسم الثاني
للمسلسل فــي م ــارس ا لـمــا ضــي ،و لــم يـتــم حـتــى اآلن
تحديد ميعاد عرض المسلسل حصريا على الشبكة
التلفزيونية الشهيرة.
يذكر أن سارة جيسيكا باركر تقوم ببطولة فيلم
سينمائي بعنوان " ،"Blue Nightتشارك فيه البطولة
النجمة العالمية رينيه ز يـلــو يـجــر ،ســا يـمــون بيكر،
كــو مــون ،تايلور كيني ،و تــدور أ حــدا ثــه حــول مغنية
في نيويورك تكتشف إصابتها بمرض خطير لتقع
أحالمها وطموحاتها تحت التهديد ،والمقرر زوجها
في يونيو الجاري.

وحرصت باركر ،البالغة  53عاما ،على دعم زجها
ماثيو برودريك عندما ظهرت على السجادة الحمراء
لـفـيـلــم  ،To Dustحـيــث كــا نــت تـسـيــر بــر فـقــة زو جـهــا
ً
البالغ  56عاما ،والذي يلعب دورا كوميديا في الفيلم
الدرامي الذي أخرجه شون سنايدر.
و سـبــق أن حصلت بــار كــر على جــوا ئــز عــدة ،منها
اإل يـ ـ ـم ـ ــي عـ ـ ــام  2004أل ف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي م ـس ـل ـســل
تلفزيوني كوميدي ،وجائزة الغولدن غلوب ألفضل
ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي
 4مرات أعوام  2000و 2001و 2002و ،2004وجائزة
ن ـقــابــة مـمـثـلــي ال ـشــاشــة ألف ـض ــل مـمـثـلــة ع ــام ،2000
وألفضل فريق عامي  2001و.2003
وبعيدا عــن السينما والتمثيل فــإن بــار كــر تعتبر
نــا شـطــة عـلــى مـسـتــوى المجتمع ا لـمــد نــي ،فـهــي أ حــد
أعضاء اللجنة السياسية للمرأة في هوليوود ،كما
أنها ممثلة منظمة اليونسيف للفنون المسرحية.

سارة جيسيكا باركر

رايتشل كيلر

كيم كاردشيان

أنغام

موسم ثالث من مسلسل الخيال العلمي  Legionأنغام طرحت سنغل « 30يوم فرحة»
قررت شبكة قنوات  ،FXإنتاج موسم ثالث من مسلسل الخيال العلمي  ،Legionالذي
يسرد حياة أحد األبطال الخارقين ،وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في
ّ
حشد كثير من المشاهدين ،وتعيين كتاب جدد للمشاركة في تطوير األحداث.
المسلسل ينتمي إلى فئة دراما الخيال العلمي ،ومن تأليف نواه هولي ،ومبني على
قصص مصورة بنفس االسم لمارفل كومكس ،وهو مرتبط بسلسلة أفالم إكس مان،
ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم؛ أبرزهم دان ستيفنز ،ورايتشل كيلر ،وأوبري
بالزا ،وبيل إيروين ،وجيريمي هاريس.

طرحت الفنانة المصرية أنغام ،عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ،أغنية
جديدة بعنوان " 30يوم فرحة" بمناسبة شهر رمضان المبارك ،وهى من كلمات
أمير طعيمة ،ومن ألحان وتوزيع خالد عز.
يذكر أن أنغام قدمت أغنية  100صورة فى تتر مسلسل "ممنوع االقتراب أو
التصوير" للنجمة زينة ،والعمل من تأليف محمد الصفتي ،وإخراج زياد
الوشاحي ،وبطولة زينة ،ونسرين أمين ،ومي القاضي ،وحازم سمير ،ومحمد
شاهين ،وفتحي عبدالوهاب ،وأكرم الشرقاوي ،وعايدة رياض ،أحمد فؤاد سليم.

كاردشيان تكشف عن هدية عيد ميالد ابنتها
كشفت النجمة العالمية كيم كاردشيان ( 37عاما) عن الهدية التي قدمتها دار أزياء
الكسندر وانغ البنتها نورث ويست احتفاال بعيد ميالدها الخامس ،الذي سيقام
في  15يونيو الجاري ،وهي حقيبة " "leopard Printيصل سعرها إلى  750دوالرا.
ويبدو أن نورث تسير على خطى والدتها التي تعد إحدى أهم أيقونات الموضة
في العالم.
ويعد الكسندر وانغ أحد أهم وأشهر مصممي األزياء في العالم ،ويفضل عدد كبير
من نجمات العالم تصميماته.

هنادي الكندري توثق إصابتها في «رامز تحت الصفر»
●

محمد جمعة

أث ـ ــارت إط ــال ــة ال ـف ـنــانــة ه ـنــادي
الـكـنــدري فــي بــرنــامــج "رام ــز تحت
الـ ـصـ ـف ــر" ،فـ ــي ح ـل ـق ــة مـ ـس ــاء أم ــس
األول ،ردود أ فـ ـع ــال وا سـ ـع ــة عـبــر
م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
السيما أنها أبقت على األ مــر سرا
حتى و قــت قريب ،قبل أن تتكشف
القائمة النهائية لضحايا رامز في
برنامجه الجديد.
وخ ــرج ــت هـ ـن ــادي ع ــن صـمـتـهــا
عـ ـق ــب الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ،وأكـ ـ ـ ــدت ب ــال ـص ــور
أن ح ـض ــوره ــا ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج كــان
ع ـفــويــا ،وق ــال ــت" :خـ ــال ال ـس ـنــوات
ا ل ـمــا ض ـيــة ك ـنــت أ ع ـت ـقــد أن بــرا مــج
را مـ ــز تـمـثـيــل ،إ ل ــى أن ش ــارك ــت في

إحدى الحلقات ،ألتأكد عن تجربة
أن البرنامج واقعي جدا وبريء من
تهم الفبركة".
واستعرضت هنادي اإلصابات
الـ ـت ــي ل ـح ـق ــت بـ ـه ــا عـ ـق ــب ت ـصــويــر
الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ،مـ ــؤكـ ــدة ان ـ ـهـ ــا ت ـعــرضــت
لصدمة كبيرة ،وأ ضــا فــت" :عجزت
عــن ال ـحــركــة ،لـكـنـهــا تـبـقــى تـجــربــة
جميلة ويبقى رامز صديقا وزميال
عزيزا لي و لــزو جــي محمد ،وأ قــول
ل ـ ــه ل ـ ــن نـ ـنـ ـس ــى ل ـ ــك ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــوق ــف
وانتظرنا".
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،ثـمـنــت ه ـنــادي
ردود األ فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال تـ ـ ـج ـ ــاه م ـس ـل ـس ــل
"التاسع من فبراير" ،مضيفة" :أنا
سـعـيــدة بـهــذه الـمـشــاركــة ،ومــا زاد
س ـع ــاد ت ــي ردود أ ف ـع ــال ا لـجـمـهــور

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أل ـ ـم ـ ـس ـ ـهـ ــا عـ ـ ـب ـ ــر ص ـف ـح ـت ــي
ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى م ــوق ــع إن ـس ـت ـغــرام،
وأتمنى أن تنال الحلقات المتبقية
رضاهم".
وع ـ ـ ــن دورهـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل،
ذكرت هنادي" :من خالل شخصية
ل ـي ــن ن ـس ـت ـع ــرض م ــام ــح ال ـع ــاق ــة
ال ــوطـ ـي ــدة ب ـي ــن الـ ـفـ ـت ــاة ووالـ ــدهـ ــا،
ونقدم نموذجا يوضح كيف تكون
ت ـلــك ا ل ـص ـلــة ،ال س ـي ـمــا أن األب هو
ا لـ ـح ــب األول ف ــي حـ ـي ــاة أي ف ـت ــاة،
ل ــذل ــك ك ـنــت حــري ـصــة ع ـلــى دراسـ ــة
م ـ ـ ـفـ ـ ــردات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة وال ـت ـع ـم ــق
فـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا ،ح ـ ـتـ ــى أن ـق ـل ـه ــا
لـلـمـشــاهــديــن ك ـمــا ي ـجــب أن تـكــون
وبمصداقية وتجرد".
ي ــذك ــر أن "ال ـت ــاس ــع م ــن ف ـبــرايــر"

إنـ ـت ــاج م ــؤس ـس ــة نـ ـب ــراس الـخـلـيــج
لــإن ـتــاج ال ـف ـنــي ،واالشـ ـ ــراف ال ـعــام
عـ ـ ــادل ع ـي ـســى ال ـي ـح ـي ــى ،وتــأل ـيــف
سـ ـ ـح ـ ــاب ،وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج سـ ــائـ ــد ب ـش ـيــر
الهواري ،وبطولة ابراهيم الحربي
ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري وهـ ـ ـن ـ ــادي
الـ ـكـ ـن ــدري وس ـل ـم ــي س ــال ــم وش ـهــد
الياسين ويوسف البلوشي.
وتستعد هـنــادي للمشاركة في
مسرحية "أحالم" ،المستوحاة من
قـصــة أح ــام ال ـش ــوارع لـكــن بــرؤيــة
جـ ــديـ ــدة ،والـ ـعـ ـم ــل ق ـص ــة وت ــأل ـي ــف
ع ـث ـمــان ال ـش ـط ــي ،وإع ـ ـ ــداد ش ـمــان
ال ـن ـصــار ،وب ـطــولــة ه ـنــادي وعـبـيــر
اح ـ ـمـ ــد ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد وش ـه ــد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ورت ـ ـ ـ ــاج الـ ـعـ ـل ــي ورؤيـ ـ ــة
إشراف عام عبدالله الويس.

هنادي الكندري «في التاسع من فبراير»
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فاتن حمامة ...أنا الماضي
بين القلق والتوتر من تسرب خبر إصابة عمر الشريف إلى الصحافة،
قضت فاتن يوم الجمعة في المستشفى إلى جانب زوجها ،ورفضت
أن تعود إلى البيت .غير أن أول أمر فعلته عندما استيقظت صباح
السبت ،أنها طلبت الجرائد اليومية وقرأتها ،فلم تجد فيها أية
القاهرة – ماهر زهدي

المنتج حلمي
حليم يجمع بين
فاتن وعمر في
«أرض السالم»

رمسيس نجيب
يستغل نجاح
«ال أنام» ويطلق
على بطلته الجديدة
«نادية لطفي»

عمر الشريف يواجه
فاتن باإلشاعات
التي تؤكد أنها
تفرضه على
المنتجين

خرج عمر من المستشفى ،وعاد الزوجان
إلــى الـقــاهــرة ،لتستأنف فاتن ارتباطاتها
الـفـنـيــة .ع ــرض عليها مـخــرجـهــا المحبب
حسن اإلم ــام بطولة فيلم «لــن أبكي أبــدا»،
قصة وسيناريو محمد مصطفى سامي
وحـ ـ ـ ـ ــواره ،وف ــوج ـئ ــت ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـم ـخــرج
واحدة من القضايا الجديدة على مدرسته
اإلخراجية ،فالفيلم بعيد عن الميلودراما
التي اشتهر بها ،كما ال يتضمن تراجيديا
ً
ع ـن ـي ـف ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده عـ ــن ع ــال ــم
الراقصات ،الذي اعتاد التركيز عليه في جل
أعماله السابقة .واألهــم من ذلك أن بطلته
تظهر بـطــريـقــة مختلفة عــن ظـهــورهــا في
أفالمه ،فهي ليست مستكينة ،بل قادرة على
مواجهة كل المشاكل والصعاب وحدها ،من
دون وجــود من يعينها على ذلــك ،فتواجه
عالمها بال دموع.
أس ـع ــد هـ ــذا األم ـ ــر ف ــات ــن ب ـش ـكــل كـبـيــر،
وتحمست للفيلم ،الــذي شاركها بطولته
كل من عماد حمدي ،وزكــي رستم ،وفاخر
فــاخــر ،ورشـ ــدي أب ــاظ ــة ،ونـجـمــة إبــراهـيــم،
ً
ً
ليحقق نجاحا كبيرا.
ً
بعد «لن أبكي أبــدا» أراد المنتج حلمي
حليم ،أن يجمع بين فــاتــن والـشــريــف في
ف ـي ـلــم ك ـتــب ق ـص ـتــه ،وأعـ ـ ـ ّـد ل ــه الـسـيـنــاريــو
والـ ـح ــوار ع ـلــي ال ــزرق ــان ــي ب ـع ـنــوان «أرض
ال ـس ــام» ع ــن ك ـفــاح ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ومساندة الشعب المصري له في قضيته
العادلة.
ت ـ ـ ـ ــؤدي فـ ــاتـ ــن دور «س ـ ـل ـ ـمـ ــى» الـ ـفـ ـت ــاة
الفلسطينية ،فيما يجسد الشريف شخصية
«أح ـمــد» الـفــدائــي الـمـصــري ،ال ــذي يختبئ
داخل قرية فلسطينية فتتعاون معه سلمى
لينفذ عمليته الفدائية.
ي ـص ــور ال ـف ـي ـلــم م ـع ــارك ال ـفــدائ ـي ـيــن من
أجــل تحرير فلسطين والـصـعــوبــات التي
يالقونها ،فتنمو عالقة صداقة ثم حب بين
أحمد وسلمى.
أراد حلمي حليم أن يخرج الفيلم ،غير
أن فــاتــن طلبت أن يـخــرجــه كـمــال الشيخ،
وأص ـ ــرت ع ـل ـيــه ،ف ــرض ــخ لـطـلـبـهــا الـمـنـتــج
ح ـل ـمــي ح ـل ـي ــم ،وش ـ ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة كــل
مــن عبد الـســام النابلسي ،وعـبــد ال ــوارث
عسر ،وفايدة كامل ،وتوفيق الدقن ،وفاخر
فاخر .ليختار البطلين بعد ذلــك المخرج
ً
ً
صالح أبو سيف للعمل معا أيضا في «ال
أنام» للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس،
سيناريو السيد بدير وصــاح عــز الدين،
وحوار صالح جودت.
ً
كــادت فــاتــن تطير فــرحــا عندما عرضه
عليها صــاح أبــو سـيــف ،لـشــدة إعجابها
بالرواية منذ أن قرأتها ،إذ تبتعد البطلة
ً
«نادية لطفي» تماما عن عالم فاتن حمامة
الذي اعتادته في أفالمها ،بشخصية جديدة
ل ـف ـتــاة ت ـعــانــي م ـشــاكــل نـفـسـيــة م ــن خــال
ارتباطها بوالدها وغيرتها الشديدة عليه،
فتسعى إلى إفساد زيجاته ،وإبعاد كل من
تزوج بهن بعد والدتها .وكانت المفاجأة
أن يقدم عمر الشريف في الفيلم دور عمها،
شقيق والدها الذي جسد شخصيته يحيى
شاهين ،وشاركتهم مريم فخر الدين ،إلى
جانب عماد حمدي ،وهند رستم ،ورشدي
أباظة.
ً
نـجــح الـفـيـلــم نـجــاحــا غـيــر عـ ــادي ،على
الـمـسـتــويــات الـنـقــديــة وال ـج ـمــاه ـيــريــة ،بل
والـمـهــرجــانــات السينمائية ،وف ــازت فاتن
حمامة عن دور «نادية لطفي» بجائزة وزارة
ً
اإلرشاد «الثقافة» ،فضال عن جائزة مهرجان
المركز الكاثوليكي لــأفــام المصرية .بل
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تكرر األمر يومي األحد واالثنين ،غير أنها فوجئت
إشارة إلى الحادثً .
الثالثاء بالخبر منشورا في الصحف ،ولكنها تنفست الصعداء ،عندما
وجدت الصيغة تقول إن الشريف صدم ذراعه بالزجاج بينما كان يفتح
النافذة ...وأصيب بجرح بسيط.
ووصل األمر إلى صديقها المنتج رمسيس
نـجـيــب ،ال ــذي اقـتـبــس اس ــم «نــاديــة لطفي»
ليطلقه على الــوجــه الـجــديــد «ب ــوال محمد
ش ـف ـيــق» ال ـتــي اكـتـشـفـهــا وقــدم ـهــا ف ــي أول
أفالمها «سلطان» إلى جانب فريد شوقي.

غرور وصدمة
ســارت الحياة بين فــاتــن حمامة وعمر
الشريف هادئة ،رغم المشاكل الكثيرة التي
أث ـيــرت ،وقـضــت األع ـمــال الفنية المتتالية
بينهما على الخالفات ،غير أن مشكلة من
نــوع آخــر بــدأت تظهر على الشريف ،وهي
ً
إصابته بالغرور ،خصوصا بعد فيلمهما
ً
الـثــانــي مـعــا «ص ــراع فــي الـمـيـنــاء» وإقـبــال
المنتجين والمخرجين عليه .هـنــا ،تلقى
ضــربــة مــوج ـعــة ف ــوق رأس ـ ــه ،آل ـم ـتــه ب ـقــوة،
عندما عرف مصادفة أن فاتن كانت تشترط
على المنتجين أن يشارك معها في أفالمها،
مثلما حدث في «أرض السالم» و»ال أنــام»،
فتوقف إزاء نفسه في محاولة إلعادة تقييم
ً
وجوده فنيا .وجاءت الوشاية التي وشى
ً
بها أحدهم متعمدا ،لتهدم طموحات النجم
الفنية ،وتصوراته عن موهبته ،وأغضبه
إحـســاس أن يكون ممثال تفرضه زوجته،
فلم يكن أمامه سوى مواجهة فاتن بذلك:
* جبت منين اإلحساس ده؟
= ده مش إحساس .دي حقيقة.
* الحقيقة دي في دماغك لوحدك.
= عايزة تفهميني أنه صدفة أننا نعمل
تالت أفالم مع بعض ورا بعضها؟
* ال مش صدفة طبعا .ده اختيار متعمد.
ألن ال ـم ـخــرج ـيــن ال ـل ــي ع ـم ـلــوا األفـ ـ ــام دي
مقتنعين بموهبتك أ كـتــر مــا ا ن ــت مقتنع
بيها .بما فيهم يوسف شاهين أول واحد
اقتنع بموهبتك من قبل ما أعرفك.
* ب ــس ده خ ــان ــي أحـ ــس ب ــأن ــي مـمـثــل
محتاج اللي يسنده .وانت بتقومي بالدور
ده.
ً
ً
= أوال أنت اتولدت نجما من أول فيلم.
ً
ً
ثانيا المنتجون بيحبوا دايـمــا يستغلوا
أي فرصة تنجح أفالمهم ،زي فنان وفنانة
بيعيشوا قصة حب ،أو متجوزين ،أو حتى
نـجـحــا م ــع بـعــض ف ــي تـجــربــة فـيـكــرروهــا.
وب ـعــديــن ان ــت م ــش عــايــزيـنــي أب ـقــى مـعــاك
في أفالمك؟
* أوال الزم تقوليها صح .مش عايز تبقى
ً
معاك
معايا في أفالمي .ثانيا أنا عايز أبقى
ِ
في كل مكان ...حتى في أحالمك.
اقتنع عمر الشريف بكالم فاتن ،غير أنه
قرر أن تكون األولوية في ما يعرض عليه
لألفالم التي ال تكون فاتن بطلتها .ورغم
ذلك فإن الخالفات بينهما لم تكن فنية ،بل
بسبب «الغيرة» بين الزوجين.
راحت فنانات يحاولن من وقت إلى آخر
إثارة غيرة فاتن بكثرة امتداح الشريف ،أو
االلتفاف حوله فــي السهرات أو الحفالت.
ً
غير أنها لم تكن تلقي لذلك بــاال ،إذ كانت
حريصة على أن تسير بحياتهما إلى طريق
السعادة .لذا أصبحت حياتها العائلية ،في
شبه «عــزلــة» عــن الــوســط الـفـنــي ،كــذلــك من
شقتها في «برج الزمالك» إلى «عمارة ليبون»
ً
بــالــزمــالــك أي ـض ــا ،لـتـعــود ال ـح ـيــاة بينهما
س ـع ـي ــدة .غ ـيــر أن م ــا جـ ــدد آالم ال ـشــريــف،
أنــه فوجئ بــإحــدى المجالت الفنية تنشر
تفاصيل الخالف بينه وبين فاتن ،مؤكدة أن
مصدر المعلومات صديقهما أحمد رمزي.
ما إن قرأ رمزي الخبر حتى جن جنونه،

 ...ومع عمر الشريف

وس ـ ــارع إل ــى إدارة ال ـم ـج ـلــة ،وط ـل ــب نشر
تكذيب على لسانه مؤكدا أنــه ال يمكن أن
يفعل أي أمر في الدنيا يسيء إلى الشريف،
أو يخدش صداقته به ،وراح يمتدح صديقه،
ً
وهو ما نشر في المجلة فعال .لكن الشريف
كان اتخذ قراره بمقاطعة أحمد رمزي!
ورغ ــم الـصــداقــة الـتــي كــانــت تجمع بين
فاتن حمامة وأحمد رمزي ،فإنها حرصت
على أال تقترب من الخالف الذي دب بينه
وب ـيــن عـمــر ال ـشــريــف ،وجـعـلــت الـمـقــربـيــن
اآلخرين يقومون بهذه المهمة ،في الوقت
الذي تفرغت فيه لعملها.
عرض عليها المخرج صالح أبو سيف
«الطريق المسدود» إلى جانب أحمد مظهر،
وشـ ـك ــري سـ ــرحـ ــان ،ومـ ــا أس ـع ــده ــا ل ـجــوء
ً
صــاح أبــو سيف مجددا إلــى أدب إحسان
عبد القدوس لكشف مشاكل المرأة وإبراز
ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي ت ـصــادف ـهــا ف ــي الـمـجـتـمــع
ً
العربي الــذي يميل إلــى الــرجــال متناسيا
دوره ــا وحـقـهــا فــي حـيــاة كــريـمــة بــا قهر
أو ظلم.
ي ـقــدم ف ــي الـفـيـلــم ال ـف ـتــاة «ف ــاي ــزة» الـتــي
ترغب في أن تعيش حياة نظيفة ومثالية
ً
بعيدا عــن فساد أمها وشقيقاتها الالتي
سـقـطــن ف ــي مـسـتـنـقــع ال ــرذي ـل ــة ب ـعــد وف ــاة
وال ــده ــا .وك ــان ــت س ـعــادت ـهــا مـضــاعـفــة أن
تـجـتـمــع ه ــذه ال ـقــامــات كــافــة ف ــي فـيـلــم من
بطولتها ،عن رواية إحسان عبد القدوس،
وسيناريو نجيب محفوظ ،وحوار السيد
ً
بدير ،وإخراج صالح أبو سيف ،فضال عن
بقية أبطال الفيلم ،زوزو ماضي ،وتوفيق
الدقن ،ووداد حمدي ،ورياض القصبجي،
واإلذاعية آمال فهمي.

فاتن حمامة

فاتن حمامة

مفاجأة فنية
وسط نشوة فاتن حمامة وفرحتها
بنجاح فيلمها ،إلى جوار زوجها عمر
ال ـش ــري ــف ،فــوج ـئــت ب ـم ـكــال ـمــة هــاتـفـيــة
من زوجها السابق ،المخرج عز الدين
ذو الفقار ،والتي لم تكن المرة األولــى
ال ـت ــي ي ـت ـحــدث ف ـي ـهــا إل ـي ـهــا بــاع ـت ـبــاره
زوجـهــا الـســابــق ،ووال ــد ابنتها نــاديــة،
ليتم التنسيق بينهما لــرؤ يــة طفلته.
غـيــر أنــه هاتفها هــذه ال ـمــرة باعتباره
المخرج ،ليطلب إليها القيام ببطولة
«طريق األمل» الذي كتب له السيناريو
ويخرجه ،قصة وحوار يوسف جوهر،
إلى جانب كل من أحمد مظهر ،وشكري
سرحان ،ورشــدي أباظة ،وزهــرة العال،
وميمي شكيب.
فوجئت فاتن بطلب عز الدين ،ولم تكن
تتوقع ذلك منه ،فترددت ،ثم طلبت أن تقرأ
ً
السيناريو أوال قبل إبداء رأيها ،فسارع عز
الدين بإرساله إليها .ويدور حول «سنية»،
الـتــي تعيش مــع والــدتـهــا الـتــي تعمل في
حياكة المالبس لتنفق على دراسة ابنتها،
ل ـك ــن فـ ـج ــأة تـ ـم ــرض األم ف ـت ـك ـلــف ابـنـتـهــا
بإيصال فستان إلى «مدام سطوحي» التي
ً
ً
تدير منزال منافيا لآلداب ،وهناك يشاهد
«عباس» الفتاة فيحاول التعرف إليها ليغرر
بها ،وتحاول معه «مدام سطوحي» لكنهما
ً
يجدا طريقها مسدودا.
تـمــرض األم بـشــدة وتـحـتــاج إلــى أمــوال
كبيرة للخضوع لجراحة سريعة ،فتضطر
«س ـن ـي ــة» ال ـل ـج ــوء إلـ ــى «م ـ ـ ــدام س ـطــوحــي»
والعمل لديها .تتعرف إلى الشاب حسين،
«قائد السرب» لكن تموت والدتها ،ويداهم
البوليس الــوكــرُ ،
ويـقـبــض عليها ،ويدفع
حـسـيــن ال ـغــرامــة وي ـخــرج سـنـيــة القتناعه
ببراءتها ،ويحاول أن يتزوجها .لكن والدته
ترفض لماضيها ،فيما تقع شقيقته ضحية
ل ـش ــاب آخ ــر تـنـقــذهــا م ـنــه س ـن ـيــة ،وتـقـتـلــه
ويـحـكــم عليها ب ــاإلع ــدام ،ل ــوال أن تعترف
الشقيقة بما حــدث ،فتنال سنية براء تها،
فترحب الوالدة بها.
أعجبت فاتن بموضوع الفيلم غير أنها
ً
خشيت أن يسبب العمل مع عز الدين حرجا
لزوجها عمر الشريف ،فقررت أن ترفض.
وقـبــل أن تـبــادر بــاالتـصــال بــه لتبلغه ذلك
تـفــاجــأ بــالـشــريــف ي ـبــدي رأي ــه فــي الفيلم،
ً
مؤكدا أنها ال يجب أن ترفضه ألي سبب،
ً
فما كان منها إال أن قبلت ،لتقف مجددا إزاء
ً
كاميرا عز الدين ذو الفقار ،منذ أن قدما معا
«موعد مع السعادة» قبل طالقهما.
ون ـجــح الـفـيـلــم بـشـكــل كـبـيــر ،لتقدم
بعده «حتى نلتقي» مع المخرج هنري
بركات ،قصة وسيناريو يوسف عيسى
وحواره ،إلى جانب كل من عماد حمدي،
وأحمد مظهر ،وعمر الحريري ،والطفلة

عز الدين يطلب
فاتن حمامة للعمل
معه والشريف
يدفعها للموافقة

الشريف إلى
تونس لتصوير
أول بطولة عربية
بنكهة عالمية

نـيـلـلــي ،بــاإلضــافــة إل ــى الـفـنــان الكبير
س ــراج مـنـيــر .وب ــدأت فــي الــوقــت نفسه
تصوير «الزوجة العذراء» مع المخرج
ال ـس ـيــد ب ــدي ــر ،ومـ ــن تــأل ـيــف مصطفى
سامي ،إلى جانب بطلي «حتى نلتقي»،
عماد حمدي ،وأحمد مظهر ،ومعهما كل
من زوزو ماضي ،وعدلي كاسب.
أثـ ـن ــاء ت ـصــويــر «الـ ــزوجـ ــة الـ ـع ــذراء»
وصلهم خبر رحيل زميلهم في «حتى
نـلـتـقــي» ال ـف ـنــان الـكـبـيــر سـ ــراج مـنـيــر،
ً
عليها ونقلت
فسقطت فــا تــن مـغـشـيــا ّ
ً
فـ ــورا إل ــى الـمـسـتـشـفــى ،وزف األط ـبــاء
ال ـب ـش ــرى إلـ ــى زوج ـه ــا ع ـمــر ال ـشــريــف،
بأنها «حامل».
رغ ـ ــم ع ـش ــق ف ــات ــن ال ـك ـب ـيــر البـنـتـهــا
«نادية» من زوجها السابق عز الدين ذو
ً
الفقار ،فإنها كادت تطير فرحا ،عندما
علمت بخبر حملها من عمر الشريف،
وفي الوقت نفسه ،لتخرس كل األلسنة
ً
التي أخرجت كثيرا من اإلشاعات حول
خالفاتهما وقرب انفصالهما:
* نفسك في ولد وال بنت.
= أن ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــارف ان ـ ـ ـ ــك ع ـ ـن ـ ــدك بـ ـن ــت.
وبــاع ـت ـبــرهــا بـنـتــي بــال ـظ ـبــط .ل ـكــن أنــا
نفسي في بنت منك وتكون شبه أمها.
ً
* تعرف رغم أني بحب البنات جدا.
ً
بس أنا بتمنى يكون اللي جاي ولدا.
= أوعي تقوليلي يكون شبهك.
= نفسي ولــد وياخد أجمل ما فينا
احنا االتنين.
ك ــأن ال ـم ـخــرج ك ـمــال الـشـيــخ أراد أن
يقدم لهما تهنئة على الحادث السعيد
ال ــذي راح ــا يـنـتـظــرانــه ،لـكــن بطريقته،
ً
فقرر أن يجمع بينهما مجددا في فيلم
من إنتاج حسن رمزي ،بعنوان «سيدة
القصر» كتبه حسين حلمي ،وشاركهما
بطولته كل من عمر الحريري ،وستيفان
روس ـ ـتـ ــي ،وزوزو م ــاض ــي ،وف ـ ــردوس
مـحـمــد ،وال ــوج ــه ال ـجــديــد إل ـه ــام زك ــي.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ل ـ ــم يـ ـم ــان ــع أي م ـن ـه ـمــا،
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا زادت ثـقــة
ال ـش ــري ــف ف ــي ن ـف ـســه كـمـمـثــل
كبير ،يطلب لذاته وموهبته،
وهو ما أكده المخرج الفرنسي
«جاك بارتييه» الذي التقي
به في فندق «مينا هاوس»
ب ــال ـق ــاه ــرة ،وط ـل ـبــه لـلـقـيــام
بـبـطــولــة الـفـيـلــم الـفــرنـســي
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك
«ج ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــا» والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
س ـ ـ ـ ـ ُـيـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوره ف ــي
تونس.

ولي العهد

تـصــويــر «س ـيــدة الـقـصــر» حـتــى ســافــر إلــى
تونس لتصوير أول بطولة عربية بنكهة
عالمية ،فيلم «جحا» .جسد فيه دور «جحا»،
وشاركه البطولة كل من النجمة اإليطالية
كلوديا كاردينالي ،والنجمة التونسية زينة
بوزايد ،ولورا جازولو ،فيما تولى التأليف
البير أديس ،والبير جوزيبوفيتشي ،ودارت
أحــداثــه حــول شخصية «جـحــا» المأخوذة
مــن ال ـتــراث الـعــربــي ،لكن مــن خــال وقائع
تونسية.
فيما كــان عمر يصور بعض المشاهد
الخارجية مــن «جـحــا» على شاطئ مدينة
«الحمامات» في الشمال الشرقي لتونس،
وصلته برقية من شقيقة فاتن:
«نـهـنـئـكــم ب ــوص ــول ول ــي ال ـع ـه ــد ...ألــف
مليون مبروك».
لــم يـكــد عـمــر يـقــرأ الـبــرقـيــة حـتــى صــرخ
ب ـصــوت مــرت ـفــع ب ـيــن ك ــل الـفـنــانـيــن الــذيــن
يعملون في الفيلم:
= جالي ولد ...جالي ولد ...بقيت بابا.
ً
ظــل عمر الشريف يتحرق شــوقــا ثالثة
أشهر كاملة ،طوال فترة بقائه في تونس،
قبل أن يــرى ابنه ،الــذي أطلقت عليه فاتن
اسم «طارق» ليكون أول ما تقع عليه عيناه
عندما عاد إلى بيته.
أرادت فاتن حمامة أن تعود إلى السينما،
ل ـك ــن مـ ــن خ ـ ــال األدب ،ف ــاشـ ـت ــرت رواي ـ ــة
«الالجئة» التي تتناول واحدة من قصص
ا لـبـطــوالت لفتاة مناضلة ،كتبها الكاتب
إبــراه ـيــم ال ــوردان ــي ال ــذي سـبــق وخصص
ال ـعــدد  63مــن مـجـلــة «أه ــل ال ـفــن» ال ـصــادر
بتاريخ  25يونيو  ،1955للهجوم عليها
ً
ً
هي والشريف ،ونشر حوارا مطوال مع عز
الدين ذو الفقار بعد الطالق.
قــررت فاتن أن تحول الــروايــة إلــى فيلم
سينمائي من إنتاجها ،وبــدأت التحضير
لــه ،ورص ــدت ميزانية  15ألــف جنيه ،غير
أن المنتج رمسيس نجيب ،الــذي اعتادت
االسـتـعــانــة بــه إلدارة إن ـتــاج األفـ ــام التي
تنتجها ،نصحها بأال تغامر هذه المغامرة
الـتــي ربـمــا تعرضها للخسارة ،باعتباره
يعرف سوق السينما.
اقتنعت فاتن بوجهة نظره ،وعدلت عن
إنتاج الفيلم ،ما جعل إبراهيم الــوردانــي،
ي ـعــاود الـهـجــوم عليها وعـلــى زوج ـهــا في
حملة شـعــواء ،مــا سبب حالة مــن الخوف
ً
واالضطراب لها تحديدا ،فعدلت عن رأيها،
وقررت العودة إلى إنتاج الفيلم ،وأسندت
إخراجه إلى عاطف سالم ،الذي كان يخرج
فــي ذلــك الــوقــت فيلم «شــاطــئ األس ــرار» من
ب ـطــولــة ع ـمــر ال ـش ــري ــف ومـ ــاجـ ــدة .ومـ ــا إن
عــرضــت عـلـيــه فــاتــن الـفـيـلــم ،حـتــى ق ــرر أن
يقبله ،بل وينتجه أيضا.

م ـ ــا إن انـ ـتـ ـه ــى عـ ـم ــر مــن

ابتزاز فني
لم يكن عمر الشريف يتدخل
في شؤون فاتن الفنية أو أعمالها
السينمائية ،غير أنه هذه المرة شعر بأنه
ج ــزء مــن األزمـ ــة ،إذ اسـتـخــدمــه ال ــوردان ــي ك ــأداة
لمهاجمة فــاتــن ،فـثــار بسبب قــرارهــا بــالـعــودة إلى
إنـتــاج الفيلم مضطرة ،ليس مــن أجــل إعجابها
بالرواية أو أهميتها بالنسبة إلى السينما.
لـكــن بـسـبــب اب ـت ــزاز كــاتـبـهــا ،وك ــي ال يقال
إنها خافت مــن الكاتب .طلب إليها أن
تثبت حسن نيتها بأن تقبل تمثيل
أيــة قصة «وطنية» أخــرى كتبها
إبــراه ـيــم ال ــوردان ــي غـيــر هــذه
القصة ،فهي حين رفضت

ً
تمثيلها فعلت ذلك عن إيمان واتخذت موقفا ،وال يجب
أن تتراجع عنه.
كــانــت فــاتــن وقـعــت الـعـقــد مــع عــاطــف ســالــم ،وأص ــرت على
أن تحترمه .وإزاء هذا الموقف تصلب الشريف أكثر ،واشتد
الخالف ،وتوقع البعض وقوع طالق قريب ،بل بين يوم وليلة،
وظــل ال ــزوج يعلن موقفه بشكل ال جــدل فـيــه ،ويـضــع كرامته
وكــرامــة زوجته في كفة ،وتمثيلها هــذا الــدور في كفة أخــرى،
ولم ينقذ الموقف إال انسحاب المخرج عاطف سالم ،وقــراره
ً
بفسخ التعاقد وتنازله عن العقد لصالح فاتن إنقاذا لبيتها.
ل ــم يـكــن م ــا قــامــت ب ــه فــاتــن م ـحــاولــة الس ـتــرضــاء إبــراهـيــم
الــوردانــي ،فقد مـ ّـر على مــا فعله نحو ثــاث سـنــوات ،بــل كان
ً
مجرد إعجاب بعمل أدبــي تحمست إلنتاجه سينمائيا ،فقد
كانت تميل أكثر إلــى األدب لنقله إلــى شاشة السينما ،حتى

فوجئت بما عرضه عليها زوجها السابق عز الدين ذو الفقار.
اختار عز الدين ذو الفقار قصة الكاتب يوسف السباعي «بين
ً
األطالل ...اذكريني» وتحمس لها جدا ،وقرر أن يحولها إلى فيلم
سينمائي من إنتاجه وإخراجه ،وكتب السيناريو بالمشاركة
مع محمد عثمان ،وكتب له الحوار يوسف السباعي .وعندما
راح يختار البطلة التي يمكن أن تقدم ما يدور في رأسه ،لم يجد
أفضل من فاتن حمامة ،التي يمكنها أن تؤدي هذا الدور ،الذي
يراهن عليه ،بل ويراهن على الفيلم بأكمله ،ليعيد الرومانسية
إلــى شاشة السينما .ورغــم تــردده ،بسبب حساسية الموقف
ً
بينهما ،خصوصا بعد ان تزوج الفنانة كوثر شفيق ،فإنه لم
ً
يجد بدا من عرض الدور على طليقته ،ففوجئ بما لم يتوقعه.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
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«حزن صقر الرشود على وفاة نجله لم يمنعه من متابعتنا»
نلتقي 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 الثانية ،تواصل هيفاء عادل حديثها عن أعمالها مع فرقة مسرح الخليج
العربي الناجحة ،مثل مسرحية «شياطين ليلة الجمعة» ،التي أخذت منحى آخر في نقد
سلبيات المجتمع من خالل لوحات :الرجل المناسب ،والمادة  ،206وشياطين ليلة
الجمعة ،ويا حلو االستثمار ،والصحافة ،وانتخابات مجلس األمة.
ولفتت إلى مشاركة مسرح الخليج العربي في أيام الترويح السياحي ،من خالل العمل

المسرحي «يا غافلين» ،الذي كتبه الراحل محمد السريع وأخرجه الراحل منصور
المنصور ،وتم عرضه على مسرح كيفان عام .1974
المحطة»،
«بحمدون
وهي
قدمتها،
وتطرقت إلى واحدة من أهم المسرحيات التي
ً
ً
دورا أساسيا في
التي لم يكتب لها أن يتم توثيقها بالتصوير التلفزيوني ،إذ جسدت ً
المسرحية ،ألن الراحل صقر الرشود يثق بقدراتها في التمثيل ،مشيرا إلى تعرضها
لكسر في رجلها تتطلب تجبيرها ،لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة تقديم عروض
المسرحية ...وإليكم تفاصيل الحوار معها:

فادي عبدالله

عرضنا «يا
غافلين» تأليف
محمد السريع
وإخراج
منصور
المنصور
أيام الترويح
السياحي

• ل ـ َـم نـجـحــت "شـيــاطـيــن ليلة
الجمعة"؟
 ه ــي أح ــد األعـ ـم ــال ال ـنــاقــدة،وم ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة عـ ـنـ ـيـ ـف ــة وق ــاسـ ـي ــة
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،الـ ـت ــي ت ــرك ــز بـشـكــل
رئ ـيــس عـلــى ال ـجــوانــب السلبية
فــي المجتمع الـكــويـتــي مــن حب
الـ ـمـ ـظ ــاه ــر والـ ـتـ ـسـ ـل ــق وت ـف ـش ــي
ال ـج ـه ــل ،ك ـم ــا ت ـث ـيــر ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـتـ ـس ــاؤالت حـ ــول طـبـيـعــة عمل
العديد من المؤسسات والمراكز
ال ـح ـي ــوي ــة ف ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
والنظامين الوظيفي والتشريعي،
وتتضمن الـعــديــد مــن القضايا،
من خالل ثالثة فصول ،بأسلوب
لــوحــات وهــي :الــرجــل المناسب،
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  ،206شـ ـي ــا طـ ـي ــن ل ـي ـلــة
ال ـج ـم ـع ــة ،ي ــا ح ـل ــو االس ـت ـث ـم ــار،
ال ـص ـح ــاف ــة ،ان ـت ـخ ــاب ــات مجلس
األمة.
• ه ــل اس ـت ـمــر عــرض ـهــا فـتــرة
طويلة؟

«شياطين
ليلة الجمعة»
تنقد سلبيات
المجتمع
واستمر
عرضها 33
ً
يوما

 ك ـت ـب ـه ــا الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـن ــاج ــحعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـسـ ــريـ ــع وص ـق ــر
الرشود وإخراج األخير ،عرضت
على مسرح كيفان في  15ديسمبر
 ،1973واس ـت ـمــر عــرض ـهــا ثــاثــة
ً
وث ــاث ـي ــن ي ــوم ــا ،وق ــدم ــت خــال
عيد األضحى المبارك في العام
ً
نفسه بواقع عرضين يوميا ،كما
ش ــارك ــت ف ــي م ـه ــرج ــان الـمـســرح
الـعــربــي الـحــديــث ال ــذي أقـيــم في
المملكة المغربية خــال الفترة
من  6إلى  16مارس  ،1974وأعيد
عرضها مدة عشرة أيام في أبريل
.1974
ً
كـ ـم ــا قـ ــدمـ ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ع ــرض ــا
ً
خاصا على مسرح كيفان السبت
ً
 30مــارس  ،1974تكريما لوزير
الثقافة المصري حينها يوسف
ال ـس ـبــاعــي وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لــه.
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــولـ ــة :م ـح ـمــد
المنصور ،وخالد العبيد ،ومحمد
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـح ـب ـي ــل،
وس ـل ـي ـم ــان الـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وح ـم ـيــد
السلمان ،وعبدالله المنيع.

الحق األدبي
• هل من الضرورة االلتزام ما
يكتبه المؤلف؟
 أنا أحترم كل حرف يصوغهالمؤلف المسرحي ،ألن ما علينا
هو إيصال ما يريد الكاتب قوله،
أم ــا فــي مـســألــة إضــافــة أو حــذف
أي ك ـل ـمــة ف ـي ـجــب الـ ــرجـ ــوع إل ـيــه
ألن ــه صــاحــب ال ـحــق األدب ـ ــي ،أمــا
ما يحصل في وقتنا الراهن مع
األســف هو عدم االلتزام بالنص

عبدالعزيز السريع ومنصور المنصور ومحمد الرشود
المكتوب ،إذ تتم إضافة حوارات
خارجية من قبل الممثلين ،أعلم
ً
تماما أن صراحتي هذه ستغضب
بعض الفنانين ،لكنها حقيقة.

الترويح السياحي
• وما هي المحطة األخرى مع
مسرح الخليج؟
في فترة الترويح السياحي في
سبعينيات القرن الماضي ،التي
أشـ ــرف عـلـيـهــا ال ـمــربــي الـفــاضــل
ال ـ ــراح ـ ــل صـ ــالـ ــح شـ ـ ـه ـ ــاب ،وه ــو
أحـ ــد رواد ال ـح ــرك ــة الـسـيــاحـيــة،
إذ اسـتـقـطــب الـكـثـيــر م ــن ال ـفــرق
الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة وح ـف ــز
المسارح األهلية والخاصة على
المشاركة في الفعاليات ،ونحن
ك ـفــرقــة م ـس ــرح الـخـلـيــج الـعــربــي
قدمنا مسرحية "يا غافلين" ،من
تــألـيــف مـحـمــد الـســريــع وإخ ــراج
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور ،ت ـل ـق ــي
الضوء على شخصية مهمة في
ً
المجتمع الكويتي خصوصا في
ف ـتــرات تـطــور الـحـيــاة العصرية
ف ــي الـ ـب ــاد ،أال وهـ ــي شخصية
"ال ـم ـح ـق ــق" الـ ـ ــذي يـ ـب ــذل الـكـثـيــر
والكثير من أجل راحة المواطنين
والمقيمين ،و كـيــف يقضي هــذا
المحقق يومه في االستماع إلى
م ـشــاكــل ال ـن ــاس وال ـتــوف ـيــق بين
األطراف المتنازعة ،ويحاول قدر
ً
استطاعته حفظ القضية حفاظا
ع ـل ــى ك ـي ــان األسـ ـ ـ ــرة ،واألح ـ ـ ــداث
ت ــدور فــي مكتب الـمـحـقــق بأحد
مخافر الشرطة ،وتحفل بنماذج
عديدة من عامة الناس الذين ال
تربطهم بالمجتمع عالقات حية،
والمسرحية تتكون من فصلين

الكنز الحقيقي حب الناس
تعرضنا
إلصابات أنا
وعائشة وحياة
والسلمان لكنها
لم تمنعنا
من مواصلة
عروضنا

هيفاء عادل

قالت هيفاء عادل ،إن اإلذاعة والتلفزيون والمسرح بيتها ،وحب
ً
الناس هو كنزها الوحيد وهو الكنز الحقيقي ،الــذي يبقى حيا
ً
نابضا للفنان.
وقالت إنها نصيرة الـمــرأة ،التي هي مصدر العطاء والحياة
وتتحمل البيت والعيال ،وتمثل بركان األحاسيس والمشاعر،
وهي عمود الخيمة كما يقولون ،ومربية األجيال.
ْ
وعــن فترة غيابها عن الفن" ،وإذا كــان هناك َمــن اختفى وغط
عنها" ،مؤكدة أنها في عملها الفني تهتم بشغلها فقط ،أما بيتها
فهو خط أحمر ،وهي بطبعها "بيتوتية".
أمــا بينها وبين زميالتها وزمالئها فكانت هناك االتصاالت
الهاتفية للسؤال و(المواجيب) ،وال شك أن االبتعاد يكشف الحقيقة
والزيف ،مشيرة إلى أنه مع األسف خالل فترة غيابها كان هناك
ً
ْ
بنسبة  1في المئة تقريبا هم َمن يسألون ،وهي ال تحمل في قلبها
على أحد ،وتحترم نفسها وعملها وزمالءها.

فقط ،عرضت على مسرح كيفان
مــن  31يوليو إلــى  10أغسطس
 .1974ومعي فــي التمثيل خالد
العبيد ،وحياة الفهد ،ومنصور
الـمـنـصــور ،وسليمان الياسين،
ومحمد السريع ،وعلي المفيدي،
وعـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ،وعبدالله
الحبيل.

ابنة مسرح الخليج
• ماذا عن "بحمدون المحطة"؟

الكاتب
المسرحي
هو صاحب
الحق األدبي
وعند اإلضافة
والحذف يجب
الرجوع إليه

 إنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـس ــرحـ ـي ــة رهـ ـيـ ـب ــة،ق ــال لــي ال ــرائ ــد الـمـســرحــي صقر
الـ ــرشـ ــود ،ل ـقــد قــدم ـنــا مـســرحـيــة
"ضــاع الديك" ،وأنــت ابنة مسرح
الخليج العربي ،وحياة الفهد أم
ً
مسرح الخليج ،وفعال كنت أبلغ
من العمر حينذاك ما يقارب 13
ً
عاما ،وطلب مني المشاركة في
م ـســرح ـيــة "ب ـح ـم ــدون الـمـحـطــة"
ب ـ ـ ـ ـ ــدور أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي وه ـ ـ ـ ــو مـ ـح ــور
المسرحية كلها ،والــرشــود كان
ً
يثق تماما بقدراتي ،فأسند لي
هـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ،وح ـي ـن ـهــا ق ـل ــت إن ــه
دور كبير علي ،فــرد علي سوف
تجسدينه وتنجحين فبه.

 عــادة جبلنا عليها في فرقةالمسرح الخليج العربي ،أال وهي
تناول وجبة العشاء بعد عرض
افتتاح أي مسرحية ،وعند نزولي
م ــن ال ـ ـ ــدرج ف ــي مـ ـس ــرح ال ـعــاهــد
ال ـخــاصــة زل ـق ــت ق ــدم ــي ،فــوقـعــت
من أول السلم إلى آخره ،وأصبت
بــالـتــواء فــي رجـلــي ،فـهــرعــوا إلى
حملي وإيصالي إلى المستشفى
األم ـ ـيـ ــري ،وب ـع ــد ال ـف ـح ــص ،ق ــال
الطبيب ثمة كسر ،ويجب تجبير
رجلي على الفور ،وبعد تجبيرها
أتاني الــرشــود لالطمئنان علي،
وسألني إذا ما كانت المسرحية
ً
س ـتــواصــل عــروض ـهــا غـ ــدا أم ال،
فــأجـبـتــه م ــن دون أي ت ــردد نعم
س ـن ـس ـت ـم ــر ،فـ ـق ــد ت ـع ـل ـم ـنــا مـنــك
الصبر ولن يقف أمامي أي شيء،
فـمــا ذن ــب الـجـمـهــور ال ــذي حجز
تذاكر العرض؟

• هـ ــل ث ـم ــة إص ـ ــاب ـ ــات أخـ ــرى
لطاقم التمثيل؟
 نعم فقد أصيب الفنان حميدً
السلمان بكسر في رجله أيضا،

• متى تم تقديمها؟
 عــر ضــت على خشبة مسرحال ـم ـعــاهــد ال ـخ ــاص ــة ف ــي منطقة
ح ــول ــي ،م ــن  18ديـسـمـبــر 1974
حـ ـت ــى  13يـ ـن ــا ي ــر  ،1975ك ـمــا
ً
عــرضــت فــي لـبـنــان أي ـض ــا ،وهــي
م ــن تــألـيــف عـبــدالـعــزيــز الـســريــع
وصقر الرشود وإخــراج األخير،
وق ــد ق ــام الـفـنــان يــوســف المهنا
بـ ـ ــوضـ ـ ــع أل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــان ومـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وص ـ ـ ــاغ ال ـك ـل ـمــات
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـس ــري ــع .وب ـطــولــة
كـ ــوك ـ ـبـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ب ـي ـن ـه ــم
محمد المنصور ،وحياة الفهد،
وخالد العبيد ،ومحمد السريع،
وعائشة إبراهيم ،وحسين القطان
(بوجسوم) ،وسليمان الياسين،
وعبدالله الحبيل ،وعبدالرحمن
العقل.

