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 118ألف حكم غيابي مهددة بالسقوط

 10ماليين دينار ● تسقط بعد  5سنوات في «الجنح» و 10ب ـ «الجنايات»
تحصيل
الدولة
يحرم
●
ً
● «التقادم» أسقط «إعداما» لعدم تنفيذ القانون! ● بينها  5400قضية إزاالت وغش
حسين العبدالله

حذرت مصادر قضائية من سقوط ما
يزيد على  118ألف حكم قضائي غيابي،
ً
ما بين جنح ،وجنايات ،بالتقادم ،نظرا
لـصـعــوبــة اإلع ـ ــان ب ــاألح ـك ــام الـغـيــابـيــة
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ع ـب ــر مـ ـن ــدوب ــي اإلع ـ ـ ــان فــي
المحاكم ،مبينة أن المادة  188من قانون
اإلج ــراء ات والمحاكمات الجزائية لعام
 1960تشترط انتقال هؤالء المندوبين
إلى مقار المحكومين قبل نشر األحكام
الغيابية في الجريدة الرسمية.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن عـ ـ ــدم ت ـعــديــل
المشرع أحكام تلك المادة سيتسبب في

حرمان الدولة  10ماليين دينار ،لسقوط
أحكام الغرامات في «الجنح» ،رغم مطالبة
ديوان المحاسبة بتحصيلها.
وأوضحت أن القانون ال يسمح لوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة أو ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة بتنفيذ
األحكام الغيابية إال عندما تكون نهائية،
الفتة إلــى أن مثل هــذه األحـكــام ممنوع
تنفيذها إال بعد معارضات المحكومين،
الذين يستفيد بعضهم من هذا الوضع
ُ
المعلق عدة سنوات ،حتى ال تنفذ عليه
ً
العقوبات التي تسقط الحقا بالتقادم،
أو نتيجة تأخير المحاكم فــي تحديد

جـلـســات ال ـم ـعــارضــات ألح ـك ــام ص ــدرت
قبل  10سنوات ،لخلل في حركة الملفات.
وكشفت أن األحـكــام الغيابية تسقط
بعد  5سنوات في قضايا الجنح ،و 10في
«الجنايات» ،ألن تلك األحكام تأخذ حكم
االدعاء في القضايا الجنائية ،مستشهدة
ً
ً
بأن هناك حكما غيابيا بإعدام محكوم
(ه ـ ــارب خـ ــارج الـ ـب ــاد) س ـقــط بــالـتـقــادم
ً
بمضي  10سنوات ،أما إذا كان حضوريا
على المتهم وهرب فلن يسقط إال بمضي
ً
 30عاما.
وأوضحت أن هناك معوقات تنفيذية

أمام إعالن األحكام الغيابية في الجريدة
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،بـ ـسـ ـب ــب قـ ـل ــة الـ ـمـ ـن ــدوبـ ـي ــن
المطالبين بتنفيذ إعــان ما يزيد على
 118ألـ ـ ــف حـ ـك ــم ألش ـ ـخـ ــاص قـ ــد ت ـكــون
عـنــاويـنـهــم ت ـغ ـيــرت ،أو غ ـ ــادروا ال ـبــاد،
ً
ف ـضــا ع ــن م ـعــوقــات الـ ـم ــادة  188الـتــي
ً
تـشـتــرط إعـ ــان الـمـحـكــومـيــن شخصيا
قبل نشر األحكام في الجريدة الرسمية،
ووض ـ ـ ـ ــع «ب ـ ـ ـلـ ـ ــوك» عـ ـل ــى ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن
لتحصيل الغرامات.
وأك ــدت أن مــن بين األحـكــام الغيابية
الـمـعــرضــة لـلـسـقــوط بــالـتـقــادم 04
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محليات
ولي العهد استقبل الصبيح وأحمد عمر هاشم
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ب ـق ـصــر
الـ ـسـ ـي ــف ،صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،وزيـ ـ ــرة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـمــل
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح.
كما استقبل سموه ،عضو هيئة
ك ـبــار الـعـلـمــاء ب ــاألزه ــر الـشــريــف
ورئ ـيــس جــامـعــة األزهـ ــر األسـبــق
األستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم،
بمناسبة زيارته للبالد.
ً
ورح ــب س ـمــوه بـهــاشــم ضيفا
ً
عــزيــزا فــي بـلــده الـثــانــي الـكــويــت،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــدا بـ ـم ــواقـ ـف ــه اإليـ ـج ــابـ ـي ــة،
وإسهاماته الثرية في المجالين
الدعوي والديني.
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد ه ــاش ــم