• ك ـ ـيـ ــف اسـ ـتـ ـطـ ـع ــت ت ـق ــدي ــم
مواصلة العرض رغم إصابتك؟

إصابات الفنانين

وتم تجبيرها ،والفنانة القديرة
ح ـيــاة الـفـهــد أصـيـبــت بـخـلــع في
كتفها ،وتم ربط اليد مع الكتف،
أم ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ــراح ـل ــة
ع ــائ ـش ــة إب ــراهـ ـي ــم رح ـم ـه ــا ال ـل ــه،
فقالت في أحد مشاهد المسرحية
"إحـنــا بنات أحمد تالقينا" قبل
دخــول ـهــا ال ـم ـســرح فــوقــع الـسـلــم
على رأسها ،وكل ذلك لم يمنعنا
من مواصلة عروضنا التي كانت
ً
ناجحة جدا.

• هل تم تصويرها؟
 مــع األس ــف الـشــديــد ،لــم يتمً
تصوير المسرحية تلفزيونيا ،
ً
وهذا األمر أحزنني كثيرا ،فعمل
مثل "بحمدون المحطة" ،تضمن
كــل عـنــاصــر اإلبـ ــداع الـفـنــي وفــي

ك ــل جــوان ـبــه م ــن ن ــص وممثلين
واإلضـ ـ ــاءة وال ــدي ـك ــور وال ـصــوت
واألغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات واالس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــات
الجميلة.
• ما مضمون العمل؟
 ت ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ــداث ال ـم ـســرح ـيــةحول أسرة كويتية تقضي فترة
ال ـص ـيــف ف ــي مـصـيــف بـحـمــدون
ب ـل ـب ـنــان ،وهـ ـن ــاك تـلـتـقــي االب ـنــة
ب ـص ــدي ـق ـه ــا وح ـب ـي ـب ـه ــا الـ ـش ــاب
اللبناني الذي تعرفت عليه أثناء
دراسـتـهــا هـنــاك ،فتطلب منه أن
ي ـت ـق ــدم لـخـطـبـتـهــا م ــن وال ــده ــا،
لكنه يـتــردد لتأكده مــن أن طلبه
سيرفض ،وكــان والــدهــا يخطط
لتزويجها مــن ابــن عمها ،ويلح
ع ـل ــى أمـ ـه ــا أن ت ـق ـن ـع ـهــا ب ـق ـبــول
ال ـ ـ ــزواج م ــن اب ــن ع ـم ـهــا ،فتطلب
من حبيبها التقدم لها بسرعة،
وتشعر األم بذلك فتخبر والدها
ً
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــرر ال ـ ـعـ ــودة فـ ـ ـ ــورا إل ــى
ً
ال ـك ــوي ــت ،خ ــوف ــا م ــن الـفـضـيـحــة،
ل ـكــن االب ـن ــة ت ـه ــرب م ــع حبيبها
ويتزوجان ،وفي النهاية يوافق
األب عـلــى ه ــذا ال ـ ــزواج ويـبــاركــه
عندما يقنعه صديقه ألن العريس
ً
من عائلة كريمة جدا.
لقد كانت المسرحية تدافع عن
حق الفتاة الكويتية في اختيار
الـ ـش ــاب ،ال ـ ــذي أح ـب ـتــه وهـ ــو من
غير بلدها وتفاهمت معه على
ً
ال ــزواج ،خـصــوصــا إذا كــان على
خلق ومتعلم ومن عائلة كريمة.

 ال أنسى ما حدث لمخرجناالــرشــود ،حينما كــان ابنه فراس
في المستشفى ،وطلبوا نقل دم
له ،وأتذكر أنه في ذلك الوقت كان
ً
ً
الـبــرد قــارســا ج ــدا ،وحينها كان
ً
صقر مرتديا "الجالبية" المغربية
الخفيفة ،وهرع لجلب كيس الدم
الب ـنــه ف ــي الـمـسـتـشـفــى ،لـكـنــه لم
يتمكن من اللحاق به ،فقد فارق
ابنه الحياة رحمه الله.
• وماذا فعل بعد ذلك؟
 عـ ــاد إلـ ــى ال ـم ـس ــرح وج ـلــسفــي إحــدى الــزوايــا شــارد الذهن،
ً
ثــم وق ــف ول ــم يـقــل شـيـئــا ،لكننا
شعرنا بما حدث ،وتابع العرض
ً
ك ــام ــا ك ـع ــادت ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
حزنه بفقده فلذة كبده ،فهو يمثل
الـشـحـنــة الـكـهــربــائـيــة بالنسبة
لـ ـن ــا ،والـ ــدافـ ــع ال ـم ـح ـفــز لـلـمــزيــد
م ــن اإلبـ ـ ــداع ال ـف ـنــي ،وهـ ــذا ليس
ً
ضعفا من الممثلين ،بل افتخار
بصقر ،ونتفاءل عندما يشاهدنا،
فــابـنــه تــوفــاه الـلــه وصـقــر جلس
لمشاهدتنا وعندما انتهينا من
ع ــرض تـلــك الليلة علمنا بــو فــاة
ف ــراس ،يــا لــه مــن رج ــل مشغوف
بــالـمـســرح ومـخـلــص لــه ،المبدع
صقر الرشود لن يتكرر.

وفاة ابن الرشود
• هل تذكرين ما حدث لصقر
الرشود بعد وفاة ابنه فراس؟

وصفني صقر
الرشود بابنة
مسرح الخليج
العربي وحياة
بأم المسرح

 ...ومع شيماء وليلى السلمان

عبدالحسين عبدالرضا اإلنسان والعمالق

هيفاء مع الراحل عبدالحسين عبدالرضا

عندما تقف أمامه كانت هيفاء عادل
تشعر و كــأ نـهــا مــاك تطير على خشبة
الـمـســرح ،وأنـهــا فنانة حقيقية بكل ما
أوتـيــت الكلمة مــن معنى ،فالتعامل مع
ً ً
هذا اإلنسان العمالق كان راقيا جدا ،وهو
إن ـســان م ـتــواضــع ،طـيــب الـقـلــب ،حـنــون،
م ـخ ـلــص ل ـع ـم ـلــه ووط ـ ـنـ ــه ،وكـ ـ ــان يـتــألــم
ويـعــانــي لكن إذا دخــل الـمـســرح ،ينسى
كــل آالم ــه ،لقد أخــذ إبــر األوكسجين في
غرفته أثناء عــرض مسرحية "بــاي باي
لندن" ،ويواصل العرض وكأنه ال يعاني
ال ـم ــرض ،وع ـنــدمــا يـحـيــن مــوعــد تـنــاول
ال ـ ـ ــدواء وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ح ـبــة يــأخــذهــا

تحت الـلـســان ،يطلبها منها وهــو على
الخشبة ،فيتناولها ويكمل مشهده ،لقد
تـعـلـمــت الـكـثـيــر م ــن ع ـمــاق الـكــومـيــديــا
والفن "بوعدنان".
وقــالــت ع ــادل" :لقد غــاب عبدالحسين
ً
عبدالرضا عنا جـســدا ،لكن تظل روحه
معنا ،وذكراه الطيبة ،وإنسانيته وأخالقه
الرفيعة ،ومهما تحدثت لن توفيه حقه".
ولفتت إلى أنها ستواصل مسيرتها،
إذ ت ـع ـت ــز ب ــأن ـه ــا ت ـع ـل ـمــت فـ ــي م ــدرس ــة
الراحل صقر الرشود ،ونهلت الكثير من
المبادئ الفنية من جيل الكبار ،ومنهم
الراحل عبدالحسين عبدالرضا ،ومعنى

الكوميديا الحقيقية الراقية البعيدة عن
اإلسفاف ،وستستمر على نهجه ونهج
الرشود رحمهما الله وأسكنهما فسيح
جناته.
وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت ال ـ ـج ـ ـيـ ــل الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد بـ ـع ــدم
االستخفاف برسالة الفن ،وعدم التفريط
في الموروث الفني الكويتي ،الذي حفر
ً
رعـيـلــه األول فــي الـصـخــر لــرفـعــه عــالـيــا،
وح ـضــت ش ـبــاب الـفـنــانـيــن اآلن عـلــى أن
يتقنوا العمل كي يكملوا الطريق.
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ثقافات

عميد المترجمين الدكتور محمد عناني:
راض عن أعمالي األدبية ولو عاد بي الزمن ألعدت كتابتها
غير ٍ
صال الدكتور محمد عناني وجال بقلمه ،وكتب في شتى ميادين اإلبداع ،الشعر والرواية والمسرح والنقد
األدبي والترجمة ...يقف اآلن على مشارف الثمانين من العمر ،بعدما ّمر بتحوالت ومواقف فارقة ،تنوء مكتبته
بالكتب والجوائز التي نالها من مختلف الدول العربية واألجنبية ،ولقب بـ {عميد المترجمين} .ورغم ذلك يقول:
راض عما قدمته ولو عاد بي الزمن لصححت بعض المسارات في حياتي} .التقته {الجريدة} وكان هذا
{أنا غير ٍ
الحوار.

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

القاهرة -محمد الصادق
احتفى المجلس األعلى للثقافة في
ً
مصر أ خـيــرا بمسيرتك الحافلة .كيف
تراها أنت برؤيتك النقدية؟

الترجمة ليست
وظيفة وأحسن
المترجمين أفضل
من يعرفون العربية

ت ـعــودت أال أنـظــر ورائ ــي فــي غضب،
ول ـكــن ثـمــة حــالــة مــن ع ــدم الــرضــا على
راض عن
ب ـعــض م ــا أ ن ـت ـجــت .أ ن ــا غ ـيــر
ٍ
م ـع ـظــم ال ـش ـعــر الـ ــذي كـتـبـتــه ون ـشــرتــه،
وعن بعض مسرحياتي ،وفي ظني أن
عـمـلــي بــالـنـقــد وال ـتــرج ـمــة ل ـفــت نـظــري
قـ ـب ــل أنـ ـ ـظ ـ ــار الـ ـجـ ـمـ ـي ــع إلـ ـ ــى ع ـي ــوب ـه ــا،
ولكنني لــم أ ح ــاول عــاج هــذه العيوب
ف ــي ال ـن ـس ــخ ال ـم ـط ـب ــوع ــة .أم ـ ــا روايـ ـت ــي
ال ــوح ـي ــدة {الـ ـج ــزي ــرة الـ ـخـ ـض ــراء} فــأنــا
ً
أدرى الناس بعيوبها ،ولو عدت شابا
ألعدت كتابتها ،وهي مزيج من التاريخ
وال ـف ـن ـتــازيــا ،تـقــع أحــداث ـهــا ف ــي مــديـنــة
رش ـيــد وتـنـتـمــي إل ــى تـصـنـيــف ال ـتــراث
الشعبي.
ال تفسير لــدي لــذ لــك غـيــر أن أ ضــواء
ً
اإلبـ ـ ـ ــداع ك ــان ــت ب ـه ــرت ـن ــي مـ ـبـ ـك ــرا ،ول ــم
يخرجني من حالة االنبهار إال دراستي
ال ـن ـق ــد وت ـخ ـص ـصــي ف ـي ــه ،إض ــاف ــة إل ــى
عالقتي الوثيقة بالشاعر الراحل صالح
عبد الصبور ،وبأستاذي شكري عياد،
وهـمــا أك ــدا لــي ض ــرورة االس ـت ـفــادة من
الـطــاقــة اإلبــداع ـيــة فــي داخ ـل ــي ،فغيرت
ً
وجـ ـه ــة س ـف ـي ـن ـتــي م ـس ـت ـف ـي ــدا مـ ــن ه ــذه
الطاقة في تقديم الفكر الغربي واألدب
الغربي إلى قراء العربية ،وعندما فزت
بجائزة الدولة التقديرية كانت مرحلة
فارقة ،إذ أحسست أن ما أقوم به مثمر،
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ــن ن ـ ـجـ ــاح ك ـت ـب ــي ال ـم ـت ــرج ـم ــة
وال ـمــؤل ـفــة ،وم ــن بـيـنـهــا ك ـتــاب أع ـتــز به
و هــو {المصطلحات األد بـيــة الحديثة}
ال ــذي ص ــدرت مـنــه طـبـعــات ع ــدة ،وكــان
ً
دلـ ـي ــا ع ـل ــى أنـ ـن ــي أسـ ـي ــر ف ــي ال ـطــريــق
الـصـحـيــح ،وال حــاجــة إلــى الـبـكــاء على
رحيل الشعر.
ً
ً
لست را ضـيــا قطعا
عـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ــدم ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ع ـل ــى
كـ ـث ــرت ــه ،ألن ـ ـنـ ــي ك ـنــت
ً
مـ ـم ــزق ــا ب ـي ــن اإلبـ ـ ــداع
األدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع
الفكري ،وكان شكري
عـ ـي ــاد يـ ـح ــذرن ــي مــن
التردد ،ولم أصغ إلى
ً
نصيحته إال متأخرا.
ماذا عن الترجمة؟
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت فـ ـ ــي
تـ ــرج ـ ـمـ ــة م ـس ــرح ـي ــة
{روم ـي ــو وجــول ـيــت}
لـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر،
ب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
كـ ـعـ ـم ــل تـ ــراج ـ ـيـ ــدي
ومــوسـيـقــي فــي آن،
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ــرجـ ـمـ ـتـ ـه ــا
مـ ــرة أخ ـ ــرى بـشـكــل
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،وخـ ـ ــال
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــع

الـتــرجـمــة الـتــي تــزيــد عـلــى نـصــف قــرن،
أرى أن الـمـتــرجــم يـقــوم ب ــدور الـمـحــرر،
وأن النص ســواء األصيل أو المترجم،
ال ينبغي أن يتم التعامل معه وكأنه ال
يقبل التعديل ،فالترجمة ليست وظيفة
أو ت ــرج ـم ــة ت ـقــاب ـل ـيــة إليـ ـج ــاد الـمـعـنــى
المساوي من اللغة األم إلى اللغة الهدف
ف ـح ـس ــب ،ول ـي ـس ــت ال ـت ــرج ـم ــة ال ـحــرف ـيــة
لـلـنــص ،إن ـمــا هــي مـحــاولــة إب ــداع نص
جديد مع الحفاظ على جماليات وثقافة
النص األصلي ،وال بد من التأكيد على
الجانب الثقافي للترجمة ،وفهم ثقافة
النص المراد الترجمة منه وإليه.
مــا تقييمك للحركة ا لـنـقــد يــة وكيف
ترى تجديد الخطاب الثقافي؟
العقل الخالق المبدع هو أساس أي
تجديد في المجاالت كافة ،وفي المجال
اإلب ــداع ــي وم ــع ت ــزاي ــد ح ــرك ــة الـتــألـيــف
وال ـن ـش ــر ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،وت ــراك ــم
ً
ال ـت ـجــربــة اإلب ــداع ـي ــة أج ـي ــاال مـتـعــاقـبــة،
أرى ضــرورة إيجاد العقل النقدي ،فال
ب ــد م ــن ح ــرك ــة ن ـق ــدي ــة ت ــواك ــب الـمـنـتــج
األدب ـ ـ ــي ،ووجـ ـ ــود خـ ـط ــاب نـ ـق ــدي ق ــوي
و فــا عــل يرتبط بالجوانب االجتماعية
والثقافية واللغوية.
أمـ ـ ــا ع ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ـه ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي ف ـ ــأرى
ً
ازدهارا في اإلبداع الفردي في التأليف
وال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة ،وكـ ـ ـث ـ ــرة م ـ ــن ال ـم ـب ــدع ـي ــن
الـ ـ ــواعـ ـ ــديـ ـ ــن ي ـن ـق ـص ـه ــم ف ـ ـقـ ــط الـ ـ ـح ـ ــوار
واالتفاق وعدم التعارض ،كي ال يؤدي
ً
التعارض إلى صدام وتفكك ،نظرا إلى
تعدد وجهات النظر لديهم.

الدكتور محمد عناني
وهبة ولويس عوض وعبد القادر القط،
وغيرهم.
ً
األسماء التي ذكرتها ترددها كثيرا،
ماذا عن تأثير هؤالء في حياتك؟
ّ
هــم مــن أب ــرز ال ـم ـصــادر ال ـتــي شكلت
مـ ـسـ ـي ــرت ــي وث ـ ـقـ ــاف ـ ـتـ ــي ،ف ـ ـقـ ــد أح ـب ـب ــت
اللغة العربية منذ صـغــري مــن وا لــدي
وتـشــربـتـهــا وع ـش ـقــت ت ــراث ـه ــا ،وه ــؤالء
األساتذة ّ
عمقوا هذا الحب في داخلي
أثـ ـن ــاء دراسـ ـت ــي األدب اإلن ـك ـل ـي ــزي فــي
ال ـج ــام ـع ــة ،وت ـع ـل ـمــت م ـن ـهــم أن ال ـهــدف
األس ـم ــى م ــن دراس ـ ــة اآلداب األجـنـبـيــة
إث ـ ــراء آدابـ ـن ــا ال ـقــوم ـيــة ،وكـ ــان ع ـل ـ ّـي أن
أحكم معرفتي باألدب الغربي ،وهو ما
استغرق  10سنوات كاملة عشتها في
إنكلترا ،واكتشفت فيها أن اللغة فكر
وث ـق ــاف ــة ،فـجـعـلــت أن ـهــل م ــن م ــوارده ــا،
وانتهيت إلى أن أهم مقومات المترجم
الـ ـن ــاج ــح اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ــه ل ـغ ـت ــه ال ـق ــوم ـي ــة
وث ـق ــاف ـت ـه ــا ،وأفـ ـض ــل ال ـم ـتــرج ـم ـيــن هــم
أفضل من يعرفون العربية.

طقوس رمضان
مــاذا عــن طقوسك الخاصة فــي شهر
رمضان؟
ال طقوس خاصة لدي اآلن على عكس
م ــا ك ـنــت ع ـل ـيــه ف ــي ال ـم ــاض ــي ،إذ كـنــت
أخ ــرج بـعــد اإلف ـطــار ل ـصــاة ال ـتــراويــح،
ب ـع ــد ذلـ ــك ك ـن ــا ن ـج ـت ـمــع ف ــي ب ـي ــت أح ــد
األ صــد قــاء و نـقــرأ الشعر ونتناقش في
م ــا يـخــص ال ـحــركــة األدب ـي ــة والـنـقــديــة،
وكنا سعداء باالستماع إلى األساتذة
شكري عياد و يــو ســف خليف ومجدي

الفتى
الطائش

العقل النقدي
الخالق أساس
تجديد الخطاب
الثقافي

مكتبة مكتملة
ت ـعــد إص ـ ـ ــدارات ال ــدك ـت ــور مـحـمــد ع ـنــانــي ،أس ـت ــاذ األدب
اإلنكليزي بجامعة القاهرة مكتبة أدبية مكتملة المعارف،
تجمع بين الشعر والــروايــة والنقد والترجمة فقد أصــدر
خمسة دواوين شعرية و 18مسرحية ،وأكثر من مئة كتاب
بين مؤلف ومترجم ،من بينها  19مسرحية لشكسبير .كذلك
له كتب مهمة في النقد األدبي وفي مبحث دراسات الترجمة،
منها{ :المصطلحات األد بـيــة الحديثة ،ونظرية الترجمة
الحديثة ،وفن الترجمة} وغيرها .حاز وسام العلوم والفنون

أصوات وأصداء
{أصــوات وأصــداء} ،عنوان آخر
ديـ ــوان ش ـعــري أصـ ــدره المترجم
والـنــاقــد الــدكـتــور محمد عناني،
وهو ديوان أماله عليه استغراقه
فــي تــرجـمــة الـشـعــر واسـتـشـعــاره
ال ـ ـحـ ــس الـ ـجـ ـم ــال ــي ،ي ـ ـقـ ــول ع ـن ــه:
{اإلحساس بالجمال ملك الجميع،
وق ـ ــد ح ـ ــار ال ـع ـل ـم ــاء فـ ــي تـفـسـيــر
الحس الجمالي وإن أجمعوا على
وجــوده ،والحيرة ال عالج لها إال
األنساق الثابتة التي قد يستقيها
ال ـم ــرء م ــن ال ـس ـلــف ،أو يـبـتــدعـهــا
فيفرضها على من حوله ،وديوان
{أص ــوات وأص ــداء} قصائد شتى
أمالها علي استغراقي في قراء ة
الشعر وترجمته أكثر مما أملتها
دوافــع حيوية ،بل أعتبرها ثمرة
أنبتتها ثمار ،وال أظن أن في هذه
ً
المفارقة جــد يــدا  ،فاللغة نفسها
تـنـشــأ مــن الـلـغــة ،مــا دام ــت اللغة
ً
ً
ً
والـفـكــر منهجا إنـســانـيــا واح ــدا،
وما دام هذا النهج ذا جذور تفنن
الدارسون في نسبتها إلى ملكات
بشرية منوعة}.
من أجواء الديوان:
كم تمنينا بأحالم المساء
مثل كل الشعراء:
أن ي ـقــوم الـلـيــث م ــن يــدعــى أبــا
الهول الذي
ظل دهرا رابضا وسط الخالء
ً
صامتا يرنو إلى خضر الروابي
في حمى الصحراء.

ً
من الطبقة األولى ،واختير خبيرا في مجمع اللغة العربية
بالقاهرة منذ عام  ،1996ونال جوائز عربية ودولية عدة من
بينها جائزة التفوق في اآلداب ،وجائزة الدولة التقديرية
في مصر وجائزة بن تركي للتميز ،وجائزة الملك عبد الله
الــدولـيــة فــي الترجمة ،وجــائــزة المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ( )ALECSOفي الترجمة إلى اإلنكليزية.
وجائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية ،المركز
القومي للترجمة.

الفتى الطائش روايــة يابانية من تأليف ُ
وس ِك
نتصميه ُص ِ
وترجمة أ .د .ماهر الشربيني المتخصص باللغة اليابانية.
صدرت الرواية  1906أي بعد عام من تاريخ والدة والدي وهذا
فقط لتوضيح الفارق الكبير بين اختالف ثقافة األمكنة ومدى
تطورها ،والفارق الكبير بينهما ،فبينما كان التعليم في الخليج
لم يشق دربه بعد أو ربما كان يحبو بخطواته البدائية األولى،
نجد بالمقابل تعليما متقدما في اليابان منذ ذاك الزمن الذي
كتب فيه المؤلف روايته عن مدرس للرياضيات بعمر الرابعة
والعشرين ،والكاتب ذاته اشتغل مدرسا ،وقد تكون هذه الرواية
عن تجربته الحقيقية في مجال التدريس.
الرواية تصور حياة المدرسين والطالب وكل ما فيها من
مؤامرات ودسائس بين المدرسين ،وتكشف الروح الحقيقية
في البشر ،الطيبة والشر ،والخبث والصفاء ،والنور والظالم
اإلنساني فيهم.
القدرة على "الحكي" بكل سهولة وبساطة طبيعية متناهية
بعيدة عن االصطناع والحذلقات والتكلف ،والقص بعفوية
وسـهــولــة عجيبة تــدخــل الـقـلــب مــن ش ــدة صــدقـهــا وبــراء ت ـهــا،
هذا إلى جانب تميزها بالسخرية أو اللمز أو ما نطلق عليه
باللهجة الكويتية "طنازه" ولم أتوقع أن توجد لدى شعب له
سلسلة تقاليد وطقوس تبجيل واحترام مقيدة ومعقدة من شدة
تعودها على الطاعة واالنضباط ،لكن هذه الرواية كشفت عكس
ذلك وقدمت صورة للشعب الياباني مختلفة عما نظنه عنه.
الرواية تبدأ بالمدرس يحكي عن طفولته ويحلل شخصيته
ً
االنفعالية من خالل تصرفاته بدءا من شقاوته المؤذية لنفسه
مؤذ بسبب
ولغيره ،فهو طفل شقي ثم بعد ذلك صبي شيطان ٍ
تسرعه ب ــردود أفـعــالــه ،وهــذا مقتطف منها حينما كــان يطل
برأسه من الطابق الثاني لمبنى المدرسة" :إذ بزميل من زمالء
الفصل يصيح في وجهي مداعبا إيــاي فيقول بسخرية :أنت
مغرور ،إنك شجاع ولكن الحقيقة أنت جبان ،والدليل على ذلك
أنك ال تستطيع القفز من هنا ،فقفزت ،وعدت إلى المنزل محموال
على ظهر عامل المدرسة ،فاندهش أبي بشدة ،وقال :هل هناك
عاقل يقفز من الطابق الثاني فيتسبب في إصابة نفسه؟
فــرددت عليه :في المرة القادمة ســوف أقفز دون أن أصيب
نفسي".
وحينما تحداه صبي آخر أن نصل سكينه الالمع ال يقطع قام
بتجربة قطع أصبعه ،مثل هذه التصرفات هي محور شخصيته
وتنطبق أوصافها على كل تصرفاته حتى بعد أن يعين مدرسا
في قرية نائية وبعيدة عن مدينته طوكيو ،طبعه االنفعالي
الـصــادق هــذا يغضب أســرتــه فتموت أمــه بحسرتها وبعدها
يموت والده ،ويكون اإلرث من نصيب الولد األكبر الذي يعطيه
مبلغا قليال ،ليكمل به تعليمه وتنتهي عالقته به.
مربيته هي الوحيدة التي تحبه وتراه إنسانا صادقا جميال،
ورغــم أنه يحبها فإنه ال يصدق كالمها ويسخر من الصورة
التي تراه فيها.
طريقة تفكير هــذه الشخصية الـهــازئــة الـتــي تــرى وتصف
مــا حولها بألفاظ وجمل فــي غاية الـظــرافــة ،برغم أنها تهكم
وسخرية حــادة فإنها ذات روح كوميدية تجبر الـقــارئ على
الضحك واالبتسام وتقدم له الشخصيات وتصرفاتها بشكل
هــزلــي مضحك وإن كــانــت شخصية الـقــائــل بمنتهى الصدق
الجاد ،لكن القارئ ال يستقبلها إال بالضحك.
وه ــذا مقتطف مــن وصـفــه للمدرسين يطلق عليهم أسماء
تعكس طبيعتهم" :فـقـلــت لنفسي فــي ه ــذه الــدنـيــا ن ــاس مثل
(صبي العالمة) صفيق اللسان والذي يأتي في أوقات ال تريد
رؤية وجهه فيها ،وهناك ناس مثل (عاصفة الجبل) الذي تشعر
من نظرات وجهه أن اليابان سوف تقع في مشكالت إن لم يكن
مــوجــودا ،و(أب ــو قميص أحـمــر) الــذي يعتبر نفسه خبيرا في
اإليقاع بالنساء وخبيرا في الماكياج ،والمدير (الكلب الراكون)
الذي يعتبر نفسه رمز التربية والتعليم عندما يرتدي الجاكيت
ا لـطــو يــل ا ل ــذي يصل إ لــى الركبتين ،جميعهم مختالون جدا
ولكن لم أقابل شخصا مثل (القرع األزرق) ،فهو إنسان موجود
ولكن ال تشعر بوجوده ،هادئ وصامت وكأنه رهينة ،وجهه
متورم ولكن أن تترك المادونا رجال جيدا كهذا وتميل بقلبها
إلى أبو قميص أحمر يعني أنها متسرعة ال تزن األمور جيدا،
فإن (القرع األزرق) كزوج أفضل من نصف دستة أزواج من أبو
قميص أحمر هذا".
ُ
َ
أسلوب هذه الرواية
أسلوبها
لم أقرأ أي رواية من قبل يشبه
ذات الوقائع الجادة ،لكنها تحمل لقارئها كمية من الضحك
خاصة عندما تنشب المعارك بين المدرسين والناظر ومدير
المدرسة.
رواية مضحكة مبهجة.

حصاد

ً
ّ
«القومي للترجمة» َّينظم معرضا
للكتاب ُ
المخفض

الدكتور أنور مغيث

القاهرة -أحمد الجمال

ً
ّ
ينظم «المركز القومي للترجمة» في مصر معرضا للكتاب
المخفض ،بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة المصرية بمناسبة
شهر رمـضــان ،وقــال مدير المركز في تصريح لـ {الجريدة»:
«نستهدف تقديم كتب بأسعار مخفضة من إصدارات المركز،
كذلك نسعد باستقبال الجمهور الذي يسعى إلى اقتناء كتب
المركز ،والمعرض مستمر حتى  10يونيو الـجــاري ،داخــل
مقر المركز القومي للترجمة في دار األوبرا المصرية ويقدم
تخفيضات تصل إلى .»%70
ً
ً
يشار إلى أن أسعار الكتب في مصر شهدت ارتفاعا كبيرا
ً
في األسعار خالل السنوات األخيرة ،خصوصا مع االرتفاع
العالمي في أسعار الــورق ،وتحرير سعر صرف الجنيه في
 4نوفمبر  2016ما أدى إلى اتجاه عشاق القراء ة إلى تبادل
الكتب أو البحث عن المعارض المخفضة.

توابل ةديرجلا
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ألف ليلة وليلة

حبس «جابر عثرات الكرام» بتهمة تبديد أموال الدولة
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ً
في هذا الجزء من الليالي الذي خصصته شهرزاد لحكايات الزهاد والعباد ،وأهل الخير عموما،
نستكمل في هذه الحلقة ما بداناه أمس بشأن قصة عتبة وريا ،على لسان عبد الله بن معمر القيسي،
الذي ّ
حج إلى بيت الله الحرام ،فلما قضى حجه وتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة الروضة النبوية
يذكر الله ،بعدما أدى الصالة .وبينما هو كذلك سمع
المطهرةً ،جلس بين ًالقبر والمنبر ذات ليلة وأخذ ً
ً
صوتا رقيقا ينشد شعرا يطلب فيه من الحبيب عطفا ،وكان الفتى عتبة بن الحباب ،الذي أحب ريا ابنة
الغطريف السلمي ،وطلب من عبدالله أن يخطبها له فوعده بذلك.
القاهرة  -ةديرجلا

•

الخليفة يأمر
بتقييد عكرمة
بالسالسل بعد
انتشال خزيمة
من عثرته المالية

لما كانت الليلة التاسعة والستون
بـعــد األربـعـمـئــة قــالــت ش ـهــرزاد للملك
شهريار :بلغني أيها الملك السعيد،
أن عـبــد ال ـلــه ب ــن مـعـمــر الـقـيـســي ق ــال:
فقلت لعتبة ،هـ ِّـون عليك يا ابــن أخي،
ُ
أردت
بمال جزيل،
إني جئت إلى هنا
ٍ
َ
أن أستر به أهل الـمــروء ة ،وإنــي لعلى
اسـ ـتـ ـع ــداد ألن أب ــذل ــه ك ـل ــه ف ــي سـبـيــل
إبــاغــك أمـنـيـ ِـتــك .ثــم اصطحبته معي
ّ
إلى مجلس األنصار ،وبعدما سلمت
وردوا السالم قلت لهم :ما تقولون في
عتبة وأبـيــه؟ فــأجــابــوا :أخ كريم وابــن
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،
لـيــس أح ـ َّـب إلـيـنــا مــن الـسـعــي فــي هــذا
الـسـبـيــل .ول ــم تـمــض ســاعــة حـتــى كنا
ً
جـمـيـعــا ركـب ـنــا وأخ ــذن ــا طــريـقـنــا إلــى
بـ ــاديـ ــة ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوة ،ول ـ ــم ن ـ ــزل ن ــواص ــل
السير حتى بلغناها .وما كدنا نقترب
من منزل بني سليم فيها ،حتى خرج
ً
الغطريف الستقبالنا ّ
ورحب بنا قائال:
َ
حييت يا أبا
حييتم يا كرام .فقلنا له:
ريا بالسالم!
ثم نزلنا في ضيافة الغطريف ثالثة
أي ــام ،وبعد ذلــك قلت لــه :أخــونــا عتبة
بن الحباب هو من تعرف طيب عنصر
وكرم محتد ،وقد جئنا إليك خاطبين
له ابنتك ريا .فقال الغطريف :أما والله
إنه لكما وصفتموه ،وما كان أسعدني
بمصاهرته لوال أن فتى من بني سليم
ً
سبقه إلــى خطبتها ،وجعل لها مهرا
مئة أسورة من الذهب األحمر ،وخمسة
آالف دره ـ ــم ،وم ـئــة ث ــوب م ــن الـحــريــر.
فقلت له :ذلك ٌ
مهر قليل ،وأنــا أمهرها
عن عتبة أضعاف ذلك .فقال :أمهلوني
ً
قليال ريثما أشاورها في األمر ،وأيهما
قبلته زوجا لها قبلته أنا أيضا ،فقلت
ً
له :حبا وكرامة.
َ
ولما شــاور الغطريف ابـنــتــه ،وجد
ً
م ـن ـه ــا ق ـ ـبـ ــوال ل ـخ ـط ـبــة ع ـت ـب ــة ،فــرجــع
إلـيـنــا مــن عـنــدهــا ،وق ــال لـعـتـبــة :بــارك
الله لــك فيها يــا عتبة .ثــم أولــم وليمة
عظيمة د ع ــا إ لـيـهــا جميع أ ه ــل الحي
وأقـمـنــا فــي ضـيــافـتــه مـكــرمـيــن سبعة
أيام أخرى .بعد ذلك عقدنا قران عتبة
ب ــري ــا ،وحـمـلـنــاهــا مـعـنــا عــائــديــن إلــى
الـمــديـنــة ،فـ َّ
ـودع ـنــا أبــوهــا خـيــر وداع.
ولم نزل نسير حتى أوشكنا أن نقطع
الـبــاديــة ونــدخــل الـعـمــران ،وإذا بخيل
كثيرة أقبلت من خلفنا .فلما أدركتنا
صــاحــت ريـ ــا :خـ ــذوا ح ــذرك ــم ،إن هــذه

الخيل ما أقبلت إال لإلغارة علينا ،وهذا
الفارس الذي في مقدمها كان خطبني
إلــى أبــي .ومــا أتمت كالمها حتى كان
ذل ــك ال ـف ــارس حـمــل عـلـيـنــا بـمــن مـعــه،
فتصدينا للدفاع عن أنفسنا ،وأبــدى
عتبة من الشجاعة والبراعة في القتال
ما أدهش الفريقين .ولم تمض ساعة
حتى كان ذلك الفارس الذي حمل علينا
بمن مـعــه ،قــد سقط فــي الـمـيــدان ،ولم
يسع الـبــاقــون منهم إال أن ركـنــوا إلى
الفرار وولوا األدبار!
قال عبد الله بن معمر :ولما انتهت
ال ـم ـع ــرك ــة ،وأخـ ــذنـ ــا ن ـح ـصــي الـقـتـلــى
والجرحى مــن الفريقين ،وجــدنــا بين
ال ـجــرحــى م ــن الـمـغـيــريــن عـلـيـنــا فتى
يحتضر ،وسمعناه يطلب مــن عتبة
أن يأتيه بجرعة مــاء يشربها قبل أن
يـلـفــظ أن ـفــاســه األخـ ـي ــرة ،ث ــم شــاهــدنــا
عتبة وهو ينحني عليه ليسقيه ،وما
كاد يفعل حتى فوجئ من الفتى بطعنة
قاتلة فــي عنقه .لما أسرعنا إليهما،
وجدناهما فارقا الحياة ،وفيما نحن
في ذهول من هول هذه المفاجأة ،إذا
بريا تلقي بنفسها مــن فــوق بعيرها
على جثة عتبة ،وأخذت تلطم وجهها
وتندبه قائلة:
حرام ّ
علي العيش بعدك لحظة
فال عجب «أني بك اآلن الحقة»
ولو أنني أنصفت كنت إلى الردى
أمامك من دون البرية سابقة
فما أحد بعدي وبعدك منصف
ً
نفس لنفس موافقة
خليال ،وال ً
وشهقت شهقة صعدت فيها روحها
قبر
إلــى بــارئـهــا ،فدفناها ً وعتبة فــي ٍ
واح ـ ـ ــد ،وأق ـم ـن ــا أيـ ــامـ ــا ن ـب ـك ـي ـه ـمــا .ثــم
واصلنا سيرنا حتى بلغنا المدينة،
وم ـ ــا زلـ ـن ــا نـ ـت ـ َّ
ـرح ــم ع ـل ـي ـه ـمــا ،ون ـ ــزور
قبرهما من حين إلى حين.

الحجاج وهند بنت النعمان
ل ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـس ـب ـع ــون بـعــد
األرب ـ ـع ـ ـم ـ ـئـ ــة ،قـ ــالـ ــت شـ ـ ـه ـ ــرزاد لـلـمـلــك
شهريار :بلغني أيها الملك السعيد أن
الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان،
سمع عن هند بنت النعمان ،ما جعله
يـعـجــب بـجـمــالـهــا ،وأدب ـه ــا وكـمــالـهــا،
ً
ً
فخطبها لـنـفـســه ،وبـ ــذل مـ ــاال كـثـيــرا،
حتى قبلت أن يـتــزوج بها .ثــم أقامت
ً
ع ـنــده م ــدة طــوي ـلــة ،وه ــو ي ـ ــزداد حـبــا
ً
وتقديرا لها ،إلى أن دخل عليها ذات
ي ــوم ،فوجدها تنظر إلــى وجهها في
المرأة ،وتنشد وهي ال تشعر بوجوده:

ٌ
ٌ
وما هند إال ُمهرة عربية
ُْ
أفراس ،يعاشرها بغل
ساللة
ْ ٍ ً
فحال َّفلله ّ
درها
فإن ولدت
ُ
ً
ْ
ولدت بغال فجاء بهِ البغل!
وإن
لما سمع ذلك منها ،تملكه الغضب،
ً
ّ
وكر راجعا من حيث ال تشعر ،ثم دعا
إليه عبد الله بن طاهر وقــال لــه :هذه
مـئـتــا أل ــف درهـ ــم مــؤخــر صـ ــداق هند
بنت النعمان زوجتي ،فاحملها إليها
وأبلغها أني طلقتها!
ولما دخــل عبد الله بن طاهر على
هند ،وأبلغها ذلك األمر ،بدا الفرح في
وجـهـهــا ،وقــالــت ل ــه :وال ـلــه مــا سعدت
ً
بقربه يوما ،وإنــي بفراقه ألسعد .أما
هذه الدراهم التي بعث بها معك ،فهي
ً
تقديرا لما حملت َّ
إلي
لك هدية مني
من نبأ سار!
وأقــامــت هـنــد بـعــد ذل ــك عـنــد أهلها
ً
حينا مــن الــزمــان ،غير آسـفــة على ما
ٌ
كثير مــن وجـهــاء الـعــراق
ك ــان ،وتـقــدم
طالبين زواجها ،لكنها لم تقبل الزواج
بــأحــد مـنـهــم .ثــم اتـفــق أن ج ــاء ذكــرهــا
ف ــي مـجـلــس الـخـلـيـفــة ع ـبــد ال ـم ـلــك بن
مروان ،فأعجبه ما سمع عن مالحتها
وفـصــاحـتـهــا ،وك ـتــب إلـيـهــا يخطبها
لنفسه ،فردت على كتابه برسالة قالت
َ
ولغ في اإلناء ،لكان
فيها :لوال أن
الكلب ِ
ألمير المؤمنين عند جاريته ما شاء!

هند بنت
النعمان
تتعالى على
الحجاج بن
يوسف الثقفي
ً
وتعتبره بغال

وأدرك الخليفة أنها تعني زواجها
ً
السابق بالحجاج ،فكتب إليها مكررا
خ ـط ـب ـت ـه ــا لـ ـنـ ـفـ ـس ــه ،وخ ـ ـتـ ــم رس ــال ـت ــه
بــالـحــديــث الـنـبــوي ال ـشــريــف :إذا ولــغ
ً
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
إح ــداه ــن بــال ـتــراب .فلما اطـلـعــت على
رســال ـتــه ،وأدركـ ــت مـغــزى إش ــارت ــه ،لم
يسعها إال تنفيذ إرادتــه ،وكتبت إليه
بقبولها مشترطة أن يمشي الحجاج
ً
نفسه حافيا ويقود البعير الذي حمل
هودجها فــي طريقها مــن الـعــراق إلى
قصر الخليفة في الشام .فلما قرأ عبد
الملك رسالتها ،ضحك وأجاب رغبتها،
بأن كتب إلى الحجاج يأمره بذلك ،فلم
يسعه إال الطاعة واالمتثال!
خ ـ ــال الـ ـط ــري ــق ،ك ــان ــت ه ـن ــد وم ــن
معها فــي هــودجـهــا وس ــط جــواريـهــا،
يتضاحكن ويتغامزن على الحجاج
ً
ً
وهو يقود البعير ماشيا حافيا ،ويكاد
يـتـمـيــز م ــن ال ـغ ـيــط ،فـلـمــا أثـقـلــن عليه
بسخريتهن واستهزائهن ،نفد صبره
واحتماله وأنشد يقول:
لئن تضحكي مني فيا رب ليلة
تركتك فيها تسكبين المدامعا

لما سمعته هند ،أنشدت تقول:
وما نبالي إذا أرواحنا سلمت
الجسد
ما كان من ألم األمراض في
ِ
َّ
مسرته
َمن كان بعد البكا يلقى
ٌ
ويل لعذاله من لذعةِ الحسد
مضض ،ولم يزل
سكت الحجاج على
ٍ
ً
يمشي حافيا يقود البعير الذي يحمل
هــودج ـهــا ،حـتــى اق ـتــربــت الـقــافـلــة من
مشارف الشام ،فألقت هند على األرض
ً
دينارا ،وصاحت بالحجاج قائلة :سقط
مني درهم فابحث عنه وناولني إياه.
نظر إلى األرض فلم يجد سوى دينار،
فقال لها :إنه دينار ال درهم .فقالت له:
ً
الحمد لله الذي أبدلنا بالدرهم دينارا!
ف ــأدرك مــا تعنيه وخـجــل وكـتــم غيظه
ً
مــرغـمــا ،ولـمــا أوصـلـهــا إل ــى الخليفة،
ق ـ ـ َّـص ع ـل ـيــه م ــا ك ـ ــان م ــن أم ــره ــا مـعــه
فــي الـطــريــق ،فضحك الخليفة وطيب
خاطره ،ولــم تــزل هند عنده في نعيم
وإكـ ــرام ،إلــى أن سقاهما الــدهــر كأس
الحمام ،وسبحان من له الدوام.