بمكانة الكويت الدولية وما تبذله
م ــن ج ـهــود حـثـيـثــة ف ــي اس ـت ـقــرار
ال ـس ــام ال ـعــال ـمــي ،بـفـضــل ق ـيــادة
وحـكـمــة قــائــدهــا صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ودورهـ ـ ـ ــا الـ ــرائـ ــد ف ــي ال ـم ـجــال ـيــن
ً
اإلنساني والخيري ،داعيا العلي
القدير ان يعيد هذا الشهر الكريم
عـ ـل ــى سـ ـم ــوه بـ ـم ــوف ــور ال ـص ـحــة
والـعــافـيــة ،وعـلــى الـكــويــت قـيــادة
وح ـك ــوم ــة وش ـع ـبــا بــال ـمــزيــد من
التقدم والرخاء.
وقد أهدى سموه مجموعة من
أحدث مؤلفاته العلمية.
حضر المقابلة رئـيــس ديــوان
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مـبــارك
الفيصل.

ً
ولي العهد مستقبال الصبيح

مشعل األحمد بحث ووكيل الصحة تعزيز التعاون
الرفاعي :تسخير قدرات الحرس الوطني لمساندة الوزارة في تحقيق أهدافها
اسـتـقـبــل نــائــب رئ ـيــس الـحــرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد في
ديــوانــه بالرئاسة العامة للحرس
الوطن ــي وكي ـ ـ ــل وزارة الصح ـ ـ ــة
د .مصطفى رض ــا عـلــى رأس وفــد
رفيع مــن وزارة الصحة ،بحضور
وكيل الحرس الوطني الفريق الركن
مهندس هاشم الرفاعي.
وتخلل اللقاء تـبــادل األحــاديــث
ال ــودي ــة وب ـح ــث ال ـت ـع ــاون وت ـب ــادل
الـ ـخـ ـب ــرات ب ـي ــن الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
ووزارة الصحة ،بما يعود بالنفع
والـفــائــدة المرجوة لما فيه خدمة
ال ـك ــوي ــت ،ف ــي ظ ــل م ــا تـصـبــو إلـيــه
وث ـي ـق ــة األهـ ـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ً
للحرس الوطني « 2020األمن أوال»
من تعظيم دور الحرس الوطني في
مساندة مؤسسات الدولة وخدمة
المجتمع.
واس ـت ـمــع وك ـيــل وزارة الصحة

ً
مشعل األحمد مستقبال وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له
وال ـ ــوف ـ ــد ال ـ ـمـ ــرافـ ــق لـ ــه إلـ ـ ــى ش ــرح
حـ ــول م ــدي ــري ــة ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
فــي ال ـحــرس الــوط ـنــي ،وم ــا تقدمه
م ــن خ ــدم ــات صـحـيــة للمنتسبين
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة مــن
حـ ـم ــات ط ـب ـيــة وخـ ــدمـ ــات إس ـن ــاد
لبنك الدم المركزي ومعهد دسمان

ل ـل ـس ـك ــري ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـج ـه ــود
التوعوية لطالب المدارس والشباب
الكويتيين.
ث ـ ــم ق ـ ـ ــام وف ـ ـ ــد وزارة ال ـص ـح ــة
بـ ـج ــول ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة ش ـم ـل ــت م ــرك ــز
الـسـكــر والـحـســاسـيــة ف ــي الـحــرس
الوطني والحافلة الطبية الكبيرة

واستمع إلى شرح حول الخدمات
التي تؤديها فــي خدمة المجتمع
الكويتي.
وأع ــرب الـفــريــق الــركــن الــرفــاعــي
عن تطلعات الحرس الوطني إلى
زي ــادة العمل والـتـعــاون مــع وزارة
الـصـحــة لصقل خ ـبــرات العناصر

ال ـط ـب ـيــة وال ـف ـن ـي ــة داخـ ـ ــل ع ـيــادتــه
ً
ومراكزه الطبية ،فضال عن توسيع
ا ل ـم ـشــار كــة المجتمعية بتسخير
قــدرات وإمكانات الحرس الوطني
في مساندة وزارة الصحة بتحقيق
أهدافها النبيلة عبر تقديم أفضل
خدمات صحية للمجتمع والكشف
المبكر عن األمراض وتوعية أفراد
ال ـم ـج ـت ـمــع ب ــأه ـم ـي ــة ال ــوق ــاي ــة مــن
األمراض المزمنة .
مــن جــانـبــه ،أع ــرب وك ـيــل وزارة
ال ـص ـحــة ع ــن س ـع ــادت ــه بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي لـتـحـقـيــق
االستفادة المرجوة بمواكبة أحدث
ً
المستجدات الطبية والفنية ،مشيدا
بحرص القيادة في الحرس الوطني
على المشاركة في خدمة المجتمع
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي بـ ــال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـص ـح ــي
والتوعوي ومساعدة وزارة الصحة
في أداء رسالتها.