جابر عثرات الكرام
لما كــانــت الليلة الـحــاديــة والسبعون بعد األربعمئة
قالت شهرزاد للملك شهريارُ :يحكى أيها الملك السعيد،
ً
أن رجال ُيقال له خزيمة بن بشر األسدي ،كان يعيش في
الجزيرة أيام خالفة سليمان بن عبد الملك بن مروان .وكان
هذا الرجل ذا نعمة وافرة ،ومروءة ظاهرة ،اشتهر بالكرم
واإلحـســان ،وا ُلــوفــاء َّ لــإخــوان .ولــم يــزل على هــذه الحال،
حتى كبرت سنه وفذ كل ما عنده من المال ،فقال لنفسه:
ٌ
إن إخواني كثير ،ولي عليهم فضل كبير ،وال شك في أنهم
سيسارعون إلى نجدتي ،متى علموا بما آلت إليه حالتي.
ً
ولكنه ما لبث قليال حتى أدرك أن أمله في وفاء اإلخوان،
َّ
هو وأمل إبليس في الجنة سيان ،فقال :ال حول وال قوة إال
ً
بالله .وقرر أال يبث ألحد شكواه ،وأن يلزم داره صابرا على
ضعفه وفقره ،إلى أن يقضي الله فيه بأمره!
وكان والي الجزيرة في ذلك الحين عكرمة بن الفياض
ً
الــرب ـعــي .ات ـفــق أن ك ــان ف ــي مـجـلـســه ي ــوم ــا ،فــذكــر بعض
الحاضرين ما آل إليه أمر خزيمة بن بشر ،وكيف اعتزل
الـنــاس واعتكف فــي داره ،فقال عكرمة لنفسه :ليس من
المروءة أن ُيترك مثل هذا الكريم للهوان .ثم صبر إلى أن
ً
أقبل الليل وخرج من قصره متنكرا ،ومعه كيس فيه أربعة
آالف دينار ،ولما اقترب من دار خزيمة ،ترجل عن دابته
وتركها مع غالمه ،ثم توجه وحده إلى باب الدار فطرقه،
فلما فتحه لــه خــزيـمــة ،ألـقــى إلـيــه بالكيس
َّ
وهم بالرجوع ،فسأله خزيمة :من أنت أكرمك
الله؟ فأبى أن يكشف له اسمه واكتفى بأن قال
له :أنا جابر عثرات الكرام .ولم ُيــزد على ذلك
ً
شيئا ،رغــم إلـحــاح خزيمة ،ثــم تركه وانصرف
ً
راجعا إلى قصره.
ك ــان ــت زوجـ ــة ع ـكــرمــة تـفـقــدتــه ف ــي تلك
ال ـل ـي ـل ــة ،ورأتـ ـ ــه ع ـن ــد خ ــروج ــه مــن
ً
القصر متنكرا  ،فتملكتها الغيرة،
وبقيت ساهرة حائرة إلى أن رجع
ودخل عليها فقالت له معاتبة:
كيف أكــون زوجتك وابنة عمك،
ثـ ــم ت ـت ــرك ـن ــي وحـ ـ ــدي وت ـخ ــرج
ً
مــن الـقـصــر ل ـيــا وأن ــت ُمتنكر،
ولــم تخبرني بسبب خــروجــك؟
فأجابهاُ :
كنت في مهمة سرية
خطيرة ،يجب أال يطلع عليها
ً
شديدا،
أحد ،فبكت زوجته بكاء
َ
وقــالــت ل ــه :خـيــر لــك أن تـعـتــرف
بأنك لم تعد تحبني ،وبأنك ما
خرجت إال للقاء زوجة لك أخرى!
ً
ول ـ ــم ي ـج ــد ع ـك ــرم ــة ب ـ ـ ــدا مــن
اإلف ـ ـض ـ ــاء بـ ـس ــر خ ـ ــروج ـ ــه إل ــى

زوجته ،ثم قال لها :أستحلفك بالله أن تكتمي هذا السر،
ً
فقالت له :حبا وكرامة.
أما خزيمة فإنه بعد انصراف عكرمة ،حمل الكيس الذي
أعطاه له ،ودخل به على زوجته ،وأخبرها بأمره ،ففرحت
ً
ً
فرحا شديدا ،وقالت له :اآلن تستطيع أن توفي ما عليك من
ديون ،وأن تسافر إلى فلسطين لتقابل الخليفة الذي يقيم
بها في هذه األيام ،فال شك أنه عجب إلبطائك عن التوجه
للسالم عليه ،ومتى علم سبب إبطائك فإنه ال بد عاذرك،
وسترجع مــن عنده بما يسرك إن شــاء الـلــه .فاستحسن
رأيها ،وما كاد ينتهي من سداد الديون التي عليه ،حتى
سافر إلى فلسطين للسالم على الخليفة ،فلما وصل وأذن
له في مقابلته ،سأله سليمان بن عبد الملك :ما أبطأك عنا
يا خزيمة؟ فقال لــه :ما أبطأ بي إال ســوء الحال واعتالل
الصحة .ثم روى له تفاصيل ما وقع له إلى أن أرسل الله
ً
إليه ذلك الرجل الكريم المجهول ،فطرق بابه ليال ،وألقى
إليه بكيس فيه أربعة آالف دينار ،وأبى أن يذكر له اسمه
ً
مكتفيا بقوله :أنا جابر عثرات الكرام.
َّ
لما سمع الخليفة قصة خزيمة ،تعجب غاية العجب،
وقال له :أما جحود إخوانك فقد عوضناك عنه أن وليناك
على الجزيرة تحكمها وتجبي خراجها ،وأمــا صاحبك
جابر عثرات الكرام فما أشد شوقنا إلى معرفته لنجزيه
على مــروء تــه وحسن صنيعه .ثم عقد له لواء
الجزيرة ،وأرجعه إليها في موكب هائل ،بعد
أن زوده بكثير من الهدايا والتحف الثمينة!
ولما رجع خزيمة إلى الجزيرة ،وقد ُعقد
له لــواء واليتها ،كــان عكرمة بن الفياض
وال ـي ـ ِّهــا ال ـســابــق ف ــي طـلـيـعــة مستقبليه
ومهنئيه ،ولما تحاسبا على أموال الوالية
ً
لتسلمها ،تبين أن في تلك األموال نقصا
ق ــدره أربـعــة آالف ديـنــار ،وهــي الـتــي كان
َ
عـكــرمــة دفـعـهــا إل ـيــه ليجبر عـثــرتــه بها،
ولكنه حين سأله عنها استنكف أن ِّ
يصرح
له بتلك الحقيقة ،وقــال لــه :إنــي أنفقتها
في شأن خاص بي ،فقال له خزيمة :هذا
مال المسلمين وال بد من أن ترده أو آمر
بحبسك حتى يقضي الخليفة في شأنك
بما يــراه .فقال لــه عكرمة :ال يمكنني أن
أرده ،فاصنع ما تشاء!
وأم ــر خــزيـمــة بحبس عـكــرمــة ،وكتب
إلى الخليفة يستشيره في شأنه ،ومضت
على ذلك أشهر ،جاء رد الخليفة بعدها
ً
بــأن يــرســل إلـيــه عـكــرمــة مـكـبــا بالقيود
لمحاكمته عـلــى مــا ف ـ َّـرط فــي أمــوال
الــدولــة .وفيما كــان خزيمة يستعد
إلرس ــال ــه م ــع ب ـعــض األع ـ ــوان ،دخــل
عليه حاجبه وقال له :بالباب جارية
تـطـلــب مـقــابـلـتــك وت ــزع ــم أن عندها

نصيحة لك ال تريد أن تقولها ألحد غيرك! فأمر خزيمة بأن
يدخلها عليه ،ولما وقفت بين يديه ،سألها :أية نصيحة
عندك لي؟ فأجابته :نصيحتي لك أن السجن واألغــال ال
يصلحان مـكــافــأة لمحسن كــريــم ،فما بــالــك كــافــأت بهما
جابر عثرات الكرام؟
لما سمع عكرمة كالمهاَّ ،
تعجب غاية العجب ،وسألها:
مــاذا تعنين ،وأي شيء تعلمين عن جابر عثرات الكرام؟
فقالت له :إنني موالة زوجته وابنة عمه .وكان استحلفها
أال تبوح بـسـ ّـره ،ولكنها لم تستطع الكتمان بعدما طال
ً
ً
حبسك إيــاه أشـهــرا ،وإص ــراره على أن يبقى أمــره خافيا
أعطاك أربعة آالف
عليك ،مع أنه لم يحبس إال بسببك ،إذ َ
دينار ليجبر بها عثرتك ،ولم يشأ أن يكشف لك اسمه حتى
ال يخدش كرامتك!
ومــا أتـمــت الـجــاريــة كــامـهــا ،حتى صــاح بها خزيمة:
ويحك يا جارية! أحق أن جابر عثرات الكرام لم يكن سوى
عكرمة بن الفياض؟ فقالت له :نعم ..إنه هو بعينه .فنهض
خــزيـمــة وص ــاح بــأعــوانــه :أي ــن مـفـتــاح الـسـجــن؟ ثــم توجه
ً
مسرعا ومعه المفتاح ،ومن خلفه الجارية وبعض الجنود
واألعــوان ،وما فتح باب السجن ودخل على عكرمة حتى
ً
ارتمى عليه وأخذ يعانقه ويبكي قائال :كيف لم تخبرني
بأنك جابر عثرات الـكــرام؟ ثم فك قيوده بنفسه ،وأمــر له
ً
ً
بحلة فاخرة لبسها ،واصطحبه إلى مجلسه معززا مكرما،
وصار يعتذر إليه مما أنزله به من عقاب ال يستحقه.
ً
وبعدما استراح عكرمة في داره أياما ،أبى خزيمة إال أن
يصحبه بنفسه إلى الرملة حيث يقدمه للخليفة ويروي له
قصته ،وبقي طوال الطريق يخدمه ،فلما وصال إلى الرملة
ود خ ــا على الخليفة ،عجب لمجيء خزيمة بنفسه مع
الوالي السابق المتهم بتبديد أموال الدولة ،كما عجب في
الوقت نفسه لما رآه من إكرام خزيمة لعكرمة ،وفك قيوده
ً
وأغالله ،وقــال له غاضبا :ما هذا يا خزيمة؟ كيف قدمت
َ
علينا بغير أن ندعوك ،ولماذا فككت قيود هذا الخائن؟
ً
فأجابه خزيمة :صبرا يا أمير المؤمنين ،إن األمر هو كذا
وكذا .وروى له قصة عكرمة كلها من أولها إلى آخرها ،ثم
ً
ً
مسرعا إليك ألنك َ
قال :وقد َ
كنت متلهفا إلى معرفة
جئت به
«جابر عثرات الكرام».
لما سمع الخليفة ذلك ،قام من مجلسه وعانق عكرمة
ً
ً
مرحبا ،مثنيا على كرمه وحسن شمائله ومروءته ،ثم أمر
بأن يعقد له لواء الجزيرة وأرمينيا وأذريبجان ،ومنحه
ً
عشرة آالف دينار ،وترك له الخيار في جعل خزيمة وكيال
له في الجزيرة .ولــم يــزاال في ضيافته معززين مكرمين،
حتى قررا الرجوع إلى الجزيرة ،فقدم لها الكثير من عطاياه
وبقيا من أحب عماله إليه إلى أن فارق الحياة!
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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جريمة

الحكم بالسجن  5سنوات فقط!
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
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة أثرت في إصداره الحكم ًالنهائي على
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
ً
ُ
أقل تقدير في تكوين قناعته عند النطق بالحكم الصادر ،وهو ما يطلق عليه قانونا جملة نسمعها كثيرا عند صدور
األحكام القضائية وهي« :وقد استقر في وجدان هيئة المحكمة».
ملفات القضايا التي ينظرها القضاة مليئة بأوراق تحتوي على تفاصيل وحكايات أسهمت بقدر كبير في ارتكاب
أوراق
في المقابل ِّعلى العكس قد تكون غير كافية إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات على ً
متهم جريمة ماً ،
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

لقاء عاطفي
تسبب في قتل
طالب كلية الطب

طالب كلية
الهندسة يواجه
إصابة خطيرة
ويدخل في
غيبوبة

ع ـمــر طــالــب ف ــي ال ـس ـنــة الـنـهــائـيــة
بكلية الطب ،يحلم والداه بأن يصبح
ً
طبيبا يـفـخــران ب ــه .وصــديــق عمره
أحمد طالب في السنة النهائية بكلية
ال ـه ـنــدســة ،ت ــرع ــاه وال ــدت ــه بــرمــوش
ّ
بتخرجه.
عينيها ،وتنتظر االحتفال
بمستقبل جميل
وتحلم العائلتان
ّ
للشابين ،ولكن هل يتحقق الحلم؟
ج ـ ـلـ ــس ع ـ ـمـ ــر الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ب ــال ـس ـن ــة
النهائية بكلية الطب في غرفة نومه
خ ـلــف مـكـتـبــه يـسـتــذكــر دروس ـ ــه في
تركيز شديد .لم ينتبه الشاب الذي
لــم يكمل عامه الخامس والعشرين
إلى مرور ثالث ساعات كاملة عليه لم
يرفع خاللها عينيه من فوق سطور
الكتب والمراجع العلمية .ولم يلتفت
إلــى وج ــود والــدتــه داخ ــل الغرفة إال
عندما سمعها تقول له بحنان:
 مش كفاية مذاكرة بقى يا عمر...الساعة داخلة على اثنين بعد نص
الليل!
رفع طالب نهائي الطب عينيه من
ً
على الكتاب وأجاب والدته قائال:
** لسه قدامي شوية يا ست الكل...
وارتـسـمــت ابتسامة صافية على
ً
شفتيه وأضاف قائال:
** االمـتـحــانــات خــاص قــربــت يا
ماما .ومابقاش فيه وقت.
ربتت األم على كتف ابنها الشاب
وسألته في عطف:
 طيب مــش ع ــاوز حــاجــة أعملهالك؟ مش عاوز تاكل حاجة أو تشرب
شاي؟
لم يرد عمر ،جذبه تركيزه الشديد
إل ــى س ـطــور ال ـك ـتــاب الـ ــذي يـطــالـعــه،
وف ـه ـمــت األم أن إج ــاب ــة اب ـن ـهــا هي
الرفض فغادرت غرفة نومه وأغلقت
خلفها ال ـبــاب وتــوجـهــت إل ــى صالة
الشقة وعلى وجهها عالمات الرضا
والفرحة بابنها الطالب المتفوق.
فــي صالة الـشـقــة ...كــان والــد عمر
ا لــد كـتــور بالمركز القومي للبحوث
يجلس إزاء شاشة التلفزيون يتابع
فيلم الـسـهــرة .اقتربت إليه زوجته،
جلست إلــى جـ ــواره ،أمسكت بيديه
في حنان فالتفت إليها وعلى وجهه
ً
ابتسامة صافية قائال:
• أخبار عمر إيه ...لسه بيذاكر؟
 ربنا يحميه ويوفقه.• أم ــل حـيــاتــي أش ــوف ابـنـنــا عمر
ً
دكتورا.
وقاطعته الزوجة قائلة:
 ه ــان ــت .ك ـل ـهــا ش ـه ــور ويـتـحـقــقالحلم.
تنهد األب في راحة وقال:

• الحمد لله .ابننا الوحيد ادينا
رس ــال ـت ـن ــا مـ ـع ــاه ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ــه.
علمناه أحسن تعليم وربيناه أحسن
تربية .واهو كلها كام شهر وهيبقى
ً
دكتورا قد الدنيا.
وق ــال ــت ال ــزوج ــة ودم ـ ــوع الـفــرحــة
تترقرق في عينيها:
 ع ـق ـبــال م ــا ت ـفــرح ب ـيــه وت ـجــوزهوتشوف أوالده ...وأوالد أوالده.
ً
ورد األب مبتسما:
• يــا مين يـعـيــش ...المهم نحقق
ً
أول أح ــام ـن ــا ون ـش ــوف ــه دكـ ـ ـت ـ ــورا...
وبـعــدهــا نـشــوف لــه ال ـعــروســة بنت
الحالل.

إلى المسجد للصالة
صباح اليوم التالي...
ع ـقــارب ال ـســاعــة أعـلـنــت الـحــاديــة
ع ـ ـشـ ــرة قـ ـب ــل م ـن ـت ـص ــف ن ـ ـهـ ــار ي ــوم
الجمعة .والدا عمر جلسا يتجاذبان
أطراف حديث آخر ...فجأة رن جرس
ال ـش ـق ــة ،وقـ ـب ــل أن ت ـن ـهــض األم مــن
مكانها لتفتح الباب ،انطلق عمر من
ً
داخل غرفته قائال:
انت يا
** أنا ح افتح الباب.
ِ
خليك ِ
ماما ده أكيد أحمد!
ك ــان تــوقــع عـمــر فــي م ـح ـلــه ...فقد
كان على الباب جاره وصديق عمره
أحمد الطالب بالسنة النهائية بكلية
الهندسة والذي جاء ليصطحبه مثل
كل يوم جمعة إلى المسجد ليؤديا
الصالة.
لــم ينتظر عـمــر أن يلقي صديقه
أحمد بالتحية على والديه .جذبه من
ً
ذراعه وقال مازحا لصديقه:
َ** أنت لسه حتسلم .بعد الصالة
َ
َ
واتغد معاهما كمان.
ابق تعال وسلم
وانطلق الشابان في خفة يهبطان
درجات السلم ليلحقا خطبة صالة
الجمعة في المسجد كعادتهما.

انتظار وقلق
كــانــت عـقــارب الـســاعــة تشير إلى
ً
تمام الواحدة والنصف ظهرا ...ولم
يعد عمر وال أحمد!
انقبض قلب وال ــدة عمر ،وتسلل
ال ـق ـل ــق إل ـ ــى ع ـق ــل األب الـ ـ ــذي وق ــف
فـ ــي ش ــرف ــة ال ـش ـق ــة يـ ــراقـ ــب وصـ ــول
ابـنــه الــوحـيــد عمر وصــديـقــه أحمد،
ً
خصوصا أن صالة الجمعة انتهت
منذ ما يزيد عن ساعة ...والمسجد
قريب من المنزل وال يستغرق زمن
العودة سوى  10دقائق على األكثر.
الــدقــائــق ت ـمـ ّـر ثقيلة عـلــى وال ــدي
طالب كلية الطب عمر.
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـيـ ــر عـ ـ ــادتـ ـ ــه لــم
يخطرهما بأنه سيتأخر هذا الوقت
ك ـلــه ...فـقــد ك ــان ابنهما عـمــر يعرف
ً
جـ ـ ـي ـ ــدا مـ ـ ــدى الـ ـقـ ـل ــق الـ ـ ـ ــذي ي ـص ــاب
ب ــه والـ ـ ـ ــداه إذا تــأخــر ع ـل ـي ـه ـمــا

ً
ً
لــذلــك فقد كــان حــريـصــا دائ ـمــا على
ط ـمــأ ن ـت ـه ـمــا إذا أ ج ـ ـبـ ــره أي ظ ــرف
أن ي ـتــأخــر ك ــي ال يـتــركـهـمــا فــريـســة
الـظـنــون السيئة واألف ـك ــار ال ـســوداء
التي تداهم رأسيهما ...لحظات من
ال ـص ـم ــت سـ ـ ــادت ب ـي ــن وال ـ ـ ــدي عـمــر
وكأنه الصمت الذي يسبق العاصفة.
تـنــاقــل الــدك ـتــور وزوج ـت ــه الـنـظــرات
الحائرة الخائفة والباحثة عن إجابة
للسؤال المهم:
لماذا تأخر عمر؟!
زاد قلق األب واألم أنهما اتصال
ً
كثيرا به على هاتفه الجوال واإلجابة
كانت أن الهاتف مغلق ،كذلك جوال
صديقه أحمد طالب كلية الهندسة.
القلق يكاد يفتك بالوالدين واألفكار
السيئة تتأهب القتحام رأسيهما وال
إجابة عن سؤالهما الحائر.
ً
جاء ت اإلجابة أخيرا عبر صرخة
سمعها والدا عمر خارج شقتهما...
صــاح ـبــة ال ـصــرخــة ال ـم ــدوي ــة كــانــت
جارتهما والدة أحمد التي اندفعت
إلـ ــى ش ـقــة ج ــارت ـه ــا وع ـل ــى لـســانـهــا
جملة واحدة:
 #ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوا أح ـ ـ ـمـ ـ ــد وع ـ ـ ـمـ ـ ــر ف ــي
المستشفى!
ارتعشت يدا والد عمر وهو يسأل
جارته في هلع:
 حصل إيه لألوالد؟ #م ــش ع ــارف ــة واحـ ــد كـلـمـنــي في
التليفون قالي ابنك ومعاه صاحبه
في المستشفى.
وانـخــرطــت وال ــدة أحـمــد فــي بكاء
طويل ...وشاركتها والدة عمر التي
أحست بقلبها يتمزق بين ضلوعها
خشية وقوع مكروه البنها الوحيد.

ابني مات
ل ـح ـظــات ...وانـطـلــق وال ــد ووال ــدة
عمر مــع جارتهما وال ــدة أحمد إلى
ً
المستشفى وراحوا جميعا يهرولون
فــي مـمــراتـهــا وعـلــى لسانهم ســؤال
وحيد:
 فين األوالد بتوع الحادثة؟أحد األطباء اقترب إلى والدي عمر
ووال ــدة أحمد وأجابهم عن السؤال
ً
قائال بصوت حزين:
** الولدين بتوع الحادثة .واحد
في العناية المركزة إصابته خطيرة
ً
جدا ...والثاني....
وكادت قلوب الوالدين وجارتهما
أن تتوقف ،ولم يحتمل
األب ص ـم ــت ا ل ـط ـب ـيــب
ً
أمسك بذراعه قائال في
رعب:
• الثاني ماله يا دكتور؟
نكس الطبيب رأســه في
ً
األرض قائال:
** ال ـ ـثـ ــانـ ــي تـ ـ ــاقـ ـ ــوه فــي
المشرحة .البقية في حياتكم!
انـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـطـ ـبـ ـي ــب
م ــن أم ـ ــام الــوالــديــن
وجارتهما من دون
أن يعرف أحد من الذي
لقي مصرعه أحمد أم عمر...
ك ــل أم أط ـل ـق ــت ص ــرخ ــة هــائـلــة
وقالت في نفس الوقت:
 ابني مات!ووق ـ ــف وال ـ ــد عمر
زائغ النظرات وال
تقوى قدماه على
حمله في مثل هذا الموقف العصيب.
ولكن الرجل تماسك قدر استطاعته.
سار بخطوات متثاقلة إلى المشرحة.
رحلة قاتلة خاضها الدكتور بالمركز
القومي للبحوث .أصعب رحلة في
حـيــا تــه كلها فبعد د قــا ئــق سيدخل

إل ـ ــى ال ـم ـش ــرح ــة ويـ ـ ــرى ه ــل ال ـش ــاب
الذي يرقد بها ابنه الوحيد عمر أم
سيكون أحمد ابن جارته؟

األب واألم
جلسا والدموع
تمأل عيونهما
يستمعان إلى
قاتل ابنهما

أم ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــرحـ ــة ،خـ ـ ــارت
ق ـ ــوى األب ال ـم ـس ـك ـيــن اس ـت ـن ــد إل ــى
ذراعــي عامل المشرحة حتى وصل
إل ــى ال ـج ـثــة ال ـم ـغ ـطــاة .ك ـشــف عــامــل
المشرحة عــن وجــه صــاحــب الجثة
ً
ليسقط األب مغشيا عليه.
القتيل ...هو ابنه عمر!
عـ ـم ــر ابـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــره طـ ــالـ ــب ن ـهــائــي
الطب ...الحلم الذي لم يتحقق!
خرج األب من المشرحة ودموعه
ت ـس ـبــق خ ـط ــوات ــه وب ـن ـظ ــرة واح ـ ــدة
ف ـه ـمــت زوجـ ـت ــه ك ــل شـ ـ ــيء .سـقـطــت
ً
ب ـ ــدوره ـ ــا م ـغ ـش ـي ــا ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــد أن
تأكدت من وفاة ابنها الوحيد عمر.
أم ــا ال ـج ــارة والـ ــدة أح ـمــد فانطلقت
بكل قوتها لتصل إلى غرفة العناية
ال ـم ــرك ــزة ح ـيــث ي ــرق ــد اب ـن ـهــا طــالــب
نهائي الهندسة بين الحياة والموت!
ول ــم يـسـتـطــع والـ ــد عـمــر م ـغــادرة
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ق ـب ــل أن ي ـت ـع ــرف إل ــى
تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة
ابنه الوحيد.
تـ ـه ــال ــك الـ ــرجـ ــل عـ ـل ــى م ـق ـع ــد فــي
غرفة مكتب مدير المستشفى وراح
يستمع إلى التفاصيل األولية والتي
جـ ــاء ت ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي :وصــل
عمر وصديقه أحمد إلى المستشفى
بعدما صدمتهما سيارة مسرعة في
شــارع السودان بالمهندسين .عمر
ً
ك ــان ج ـثــة ه ــام ــدة ،وأح ـم ــد مـصــابــا
ً
بكسور عدة وحالته خطيرة جدا!
لم تتوافر معلومات أكثر من ذلك
داخ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،فــان ـط ـلــق األب
إلــى قسم شرطة العجوزة ليتعرف
إلى تفاصيل أكثر ...جلس في غرفة
م ـك ـتــب رئـ ـي ــس ال ـم ـب ــاح ــث يـسـتـمــع
إلــى مــا جــرى البـنــه عمر وتفاصيل
الـ ـ ـح ـ ــادث .ق ـ ــال ال ـض ــاب ــط م ــن خ ــال
محضر التحريات:
 عقب انتهاء صالةالـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ف ــوج ــئ
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارة ب ـ ـشـ ــارع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان بـحــي
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــن

بسيارة ميكروباص مجنونة تقتحم
ال ــرصـ ـي ــف ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ســائ ـق ـهــا
إيقافها .اصطدمت مقدمتها بعمر
ً
أوال فسقط تحت إطاراتها وسحبته
مسافة عشرة أمتار تحتها قبل أن
ت ـص ـطــدم ب ـصــدي ـقــه أح ـم ــد وتــدفـعــه
ً
ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن ط ــريـ ـقـ ـه ــا .ث ـ ــم اخ ـت ـلــت
ً
عجلة القيادة تماما في يد السائق
ً
ً
فاندفع محطما عــددا من السيارات
األخ ـ ــرى ال ــواق ـف ــة ب ـج ــوار الــرصـيــف
ً
وتوقف أخيرا بعد اصطدام السيارة
الميكروباص بأحد أعمدة اإلنارة.
ً
وأضاف ضابط المباحث قائال:
 المارة أمسكوا بسائق السيارةال ـ ـم ـ ـج ـ ـنـ ــونـ ــة ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــوا ال ـ ـشـ ــاب ـ ـيـ ــن
ال ـم ـصــاب ـيــن إلـ ــى أق ـ ــرب مـسـتـشـفــى،
وكانت المفاجأة إذ تبين أن سائق
الـ ـمـ ـيـ ـك ــروب ــاص الـ ـق ــات ــل شـ ـ ــاب فــي
ال ـثــام ـنــة ع ـش ــرة م ــن ال ـع ـمــر ويـعـمــل
ً
فـ ـكـ ـه ــانـ ـي ــا ول ـ ـيـ ــس سـ ــائـ ــق سـ ـي ــارة
وال يـحـمــل رخ ـص ــة قـ ـي ــادة .اع ـتــرف
بــأنــه استلم الـسـيــارة مــن صاحبها
األص ـل ــي لـيـلـتـقــي إحـ ــدى صــديـقــاتــه
وق ــت ص ــاة الـجـمـعــة عـلــى أن يعيد
السيارة بمجرد انتهاء اللقاء .ولكن
شقيق صديقته شاهدهما مصادفة
ي ـس ـت ـقــان ال ـس ـي ــارة ال ـم ـي ـكــروبــاص
وراح يـطــاردهـمــا فــي ال ـش ــوارع ولــم
ينجح الفكهاني القاتل من اإلفالت
مـ ـن ــه ،مـ ــا دفـ ـع ــه إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة ســرعــة
السيارة ،فيما راحت صديقته تصرخ
طــوال المطاردة وتقول إن شقيقها
سيقتلها إذا لحق بهما وحاولت أن
تتوارى عن عيني شقيقها بأن نزلت
إلى دواسة السيارة الميكروباص...
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي أدى إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــرعـ ــة
الجنونية ،إذ اختلت عجلة القيادة
من يدي السائق فوقع الحادث.

محاكمة
قررت النيابة العامة إحالة الفكهاني القاتل إلى
محاكمة عاجلة بتهمة القتل الخطأ وإصــابــة آخر
وقيادة سيارة من دون رخصة.
وإزاء محكمة جنح العجوزة التي عقدت برئاسة
المستشار خالد الشباسي وبحضور تامر الفنجري
وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد السعيد ،أعاد
ً
المتهم اعترافه بارتكاب الحادث مؤكدا عدم وجود
ص ـلــة ب ـي ـنــه وب ـي ــن الـ ـش ــاب ال ـق ـت ـيــل والـ ـش ــاب اآلخ ــر
ً
المصاب ،وإن الحادث وقع قضاء وقدرا.
جـلــس وال ــد ووالـ ــدة ال ـشــاب القتيل عـمــر الــراحــل
والدموع تمأل عيونهما يستمعان إلى قاتل ابنهما
الوحيد وهو يؤكد أنه لم يقصد ذلك وأنه ال يعرفه
وال يعرف صديقه أحمد.

وف ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ،قـ ــررت الـمـحـكـمــة معاقبة
الفكهاني المتهم بأقصى عقوبة في القانون تجاه
مثل تلك الحاالت وهي الحبس خمس سنوات مع
الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ ألفي جنيه وإلزامه
بـتـعــويــض م ــؤق ــت  2001جـنـيــه لـلـمــدعـيــن بــالـحــق
المدني.
وق ــال ال ـقــاضــي فــي حـيـثـيــات الـحـكــم إن ــه يناشد
ال ـم ـشــرع بتغليظ الـعـقــوبــة فــي مـثــل ه ــذه الـجــرائــم
التي تطفئ الفرحة في قلوب األمهات واألباء أسوة
بــال ـت ـشــري ـعــات الـ ـم ــوج ــودة ف ــي س ــائ ــر دول الـعــالــم
المتقدمة التي تعاقب قوانينها في مثل تلك الحاالت
بعقوبات عنيفة تصل إلى السجن عشرات السنين
والحرمان من قيادة السيارة طوال العمر.

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

أستاذ الفقه المقارن في جامعة القاهرة الدكتور محمد غنايم ةديرجلا:.

ال أصل للنقاب ُفي الدين اإلسالمي

«ارتداء المرأة للحلي مباح إذا أمنت الفتنة»
المقارن في جامعة القاهرة ،الدكتور محمد غنايمً ،النقاب بأنه
وصف أستاذ الفقه ً
اإلسالمية ،مشيرا في مقابلة
وسيلة للمفاسد ،مؤكدا أنه ال أساس له في الشريعة
ُ
مع "الجريدة" إلى أن ارتداء المرأة للحلي خارج المنزل مباح إذا أمنت الفتنة ،وفيما
يلي نص المقابلة:
القاهرة  -طارق لطفي

تطيب المرأة
خارج المنزل
يثير غرائز
الرجال

• كـيــف ت ــرى ال ـج ــدل الـمـثــار
حول حجاب المرأة المسلمة؟
 ه ــذه الـقـضـيــة ت ــم إثــارت ـهــامنذ زمن بعيد ويتجدد الجدل
ب ـشــأن ـهــا ب ـيــن ال ـح ـيــن واآلخ ـ ــر،
فـبــالـنـسـبــة لـلـحـجــاب ال يصح
ال ـ ـجـ ــدل بـ ـش ــأن ــه ألنـ ـ ــه فــري ـضــة
إسالمية بمنطق القرآن الكريم
وال ـس ـنــة ال ـن ـبــويــة ،فـحـكـمــه من
حيث الـمـبــدأ هــو حكم الصالة
وال ـص ــوم وال ــزك ــاة ،والـفــرائــض
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة
اإلســام ـيــة ،والــدل ـيــل عـلــى ذلــك
مــن ال ـقــرآن الكريم قــولــه تعالى
للنبي صـلــى َّ ال ـلــه ُ عـلـ َيــه وسلم
َ
ِّ ْ
اجـ ـ ـ َـك
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ـاء ال ــم ــؤ ِم ـ ِـن ـي ــن
َو َبـ ــنـ ــاتـ ـ َـك َون ـ ـ َـس ـ ـ
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ذ ِلك أدنى أ َ ُن يعرفن فل يؤذين
َ َ َ َّ
ورا َّر ِح ً
الل ُه غف ً
يما" فاآلية
وكان
الكريمة هنا تعم نـســاء النبي
وأمهات المؤمنين وبنات النبي
ونساء المؤمنين ،واألمر صريح
وواضح ،والجلباب مثل العباءة
ف ــي الـعـصــر ال ـحــديــث ،ومعنى
اإلدناء هو إطالتها بحيث تعم
من أول الرأس إلى القدمين ،وال
يوجد أمر هنا بتغطية الوجه
وال الكفين ،واألم ــر الثاني هو
أن الـقــرآن الكريم خــص أمهات

ج ــاب ،ف ـقــال
ال ـم ــؤم ـن ـي ــن ب ــا َلـ ـحـ ـ
َْ ُ
ُ َّ
سـبـحــانـ َـه"َ :و َِإذا َس ــأل ــت ـ ُـم ــوه ــن
ْ ُ ُ َّ ْ
َم ـ َـت ـ ً
ـاس ــأ َل ــوه ــن ِ ُمـ ــن َو َر ِاء
ـاع ــا ف ـ
ِح ـ َـج ــاب َذ ِل ـ ُـك ـ ْـم أ ْط ـ َـه ـ ُـر ِلــقـ ُـلــوبـ ُـكــمْ
ِ
َ ُ ُ ٍ َّ
ـوبـ ِـهــن" ،وبالتالي ال توجد
وقــلـ ِ
خصوصية هنا تدل على أن هذا
خاص بأمهات المؤمنين ،ولكن
العبارة فــي سياق
جــاء ت هــذه
َ
َّ
َ
اآل ُي ــة الـكــريـمـُـة"َ :ي ــا أ ُّيـ َـهــا الـ ِ َّـذيــن
َآمــنــوا َل َتـ ْـدخـ ُـلــوا ُبـ ُـيـ َ
الن ِب ِّي
ـوت
إ َّل َأن ُي ْؤ َذ َن َل ُك ْم إ َل ٰى َط َعام َغ ْيرَ
ِ
ِ
ٍ

َ َ ُ َٰ ْ َ
َ
ُ
ـاه َولـ ِـكــن ِإ َذا ُد ِعيت ْم
نــاظــريــن إن ـ
َ
َ ْ ِ ُ ِ ُ َِ َ َ ْ ُ
ْ
ُ
فادخلوا ْ ف ِإذا ط ِعمتم فانت ِ َٰشروا
َ
َ
َ
َّ ُ
يث ِإن ذ ِلك ْم
َول ُم ْستأنسين ل َحد
َ َ ُ ْ ِ ِ َّ ِ َّ ِ َ َ ٍ ْ َ
ْ
ك ــان يـ ــؤ ِذي الــنـ ِـبــي فيستح ِيي
َ
َّ َ
َ
ُ
ِم ـنــكـ ِّ ْـم َوال َــل ـ ُـه َل َيـ ْـســتـ ْـحـ ِـيــي ِمــن
ْ
َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ
ً
َ
ـق و ِإ ذ ا سأ لتموهن متاعا
َالـ َـحـ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
فـ ْ
َ َ
ـاب
ـاس ــأل ـ
ـوه ــن ُ ُ ِم ــن ُ ْور َ ِاءُ ُ ِحــجـ َّ ٍ
َٰذل ُك ْم َأ ْط َ
ُ
وب ِهن".
ل
ق
و
م
ك
وب
ل
ق
ل
ر
ه
ًِ
ِ
ِ
ِ
فهذه أيضا داللــة على فرضية
الحجاب على أمهات المؤمنين،
واآلية السابقة أكدت أن ذلك يعم
ن ـســاء ال ـن ـبــي وب ـنــاتــه وأم ـهــات
ً
ون ـ ـسـ ــاء ال ـم ــؤم ـن ـي ــن ج ـم ـي ـع ــا،
والدليل الثالث أن الله سبحانه
ـورة الـنــور:
وتـ ُعــالــى قْــال َ فــي س ـ
ْ ْ
َ ْ ُ ْ َ ْ
ضضن ِمن
َ"وقــل لل ُمؤمنات يغ
َ ْ َ ِ َّ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ
ـار ِهــن وي َحفظن فروجهن
أبــصـ
َ َّ لَّ
َ
َ َ ُْ ِ َ
ين ِزينت ُهنُ ِإ َما ظ َه َر
د
ب
ي
ِ
و ْل ْ ْ
َّ َ
َ
ِمن َها َول َيض ِر ْبن ِبخ ُم ِر ِه َن َعل ٰى
َّ َ
َ َّ
َ
ـوبـ ِـهــن َول ُيـ ْـبـ ِـديــن ِزيــنــتـ ُـهــن
ُجـ ُـيـ
لَّ ُ ِ ُ َ
َّ
ِإ ِلــبــعــولـ ِـتـ ِـهــن" ،وق ــال جمهور

الـ ـمـ ـفـ ـس ــري ــن ،إن الـ ــزي ـ ـنـ ــة هــي
مواضعها فــي الــوجــه والكفين
واألذنـ ـي ــن وال ـقــدم ـيــن والــرق ـبــة،
وهـ ــذه ن ـهــى ال ـلــه ع ــز وج ــل عن
إظهارها إال لألزواج والمحارم،
فدل ذلك على فرضية الحجاب.
• وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن مـ ــوقـ ــف
الشريعة اإلسالمية من النقاب؟
 اآليات السابقة التي ذكرناأنها تؤكد أن الحجاب فريضة
على المرأة المسلمة هي نفسها
الـ ـت ــي ت ــؤك ــد أن الـ ـنـ ـق ــاب لـيــس
ً
فرضا ،فلو كان النقاب فريضة
لـمــا ج ــاء األمـ ــر ُ لـلـمــؤمـ ْنـيــن في
ِّ ْ
َ
قـ ُـو ُّلــه ت ـعــالـ َـى" :قـ ــل لــلـ ُـمــؤ ِمـ َ ِـن ـيــن
ْ َ َ ْ ُ
ْ
ار ِهم ويحفظوا
َيغضوا من أ ْب َص
ُ ُ َ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َّ َّ
اللهَ
ف َروجهم ذ ِلك أزكـ َـى لهم إن
َ
خـ ِـب ـيـ ٌـر ِبـ َـمــا َي ـ ْـص ــن ـ ُـع ــون" ،فهذه
اآليـ ــة ت ــدل ع ـلــى أن ال ـن ـظــر إلــى
ً
النساء عموما حرام وبخاصة

ً
محمد غنايم متحدثا إلى محرر «الجريدة»

ات ــرك ــوا وجــوهـكــم حـتــى يعرف
الــرجــال أنكم أمهات المؤمنين
وبـنــات النبي صلى الـلــه عليه
وسلم ،فال ينظرون إليكن ،ولكن
ً
كــان النقاب فرضا فما الداعي
لذلك األمر ،وأكبر دليل على أنه
ال أصل للنقاب في اإلسالم هو
أنه ال يجوز للمرأة أثناء أدائها
لـمـنــاســك ال ـح ــج أو ال ـع ـمــرة أن
تغطي الوجه أو الكفين.

• هـ ـ ــل تـ ـتـ ـف ــق مـ ـ ــع م ـط ــال ـب ــة
الـ ـبـ ـع ــض ب ـح ـظ ــر ال ـ ـن ـ ـقـ ــاب فــي
األمـ ــاكـ ــن ال ـع ــام ــة وال ـجــام ـعــات
وأماكن العمل؟
أوافـ ــق عـلــى ذل ــك بـكــل تأكيد
ن ـت ـي ـج ــة م ـ ــا وقـ ـ ــع ب ـس ـب ـب ــه مــن

المكتبة
الدينية
●

فتاوى عصرية

يجوز إخراج زكاة األسهم
* الـ ـس ــؤال :م ــا حـكــم زكـ ــاة األس ـه ــم؟ ومــن
المطالب بإخراجها :الشركة أم المساهم؟
المفتي :مفتي الديار المصرية ،الدكتور
شوقي عالم.
الفتوى :عندما ترغب الشركات في تمويل
ً
مشروعاتها واستثماراتها تصدر صكوكا،
ويكون لكل صك قيمة اسمية ،وهذه الصكوك
ً
قد تكون "أسهما أو سـنــدات ،وتسمى هذه
الصكوك باألوراق المالية.
فالسهم :صك يعبر عن قيمة مساهمة في
رأس مال الشركة التي تصدره ،وتصرف عليه
نسبته فــي األربـ ــاح الـسـنــويــة حـســب أرب ــاح
ال ـشــركــة ،كـمــا تـ ــزداد قيمته ب ــزي ــادة ربحية
وسمعة الشركة في السوق ،وقد يباع بأعلى
من قيمته االسمية.
وأما السند فيعبر عن قيمة دين لصاحب
هــذا الصك ،يستحق على الشركة ويــرد في
موعد نهاية السند ،ويصرف عليه عائد ،وقد
يباع بأعلى من قيمته كذلك إن كانت هذه

الديون على شركات موثوقة وتدفع فائدة
على الدين كبيرة.
وتطرح هذه األسهم والسندات في سوق
يسمى (البورصة) ،ويدخل المتعاملون هذا
السوق لشراء هذه الصكوك ،فهي سوق ولكنه
ال يباع فيه نفس األص ــول ،بــل يـتــداول فيه
األوراق المالية التي تعبر عن هذه األصول
التي عادة ال يراها المشتري وال يتابعها.
والسهم يمثل جـ ً
ـزء ا من أجــزاء متساوية
لرأس المال في شركات المساهمة وشركات
الـتــوصـيــة ،ويـنـتــج ج ـ ً
ـزء ا مــن رب ــح الـشــركــة،
وح ــام ــل ال ـس ـهــم يـتـمـلــك ح ـصــة م ــن الـشــركــة
بحسب قيمة األ سـهــم التي يمتلكها ،ولكل
سـهــم قيمة اسـمـيــة عـنــد إصـ ــداره مــن طــرف
ال ـش ــرك ــة ،وق ـي ـمــة ســوق ـيــة بـحـســب ال ـعــرض
والطلب.
وب ـنــاء عـلــى ذل ــك مــن يملك مجموعة من
الزكاة
األسهم تحققت فيها شروط وجوب
ً
أن يـخــرج ال ــزك ــاة عـلــى أص ــل ال ـمــال مضافا
إليه عائده السنوي في آخــر العام الزكوي
بـعــد مـصــاريـفــه وم ــا يـعـيــش مـنــه ه ــو ومــن

فــي مــواضــع الــزيـنــة أو الفتنة،
وإال ل ـم ــا ي ــأم ــر ال ـل ــه سـبـحــانــه
وتـ ـع ــال ــى ب ـغ ــض الـ ـبـ ـص ــر ،فـلــو
كــانــت ال ـمــرأة مـغـطــاة كـلـهــا ،ما
كان يأمر الرجال بغض البصر،
فعن ماذا سيغضون أبصارهم!
وال ــدلـ ـي ــل م ــن ال ـس ـن ــة ال ـن ـبــويــة
ً
أيضا قول النبي صلى الله عليه
وسلم للسيدة أسماء بنت أبي
بكرالصديق وقــد كــانــت تــردي
ً
مالبسا غير مناسبة للحجاب:
"ي ـ ــا أسـ ـم ــاء إذا ب ـل ـغــت الـ ـم ــرأة
ال ـم ـح ـيــض ،ف ــا ُيـ ــرى مـنـهــا إال
هذا وهذين ،وأشــار إلى الوجه
والكفين" .وبذلك حددت السنة
ال ـن ـب ــوي ــة ال ـم ـب ــاح ظـ ـه ــوره مــن
جسد ال ـمــرأة ،ولــو كــان النقاب
ً
ف ــرض ــا ً ألم ــر ب ــه ال ـق ــرآن الـكــريــم
صراحة ،وحتى آية األحزابَ :
""يا
َ
َّ
َ
ُ ِّ َ ْ
ات َك
أ ُّي َها الن ِب ُّي ْ قل لز َواج َك َو َبن
ْ
َ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َّ
َ
ُ
َ
و ِنس ِاء المؤ ِم ِنين َٰيد ِن َين َعلي ِ َهن
َ
َّ
ـهــن ذ ِل ـ ـ َـك أ ْدنـ ـ ـ ٰـى أن
م ــن َجــاب ـيــبـ
ُ ِ ْ َ ْ َ َ َِ ُ ِ ْ ِ َ ْ َ
يعرفن فل يؤذين" .فاآلية تقول

يـعــول مــن حــوائـجــه األصـلـيــة متى بلغ هذا
المال النصاب ،وهو ما يقابل قيمته بالنقود
ً
غراما من الذهب عيار  ،21فإذا
الحالية 85
مـلــك الـمـسـلــم ه ــذا ال ـن ـصــاب أو أك ـثــر وح ــال
عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع
العشر .%2.5
أما إذا كانت األسهم يحتاج مالكها إلى
النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية،
بــأن كــان ال دخــل لــه ،أو كــان دخله ال يكفيه،
فال حرج عليه في إخــراج زكاة هذه األسهم
حينئذ بنسبة ( )%10من العائد وليس من
أصــل المبلغ الــذي اشتراها بــه ،وذلــك كلما
قبض العائد .والمكلف بــإخــراج الــزكــاة هو
مالك األسهم ،ويصح أن تنوب عنه الشركة
في إخراج زكاته ،فإذا قامت الشركة بذلك فال
يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.

محمد غنايم
مـشــاكــل وحـ ــوداث عــديــدة ،ألنــه
ُ
ال ضرر واال ضرار ،فقد اكتشف
طالب يرتدون النقاب ويؤدون
ً
االمـتـحــانــات ب ــدال مــن طالبات،
وبالتالي أصبح النقاب وسيلة
للمفاسد وبجب منعه وخاصة
في مجال العمل.
• مــا حكم الـشــرع فــي ارتــداء
المرأة للذهب والحلي؟
 ي ـج ــوز ل ـل ـم ــرأة أن تــرتــديالـحـلــي فــي ال ـيــديــن ،ألن ـ ُـه ُجعل
ل ـل ــزي ـن ــة ،فـ ــا م ــان ــع إذا أم ـن ــت

ال ـف ـت ـنــة ،وهـ ــذا األمـ ــر ينطبق
ً
ُ
أيضا على الكحلة والحناء .
• هل يجوز للمرأة التطيب
خارج المنزل؟
 التطيب بــو ضــع العطورومـ ــا ش ــاب ــه ال ي ـج ــوز ل ـل ـمــرأة
ال ـم ـس ـل ـمــة أن ت ـض ـعــه خـ ــارج
ال ـم ـن ــزل ،ف ـهــو م ـق ـصــور على
زوجها فقط ،ألن هذه العطور
ت ـث ـيــر الـ ـغ ــرائ ــز لـ ــدى ال ــرج ــال
فتجعلهم يتعقبونها.

المسلمون بين الخطاب
الديني والخطاب اإللهي

القاهرة  -طارق لطفي

ً
صدر حديثا عن "النخبة" للنشر
والـطـبــاعــة كـتــاب "الـمـسـلـمــون بين
الخطاب الديني والخطاب اإللهي"
ل ـل ـك ــات ــب اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ع ـل ــي مـحـمــد
الشرفاء الحمادي.
ويـ ـف ــرق ال ـك ــات ــب ف ــي ص ـف ـحــات
ك ـتــابــه ب ـيــن نــوع ـيــن م ــن ال ـخ ـطــاب:
ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي ،ويـقـصــد بــه كل
النصوص التي أضيفت للسردية
ال ـم ـقــدســة األص ـل ـي ــة ،وي ـع ـنــي بها
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ،أو ب ـع ـب ــارة أك ـثــر
بساطة يقصد من الخطاب الديني:
التراث الديني المتراكم بعد وفاة
ال ــرس ــول مـحـمــد ص ـلــى ال ـل ــه عليه
ً
وسلم حتى اآلن ،مشيرا إلى أن هذا
الـتــراث فــي حقيقة األم ــر هــو تــراث
إنساني تمت أسطرته ،أو تحويله
إلى أسطورة ،ومن َّ
ثم إلى مقدس،
أمــا مــا يقصده الباحث بالخطاب
اإللهي ،فهو النص المؤسس للدين
اإلسالمي وهو القرآن الكريم.
ويبذل الباحث في هذه الدراسة
ً
جهدا ً
كبيرا من أجل الدفاع عن هذا
ُالنص المؤسس وتبرئته من كل ما
نسب إليه من اتهامات باطلة مثل:
م ـع ــاداة الـعـلــم ،الـتـعـصــب ،الـعـنــف،
ال ـج ـم ــود ،ك ــراه ـي ــة اآلخ ـ ــر ،الـنــزعــة
القتالية ،اضطهاد المرأة ...إلخ.
وف ــي سـبـيــل ال ــوص ــول إل ــى هــذا
الهدف يقدم الباحث قراءة منفتحة
ومتحررة من األطر التقليدية ذات
ً
النزعة األحــاديــة ،مؤكدا أن القرآن
ً
الـكــريــم لــم يكن أب ـ ًـدا الهــوتــيــا ،ولم

يؤسس ألي نزعة الهوتية ،وإنما
هو رسالة هدفها تحرير اإلنسان
م ــن ال ـظ ـل ــم والـ ـجـ ـه ــل وال ـع ـب ــودي ــة
واألنــانـيــة ،رســالــة تــؤكــد وتؤسس
لمعاني سامية ونبيلة مثل :الحب
وال ـت ـس ــام ــح وال ـ ـعـ ــدل وال ـع ـقــان ـيــة
وقبول اآلخر ونشر السالم والسعي
للمعرفة والعلم واإلبــداع والنزعة
اإلنسانية أو احترام اإلنسان لذاته
بوصفه خليفة الله في األرض.
وي ــرى ال ـكــاتــب أن ال ــرج ــوع إلــى
النص القرآني بوصفه المرجعية
األساسية والوحيدة للمسلمين هو
الحل للخروج من مأزق المرجعيات
والتفسيرات التي وضعها علماء
ال ـحــديــث وال ـف ـق ـهــاء ،وال ـت ــي كــانــت
سـبـ ًـبــا ف ــي طـمــس ال ــوج ــه الـمـشــرق
لإلسالم وتشويه صورته السمحاء،
ً
معتبرا أن المسلمين ا لـيــوم ليس
أم ــام ـه ــم سـ ــوى طــري ـق ـيــن ال ثــالــث
لـهـمــا :إم ــا أن نــؤمــن بــالـلــه الــواحــد
ً
هاديا
األحد وبكتابه القرآن الكريم

وم ــرش ـ ًـدا لـ ـن ــا ...وإمـ ــا أن نتبع
الـ ــروايـ ــات ال ـت ــي روج ل ـهــا ممن
يسمون أنفسهم بعلماء الدين،
وعـ ـلـ ـم ــاء الـ ـح ــدي ــث ،وش ـي ــوخ
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام وأق ـ ـح ـ ـمـ ــوهـ ــا فــي
ق ـنــاعــات الـمـسـلـمـيــن وفــي
معتقداتهم ،فكانت ً
سببا
ف ـ ًـي تـفــرقـهــم وتـشــرذمـهــم
ً
ً
وأحزابا يكفر
فرقا وشيعا ً
بعضهم بـعــضــا و يـقـتــل بعضهم
البعض اآلخر.
وينتهي علي محمد الحمادي
في كتابه إلى نتيجة مهمة ،وهي
أن ال ـخ ـطــاب اإلل ـه ــي ه ــو الـمـقــدس
األوحد ،هو خطاب لألحياء وليس
لألموات أو للماضي ،وهذا معناه
أن ــه خ ـطــاب مـتـجــدد ومـتـفــاعــل مع
واقــع الحياة اإلنسانية المتغيرة
المتجددة.
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ُ
ّ
صلصة الطماطم تحسن صحة أمعائك!

ً ً
إذا كنت تتلذذ بتناول وعاء من المعكرونة مع صلصة الطماطم الطازجة من وقت إلى آخر ،فإليك خبرا سارا!
اكتشف بحث جديد أن صلصة الطماطم المطبوخة تسهم في تحسين نشاط المحفزات الحيوية في األمعاء.

تقديم وجبات
غنية بالمحفزات
الحيوية مع
صلصة الطماطم
المقلية يعزز
أثرها التحفيزي

خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة ،زاد
ً
اهتمام الباحثين والمستهلكين معا
بمعرفة ما إذا كانت المأكوالت التي
تصل إلى موائدنا {وظيفية} .لكن ما
معنى األغذية الوظيفية؟
توضح الباحثة كلير هاسلر في
ُ
مقالة نـشــرت فــي {مجلة التغذية}:
{األغذية كافة وظيفية بدرجة معينة
ً
ألنـهــا تحمل مــذاقــا ورائ ـحــة وقيمة
غ ــذائـ ـي ــة .ل ـك ـن ـهــا ت ـخ ـضــع ل ـمــراق ـبــة
ً
مـكـثـفــة ال ـي ــوم بـحـثــا ع ــن أي منافع
فيزيولوجية إضافية من شأنها أن
ّ
تقلص مخاطر األمراض المزمنة ،أو
ُ
ُت ّ
حسن الصحة} .تعتبر هذه األغذية
التي تستطيع إعطاء منافع صحية
محددة {وظيفية}.
تدخل األغذية الغنية بالمحفزات
الـحـيــويــة (مـنـهــا أنـ ــواع م ـحــددة من
األلـبــان والكفير أو الكيمتشي) في
ه ـ ــذه ال ـخ ــان ــة ك ــون ـه ــا ت ــزي ــد أع ـ ــداد
الـجــراثـيــم الـمـفـيــدة فــي األم ـع ــاء ،ما
ً
يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى مـسـتــويــات
متعددة من الوضع الصحي العام.
اليوم ،يعمل باحثون من جامعة
البوليتكنيك في فالنسيا ،إسبانيا،
ع ـلــى تـحـلـيــل طــري ـقــة تـفــاعــل
ال ـج ــراث ـي ــم ال ـم ـع ــوي ــة مــع
مـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادات األكـ ـ ـس ـ ــدة
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودة ف ــي
األمعاء.
ّ
ركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــة
الــرئ ـي ـســة آنـ ــا بيلين
ه ـيــريــديــا وفــريـقـهــا
على مراقبة مفعول
ص ـل ـص ــة ال ـط ـم ــاط ــم
الـ ـغـ ـنـ ـي ــة بـ ـمـ ـض ــادات

األكسدة في ظل وجود جراثيم مفيدة
في األمعاء.
لـمــا ك ــان بــإمـكــان تـقــديــم صلصة
ال ـط ـمــاطــم ن ـي ـئــة أو م ـط ـبــوخــة ،فــإن
الـبــاحـثـيــن أرادوا أن يـفـهـمــوا األث ــر
الــذي يمكن أن تعطيه على التفاعل
ال ـح ــاص ــل ب ـيــن مـ ـض ــادات األك ـس ــدة
وجراثيم األمعاء.

مضادات األكسدة والمحفزات
الـ ـطـ ـم ــاط ــم غـ ـ ـ ــذاء صـ ـح ــي ألن ـه ــا
ت ـح ـتــوي ع ـلــى أص ـب ــاغ الـلـيـكــوبـيــن:
ي ـس ـه ــم هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن مـ ـض ــادات
األك ـ ـسـ ــدة ف ــي ح ـم ــاي ــة ال ـخ ــاي ــا مــن
ال ـعــوامــل الـمـسـيـئــة .تــذكــر األب ـحــاث
ً
أيضا أن الطماطم تحمل خصائص
المحفزات الحيوية ،مــا يعني أنها
ق ــادرة على تعزيز نـشــاط الجراثيم
الصحية في األمعاء.
فـ ــي الـ ـ ــدراسـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،أجـ ــرى
فــريــق الـبـحــث تـجــارب فــي المختبر
لمعرفة ما إذا كانت جراثيم الملبنة
الروتيرية (أحــد األنــواع الجرثومية
ُ
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن ص ـحــة
األمعاء) تتفاعل مع مضادات األكسدة
ال ـم ـش ـت ـق ــة مـ ــن ص ـل ـص ــة ال ـط ـم ــاط ــم
والكتشاف أثر مسار الطبخ على ذلك
التفاعل .لمعرفة حقيقة ما يحصل،
اختار الباحثون استعمال الطماطم
اإلجاصية ألنها تحتوي على نسبة
أعلى من الليكوبين.
توضح هيريدياّ :
{قيمنا قابلية
ساللة المحفزات الحيوية للصمود
خ ــال عـمـلـيــة الـهـضــم بـشـكــل ف ــردي
وح ـل ـل ـنــا وجـ ـ ــود م ـ ـضـ ــادات أك ـس ــدة
ً
مشتقة من مصادر نباتية ،فضال عن
أثــر ساللة المحفزات الحيوية على
ّ
الـتـغـيــرات الـحــاصـلــة فــي الـمــركـبــات
المضادة لألكسدة وقابلية االختراق
الحيوي المترتبة عنها}.

ُ
ً
ن ـشــرت نـتــائــج تـلــك الـتـجــارب حــديـثــا فــي {مـجـلــة األغــذيــة
الوظيفية} وذكرت أن عملية الهضم أدت إلى فقدان مضادات
ّ
(مقلية).
األكسدة عند تناول صلصة طماطم نيئة ومطبوخة
كــذلــك ،تـبـ ّـيــن أن وج ــود جــراثـيــم الملبنة الــروتـيــريــة منع
امتصاص بعض مضادات األكسدة في مجرى الدم.
لكن اكتشف فريق البحث فــي الــوقــت نفسه أن مضادات
األكسدة المشتقة من صلصة الطماطم ُت ّ
حسن اآلثار اإليجابية
التي تعطيها جراثيم الملبنة الروتيرية .في هذا السياق ،بدت
صلصة الطماطم المطبوخة أكثر فاعلية من النسخة النيئة.
على صعيد آخر ،سمح طبخ الصلصة بتحويل الليكوبين

صلصة مطبوخة أم نيئة؟
الموجود في الطماطم ،ما أسهم في الحفاظ على سالمة هذا
الشكل مــن م ـضــادات األك ـســدة خــال عملية الهضم وزي ــادة
ّ
يمتصها الجسم.
الكمية التي
تضيف هيريديا{ :استعملنا طماطم نيئة ومقلية لتحديد
ً
ّ
التحولّ .
توصلنا إلى نتائج متعددة ،فاكتشفنا مثال
أثر ذلك
أن تـقــديــم وج ـبــات غنية بــالـمـحـفــزات الـحـيــويــة مــع صلصة
الطماطم المقلية يعزز أثرها التحفيزي ،كذلك يسمح بتحويل
ً
الليكوبين الموجود في الطماطم تدريجا خالل عملية الهضم،
ما يؤدي إلى زيادة إيجابية في قابلية االختراق الحيوي التي
يحملها هذا النوع من الكاروتينات}.

ً
استنادا إلى هذه النتائج ،لن يكون تحليل آثار الطبخ في
ً
ً
األغذية كافيا عند تقييم األخيرة بحثا عن منافعها الصحية،
وذلك من خالل إخضاع عناصرها لتحوالت كيماوية متنوعة،
ً
بل تبرز الحاجة أيضا إلى تحليل أثر عملية الهضم في تلك
المغذيات.
يتحدث الباحثون عن أهمية زيادة الوعي حول تلك اآلثار
كلها كي تتمكن الشركات في قطاع الصناعات الغذائية من
إنتاج أغذية {وظيفية} حقيقية تستطيع أن ُت ّ
حسن صحة
الناس بفاعلية.

ّ
ّ
التصلب المتعدد ...خطوة نحو معرفة السبب
ً
واضطرابات في الرؤية ،وخلال في التوازن والتنسيق،
يسبب التصلب المتعدد التعب الموهنً ،
ُ
َّ
وتيبس العضالت ،ويؤدي هذا المرض غالبا إلى اإلعاقة ،إال أن أسبابه لم تحدد بوضوح بعد.
ّ
في حالة التصلب المتعدد ،يهاجم جهازنا
المناعي خطأ الميالين ،أي الغمد الذي يغطي
ً
ّ
المحور العصبي .يشكل هذا المحور امتدادا
يسمح لخاليا الدماغ بإرسال إشارات كهربائية
تحمل المعلومات .مــع حــدوث الـضــررُ ،ت ّ
عوق
ً
تدريجيا وظائف عدة ،مثل الرؤية والوظائف
الحركية والمعرفية.
أسـ ـب ــاب ال ـت ـص ـلــب ال ـم ـت ـعــدد م ــا زال ـ ــت غـيــر
ً
واض ـحــة ،مــا يعني أن الـعــاجــات تــركــز راهـنــا
عـلــى التحكم فــي األعـ ــراض ب ــدل الـقـضــاء على
ً
ً
المسببات البيولوجية .لكن بحثا ناشئا من
جامعة جنيف ومستشفيات جنيف الجامعية

في سويسرا ّقربنا خطوة إضافية من فهم ما
يحفز ظهور هذا المرض.
يذكر دورون مركلر ،باحث بارز في الدراسة:
{قــررنــا تحليل الـعــوامــل المعدية فــي التصلب
المتعدد بدراسة ردود فعل جهاز المناعة التي
تثيرها الممرضات المختلفة}.
ً
يتابع موضحا{ :عنى ذلك محاولة تحديد
عنصر قــد يــؤثــر فــي ظـهــور التصلب المتعدد
حيث حدثت عدوى}.
نشر الفريق االكتشافات التي توصل إليها
ً
أخيرا في مجلة {المناعة}.
ق ــرر مــركـلــر وفــريـقــه اخـتـبــار رد فـعــل جهاز

المناعة تجاه نوعين مختلفين من الممرضات
أو الـبـكـتـيــريــا الـمـسـبـبــة ل ــأم ــراض ،أحــدهـمــا
فيروسي واآلخــر بكتيري ،وذلــك بغية فهم ما
ً
قد يحفز رد الفعل الــذي يرافق دومــا اإلصابة
بالتصلب المتعدد.
بغية تحقيق هذا الهدف ،عملوا على نماذج
من الفئران .فحقنوا كل نوع من الممرضات في
قوارض سليمة.
ً
ً
الحظ الباحثون أن نوعا معينا من كريات
الــدم البيضاء (خــايــا لمفاوية تائية مــن نوع
ً
ً
 )CD8+يؤدي دورا أساسيا في رد فعل الجهاز
المناعي في الجسم يتفاعل بطرائق مماثلة مع
الممرض الفيروسي والبكتيري.
يشير نيكوالس بيج ،الباحث المشرف على
ً
إع ــداد تـقــريــر ال ــدراس ــة{ :رأي ـنــا كـمـيــا رد الفعل
ُ
المناعي ذاته من الخاليا اللمفاوية التي تدعى
الخاليا اللمفاوية التائية من نوع .}CD8+
يضيف« :لكن الفئران المصابة بالممرض

ً
ً
الفيروسي وحدها عانت مرضا التهابيا في
ً
الدماغ شبيها بالتصلب المتعدد» .وقادت هذه
المالحظة العلماء إلى تفحص التعبير الجيني
للخاليا اللمفاوية التائية من نوع  CD8+بغية
معرفة كيفية تأثرها بالممرض الفيروسي.
اكتشف الباحثون أن الخاليا اللمفاوية التي
تفاعلت مع البكتيريا ّ
عبرت عن عامل محدد
ّ
يتحد بالحمض النووي أو بروتينات تسهم في
ُ
تنظيم الحمض النووي تدعى .TOX
تـسـهــم بــروتـيـنــات  TOXفــي تـطــويــر خاليا
ً
لمفاوية محددة تقود بعد ذلك رد فعل مناعيا
بغية التصدي ألجسام غريبة تعتبرها خطرة.
في هذه الحال ،اكتشف الباحثون {أن بيئة
االل ـت ـهــاب تــؤثــر فــي تـعـبـيــر  TOXفــي الـخــايــا
ً
اللمفاوية التائية ،وأن هذا قد يؤدي دورا في
ظهور التصلب المتعدد} ،حسبما يتابع بيج
ً
موضحا.

ّ
سم اإلشريكية القولونية يفاقم داء األمعاء االلتهابي
يشير بحث ِّجديد إلى أن السم الذي تنتجه بكتيريا اإلشريكية
القولونية يحفز االلتهاب في داء األمعاء االلتهابي.
قــد تـعــود أ ع ــراض داء األ م ـعــاء اال لـتـهــا بــي المؤلمة إ لــى سم
تنتجه بكتيريا اإلشريكية القولونية .يصف المصطلح داء
األم ـع ــاء االل ـتـهــابــي حــالــة تـتـســم بــالـتـهــاب مــزمــن فــي الـجـهــاز
الهضمي ،مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.
صحيح أن أسباب داء األمعاء االلتهابي المحددة ال تزال
غامضة ،إال أن الباحثين يعلمون أنه يعود إلى رد فعل مفرط
من جهاز المناعة في الجهاز الهضمي ،ما يسبب االلتهاب.
ً
يحدث رد الفعل هذا غالبا في حالة َمن يكونون أكثر عرضة
ً
ً
جينيا لهذا االضطراب .ولكن ثمة أيضا عوامل بيئية تسهم
فــي تـحـفـيــز رد الـفـعــل الـمـنــاعــي ه ــذا .وال ت ــزال ه ــذه الـعــوامــل
مجهولة.
ً
لكن العلماء توصلوا أخيرا ،على ما يبدو ،إلى اكتشاف قد

ُيظهر لنا أحد تلك العوامل المحفزة المحتملة .يعتقد باحثون
من مركز جون إنز في نورويتش بالمملكة المتحدة ،تعاونوا
م ــع مـسـتـشـفــى  Brigham and Women’sف ــي بــو س ـطــن فــي
ماساتشوستس ،أن المنتجات الفرعية لسم ُيدعى ميكروسين
 B17قد يسبب االلتهاب في حالة داء األمعاء االلتهابي.
ُ
تنتج ميكروسين  B17بكتيريا اإلشريكية القولونية ،وهي
ً
نوع من البكتيريا ينتشر غالبا في أمعاء اإلنسان و عــدد من
الحيوانات.
تفرز اإلشريكية القولونية ميكروسين  B17بغية محاربة
أ ن ــواع أ خ ــرى مــن البكتيريا فــي األ م ـعــاء .نتيجة لــذ لــكُ ،يعتبر
ً
سمها مفيدا على األرجح في البحث عن مضاد حيوي جديد،
ً
علما بــأن هــذا مــا كــان فــر يــق الباحثين فــي المملكة المتحدة
يسعى إلى التحقق منه منذ بعض الوقت قبل أن تتصل بهم
مجموعة بوسطن.
الجديدة شانكار س .ليير
الدارسة
تقرير
إعداد
أشرف على
ُ
من مستشفى  ،Brigham and Women’sونشرت اكتشافاتهم
في مجلة {الخلية}.

أسباب داء األمعاء االلتهابي
يوضح البروفسور توني ماكسويل،
الذي قاد الفريق في المملكة المتحدة،
كـيــف وق ـعــوا عـلــى ه ــذا ال ــراب ــط{ :حــدث
ً
االكتشاف مصادفة عموما .كنا ندرس
هذا السم بسبب خصائصه المضادة
لـلـبـكـتـيــريــا .وات ـص ــل ب ـنــا ال ـبــروف ـســور
ريتشارد بلومبرغ الذي يقود مجموعة
ً
بوسطن ألسباب مختلفة تماما  :ظنوا
ً
أن ثمة را بـطــا بين ا لـســم وداء األ مـعــاء
االلتهابي}.
ً
للتحقق مما إذا كان هذا صحيحا ،
أ جــرى الباحثون تجارب مستخدمين
نـ ـم ــاذج م ــن الـ ـفـ ـئ ــران ت ـع ــان ــي ال ـت ـهــاب
ال ـ ـقـ ــولـ ــون وخـ ــايـ ــا قـ ــولـ ــون مـ ــزروعـ ــة.
كــذ لــك صـمـمــوا نسخة ا صـطـنــا عـيــة من
ميكروسين  B17بغية التحقق مما إذا
كان يسبب االلتهاب في قولون الفئران.
اكتشف العلماء أن ميكروسين B17
ً
يسبب حقا التهاب األمعاء في النماذج

الحية .و قــد اعتمد هــذا االلتهاب على
بروتينات .CD1d
ّ
بــرو تـيـنــات  CD1dجــز يـئــات { تـشــكــل
الوسيط في تقديم مستضدات شحمية
وشحمية سكرية} إلى الخاليا التائية،
وه ــي ن ــوع م ــن ك ــري ــات الـ ــدم الـبـيـضــاء
ً
ً
يؤدي دورا أساسيا في جهاز المناعة.
ي ـفـ ّـســر ال ـبــروف ـســور مــاك ـســويــل هــذه
ً
االك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــات ب ـش ـك ــل أشـ ـ ـم ـ ــل ،قـ ــائـ ــا:
{للبكتيريا التي تعيش داخلنا تأثير
كبير في عافيتنا}.
يضيف{ :المحور هنا ليس بكتيريا
اإلشــريـكـيــة الـقــولــونـيــة بــل ال ـســم الــذي
تـنـتـجــه ه ــذه الـبـكـتـيــريــا والـ ــذي يــؤدي
ً
دورا على ما يبدو}.
ً
ي ــوض ــح ال ـبــاح ـثــون أي ـض ــا أن {ه ــذه
الـ ـبـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا تـ ـنـ ـت ــج ال ـ ـس ـ ـمـ ــوم ل ـت ـق ـتــل
ج ـيــران ـهــا ف ــي حــرب ـهــا لـلـسـيـطــرة عـلــى
المناطق البيئية .ولكن يبدو أن المواد

الناجمة عن تفكك هذه السموم تحفز
االلتهاب في األمعاء}.
ع ــاوة عـلــى ذ ل ــك ،يشير ا لـبـحــث إ لــى
أن األكسازوالت الغذائية والميكروبية
ً
تسبب عموما التهاب األمعاء.
األك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــازوالت مـ ــرك ـ ـبـ ــات ع ـض ــوي ــة
عـ ـ ـط ـ ــري ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا خـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــص مـ ـ ـض ـ ــادة
ل ـل ـب ـك ـت ـيــريــا ،الـ ـفـ ـط ــري ــات ،وااللـ ـتـ ـه ــاب،
ً
ً
م ــا يـجـعـلـهــا أس ــاس ــا جـ ـي ــدا ل ـع ــدد مــن
ً
المضادات الحيوية ،فضال عن عدد من
التطبيقات األخرى.
ي ــؤك ــد ف ــري ــد ك ــول ـي ــن ،ب ــاح ــث يـتــابــع
دراساته ما بعد الدكتوراه في مختبر
البروفسور ماكسويل وشارك في وضع
ت ـقــر يــر ا لـ ــدرا سـ ــة{ :ال ش ــك ف ــي أن هــذه
االكتشافات ّ
تعمق فهمنا كيفية حدوث
التهاب األمعاء المرتبط بــداء األمعاء
ً
ً
ّ
وتقد م أمال جديدا للتوصل
االلتهابي
إلى عالج محتمل في المستقبل}.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3796االثنني  4يونيو 2018م  19 /رمضان 1439هـ

من  4أحرف وهي اسم مغني راب أميركي شهير.
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كلمات متقاطعة

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :لــديــك ال ـجــرأة على مــواجـهــة الفشل واالنـطــاق
من جديد.
ً
عاطفيا :تصطدم بــرأي الشريك الــرافــض لمخططاتك
المستقبلية.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تعيش قلقا كبيرا وتحاول تجاوزه بالوسائل
كافة.
رقم الحظ.4 :

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

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

َ
ً
مهنيا :استفد من تطورات األفالك اإليجابية وال تخش
المغامرة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال تكن مـتـهـ ّـورا فــي عالقتك مــع الشريك بل
ّ
حكم العقل.
ً
اجتماعيا :تتخلص مــن تطفل أحــد الـمـعــارف بعدما
واجهته ّ
بقوة.
رقم الحظ.2 :

األسد

الحلول

2
3

4
2
7
5
8
9
3
1
6

1

6
3
5
1
4
2
8
7
9

5

6

7

8
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10

1
8
9
6
3
7
4
5
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1

2

فلك
4
3

 23يوليو  22 -أغسطس
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كلمات متقاطعة

10

جي زي

كلمة السر

 - 4يسيل في األرض – من
ينقل رسالة.
 - 5الــوان (مبعثرة) – لفظة
تألم.

 - 6عملة يابانية – إندهش
(م).
 - 7طائر بحري.
 - 8ثلثا (رس ــل) – االتـحــاد

الدولي لكرة القدم.
 - 9فار – أحاور (مبعثرة).
 - 10سارع (م) – يدرك.

ً
ّ
تتسرع باتخاذ قــرارات إذا كنت ستفاوض
مهنيا :ال
ً
شخصا ما.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تكثر مطالب الحبيب ولـســت مـجـبــرا على
تلبيتها كلها.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى مساعدة األهل فتجد من يقودك
بحكمة.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :تـعـقــد اج ـت ـمــاعــات م ــع مـســؤولـيــن بـهــدف
تطوير عملك.
ً
عاطفيا :تصارح الحبيب بما ينتابك من مخاوف
ّ
ويتفهم ذلك.
ً
اجتماعيا :تتجاوز المرحلة الدقيقة التي ّ
تمر بها
بمساعدة اصدقاء.
رقم الحظ.15 :

sudoku

 - 1عاصمة جنوب لبنان –
امتناع عن العمل .
 - 2مـتـشــابـهــان – الـمـلـيــار
(مبعثرة).
 - 3عاصمتها «هلسنكي» –
قومت (م).

9
2 3

الحمل

4

3 8

2
1
4
8
5
3
6
9
7

ً
عموديا:

8

5
9
8
7
1
6
2
3
4

 - 1أول أغنية شهرت الفنان
عبد الحليم حافظ .
 - 2يألفان – مفرح .
 - 3ح ـي ــوان بــرمــائــي (م) –
عمالق.
 - 4صانع النبل – رجع (م).
 - 5فعل منكر .
 - 6من يأتم به الناس – (....
سعد) فنانة لبنانية.
 - 7أذى – يفرحه (مبعثرة).
 - 8ع ــال ــم ف ــرن ـس ــي مـبـتـكــر
عملية البسترة (م).
 - 9الضعيف – انتشر.
 - 10شجاع – السهد.

7
1 5

1

7

9
6
3
2
7
1
5
4
8

ً
أفقيا:

ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

6

5

7
5
1
4
6
8
9
2
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بروكلين
فرقة
حصد
وفد
عداوة
كونغرس
مصدر
شهرة
حدود
سوريا
ضمن
بقع
فن
ارهاب
وزارة
سياسة
تهم
الكويت

sudoku

8
4
2
3
9
5
7
6
1

كلمة السر:

تسالي
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :تستعيد تفاؤلك وتخف ضغوطات العمل عنك.
ً
عــا طـفـيــا  :تعيشان فـتــرة مهمة يتوقف عليها مصير
عالقتكما.
ً
اجتماعيا  :قلق في العائلة بسبب وعكة المت بأحد
أفرادها.
رقم الحظ.14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :فرصة مهمة آتية إليك فاعرف كيف تغتنمها
لصالحك.
ً
عاطفيا :تستعيدان أجواء الثقة بعد فترة من الشكوك
المريبة.
ً
اجتماعيا :يتصرف بعض المحيطين بك بغرابة ما
يربكك.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتخذ ق ــرارات صائبة في مجال مالي تعود
عليك بالربح.
ً
عاطفيا :ال تتهم الشريك فــي سريرتك ألنــه مخلص
في حبه لك.
ً
اجتماعيا :يلجأ إليك معارف وتحاول إيجاد حلول
لمشاكلهم.
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تشق طريقك وال تنظر إلى الوراء مهما كانت
التضحيات.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ع ـب ــر ل ـل ـشــريــك ع ــن م ـش ــاع ــرك ن ـح ــوه فـهــو
يستحق ذلك.
ً
اجتماعيا :أشـخــاص ي ـتــوددون إليك بهدف اإليقاع
بك فانتبه.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يوم واعد يحمل معه إيجابيات فال تدع الوقت
ً
يمر سدى.
ً
عاطفيا :يخيب ظنك من تصرف الحبيب لكنه يشرح
لك األسباب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتخلص مــن تــأث ـيــرات األف ــاك السلبية
ً
وتبدو سعيدا.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ال تهمل عـمــا ب ــدأت بــه وتـنـصــرف إل ــى آخــر
فتخسر االثنين.
ً
عاطفيا :تنقلب األجــواء بينكما ويسود جو ضاغط
من دون سبب.
ً
اجتماعيا  :يالحقك أ حــد المعارف بمطالبه فتشعر
باالنزعاج منه.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ّ
تصوب أساليب وأهــدافــا ما يخولك النجاح
مهنيا:
في عملك.
ً
عاطفيا :يهدأ بالك ويروق مزاجك فتنفتح على أحالم
رومنسية.
ً
اجتماعيا :يختبر الفلك إحــدى صداقاتك ويضعها
على المحكّ.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا  :فترة مالية إيجابية تريحك مــاد يــا ونفسيا
بعد توتر.
ً
عــاطـفـيــا :يضعك الجبيب فــي مــوضــع إت ـهــام فدافع
عن نفسك.
ً
ً
اجتماعيا :كن هادئا في مواجهة المشاكل العائلية
ً
ومتفهما.
رقم الحظ.18 :
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مجتمع

«سراي كلينك» تكرم سيدات هذا العام
احتفلت عيادة "سراي كلينك" بغبقتها الرمضانية بشكل جديد ،إذ
أقامت غبقة نسائية استضافت فيها نخبة من سيدات المجتمع
وطبيبات ،وسيدات أعمال ،في أجواء رمضانية مميزة.
وذكرت د .رنا العبدالرزاق المديرة الطبية في "سراي كلينك" أن
"العيادة منذ افتتاحها ركزت على خلق نموذج مميز عبر تقديم
خدمات طبية متميزة ،واستقطاب نخبة من األطباء المتميزين في
مجاالتهم".
وتخلل الغبقة تكريم شخصيات نسائية مميزة شكلت نماذج
ملهمة في العطاء وخدمة المجتمع :نورية السداني ،ومها البغلي،
ود .شيخة المحارب ،والشيخة بيبي ناصر الصباح ،ود .انتصار
الهندال.
ً
دائما على إبراز
وأضافت د .رنا "اننا في سراي كلينك نحرص
الوجه المشرق للعمل اإلنساني والتطوعي عبر اختيار نماذج
من المجتمع ،وتسليط الضوء على عطاءاتها خالل كل الغبقات
السنوية للعيادة".
د .ابتهال الحبيب ود .رنا العبدالرزاق ود .هديل الفرس ود .دانة الحقان

د .رنا العبدالرزاق مع والدتها

د .ريم الصباح تتوسط د .رنا العبدالرزاق ود .هديل الفرس

د .دانة الحقان تتوسط نخبة من طبيبات األطفال

المكرمات مها البغلي وانتصار الهندال وشيخة المحارب

«الشفافية» أقامت
غبقتها الرمضانية
أقامت جمعية الشفافية في فندق الريجنسي غبقة
رمضانية بحضور رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد
"نزاهة" المستشار عبدالرحمن النمش ،ورئيس الجمعية
د .ماجد المطيري ،ونائب رئيس الجمعية محمد
األنصاري ،وأمين سر الجمعية منال الكندري ،وأعضاء
الجمعية وعدد من الشخصيات.
وقال النمش ،إن "الهيئة" تدعم نشاط جمعية الشفافية
وتتعاون معها لما فيه مصلحة الكويت والمصلحة
ً
الفتا إلى أنه سعيد بعودة الجمعية الى نشاطها
العامة،
وممارسة دورها من جديد ،وأن هذا الدور مهم إلبراز
الوجه الحضاري للكويت ومدى حرصها على اتباع نهج
الشفافية والنزاهة وإصالح المجتمع من الداخل.
الوكيل يوسف النجار والزميل فهد الرمضان

عبدالرحمن النمش وماجد المطيري وعدد من الحضور

عضو اللجنة اإلعالمية أمل الخليفة

صورة جماعية

جانب من الحضور

انطالق فعالية «نور مع نور»
انطلقت فعالية "نور مع نور" المتخصصة
في العناية بالبشرة والشعر في نسختها
األولى ،التي تنظمها اختصاصية األمراض
الجلدية والتناسلية في مستشفى العدان،
االختصاصية في جراحات زراعة الشعر
بمستشفى نيويورك د .نور رضا التجلي،
وذلك في قاعة الشيخة سلوى الصباح.
تتضمن الفعالية مشاركة كبريات الشركات
العالمية في صناعة العالجات الطبية
للبشرة والشعر ،بحضور نخبة كبيرة من
أطباء الجلدية في الكويت وخارجها ،وتهدف
إلى توعية الحضور بعدد من الموضوعات
الطبية ،أهمها أسباب ظهور األمراض
الجلدية وإيجاد الحلول لها ،والمساعدة في
اختيار العالجات المختلفة.
د .نور رضا أثناء الفعالية

شركة أيف الين تشارك في الفعالية

افتتاح مركز الجهراء لألمن االجتماعي
بمناسبة افتتاحه ،أقام مركز
الجهراء لألمن االجتماعي
ً
ً
صحافيا للتعريف
مؤتمرا
بأهدافه ،ورحبت رئيسة
المركز إيمان السمدان
بالحضور ،موضحة أن
المركز متخصص في مجال
الصحة النفسية واإلرشاد
النفسي بمحافظة الجهراء،
لتوعية المجتمع النسائي
بكل فئاته العمرية ،وذلك
بحضور أفراح شمخي رئيسة
مكتب االستشارات النفسية
ومسؤولي المركز.
مشاركة شركة دارفن

جانب من الحضور

المشاركات في المؤتمر
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مسك وعنبر

الكوميديا الرمضانية بين تكرار األفكار وتردي مستوى الحوار
«خفة يد» للكبار فقط و«بلوك غشمرة» يثير أزمة ...و«واحد مهم» ال جديد

بيومي فؤاد في أحد مشاهد «خفة يد»

محمد جمعة

األعمال الكوميدية
تشهد ً
ً
تراجعا كبيرا هذا العام مقابل
مختلف ألوان الدراما ،في ظل
تكرار األفكار وتردي مستوى
الحوار.

ت ـع ـي ــش األع ـ ـمـ ــال ال ـكــوم ـيــديــة
الرمضانية حالة من التخبط بين
تـ ـك ــرار األفـ ـك ــار وتـ ـ ــردي مـسـتــوى
الـ ـح ــوار وإث ـ ـ ــارة األزمـ ـ ـ ــات ،ولـعــل
م ــا سـنـتـطــرق إل ـي ــه م ــن ن ـم ــاذج 3
ّ
يعبر عن واقع أرخى بظالله على
المشهد الفني الخليجي والعربي
بشكل عــام ،مسلسل "واحــد مهم"
ل ـل ـف ـن ــان د .ط ـ ــارق الـ ـعـ ـل ــي ،الـ ــذي
يـ ـع ــرض عـ ـب ــر ش ــاش ــة ت ـل ـف ــزي ــون
الـكــويــت ،ويـشـهــد مـشــاركــة نخبة
من النجوم ،رغم أنه يحمل توقيع
كاتب مميز ،هو ضيف الله زيد ،إال
أن العمل إيقاعه بطيء ،وينطوي
على تكرار ألفكار سبق أن طرحها
الـعـلــي فــي أع ـمــال مسرحية عــدة،
لــذلــك ض ــاع المسلسل فــي زحمة
درام ــا رم ـضــان ،مما يضع العلي
أم ـ ـ ــام م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ــأح ــد ن ـجــوم
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ب ـ ـضـ ــرورة أن يـعـيــد
صـ ـي ــاغ ــة مـ ـش ــروع ــه ال ـك ــوم ـي ــدي

شيرين عبدالوهاب في حفل
جماهيري بالكويت

شيرين عبد الوهاب

●

محمد جمعة

تـسـتــأنــف الـنـجـمــة الـمـصــريــة شـيــريــن ع ـبــدالــوهــاب نشاطها
الغنائي الخليجي عقب شهر رمـضــان ،ومــن المقرر أن تحيي
عبدالوهاب حفال جماهيريا بالكويت يوم الجمعة  22الجاري،
بمعية المطرب زياد برجي ،بينما يقدم الحفل اإلعالمي صالح
الراشد.
يقام الحفل برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة ،ومن المقرر
أن تقدم شيرين خالله مجموعة مختارة من أغنياتها.
وكانت عبدالوهاب قد مرت خالل الفترة الماضية بحالة نفسية
سيئة ،السيما عقب رحيل والدها ،وبدأت في استعادة توازنها
ونشاطها تدريجيا من خالل المشاركة في فعاليات عدة ،إلى أن
أطلت أخيرا مع اإلعالمي علي العلياني عبر برنامج "مجموعة
إنسان" ،الذي يبث عبر شاشة .mbc

طارق العلي في «واحد مهم»
التلفزيوني ،ويبحث عن التجديد
على مستوى الموضوعات.
وال يختلف اثـنــان على قــدرات
طــارق كممثل كوميدي قــادر على
ان ـ ـتـ ــزاع ال ـب ـس ـمــة م ــن ال ـج ـم ـهــور،
وأي ـض ــا ال خ ــاف عـلــى أن العلي
ل ــدي ــه مـ ـش ــروع ف ـن ــي ي ـت ـج ـلــى فــي
أعـمــالــه الـمـســرحـيــة الـتــي تالمس
هموم ومشكالت الشارع ،غير أن
لكل مقام مقاال.
بينما أز ع ــم أن مسلسل "خفة
يد" ،الذي يعرض عبر شاشة قناة
إم بي سي مصر ال يتعدى كونه
فــاصــا مــن االسـتـخـفــاف بعقلية
المشاهدين ،ومــن المستغرب أن
يـتـصــدر الـمـشـهــد فــي ه ــذا العمل
فنان بإمكانات وحضور بيومي
فؤاد الذي نعتبره امتدادا طبيعيا
لنجوم الكوميديا بمصر ،فكيف له
أن يقبل المشاركة في بطولة عمل
مفكك دراميا ،ويعتمد في مجمله

على إفيهات أغلبها ذات إيحاءات
جنسية ال تتسق وعادات وتقاليد
هذا الشهر الفضيل ،بل وال ترقى
لتداولها في عمل من المفترض أنه
يعرض عبر شاشة متاحة ويدخل
جميع المنازل من دون استئذان؟
ولـ ـع ــل ص ــدمـ ـت ــي الـ ـكـ ـب ــرى فــي
بـيــومــي سببها لـقــاء ســابــق معه
أكد خالله أنه قد يغيب عن موسم
رمضان ،ألنه يفكر جديا في انتقاء
عمل يناسب ما حققه من نجاحات
خــال الـسـنــوات السابقة ،فهل لم
يجد فؤاد سوى "خفة يد"!
منذ الحلقة األولى لجأ صناع
المسلسل إلــى وضــع إش ــارة +12
على التتر في موقف غريب على
درامـ ــا تـلـفــزيــونـيــة مـفـتــرض أنـهــا
تحاكي جميع أفــراد األس ــرة ،فقد
اعتدنا على هذه التصنيفات في
دور الـعــرض السينمائية ،أمــا أن
تصبح موضة في األعمال الدرامية

وذري ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـي ـت ـض ـم ــن ال ـم ـح ـت ــوى
ت ـ ـجـ ــاوزات أخ ــاق ـي ــة وتـلـمـيـحــات
ج ـن ـس ـيــة وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات ت ـت ـعــارض
وعـ ـ ــادات وت ـقــال ـيــد الـمـجـتـمـعــات
الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ــإن ـن ــا
بــذلــك نعبر بــالــدرامــا إلــى منطقة
أخ ـ ــرى ت ـت ـج ــرد ف ـي ـهــا م ــن جـمـيــع
مسؤولياتها االجتماعية.
ال ـع ـمــل تـ ــدور قـصـتــه ف ــي إط ــار
ك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ،حـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ــد ضـ ـب ــاط
ال ـش ــرط ــة (ب ـي ــوم ــي ف ـ ـ ـ ــؤاد) ،ال ــذي
يتولى مهمة المطاردة والقبض
ع ـلــى مـحـتــالـيــن ،وق ــد ت ـمــر حلقة
كاملة وال تشاهد خاللها سوى
أر بـعــة أو خمسة مشاهد أغلبها
مجانية ،وأحداثها تفتقد ألبسط
قواعد المنطق ،فنجد أنفسنا أمام
بيومي فــؤاد الموهوب بالفطرة،
والذي بدا واضحا أنه أكبر من هذا
العمل يستعرض إمكاناته كممثل
بين مجموعة من الشباب أفضلهم

مــن حيث األداء محمد ثــروت في
شخصية كريم ،بينما محمد سالم
ص ــاح ــب شـخـصـيــة بـ ــال ،وال ــذي
يفترض أنــه ند لضابط الشرطة،
فال عالقة له بالكوميديا ،وال أجدا
سبب في اختياره لهذه الشخصية
أو اختيارهم له ليقدمها ،وأزعم أن
آيتن عامر لم تأت بجديد في هذا
الدور لفتاة ضمن عصابة تقع في
غرام بالل.

«بلوك غشمرة» يفتح باب الجدل
بـ ــدأ مـسـلـســل "ب ـل ــوك غـشـمــرة"
واعدا من خالل فواصل كوميدية
تـنـطــوي عـلــى تـقـلـيــد شخصيات
عامة نالت استحسان الجمهور،
ل ـمــا يـشـكـلــه م ــن ح ــال ــة كــومـيــديــة
أت ــاح ــت ال ـفــرصــة أمـ ــام ع ــدي ــد من
الـمــواهــب ال ــواع ــدة لـتـقــدم نفسها
ولفنانين آخــريــن أن يكشفوا عن

جــوانــب أخ ــرى مــن شخصياتهم
الفنية.
ل ـك ــن ص ـن ــاع "ب ـ ـلـ ــوك" جــانـبـهــم
الصواب في الحلقة التي شهدت
تهكما عـلــى اللهجة الـســودانـيــة،
حـيــث فتحت الـحـلـقــة ال ـبــاب أمــام
جـ ـ ـ ــدل نـ ـتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـ ـتـ ــوقـ ــف فــي
الـقــريــب ال ـعــاجــل ،خـصــوصــا بعد
الفيديو الذي نشره أحد الفنانين
ال ـســودان ـي ـيــن ال ـش ـب ــاب ،وتـضـمــن
تجاوزات بحق الفنان حسن البالم
والفن الكويتي ،بل والكويت بشكل
عام ،وبعيدا عن االنزالق في أتون
الفتنة ،نتمنى أن يدرك القائمون
على الفن أنه القوة الناعمة التي
تعزز وتوطد أواصر المحبة بين
الشعوب ،ونتطلع أال يتحول إلى
معول هدم وتفرقة.

داود حسين :تدربت على التمثيل تحت إشراف خسروه
أقيم مساء أمس األول في مقر الفرقة
السينمائية األو لــى بالجابرية ملتقى
الفن السابع ،برئاسة الشيخة انتصار
الـ ـصـ ـب ــاح ،رئ ـي ـس ــة وم ــؤس ـس ــة ال ـف ــرق ــة،
ومدير الفرقة والملتقى المخرج رمضان
خ ـس ــروه ،وتـخـلـلــه حـفــل تـكــريــم الـفـنــان
داود حسين لمسيرته الفنية الحافلة
والـكـبـيــرة ،وأعـقــب ذلــك جلسة نقاشية
بعنوان "تـجــدد الفنان والـتـحــول فيما
ي ـ ـقـ ــدم ...زيـ ـ ــادة ف ــي ال ــوع ــي أم م ـج ــاراة
لمتطلبات ال ـســاحــة" ،وأدارهـ ــا المذيع
عبدالرحمن الدين.
فــي بــدايــة الملتقي ،أرسـلــت الشيخة
ان ـت ـصــار تـحـيــة ت ـقــديــر لـلـفـنــان الكبير
داود حسين وجميع ا لـحـضــور ،قائلة
إن جميع الكويتيين والعرب يسعدون
دائما ب ــأدوار "أبوالكوميديا" الهادفة،
و"نتمنى له العديد والعديد من األدوار
ال ـنــاج ـحــة وال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ل ـكــي ت ـبــث في
الـمــواطــن الكويتي والـعــربــي ككل روح
الفن األصيل والهادف ،وترثي الحركة
الفنية كـكــل ،ل ــذا أ صـبـحــت مسؤوليتك
أكـ ـب ــر بــوح ـس ـيــن وأش ـ ـمـ ــل ،ف ـك ــل ن ـجــاح
يتطلب المزيد من العمل والجهد لتقديم
المزيد والمزيد من النجاحات لشعب
الكويت الذواق".

طول الغياب
من جانبه ،قــال الفنان داود حسين:
"أعـ ـ ـل ـ ــم أن غـ ـي ــاب ــي طـ ـ ــال ع ـ ــن ال ـس ــاح ــة
الفنية لعدم وجود نصوص فنية أجد
ن ـف ـســي ف ـي ـهــا وت ـش ـب ــع ش ـغ ـفــي ال ـف ـنــي،
فمنذ خطواتي األولــى عام  1977حتى
اآلن قــدمــت مــا أري ــده مــن غـنــاء وتقليد

للشخصيات وكوميديا ،وأحرص دائما
على كنز محبة الناس لي ،وأجد أن لهم
أمانة عندي ،وأصونها بشكل صحيح
م ــن خـ ــال ت ـقــديــم ال ـم ــزي ــد م ــن األع ـم ــال
الجيدة لهم".
وأضاف" :في أثناء غيابي عن الساحة
ال ـف ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وج ـ ــدت ن ـف ـســي في
السينما العربية مــن خــال مشاركتي
ف ــي أعـ ـم ــال م ـص ــري ــة م ــع نـ ـج ــوم ك ـب ــار،
جمهوري العربي
وذلك للمحافظة على
ّ
والكويتي" ،الفتا إلى أن "ما حفزني إلى
العودة هو فيلم ســرب الحمام بفكرته
ونـصــه مــع الـمـخــرج رم ـضــان خـســروه،
ثم جاء بعد ذلك مسلسل عبرة شارع".
و حـ ـ ـ ــول ا لـ ـتـ ـن ــوع ف ـ ــي أدواره ،ق ـ ــال:
"تـعــرضــت لـظــروف عائلية أخ ـيــرا ،كما
ً
أصبحت متعطشا للتمثيل ،واألدوار
الكوميديا لم تشبعني اآلن ،واستمتعت
بالتمثيل فــي (س ــرب الـحـمــام) ،وقــررت
التفرغ له تماما ،ووضعت نفسي بين
أيـ ــدي ال ـم ـخــرج خ ـس ــروه كـقــائــد الـعـمــل
الفني ،ولم يخيب ظني".
وأضــاف" :أثناء تمثيلي لهذا الفيلم
ت ــدرب ــت ع ـل ــى ال ـت ـم ـث ـيــل ت ـح ــت إش ـ ــراف
خ ـ ـسـ ــروه ،وك ــأنـ ـن ــي مـ ـبـ ـت ــدئ ،أبـ ـ ــدأ مــن
ال ـص ـف ــر ،وتـ ــم ت ــدري ـب ــي فـعـلـيــا تــدري ـبــا
شــامــا مــن نـظــرة الـعـيــن إل ــى الـحــركــات
ال ـج ـســديــة ح ـتــى وص ـل ــت إلـ ــى تـقـمــص
شخصية بوسامي في الفيلم ،وأنا على
يقين تام وقناعة بأن كل دور جديد هو
بمنزلة أول عـمــل ل ــي ،ل ــذا أب ــذل أقصى
طاقة لدي ،وصعوبة فيلم سرب الحمام
ّ
أهلتني ألداء دوري فــي (عـبــرة شــارع)
بسهولة".
وزاد" :أ ن ــا ا ب ــن ا لـفـنــان عبدالحسين

ً
مكرما داود حسين
خسروه
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،ال ـ ـ ــذي ع ـل ـم ـنــي ال ـك ـث ـي ــر"،
ً
داعيا الفنان حسن البالم لتقديم أدوار
تراجيدية ألنه يتمتع بموهبة قوية.

تكريم وتجربة
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ـخ ــرج رم ـض ــان
خ ـ ـ ـسـ ـ ــروه" :أعـ ـ ـل ـ ــم أن ـ ـ ــى ش ـ ـهـ ــادتـ ــي بــك
م ـج ــروح ــة ،ول ـك ــن أث ـن ــاء ت ـصــويــر فيلم
سـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــام وجـ ـ ـ ـ ــدت بـ ـ ــك طـ ــاقـ ــات
كامنة وإبــداعــا فــي مـجــال التراجيديا،
فالجمهور لم يتخيل أن تدفعهم للبكاء
م ــن شـ ــدة الـ ــدرامـ ــا ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا لـهــم،
فــالـجـمـيــع ت ـعــود مـنــك فـقــط ال ـب ـكــاء من

ش ــدة ال ـض ـحــك ،وال ـي ــوم تـفـتـخــر الـفــرقــة
السينمائية األو لــى بتكريم فنان كبير
م ـث ـل ــك ،لـ ــه ب ـص ـم ــة ع ـم ــاق ــة فـ ــي حـ ــراك
السينما الكويتية والعربية".
ب ــدوره ،أش ــار مــؤلــف مسلسل "عبرة
ش ــارع" د .حمد الــرومــي إلــى أن الفنان
داود حسين تاريخ حافل وطويل ،ولديه
إنجازات كبيرة في المنوعات.
فـ ــي خـ ـت ــام ال ـم ـل ـت ـقــى ك ــرم ــت ال ـفــرقــة
السينمائية االولى الفنان حسين بمنحه
عـضــويــة فـخــريــة فـيـهــا ،وت ــم االحـتـفــال
بـقـطــع الـكـعـكــة وس ــط ح ـضــور إعــامــي
كبير.

«الشعبي» تدشن مسرح العشاء بعرض مونودراما «قصة األمس»
ً
شادي الخليج أبدى إعجابه بالعمل واصفا الحداد بـ «العمالق»
●

الحداد في مونودراما «قصة األمس»

فادي عبدالله

دشنت فرقة المسرح الشعبي ،مسرح العشاء ،أمس
األول فــي مقرها بمنطقة ش ــرق ،على شــرف المطرب
الكبير عبدالعزيز المفرج (شــادي الخليج) ،من خالل
مونودراما "قصة األمس" تمثيل وإخراج الفنان القدير
عبدالعزيز الحداد.
وق ــد اسـتـهــل رئ ـيــس مـجـلــس إدارة فــرقــة الـمـســرح
الـشـعـبــي ،د .نبيل الـفـيـلـكــاوي ،األمـسـيــة بكلمة ّ
وجــه
الـشـكــر فيها إل ــى ش ــادي الخليج عـلــى دعـمــه وتلبية
الدعوة بالحضور ،مشيرا إلى حرص "الشعبي" على
إقامة الغبقة الرمضانية في أجواء مسرحية ،بمشروع
جديد ،يرتقي بالحركة المسرحية في الكويت ،من خالل
فكرة مسرح العشاء ،الموجودة في أوروبا ،وبالنسبة
إلى الكويت جديدة ،وهي بالتعاون مع الفنان الكبير
عبدالعزيز الحداد صاحب الفكرة.
وأشــار الفيلكاوي إلــى أن الصالة كانت عبارة عن
صالة تدريبات ،وبسبب فكرة المشروع ،طورت الفرقة
الصالة لتتضمن خشبة ونظام إضاءة وصوتا ،خالل
 3أيام.
بدوره ،قال الفنان عبدالعزيز الحداد إنه يستثمر هذه
ً
الفرصة الماسية للتعبير عن مشاعره ،وجها لوجه أمام
صاحب الصوت الشادي" :فأنا من ترعرعت عواطفه

ومشاعره على صوته وسحر أدائه ،باللحن والكلمة،
فعشت الحياة وعرفت الحب الجميل ،وأجمل اللحظات
الرومانسية التي عشتها في حياتي" ،ثم استعرض
كلمات بعض أغنيات شادي الخليج ،ومنها "يا سدرة
العشاق يا حلوة األوراق" و"كف المالم".
بعدها ،بدأ الحداد عرض مونودراما "قصة األمس"،
عن الشاعر المصري أحمد فتحي ،إذ يقدم جزءا مهما
في سيرته الذاتية ومع األشعار الغنائية ،مركزا على
أهــم قصيدتين غنائيتين في مسيرته هما "الكرنك"،
وتصدى لغنائها موسيقار األجيال محمد عبدالوهاب
التي كانت مفتاحا لشهرته ،واستحق بعدها هذا اللقب
(شاعر الكرنك) ،و"قصة األمس" التي برع في تلحينها
رياض السنباطي ،وأبدعت في غنائها كوكب الشرق
أم كلثوم.
وي ـق ــدم ال ـح ــداد ث ــاث شـخـصـيــات؛ األولـ ــى الـفـنــان
عبدالعزيز الـحــداد ،والثانية ال ــراوي ،والثالثة أحمد
فتحي ،متكئا فــي تنقله بين شخصية وأخ ــرى على
تبديل ال ــزي ،ومـتـنــاوال شخصية الشاعر الـتــي مرت
بظروف الصراع مع الحياة جعلته يبدع في قصيدة
خالدة بتاريخ األغنية العربية ،وأثناء عمله مترجما
ومذيعا في هيئة اإلذاعــة البريطانية في لندن تعرف
إلى "كــارول" التي تزوجها وأنجبت له جوزفين ،لكن
اإلذاعة استغنت عن خدماته ،ولم يفلح في االستمرار

بوظيفة أخ ــرى ،فانتهت إقــامـتــه ورفـضــت السلطات
البريطانية تجديدها له ،وعاد إلى وطنه بعد أن رفضت
زوجته الرحيل معه واحتفظت بابنتهما ،وكانت لهذه
الحالة السيكولوجية المجسدة في حرمانه من رؤية
ابنته وبحثه عن الحب المفقود األثر البالغ في سوء
أحواله الحياتية.
فرسائله الكثيرة الممزوجة بمفردات الحب والحنين
والشوق لزوجته ومطالبته برؤية ابنته ،لم تلق الردود،
فكتب "قصة األمس"" :أنا لن أعود إليك مهما استرحمت
دقات قلبي /أنت الذي بدأ الماللة والصدود وخان حبي/
فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي ،ال لن يلبي /كنت لي
أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي /حين غنيتك
لحن الغزل بين أفراح الغرام األولي".
وعندما تصل إليه الرسالة يظن أنها مــن كــارول،
يفاجأ ويصدم بعد فتحها بأنها لم تكن منها ،بل من
المحكمة البريطانية التي أص ــدرت األحـكــام التالية:
بتطليقه من زوجـتــه ،وسقوط حق حضانته البنته،
ومنعه من دخول بريطانيا ،وأخيرا عليه أن يدفع أتعاب
المحكمة .وفي نهاية العرضّ ،
عبر الفنان عبدالعزيز
المفرج ،عن إعجابه الشديد بالعمل وب ــاألداء الرائع
ً
والمتقن لبطل المونودراما ،واصفا الحداد بالعمالق،
وشــاكــرا أعضاء مجلس إدارة المسرح الشعبي على
دعوتهم الكريمة لحضور مسرح العشاء.
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سبتمبر  2018بالواليات
املتحدة ،التريللر التي
حقق مليونا و 300ألف
مشاهدة في يوم واحد من
طرحه.
فيلم  PEPPERMINTمن
بطولة جينيفر غارنر،
وريتشارد كابرال ،وجون
أورتيز ،وجون جاالجر
جونيور ،وخوان بابلو،
وتايسون ريتر ،وآني
إيلونشيه ،وجيف هفنر،
ومن إخراج بيير موريل،
ومن تأليف تشاد سانت
جون.
وتدور أحداثه حول قصة
انتقامية تتمحور حول
أم شابة تجد نفسها دون
أي شيء تخسره ،التي
ستأخذ من منافسيها
نفس الحياة التي
سرقوها منها اآلن ،الفيلم
يدور في إطار أكشن
درامي.