3

4

محليات
الكويت :اعتذار رئيس الفلبين
مؤشر إيجابي لتجاوز األزمة

الجارالله :دوتيرتي حريص على المصالح المشتركة

أكــد نــائــب وزي ــر الخارجية
خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه أن ع ـب ــارات
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ب ـهــا
الــرئـيــس الفلبيني رودري ـغــو
دوت ـي ــرت ــي إلـ ــى ال ـك ــوي ــت على
مابدر منه من عبارات قاسية
بـحـقـهــا مــؤشــر إي ـجــابــي على
ح ـ ــرص ـ ــه عـ ـل ــى ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ه ــذه
األزمة.
ً
وق ـ ــال ال ـج ــارال ـل ــه ردا على
س ـ ــؤال لـ ــ«ك ــون ــا» أم ـ ــس ،حــول
االعتذار الذي تقدم به الرئيس

الفلبيني إلى الكويت ،إن هذا
االعـتــذار مؤشر إيجابي على
ح ـ ـ ــرص الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دوتـ ـي ــرت ــي
واألص ــدق ــاء فــي الفلبين على
تجاوز هــذه األزمــة وااللتفات
إلــى المصالح المشتركة بين
البلدين وشعبيهما.
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ً
نتائج الشهادة الثانوية 25 ...ألف ناجح والراسبون  12ألفا
فهد الرمضان

اعتبر العازمي أن نسب النجاح
للثانوية العامة ًطبيعية
مهنئا الطلبة وأولياء
ومتوقعةً ،
أمورهم ،ومتمنيا لهم التوفيق
في حياتهم الجامعية وتحقيق
أعلى مراتب التفوق والنجاح
لخدمة الكويت وأهلها.

قياديو الوزارة
والعاملون
فيها بذلوا
ً
جهودا جبارة
لنجاح العملية
التعليمية

العازمي

أع ـ ـلـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
التعليم العالي ،د .حامد العازمي،
مساء أمس األول نتائج الثانوية
العامة بقسميها العلمي واألدبي،
والمعهد الديني للعام الدراسي
 ،2018/2017حيث انخفض عدد
ال ـن ــاج ـح ـي ــن ف ـي ـه ــا عـ ــن األع ـ ـ ــوام
الـســابـقــة بـشـكــل واضـ ــح ،إذ بلغ
عددهم  25ألفا و 795طالبا ،في
ح ـيــن كـ ــان عـ ــدد ال ـنــاج ـح ـيــن في
السنوات السابقة يزيد على 30
ألفا ،األمر الذي يعكس ايجابية
قرارات الوزير العازمي والوكيل
د .ه ـي ـث ــم األثـ ـ ـ ــري فـ ــي م ـح ــارب ــة
ظاهرة الغش والنجاح الوهمي
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ـخــر ف ــي الـجـســد
التعليمي.
وقـ ــال ال ـع ــازم ــي ،ف ــي تـصــريــح
له خالل إعالن النتائج ،إن نسب
النجاح للثانوية العامة طبيعية
ومتوقعة ،مهنئا الطلبة وأولياء
أمــورهــم ،ومتمنيا لهم التوفيق
في حياتهم الجامعية وتحقيق
أع ـلــى م ــرات ــب ال ـت ـفــوق والـنـجــاح
لخدمة الكويت وأهلها.
وأش ـ ــار ال ــى ان ــه سـيـتــم وضــع
دراس ـ ــة مـسـتـفـيـضــة ع ـلــى مــوقــع
الوزارة اإللكتروني باإلحصاءات
والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـن ـت ــائ ــج
اختبارات الثانوية العامة للعام
الدراسي .2018 - 2017
وثـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي الـ ـجـ ـه ــود
الـ ـجـ ـب ــارة الـ ـت ــي ب ــذل ـه ــا ق ـيــاديــو
وزارة التربية والـعــامـلــون فيها
مــن إداري ـي ــن ومـعـلـمـيــن إلنـجــاح

العملية التعليمية ،مشيدا بدور
وزارتـ ــي الــداخـلـيــة والـصـحــة في
إنجاح االختبارات.