ستان لي ّ
تعرض لتهديد
بقتله على يد مسلحين

تعرض رئيس شركة
"،"MARVEL COMICS
النجم العاملي ستان
لي ،للتهديد بالقتل من
رجلني مسلحني خارج
منزله بمدينة لوس
أنجلس األميركية ،وقد
قبضت عليهما السلطات
األمنية.
وأكد أحدهما أن ستان لي
يدين له باملال ،في حني
أكدت التقارير املبدئية
للشرطة أن واحدا منهما
كان يراقب منزل لي خالل
األسبوع املاضي ،وذلك
في تصريح رسمي من
شرطة لوس أنجلس.
يذكر أن ستان لي يعد
ّ
من أهم كتاب القصص
املصورة في تاريخها،
حيث شارك في كتابة
عدد من شخصيات
األبطال الخارقني ،ضمن
عالم مارفل ،التي تحول
معظمها إلى أعمال
سينمائية خالل السنوات
األخيرة.

ً
روبرت باتينسون بطال
لفيلم The King

يقوم النجم البريطاني
روبرت باتينسون ببطولة
فيلم " "THE KINGاملأخوذ
عن مسرحيتي "هنري
الرابع" و"هنرى الخامس"،
للكاتب اإلنكليزي الشهير
وليم شكسبير.
وذكرت تقارير إعالمية
عاملية أن هذا العمل الفني
يشترك في بطولته شون
هاريس وبن مندلسون
وليلى روز ديب وتوم
جلني كارني وتوماسن
ماكنزي.
وتدور أحداث الفيلم حول
أمير شاب يرث العرش،
فتضطره الظروف إلى
ّ
تعلم كيف يكون ملكا،
ويساعده على ذلك
صديقه املقرب .ومن املقرر
طرح العمل الفني العام
املقبل ،وهو من إخراج
ديفيد ميتشود.
ويعد باتينسون أحد
أهم أبطال سلسلة أفالم
 ،TWILIGHTوقد استطاع
أن يحقق شهرة كبيرة من
خالل تلك السلسلة التي
حققت نجاحات عاملية.

ةديرجلا

•

foreigndesk@aljarida●com
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«مرسوم التجنيس» ويدعو إلى التدقيق
يجمد
عون
لبنان:
ً
ّ
• «القوات» :األمن العام اطلع سابقا على األسماء • العقد الحكومية محور لقاء نصرالله وباسيل
بيروت  -ريان شربل

ال تزال فضيحة تجنيس
شخصيات مقربة من الرئيس
السوري بشار األسد تتفاعل في
لبنان .وحاول رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون حفظ ماء
الوجه بعد توقيعه على المرسوم،
وكلف األمن العام تدقيق
األسماء التي أثارت انتقادات.

ب ـع ــد ال ـب ـل ـب ـلــة الـ ـت ــي أحــدث ـهــا
مــرســوم التجنيس خ ــال األي ــام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت ال ـت ــي
طرحها اإلعــام اللبناني ورواد
مواقع التواصل اإلجتماعي عن
الـمـعــايـيــر ال ـت ــي اع ـت ـمــدت لمنح
الـجـنـسـيــة إض ــاف ــة إل ــى عــامــات
االس ـت ـف ـه ــام حـ ــول ه ــوي ــة بـعــض
المستفدين من المرسوم وضع
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـي ـش ــال
ع ـ ــون ،م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ملف
«المرسوم» بعهدة مدير عام األمن
العام اللواء عباس إبراهيم.
وزار إب ــراه ـي ــم الــرئ ـيــس عــون
وجـ ــرى ال ـب ـحــث ف ــي كـيـفـيــة ال ــرد
على االتهامات التي تطاول هذا
المرسوم ،وتطلق اتهامات بشأن
خلفية إقراره.
وقـ ــالـ ــت مـ ـص ــار مـ ـت ــابـ ـع ــة ،إن
ً
«اب ــراهـ ـي ــم اقـ ـت ــرح م ـخ ــرج ــا على
الرئيس تضمن إحالة الملف إلى
األم ــن الـعــام للتدقيق ،وفــي ذلك
ً
الرئاسة وحفظا
إبعاد للحرج عن
ً
لماء الــوجــه» ،مضيفة« :الرئيس
عــون سلم إبراهيم بعدما لمس
ح ـجــم ال ــرف ــض م ــن مـعـظــم فـئــات
المجمتع اللبناني وبالتالي أراد
خروجه من دائرة التداول».
إال أن مصادر مقربة من حزب
«ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» اع ـت ـب ــر أن
«تـسـلـيــم ع ــون ال ـم ـلــف إلبــراه ـيــم
هو محاولة لاللتفاف على الجو
االعـتــراضــي وامـتـصــاص النقمة
الشعبية التي تفاقمت» ،مؤكدة أن
ً
ّ
«األمن العام اطلع سابقا على هذا
المرسوم وعلى األسماء المدرجة
عليها».

رئاسة الجمهورية
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت رئـ ــاسـ ــة

إسرائيل تقصف غزة
وترجئ «إبادة األرمن»
ً
ً
ً
عون مستقبال وفدا شعبيا في بعبدا (داالتي ونهرا)
الداخلية -المديرية العامة لألمن
العام لالستثبات».
إال أن م ـص ــادر مـتــابـعــة ردت
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـك ــام ب ــالـ ـق ــول ،إن ــه
«مهزلة ،ألن األمــر من مسؤولية
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزتـ ـ ـه ـ ــا ولـ ـي ــس
م ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن».
وسـ ــألـ ــت« :كـ ـي ــف ي ـم ـكــن ال ـت ـقــدم
بمعلومات عن األسماء الــواردة
ف ــي الـ ـم ــرس ــوم ف ـي ـمــا ال ـم ــرس ــوم
لــم ينشر ،وبالتالي األسـمــاء لم
تـنـشــر كــامـلــة ،وم ــن ع ــرف منهم

الجمهورية ،في بيان ،مساء أمس
االول ،أنه «من باب الحرص على
تـبــديــد ك ــل ال ـهــواجــس ف ــي شــأن
َ
مرسوم منح الجنسية ،ومن اي
نوع كانت تلك الهواجس ،سواء
أك ــان ــت حـقـيـقـيــة أم مـصـطـنـعــة،
يطلب الرئيس عــون مــن كــل من
ً
ي ـم ـلــك م ـع ـلــومــات أكـ ـي ــدة بـشــأن
أي شخص مشمول بالمرسوم
المشار إليه أعــاه وال يستحق
ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـتــوجــه
ب ـم ـع ـل ــوم ــات ــه هـ ـ ــذه إلـ ـ ــى وزارة

هم الذين جرى تسريب أسمائهم
فحسب؟».

الراعي
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ش ــددال ـب ـطــريــرك
الـمــارونــي الكاردينال مــار بشارة
ي ع ـل ــى «ض ـ ـ ــرورة
بـ ـط ــرس ال ـ ــراعـ ـ ـ 
استئصالالفساد ورفع ما يرهق
ً
المواطنيين في معيشتهم» ،الفتا
إلى أن «الرحمة حاجة في الوطن
مـ ــن أجـ ـ ــل مـ ـم ــارس ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن

جنسيات سورية وفلسطينية ،إضافة إلى عراقية وأردنية
وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية
وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية مع عدد من مكتومي
القيد.
• أكثر من ثلثي الــواردة أسماؤهم في المرسوم هم من
الـطــوائــف المسيحية ،أي إن عــددهــم  ،260مقابل  105من
الطوائف اإلسالمية.
• يشمل المرسوم أشخاصا ذوي صفة سياسية ،بينهم
مقربون من الرئيس السوري بشار األسد ،أبرزهم سامر فوز،
الذي يوصف بأنه «الذراع االقتصادية» لألسد.

• أب ـ ــرز م ـع ــارض ــي ال ـم ــرس ــوم ه ــم «ال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة»
و«الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» ،أما المدافعون
عنه فهم كتلة «لبنان القوي» وكتلة «المستقبل».
• آخر مرسوم تجنيس عرفه لبنان ،قبل المرسوم الحالي،
ك ــان ذاك ال ــذي وق ـعــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـســابــق ميشال
سليمان ،عشية انتهاء فترة عهده عام  ،2014وشمل قرابة
 600شخص.

إيران تنسحب من ريف حلب الشمالي

األسد يغازل األكراد ويرغب في زيارة زعيم كوريا الشمالية
غــداة دفــاع وزيــر الخارجية السوري وليد
الـمـعـلــم عــن «شــرع ـيــة» ال ــوج ــود اإلي ــران ــي في
سورية ونفيه التوصل إلى أي اتفاقات على
الـمـنـطـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،ب ــدا أن مـنـطـقــة جــديــة
دخلت في إطار الصفقة المعلنة بين روسيا
وإسرائيل ،مع تأكيد المرصد السوري لحقوق
اإلنـ ـس ــان ،أمـ ــس ،ع ــن ان ـس ـحــاب مـسـتـشــاريــن
إيرانيين من تل رفعت في ريف حلب الشمالي
إلى بلدتي نبل والزهراء.
ووفق الصفحة الرسمية للقيادة الروسية
في قاعدة حميميم ،فإن «االتفاق المبرم نص
بشكل واضح على انسحاب القوات اإليرانية
المساندة لألسد في المنطقة وانتقالها إلى
ً
العمق السوري بعيدا من الحدود الجنوبية»،
مشيرة إلى أنها تتوقع تنفيذ ذلك خالل أيام
معدودة.
بـ ـ ـ ــدوره ،ن ـف ــى «جـ ـي ــش م ـغ ــاوي ــر ال ـ ـثـ ــورة»،
ً
ال ـم ــدع ــوم أم ـي ــرك ـي ــا قـ ــرب ان ـس ـح ــاب فـصــائــل
الجيش الحر مــن منطقة «الـ ــ ،»55التي تضم
التنف ومخيم الركبان في البادية السورية،
ً
م ـت ـه ـمــا وس ــائ ــل إع ــام ـي ــة وص ـف ـح ــات عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي مقربة من النظام
بمحاولة بث الرعب بين المدنيين.
وأك ــد الجيش ،فــي بـيــان مــوجــه للمدنيين
النازحين في مخيم الركبان« ،نعلمكم بأننا
باقون لحمايتكم من جميع األيادي اإلرهابية،

وأن األنباء المتداولة في الشارع وعلى وسائل
إعالم النظام المجرم بأنها عارية عن الصحة،
فأمنكم هو أول ما نتطلع إليه».
إلى ذلك ،أكد وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو أنه سيناقش خالل لقائه مع
نـظـيــره األمــري ـكــي مــايــك بــومـبـيــو ال ـيــوم عــدة
مــواضـيــع عـلــى رأس ـهــا إخـ ــراج تنظيم حــزب
االتحاد الديمقراطي الكردي وفرعه العسكري
وحدات حماية الشعب من مدينة منبج ومن
سينضم لقوات األمن ومن سيديرها إلى حين
التوصل لحل سياسي في سورية.
وأف ـ ـ ــاد ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ب ــأن ــه س ـي ـتــم فــي
ً
االجتماع وضع خريطة طريق زمنية ،موضحا
أنها «لن تقتصر على منبج .ففي حال نجاح
ن ـم ــوذج ـه ــا س ـي ـتــم تـطـبـيـقــه ع ـل ــى ال ـم ـنــاطــق
األخ ــرى الـتــي يسيطر عليها ح ــزب االتـحــاد
الديمقراطي».
وع ـ ـقـ ــب تـ ـه ــدي ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـشـ ــار األس ـ ــد
باستخدام القوة الستعادة مناطق سيطرة
قوات سورية الديمقراطية (قسد) بدأ وفد من
المعارضة المقربة من دمشق الجمعة زيارة
نـ ــادرة إل ــى مــديـنــة الـقــامـشـلــي ذات األغـلـبـيــة
ً
الكردية تستمر أياما.
ووف ــق م ـســؤول ك ــردي ،ف ــإن «ه ــذه الــزيــارة
بــال ـط ـبــع ب ــال ـت ـش ــاور م ــع ال ـن ـظ ــام وم ـح ــاول ــة
للتوصل إ لــى مكسب سياسي فــي المنطقة

بـ ـع ــدم إعـ ـط ــاء ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ال ـشــرع ـيــة
ً
لوجوده في الشمال السوري» ،مضيفا «الوفد
يحاول لعب دور الوسيط بين النظام واإلدارة
الذاتية واألحزاب الكردية».
وأك ـ ـ ــدت ع ـض ــو ال ــوف ــد م ـي ــس ك ــري ــدي ــة مــن
«الجبهة السورية الديمقراطية» ،أن «الزيارة
نضجت بالتزامن مع تصريحات األسد ،ألنه
ال بد من البناء على ورقة سياسية» ،معتبرة
أنها فتحت بوابة المفاوضات وتدفع باتجاه
عملية سياسية والـلـغــة الـتـهــديــديــة لــم يكن
السوريون ُمستهدفين فيها بل األميركيون
والتدخالت الخارجية».
من جهة ثانية ،ذكرت وسائل إعالم كورية
شمالية أن الــرئـيــس بـشــار األس ــد أع ــرب عن
رغبته زيــارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها
كيم جونغ أون.
وكتبت صحيفة «نودون سينمون» الكورية
الشمالية أمــس ،أن األســد أبلغ سفير كوريا
الشمالية الجديد لدى دمشق مون جونغ نام،
أثناء مراسم تقديم أوراق اعتماده ،بأن «أسس
عــاقــات الصداقة تــم وضعها مــن قبل والــده
ً
الــراحــل حــافــظ األسـ ــد» ،مــؤكــدا أن «حكومته
«ستواصل دعــم سياسة وإج ــراء ات سلطات
كوريا الشمالية بالكامل ،وستوسع وستعمق
عالقات الصداقة معها».

ُ
سوريات أجبرن على التعري مقابل الغذاء
ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ص ـ ـنـ ــداي
تايمز» تقريرا يتحدث عن ابتزاز
ً
أرامـ ــل س ــوري ــات جـنـسـيــا مقابل
ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات ال ـم ـن ـظ ـمــات
اإلن ـســان ـيــة إل ـي ـهــن ،م ـش ـيــرة إلــى
إج ـ ـبـ ــارهـ ــن عـ ـل ــى إع ـ ـطـ ــاء ص ــور
ع ــاري ــة ل ـهــن ل ـمــوظــف ف ــي مـجــال
المساعدات اإلنسانية فــي ريف
حلب الغربي يدعى أيمن الشعار.
وكشفت الصحيفة في تقريرها
أن مالبس تبرعت بها جمعية «أي
كي تــي» المسجلة في بريطانيا

ومـقــرهــا ديــوس ـبــري ،وزع ــت في
سورية عبر منظمة غير حكومية
يديرها الشعار ،الــذي أوضحت
أنه ُعرف باستغالل المساعدات
للحصول على خدمات جنسية،
مبينة أنها اطلعت على سلسلة
من رسائل نصية لهذا الشخص
يطلب فيها من نساء إرسال صور
عارية له مقابل حصولهن على
سالل غذائية.
وتـ ـشـ ـي ــر ال ـص ـح ـي ـف ــة إلـ ـ ــى أن
بـعــض ال ـن ـســاء واف ـق ــن عـلــى ذلــك

السعودية :توقيف 17
تواصلوا مع جهات معادية

أعلنت النيابة العامة السعودية
في بيان أمس األول ،أن 17
موقوفا بتهمة اإلخالل بأمن
المملكة أقروا بتواصلهم مع
افراد ومنظمات معادية وتجنيد
أشخاص في جهة حكومية
حساسة للحصول منهم على
معلومات ووثائق رسمية سرية
لالضرار بمصالح المملكة العليا
وتقديم الدعم المالي والمعنوي
لعناصر معادية في الخارج.
وقالت إنها افرجت مؤقتا عن 8
منهم ،في حين يستمر إيقاف
 9بعد توافر األدلة الكافية
والعترافهم بما نسب إليهم من
تهم.

ماذا نعرف عن المرسوم؟
• من صالحيات رئيس الجمهورية الحق في أن يمنح
الجنسية اللبنانية ضمن شروط محددة وبعد التحقيق في
ملف كل شخص على حدة ،ومن ثم يرفعه الى وزير الداخلية
لتوقيعه الــى جــانــب رئـيــس الحكومة .والتوقيع النهائي
لرئيس الجمهورية ملزم لدخول المرسوم حيز التنفيذ.
• المرسوم كشفت عنه صحيفة األخبار اللبنانية المقربة
من حزب الله األسبوع الماضي ،وأثار ضجة بعد التعتيم
ال ــذي مــارس ـتــه رئــاس ـتــا الـحـكــومــة والـجـمـهــوريــة ووزارتـ ــا
الداخلية والخارجية.
• يـشـمــل ال ـم ــرس ــوم ن ـحــو  385ش ـخ ـصــا ،مـعـظـمـهــم من

سلة أخبار

بعد مساومة على كمية المواد
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ،ورف ـ ــض
البعض اآلخ ــر فقطع محادثاته
معهن بسرعة ولم يحصلن على
المساعدات اإلنسانية ،وهن في
مـعـظـمـهــن م ــن األرام ـ ـ ــل ،بحسب
تقرير الصحيفة.
وي ـ ـق ـ ــول الـ ـتـ ـق ــري ــر إن ـ ـ ــه ك ـتــب
ً
إل ــى إح ــدى األرامـ ــل قــائــا« :لــدي
ث ــاث س ــال غ ــذاء كـبـيــرة ل ــك .كل
واحــدة منها تحتاج إلى رجلين
ً
ً
لـحـمـلـهــا» ،طــال ـبــا صـ ــورا عــاريــة

م ـن ـهــا ،وقـ ــد ت ـل ـقــى هـ ــذه ال ـصــور
التي تبدو في خلفيتها العديد
من لعب األطفال.
وواف ـ ـقـ ــت امـ ـ ـ ــرأة أخ ـ ـ ــرى عـلــى
إرسال صور له مقابل حصولها
على مـســاعــدات غــذائـيــة .وتقول
ال ـص ـح ـي ـفــة إنـ ــه ل ـي ــس ه ـن ــاك مــا
يشير إلــى أن المنظمة الخيرية
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ك ــان ــت عـ ـل ــى عـلــم
بنشاطات الشعار أو أن أيــا من
ال ـعــام ـل ـيــن ف ـي ـهــا ق ــد اسـتـخــدمــه
للحصول على خدمات جنسية.

حـ ـق ــوقـ ـه ــم ب ـ ـعـ ــدالـ ــة م ـ ـح ـ ــررة مــن
تدخالت السياسيين».
وأوضح أن «من تجليات الرحمة
هو الوضوح في التعاطي واحترام
ال ــرأي الـعــام السيما بما يختص
س ال ـ ــذي أث ــار
ب ـم ــرس ــوم ال ـت ـج ـن ـي ـ 
ضجة مبررة بسبب كتمانه».

المعلم
وبعد مطالبة وزيــر الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل الـجــانــب الـســوري
بإيضاحات حول القانون  10الذي
يجبر السوريين على التصريح عن
أمــاكـهــم ،وبينهم آالف الالجئين
خــارج الـبــاد ،رد وزيــر الخارجية
الـســوري وليد المعلم على سؤال
حول القانون وتوجهه إلى باسيل
بالقول« :نطمئنك ،نحن األحرص
على عودة الالجئين» .المعلم قارن
بين سورية ولبنان ،فبالده «رغم
سنوات الحرب الثماني تمكنت من
إعادة الكهرباء وليس في شوارعها
زبايل مثل جيراننا (لبنان)».

لقاء نصرالله-باسيل

الـ ـم ــاض ــي اجـ ـتـ ـم ــاع م ـ ـطـ ـ ّـول بـيــن
األمين العام ل ـ «حــزب الله» السيد
حـســن نـصــرالـلــه ورئ ـيــس «الـتـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر» وزيـ ــر الـخــارجـيــة
جبران باسيل في حضور مسؤول
وحدة االرتباط والتنسيق الحاج
وفـيــق صـفــا ،ت ـ ّـم الـتـطـ ّـرق فـيــه إلــى
كــل األوض ــاع السياسية المحلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ،وجـ ــرى ف ـيــه تقييم
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة األخ ـي ــرة
ون ـتــائ ـج ـهــا م ــع أخ ــذ ك ــاف ــة الـعـبــر
اإليجابية والسلبية منها ،إضافة
إلى موضوع النازحين السوريين
وم ـ ـقـ ــاومـ ــة الـ ـفـ ـس ــاد وإع ـط ــائ ـه ــم
األولـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـقـ ـص ــوى فـ ــي ال ـع ـمــل
الـ ـنـ ـي ــاب ــي والـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـق ــري ــب،
وجــرى االتـفــاق على تـصـ ّـور ّأولــي
مشترك لموضوع محاربة الفساد
وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة
الحقة لذلك ،وكذلك بحث موضوع
تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها
بالسرعة الالزمة بما يتطابق مع
المعايير الميثاقية والدستورية
والــدي ـم ـقــراط ـيــة والـمـنـسـجـمــة مع
نتائج االنتخابات األخيرة.

في موازاة ذلك ،عقد ليل الجمعة

مصر :رفع أسعار مياه الشرب
وإثيوبيا تبدأ ملء خزان «النهضة»

مروحيات مصرية تحلق فوق القاهرة أمس األول بالتزامن مع حلف السيسي اليمين (أ ف ب)

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

فــي خـطــوة جــديــدة لتقليص
الدعم وفق االتفاق مع صندوق
النقد الــدولــي ،ق ــررت الحكومة
الـمـصــريــة رف ــع تـعــريـفــة الـمـيــاه
بزيادة نسبتها  46.5في المئة،
وذلك لالستخدام المنزلي ،حيث
ً
ستطبق األسعار الجديدة بدءا
م ــن يــون ـيــو ال ـ ـجـ ــاري ،وشـمـلــت
الزيادة ،التي نشرت في الجريدة
الرسمية ،امس االول ،كل شرائح
االستهالك.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف
الصحي ،ا لـتــي تحسب كنسبة
من فــاتــورة المياه ،لتصبح 75
في المئة بدال من  63في المئة
بالنسبة لالستهالك المنزلي،
وإلــى  98فــي المئة بــدال مــن 92
في المئة لغير المنزلي.
وت ــدع ــم الـحـكــومــة الـمـصــريــة
الشركة القابضة لمياه الشرب
وال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي ب ـم ـل ـيــاري
جنيه سنويا ،لتعويض الفرق

بين إيراداتها البالغة  15مليار
جنيه ومصروفاتها التي تصل
إلى  17مليارا ،بحسب تصريح
لــرئـيــس ال ـشــركــة .وجـ ــاءت آخــر
زي ـ ـ ــادة ف ــي أسـ ـع ــار ال ـم ـي ــاه فــي
ُ
أغسطس  ،2017ويتوقع أن ترفع
أسعار الكهرباء والوقود والغاز
المنزلي خالل األسابيع المقبلة.
وإض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب
المالية ،فــإن الحكومة تأمل أن
يسهم رفــع األسـعــار في خفض
اس ـت ـه ــاك ال ـم ـي ــاه ،ت ــزام ـن ــا مع
األزمة المتوقعة مع بدء إثيوبيا
ملء خزان سد "النهضة" ،حيث
ك ـش ــف ال ـس ـف ـي ــر اإلثـ ـي ــوب ــي فــي
ا ل ـخــر طــوم ملوقيتا زوري ،في
تـ ـص ــري ــح ل ـص ـح ـي ـفــة "الـ ـتـ ـي ــار"
الـســودانـيــة الـيــومـيــة ،أن بــاده
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان وم ـ ـصـ ــر،
خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات االخـ ـي ــرة
للجنة الفنية حول خالفات سد
النهضة ،في العاصمة اإلثيوبية
أديــس أبابا ،بأنها ستبدأ ملء
ً
بـحـيــرة ســد الـنـهـضــة بـ ــدءا من

فيضان يونيو الجاري ،متوقعا
أن يستغرق الملء  7سنوات.
وق ــال أسـتــاذ المياه والتربة
بجامعة القاهرة نادر نورالدين،
لـ"الجريدة" ،إن التسريبات التي
خ ــرج ــت م ــن االج ـت ـم ــاع االخ ـيــر
تــؤكــد أن ــه تــم االت ـفــاق عـلــى بــدء
ال ـم ــلء األول ،ع ـبــر ت ـخــزيــن 45
م ـل ـيــار م ـتــر مـكـعــب م ــن الـمـيــاه
خــال  3سنوات ،ستخصم 7.5
مليارات سنويا من حصة مصر
والسودان ،ولذلك طلبت إثيوبيا
مــن الــدولـتـيــن تخفيض زراع ــة
ال ـم ـحــاص ـيــل كـثـيـفــة اس ـت ـخــدام
المياه كــاألرز في مصر ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـ ــ 45م ـ ـل ـ ـيـ ــارا ك ــاف ـي ــة
لـتـشـغـيــل ال ـتــورب ـي ـنــات إلن ـتــاج
الكهرباء.

قصفت طائرات حربية
إسرائيلية عشرة اهداف تابعة
لحركة "حماس" ردا على إطالق
صواريخ على إسرائيل من
قطاع غزة الذي تسيطر عليه
الحركة الفلسطينية ،بينما
توفي الفلسطيني محمد نعيم
ً
حمادة ( 30عاما) متأثرا بجروح
أصيب بها في مواجهات على
حدود القطاع .على صعيد آخر،
وافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو على توصية
من وزارة الخارجية إلرجاء
مناقشة الكنيست العتراف
إسرائيل بالقتل الجماعي
لألرمن إبان الحكم العثماني
خالل الحرب العالمية األولى
على أنه إبادة جماعية .وأوصت
"الخارجية" بإرجاء المناقشات
لما بعد االنتخابات التركية
المقررة في  24من يونيو
الجاري ،ألن النقاش من شأنه
"على األرجح مساعدة (الرئيس
التركي رجب طيب) إردوغان في
االنتخابات".

ترامب يستضيف
إفطارًا األربعاء

ذكرت وسائل إعالم محلية أن
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب
سيستضيف أول مأدبة إفطار
له في البيت األبيض ،األربعاء
المقبل ،طبقا لما ذكرته صحيفة
"بوليتيكو" السياسية اإلخبارية.
وكان ترامب قد تعرض
النتقادات العام الماضي ،بعد
أن قرر عدم استضافة مأدبة
االفطار التقليدية .وكان الرؤساء
السابقون وهم باراك أوباما
وجورج دبليو بوش وبيل
كلينتون قد أقاموا جميعا مأدبة
إفطار ،بمناسبة شهر رمضان
المبارك في البيت األبيض.

غرق الجئين قبالة
تونس وتركيا

أفادت تقارير إعالمية أمس،
بانتشال  10جثث من جراء غرق
مركب يقل  120مهاجرا غير
شرعي قبالة سواحل جزيرة
قرقنة التابعة لوالية صفاقس
وسط تونس.
ولقي تسعة مهاجرين غير
شرعيين (رجالن وامرأة وستة
أطفال) حتفهم أمس ،إثر غرق
قارب كانوا على متنه قبالة
سواحل ُوالية أنطاليا ،جنوبي
تركيا ،وأنقذ خمسة كانوا على
القارب ذاته ،في حين يجري
البحث عن شخص مفقود.
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األردن :تظاهرات ليلية ...وبوادر انقسام في النقابات
مع إنتهاء اليوم الخامس من
االحتجاجات في األردن ضد
الدخل
مشروع قانون ضريبة ً
الذي أقرته الحكومة أخيرا
للتصويت
وأرسلته إلى البرلمان ً
عليه ،بدا االنقسام واضحا في
صفوف النقابات المهنية بعد
لقائها الحكومة ،إذ اختلف
خطابها بشأن وتيرة التحرك
المقبل ،ومستواه وشكله.

ت ــواصـ ـل ــت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات فــي
ع ـم ــان وع ـ ــدد م ــن ال ـم ــدن األردن ـي ــة
ضد مشروع قانون ضريبة الدخل
وسـ ـي ــاس ــة رف ـ ــع األسـ ـ ـع ـ ــار ،وق ـ ــرر
مجلس النقابات المهنية مواصلة
االحتجاجات باعتصام أمــام مقره
في العاصمة عمان ،األربعاء المقبل.
وتـشـهــد المملكة مـنــذ األرب ـعــاء
الـمــاضــي ،احتجاجات دعــت إليها
ال ـن ـق ــاب ــات الـمـهـنـيــة ض ــد م ـشــروع
قــانــون ضريبة الــدخــل ،الــذي أقرته
ً
ال ـح ـك ــوم ــة أخ ـ ـيـ ــرا وأرسـ ـلـ ـت ــه إل ــى
البرلمان للتصويت عليه.
وه ــذا الـقــانــون هــو األح ــدث بين
سـلـسـلــة تــداب ـيــر حـكــومـيــة شملت
زيـ ـ ــادات ف ــي األسـ ـع ــار ع ـلــى السلع
األساسية منذ أن حصلت عمان على
قرض ائتماني مدته ثالث سنوات
بقيمة  723مليون دوالر من صندوق
النقد الدولي في عام .2016
وليل السبت ـ األحد تجمع نحو
ث ــاث ــة آالف ش ـخ ــص ق ـ ــرب مـبـنــى
رئ ــاس ــة الـ ـ ــوزراء ف ــي ال ـ ــدوار الــرابــع
وســط عمان حتى فجر األحــد رغم
اإلجراءات المشددة ،ورددوا هتافات
"يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد
الــرغ ـيــف" و"ش ـعــب األردن ياجبار
رفعوا عليك األسعار" و"هذا األردن
أردنا والملقي يرحل عنا" ،في إشارة
إلــى رئـيــس الـ ــوزراء هــانــي الملقي.
كما هتفوا "الـلــي بيرفع باألسعار
بدو البلد تولع نار" و"أهتف أهتف
التتذمر نحنا الشعب الخط األحمر".
ومـنـعــت ال ـق ــوات األمـنـيــة بعض
المحتجين الغاضبين من االقتراب
من مبنى رئاسة الوزراء واستخدمت
الـغــاز المسيل للدموع فــي منطقة
الشميساني في محاولة لمنع مئات
المحتجين من الوصول إلى الدوار
الرابع قرب مبنى رئاسة الوزراء.
وأص ـ ـي ـ ــب بـ ـع ــض ال ـم ـح ـت ـج ـيــن
بإغماء من شدة الزحام والتدافع تم
إسعافهم على وجه السرعة.
وش ـه ــدت م ــدن الـسـلــط ( 33كلم
شمال غــرب عـمــان) وإرب ــد ( 90كلم
شمال عمان) وجرش ( 50كلم شمال
عمان) والزرقاء ( 23كلم شرق عمان)
والطفيلة ومعان (جنوب) تظاهرات
ليل السبت ـ األحــد استمرت حتى
ف ـج ــر أم ـ ــس ش ـ ــارك ف ـي ـهــا ال ـم ـئــات

ت ـحــولــت ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان إلــى
أعـ ـم ــال ش ـغ ــب ،إذ أحـ ـ ــرق الـبـعــض
إط ــارات وحــاويــات قمامة وأغلقوا
ً
طرقا مؤدية إلى العاصمة.
وأم ـ ـ ـ ــس نـ ـف ــذ ط ـ ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة
ً
األردنـيــة اعتصاما داخــل الجامعة
ً
اح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االقتصادية الحكومية .ورفع الطالب
الشعارات التي يتردد صداها في
مـخـتـلــف م ـحــاف ـظــات الـمـمـلـكــة من
إسقاط للحكومة والتراجع قانون
ضريبة الدخل.

ينص مشروع القانون على معاقبة التهرب
ال ـضــري ـبــي ب ـف ــرض غ ــرام ــات مــال ـيــة وع ـقــوبــات
بالسجن ،تصل إلى عشر سنوات ،وإلزام كل من
يبلغ الـ 18من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز
دخـلــه الـسـنــوي  8آالف دي ـنــار (نـحــو  11.3ألــف
ً
ً
دوالر) ،بدال من  12ألفا (نحو  17ألف دوالر).
كما يعفى من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ

بمطلبها بضرورة سحب مشروع
القانون".
وأكـ ـ ــد ن ـق ـيــب ال ـم ـحــام ـيــن م ــازن
ارشيدات أن "مجلس النقباء" مستمر
بالتصعيد واإلض ـ ــراب ال ـعــام يــوم
ً
األربعاء إلسقاط الحكومة ،مستغربا
"تحريف الموقف العام الذي ابتدأه
مـجـلــس ال ـن ـق ـبــاء ،وال ت ــراج ــع قيد
أنملة".
بـ ــدوره ،ق ــال نقيب المهندسين
أحمد سمارة الزعبي ،إن "األفق اليوم
بيد الحكومة المتمسكة بإمالءات
البنك الدولي".
ونفى الزعبي أن تكون الهتافات
في اعتصام "الدوار الرابع" خرجت
عن الطابع الوطني.
ودع ــا ائـتــاف األح ــزاب القومية
والـيـســاريــة ال ــى اسـتـمــرار "ال ـحــراك

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة
ّ
المالية
على شركات التعدين والبنوك والشركات
وشركات التأمين واالتصاالت والكهرباء بنسب
تتراوح بين  20و 40في المئة.
ُ
وتقدر الحكومة أن توفر هذه التعديالت على
مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة  100مليون
دينار ( 141مليون دوالر).

الشعبي السلمي إلى حين تحقيق
مـطــالـبـهــا ال ـع ــادل ــة وال ـم ـش ــروع ــة"،
واقترح "تشكيل لجنة وطنية تشارك
فيها كل المؤسسات التمثيلية من
أجل وضع استراتيجية اقتصادية
ً
بديلة بعيدا عن شــروط وإمــاءات
مراكز الرأسمالية العالمية واحتكار
القرار الوطني".
وب ـي ـن ـم ــا دع ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
األعيان فيصل الفايز المجلس الى
"اجـتـمــاع ت ـش ــاوري" ،عـقــد اجتماع
اس ـت ـم ــر ن ـح ــو س ــاع ـت ـي ــن فـ ــي مـقــر
ال ـبــرل ـمــان ب ـيــن ال ـع ـب ــوس ورئ ـيــس
مـجـلــس ال ـن ــواب عــاطــف ال ـطــراونــة
ورئـيــس ال ــوزراء مــن دون التوصل
إلى نتيجة.
وقال الملقي في مؤتمر صحافي
مـشـتــرك عـقــب االج ـت ـم ــاع" :أنـهـيـنــا
أول ج ــول ــة وس ـن ـس ـت ـمــر ب ـج ــوالت
حوارية قادمة إلى أن تنعقد الدورة
االستثنائية" لمجلس النواب ،التي
قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين.
أضـ ــاف" :أؤكـ ــد للجميع أن إرس ــال
قــانــون ضريبة الــدخــل إلــى مجلس
الـ ـن ــواب ال يـعـنــي أن ي ــواف ــق عليه
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،فــالـمـجـلــس سيد
نفسه ويستطيع ات ـخــاذ أكـثــر من
إجراء في القوانين المعروضة عليه".
ً
وكان  78نائبا من مجموع 130
ً
ن ــائ ـب ــا أع ـل ـن ــوا ف ــي ب ـي ــان رفـضـهــم
مشروع قانون ضريبة الدخل ،الذي

أقرته الحكومة في  21مايو ،وينص
ع ـلــى م ـعــاق ـبــة ال ـت ـه ــرب الـضــريـبــي
وزي ـ ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى مــداخـيــل
األفراد والشركات بنسب مختلفة.
وبــرر النواب رفضهم بالحرص
"على أمننا الوطني واالقتصادي
واالجتماعي".

ً
األولى عربيا

واتخذت الحكومة إج ــراءات في
السنوات الثالث الماضية استجابة
لتوجيهات صندوق النقد الدولي،
الـ ــذي طــالــب الـمـمـلـكــة بــإصــاحــات
اقـتـصــاديــة تمكنها مــن الـحـصــول
عـلــى ق ــروض جــديــدة فــي ظــل أزمــة
اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين
العام  35مليار دوالر.

وزادت ال ـح ـكــومــة مـطـلــع ال ـعــام
ال ـح ــال ــي أسـ ـع ــار ال ـخ ـب ــز وف ــرض ــت
ض ــرائ ــب ج ــدي ــدة عـلــى ال ـعــديــد من
السلع والمواد بهدف خفض الدين
العام.
ً
ووفـقــا لــأرقــام الرسمية ،ارتفع
معدل الفقر مطلع العام إلى  20في
المئة ،فيما ارتفعت نسبة البطالة
إلى  18.5في المئة في بلد يبلغ فيه
م ـعــدل األجـ ــور الـشـهــريــة فـيــه نحو
 600دوالر والـحــد األدن ــى لألجور
 300دوالر.
واح ـت ـل ــت عـ ـم ــان ال ـم ــرك ــز األول
ً
عربيا فــي غــاء المعيشة والثامن
ً
والـعـشــريــن عــالـمـيــا ،وف ـقــا لــدراســة
ً
ن ـ ـشـ ــرت ـ ـهـ ــا أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا م ـ ـج ـ ـلـ ــة "ذي
إيكونومست".
(عمان  -وكاالت)

قطع الكهرباء عن ساحة جرش
قطعت الجهات المختصة الكهرباء عن ساحة البلدية في محافظة
ً
جرش لمنع المحتجين من االعتصام رفضا لقانون ضريبة الدخل،
وضد سياسات الحكومة االقتصادية.
ووجه مواطنون دعــوات إلى إقامة اعتصام حاشد في الساحة
للتعبير عن رفض قانون الضريبة.
وأوق ــف مــواطـنــون مركباتهم فــي ال ـطــرق بمختلف محافظات
ً
المملكة احتجاجا على قرار الحكومة.

ً
الصدر يمهل الحكومة أياما للنظر بأزمتي الماء والكهرباء
حمالت لمقاطعة البضائع التركية واإليرانية بسبب «السدود»

عراقيون يعملون في محل للحلويات في النجف (رويترز)

أم ـهــل الــزع ـيــم الـشـيـعــي ال ـعــراقــي مـقـتــدى الـصــدر
أمس ،الحكومة العراقية بضعة أيــام ،إلنهاء أزمتي
ً
الماء والكهرباء في البالد ،ملمحا إلى أنه مستهدف
بهاتين المسألتين.
وقـ ــال الـ ـص ــدر ،الـ ــذي ت ـص ــدر تـحــالـفــه م ــع الـتـيــار
المدني االنتخابات النيابية األخـيــرة ،في تغريدة:
"م ــا أن ــا وم ــا قـ ــدري وم ــا خ ـط ــري ،ك ــي يــدفــع ال ـعــراق
والعراقيون ضريبتي؟ أنا من يذود عنهم ويضحي
بالغالي والنفيس مــن أجلهم ،ف ــإذا كــان انتصارنا
(آل الصدر) أو انتصار اإلصــاح بداية لالنتقام من
الـعــراق والعراقيين فأنني ســوف لــن أسمح بذلك"،
وأض ـ ــاف" :ف ـمــا خـلـقـنــا نـحــن آل ال ـص ــدر إال قــرابـيــن
للشعوب المظلومة والمضطهدة ،وفي خدمة الفقراء
والمحتاجين ولن أسمح بإيذاهم أو اإلضرار بهم".
ً
وم ـض ــى ق ــائ ــا" :أن ـ ــا ع ـلــى ي ـق ـيــن ،أن ق ـطــع ال ـمــاء
والكهرباء عن الشعب لن يركعهم ،شعب العراق أبي
ً
لن ينثني وسيبقى مرفوع الرأس شامخا".
وختم الصدر موقفه بالقول" :لذا نعطي الحكومة
فرصة بضعة أيام للنظر في مسألة الماء والكهرباء،

وإال فــافـسـحــوا الـمـجــال لـنــا للعمل مــن أج ــل إرج ــاع
حقوقنا وهيهات منا الذلة".
وعـ ـ ـب ـ ــر نـ ــاش ـ ـطـ ــون وإعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــون عـ ـ ــن غ ـض ـب ـهــم
م ـمــا وص ـف ــوه ــا "ال ـم ـم ــارس ــات ال ـتــرك ـيــة واإلي ــران ـي ــة
االستفزازية" تجاه العراق ،مطالبين بتدخل عاجل
أمــام مناظر الجفاف الحاصل في نهر دجلة ومنع
الـكــارثــة اإلنـســانـيــة الـتــي ب ــدأت تـلــوح فــي األف ــق ،في
حين أطلق آخرون حمالت لمقاطعة البضائع التركية
واإليرانية.
وأظـهــرت مقاطع فيديو انخفاض منسوب مياه
نهر دجـلــة فــي مدينتي بـغــداد والـمــوصــل وديــالــى،
بشكل غير مسبوق ،لــدرجــة بــات مــن الممكن عبور
ً
النهر سيرا على األقــدام ،وذلك بعد إعالن الحكومة
التركية بدء ملء سد "إليسو" الذي أنشئ على منبع
النهر في األراضي التركية ،ما انعكس مباشرة على
النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.
وفي األثناء ،أقدمت السلطات اإليرانية على قطع
مياه نهر "الــزاب الصغير" عن محافظة السليمانية
ً
في إقليم كردستان العراق "مجددا" ،ما تسبب بأزمة

نيكاراغوا 6 :قتلى بينهم أميركي في تظاهرات ضد أورتيغا
مدافع هاون وقناصون وميليشيات مدنية شاركت في المواجهات
تـقــف ن ـي ـكــاراغــوا عـلــى حــافــة ح ــرب أهـلـيــة مع
تصاعد األزمة في هذا البلد ،الذي يشهد تظاهرات
قوية مطالبة بتنحي الرئيس دانيال أورتيغا (72
ً
عاما) ،المقاتل السانديني السابق ،الــذي يتولى
الحكم منذ  10سنوات ،والمتهم باحتكار السلطة.
وقتل أكثر مــن  100شخص فــي جميع أنحاء
البالد ،منذ موجة التظاهرات التي بــدأت في 18
أبريل الماضي ،جــراء إصــاح لنظام التقاعد ،تم
التراجع عنه في وقت الحق ،لكنه تحول بسرعة إلى
حركة احتجاج شاملة مطالبة باستقالة أورتيغا.
وأسفر تواصل أعمال العنف ،أمس األول ،عن
سقوط  6قتلى بينهم فتى ،ومواطن أميركي "48
ً
عاما" ،وعدد كبير من الجرحى واعتقاالت وأضرار
مادية في مدينة مسايا ،التي تحولت إلى ساحة
معركة منذ ساعات الصباح األولى ،عندما حاولت
قوات األمن بمساعدة من مجموعات من مدنيين
جندتهم السلطة الساندينية في ميليشيات ،إخالء
ش ــوارع المدينة التي تبعد  30كلم جنوب شرق
ماناغوا ،وتعد واحدة من أكبر مدن البالد ويبلغ
عدد سكانها  100الف نسمة.
وقــال أحد المحتجين ،إن المتظاهرين صدوا
ً
"هـجــومــا تــرافــق مــع إط ــاق نــار على المتاريس"
التي أقامها المحتجون في حديقة سان ميغيل،

مستخدمين مدافع هاون محلية الصنع ،في حين
حذر السكان من وجود عدد كبير من القناصة.
ً
وتحدثت الشرطة عن توقيف  11شخصا ونددت
بـ"أعمال إرهابية" واستخدام أسلحة نارية ومدافع
هاون متهمة المتظاهرين بإحراق سوق المدينة.
فــي الـمـقــابــل ،اتـهــم أح ــد المتظاهرين وح ــدات
ً
مكافحة الشغب بإحراق السوق ،موضحا أن الناس
"نظموا أنفسهم في األحياء لحماية شوارعهم".
وبعد هجومين شنتهما "مجموعات الصدم"
الموالية للسلطة ،نظم الناس صفوفهم لتأمين
الــدفــاع عــن أنفسهم ،عبر إقــامــة متاريس إلعاقة
تحركات هذه المجموعات ،ودق نواقيس الخطر
بأجراس الكنائس للفت األنظار على هجوم.
وأق ـف ــل ع ــدد كـبـيــر م ــن الـمـتــاجــر وال ـم ـصــارف
ابتداء من الجمعة ،في أعقاب عمليات سلب ونهب
حصلت ليل الخميس ـ الجمعة.
ً
ووقعت حــوادث أيضا أمس األول ،في بلدتين
مـجــاورتـيــن هـمــا كونسيبسيون ودي ــري ــا ،حيث
أحــرقــت قــاعــة الـبـلــديــة وال ـم ــدرس ــة ،وكــذلــك ثــاث
سـيــارات للحزب السانديني الحاكم ،كما ذكــرت
الشرطة ،التي حملت "اليمين" المسؤولية عن أعمال
النهب والسلب هذه.
(نيكاراغوا  -أ ف ب)

أكبر انتشار أميركي عسكري
بأوروبا منذ الحرب الباردة

ً
سلوفينيا تتجه يمينا

قـ ــوات األمـ ــن ت ـح ــاول م ـنــع الـمـحـتـجـيــن ف ـجــر أم ــس من
الوصول إلى مكتب رئاسة الحكومة في عمان (ا ف ب)

مشروع القانون  ...غرامات وعقوبات
مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل
فيها أق ــل مــن  16أل ــف دي ـنــار (نـحــو  22.55ألف
ً
دوالر) ،بدال من  24ألف دينار ( 33.8ألف دوالر).
وتفرض ضريبة بنسبة  5في المئة على كل
من يتجاوز دخله تلك العتبة ( 8آالف دينار للفرد
أو  16ألف دينار للعائلة) ،التي تتصاعد في شكل
تدريجي حتى تصل إلى  25في المئة مع تصاعد
شرائح الدخل.

سلة أخبار

بدأ نحو  18ألف جندي
من  19دولة معظمها من
حلف شمال األطلسي "ناتو"
أمس ،تدريبات عسكرية
سنوية بقيادة واشنطن
في بولندا ودول البلطيق
لتعزيز الجاهزية القتالية في
الخاصرة الشرقية للحلف.
وتهدف هذه التمارين ،وهي
أكبر عمليات انتشار للقوات
األميركية في أوروبا منذ
الحرب الباردة ،إلى طمأنة
دول الناتو بأقصى الشرق
الذين يتخوفون من التدريبات
العسكرية الروسية المتكررة
قرب حدودهم والنزاع في
أوكرانيا.

عبدالله الثاني
وكان العاهل األردني دعا مساء
ال ـس ـبــت ال ـح ـكــومــة وم ـج ـلــس األم ــة
ً
(م ـج ـل ـســا الـ ـن ــواب واألعـ ـ ـي ـ ــان) إلــى
"قيادة حوار وطني شامل وعقالني
للوصول إلى صيغة توافقية حول
م ـش ــروع ق ــان ــون الـضــريـبــة ،بحيث
ال يــرهــق ال ـنــاس وي ـحــارب التهرب
ّ
ويحسن كفاءة التحصيل".
وقـ ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـث ــان ــي خ ــال
ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ــذي ي ـض ــم م ـســؤول ـيــن
حاليين وسابقين" :ليس من العدل
أن يتحمل المواطن وحده تداعيات
اإلصالحات المالية".
ودعـ ــت ال ـن ـقــابــات الـمـهـنـيــة إلــى
ت ـن ـف ـيــذ اع ـت ـص ــام ج ــدي ــد األربـ ـع ــاء
ً
ال ـم ـق ـب ــل احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى رف ــض
ال ـح ـكــومــة س ـحــب م ـش ــروع قــانــون
ضريبة الدخل من مجلس النواب.
وكــان مجلس النقابات المهنية
(يـ ـض ــم  16ن ـق ــاب ــة) ي ـع ـت ــزم تـنـفـيــذ
إض ــراب عــام فــي ال ـبــاد ،أس ــوة بما
حــدث األربـعــاء الماضي ،لكنه قرر
تقليص الفعالية إلى اعتصام ،مع
التأكيد على عدم التراجع عن مطلب
إسقاط مشروع القانون.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ،عـلــي
العبوس ،إن "االعتصام يهدف إلى
تـعــزيــز مــوقــف الـنـقــابــات بـضــرورة
س ـح ــب ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـتــم
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مــع الحكومة
بشأنه".
وأك ـ ــد الـ ـعـ ـب ــوس أن "ال ـن ـق ــاب ــات
المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى
تحقيق مطالبها ،لكنها متمسكة

دوليات

معارضون يواجهون الشرطة من خلف متاريسهم في مسايا

(رويترز)

لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة ،ووفق
ما أعلنته مديرية السدود في إقليم كردستان ،فإن
اإلجراء اإليراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،أك ــد زع ـيــم ائ ـتــاف الـفـتــح هــادي
العامري مساء أمس األول ،المضي مع الشركاء في
بناء دولة وطنية منفتحة على جميع الدول الصديقة
والحليفة للعراق وفق نصوص الدستور.
وقال مكتب العامري في بيان ،إن "األخير استقبل
في مقره مجموعة سفراء كل من االتحاد األوروبــي
والدول الالتينية وأميركا وبريطانيا و 18دولة بما
فيها روسيا والصين واليابان".
إلــى ذلــك ،أفــاد مصدر مطلع أمــس ،بــأن المحكمة
ً
الجزائية العراقية أصــدرت حكما بالسجن المؤبد
على الفرنسية من أصل جزائري ميلينا بوغدير بعد
إدانتها بتهمة االنتماء إلى تنظيم "داعش".
بوغدير مــن مواليد عــام  ،1990ولديها  4أطفال
رحل ثالثة منهم إلى فرنسا ،فيما ال تزال طفلة تبلغ
من العمر سنتين معها بالسجن.
(بغداد  -وكاالت)

نتنياهو يبدأ جولة أوروبية
تتمحور حول «كبح» إيران
يـ ـب ــدأ الـ ـ ـي ـ ــوم ،رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بنيامين نتنياهو جــو لــة أورو ب ـيــة "ستتمحور
حول إيران".
و فــي مستهل اال جـتـمــاع األ سـبــو عــي لحكومته
امس ،أكد نتنياهو أنه سيلتقي في إطار الجولة
ك ــا م ــن ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـمــان ـيــة أن ـج ـيــا مـيــركــل
والرئيس الفرنسي إيمانويل مــا كــرون ورئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأ ضــاف" :المباحثات ستتمحور حول إيران،
أوال ح ــول عــرق ـلــة ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
وثانيا حول الوقوف في وجه التمدد والعدوان
اإليرانيين في كل أنحاء الشرق األو ســط ،وعلى
رأس ذلك في سورية".
وقال نتنياهو ،الذي يعد من أشد المنتقدين
لالتفاق النووي" ،سأشدد على حقيقة غير قابلة
للتغيير مـفــاد هــا أن إ ســرا ئـيــل لــن تسمح إل يــران
بامتالك األسلحة النووية .كما سأؤكد على مبدأ
أ ســا ســي و ه ــو أن إ ســرا ئـيــل تحتفظ و سـتــوا صــل
االحتفاظ بحرية العمل ضد التموضع العسكري
اإليراني في أي جزء من األراضي السورية".
(القدس  -أ ف ب)

أدلى الناخبون في سلوفينيا
بأصواتهم أمس ،في انتخابات
تشريعية يأمل رئيس الوزراء
السابق المحافظ يانيز يانشا
أن تسمح له بالعودة إلى
السلطة بعدما لوح بالخطر،
الذي تمثله الهجرة على بلده
الصغير الواقع ضمن منطقة
اليورو على "طريق البلقان"
ً
معتمدا على خطاب قريب من
خطاب حليفه المجري فيكتور
أوربان المعادي لألجانب.
ويشير آخر استطالع إلى أن
ً
يانشا " 59عاما" سيحصل
على  25.1في المئة من نوايا
ً
التصويت ،متقدما بفارق كبير
على رئيس الوزراء اليساري
المنتهية واليته ميرو تسيرار،
الذي حكم البالد  4سنوات،
الذي لم يحصل على أكثر من
 9.3بالمئة من األصوات.
وقد يكون المستقل ماريان
ساريتس الممثل الهزلي
السابق الذي أصبح رئيس
بلدية مدينة صغيرة ،في موقع
يسمح له أن يحسم النتيجة إذ
إن استطالعات تشير إلى أنه
سيحصل على  11.9في المئة
من األصوات.

دستورها للمرة
كوبا تعدل
ً
األولى منذ  40عاما

تنوي كوبا إدخال تعديالت
على دستورها الشيوعي ،الذي
ً
مر عليه حتى اآلن  40عاما.
وقررت جلسة خاصة للبرلمان
الكوبي في هافانا أن يتولى
الرئيس السابق للبالد راؤول
ً
كاسترو ( 86عاما) رئاسة
لجنة التعديالت المكونة من
ً
 33عضوا .وكان كاسترو
تخلى عن منصب رئيس
الدولة وسلمه لخلفه ميغيل
ً
دياز كانيل (58عاما) بعد 12
ً
عاما قضاها فيه.

رئيس الفلبين لخبير دولي:
اذهب إلى الجحيم

رد الرئيس الفلبيني رودريغو
دوتيرتي ،أمس ،على خبير
حقوقي من األمم المتحدة
انتقده لتهديده رئيسة
المحكمة العليا في البالد،
بالقول "ليذهب إلى الجحيم".
وجاء تعليق دوتيرتي بعدما
قال المقرر الخاص لالمم
المتحدة في شأن استقاللية
القضاة والمحامين دييغو
غارسيا سايان ،إن تصريحات
الرئيس الفلبيني ضد رئيسة
المحكمة العليا ماريا لوردس
سيرينو تشكل "اعتداء
ً
وحشيا" على القضاء.

ةديرجلا
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رياضة

ً
الكاظمي رئيسا لجهاز الكرة بـ «العربي»

وفد «الكرة» يجتمع مع «اآلسيوي» اليوم
●

ً
ً
زراتكو مدربا ومطر مساعدا ...والمطوع مستمر
عبدالرحمن فوزان

جمال الكاظمي

ا ع ـت ـم ــد م ـج ـلــس إدارة ا ل ـ ـنـ ــادي ا ل ـع ــر ب ــي،
خ ــال اج ـت ـمــاعــه بـمـقــر الـ ـن ــادي م ـســاء أمــس
األول ،تكليف رئيس النادي جمال الكاظمي
بـمـنـصــب رئ ـيــس ج ـهــاز ال ـك ــرة ف ــي الـمــوســم
الكروي المقبل ،ليكون بذلك المسؤول األول
ع ــن ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ،إض ــاف ــة إلــى
فريق تحت  20سنة.
ومنح مجلس اإلدارة للكاظمي الحرية في
اختيار الطاقم اإلداري المعاون له ،والطاقم
الفني لألخضر ،وكذلك لفريق .20
وأ ك ــدت م ـصــادر مطلعة دا خ ــل ا ل ـنــادي أن
الكاظمي سيبقي على عبدالعزيز المطوع
ل ـمــا ل ــه م ــن خ ـبــرة إداري ـ ــة طــوي ـلــة ،ف ــي حين
س ـي ـق ــوم ب ـب ـعــض ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ع ـل ــى ال ـطــاقــم
اإلداري المعاون له ،وبات العب الفريق خلف
أحمد خلف مرشحا بقوة للدخول بالجهاز

ثالث مباريات اليوم في ختام دور المجموعات

ضـ ـ ـ ــرب فـ ـ ــريـ ـ ــق اكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة

●

أحمد حامد

فهد العنزي

العنزي :الالئحة الجديدة لألندية
سبب عودة «يد» الساحل
●

ختام الدور األول

سدن واألهلي النتزاع بطاقة
«األولى» في البراعم

فهد إلى المرخية القطري لموسم
أعلن نادي الكويت موافقته على إعارة العب الفريق األول لكرة القدم
الدولي فهد العنزي الى المرخية القطري على سبيل اإلعارة مدة عام واحد.
وقال نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ،إن العنزي إدارة األبيض وافقت
على ّرغبة العنزي ،بخوض تجربة مع المرخية القطري.
ووقع العنزي على عقد مع األبيض مدة  3مواسم ،حيث انتهى عقده
بنهاية الموسم الجاري.
يذكر أن الكويت أتم  3تعاقدات لتدعيم الفريق األول ،حيث جدد عقد
اإليـفــواري جمعة سعيد حتى  ،2020واستعان بخدمات الغاني محمد
فتاو من القادسية السعودي لموسم ،ولنفس المدة استعان بالبحريني
وليد الحيام من المحرق.

نجح فــريــق مــاي فــاتــورة في
انتزاع بطاقة العبور الى الدور
الثاني لبطولة المرحوم عبدالله
م ـشــاري ال ــروض ــان الرمضانية
لكرة قــدم الـصــاالت ،بفوز شاق
على فريق نــادي موظفي دائرة
االراضي بثالثة أهداف لهدفين.
سـ ـج ــل لـ ـلـ ـف ــائ ــز ،م ـص ـط ـفــى
ح ـم ــزة ،وع ـبــدال ـعــزيــز ن ـصــاري،
وأب ــوالـ ـق ــاس ــم ع ــروج ــي ،بينما
تكفل عـيــاد ا لـيـمــا نــي بتسجيل
هـ ــدفـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـخـ ــاسـ ــر فــي
ظ ـهــوره االخ ـيــر ب ــال ــدورة ،وفــي
لقاء آخر تحصيل حاصل تغلب
فريق كويت ستيل على األهلي
الـلـيـبــي بــأرب ـعــة اهـ ــداف لـهــدف،
وس ـ ـجـ ــل ل ـل ـف ــائ ــز مــارس ـي ـل ـي ـنــو
هــاتــريــك وم ــارك ــو ،بينما احــرز
ه ــدف األه ـل ــي مـحـمــد ش ـحــوت،
وبهذا الفوز ضمن كويت ستيل
صــدارة المجموعة بينما تأهل
األهلي كوصيف.

تختتم اليوم االثنين مرحلة
دور المجموعات بإقامة ثالث
مـ ـب ــاري ــات ،ح ـيــث يـلـتـقــي فــريــق
الـ ـم ــرح ــوم س ـع ــد الـ ــراشـ ــدي مــع
ف ـ ــوتـ ـ ـس ـ ــال ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــك ،وج ــامـ ـع ــة
ولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون م ـ ــع ال ـخ ـل ـيــج
لـ ـلـ ـك ــاب ــات ،وفـ ــريـ ــق ال ـم ــرح ــوم
حـ ـسـ ـي ــن أح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــي م ــع
المضمار.

يجتمع وف ــد ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم مــع مـســؤولــي االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي الـيــوم
بالعاصمة الماليزية كوااللمبور ،من أجــل لمناقشة العديد من الملفات،
ً
بناء على الدعوة التي تلقاها من رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ
سلمان بن إبراهيم.
ويتشكل وفــد االتحاد من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد اليوسف
وعضو المجلس صبيح أبــل وعبدالحميد الكندري ،وكــان الوفد قد غادر
البالد في ساعة متأخرة من مساء أمس األول.
وأبــرز الملفات التي سيناقشها الوفد مع االتحاد اآلسيوي تتمثل في
دعم االتحادين الدولي والقاري التحاد الكرة ،إضافة إلى مناقشة مشاركة
الكويت والقادسية في البطوالت اآلسيوية ،إلــى جانب االتـفــاق على عقد
عدد كبير من الــدورات للمدربين واإلداريين والحكام في العامين الجاري
والمقبل ،بمشاركة مسؤولين من "اآلسيوي" بها ،أو خضوعهم للدورات التي
ينظمها االتحاد اآلسيوي.

االداري ل ـش ـخ ـص ـي ـتــه ا ل ـق ـي ــاد ي ــة و ع ــا ق ــا ت ــه
الطيبة مع جميع الالعبين.
ومـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن ي ـع ـت ـمــد ال ـكــاظ ـمــي فــي
تدريب األخضر على الطاقم المعاون للمدرب
محمد إبراهيم في الموسم الماضي ،على أن
ً
يكون الكرواتي بوجو زراتكو مدربا ،يعاونه
المدرب الوطني فاضل مطر ،وشاكر الشطي
ً
مدربا لحراس المرمى ،ويبدو الصربي بيتر
ً
مرشحا للعودة لألخضر كمدرب لياقة.
وفي السياق نفسه ،اعتمد مجلس اإلدارة
خالل االجتماع تكليف نائب رئيس النادي
عبدالعزيز عاشور برئاسة قطاع الناشئين،
ك ـمــا ت ــم اع ـت ـمــاد ال ـه ـيــاكــل اإلداريـ ـ ــة لـجـمـيــع
األلعاب الجماعية دون أي تغيير عن الموسم
الماضي.

فوز شاق لماي فاتورة على دائرة األراضي في «الروضان»

حازم ماهر

جانب من منافسات اليوم السابع عشر
الـ ـن ــادي االهـ ـل ــي أ م ــوع ــدا مــع
اكاديمية سدن أ في رحلتهما
للمنافسة على بطاقة التأهل
ل ـ ـق ـ ـبـ ــل ن ـ ـهـ ــائـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ع ــن
المجموعة االو ل ــى ،عقب فوز
االهـ ـل ــي ع ـلــى ه ـ ــداف ال ـكــويــت

ب ـه ــد ف ـي ــن مـ ــن دون رد حـمــا
توقيع م ــروان هـشــام ومحمد
مـ ـحـ ـم ــود ،ف ــي ح ـي ــن اجـ ـت ــازت
اكاديمية سدن عقبة اكاديمية
سترايكر بهدفين مقابل هدف،
حيث سجل لسدن حسين علي

وفاروق ،ونال جائزة االفضل
م ـ ـ ـ ـ ــروان هـ ـ ـش ـ ــام مـ ـ ــن االه ـ ـلـ ــي
وحسين علي من سدن.
وتـ ـ ـق ـ ــام الـ ـ ـي ـ ــوم م ـ ـبـ ــاراتـ ــان،
ف ـي ـل ـعــب ن ـ ــادي ك ــاظ ـم ــة ب مــع
م ـ ـصـ ــاعـ ــد اط ـ ـ ـلـ ـ ــس ،فـ ـ ــي ح ـيــن

األهلي يرفض بيع أزارو للنصر السعودي
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

استقرت لجنة الكرة بالنادي
األهلي المصري ،برئاسة محمود
ال ـخ ـط ـي ــب ،ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد راتـ ــب
سنوي قدره  800ألف دوالر ،ألي
مــدرب يتولى مهام قيادة فريق
الكرة األول خالل الفترة المقبلة،
خلفا لحسام البدري الذي تقدم
باستقالته مــؤ خــرا على خلفية
س ــوء ال ـن ـتــائــج وال ـخ ـس ــارة ام ــام
ك ـم ـب ــاال س ـي ـتــي األوغـ ـ ـن ـ ــدي ،فــي
الجولة الثانية لدور المجموعات
اإلفريقي.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــم
النادي األحمر حتى
ا آل ن ا س ـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدرب،
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن
ي ـق ــود ال ـفــريــق
األحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــر في الموسم الجديد،
وتتم المفاضلة حاليا بين أكثر
م ــن اج ـن ـب ــي الخ ـت ـي ــار االنـ ـس ــب،
بعدما تم الدخول في مفاوضات
مكثفة مــع عــدة مــدربـيــن أجانب
للتعاقد مــع أح ــده ــم ،وم ــن أبــرز
األس ـ ـمـ ــاء ال ـم ــرش ـح ــة ال ـفــرن ـســي
كـ ـ ـ ــارت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون واألرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي
كــالــديــرون والتشيكي كــارولـيــن
وال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــافـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوب
م ــوسـ ـلـ ـي ــن ومـ ــواط ـ ـنـ ــه م ـي ـت ـشــو
سيريديوفيتش.
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،رف ـض ــت
لجنة الكرة باألهلي فكرة رحيل

ال ـم ـغ ــرب ــي ولـ ـي ــد أزارو م ـهــاجــم
الفريق خالل االنتقاالت الصيفية،
بعد أن تلقى الالعب العديد من
العروض طوال الفترة الماضية،
وآخ ــره ــا م ــن الـنـصــر الـسـعــودي
مقابل  3.5ماليين دوالر.
وي ـ ـ ــرى مـ ـس ــؤول ــو األه ـ ـلـ ــي أن
هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ــاج ـ ــة مـ ـلـ ـح ــة لـ ــوجـ ــود
أزارو في الموسم الجديد ،نظرا
ل ـل ـم ـس ـتــوى ال ـج ـي ــد الـ ـ ــذي قــدمــه
الموسم الماضي وحصوله على
ل ـقــب ه ـ ــداف ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـصــري،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـم ـخــاوف م ــن عــدم
الـقــدرة على التعاقد مــع مهاجم
إفريقي جيد يستطيع تعويض
غيابه.
إل ــى ذلـ ــك ،أج ـلــت لـجـنــة ال ـكــرة
البت في مصير المهاجم الشاب

عـ ـم ــرو ج ـ ـمـ ــال ،الـ ـمـ ـع ــار لـ ـن ــادي
هلسنكي الفنلندي ،بعد انتهاء
اإلعــارة في يوليو المقبل ،سواء
بـ ـع ــودت ــه ل ـل ـف ــري ــق فـ ــي ال ـمــوســم
الجديد من عدمه.
وش ـ ـه ـ ــدت األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة
م ـفــاوضــات داخ ــل الـلـجـنــة حــول
م ـ ـص ـ ـيـ ــر عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
المعارين ،وأبرزهم عمرو جمال،
حيث يرى البعض أنه من األفضل
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ــاعـ ــب فـ ــي ت ـجــربــة
اإلعـ ــارة ،خــاصــة فــي ظــل تطبيق
قــائ ـمــة الـ ـ ــ 25الع ـبــا ف ــي الـمــوســم
المقبل بفرمان من اتحاد الكرة،
ووجـ ـ ــود أك ـث ــر م ــن م ـهــاجــم آخــر
بالفريق أمثال وليد أزارو ومروان
محسن وصالح محسن.

بيع حقوق البث التلفزيوني
مقابل  400مليون جنيه
نجح مجلس إدارة األهلي في بيع حقوق البث التلفزيوني
لمباريات الفريق األول لشركة «بريزنتيشن» المصرية لمدة
 4سنوات مقابل  400مليون جنيه ،بزيادة قدرها  230مليون
جنيه عن العقد السابق الــذي كــان ينص على حصول النادي
على  170مليون جنيه في  4سنوات ،كما تم االتفاق على منح
قناة األهـلــي الحق فــي بــث مـبــاريــات ال ــدوري بالكامل بعد 90
دقيقة من انتهائها.

يــاقــي فــريــق ال ـمــرحــوم أحـمــد
حسين الرومي منافسه نادي
الفحيحيل.

محمد عبدالعزيز

أكد عضو مجلس إدارة نادي الساحل عبداللطيف
العنزي ،أن عدول اإلدارة عن قرار إلغاء لعبة كرة اليد
جاء بسبب الالئحة الجديدة لألندية التي تنص على
ضرورة وجود  4ألعاب جماعية.
وق ــال الـعـنــزي ،فــي تصريح خــاص ل ــ"ال ـجــريــدة" ،ان
"الهيئة العامة للرياضة أوضحت في اجتماعها الذي
عقد مع ممثلي األندية الكويتية مساء األربعاء الماضي،
ان الالئحة الجديدة تنص على ضرورة التزام األندية
بوجود  4ألعاب جماعية ،وهي كرة القدم واليد والسلة
والطائرة ،باالضافة الى لعبتي السباحة وألعاب القوى".
وأضاف أن "الالئحة نصت أيضا على ضرورة وجود
ميزانية خاصة لكل مرحلة سنية في كل األلعاب ،وسيتم
اعتماد الميزانية العامة لكل ناد بناء على عدد الفرق
المشاركة في كل لعبة ومراحلها السنية لجميع األلعاب،
وفي حالة عدم وجود أي مرحلة سنية ألي لعبة سيتم
خصم المبلغ المخصص لهذه المرحلة من الميزاينة
اإلجمالية للنادي".
وأوضــح العنزي أن "الالئحة ستوفر الدعم المالي
لكل األلـعــاب ،فــي جميع المراحل السنية ،وستقضي
على المشاكل المالية التي كانت تعانيها األندية في
الـفـتــرة الـســابـقــة ،والـتــي كــانــت السبب الرئيسي الــذي

دفعنا لقرار عدم استمرار لعبة كرة اليد بالنادي" ،الفتا
ان االدارة حريصة جدا على ابنائها الالعبين وتسعى
دائما لتوفير كل االحتياجات وفق اإلمكانيات المتاحة
سعيا الى توفير اجواء رياضية مناسبة.
ً
وذكر أن الالئحة الجديدة نصت أيضا على أن بعض
األلعاب ستتبع مباشرة اتحاداتها المحلية وهي التنس
األرضي واالسكواش والمبارزة والجمباز.

األجهزة الفنية
وقــال العنزي ان "ادارة النادي ستسعى في الفترة
المقبلة إلى إعادة ترتيب كل األمور الخاصة بلعبة كرة
اليد ســواء على مستوى األجـهــزة الفنية واإلداري ــة أو
الالعبين" ،مؤكدا ان "اإلدارة لديها الثقة الكاملة بجميع
مدربي النادي في الموسم المنقضي ،وعلى ضوء ذلك
سيتم تجديد الثقة فيهم جميعا وعلى رأسهم المصري
حسام توفيق مدرب الفريق االول وجميع مدربي فرق
المراحل السنية".
وأشــار إلــى انــه ستكون هناك خطة إعــداد متكاملة
للنهوض باللعبة واستغالل إمكانيات جميع الالعبين
في الظهور بالشكل الالئق في الموسم الجديد ،وحجز
مكان للساحل بين فرق الدوري الممتاز ،متمنيا التوفيق
للجميع.

ً
الزمالك يعلن التعاقد مع إبراهيم حسن رسميا

صورة جماعية لمجلس اإلدارة مع إبراهيم حسن
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أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن مـ ـ ــرت ـ ـ ـضـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــور
رئ ـيــس نـ ــادي ال ــزم ــال ــك ،الـتـعــاقــد
مع إبراهيم حسن صانع ألعاب
اإلسماعيلي بشكل رسمي ،بعد
االتـ ـف ــاق م ــع ن ــادي ــه ع ـلــى جميع
تفاصيل الصفقة ،والتي ستكون
نظير سداد مقابل مادي بخالف
انتقال العبين من القلعة البيضاء
للنادي األصفر.
ونشر مسؤولو الزمالك مقطع
فـ ـي ــدي ــو إلبـ ــراه ـ ـيـ ــم حـ ـس ــن عـقــب
انتهاء جلسة التوقيع في منزل
مرتضى منصور بالمهندسين

اس ـت ـمــرت حـتــى فـجــر أمـ ــس ،أكــد
خـ ــالـ ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ح ـســم
ً
الصفقة رسميا.
ورغـ ـ ــم إعـ ـ ــان ال ــزم ــال ــك حـســم
صـ ـفـ ـق ــة إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ح ـ ـسـ ــن ل ـكــن
اليزال هناك أزمة تخص الالعب
واإلسماعيلي ال القلعة البيضاء،
حيث يقضي العقد الثالثي مع
ن ـ ـ ــادي نـ ـج ــوم ال ـم ـس ـت ـق ـبــل عـلــى
ض ـ ـ ــرورة م ــواف ـق ــة ال ـن ـج ــوم عـلــى
إتـ ـم ــام ال ـص ـف ـقــة ،ح ـيــث ي ـحــق له
تـقــاضــي  50فــي الـمـئــة مــن قيمة
ال ـص ـف ـقــة ،ول ـك ــن ات ـف ــاق الــزمــالــك
واإلسماعيلي على صفقة تبادلية
سيقلل من القيمة المالية للنجوم

الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدد بـ ـشـ ـك ــوى ال ــاع ــب
واإلسماعيلي للفيفا ،حيث يوجد
شرط جزائي على كل طرف بقيمة
 500ألف دوالر.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـع ـق ــد
م ـ ـن ـ ـصـ ــور م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرا ص ـح ــاف ـي ــا
ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـق ــر الـ ـ ـن ـ ــادي ،لـلـكـشــف
عــن كــل التفاصيل والمستندات
ال ـت ــي ت ــؤك ــد ت ـصــري ـحــات رئـيــس
القلعة الـبـيـضــاء بــأن المهندس
خــالــد عبدالعزيز وزي ــر الشباب
وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ي ـت ـع ــام ــل ب ـطــري ـقــة
مختلفة في إدارة أزمــات األهلي
والزمالك.

٣١
نادال يواصل زحفه ...ومواجهة مرتقبة بين سيرينا وشارابوفا
ةديرجلا
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واصل اإلسباني رافايل نادال ،المصنف اوال ،زحفه
نحو لقبه ال ــ 11في بطولة فرنسا المفتوحة ،ثانية
البطوالت األربــع الكبرى ،بتأهله للدور الرابع الذي
وصلت اليه ايضا األميركية العائدة سيرينا وليامس،
ما سيضعها في مواجهة مثيرة مع الروسية ماريا
شارابوفا.
ولم يجد نــادال صعوبة تذكر في تخطي صديقه
الفرنسي ريشار غاسكيه الـ 27بالفوز عليه  3-6و2-6
و ،2-6واحتاج الى ساعتين لتجاوزه.
وهذا الفوز الـ 82لنادال في "روالن غاروس" ،التي
يسعى الى لقبها الثاني تواليا ،والحادي عشر في
مسيرته ،مقابل هزيمتين فقط في الدور الرابع عام
( 2009السويدي روبن سودرلينغ) وربع نهائي 2015
(الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،وانسحاب من الدور
الثالث عــام  2016بسبب االصــابــة قبل لقاء مواطنه
مارسيل غرانويرز).
ويلتقي نادال في الدور الرابع األلماني المغمور
ماكسيميليان مارترر ( 22عاما و 70عالميا) ،والذي
تغلب على األستوني يورغن تسوب  2-6و 1-6و4-6

وبلغ ثمن النهائي للمرة األولى في الغراند سالم.
وكان األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس
أب ــرز مــن تــأهــل لـلــدور الــرابــع السبت بجانب ن ــادال،
بـتـغـلـبــه ع ـل ــى اإلسـ ـب ــان ــي الـ ـب ــرت رام ـ ـ ــوس ال ـح ــادي
والثالثين  5-7و 4-6و.1-6
وهي المرة األولى التي يتأهل فيها بطل فالشينغ
ميدوز لعام  2009للدور الرابع في "روالن غــاروس"
منذ  2012حين انتهى مـشــواره عند ربــع النهائي،
وسيلتقي األميركي جون ايسنر أو الفرنسي بيار-
هوغ هيربير.

سيرينا وشارابوفا
وس ـت ـك ــون ال ـب ـطــولــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى م ــوع ــد مع
مــواج ـهــة مـمـيــزة عـنــد ال ـس ـي ــدات ،ألن الـ ــدور الــرابــع
سيضع سيرينا ،حاملة الرقم القياسي بعدد االلقاب
الكبرى في عصر االحتراف ( ،)23بمواجهة خصمتها
شارابوفا.
وخالفا لمباراتها في الــدور الثاني حين تخلفت

بـمـجـمــوعــة ام ــام االس ـتــرال ـيــة اش ـلــي ب ــارت ــي ،قـبــل أن
تنتفض وتحسم اللقاء ،لم تجد سيرينا ،المصنفة
أولى عالميا سابقا والعائدة حديثا من إجازة أمومة
امتدت ألكثر من عام ،صعوبة في الفوز على األلمانية
جوليا غورغيس الحادية عشرة  3-6و.4-6
وأضافت سيرينا ،بعد اللقاء" ،اليوم لعبت بصالبة.
ال أع ـلــم ...أنــا ألـعــب وبـعــدهــا أرب ــح" ،مبدية نــوعــا ما
تعجبها من فوزها بمجموعتين ،متابعة" :األمر ليس
سـهــا ...لكنه مختلف ألن لــدي طفلة اآلن .كــل شيء
مختلف جدا بالنسبة لي".
واح ـتــاجــت سـيــريـنــا ال ــى ســاعــة و 16دقـيـقــة فقط
لتحجز بطاقتها الــى الــدور الــرابــع ،حيث ستتواجه
مــع غريمتها شــارابــوفــا الـفــائــزة السبت أيـضــا على
التشيكية كارولينا بليسكوفا السادسة بنتيجة سهلة
 2-6و ،1-6في مباراة لم تستمر أكثر من  59دقيقة.
وس ـت ـكــون مــواج ـهــة ال ـي ــوم األول ـ ــى ب ـيــن سيرينا
وشارابوفا منذ ربــع نهائي بطولة أستراليا 2016
حين خاضت الروسية مباراتها األخيرة قبل إيقافها
بسبب المنشطات.

بالتيني يطالب بإنهاء عمل لجنة األخالقيات
ط ـ ــال ـ ــب الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي م ـي ـش ـي ــل
بالتيني ،الرئيس السابق لالتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم "ي ــوي ـف ــا"،
ب ــإن ـه ــاء ع ـمــل ل ـج ـنــة األخ ــاق ـي ــات
ال ـتــاب ـعــة ل ــات ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة
القدم (الفيفا) ،التي فرضت عليه
عقوبة حرمته من ترشحه لرئاسة
الفيفا ،ووصفها بـ"الجناح المسلح
الستبعاد المعارضين".
وقــال بالتيني ،في تصريحات
نـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــان
الـ ـس ــويـ ـس ــريـ ـت ــان "ت ــريـ ـب ــون ــا دي
ج ـن ـي ــف" و" 24سـ ــاعـ ــة"" ،ال أري ــد
الـمــزيــد مــن الـظـلــم ،يجب أن نغير
هذه العدالة الجزئية واالنتهازية
ب ـ ـح ـ ـي ـ ــث ال ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا إ يـ ـ ـق ـ ــاف
المعارضين مستقبال".
وأوض ــح أن ــه خ ــال بـيــانــه أمــام
لجنة االستئناف التابعة للفيفا،
أخ ــذ اث ـن ــان م ــن ال ـق ـض ــاة األرب ـع ــة
ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن إص ـ ــدار الـحـكــم
"غفوة" ،مضيفا" :لم يفهموا أنني
قدمت فاتورة تثبت ما يدين لي به
االتحاد الدولي لكرة القدم".

ويـ ـبـ ـتـ ـع ــد بـ ــات ـ ـي ـ ـنـ ــي ،رئـ ـي ــس
"اليويفا" منذ  2007حتى ،2015
ع ــن ال ـع ـم ــل م ـن ــذ أك ـت ــوب ــر ،2015
بعد أن عاقبه الفيفا فــي البداية
باإليقاف  8سنوات ،ومن ثم خففت
العقوبة إلى  6سنوات ،قبل أن تتم
تبرئته من قبل القضاء السويسري
فيما بعد ،بسبب انتهاكه القانون
األخ ــاق ــي لـلـمـنـظـمــة ،ب ـعــد تلقيه
 1.8مـلـيــون يـ ــورو ع ــام  2011من
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لـلـفـيـفــا آن ـ ــذاك،
السويسري جوزيف بالتر بصورة
غير قانونية.
ومنعت العقوبة أسطورة فرنسا
م ــن ال ـتــرشــح الن ـت ـخــابــات رئــاســة
الفيفا في فبراير  ،2016والتي فاز
بها سكرتيره العام لليويفا آنذاك،
السويسري جياني إنفانتينو.
واستأنف بالتيني على عقوبته
أمام المحكمة الرياضية الدولية،
الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـت ـخ ـف ـي ـف ـهــا إلـ ـ ــى 4
سنوات.
(إفي)

بالتيني

ً
بواتينغ واثق من استعادة لياقته قريبا
ق ــال ال ـمــدافــع األل ـمــانــي جـيــروم
بــواتـيـنــغ إن ــه واث ــق مــن اسـتـعــادة
ل ـي ــاق ـت ــه ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـم ـن ــاس ــب،
للمشاركة ضمن صفوف المنتخب
األل ـمــانــي ف ــي م ـش ــوار ال ــدف ــاع عن
اللقب في كأس العالم  2018لكرة
القدم بروسيا ،وذلك بعد تعافيه
من إصابة في عضالت الفخذ.
وق ــال بواتينغ فــي تصريحات
ل ـص ـح ـي ـف ــة "بـ ـيـ ـل ــد آم س ــونـ ـت ــاغ"
نـ ـش ــرتـ ـه ــا ام ـ ـ ــس "يـ ـمـ ـك ــن أن أع ــد

ب ــوج ــودي ه ـن ــاك! ف ــاألم ــور تسير
بشكل رائع".
وك ـ ـ ـ ــان بـ ــوات ـ ـي ـ ـنـ ــغ قـ ـ ــد ت ـع ــرض
لــإصــابــة فــي أواخ ــر أبــريــل خــال
مواجهة ريال مدريد اإلسباني في
الــدور قبل النهائي لــدوري أبطال
أوروبا.
وي ـخ ـضــع بــوات ـي ـنــغ لـتــدريـبــات
خ ـ ــاص ـ ــة ،وي ـ ــأم ـ ــل أن ي ـ ـعـ ــود إل ــى
ال ـتــدري ـبــات الـجـمــاعـيــة فــي األي ــام
القليلة المقبلة ،وذلك في معسكر

بلجيكا تتعرض لضربة
بإصابة كومباني
سيخضع فينسن كومباني
مـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ل ـف ـح ــص
ب ــاألش ـع ــة ل ـت ـحــديــد إم ـكــان ـيــة
ل ـحــاقــه ب ـكــأس ال ـعــالــم بـعــدمــا
تـ ـع ــرض إلصـ ــابـ ــة فـ ــي ال ـف ـخــذ
خالل تعادل بالده دون أهداف
مع البرتغال في مباراة ودية
لكرة القدم امس االول.
وغادر المدافع البالغ عمره
 32عــامــا ال ـم ـبــاراة بـعــد مــرور
عشر دقائق من الشوط الثاني
ب ـع ــدم ــا بـ ــدا أنـ ــه أص ـي ــب دون
تدخل وبعد محاولة اللحاق
بالكرة.
وقـ ـ ــال روبـ ــرتـ ــو مــارتـيـنـيــز
م ـ ـ ــدرب ب ـل ـج ـي ـكــا فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي" :كان القلق واضحا
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــا عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــرج م ــن
الملعب" ،كما أكد أنه سيحتاج
إلى  48ساعة لمعرفة خطورة
اإلصابة.
وأضاف" :شعر بعدم راحة
فــي فـخــذه أث ـنــاء ال ـخ ــروج من
ال ـم ـل ـع ــب ،إن ـ ــه ل ـي ــس ص ـغ ـيــرا
ويعرف جسده ،في ذلك الوقت
كان خروجه في توقيت سليم".

كومباني

وأصـ ـبـ ـح ــت اإلص ـ ــاب ـ ــة هــي
مـ ـ ـح ـ ــور الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث فـ ـ ــي هـ ــذه
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـم ـت ـكــاف ـئــة بـعــدمــا
أظ ـ ـهـ ــر ك ـ ــل م ـن ـت ـخ ــب رغ ـب ـت ــه
الهجومية قبل انطالق كأس
ال ـع ــال ــم ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري لكن
ب ـ ـ ـ ــدون لـ ـمـ ـس ــة م ـ ــؤث ـ ــرة أم ـ ــام
المرمى.
وب ــدأت بلجيكا فــي أفضل
ت ـش ـك ـي ـلــة ل ــدي ـه ــا ل ـك ــن بـ ــدون
الثنائي المصاب أكسل فيتسل
وت ــوم ــاس فــرمــالـيــن ،وجــربــت
اللعب بثالثة مدافعين.
وق ــال مــارتـيـنـيــز" :ال يمكن
أن أش ـع ــر ب ــرض ــا تـ ــام بسبب
إص ـ ــاب ـ ــة ف ـي ـن ـس ــن ك ــوم ـب ــان ــي
ل ـكــن بــاس ـت ـث ـنــاء ذلـ ــك خضنا
االختبار الذي كنا نريده".

رياضة

وبلغت أيـضــا ال ــدور الــرابــع الــرومــانـيــة سيمونا
هاليب المصنفة أولى بفوزها على األلمانية اندريا
ب ـت ـكــوف ـي ـتــش  5-7و-6ص ـ ـفـ ــر،
مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدة م ـ ـ ــن اصـ ــابـ ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة فـ ـ ــي رك ـب ـت ـه ــا
اليمنى.
وت ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي هـ ــال ـ ـيـ ــب،
وصـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـس ـ ـخـ ــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،فـ ــي الـ ـ ــدور
الــرابــع البلجيكية ايليز
مرتنز السادسة عشرة.
وتــأهـلــت ايـضــا االسبانية
غاربيني موغوروتسا الثالثة بفوزها على االسترالية
سامانتا ستوسور بسهولة -6صفر و.2-6
وتتواجه اإلسبانية ،المتوجة باللقب الفرنسي
عام  2016وحاملة لقب بطولة ويمبلدون االنكليزية
 ،2017في الدور المقبل األوكرانية ليزيا تسورينكو.

نادال

لو جريت :ال نخطط لتولي زيدان تدريب المنتخب
أكــد رئـيــس االتـحــاد الفرنسي
لكرة القدم ،نويل لو جريت عدم
وج ــود نــوايــا فــي الــوقــت الحالي
الستبدال المدير الفني الحالي
ل ـم ـن ـت ـخ ــب "الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوك" دي ــديـ ـي ــه
دي ـشــامــب ب ـمــواط ـنــه زي ــن الــديــن
زي ـ ـ ــدان ،ب ـعــد أن تـ ــردد اس ــم هــذا
األخـ ـي ــر ب ـق ــوة ل ـت ــدري ــب ال ـفــريــق
الوطني بعد استقالته من اإلدارة
الفنية لريال مدريد.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة
"ليكيب" امس ،قال لو جريت" :ال
ي ــوج ــد أي م ـنــاق ـشــات مـطــروحــة
فــي هــذا الـشــأن ،زي ــدان رحــل (عن
ال ــري ــال) دون أن ي ـكــون لــديــه أي
مشروع ،وديدييه لديه عقد حتى
." 2020
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ك ــال
رئيس االتحاد الفرنسي المديح
لمدرب ريال مدريد السابق ،لكنه
أكد في نفس الوقت أنه ال يخطط
لالستغناء عــن ديشامب فــي أي
وقت قريب.
وقـ ــال ع ــن زي ـ ــزو" :إنـ ــه يتمتع

ب ـم ــواص ـف ــات مـ ـ ــدرب الـمـنـتـخــب
ب ـش ـك ــل ال ج ـ ـ ـ ــدال ف ـ ـيـ ــه .ي ـح ـظــى
بقبول الرأي العام والنتائج التي
حققها تتحدث عن نفسها .لكن
يجب دائما األخذ بعين االعتبار
العقود المبرمة والنتائج .هذه
الـفـكــرة ليست مـطــروحــة حاليا،
ليس قبل  2020أو ."2022
وأكد لو جريت أنه لم يعلم أن
زيـ ــدان ال ــذي وص ـفــه بــأنــه مــدرب
"استثنائي" ،سيترك منصبه في
قلعة سانتياغو برنابيو ،مبرزا
أن القرار كان مفاجئا بالنسبة له.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ألي
م ـ ـ ـ ــدرب آخـ ـ ـ ــر لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـفـ ــوز
بالتشامبيونز ليغ ثــاث مــرات
م ـت ـتــال ـيــة أمـ ـ ــرا سـ ـه ــا .ل ـق ــد ق ــرر
التوقف .من يحتل هذا المنصب
يواجه ضغوطا كبيرة ،ليس من
السهل أن تكون مطالب بالفوز
دائ ـ ـمـ ــا ،إنـ ــه م ـ ــدرب ع ـظ ـي ــم ،ول ــن
يواجه مشكالت بشأن مستقبله".
وعـلــى الــرغــم مــن إب ــداء رضــاه
عن أداء المنتخب الفرنسي قبل

زيدان
ن ـح ــو عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام مـ ــن ان ـط ــاق
الـمــونــديــال ،اعتبر لــو جــريــت أن
الفريق الوطني يعد "واح ــدا من
أف ـضــل الـمـنـتـخـبــات ،لـكـنــه ليس

ً
األف ـض ــل" ،م ــؤك ــدا أن ال ـهــدف في
روسـيــا هــو الــوصــول إلــى نصف
النهائي.
(إفي)

ً
ً
روبي مدربا جديدا إلسبانيول

الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــام فـ ـ ــي إي ـ ـبـ ــان
بإيطاليا.
ويـسـتـهــل الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي
مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة
نظيره المكسيكي فــي  17يونيو
ق ـبــل أن يـلـتـقــي ال ـســويــد وك ــوري ــا
الجنوبية في مباراتيه األخريين
بدور المجموعات.
(د ب أ)

جيروم بواتينغ

أع ـلــن ن ــادي إس ـبــان ـيــول أم ــس تـعـيـيــن ج ــوان
فــرانـسـيـســك ف ـيــريــر سـيـسـيـلـيــا "روبـ ـ ــي" مــدربــا
جديدا للفريق.
وأف ــاد ال ـنــادي بــأن روب ــي ( 48عــامــا) سيوقع
ع ـقــدا يستمر مــوسـمـيــن وسـيـتــم تـقــديـمــه ظهر
اليوم.
ويأتي تعيين روبي في المنصب خلفا لكيكي
سانشيز فـلــوريــس ال ــذي أقــالــه ال ـنــادي بنهاية
الموسم المنصرم.
وكان مدرب الفريق الرديف ،دافيد جاييجو،
قد قاد الفريق األول حتى نهاية الموسم عقب
إقالة سانشيز فلوريس.
وسبق أن تولى روبي تدريب الفريق الرديف

في إسبانيول على مــدار ثالثة أعــوام من 2005
حتى .2008
وح ـظ ــي م ـش ــوار روبـ ــي ال ـتــدري ـبــي ب ـع ــدة أنــديــة
إسبانية في الدرجة الثانية والثالثة بالدوري قبل
أن يعينه برشلونة مساعدا للمدير الفني الراحل
تيتو فيالنوفا ،وهو المنصب الذي استمر فيه حتى
أواخر موسم .2014-2013
وفي موسم  2015-2014تولى تدريب بلد الوليد،
ثم ليفانتي وسبورتنغ خيخون في دوري الدرجة
األول ــى .وبعدئذ عين روب ــي مــدربــا لفريق ويسكا
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي لـيـحـقــق مـعــه إن ـج ــازا تــاريـخـيــا
ويـ ـق ــوده لـلـصـعــود ل ـلــدرجــة األول ـ ــى ألول م ــرة في
تاريخه.

رياضة
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إلى إنجاز
ألمانيا
لقيادة
لوف
ً
لم يتحقق منذ  56عاما
يــرى مــدرب المنتخب األلماني
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ي ــواكـ ـي ــم لـ ـ ــوف ،أن
الـمــانـشــافــت سـيـخــوض مــونــديــال
روس ـيــا  ،2018مـطــالـبــا "أك ـثــر من
أي وقــت مضى" بالدفاع عن لقبه
العالمي بنجاح ،وتحقيق إنجاز
لم تعرفه البطولة منذ  56عاما.
وك ــان ــت ال ـب ــرازي ــل ال ـت ــي رفـعــت
كـ ــأس جـ ــول ري ـم ـي ــه ع ــام ــي 1958
و ،1962آخر منتخب يدافع بنجاح
عن لقبه .كما يمكن للوف ( 58عاما)
في حال تتويج ألمانيا في روسيا
 ،2018أن يصبح أول مدرب يحرز
اللقب العالمي مرتين تواليا منذ
اإليطالي فيتوريو بوتسو عامي
 1934و.1938
وح ـ ـ ـ ــض ل ـ ـ ـ ــوف الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ع ـل ــى
ضرورة إظهار التعطش الضروري
ل ـت ـكــرار م ــا ح ـق ـقــوه ف ــي مــونــديــال
ال ـبــرازيــل قـبــل أرب ـعــة أعـ ــوام ،حين
ت ـغ ـل ـبــوا ع ـلــى أرج ـن ـت ـيــن لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي ب ـ ـهـ ــدف مـ ــاريـ ــو غــوت ـســه
فــي الــوقــت اإلضــافــي مــن الـمـبــاراة
النهائية.
وحــذر مــن أن "ألمانيا ستكون
مـطــاردة أكثر مــن أي وقــت مضى،
وس ـن ـكــون ف ــي حــاجــة ال ــى ق ــدرات
إنسانية خارقة إذا أردنا أن نتوج
أبطاال للعالم مجددا".
ورأى ل ــوف أن ال ـب ــرازي ــل الـتــي
فــازت على ألمانيا وديــا  -1صفر

«مقبالت» مثالية أللمانيا قبل
األدوار اإلقصائية
ستكون الفرصة سانحة أمام ألمانيا بطلة العالم في كرة
القدم لكي ترتقي بمستواها تدريجيا في الــدور األول من
مونديال روسيا  ،2018عندما تخوض منافسات المجموعة
السادسة التي تبدو في متناولها نظريا ،وحيث ستكون
المكسيك والسويد أبرز المنافسين لها ،بينما تبدو كوريا
الجنوبية الحلقة األضعف.
وي ـح ـفــل ت ــاري ــخ كـ ــأس ال ـع ــال ــم ب ـت ـع ـثــر ف ــي الـ ـ ــدور األول
لمنتخبات تــدافــع عــن لقبها ،إال ان ألـمــانـيــا أثـبـتــت خــال
التصفيات نجاحها في إدارة المباريات التي تعتبر "سهلة"
من دون ان تقع في فخ المنتخبات التي تعتمد دفاعا عميقا.
ويشيد مدرب ألمانيا يواكيم لوف بالمنتخبات المنافسة
في مجموعته ويقول" :المكسيك فريق مدهش .أسلوبه في
اللعب ديناميكي والجميع يقومون باسترجاع الكرة ،وفي
الهجوم دائما ما يبحثون عن اللعب في العمق".
ويتوقع ان المكسيك التي خسرت  4-1أمام منتخب ألماني
شبه رديف في كأس القارات  ،2017ستتنافس على البطاقة
الثانية للمجموعة مع السويد.
وت ـخــوض الـســويــد غـمــار الـبـطــولــة منتشية بــإخــراجـهــا
ايطاليا في الملحق األوروبي ،لتبعد منافستها عن العرس
الكروي للمرة االولى منذ  60عاما.
ويقول لوف" :يملك العبو المنتخب السويدي ثقة كبيرة
بأنفسهم .يـعــرف بعضنا بعضا جـيــدا .تتضمن تشكيلة
الـمـنـتـخــب ال ـس ــوي ــدي أك ـث ــر م ــن الع ــب ف ــي الـبــونــدسـلـيـغــا.
المنتخب السويدي فريق منظم جدا ،ومنضبط جدا ،وقوي
في الهجوم ويملك القدرة على الدفاع بشكل جيد".
أمــا المنتخب الـكــوري الجنوبي الــذي حقق االنـجــاز في
 2002عندما بلغ الدور نصف النهائي على أرضه مستغال
قرارات تحكيمية لصالحه واندفاعا كبيرا لالعبيه ،فاعتبر
ل ــوف ان ــه منتخب "يــركــض ك ـث ـيــرا .إذا اح ـتــاج االمـ ــر ،فإنه
سيركضون في مباراة واحــدة المسافة التي نركضها في
مباراتين!".