معدالت ونتائج
والالفت في هذه النتائج أن عدد
الــراسـبـيــن والحاصلين على دور
ثان بلغ  12ألفا و ،462منهم 4320
راس ـبــا و 8142حــاصــا عـلــى دور
ثــان ،وهــو األمــر الــذي يؤكد جدية
«الـتــربـيــة» فــي ضبط الـلـجــان ،كما
يضعها ولجانها أمام تحد جديد
في لجان الدور الثاني التي تنطلق
 19الجاري وبنفس اآللية المتبعة
بالدور األول.
وبـ ـحـ ـس ــب إحـ ـص ــائـ ـي ــة وزارة
التربية ،فقد بلغت «نسبة النجاح
الـ ـع ــام ــة ف ـ ــي ال ـق ـس ـم ـي ــن ال ـع ـل ـمــي
واألدبي والمعهد الديني  67.47في
المئة» ،حيث كانت «نسبة النجاح
في القسم العلمي  69.8في المئة،
في حين بلغت في «األدبي» 63.89
في المئة ،وفي المعهد الديني 68.7
بالمئة».
وب ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن
لالختبارات  38257طالبا وطالبة،
نجح منهم  25795طالبا وطالبة
بــواقــع  21687فــي القسم العلمي،
ن ـجــح مـنـهــم  15146طــال ـبــا ،وفــي
ا ل ـ ـق ـ ـسـ ــم األد بـ ـ ـ ـ ـ ــي  15303طـ ــاب
وطالبات ،نجح منهم  9778طالبا
وطالبة.
وكان عدد المتقدمين في المعهد
الديني  1267طالبا وطالبة ،نجح

العازمي يتوسط مسؤولي الوزارة خالل المؤتمر الصحافي (تصوير عبدالله الخلف)
م ـن ـهــم  871بـنـسـبــة ن ـج ــاح بلغت
 68.74في المئة.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ق ـ ــد ق ـ ـ ــال فــي
مؤتمر صحافي بمناسبة إ عــان
الـنـتــائــج م ـســاء األح ــد أن الـ ــوزارة
ب ــذل ــت ج ـ ـهـ ــودا ح ـث ـي ـثــة مـ ــن أج ــل
توفير األجواء التربوية المناسبة
لكي يؤدي الطلبة اختباراتهم في
أجواء مريحة ،مع االلتزام بمحاربة
ظاهرة الغش وعدم السماح بإدخال
األدوات التي تساعد على الغش.
وأوض ــح أن الـمــركــز األول على
مستوى الكويت بالقسم العلمي
ك ـ ــان مـ ــن ن ـص ـي ــب الـ ـط ــال ــب أح ـمــد
عبدالحكيم لبيب أيوب (مصري)،
وحـ ـص ــل ع ـل ــى ن ـس ـب ــة  99.94فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،فـ ــي حـ ـي ــن حـ ــل ب ــال ـم ــرك ــز

الثاني الطالب محمد خالد صباح
(مصري) بنسبة  99.92في المئة.
وأشار إلى أن الطالبة نور أحمد
ب ـش ـيــر (م ـص ــري ــة) ح ـلــت بــالـمــركــز
األول بالقسم األدبي بنسبة 99.65
في المئة ،في حين جاءت الطالبة
ح ـنــان إبــراه ـيــم مـحـمــد (مـصــريــة)
بالمركز الثاني بنسبة  99.61في
الـمـئــة ،تليها الطالبة ن ــوال أحمد
إبراهيم (مصرية) بالمركز الثالث
بنسبة  99.09في المئة.
وفيما يخص التعليم الديني
قال إن الطالب عبدالرحمن صبح
فريد (مصري) حقق المركز األول
بـنـسـبــة  99.66ف ــي ال ـم ـئــة ،وحـلــت
ثــانـيــة الـطــالـبــة س ـلــوى زب ــن ب ــراك
(م ــن فـئــة غـيــر م ـحــددي الجنسية)