فــي بــرلـيــن خ ــال م ــارس الماضي
في أول مواجهة بينهما منذ الفوز
الكاسح لأللمان في نصف نهائي
مــونــديــال  )1-7( 2014عـلــى أرض
السيليساو ،إضافة الــى إسبانيا
وإن ـك ـل ـتــرا وفــرن ـســا واالرج ـن ـت ـيــن،
س ـت ـكــون ال ـت ـهــديــد األب ـ ــرز لـفــريـقــه
في المونديال .وأضــاف أنه "نحن
الــوح ـيــدون ،كــأبـطــال عــالــم ،لدينا
شيء لنخسره".
ووصـ ـل ــت أل ـم ــان ـي ــا الـ ــى الـ ــدور
نصف النهائي على األقــل في كل
البطوالت العالمية التي شاركت
ب ـه ــا م ـن ــذ م ــون ــدي ــال  2006عـلــى
أرضها ،حين انتهى مشوارها في
دور األربعة على يد إيطاليا.
وكـ ــان الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي في
حـيـنــه ب ــإش ــراف الـ ـم ــدرب يــورغــن
كلينسمان ،قبل أن يتولى المهمة
بعد المونديال مساعده لوف.
ونجح األخير في تعزيز سمعة
ألمانيا كمنتخب البطوالت الكبرى
مهما كانت ظروفه ،وذلــك بقيادة
الـ ـم ــانـ ـش ــاف ــت الـ ـ ــى نـ ـه ــائ ــي ك ــأس
أوروبـ ــا  ،2008ثــم الـمــركــز الثالث
في مونديال جنوب إفريقيا ،2010
ونصف نهائي كأس أوروبا ،2012
قبل أن يتوج مشواره بلقب ألماني
راب ــع ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ،وذل ــك في
مونديال البرازيل.
وأظ ـ ـهـ ــر ال ـم ـن ـت ـخ ــب األلـ ـم ــان ــي

اعتبر المدرب السابق لمنتخب
أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم يـ ــورغـ ــن
كـلـيـنـسـمــان أن اح ـت ـفــاظ منتخب
بــاده بلقبه فــي كــأس العالم "هو
أصعب ما يمكن تخيله" ،مستندا،
في حــوار مع وكالة فرانس برس،
إل ــى تـجــربــة شـخـصـيــة بـعــد ف ــوزه
كالعب باللقب عام  ،1990والخروج
من ربع النهائي في  ...1994وفيما
يأتي نص الحوار:
* هل تستطيع ألمانيا االحتفاظ
بلقب بطلة العالم في روسيا؟
 قــد يكون الـفــوز بكأس العالمللمرة الثانية على التوالي أصعب
م ــا ي ـم ـكــن ت ـخ ـي ـلــه ،ع ـن ــدم ــا ت ـكــون
محظوظا بما يكفي للفوز بلقب
واحد ،تحتاج إلى عطش كبير ،إلى
عزيمة حقيقية .أفضل المنتخبات
فــي الـعــالــم ،مـثــل فــرنـســا وإنكلترا
وإسبانيا والبرازيل واألرجنتين،
لــدي ـهــا ال ـم ــواه ــب ل ـل ـفــوز بــالـلـقــب.
لكن لكي تفوز ،األمــر يشبه سباق
الـ ـم ــاراث ــون ،ف ــي ن ـهــايــة ش ـهــر من
المنافسة ،تحتاج الى التسارع في
األمتار األخيرة ورفع مستواك مرة
أخرى .البرازيل هي الفريق الوحيد
الذي سبق له ان حقق ذلك مع بيليه

بـقـيــادتــه أن ــه ق ــادر عـلــى أن يكون
م ـج ــددا ال ــرق ــم ال ـص ـعــب ف ــي كــأس
الـ ـع ــال ــم ،وذلـ ـ ــك م ــن خ ـ ــال إح ـ ــراز
كأس القارات الصيف الماضي في
روسيا على حساب تشيلي بطلة

أميركا الجنوبية ( -1صفر) ،وذلك
رغم مشاركته بتشكيلة رديفة الى
حد كبير.
وكــوفــئ لــوف قبل أســابـيــع من
المونديال الروسي ،بتمديد عقده

لعامين إضافيين حتى  ،2022ما
سيبقيه على رأس اإلدارة الفنية
للمنتخب في كأس العالم المقبلة
المقررة في السنة نفسها في قطر.
والـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـقـ ـق ــه ف ــي

من مدينة ألمانية صغيرة ...كروس يحصد المجد
يعد نادي غرايفسفالدر األلماني المتواضع
بـعـيــدا ك ــل الـبـعــد ع ــن ريـ ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
بطل أوروب ــا في األع ــوام الثالثة األخـيــرة ،لكن
بطل الـعــالــم طــونــي ك ــروس يعد نجما محليا
فــي المدينة الشمالية الصغيرة على ساحل
البلطيق.
في عمر السادسة ،بــدأ كــروس مسيرته في
النادي المتأهل حديثا الى الدرجة السادسة،
قبل االنضمام الــى هانزا روستوك ثم العريق
بــايــرن ميونيخ ،وأخ ـيــرا ري ــال فــي  ،2014بعد
مساهمته في إحراز "ناسيونال مانشافت" لقبه
العالمي الرابع في البرازيل.
وي ـ ـقـ ــول الـ ـم ــراه ــق بـ ــن أولـ ـ ـ ــي ،الع ـ ــب وس ــط
غرايفسفالدر لتحت  15سنة ،الــذي لم يشاهد
بالعين المجردة كروس يلعب" :طوني كروس
قـ ــدوة ك ـب ـيــرة ل ــي .ن ـحــن فـ ـخ ــورون ب ــأن نجما
ّ
عظيما تعلم كرة القدم في غرايفسفالد".
ونادرا ما يعود كروس الى المدينة الهادئة
البالغ عدد سكانها  50ألف نسمة ،حيث اليزال
والده روالند يدرب الفريق األول ،ويعد نجاح
العــب الــوســط المميز مصدر اهتمام .فليكس
شـقـيــق طــونــي يـلـعــب م ــع أونـ ـي ــون بــرل ـيــن في
الدرجة الثانية ،ونجاحهما يشكل فخرا ألبناء
المدينة.
يـقــول مــدربــه الـســابــق فــولـفـغــانــغ تــولــر (60
عاما)" :يتصل بنا من خالل (تطبيق) واتساب
ألعياد الميالد والمناسبات الخاصة".
فــي ملعب تصطف األش ـجــار بجانبه ،حلم
كروس للمرة االولى بأن يصبح بطال للعالم.
يتذكر هــارتـمــوت شميدت ( 64عــامــا) الــذي
تشارك تدريب فريق الناشئين مع تولر ،الطفل
الصغير صاحب الموهبة الهائلة "لم يكن يذهب
بعد الى المدرسة وبالتالي ال يستطيع الكتابة.

أذكر كيف أمسكت والدته بيده عندما وقع على
تصريح اللعب االول".
ولد كروس في يناير  ،1990بعد شهرين من
سقوط جدار برلين .لعب والده مع غرايفسفالدر
فيما كانت والدته بريجيت بطلة بادمنتون
في ألمانيا الشرقية السابقة.
يـقــول تــولــر "اهـتـمــا بعناية فائقة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالوالد ،م ـ ــن ح ـ ـيـ ــث الـ ـتـ ـغ ــذي ــة
وال ـنــوم وه ــذا أمــر هــام بالنسبة
للرياضيين".
ك ــان ك ــروس بعمر الثانية
ع ـش ــرة ع ـنــدمــا رص ـ ــده هــانــزا
روسـتــوك ،أكبر نــاد في والية
مـ ـيـ ـكـ ـلـ ـنـ ـب ــورغ-ف ــورب ــومـ ـي ــرن
والواقع على بعد  100كلم غرب
غرايفسفالد.
للتأكد مــن تلقي كــروس كــل الدعم
الذي يريد ،وظف النادي والد كروس
كمدرب لفريق دون  17عاما وانتقلت
عائلته بأكملها للسكن هناك.
كانت الخطوات األولــى في الطريق
نحو ملعب سانتياغو برنابيو.
بعمر السادسة عشرة ،اقتنص بايرن
كــروس في أكاديميته للناشئين ثم بدأ
مـسـيــرتــه االحـتــرافـيــة فــي  ،2007ليصنع
هدفين في أول  18دقيقة بعد دخوله بديال
في أول مباراة رسمية مع الفريق االول
أمام انرجي كوتبوس (-5صفر).
أع ـ ـيـ ــر ال ـ ــى بـ ــايـ ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن
ل ـم ــو س ــم  ،2010-2009ل ـك ــن بـعــد
ع ــودت ــه ك ـ ــان ع ـن ـص ــرا م ـه ـمــا فــي
ثالثية ( 2013أبطال أوروبا والدوري
والكأس المحليان).

 160م ـب ــاراة م ــع الـمـنـتـخــب (106
انتصارات و 30تعادال و 24هزيمة
فقط) يجعل نسبة فــوزه معه 66
بالمئة ،علما بأنه كان قاب قوسين
أو أدنى من تحقيق رقم قياسي لو

لم يسجل غابريل جيزوس هدف
الفوز الــودي للبرازيل في مارس،
واضـعــا حــدا لسلسلة المباريات
ال ـم ـت ـتــال ـيــة ألبـ ـط ــال ال ـع ــال ــم دون
هزيمة عند .22

التشكيلة األولية للمانشافت
 ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى:م ـ ـ ــان ـ ـ ــوي ـ ـ ــل ن ـ ــوي ـ ــر
(ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ)،
بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــو
(بـ ــايـ ــر لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن)،
م ـ ـ ـ ـ ــارك أنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــه ت ـي ــر
شتيغن (برشلونة
االس ـبــانــي) ،كيفن
تـ ـ ـ ـ ــراب (ب ـ ــاري ـ ــس
سـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان
الفرنسي).
 ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع:ج ـ ـ ـيـ ـ ــروم ب ــواتـ ـن ــغ
ومـ ــاتـ ــس هــومـيـلــس
ون ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ــول ـ ـ ــه
ويـ ـ ــوشـ ـ ــوا ك ـي ـم ـي ــش (ب ـ ــاي ـ ــرن
ميونيخ) ،ماتياس غينتر (بوروسيا
مونشنغالدباخ) ،يوناس هكتر (كولن) ،مارفين بالتنهاردت
(هــرتــا بــرلـيــن) ،أنطونيو رودي ـغــر (تشلسي االنـكـلـيــزي)،
يوناتان تاه (باير ليفركوزن).
 خط الوسط :يوليان دراكسلر (باريس سان جرمان)،يوليان براندت (باير ليفركوزن) ،ليون غوريتسكا (شالكه)،
إي ـل ـكــاي غ ــون ــدوغ ــان ول ـ ــوروا ســانـيــه (مــانـشـسـتــر سيتي
االنكليزي) ،طوني كروس (ريال مدريد االسباني) ،مسعود
أوزي ــل (أرس ـنــال االنـكـلـيــزي) ،سيباستيان رودي (بــايــرن
ميونيخ) ،سامي خضيرة (يوفنتوس االيطالي) ،ماركو
رويس (بوروسيا دورتموند).
 الهجوم :ماريو غوميز (شتوتغارت) ،توماس مولر(بايرن ميونيخ) ،تيمور فيرنر (اليبزيغ) ،نيلس بيترسن
(فرايبورغ).

عودة متعثرة لنوير بسقوط ألمــــانيا أمام النمسا

كلينسمان:
االحتفاظ باللقب
«أصعب ما يمكن تخيله»
( 1958و -- 1962لم يذكر كلينسمان
تحقيق إيطاليا ذلــك أيضا عامي
 1934و ،)1938وهذا األمر لم يتكرر
مرة أخرى ألنه ،ذهنيا ،أمر صعب
جدا حقا.
* قبل أن تحرز اللقب عام ،2014
وصلت ألمانيا الى نصف النهائي
عـلــى أق ــل تـقــديــر مـنــذ  .2002كيف
تفسر ثقافة الفوز االستثنائية؟
 أع ـت ـق ــد أن ث ـم ــة م ـس ـت ــوى مــنا لـضـغــط الطبيعي ،عـلــى مستوى
اآلمـ ـ ــال الـ ـمـ ـعـ ـق ــودة ...ي ـم ـك ـن ـنــا أن
ن ـص ـن ــف ذلـ ـ ــك ض ـغ ـط ــا إي ـج ــاب ـي ــا.
ال ـج ـم ـهــور األل ـم ــان ــي يـنـتـظــر على
الـ ـ ــدوام م ــن مـنـتـخـبــه ب ـلــوغ ال ــدور
نـصــف الـنـهــائــي عـلــى أق ــل تـقــديــر،
ب ــال ـت ــال ــي هـ ــذا األمـ ـ ــر م ـح ـف ــور فــي
الــذهــن ،والــاع ـبــون يــدركــون ذلــك.
عندما نذهب إلــى البطولة ،نقول
ألن ـف ـس ـن ــا "ي ـ ـجـ ــب أن ن ـب ـق ــى (ف ــي
ال ـب ـطــولــة) ح ـتــى األي ـ ــام األخـ ـي ــرة".
هــذا األمــر يساعد ،ألن التوقعات،
وال ـ ـض ـ ـغـ ــط  -بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
التسمية  -أمور تساعدك على رفع
مـسـتــواك .نعشق أن ي ــراودن ــا هــذا
الشعور.
* كيف كانت صدمة كأس العالم

لوف يقود تدريبات المنتخب االلماني

 1998ح ـي ــث اإلق ـ ـصـ ــاء م ــن الـ ــدور
ربــع النهائي مما أدى الــى نهاية
مسيرتك الدولية (كالعب) ،وكانت
نقطة البداية العادة بناء المنتخب
والوصول إلى النجاح الذي يتحقق
اليوم؟
 مهما كانت هوية البلد ،تحتاجدائما الختبار فترة سيئة للمضي
قدما والتفكير والـبــدء مــن جديد.
كــأس العالم  1998كانت بالنسبة
إلـيـنــا درس ــا ك ـب ـيــرا .حـتــى ل ــو كنا
نملك فريقا ممتازا (بـطــل أوروب ــا
 ،)1996ما حصل أدى الى تغييرات
كبيرة .عندما تعيش أوقاتا سيئة،
ي ـ ـقـ ــودك ذل ـ ــك ال ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،لـكــن
عندما تعيش أوقاتا جيدة ال تريد
تغيير أي ش ــيء ،مــونــديــال 1998
كان بالنسبة لنا الوقت المناسب
للتغيير .نـحــن مـحـظــوظــون ألننا
نتمتع فــي ألـمــانـيــا ،مـنــذ أن قمنا
بتغيير العديد من األمور في نظام
ال ـتــدريــب ،بــالـعــديــد مــن الـمــواهــب،
وجعلنا األم ــور ممكنة كما كانت
الحال في البرازيل.

في مباراة ودية ضمن
تحضيرات المانشافت
لمونديال  ،2018لم تكن
عودة حارس بايرن ميونيخ
مانويل نوير إلى المالعب
موفقة ،إذ مني المنتخب
األلماني بهزيمة هي األولى
أمام جاره ومضيفه النمساوي.

لم تكن عودة حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير
إلــى الـمــاعــب للمرة األول ــى منذ سبتمبر الماضي،
بـسـبــب ك ـســر ف ــي الـ ـق ــدم ،مــوف ـقــة إذ م ـنــي الـمـنـتـخــب
األلماني لكرة الـقــدم بهزيمة هــي األول ــى أمــام جــاره
ومضيفه النمساوي منذ  32عاما بنتيجة  ،3-1في
مباراة ودية أمس األول ،ضمن تحضيرات المانشافت
لمونديال .2018
وتعثرت المباراة من البداية ،إذ تأخرت ساعة و40
دقيقة عن موعدها بسبب األمطار التي أغرقت ملعب
"فورثرسيشتدايون" في كالغنفورت.
وتقدم أبطال العالم منذ الدقيقة  11بهدف لمسعود
أوزيل بتسديدة جميلة بيسراه بعد خطأ في تسديد
الكرة من حارس النمسا يورغ سيبينهاندل.
و بـقـيــت النتيحة عـلــى حــا لـهــا بالنسبة لمنتخب
المدرب يواكيم لوف الذي غاب عنه نجومه توماس
مولر وماتس هوميلس وطوني كــروس ،بينما بقي
ج ـي ــروم بــوات ـنــغ ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،ح ـتــى نـهــايــة
الشوط األول.
لـكــن أص ـحــاب األرض قـلـبــوا الـطــاولــة فــي الـشــوط
الثاني بهدفي مارتن هينتيريغر ( )53وأليساندرو
شوبف ( ،)69وحققوا فوزهم األول على جيرانهم منذ
أكتوبر .)1-4( 1986
وارتـ ــدت ال ـم ـبــاراة أهـمـيــة بــالـغــة لـنــويــر ،ألن لــوف
أعلن أنــه سيتخذ ق ــراره بشأن إبقائه فــي التشكيلة
الرسمية لنهائيات مونديال روسيا ،بناء على أدائه
في هذا اللقاء.
وأعـ ــادت مـشــاركــة الـقــائــد نــويــر ح ــارس برشلونة
اإلس ـب ــان ــي مـ ــارك-انـ ــدريـ ــه ت ـيــر شـتـيـغــن إلـ ــى مـقــاعــد
االحتياط ،بعدما قام بالمهمة أساسيا لنحو عام.
وال يتحمل حــارس بايرن مسؤولية الهدفين ،بل
قدم أداء جيدا ،وأنقذ منتخبه من فرص عدة في ظل
تقهقر الدفاع في الشوط الثاني من اللقاء.
وفي حال بقي ضمن التشكيلة النهائية لمونديال
روسـ ـي ــا ب ـي ــن  14ي ــون ـي ــو و 15ي ــول ـي ــو ،فـسـيـحـظــى

ن ــوي ــر بـفــرصــة
خــوض مباراة
تـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة
أخــرى قبل بدء
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،فــي
 8يـ ــو ن ـ ـيـ ــو ض ــد
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ــي
ليفركوزن.
وبالنسبة للمدرب
لوف ،فإن "العودة التي
حققها مانويل نــو يــر كانت
ج ـيــدة ب ـعــد غ ـيــابــه ل ـهــذه الـفـتــرة
الطويلة .هــذه الهزيمة مملة .قدمنا
شوطا أول جيدا لكننا خسرنا الكرة
كثيرا في الثاني ،وهذا األمر عقد األمور
علينا".
وواصــل" :هناك العديد من األشياء التي
خططنا لـهــا و ل ــم نطبقها .إذا لعبنا بهذه
الطريقة فــي كــأس العالم ففرصنا (بــإحــراز
الـلـقــب م ـج ــددا) سـتـكــون ضـئـيـلــة .لـكـنـنــا لن
نشعر باالنهزام بسبب ما حصل ،سبق لنا
أن لعبنا مـبــاريــات اسـتـعــداديــة مماثلة قبل
البطوالت األخرى" ،متابعا" :لكن بشكل عام،
هناك أشياء نحتاج الى تحسينها كثيرا في
األيام الـ 14المقبلة".
وفي التشكيلة التي بدأ فيها لوف مباراة
ام ــس األول ،حـصــل ه ــداف فــراي ـبــرغ نيلز
بيترسن ،الذي كان استدعاؤه الى التشكيلة
األولـ ـي ــة ال ـم ـكــونــة م ــن  27العـبــا
بمنزلة المفاجأة ،على فرصة
ال ــدف ــاع عــن ألـ ــوان المنتخب
لـلـمــرة األول ـ ــى ،رغ ــم أن ــه في
ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
عمره ،لكنه لم يقدم الكثير.
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أندرسون يسعى للبناء على إنجاز السويد في الملحق
يعول المنتخب السويدي لكرة
القدم على مدربه يانه أندرسون
الذي تمكن من بناء فريق
متوازن  ،وهو يطمح للوصول
الى ابعد ما يمكن في نهائيات
كأس العالم .2018

ي ـ ـ ــأم ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
السويدي يانه أندرسون البناء
على اإلنجاز الذي حققه العبوه
في الملحق القاري ،وذلك عندما
يخوضون غمار نهائيات كأس
ال ـعــالــم فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،المقامة
في روسيا بين  14الجاري و15
يوليو.
واعـتـقــد كـثـيــرون أن السويد
ستغيب عن كــأس العالم للمرة
ال ـثــال ـثــة ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،عـنــدمــا
أوقعتها قــرعــة الملحق الـقــاري
بمواجهة إيطاليا بطلة العالم
 4مـ ــرات ،لـكــن الع ـبــي أنــدرســون
خالفوا التوقعات وتسببوا في
غياب «االتزوري» عن النهائيات
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  60ع ــام ــا،
ب ـف ـضــل الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي سـجـلــوه
ذهابا ( 1-صفر ،ثم صفر -صفر
إيابا).
ولدى تسلم المدرب ( 55عاما)
مهمة اإلشـ ــراف عـلــى المنتخب
ال ــوط ـن ــي ب ـع ــد ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
أوروبا  ،2016كانت المعنويات
في أدنى مستوياتها ،بعدما ودع
«بلوغولت» البطولة القارية من
الدور األول دون أي فوز.
لكن أندرسون أعاد الروح إلى
منتخب بــاده في تلك األمسية
الـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرة مـ ـ ــن ش ـ ـهـ ــر ن ــوف ـم ـب ــر

ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــن ص ـمــد الع ـبــوه
في وجه اإليطاليين وأجبروهم
على االكتفاء بالتعادل السلبي
ف ــي م ـي ــان ــو ،لـيـخـطـفــوا بـطــاقــة
مشاركتهم في النهائيات للمرة
األولى منذ .2006
وي ــأم ــل مـنـتـخــب ال ـســويــد في
البناء على ما حققه في الملحق
عندما يصطدم فــي النهائيات
بعمالق آخــر يتمثل بالمنتخب
األلماني حامل اللقب ،الذي وقع
مـعــه ف ــي الـمـجـمــوعــة الـســادســة
ال ـ ــى ج ــان ــب كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
والمكسيك.

المشاركة أفضل إنجاز
والـمـشــاركــة فــي ك ــأس العالم
تعتبر أفضل إنجاز في مسيرة
أنـ ــدرسـ ــون ال ـ ــذي أم ـض ــى كــامــل
م ـس ـيــرتــه ك ــاع ــب ف ــي ال ـمــاعــب
المحلية ،حيث بدأ مشواره في
السبعينيات مع اليتس آي كاي
في مدينة هالمشتاد الجنوبية،
حيث الي ــزال حتى اآلن الـهــداف
التاريخي للفريق.
وكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ،ق ـ ـ ــاد أنـ ـ ــدرسـ ـ ــون
هــالـمـشـتــاد بــي ك ــاي للمشاركة
في كأس االتحاد األوروبــي عام
 ،2005ثم عاش فترة ناجحة مع

اندرسون خالل تدريبات السويد
اي إف كاي نوركوبينغ من 2011
حتى  ،2016توجها بإحراز لقب
الدوري المحلي عام .2015

ص ـح ـيــح أن أحـ ـ ــدا ال يـتــوقــع
مــن المنتخب ال ـســويــدي تـكــرار
إنجاز عام  1958حين وصل الى

ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة عـلــى أرض ــه
قبل الخسارة أمام برازيل بيليه
 ،5-2أو حـتــى ال ــوص ــول ال ــى ما

السويدي فورسبرغ يحترم التقاليد العائلية

إميل فورسبرغ

تعد كرة القدم بمنزلة تقليد عائلي لنجم وسط المنتخب
السويدي إميل فورسبرغ ،الذي يسافر الى مونديال روسيا
 ،2018طامحا بأن يحمل معه المستوى الذي
ظهر به في الموسمين األخيرين مع
فريقه اليبزيغ األلماني.
كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم تـ ـج ــري فــي
عروق عائلة الالعب (26
عـ ــامـ ــا)؛ جـ ــده ل ـي ـنــارت
فـ ــورس ـ ـبـ ــرغ داف ـ ـ ــع عــن
ألــوان ساندسفال شرق
ال ـ ـسـ ــويـ ــد ،ووالـ ـ ـ ـ ـ ــده ل ـيــف
ك ــان أس ـط ــورة ال ـفــريــق ذات ــه
بتسجيله  143هــدفــا فــي أكثر
من  400مباراة خاضها بين 1980
و.1990
وبعدما زاول ،في بادئ األمر ،رياضات
أخـ ــرى م ـثــل ال ـهــوكــي ،أك ـمــل ام ـيــل التقليد

العائلي بالتركيز على كرة القدم ،ووقع مع ساندسفال في
 ،2009حين كان في السابعة عشرة من عمره.
وفي حديث له مع صحيفة بيلد األلمانية عام  ،2015قال:
«أعتقد أني جمعت أفضل ما في كرة القدم من الجهتين :سرعة
والدي والمهارات الفنية لجدي».
وبعد أكثر من  100مباراة مع فريق مسقطه ،وقع فورسبرغ
عام  2013مع مالمو الذي فتح الباب أمام الالعب لنيل لقب
بطل الدوري السويدي مرتين ( 2013و )2015والمشاركة في
دوري أبطال أوروبا موسم .2015 2014-
وفي  ،2014سجل فورسبرغ بدايته الدولية ضد مولدافيا،
وفي العام نفسه لفت أنظار األلماني رالف رانغنيك الذي كان
يشغل منصب المدير الرياضي في نادي سالزبورغ النمسوي
المملوك من نفس الشركة الراعية لاليبزيغ.
وفــي الـعــام الـتــالــي ،قــرر اليـبــزيــغ الــرهــان عـلــى الـســويــدي
لمساعدته للصعود الى الدرجة األولى ألول مرة في تاريخه،
وقد ارتقى الى مستوى التوقعات ،وساهم في موسمه األول
بصعود فريقه الى دوري األضواء.

ولم ينته األمر عند هذا الحد ،بل ساهم في إنهاء فريقه
موسمه األول في الدرجة األولى وصيفا لبايرن ميونيخ البطل
بفضل تمريراته الحاسمة ( ،)18وشارك في الموسم التالي
بدوري األبطال للمرة األولى في تاريخ النادي.
ورغـ ــم ت ــراج ــع أداء ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـث ــان ــي ل ــه في
البوندسليغا ،لعب فورسبرغ دورا مهما في إنقاذ الموسم
وح ـصــول فــريـقــه عـلــى الـمــركــز ال ـســادس الـمــؤهــل ال ــى ال ــدور
التمهيدي الثاني من الدوري األوروبي (يوروبا ليغ)ّ .
ويــدخــل فــورسـبــرغ الــى الـمــونــديــال الــروســي وهــو يمني
النفس بمواصلة تألقه للسماح لبالده بتحقيق عودة موفقة
الى البطولة العالمية بعد غيابها عنها منذ  ،2006وتعزيز
مكانته شخصيا ،مما سيزيد عدد األندية المهتمة بخدماته
والسيما اإلنكليزية منها ،وتحديدا أرسنال.
وشــاء ت المصادفة أن تقع السويد في نهائيات روسيا
 2018ضمن المجموعة السادسة مع ألمانيا حاملة اللقب،
ما سيضع فورسبرغ في مواجهة زميله في اليبزيغ المهاجم
األساسي لـ «ناسيونال مانشافت» تيمو فيرنر.

حققه عام  1994حين وصل الى
نـصــف الـنـهــائــي قـبــل أن يخسر
أمام «سيليساو» بالذات بهدف

روم ــاري ــو ،لـكــن ال ـفــرصــة قائمة
ل ـب ـلــوغ ال ـ ــدور ال ـثــانــي ع ـلــى أقــل
تقدير.

تشكيلة المنتخب السويدي
• للمرمى :روبن أولسن (كوبنهاغن الدنماركي) ،وكريستوفر
ن ــوردف ـي ـل ــدت (سـ ــوانـ ــزي س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي) وكـ ــارل-يـ ــوهـ ــان
يوهانسون (غانغان الفرنسي).
• ل ـلــدفــاع :أن ــدري ــاس غــرانـكـفـيـســت (ك ــراس ـن ــودار ال ــروس ــي)
وفيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد االنكليزي) وميكايل
لوستيغ (سلتيك االسكتلندي) ولودفيغ اوغوستينسون (فيردر
بريمن االلماني) وبونتوس يانسون (ليدز اإلنكليزي) واميل
كرافث وفيليب هيالندر (بولونيا االيطالي) ومارتن اولسون
(سوانزي).
• للوسط :سيباستيان الرسون (هال االنكليزي) ،وغوستاف
سفنسون (سياتل األميركي) ،وألبين ايكدال (هامبورغ االلماني)
وام ـي ــل ف ــورس ـب ــرغ (الي ـب ــزي ــغ األلـ ـم ــان ــي) ،وف ـي ـك ـتــور كــايـســون
(كراسنودار) ،وجيمي دورماز (تولوز الفرنسي) ،وماركوس رودن
(كروتوني اإليطالي) ،واوسكار هيلييمارك (جنوى اإليطالي).
• للهجوم :ماركوس بيرغ (العين االماراتي) وجون غيديتي
(االف ـي ــس االس ـب ــان ــي) واي ـ ــزاك كـيـســي-ثـيـلــن (فــاســانــد بيفيرن
البلجيكي) وأوال تويفونن (تولوز).

شين «مورينيو» يواجه ألغام الساحة العالمية آمال كوريا الجنوبية معلقة
على نجاعة سون
ي ـل ـقــب ش ـي ــن ت ــاي-ي ــون ــغ مـ ـ ــدرب ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة بــ«مــوريـنـيــو آس ـيــا» (نـسـبــة الــى
البرتغالي جــوزيــه مــوريـنـيــو) لكن فــي ظل
مهمة صعبة ج ــدا فــي ك ــأس الـعــالــم ،يبقى
ال ـس ــؤال :هــل يـقــوم أيـضــا بـ ـ «ركــن الحافلة»
وإغالق دفاعه في روسيا؟
حظي العب الوسط الدولي السابق البالغ
 49عاما بإعجاب الكثيرين بسبب أفكاره
التكتيكية وشخصيته القوية ،منذ تسلمه
مهام المنتخب الوطني في يونيو .2017
يملك شين في تشكيلته العبا من الطراز
العالمي يتمثل بمهاجم توتنهام االنكليزي
س ــون هـيــونــغ-مـيــن .لـكــن كــوريــا الجنوبية
وقعت في مجموعة ليست بالسهلة تضم
ألمانيا بطلة العالم والطامحتين المكسيك
والسويد.
ول ـ ــم ي ـك ــن م ـف ــاج ـئ ــا ق ـي ــام ــه ب ــاس ـت ــدع ــاء
«م ـج ـم ــوع ــة ق ـ ـ ــذرة» م ــن  12م ــداف ـع ــا ضـمــن
ت ـش ـك ـي ـل ــة أول ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـ ـت ـ ـخـ ــوض نـ ـه ــائـ ـي ــات
المونديال ،وذلك لتعزيز صالبة خط الظهر
لديه ،بينما سيلقى بالحمل الهجومي على
سون.
بـلــغ «م ـحــاربــو الـتــايـغــوك» ال ــدور نصف
النهائي في مونديال  2002الذي استضافته
ب ــاده ــم م ــع ال ـي ــاب ــان ،بـيــد أن ـهــم ع ــان ــوا في
تصفيات .2018

قبل إشــرافــه على المنتخب األول ،أحرز
شين تقريبا كل شيء على مستوى الفرق،
مثل لقب ال ــدوري المحلي  6م ــرات كالعب
ودوري أبطال آسيا مرة واحدة ،في مسيرة
امتدت بين َ
عامي  1992و.2004
وبـ ـع ــدم ــا اسـ ـتـ ـه ــل م ـ ـشـ ــواره
التدريبي في نادي كوينزالند
رور اال س ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرا لـ ـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ــدأ
بمنصب الـمــدرب المساعد
م ــع الـمـنـتـخــب م ـنــذ ،2014
وصــوال الى العام الماضي
عندما حل بدال من االلماني
أو ل ــي شتيليكه ا ل ـم ـقــال من
منصبه ،علما انه أحرز لقب
دوري أبطال آسيا مدربا مع
سيونغنام في .2010
وأن ـه ــى ع ــام 2017
بـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
كوريا الى لقب شرق
آسـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ــي ط ــوكـ ـي ــو،
س ــاح ـق ــا الـ ـي ــاب ــان 1-4
في طريقه ،فنال رضى
المشجعين ووسائل
االعالم.
ال ش ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي أن
شـيــن سيضطر ا لــى

مواجهة مدربين من طراز أرفع هذه المرة،
على غــرار يواكيم لــوف مــدرب ألمانيا ،في
س ـعــي اليـ ـص ــال ب ـ ــاده ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة في
تاريخها الى االدوار االقصائية.

شين تاي -يونغ

تحتاج كوريا الجنوبية الى ان ينقل نجمها سون هيونغ-مين نجاحه مع توتنهام
االنكليزي الى الساحة العالمية ،عندما يخوض معها نهائيات مونديال روسيا
 2018في كرة القدم.
ودعت كوريا من دور المجموعات في مونديال البرازيل  .2014وفي روسيا ،لن
تكون مهمتها سهلة برفقة ألمانيا بطلة العالم والسويد والمكسيك في المجموعة
السادسة ،إال ان المنتخب اآلسيوي يضم في صفوفه مهاجما المعا هو سون
الذي ترك بصمة رائعة الموسم المنصرم في الدوري االنكليزي الممتاز ،مساعدا
فريقه اللندني على الحلول ثالثا والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
سجل أحد أبرز الالعبين اآلسيويين البالغ  25عاما 18 ،هدفا في مختلف
المسابقات ،لينهي موسما مميزا يأمل مواصلته في روسيا .2018
وحققت كوريا انجازا رائعا في مونديال  2002الذي استضافته مع اليابان،
عندما بلغت نصف النهائي ،إال ان المجموعة الحالية من الالعبين لم تنجح
في االرتقاء الى مستوى تشكيلة المدرب الهولندي غوس هيدينك آنذاك.
وقاد سون بمفرده تقريبا «محاربي التايغوك» الى وصافة كأس آسيا ،2015
عندما خسروا امام استراليا المضيفة في المباراة النهائية .مستواه الالفت منحه
بطاقة العبور من باير ليفركوزن األلماني الى توتنهام االنكليزي ،وأصبح في شمال لندن
من الالعبين المحبوبين لدى جماهير «سبيرز».
ويــأمــل ســون نقل نجاحه الــى المنتخب الوطني وجماهيره التواقة لتكرار معجزة
 ،2002وهو يملك االسلحة المناسبة لتهديد مرمى السويد في المباراة االفتتاحية في
 18يونيو .ويحتاج الكوريون واقعيا الحــراز نقاط أيضا ضد المكسيك ،وتنتظرهم
ألمانيا في المباراة األخيرة في قازان.
وبعد رشقهم بالحلويات (وهو ما يعد إهانة في كوريا الجنوبية) لدى عودتهم من
البرازيل قبل أربعة أعــوام ،سيحتاج العبو المنتخب الكوري الى ان يكون سون في عز
تألقه اذا ما أرادوا تفادي تكرار المشهد.

أوسوريو عنيد المكسيك أم «مجتهدها»؟
في المكسيك ،يعتبره البعض
مدربا عنيدا ،بينما يصفه آخرون
بــالـمـجـتـهــد .بـعــد  32ش ـهــرا على
رأس الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـمـنـتـخــب
المكسيك ،يملك الكولومبي خوان
كــارلــوس أوســوريــو سجال جيدا
يتضمن  30فوزا ،و 8تعادالت و7
خسارات.
يـ ـق ــول ع ـن ــه ال ـ ــدول ـ ــي ال ـس ــاب ــق
خاريد بورغيتي «لقد حقق تأهال
س ـه ــا ن ـس ـب ـيــا ل ـن ـهــائ ـيــات ك ــأس
العالم».
أم ــا أن ــدري ــس غـ ـ ــواردادو العــب
الوسط وقائد الفريق فيؤكد انه
«منذ قدومه ،جعلنا نشعر بأننا
جيدون جدا».
ال يتردد في دراســة المنتخب
المنافس جيدا ويقوم بتحليالته
الفنية في مؤتمراته الصحافية.
يـقــارب ال ـمــدرب اللعبة مــن خالل
اعـ ـتـ ـم ــاده ع ـل ــى مـ ـب ــدأ ال ـ ـمـ ــداورة
كثيرا مما جعله عــر ضــة لبعض
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات :ف ـخ ــال  45م ـب ــاراة

اش ـ ـ ـ ــرف فـ ـيـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي ل ـ ــم يـ ـق ــم ب ــاخ ـت ـي ــار
التشكيلة ذاتها مطلقا.
وب ـح ـســب م ـن ـت ـقــديــه ،ف ــإن هــذا
الـتـغـيـيــر ال ــدائ ــم ع ـلــى التشكيلة
االساسية منع المنتخب من تقديم
أسلوب لعب خاص به ،وبالتالي
ف ــإن ال ـفــريــق ي ـق ــدم م ـب ــاري ــات بال
احاسيس بحسب ما يقولون.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول روبـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــو غ ــومـ ـي ــس
جونكو الالعب السابق والمحلل
ح ــال ـي ــا «م ـن ـت ـخ ــب أوسـ ـ ــوريـ ـ ــو ال
يلعب» كرة قدم.
ومني المنتخب بهزائم فادحة
اب ــرزه ــا ض ــد تـشـيـلــي بـسـبــاعـيــة
ن ـظ ـي ـف ــة فـ ــي ربـ ـ ــع نـ ـه ــائ ــي ك ــوب ــا
أم ـيــركــا ع ــام  ،2016أو  4-1ضد
ألمانيا فــي كــأس ال ـقــارات ،2017
لـكــن أوس ــوري ــو يـكــرر دائ ـمــا بأنه
«متفائل وسعيد وفخور» قبل ايام
من بداية مونديال روسيا .ويؤكد
«أتطلع بفارغ الصبر الى انطالق
المونديال».

أوسوريو يقود تدريبات المكسيك

سون هيونغ-مين

ماركيز يستعد لمشاركته الخامسة
يستعد المدافع المكسيكي المخضرم رافايل ماركيز
لالنضمام الى مجموعة محدودة من الالعبين الذين
شاركوا في نهائيات كأس العالم في كرة القدم خمس
مرات ،عندما يخوض غمار مونديال روسيا .2018
وسينضم ماركيز الى مواطنه انطونيو كارباخال،
وااليـ ـط ــال ــي جــان ـلــوي ـجــي ب ــوف ــون وااللـ ـم ــان ــي لــوثــار
ماتيوس في تحقيق هذا االنجاز ،لكن بدل ان يعيش
نهاية مسيرة هادئة ،فان ابن التاسعة والثالثين يصل
الى روسيا بعد ارتباط اسمه بشبكة تجارة مخدرات
بزعامة راوول فلوريس هرنانديز ،حيث أدرجت وزارة
الخزانة األميركية اسمه ضمن الئحة من  21شخصا
و 42كيانا ،مرتبطين بهذه الشبكة.
واشــارت وزارة الخزانة الى وجــود «عالقة قديمة»
بـيـنــه وب ـيــن ف ـلــوريــس ،وان ال ــاع ــب ال ــدول ــي تـصــرف
كـ «واجهة» لألخير ،وسجل باسمه أصــوال تعود الى
شبكة المخدرات .وبعدما ألغيت تأشيرة الدخول الى
الــواليــات المتحدة وتــم حجز امــوالــه فــي المصارف
المكسيكية ،أخذ ماركيز اجــازة لثالثة اشهر لينكب
على تحضير دفاعه في هذه القضية.
وب ـع ــد ف ـ ــوزه ب ـق ــرار ل ـع ــدم تـجـمـيــد مـمـتـلـكــاتــه في
المكسيك ،عاد للمالعب ،لكن التحقيق المستمر اليزال
يحيط بهذا المدافع الذي يستطيع شغل مركز العب
الوسط الدفاعي ايضا ،ما دفع بشركة كوكاكوال الراعية
للمنتخب بالمطالبة بعدم السماح له بالتدريب وهو

رافايل ماركيز
يحمل شعارها وهو ما حصل بالفعل.
و يــؤ كــد م ــدرب المنتخب المكسيكي ،الكولومبي
خوان كارلوس أوسوريو ،أن ماركيز الذي اعتزل مع
ناديه اطلس مؤخرا هو قائد فعلي بقوله «ال نقاش
بأنه يستطيع اخراج افضل ما لدى فريقه».
وحمل ماركيز شــارة القائد في مشاركاته االربــع
السابقة ،فــي حين سيكون نائبا للقائد هــذه المرة.
ونفى أوسوريو ان يكون قد استدعى ماركيز ليجلسه
على مقاعد الالعبين االحتياطيين بقوله «األمر يتعلق
بمعايير رياضية».
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ً
بلجيكا وإنكلترا األوفر حظا
في المجموعة السابعة
يبدو منتخبا بلجيكا وإنكلترا لكرة
الـقــدم األوف ــر حظا لبلوغ ال ــدور ثمن
النهائي عن المجموعة السابعة في
مونديال  ،2018بينما تعول تونس
وبنما ،التي تشارك للمرة األولى ،على
حدوث مفاجآت في المجموعة الصعبة.
ويـ ـت ــوق ــع أن يـ ـق ــدم ال ـج ـي ــل الــذه ـبــي
ل ـم ـن ـت ـخ ــب "الـ ـشـ ـي ــاطـ ـي ــن الـ ـحـ ـم ــر"
البلجيكي الكثير بقيادة نجوم
من طينة كيفن دي بروين وإدين
هازارد وروميلو لوكاكو.
وتسبب خروج بلجيكا من ربع
النهائي قبل  4اعوام في مونديال
البرازيل في خيبة أمل كبيرة ،لكن
المنتخب كان حينها شابا لم يبلغ
ســن الـنـضــوج ،بـيــد أن ال ـخــروج من
الــدور ذاتــه في كأس أوروبــا  2016في
فرنسا اعتبر فشال ذريعا عجل برحيل
المدرب مارك ويلموتس الذي حل بدال
منه اإلسباني روبرتو مارتينيز.
وت ــأهـ ـل ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا دون م ـشــاكــل
لنهائيات مونديال  ،2018لكن الشكوك

التشكيلة األولية للمنتخب البلجيكي
 الـتـشـكـيـلــة األولـ ـي ــة م ــن 28العبا
 للمرمى :كون كاستيلز(ف ــول ـف ـس ـب ــورغ االل ـم ــان ــي)
وتـيـبــو ك ــورت ــوا (تشلسي
االن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي) وس ـ ـي ـ ـمـ ــون
م ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــول ـ ـيـ ــه (ل ـ ـي ـ ـف ـ ــرب ـ ــول
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) وم ــات ــس سـيـلــز
(مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ــدرل ـ ـ ـخـ ـ ــت م ــن
نيوكاسل االنكليزي).
 الــدفــاع :توبي ألدفيريلد ويــانف ـي ــرت ــون ـغ ــن (ت ــوتـ ـنـ ـه ــام االن ـك ـل ـي ــزي)
ودي ــدري ــك بــويــاتــا (سـلـتـيــك االسـكـتـلـنــدي)
ولوران سيمان (لوس انجليس األميركي) ولياندر دندونكر
(أنــدرلـخــت) وكريستيان كاباسيلي (واتـفــورد االنكليزي)
وفنسان كومباني (مانشستر سيتي االنكليزي) وجوردان
لوكاكو (التسيو االيطالي) وتوماس فيرمايلن (برشلونة
االسباني).
 الــوســط :يانيك كــاراسـكــو (دال ـيــان الصيني) وناصرالشاذلي (وســت بروميتش ألبيون االنكليزي) وكيفن دي
بــرويــن (مانشستر سيتي) ومــوســى ديمبيلي (توتنهام)
ومــروان فياليني (مانشستر يونايتد االنكليزي) وعدنان
ي ــان ــوزاي (ريـ ــال ســوس ـي ـيــداد االس ـب ــان ــي) وت ــوم ــا مونييه
(باريس سان جرمان الفرنسي) ويوري تييليمانس (موناكو
الفرنسي) وأكسل فيتسل (تيانجين كوانجيان الصيني).
 ال ـه ـجــوم :مـيـتـشــي بــات ـشــواي (ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــدااللماني) ،كريستيان بنتيكي (كريستال باالس االنكليزي)،
إديـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــازار (تـ ـشـ ـلـ ـس ــي) ،ث ـ ــورغ ـ ــان ه ـ ـ ـ ــازار (ب ــوروسـ ـي ــا
مــونـشـنـغــادبــاخ االل ـمــانــي) ،رومـيـلــو لــوكــاكــو (مانشستر
يونايتد) ،ودرايس مرتنز (نابولي االيطالي).

قائمة حول قــدرة المدرب الجديد على أن
يخرج من هذا المنتخب الموهوب أفضل
مــا لــديــه ،وأث ــار ق ــرار مــارتـيـنـيــز استبعاد
أحد أعمدة المنتخب ،صانع ألعاب روما
االيطالي راديــا ناينغوالن ،موجة استياء
عارمة لدى المشجعين.
في المقابل ،ستكون طموحات إنكلترا
أكـ ـث ــر ت ــواض ـع ــا ب ـع ــد خ ــروج ـه ــا م ــن ثـمــن
ال ـن ـه ــائ ــي فـ ــي آخ ـ ــر ب ـطــول ـت ـيــن كـبـيــرتـيــن
شــاركــت فيهما ،ويـقــود منتخب "األس ــود
ال ـثــاثــة" حــالـيــا غــاريــث ســاوثـغـيــت ،الــذي
ضخ دما شابا في التشكيلة ،وعينه على
لقب كــأس اوروب ــا  2020وحـتــى مونديال
 2022في قطر.
وي ــرت ـب ــط م ـس ــار الـمـنـتـخــب االن ـك ـل ـيــزي
ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر بـلـيــاقــة
نجمه وقائده هــاري كين ،هــداف توتنهام
هــوتـسـبـيــر ث ــال ــث الـ ـ ـ ــدوري ،وق ــدرت ــه على
ترجمة نجاحه الكبير مع النادي الى تألق
مع المنتخب.
ويغص خط هجوم المنتخب االنكليزي
بـشـبــاب مــوهــوب ـيــن ،لـكــن الـمـشـكـلــة تكمن

ف ــي خ ــط وس ـط ــه ال ـ ــذي يـبــدو
غـيــر مــؤهــل ل ـخــوض الـعــرس
العالمي.
وتـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــت آمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ــونـ ــس
بـتـحـقـيــق الـ ـف ــوز ف ــي م ـب ــاراة
م ــون ــدي ــال ـي ــة ألول مـ ـ ــرة مـنــذ
 ،1978م ـ ــع إ ص ـ ــا ب ـ ــة ن ـج ـم ـهــا
يــوســف الـمـســاكـنــي وغـيــابــه عن
روس ـ ـيـ ــا  .2018وقـ ـ ـ ــارن الـ ـم ــدرب
نبيل معلول غـيــاب المساكني عن
المنتخب ا لـتــو نـســي بـغـيــاب ليونيل
ميسي عن المنتخب األرجنتيني.
ب ــدوره ــا ،ت ـشــارك بـنـمــا الول م ــرة في
كأس العالم ،وهي تعتبر أضعف حلقات
المجموعة السابعة ،وقد تشكل بارقة األمل
الوحيدة بالنسبة الى "نسور قرطاج" في
تحقيق الفوز االول المنشود .ودفع التأهل
لـلـمــونــديــال منتخب "ل ــوس كــانــالـيــروس"
الختبار قــدراتــه أمــام منتخبات اوروبـيــة،
ف ـكــانــت ال ـخ ـس ــارة م ــدوي ــة أمـ ــام ســويـســرا
بنصف دزينة نظيفة.

ساوثغيت الجريء الذي دفع الشباب إلى «األسود الثالثة»
يتمتع مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت بمعظم
آداب الـتـصــرف الـبــريـطــانـيــة وال ـه ــدوء ،إال أن ــه يخفي
خلف هذا المظهر الخارجي الساكن ،شخصية صلبة
صنعت ثورة في المنتخب وضخت فيه روح الشباب.
عين ساوثغيت ( 47عــامــا) فــي منصبه بعد إقالة
المدرب السابق سام أالردايس في سبتمبر  ،2016وعمل
بجهد خلف الكواليس لتطبيق أسالبيه وابتكاراته،
محافظا في الشكل وأمام اإلعالم على سماته الهادئة.
الرجل الذي عرف بأنه أقرب الى "سيد لطيف" ،استطاع
من خلف ابتسامته المحببة كسر تقاليد وأعراف قائمة
في منتخب "األسود الثالثة" ،وإبعاد عديد من األسماء،
وفي مقدمها المهاجم واين روني والحارس جو هارت.
ولم تمض أشهر على توليه مهامه ،بداية في سبتمبر
 2016كبديل موقت ألالردايس وبعدها في نوفمبر بشكل
دائم ،حتى وجد أن الوقت قد حان إلبعاد "الفتى الذهبي"
روني عن التشكيلة ،في خطوة اعتبرت جريئة بحق "نجم"
من طينة الالعب السابق لمانشستر يونايتد.
ل ــم ي ـخــش ســاوث ـغ ـيــت ،ال ــاع ــب ال ـســابــق ف ــي صـفــوف
أندية عدة مثل أستون فيال وميدلزبره ،تحمل مسؤولية
قــرارات صارمة بحق النجوم .مصير رونــي كــان مماثال
لالعب أرسنال جاك ويلشير والحارس هارت اللذين لم
يستدعهما الى تشكيلة الالعبين الـ  23التي ستخوض
غمار مونديال .2018
في روسيا ،سيراهن ساوثغيت على العبين شبان ،من
أمثال ماركوس راشـفــورد (مانشستر يونايتد) ،ترينت
ألـكـسـنــدر -أرن ــول ــد (ل ـي ـفــربــول) ،روب ــن لــوف ـتــوس -تشيك
(تشلسي) وغيرهم.

مسار صعب
يـعـكــس الـ ـم ــدرب الـنـحـيــل ف ــي إدارتـ ـ ــه للمنتخب

حمل ساوثغيت شــارة قائد بــاالس فــي ســن ال ـ 22
فقط في موسم  1993-1994الذي شهد صعود الفريق
الى الدوري الممتاز .وبقي يحظى بتقدير في كريستال
باالس حتى بعد انتقاله الى أستون فيال عام .1995
دفــع ذك ــاؤه وصــابـتــه بــالـمــدرب تـيــري فينيبالز
إلى استدعائه للمنتخب اإلنكليزي للمرة األولى في
 .1995في العام التالي ،وجد نفسه في مباراة شكلت
نقطة ّ
تحول في مسيرته :نصف نهائي كأس أوروبا
ضد ألمانيا.
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غاريث ساوثغيت

الباحث عن لقبه األول الكبير منذ التتويج اليتيم في
كأس العالم  1966على أرضه ،المسار الصعب الذي
خبره كــاعــب ،السيما فــي نــادي بداياته كريستال
باالس.
ويقول الالعب السابق لباالس جيف توماس إن
غرفة المالبس في الـنــادي "كانت تضم العبين من
أصحاب الشخصية القوية ،مثل أندي غراي ،طوني
فينيغان وايان رايت ،إال أن أحدا لم يكن لديه كلمة
سيئة ليقولها عنه".
وأضاف" :كان يحظى بصفات قيادية من البداية،
ول ــم يـخــش يــومــا أن يــدلــي بــرأيــه ويـسـمــي األش ـيــاء
بأسمائها عندما تسوء األمور ( ،)...كان دائما أكبر من
ّ
تحمل المسؤولية ،لدرجة إبقائنا جميعا
عمره في
على السكة الصحيحة".