بنسبة  98.75في المئة ،وجاء في
المركز الثالث شاكرين شيمامت
(من تايلند) بنسبة  98.52في المئة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ه ـنــأ وك ـي ــل وزارة
التربية المساعد لقطاع التنمية
واألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة ف ـي ـصــل
المقصيد أبناءه الطلبة الناجحين
والمتفوقين فــي م ــدارس التعليم
العام والتعليم الخاص والتربية
الخاصة والمعاهد الدينية ،مؤكدا
أن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـت ــي ح ـص ــل عـلـيـهــا
ال ـط ـل ـبــة خـ ــال اخـ ـتـ ـب ــارات نـهــايــة
الـعــام تعكس المستوى الحقيقي
للطالب ،السيما بعد تطبيق الئحة
االمتحانات الجديدة ،متمنيا لهم
مزيدا من التوفيق والنجاح.

عشرات التظلمات من نتائج
«الثانوية»
توافد العشرات من الطلبة وأولياء أمورهم إلى مبنى وزارة
الـتــربـيــة لـتـقــديــم الـتـظـلـمــات م ــن نـتــائــج ال ـثــانــويــة ال ـتــي شـهــدت
انخفاضا غير مسبوق ،فــي حين رفــض مكتب خدمة المواطن
ب ــال ــوزارة اسـتـقـبــال الـتـظـلـمــات ،وأحـ ــال المتظلمين إل ــى مبنى
الكنترول المركزي في الفيحاء والقادسية ،مع ملصقات ألصقها
في جميع أنحاء الوزارة لتوجيه المتظلمين.
يذكر أن فترة تقديم التظلمات لن تتجاوز الــ 3أيــام ،وبعدها
لن يستقبل العاملون في الكنترول أي تظلمات من طلبة الصف
الثاني ،حيث إن الطلبة الذين توافدوا إلى الــوزارة صباح أمس
جاء بعضهم للتظلم من محاضر الغش المسجلة بحقهم وآخرون
من آلية رصد الدرجات التي ظلمتهم وفق اعتقادهم.

«التربية» :تنسيق مع «الفتوى»
لمواجهة دعاوى طلبة «الغش»
أع ـلــن الـقـطــاع الـقــانــونــي في
وزارة التربية صدور عدة أحكام
مــن ال ــدائ ــرة اإلداري ـ ــة فــي قصر
ال ـع ــدل بــرفــض دعـ ــاوى الـغــش،
التي رفعت من الطلبة المحررة
بحقهم مـحــا ضــر غــش رسمية
خالل اختبارات الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبــي
وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،وت ــأك ـي ــد
عــدم صحة هــذه الــدعــاوى ضد
الوزارة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ل ـ ــه إل ــى
أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـم ـث ـلــة بــال ـق ـطــاع
الـ ـق ــان ــون ــي ،ت ـن ـس ــق مـ ــع إدارة
الفتوى والتشريع في تقديم كل

الــدفــوع الــازمــة لدعم قراراتها
المتعلقة بالئحة االمتحانات،
وتزويدها بجميع المستندات
والمعلومات المتوافرة ،لتعزيز
صون قراراتها التي تهدف من
خاللها إلــى حماية العمليتين
التربوية والتعليمية ،والحفاظ
على سمعة التعليم في الكويت
من أي ظواهر سلبية ال تعكس
نتائج مخرجاته الحقيقية.

الجامعة تدعو إلى أخذ معلومات
القبول من مصادرها الرسمية
دعت جامعة الكويت خريجي الثانوية العامة الى أخذ المعلومات
الـخــاصــة ب ـشــروط الـقـبــول والـتـسـجـيــل فــي الـجــامـعــة مــن مـصــادرهــا
الــرسـمـيــة وال ـمــوثــوقــة ،م ــن ع ـم ــادة ش ــؤون الـطـلـبــة وع ـم ــادة الـقـبــول
والتسجيل ومكاتب التوجيه واإلرشاد الموجودة في جميع الكليات
الجامعية.
وأعلنت الجامعة ،في بيان صحافي أمس ،أن عمادة شؤون الطلبة
وعمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه واإلرشاد ترحب بالطلبة
ومستعدة للرد على استفساراتهم حــول التخصص الــذي يرغبون
بااللتحاق به في الجامعة.
وأكدت أن قيام البعض بنشر إعالنات لتهنئة الخريجين تتضمن
تقديم مساعدات إرشادية للراغبين منهم في التقدم للجامعة يعد أمرا
غير مقبول ،وال يمت إلى القواعد الجامعية بصلة.
وبينت أن مثل هذه اإلعالنات مخالفة للوائح والنظم الجامعية،
وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاههم ،كما انه تستخدم
ألغراض انتخابية بحتة.
وذكــرت أن جامعة الكويت «جــزء ال يتجزأ من المجتمع الكويتي
الذي ينبذ القبلية والطائفية والفئوية بجميع صورها» ،وتحرص
على غرس المفاهيم اإليجابية لدى الطلبة؛ مثل المواطنة واالنتماء
والعطاء وحب الوطن ،بعيدا عن التعصب بجميع صوره.

 118ألف حكم غيابي مهددة...

ُ
مبان مخالفة ،وإغــاق مطاعم ض ِبطت
 5400حكم تتعلق بــإزالــة
ٍ
فيها لحوم فاسدة ،ومراكز بيع أغذية متهمة بالغش ،وبيع مواد
ً
منتهية الصالحية ،مبينة أنها تتضمن أحكاما بالغرامة والتعهد
واالمتناع واإلغالق واإلزالة ،غير أنه ال يمكن تنفيذها لعدم إجراء
المحكومين المعارضة ،كما ال يمكن نشرها في الجريدة الرسمية،
لصعوبة اإلعالن.
ً
وطالبت المصادر المشرع ،ممثال بمجلس األمة ،بتعديل المادة
المحكومين في القضايا الجزائية عن طريق
 188بما يسمح بإعالن
ّ
الرسائل الهاتفية ،بأن يوقع المخالفون بعد التحقيق معهم في
ً
قضايا الجنح بالنيابة ،وتحقيقات المرور ،إقــرارا بإعالنهم عبر
رسالة هاتفية بموعد الجلسات واألحكام القضائية ،وهو ما يجعل
ً
تنفيذ تلك األحـكــام يسيرا  ،ويسمح للدولة بتحصيل الغرامات،
وتنفيذ أحكام اإلزالة والغش التجاري.

ةديرجلا
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برلمانيات

تهنئة نيابية للناجحين في الثانوية العامة ورسالة شكر
لـ«التربية» ومطالبة بزيادة عدد القبول بالجامعة

سلة برلمانية
«تحسين األعمال» توافق على
استغالل الحدائق العامة
وافقت لجنة بيئة تحسني
االعمال على املقترح املقدم
من النواب د .جمعان
الحربش ،وحمود الخضير،
وشعيب املويزري ،وثامر
الظفيري ،وعبدالله العنزي
بشأن استغالل الحدائق
العامة في املناطق السكنية
الصحاب املشاريع الصغيرة
من خالل اقامة معارض
دائمة للمشاريع الصغيرة،
وانشاء مالعب شبابية
ملختلف االنشطة الرياضية،
وتخصيص اماكن ملطاعم
الوجبات الخفيفة للشباب
والسيارات املتنقلة بمختلف
انشطتها.
وقالت اللجنة في تقريرها:
احال رئيس مجلس االمة
الى اللجنة بتاريخ 2017/3/9
االقتراح برغبة املشار اليه
اعاله لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه الى املجلس املوقر،
ونظرته اللجنة في اجتماعها
املنعقد بتاريخ ،2018/4/2
وبعد املناقشة وتبادل االراء
انتهت اللجنة الى املوافقة
على االقتراح باغلبية اراء
اعضائها الحاضرين .1 : 3

عيسى الكندري :خريجو الثانوية ينتظرهم مستقبل زاهر لخدمة الكويت

عيسى الكندري

طالل الجالل

فيصل الكندري

صفاء الهاشم

في وقت هنأ عدد من النواب
الطلبة والطالبات الناجحين في
الثانوية العامة ،طالبوا وزير
التربية بزيادة عدد المقبولين
بجامعة الكويت.

هـ ـن ــأ عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـن ـ ــواب ط ــاب
وطالبات الثانوية العامة بمناسبة
نجاحهم وتخرجهم مــن المرحلة
الـ ـث ــان ــوي ــة ودخـ ــول ـ ـهـ ــم ال ـم ــرح ـل ــة
الجامعية ،متمنين لهم التوفيق
في الحياة الجامعية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،هـنــأ رئيس
م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة عـيـســى
الكندري متفوقي الثانوية العامة
والطلبة الناجحين والخريجين
متمنيا لهم التوفيق في حياتهم
الجامعية والعملية ،مشيدا بجهود
وزارة الـتــربـيــة فــي تنظيم موسم
االختبارات ومحاربة كل الظواهر
غ ـيــر الـسـلـيـمــة م ــن اج ــل مستقبل
افضل للطلبة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي امــس إن ابـنــاء نــا الطلبة
خريجي الثانوية العامة ينتظرهم
م ـس ـت ـق ـبــل زاهـ ـ ـ ــر لـ ـخ ــدم ــة ب ـلــدهــم
ال ـك ــوي ــت ،مـتـمـنـيــا أن ي ـن ـخــرط كل
منهم في كليته وتخصصه الذي
يناسبه ليخدم كل واحد منهم بلده