هازارد من حديقة برين
إلى ستامفورد بريدج
كـ ــان ال ـط ـفــل إدي ـ ــن ه ـ ـ ــازارد ي ـمــر عبر
فتحة في السياج الفاصل بين حديقة
منزل والديه وأرض ملعب مجاور في
مدينة برين-لو-كومت ،باالنزالق أسفل
عارضة خشبية ...إلى اليوم ،ال يزال
ذل ــك الملعب يحمل آث ــار الـخـطــوات
االولى لالعب الذي غدا نجما وقائدا
للمنتخب البلجيكي لكرة القدم.
بين المنزل المتواضع ا لــذي
ترعرع فيه مع أشقائه الثالثة
األصغر ،وارض ملعب برين ،ال
يــو جــد إال بعض الشجيرات،
كان هناك سياج يتعين على
الع ــب تـشـلـســي االنـكـلـيــزي
ح ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ان يـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــره
بصعوبة يوميا للذهاب
لركل الكرة عندما اصبح
في عمر يسمح له بذلك.
وروى القائد التاريخي
ل ـل ـنــادي بــاس ـكــال دومــوات ـي ـيــه في
 ،2016لـ"فرانس بــرس"" ،ال توجد
أرجوحة في منزل عائلة هــازارد.
ال ي ــوج ــد سـ ـ ــوى ال ـ ـ ـكـ ـ ــرات .إن ـه ــا
ك ــرات ادي ــن وتـلــك الـتــي يرسلها
العبو برين دون انتباه من فوق
السياج" ،مضيفا ان كل من رأى
اديــن يلعب "أدرك سريعا انه
يـتـمـتــع ب ـش ــيء غ ـيــر مــوجــود
لدى أقرانه".
الـ ـم ــدرب األول إلديـ ــن كــان
مـيـكــايــل ب ــاول ــي ،نـجــل رئيس
ال ـن ــادي ،والـ ــذي أدرك سريعا
أن الـطـفــل الـصـغـيــر سيتحول
ليصبح نجما عالميا.
ويـسـتــذكــر بــاولــي ب ــدوره:
"بعد أول تدريب،
ق ـ ـلـ ــت لـ ـ ــوالـ ـ ــدي
+ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــا ،ل ــدي ـن ــا

العب موهوب .+لقد كان إدين".
لم تخف موهبة ه ــازارد على أحــد .ففي
كل دورة ،وفي مواجهة أندية مهمة واكثر
شهرة قادمة من الخارج ،كان يتم اختياره
دائما افضل العب.
ول ــد إدي ــن فــي كـنــف عــائـلــة كــرويــة حتى
الثمالة .والــده لعب في الدرجة الثانية مع
نادي ال لوفيير ،البلدة التي ولد فيها ابنه
الموهوب ،أما والدته كارينا فكانت أيضا
الع ـبــة ك ــرة ق ــدم وم ـهــاج ـمــة ،وش ــارك ــت في
دوري الدرجة األولــى لكرة القدم النسائية
في بلجيكا .وقالت في تصريحات لصحيفة
"ل ــو بــاريــزيــان" الفرنسية ع ــام  2011إنها
اعتزلت وهي حامل بإدين.
حاليا ،يــزاول األشقاء الثالثة كرة القدم
ع ـلــى م ـس ـتــوى م ـح ـتــرف :إديـ ــن ( 27عــامــا)
مع تشلسي االنكليزي ،ثورغان ( 25عاما)
مــع مــونـشـنـغــادبــاخ ،وكـيـلـيــان ( 22عــامــا)
الــذي وقــع الـعــام الماضي مــع تشلسي في
التشكيلة الرديفة.
ودأب إدين على ارتياد ملعب برين حتى
ناهز عمره العاشرة ،وتحول الــى جوهرة
مصقولة ال يزال مسؤولو النادي يأسفون
انها تركت ناديهم من دون "تعويض" نظرا
لصغر سـنــه .قبل بلوغه الـســن الـتــي يحق
للنادي عندها نيل تعويض على االنتقال
( 10أعوام) ،ترك فيه إدين مدينته برين-لو-
كومت الواقعة على بعد  50كلم من الحدود
الفرنسية ،وانضم الى نادي توبيزي.
ف ــي ال ــراب ـع ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـع ـم ــر ،الـتـحــق
بمركز التأهيل التابع لنادي ليل الفرنسي،
وبدأ بعد ذلك بعامين مسيرته االحترافية
في الدوري الفرنسي .في  ،2012انتقل الى
تشلسي اللندني وملعبه ستامفورد بريدج،
وساهم في تأهل بلجيكا لمونديال ،2018
حيث يحلم مع زمالئه بإهداء بالدهم أول
لقب عالمي في تاريخها.

بعد التعادل  ،1 -1أضاع ساوثغيت ركلة الجزاء
الترجيحية الحاسمة .وعلى رغم غضب المشجعين
مــن مـشــاركـتــه الحـقــا فــي إع ــان للبيتزا يسخر من
إضــاعـتــه لـلــركـلــة ،حــافــظ عـلــى مـكــانــه فــي المنتخب
وخاض معه  57مباراة.
اعـ ـت ــزل ف ــي  ،2006وت ــول ــى م ـه ـمــة الـ ـت ــدري ــب فــي
م ـي ــدل ــزب ــره ،ع ـلــى رغـ ــم أنـ ــه ل ــم ي ـكــن يـتـمـتــع بـكــامــل
المؤهالت المطلوبة لتدريب ناد في الدوري الممتاز.
وقد أقيل بعد أشهر من هبوط الفريق للدرجة األولى
في .2009
مسيرته مع المنتخب بدأت بتدريب شباب دون
 21عاما في  .2013صاحب الشخصية الهادئة كان
الخيار األمثل بعد الفضيحة التي أطاحت أالردايس
(تسجيل يعطي فيه "نصائح" حول التالعب بقوانين
االنتقاالت).
يدرك ساوثغيت أنه سيكون تحت مجهر المتابعة
مــن المشجعين فــي روس ـيــا ،وهــو تحد يقبل عليه
بإصرار" :أنا مصمم كما الجميع على أن أكون ناجحا
( ،)...أريد أن أفوز ،وأنا جاهز لتحدي الجميع".

كين ً يحجز بالمثابرة
مكانا بين الكبار
في مونديال روسيا  ،2018سيكون هــاري كين
"النجم" األبــرز في المنتخب اإلنكليزي لكرة
ال ـقــدم ،لكن مسيرة الصعود الــى القمة
ل ـل ـم ـهــاجــم األشـ ـق ــر ل ــم ت ـك ــن سـهـلــة،
واح ـتــاج خاللها مـ ــرارا -بالمثابرة
والـ ـتـ ـع ــب -إلقـ ـن ــاع ال ـم ـش ـك ـك ـيــن فــي
قدراته.
ولد مهاجم توتنهام هوتسبر على
بعد أقل من عشرة كيلومترات من ملعب
وايت هارت الين .عثر النادي اللندني على
العب في إمكان مشجعيه أن يعتبروه "واحدا
لم
م ـن ــا" ،لـكــن ال ــوص ــول ال ــى رأس حــربــة الـفــريــق
يكن سهال.
أرسـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــال ،ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــري ـ ـ ــم ل ـ ـتـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ،تـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ــي
سنوات البداية ،بعدما اعتبره ليس قويا بما يكفي وال يتمتع
بالسرعة المطلوبة.
تبدل األمــر كثيرا فــي  .2018المهاجم البالغ  24عــامــا ،سيكون
قائد انكلترا وحامل عبء آمالها في مونديال روسيا ( 14يونيو-15
يوليو) ،وهو الذي سجل  147هدفا في األعوام األربعة األخيرة لناديه
والمنتخب.
ويقول أحد كشافي توتنهام ،ديفيد بريكنيل ،لوكالة فرانس برس:
"كان يمكنكم أن تالحظوا حتى وهو في سن صغيرة ،أنه قادر على ركل
الكرة بطريقة جيدة".
درب بريكنيل كين وهو لما يزل في السادسة من العمر في نادي ريدجواي
روفــرز للناشئين ،حيث خطا نجم انكليزي آخر هو ديفيد بيكهام ،خطواته
األولى في كرة القدم .وأوضح "أقوم باألمر نفسه منذ أكثر من  20عاما ،ولربما
برز العبان أو ثالثة بهذا الشكل (طوال هذه المدة)" .وما لفت انتباه المدرب كانت
مهارات "مختلفة" لكين في منطقة الجزاء.
وأضاف بريكنيل "إننا كنا نجري تمرينا على التسديد ،وسألت هل ثمة أحد
منكم يلعب بين الخشبات الثالث؟ ،فرفع (كين) يده".
وتابع "قــام بصد الكرة بطريقة ال تصدق ،الــى اليمين ،اليسار ،تحويلها فوق
العارضة ،كل شيء .قلت لنفسي (ممتاز ،وجدنا حارس مرمى)" ،قبل أن يتدخل والدا
كين إلعادته الى مركزه المفضل في الهجوم .بعد أرسنال ،انتقل إلى واتفورد على
سبيل التجربة ستة أسابيع ،اال ان ما أقنع توتنهام بضمه كانت "ثالثية" سجلها
في مرمى فريق وايت هارت الين .ال يحظى كين بموقع "نجم" على ساحة كرة القدم
العالمية .هو ليس في مرتبة البرتغالي كريستيانو رونالدو أو االرجنتيني ليونيل
ميسي .ما يميزه بالنسبة الى من تابعوا مسيرته ،هو المثابرة والتعب للوصول.

تشكيلة المنتخب اإلنكليزي
ح ـ ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى:
جـ ـ ـ ـ ــاك بـ ــاتـ ــانـ ــد
(ستوك سيتي)،
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردان
بـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــورد
(ايفرتون) ،نيك
بوب (بيرنلي).
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع:
كـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــل ووك ـ ـ ـ ــر
(م ـ ــانـ ـ ـشـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي)،
جـ ـ ــون س ـتــونــز
(مـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــر
سـ ـيـ ـت ــي) ،ه ـ ــاري
م ــاغ ــواي ــر (لـيـسـتــر
سيتي) ،كيران تريبييه
(تــوتـنـهــام هــوتـسـبــر) ،دانــي
روز (توتنهام هوتسبر) ،آشلي يونغ (مانشستر
يــونــايـتــد) ،فـيــل جــونــز (مانشستر يــونــايـتــد)،
غاري كايهل (تشلسي) ،ترينت ألكسندر-أرنولد
(ليفربول).
الـ ــوسـ ــط :إيـ ــريـ ــك داي ـ ــر (ت ــوتـ ـنـ ـه ــام) ،دي ـلــي
آل ــي (تــوتـنـهــام) ،جيسي لـيـنـغــارد (مانشستر
يونايتد) ،جوردان هندرسون (ليفربول) ،روبن
لــوفـتــوس-تـشـيــك (كــريـسـتــال بـ ــاالس) ،فــابـيــان
ديلف (مانشستر سيتي).
الهجوم :جايمي فاردي (ليستر) ،ماركوس
راشفورد (مانشستر يونايتد) ،رحيم سترلينغ
(مانشستر سيتي) ،هاري كاين (توتنهام) ،داني
ويلبك (أرسنال).
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معلول يمتلك األسلحة الالزمة
لتخطي مجموعته الصعبة
أكد مدرب المنتخب التونسي
لكرة الـقــدم نبيل معلول امتالكه
"األس ـل ـحــة ال ــازم ــة لـعـبــور ال ــدور
األول" ف ــي م ــو ن ــد ي ــال  2018فــي
روس ـ ـيـ ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وق ــوع
"ن ـس ــور ق ــرط ــاج" ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـس ــاب ـع ــة ال ـص ـع ـبــة م ــع إن ـك ـل ـتــرا
وبلجيكا وبنما.
وشـ ــدد م ـع ـلــول ،ف ــي حـ ــوار مع
وك ــال ــة ف ــران ــس ب ــرس ،عـلــى ق ــدرة
منتخب بالده على تقديم نتيجة
جيدة في المونديال الروسي ،رغم
أنــه سيخوضه في غياب العبين
مؤثرين يتقدمهم قائد المنتخب
يوسف المساكني بسبب االصابة،
وفيما يلي نص الحوار:

تشكيلة المنتخب التونسي
حـ ـ ــراسـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى :أيـ ـم ــن
المثلوثي (الباطن السعودي)،
وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــز ح ـ ـ ـسـ ـ ــن (ش ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــورو
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي) ،وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروق ب ــن
مصطفى (الشباب السعودي).
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع :حـ ـ ـم ـ ــدي الـ ـنـ ـق ــاز
(الــزمــالــك ال ـم ـصــري) ،ودي ــان
برون (غنت البلجيكي) ،ورامي
الـ ـب ــدوي (ال ـن ـج ــم ال ـســاح ـلــي)،
وي ــوه ــان ب ــن ع ـل ــوان (لـيـسـتــر
سيتي االنكليزي) ،وصيام بن
يوسف (قاسم باشا التركي)،
وياسين مرياح (الصفاقسي)،
وأس ــام ــة ال ـ ـحـ ــدادي (دي ـج ــون
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي) ،وع ـ ـلـ ــي م ـع ـل ــول
(األهلي المصري).
خ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــط :ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــري (مـ ــون ـ ـب ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــه
الـفــرنـســي) ،ومـحـمــد أمـيــن بن
عـ ـم ــر (األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي)،
وغيالن الشعاللي (الترجي)،
وال ـفــرجــانــي ســاســي (الـنـصــر

ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي) ،وأح ـ ـمـ ــد خـلـيــل
(االف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي) ،وسـ ـي ــف ال ــدي ــن
الخاوي (تروا الفرنسي).
الـ ـهـ ـج ــوم :ف ـخ ــر ال ــدي ــن بــن
يــوســف (االت ـفــاق الـسـعــودي)،
وأنـ ـي ــس الـ ـب ــدري (ال ـت ــرج ــي)،
وبـ ـ ـس ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــرارف ـ ــي (ن ـي ــس
ال ـفــرن ـســي) ،ووه ـبــي ال ـخــزري
(ريـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي) ،ون ـع ـي ــم
السليتي (ديجون الفرنسي)،
وصابر خليفة (االفريقي).

• ه ـ ـ ــل ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ا ع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار أن
الترتيب الرابع عشر لمنتخبكم
ف ــي تـصـنـيــف االتـ ـح ــاد الــدولــي
(ف ـي ـفــا) ،يبشر بـتــألــق كبير في
مونديال روسيا 2018؟
 ه ـ ــذا ال ـت ـص ـن ـيــف تــاري ـخــيبــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـنــا ول ـل ـش ـعــب ،ان
ت ـت ـق ــدم ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـتــون ـس ـيــة
على فرق مثل هولندا وايطاليا
والمكسيك .نحن فخورون جدا،
ول ـك ــن ي ـج ــب م ــواص ـل ــة ال ـع ـمــل.
ندرك جيدا أننا ضمن مجموعة
صعبة للغاية ،وقمنا بتطوير
األداء لناحية اللياقة البدنية،
ويبقى الكثير من العمل أمامنا.
• في تقديرك ،هل ستتمكنون
من عبور الدور األول؟
 نـ ـش ــارك ل ـل ـمــرة ال ـخــام ـســة،وآمل أن تكون األفضل ،نتواجد
ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة ص ـع ـبــة ج ــدا
ت ـضــم ب ـلــديــن كـبـيــريــن ف ــي كــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم (ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا وب ـل ـج ـي ـك ــا).
سـنـلـعــب ال ـن ــد لـلـنــد دون عـقــد.
أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــا ن ـم ـت ـلــك األس ـل ـحــة
للعب جيدا وعبور الدور األول.
نحن هنا للعب وليس لدينا ما
نخسره .سنستغل كــل الفرض
وسنحاول (دغدغتهم) ،ليدركوا
ان ـنــا ه ـنــا لـتـحـقـيــق االن ـت ـصــار.
أعتقد بصدق وأنا جدا متفائل
بالحظوظ التي نملكها الجتياز
الدور األول.
• مــا هــو مفتاح النجاح من
أجل التألق؟
 أحاول التقليل من األهميةال ـتــي يعطيها الــاع ـبــون لهذه
المباريات .سيكون هناك الكثير
م ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط والـ ــره ـ ـبـ ــة خ ــال
مـبــاريــات كــأس الـعــالــم .حاولت
ال ـع ـم ــل أس ــاس ــا ع ـل ــى ال ـجــانــب
ال ـن ـف ـســي ،وأن أف ـه ـم ـهــم أن كل
األمـ ــور ممكنة خ ــال ال ـم ـبــاراة.
يمكن أن نفوز بمبارياتنا .هي

تستمر  90أو  95دقيقة .يجب
الـتـخـلــي عــن ال ـخــوف والــرهـبــة،
واللعب مثلما اعتدنا".
• سـ ـتـ ـح ــرم ــون م ـ ــن الـ ــورقـ ــة
الرابحة يوسف المساكني الذي
يغيب بسبب اإلصــابــة ،إلــى أي
مدى ُيعتبر خسارة لتونس؟
 ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــا كـ ـ ـن ـ ــي ب ــا لـ ـنـ ـسـ ـب ــةل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ك ـمــا
(ليونيل) ميسي في األرجنتين
وكـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــانـ ــو (رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو)
للبرتغال .عندما يغيب فاألمر
كــارثــي .بــالــرغــم مــن أن عـمــره ال
يـتـجــاوز  27عــامــا ،لــديــه تأثير
ع ـلــى ال ـف ــري ــق وان ـس ـج ــام كبير
(م ــع ب ــاق ــي ال ـم ـهــاج ـم ـيــن) .هــذه
ضــر بــة موجعة معنويا .لجهة
األداء ،هــو مــن أفضل الالعبين
فـ ــي آ خ ـ ــر  30أو  40ع ــا م ــا فــي

ي ـح ـمــل الـ ــدولـ ــي ال ـت ــون ـس ــي وهـ ـب ــي الـ ـخ ــزري،
العــب نــادي ريــن الفرنسي المعار مــن سندرالند
اإلنكليزي ،أمل بالده بتخطي الــدور االول ضمن
مجموعة قوية في أول مشاركة بكأس العالم لكرة
القدم  2018في روسيا بعد غياب  12عاما.
وسيكون التعويل عليه مضاعفا في ظل ابتعاد
نجم المنتخب و قــا ئــده يــو ســف المساكني وطه
ياسين الخنيسي بسبب االصابة ،علما أن الخزري
نفسه غ ــاب عــن آخ ــر مـبــاراتـيــن وديـتـيــن لتونس
بسبب إصابة في الفخذ ،إال أن المدرب نبيل معلول
أدرج اسمه ضمن التشكيلة الرسمية من  23العبا.
وانضم العب الوسط الهجومي ( 27عاما) الى
سـنــدرالنــد فــي يـنــايــر  ،2016وأع ـيــر ال ــى ري ــن في
صيف عام  .2017وقدم موسما مميزا مع الفريق
الفرنسي ،فشارك في  24مباراة في الدوري سجل
خاللها تسعة أه ــداف ،بحسب إحـصــاء ات رابطة
الدوري الفرنسي.

غوميز يقود تدريبات منتخب بنما
حتى عام  .2004بعد ذلك بعامين،
تولى تــدريــب منتخب غواتيماال
عــام ـيــن ،قـبــل االن ـت ـقــال ال ــى ن ــادي
س ــان ـت ــا فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ب ــوغ ــوت ــا
فترة عام ،والعودة الى المنتخب
الوطني الكولومبي في .2010
ول ــم تـســر تجربته الـثــانـيــة مع
م ـن ـت ـخــب ب ـ ـ ــاده ع ـل ــى أفـ ـض ــل مــا
يــرام ،إذ انتهت بعد نحو عام اثر
اتهامه بالتعدي على امــرأة تردد
ان ـه ــا أه ــان ـت ــه ف ــي إح ـ ــدى حــانــات
كولومبيا .استقال غوميز وقال في
بيان ،ان ما قام به "هو أمر شائن
من قبلي حيال والدتي ،زوجتي،
وكل امرأة في عائلتي وفي بالدي".

وبعدما بدا أن مسيرة المدرب
قد شارفت على األفول ،منح فرصة
ج ــدي ــدة بـ ــدء ا م ــن ع ــام  2014مع
بنما ،لمحاولة تعويض الخيبة
الكبيرة التي أصيب بها منتخب
الـبــاد بفشله فــي بلوغ مونديال
البرازيل .2014
ولـ ـ ــدى ت ـع ـي ـي ـنــه ،قـ ــال غــوم ـيــز:
"اليوم نبدأ المسار الذي سيحملنا
الى روسيا  ."2018في  18يونيو
ع ـنــدمــا ت ـخ ــوض بـنـمــا مـبــاراتـهــا
األولـ ــى ف ــي الـمـجـمــوعــة الـســابـعــة
ض ــد ب ـل ـج ـي ـكــا ،س ـي ـكــون ال ـم ــدرب
المخضرم قد وفى بوعده.
واكتسب غوميز مكانة البطل

ال ـقــومــي ف ــي ب ـن ـمــا .وع ـل ــى الــرغــم
م ــن ان الـمـنـتـخــب الـصـغـيــر ليس
مــرشـحــا لـعـبــور الـ ــدور األول في
م ـج ـمــوعــة ت ـض ــم أيـ ـض ــا ان ـك ـل ـتــرا
وت ــون ــس ،لـكــن ال ـم ــدرب ال يخفي
فرحته" :أنا سعيد في بنما ،الناس
يظهرون عاطفة تجاهنا :يحبون
ويحترمون المنتخب الوطني وما
حققناه".
وأضاف "ثمة الكثير من الحب
حاليا .أشعر كأنها المرة األولــى
(التي يشارك فيها بكأس العالم).
أنا سعيد وفخور .سأقول للناس:
استمتعوا بذلك".
(أ ف ب)

إنكلترا تستعد للمونديال بالفوز على نيجيريا
خ ــرج الـمـنـتـخــب اإلنـكـلـيــزي
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرا م ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــه
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة قـ ـب ــل األخ ـ ـيـ ــرة
لـمــونــديــال روس ـيــا  ،2018على
حـســاب ضيفه الـمـتــأهــل ايضا
للنهائيات المنتخب النيجيري
 1-2ا مـ ـ ــس األول ع ـل ــى مـلـعــب
"ويمبلي" في لندن.
وهـ ــو الـ ـف ــوز الـ ـ ــودي ال ـثــانــي
ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ــن أص ـ ـ ــل  5م ـ ـبـ ــاريـ ــات
خـ ـ ــاض ـ ـ ـهـ ـ ــا رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب
غاريث ساوثغايت منذ نهاية
التصفيات األوروبـيــة ،وتحقق
بفضل هدفين سجال في الشوط
االول عبر غاري كايهل وهاري
كاين.
وت ـ ـ ـخـ ـ ــوض ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا الـ ـت ــي
حـسـمــت تـشـكـيـلـتـهــا الـنـهــائـيــة
ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال الـ ـ ــروسـ ـ ــي
الـمـقــرر اع ـت ـبــارا مــن  14الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،م ـ ـبـ ــاراة تـحـضـيــريــة
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة الـ ـخـ ـمـ ـي ــس فـ ـ ــي لـ ـي ــدز
ض ــد كــوس ـتــاري ـكــا ق ـبــل الـسـفــر
ال ـ ــى روس ـ ـيـ ــا ح ـي ــث ت ـل ـعــب فــي
المجموعة السابعة الى جانب
تونس وبنما وبلجيكا.
أما نيجيريا ،فتلعب بعد غد

فرحة العبي المنتخب اإلنكليزي بهدف كين
مباراتها التحضيرية األخيرة
ضــد تشيكيا فــي ا لـنـمـســا قبل
االن ـت ـقــال ال ــى روس ـي ــا لـخــوض
مشاركتها العالمية السادسة
ضـمــن الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة الــى

ج ـ ــان ـ ــب ك ـ ــرواتـ ـ ـي ـ ــا وايـ ـسـ ـلـ ـن ــدا
واالرجنتين.
وسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرت ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ع ـل ــى
مـجــريــات ال ـشــوط االول ،خالفا
ل ـل ـثــانــي الـ ـ ــذي ق ــدم ــت ف ـي ــه اداء

تونس ،وساهم في  80في المئة
من األهداف التي ُسجلت خالل
التصفيات س ــواء بالتمريرات
الحاسمة أو التسجيل مباشرة.

س ـن ـت ـع ــام ــل مـ ــع غ ـ ـيـ ــاب أف ـض ــل
مفتاح هجومي لدينا لكننا لن
نغير تنظيم الفريق .سنحافظ
عـلــى الـطــريـقــة نـفـسـهــا السيما

مــع نعيم السليتي الــذي يمكن
أن يـقــوم بالمهمة عـلــى الجهة
ال ـي ـســرى كـمــا يـفـعــل م ــع فريقه
ديجون (الفرنسي).

الخزري يحمل أمل «نسور قرطاج» بعبور الدور األول

بنما تعول في تجربتها األولى على الخبير غوميز
س ـي ـكــون الـ ـم ــدرب الـكــولــومـبــي
هــرنــان داري ــو غوميز على موعد
مــع مهمة اعـتــادهــا فــي مسيرته،
وهي قيادة منتخب إلى نهائيات
كأس العالم لكرة القدم وفيها ،لكنه
سيكون في روسيا على موعد مع
تحد مختلف وهو قيادة بنما في
أول مشاركة لها في المونديال.
وستكون نهائيات  2018محطة
جديدة في مسيرة حافلة للمدرب
ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر  62ع ــام ــا ،بعد
تجارب مع منتخبات كولومبيا،
واإلكوادور ،وغواتيماال.
وبدأت مسيرة غومير التدريبية
كمساعد لفرانسيسكو ماتورانا،
في مهمة تخللتها قيادة كولومبيا
الـ ـ ــى كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم م ــرت ـي ــن عـلــى
التوالي في  1990و.1994
وفي  ،1995تولى غوميز مقاليد
اإلدارة الفنية للمنتخب ،ونجح
فــي إيـصــالــه ال ــى مــونــديــال 1998
فــي فرنسا ،حيث فشل فــي عبور
الدور األول.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ع ـ ـي ـ ــن م ـ ــدرب ـ ــا
ل ـ ـ ــإك ـ ـ ــوادور وتـ ـمـ ـك ــن أي ـ ـضـ ــا مــن
ت ـح ـق ـي ــق األه ـ ـ ـ ــم ،ب ـق ـي ــادت ـه ــا ال ــى
نهائيات كــأس الـعــالــم فــي كوريا
الجنوبية واليابان  ،2002للمرة
األولى أيضا.
وبقي غوميز مدربا لإلكوادور

جانب من تدريبات منتخب تونس

بــاه ـتــا ،وض ــرب ــت ب ــاك ــرا بـعــدمــا
افتتحت التسجيل منذ الدقيقة
 7بهدف لكايهيل الــذي رد على
من انتقد استدعاء ه للمنتخب،
بتحويله الكرة برأسه في الشباك
النيجيرية اثر ركلة ركنية.
وأ نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى أ صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب األرض
الشوط األول متقدمين بهدفين
وذلك بفضل كاين الذي وصلت
إل ـ ـيـ ــه الـ ـ ـك ـ ــرة فـ ـتـ ـق ــدم بـ ـه ــا ع ـنــد
مـ ـش ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة ث ــم أطـلـقـهــا
قوية ارضية في الزاوية اليمنى
( ،)39مسجال هــدفــه الـثــامــن في
م ـشــاركــاتــه الـسـبــع األخ ـي ــرة مع
بالده.
وع ــادت نيجيريا ال ــى أج ــواء
اللقاء ،مسجلة هدفها األول في
م ــرم ــى إن ـك ـل ـتــرا م ــن أص ــل ثــاث
مواجهات بينهما (خسرت وديا
صفر 1-عام  1994وتعادال سلبا
ف ــي الـ ـ ــدور االول م ــن مــونــديــال
 ،)2002وذلك بعد كرة مرتدة من
القائم اثــر تسديدة مــن أوديــون
اي ـغ ــاه ــو ،فـسـقـطــت أمـ ــام العــب
وسـ ــط ارسـ ـن ــال ال ـي ـكــس ايــوبــي
الــذي تابعها في شباك جوردن
بيكفورد (.)47

وبعد هذا الموسم ،لم ُيخف الالعب التونسي
الذي ُيلقبه مدرب رين صبري لموشي بـ "قاطرة
الفريق" ،رغبته في تغيير وجهته الموسم القادم.
وقال في تصريح أخيرا لقناة "بي ان سبورت":
"لست ضد البقاء ضمن فريق رين ،ولكنني منفتح
على كل (العروض)" ،مضيفا أن "الهدف هو المرور
للدور الثاني في كأس العالم وسيكون أمرا رائعا
ً
لتونس" ،وإنجازا غير مسبوق لها في مشاركتها
الخامسة بالمونديال.
وتابع" :لسنا فرنسا وال إسبانيا وال البرازيل،
ولكن سنحاول بذل كل الجهد ،دون ندم ،إلسعاد
التونسيين".
ويـعـتـمــد مـعـلــول عـلــى تشكيلة تـضــم العبين
ينشطون في بطوالت أوروبية (السيما الفرنسية)
وعربية ،مما "يمكن ان ينتج مزيجا جيدا" ،وفقا
للخزري.
وي ّ
ُ
عول معلول على سرعة الخزري العنيد في

الميدان لدعم خط الهجوم ،وخصوصا أن
تونس ستفتقد خدمات المساكني الذي
خـضــع لعملية جــراحـيــة فــي الــواليــات
المتحدة ،لمعالجة إصابة في ركبته
الـيـمـنــى ت ـعــرض لـهــا خ ــال ال ـم ـبــاراة
األخ ـيــرة لـنــاديــه الــدحـيــل فــي ال ــدوري
القطري الذي توج بلقبه.
وتشارك تونس ،التي تحتل الترتيب
 14فــي آخ ــر تصنيف االت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم (فيفا) الصادر في  17مايو
 ،2018في نهائيات كــأس العالم ضمن
المجموعة السابعة الصعبة التي تضم
منتخبين قويين هما انكلترا وبلجيكا،
إضافة الى بنما .ويخوض "نسور قرطاج"
مباراتهم األولى ضد المنتخب اإلنكليزي
في  18يونيو المقبل.

الخزري
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فكرة االستثمار
الناقصة

أ .د .غانم النجار

لم يتم تأسيس مكتب االستثمار الكويتي بلندن ،الذي صار
واليزال ربما محور ارتكاز لالستثمار الخارجي بشكل مخطط
له ،بل جــاء ت الفكرة عندما زاد دخل النفط فجأة سنة ،١٩٥٢
وترتب على ذلك رغبة بريطانية في اإلبقاء على الجزء األكبر
ً
مــن تلك األم ــوال ضمن منطقة اإلسترليني دعـمــا لالقتصاد
البريطاني .وعندما بــدأت المناقشات داخــل أروقــة الحكومة
البريطانية بكل مستوياتها كوزارة الخارجية أو البنك المركزي
أو وزارة المالية أو هيئة ضريبة الدخل ،أو غيرها ،كان التصور
أن يقوموا بعرض فكرة واحــدة ال غير يتحقق عبرها الهدف
المنشود ،دون تفاصيل ودون تعقيدات .كانت تلك الفكرة هي
ً
بدال من بقاء الفوائض النفطية الكويتية في حساب ودائع في
بريطانيا ،فإنه يتم نقلها إلى بورصة لندن وإدماجها بسوق
األوراق المالية.
لم يتم عرض الموضوع على الشيخ عبدالله السالم بالشكل
المطلوب بــادئ ذي بــدء ،فما كــان من المعنيين باألمر إال أن
قرروا تشكيل وفد من عدة جهات مالية في لندن ،والتوجه إلى
الكويت للحديث مباشرة مع األمير ،وهكذا كان.
ً
ً
فوجئ الوفد أوال بعدم حماس ،فضال عن عدم رغبة الشيخ
ً
للفكرة ،مبديا رغبته في اإلبقاء على األوضاع كما هي ،وديعة
ً
فــي الـبـنــك ،م ــؤك ــدا أن ال ــدخ ــول فــي ال ـبــورصــة مـســألــة مـعـقــدة،
وتحتمل الــربــح كما تحتمل الـخـســارة .إضــافــة إلــى ذلــك فقد
ً
فاجأهم أيضا بأن الفوائض النفطية المذكورة هي أموال الدولة،
وبالتالي هي ليست ماله الخاص ،بل هي أموال الشعب.
لم يحصل الوفد البريطاني ،كما يتضح ،على إجابة واضحة
مــن الـشـيــخ ،لـمــا ظ ـنــوا أن ـهــا ف ـكــرة بسيطة وم ـجــرد استثمار
فوائض مالية ستدر عليه زيــادة في الــدخــل ،بل صــار عليهم
أن يجيبوا على أسئلة لم يكونوا قد تهيأوا لها ،أغلبها يدور
ح ــول مــن يملك ه ــذه الـفــوائــض الـمــالـيــة؟ هــل الـشـيــخ عبدالله
السالم باسمه الشخصي ،أم الدولة الكويتية؟ وفي هذه الحالة
كان عليهم أن يجدوا إجابة للسؤال األصعب ،وهو أن ما بين
الكويت وبريطانيا هو اتفاقية حماية ،وليست اتفاقية عالقات
دبلوماسية ،فالعالقات الخارجية كانت مسؤولية بريطانيا،
وبقيت كذلك حتى استبدالها باتفاقية صداقة ،وبالتالي إعالن
استقالل الكويت في  ١٩يونيو .١٩٦١
ً
كانت اإلجابات صعبة ،ولكن الشيخ كان مصرا على الحصول
على إجابات لتحديد طبيعة العالقة ،فالمسألة تتجاوز الشق
المالي ،وبالنسبة للبريطانيين ،على الرغم من أن القوانين تمنع
الكثير ،فإن المال ،كما يقال "عديل الروح" ،وفي سبيله البد من
مراجعة القوانين ،كما سنرى.

د .ناجي سعود الزيد

لم يتغير شيء!!
ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـ ـنـ ــواب وم ــا
يقبضون فإنني وبكل فخر أذكركم بالتالي:
"رس ــال ــة مــوجـهــة إل ــى ال ـن ــواب "أ.ش ،ن.
ص ،ج .ك ،خ.ع ،م.ن ،ش.ع" ،وبقية الثالثة
ً
عشر نائبا الذين استلموا رواتب إضافية
بفتوى مفصلة لهذا الغرض ،والتي بلغت
ً
مبلغا وقدره ( )405.600دينار ،استلموها
من خزانة الدولة ،التي كان من المفترض
بهم أن يكونوا أكثر مداراة لمخزونها من
ً
ً
األم ــوال خــوفــا مــن اإلف ــاس ،خصوصا أن
رئ ـيــس الـلـجـنــة الـمــالـيــة (أ.ش) وعـضــوهــا
(ن .ص) من ضمنهم ،فهم عوملوا معاملة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـح ـج ــة أو بـ ــأخـ ــرى ل ــزي ــادة
دخـ ـلـ ـه ــم ،رغـ ـ ــم ع ـل ـم ـه ــم الـ ـمـ ـسـ ـب ــق ،وق ـب ــل

ْ
"تدنع" نفسه على
فكيف يثق مواطن بنائب
 650دينارا باالستثناء؟
ً
ومـ ــا ال ـ ــذي ي ـم ـنــع ه ـ ــؤالء مـسـتـقـبــا من
التفليس بالبالد ،و"احـنــا نتطمنش على
طريقة جال ...جال؟!".
هذه المقالة نشرتها في "القبس" تحت
عنوان "جال ...جال" بتاريخ  ،19/9/1996مما
يعني أنــه لم يتغير شــيء بالرغم من نفي
مجلس ال ـ ــوزراء وم ـحــاولــة بـعــض الـنــواب
تدارك األمر ...واألسماء الكاملة التي حذفت
من المقالة هي من حركة حدس أو السلف،
وها هي الحكومة تعطي جمعية اإلصالح
كل ما تريد ،برغم الدليل الثابت أن "حدس"
عملت ضدها أثناء االحتالل.

ال ـتــرش ـيــح ل ـل ـع ـضــويــة ،بـ ــأن رواتـ ـ ــب ن ــواب
األمة متواضعة ،وال حجة لديهم للمطالبة
أو بقبول هبات حكومية قــد ُت َّ
فسر بغير
موضعها.
على أيــة ح ــال ،وحـتــى ال يلتبس األمــر
على ناخبهم فــي المعركة المقبلة ،فإننا
ننصحهم بإعادة هذه األموال إلى خزينة
ً
الدولة بدال من السكوت المطبق المتبوع
بحجج وا ه ـيــة ،وإ ل ـقــاء التبعة القانونية
على مجلس الوزراء و"الفتوى والتشريع"،
ً
فهم قبلوا بما كانوا مقبلين عليه ماديا
ً
ومـ ـعـ ـن ــوي ــا وآثـ ـ ـ ـ ــروا عـ ـل ــى أن ـف ـس ـه ــم ه ــذه
التضحية ،وإن لم يفعلوا ذلك فإننا نحث
مؤيديهم على إعــادة التفكير بانتخابهم،

صفحتان لـ «تان تان»
بـ  422ألف دوالر
بـيـعــت صفحتا ر س ــوم أصليتان
م ـ ــأخ ـ ــوذت ـ ــان م ـ ــن ألـ ـ ـب ـ ــوم ال ـق ـص ــص
ال ـ ـم ـ ـصـ ــورة "ك ـ ـ ـ ــوك أن سـ ـ ـت ـ ــوك" فــي
م ـ ـغـ ــامـ ــرات ت ـ ـ ــان تـ ـ ـ ــان ،الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ق ـبــل
الماضية ،في مــزاد علني ب ــ 422ألف
دوالر ف ــي داالس ب ــوالي ــة تـكـســاس
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــق م ـ ــا أعـ ـلـ ـن ــت دار
"هيريتدج أوكشنز".
واشترى الرسوم ،وهي من توقيع
إيرجيه مــؤلــف مـغــامــرات "تــان تــان"،
جــامــع لـلــرســوم مــن بــروكـســل ،فضل
عدم الكشف عن هويته ،حسبما قال
المتحدث إريك برادلي ،وكان الرسام
ً
إيرجيه من بروكسل أيضا.
وج ــرى الـمــزاد فــي تـكـســاس ،لكنه
نقل مباشرة في أماكن عدة ،من بينها
المقر العام لدار "هيريتدج أوكشنز"
فــي هــولـنــدا الــواقــع ق ــرب أوتــريـخــت.
ورس ــم إيــرج ـيــه هــاتـيــن الصفحتين
ع ــام  ،1957وتـقـعــان فــي صـفـحــة 58
مــن األلـبــوم التاسع عشر لمغامرات
تــان ت ــان .ولــم تحققا السعر المقدر
ً
أســاســا بـيــن  720و 960أل ــف دوالر.
ً
ونادرا ما تعرض رسوم أصلية كهذه
إليــرجـيــه فــي ال ـس ــوق .وك ــان الــرســام
يهدي إلى بعض أصدقائه المقربين
هــذه الــرســوم ،وفــق مــا أوضـحــت دار
(أ ف ب)
		
المزادات.

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

سامحوا الفاطر إذا خيط العسل
ّ
قــطــر ْب قـطــرات مــن عــذق النخيل
وك ــان تحت الـظــل قــاعــد فــي كسل
والسموم تهب في الرمضا وتشيل
وأرسل المرسول ما ندري ْش َ
رسل
وعادته  :ما ْيحب َمـ ّـدات البخيل!
وانكسر له يوم بالشهر الفضيل!
َّْ
 ...ورد ...غطاها

ً
تطبيقا لمقولة توفيق الحكيم
«انتهى عصر القلم وبدأ عصر
القدم» ،غاب النصاب عن جلسة
قانون الصحة النفسية ،وحضر في
بطولة الروضان!
ً
لم يختلف األمر كثيرا ،فالنواب
ً
دائما على دكة االحتياط ،والحكومة
ً
تفوز دوما والمشجعون يصفقون...
ُ
المجلس غاب في القلم وغلب في
القدم يا توفيق!
صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

األردنيين في العادة "يهبون" في لحظة غضب طارئة،
ثم ال يلبثون أن يهدأوا عندما يشعرون باقتراب أي
خطر قد يهدد وطنهم ،وهــذا حدث في مــرات سابقة
كثيرة ،حيث ما لبثت األمور أن عادت إلى طبيعتها،
بعدما وصل التأزم ذروته كما يقال!
لقد أثبتت التجارب التاريخية ،وعلى مدى نحو
قرن بأكمله ،أن األردنيين يثورون في لحظة معينة
كالقنابل المتفجرة ،لكنهم عندما يشعرون بأي خطر
يهدد بلدهم أو يهدد نظامهم ال يلبثوا أن يتناسوا
أوجاعهم ،ويغلبوا األهــم على المهم ،فكل شــيء إال
الــوطــن وتماسكه ،وكــل شــيء إال أن يحصل فــي هذا
البلد ،الــذي يشبه أقحوانة على طــرف الصحراء ،ما
حصل في بعض الدول العربية القريبة والبعيدة.

إن المشكلة في األردن ،إضافة إلى أنها باألساس
مشكلة اقتصادية ،هي موقعه الجغرافي الذي جعله
ً
ً
ً
دائما وأبدا جزءا من الوجدان الفلسطيني ،وفي قلب
المشكلة الفلسطينية ،وأنه بقي يتلقى انعكاسات ما
يجري فــي الـعــراق وفــي ســوريــة ،وحقيقة فــي الوطن
العربي كله ،فهو يقع في قلب هــذا الــوطــن ،ويصاب
بصداع شديد إذا شعر أي بلد عربي بــأي وجــع في
رأسه.
ال شــك فــي أن األردن ـي ـيــن ل ـجــأوا إل ــى كــل مــا جــرى
في األيام األخيرة ،كاعتراض على بعض السياسات
ً
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،ورفـ ـض ــا لـبـعــض إج ـ ــراءات
التعاطي مع صندوق النقد الــدولــي ،لكن باألساس
ما أوصلهم إلى ذروة التوتر هو ما جرى ويجري في

هذه المنطقة ،وخصوصا في فلسطين ،وما يتعرض
له الشعب الفلسطيني ،وفي سورية وفي العراق وفي
اليمن ...وفي كل مكان من هذا الوطن الكبير.
ل ـقــد ط ــال ــب ال ـم ـح ـت ـجــون وال ـم ـت ـظ ــاه ــرون بــرحـيــل
الحكومة الحالية ،وحقيقة إنــه يجب أن ترحل هذه
الـحـكــومــة اسـتـجــابــة لــرغـبــة غالبية األردن ـي ـيــن ،لكن
المشكلة تكمن في أن ما يعكر المزاج العام للشعب
األردني ،ويدفعه إلى كل هذه االحتجاجات العنفية،
ال يقتصر على األوضاع االقتصادية المتردية ،وعلى
ً
األزم ــة مــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،بــل هـنــاك أيـضــا
األوض ــاع العربية البائسة ،وكــل هــذا التشظي الذي
ض ــرب ليبيا وال ـع ــراق وس ــوري ــة وال ـي ـمــن ،وه ـنــاك أم
القضايا كلها وهي القضية الفلسطينية المقدسة.

أظهرت أكبر دراسة أجريت حتى اليوم
نشرت نتائجها في الواليات المتحدة ،أن
العالجات الجديدة التي تستهدف الورم
ً
السرطاني وفقا لخريطته الجينية وليس
ُ
ِّ
لفئته العامة ،تحسن بشكل كبير فرصة
البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعالجات
التقليدية.
فكل سرطانات الثدي والكبد وغيرها
ليست متشابهة .و مـنــذ س ـنــوات يكثف
الباحثون الجهود لفك الرموز الجينية
لألورام السرطانية ،السيما تلك المقاومة
للعالجات التقليدية إليجاد التحوالت
الـجـيـنـيــة ل ــدى مــريــض مـعـيــن وتكييف
العالج الذي سيعطى له.
وتعتبر هذه العالجات ّ
الهدافة واعدة
ً
جدا ،لكن كان ينبغي أن تثبت فعاليتها
ب ـ ــاألرق ـ ــام ،وهـ ـ ــذا م ــا ب ــاش ــره ف ــري ــق مــن
الباحثين بوالية تكساس األميركية في
عام  2007مع دراسة بعنوان "إمباكت".
ً
واسـتـعــان الباحثون بـ ــ 3743مريضا
يتلقون العالج في مركز "ام دي اندرسن"
لمكافحة السرطان في تكساس بين عامي
 2007و.2013
وأوض ـحــت كــاثــريــن ديفينباخ عالمة
األورام ال ـســرطــان ـيــة ف ــي م ــرك ــز الن ـغــون
بجامعة نيويورك خالل مؤتمر صحافي
الليلة قبل الماضية" :أنـهــا أول وأوســع
دراس ـ ـ ــة ت ـظ ـهــر أن الـ ـع ــاج ــات الـمـكـيـفــة
ب ـح ـســب الـ ـتـ ـح ــوالت ال ـج ـي ـن ـيــة لـ ـ ــأورام
ال ـس ــرط ــان ـي ــة ل ـ ــدى م ــرض ــى ف ــي م ــراح ــل

وفيات
ناصر بدر سعد الصواغ

ً
 40عاما ،شيع ،رجال :سلوى ،ق ،5ش ،9م ،27نساء :الدوحة ،ق،1
ش ،2م ،67ت97693468 :

محمد قاسم عبدالله التوكلي

ً
 81عــامــا ،شيع ،رج ــال :دي ــوان الـكـنــادرة ،منطقة الشعب ،نساء:
الرميثية ،ق ،12ش ،121م ،5ت99668897 :

ياسمين حمود فراج الغنيمي

 7شهور ،شيعت ،نساء فقط :الرابية ،ق ،2ش ،26م ،1ت،55811791 :
69649990

لولوه حمود فراج الغنيمي

مكافحة السرطان بالخريطة الجينية

 3سـ ـن ــوات ،ش ـي ـعــت ،ن ـس ــاء ف ـق ــط :ال ــرابـ ـي ــة ،ق ،2ش ،26م ،1ت:
69649990 ،55811791

نادية سيد علي السيد زوجة سعد فهد الرميضي
ً
 65عــامــا ،شيعت ،جابر العلي ،ق ،6ش ،2م ،34ت،60667771 :
98855443
عائشة راشد عياش الزنيف زوجة سلمان هادي بن جميل
ً
 73عاما ،شيعت ،رجال :عبدالله المبارك ،ق ،1ش ،105م ،7نساء:
العدان ،ق ،4ش ،6م ،3ت99600796 :
فاطمة يوسف عبدالرحمن البارود زوجة عبدالله غريب حسن
ً
 58عاما ،شيعت ،رجال :عبدالله المبارك ،ق ،8ش ،829م ،3نساء:
العدان ،ق ،6ش ،12م ،4ت97713330 ،99884843 :

بدر عبدالله ناصر الفرحان

ً
 82عاما ،شيع ،رجال :الفيحاء ،ديوان الفرحان ،نساء :حطين ،ق،1
ش ،108م ،18ت99078848 ،66616622 :

مواعيد الصالة

ُ
متقدمة تـحـ ِّـســن ف ــرص الـبـقــاء عـلــى قيد
الحياة".
ً
وجاء كالم ديفينباخ تعليقا على نتائج
الدراسة ،التي لم تشارك فيها ،وعرضت في
اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الكبير
حول السرطان الذي يعقد في شيكاغو.
وذك ـ ــرت أنـ ــه "ق ـب ــل ال ـط ــب الـ ـه ــداف كــان

ً
الـمــرضــى يعالجون وفـقــا لـنــوع السرطان
ال ــذي ي ـصــابــون ب ــه .لـكــن مــريـضــة مصابة
ب ـســرطــان ال ـث ــدي ق ــد ت ـك ــون لــدي ـهــا خــايــا
ً
شبيهة جينيا أكثر بخاليا سرطان الرئة
مقارنة بنوع آخر من سرطان الثدي".
وأضافت "إن اكتفينا بمعالجة السرطان
ً
وفقا لموقعه في الجسم فإننا نهمل هذه

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

الفاطر

ْ ََ
َ
انغسل
وان ــزل ــت كــالـغـيــم والـقـلــب

األردن ...أزمات ال أزمة!
ربـمــا ،ال بــل الـمــؤكــد ،أن "األش ـق ــاء" ،إن ليس كلهم
فبعضهم ،الذين يراقبون المشهد األردنــي عن بعد،
يضعون أيديهم على قلوبهم خشية أن يـجــري في
هذا البلد العربي ما جرى في دول عربية شقيقة ،هي
ً
ليبيا وسورية والعراق واليمن ،خصوصا أن هناك
"تــأويــات" إعالمية كثيرة ،وأنــه يحلو حتى لبعض
األردنيين أن يصفوا هذا الذي يجري في بلدهم بأنه
استمرار لـ"الربيع العربي" الذي هو في حقيقة األمر
ً
ً
ً
شتاء عاصفا ومــدمــرا ،واألسـبــاب هنا
كــان وال يــزال
متعددة وكثيرة.
ال ش ــك ف ــي أن األردن ي ــواج ــه مـشـكـلــة اقـتـصــاديــة
ال سـيــاسـيــة ،غ ــدت مـسـتـعـصـيــة ،لـكــن م ــا يــدعــو إلــى
االط ـم ـئ ـنــان واس ـت ـب ـعــاد ك ــل ه ــذه ال ـم ـخ ــاوف ه ــو أن

ّ
وضاح

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

االخ ـت ــاف ــات ال ـج ـي ـن ـيــة" ،م ــؤك ــدة أن "ه ــذه
الطريقة لتحديد البطاقة الجينية لألورام
( )..تشكل المستقبل".
إال أن وض ــع الـخــريـطــة الـجـيـنـيــة لـهــذه
األورام ليس بالعالج السحري .فقد زادت
ال ـعــاجــات ال ـهــدافــة بـشـكــل وس ـطــي فــرص
المرضى في البقاء على قيد الحياة( .أ ف ب)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:15

العظمى

43

الشروق

04:49

الصغرى

27

الظهر

11:46

أعلى مد

ً
 04:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:44

ً
أدنى جزر  09:08صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:15

 10:05م 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 :