من موقعه ،مشددا على ضرورة أن
تكون المخرجات التعليمية مواكبة
لسوق العمل في البالد.
وق ــال الـنــائــب ط ــال ال ـجــال في
تصريح صحافي :إنني أغتنم هذه
المناسبة الطيبة أل ق ــدم ألبنائنا
خريجي الثانوية العامة والمعاهد
الــديـنـيــة وأولـ ـي ــاء أم ــوره ــم أسـمــى
آيات التهنئة القلبية الصادقة ،إذ
تكللت جـهــودهــم بـنـجــاح وتـفــوق
اوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــم وب ـ ـنـ ــات ـ ـهـ ــم م ـن ـط ـل ـق ـيــن
ب ــإذن الـلــه إلــى مــرحـلــة جــديــدة في
مسيرتهم التعليمية وهي المرحلة
الجامعية وللمساهمة مستقبال في
خدمة الكويت واهلها والمقيمين
على ارضها الطيبة.
واعـ ـ ـ ــرب الـ ـج ــال ع ــن س ـعــادتــه
ب ـفــرحــة الـنــاجـحـيــن والـمـتـفــوقـيــن
م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
بعد ان تكللت جـهــود هــم وجهود
أول ـيــاء امــورهــم ومعلميهم طــوال
سنوات المرحلة الثانوية بالنجاح
وال ـت ـف ــوق ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم مــواصـلــة

تـ ـف ــوقـ ـه ــم ونـ ـج ــاحـ ـه ــم ل ـي ـك ــون ــوا
ق ــدوة ألف ــراد المجتمع فــي االرادة
والتحدي وتخطي الصعاب.
وث ـم ــن الـ ـج ــال ج ـه ــود مــديــري
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس وجـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
والمعلمات الذين كانوا وراء هذا
النجاح لطالب الثانوية والمعاهد
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،الـ ــذيـ ــن قـ ــامـ ــوا ب ــرع ــاي ــة
الطالب والطالبات دراسيا فنجحوا
وتفوقوا.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب عسكر
ال ـع ـن ــزي ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي:
انـنــا نـبــارك الول ـيــاء االم ــور الـكــرام
نجاح وتفوق اوالدهم وبناتهم في
الثانوية العامة والمعاهد الدينية
ومـ ـ ــدارس ال ـتــرب ـيــة ال ـخــاصــة بعد
ً
عـنــاء طــويــل فــي الــدراســة ،متمنيا
ً
ً
ً
لهم مستقبال زاهرا حافال باإلنجاز
ً
والعطاء وآمــا أن تكلل جهودهم
بالتوفيق والسداد.
وثمن عسكر جهود وزير التربية
وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ال ــدك ـت ــور
حامد العازمي وجهود القياديين
ف ــي الـتــربـيــة والـ ـم ــدارس لــارتـقــاء
بمستوى التعليم والعناية بطالب
وطالبات المدارس من الكويتيين
وغ ـيــر الـكــويـتـيـيــن حـتــى اج ـت ــازوا
المرحلة الثانوية بنجاح ودخلوا
مرحلة التعليم العالي.
ودعـ ــا عـسـكــر ال ــوزي ــر الـعــازمــي
الى زيادة عدد المقبولين بجامعة
الكويت من خريجي الثانوية حتى
ال تتكرر ازمــة القبول التي تحدث
ك ــل س ـن ــة ،م ـطــال ـبــا ك ــذل ــك ب ــزي ــادة
عـ ــدد م ـقــاعــد االب ـت ـع ــاث ل ـلــدراســة
بــالـجــامـعــات الـعــربـيــة واالجـنـبـيــة
خ ـ ــارج الـ ـك ــوي ــت ،م ــؤك ــدا ضـ ــرورة
ق ـبــول مـتـفــوقــي ال ـثــانــويــة الـعــامــة
مــن فـئــة ال ـب ــدون فــي كـلـيــات القمة
بجامعة الكويت مع برنامج رعاية
يكفل تـقــديــم إعــانــات شـهــريــة لهم
لمساعدتهم على إكمال دراستهم
ال ـج ــام ـع ـي ــة ف ـه ــم ي ـس ـت ـح ـقــون كــل
الدعم كونهم من نسيج المجتمع
الـكــويـتــي وال يـعــرفــون وطـنــا غير

الحويلة يسأل عن عدد الكويتيين المتقدمين
للتدريس بالجامعة ورفضت طلباتهم
وجه النائب د .محمد الحويلة سؤاال الى وزير
التربية وزيــر التعليم العالي د .حامد العازمي
جاء فيه :تسعى الدول المتحضرة لدعم أبنائها
وتوفير أفضل السبل لهم لكي يسهموا في بناء
أوطــانـهــم مــن خــال تأهيلهم لتسلم الـقـيــادة في
جميع قطاعات الدولة ،لكن الوضع الذي يعاني
منه شبابنا حملة الدكتوراه من أبناء هذا الوطن
الــذيــن أوصـ ــدت أمــامـهــم أبـ ــواب جــامـعــة الـكــويــت
ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـم ــؤه ــات ال ـت ــي يـحـمـلــونـهــا ومــن
جــامـعــات معترف بها وبــالــرغــم مــن ان الجامعة
ً
تعاني نقصا فــي الـكــادر التدريسي ومــع ذلــك ال
تستعين بهم.
وت ـســاء ل الـحــويـلــة :كــم يبلغ ع ــدد المتقدمين

للتدريس بجامعة الكويت من حملة الدكتوراه
الكويتيين وتم رفض طلباتهم منذ العام الجامعي
 2012/2011وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما
أسباب الرفض؟ وما المعايير واألسس التي يتم
بموجبها قبول أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الكويت؟ طالبا تزويده بنسخة من الئحة تعيين
أعضاء هيئة التدريس الجديدة بجامعة الكويت.
وقال :كم عدد أعضاء هيئة التدريس الوافدين
الذين يعملون حاليا في جامعة الكويت مقارنة
بــأعــداد أعضاء هيئة التدريس الكويتيين؟ وما
اح ـت ـيــاجــات جــام ـعــة ال ـكــويــت م ــن أع ـض ــاء هيئة
التدريس الكويتيين لألعوام الجامعية الخمسة
القادمة؟

ناصر الدوسري

عسكر العنزي

محمد هايف

قالوا
الجالل :نتمنى لهم التوفيق في الحياة الجامعية
هايف :على «التربية» توجيه الطلبة للتخصصات المطلوبة
الهاشم :نتائج الثانوية العامة مبهرة
الدوسري لزيادة عدد القبول والبعثات وقبول الطلبة «البدون»
الكويت وضحى آباؤهم وأجدادهم
من اجل الكويت.
وثمن عسكر رعاية سمو االمير
وسـمــو ول ــي عـهــده االم ـيــن وسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء وعنايتهم
بالتعليم في وطننا الغالي الكويت
حيث يتم تقديم كل اهتمام ودعم
وتشجيع لتطوير مسيرة التربية
والتعليم وتخصيص الميزانيات
الضخمة لوزارتي التربية والتعليم
الـعــالــي لقناعة راس ـخــة ل ــدى والة
األمر أن مستقبل الوطن والمواطن
هو في التعليم ،وأن االستثمار في
اإلنـســان هو الهدف األسمى الذي
نتطلع إليه جميعا.
من ناحية اخــرى ،بــارك النائب
محمد هــا يــف لخريجي الثانوية
ال ـعــامــة ،ســائــا الـلــه أن ينفع بهم
ال ـ ـبـ ــاد وال ـ ـع ـ ـبـ ــاد ،وأن يــوف ـق ـهــم
لالختيار السليم للتخصصات.
وش ــدد هــايــف عـلــى أن ــه ينبغي
ع ـل ــى وزارة ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
العالي توجيه الطلبة الخريجين
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـم ـط ـل ــوب ــة
واحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ــدولـ ــة ،م ــن خ ــال
بــرامــج هــادفــة تـشــارك فيها وزارة
اإلعالم.
من جهتها ،قالت النائبة صفاء
الهاشم" :ألــف مـبــروك لكل أبنائي
وبـنــاتــي ال ـطــاب والـطــالـبــات على

ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ـب ـه ــرة ف ــي ال ـثــانــويــة
العامة".
واض ــاف ــت ال ـه ــاش ــم" :ت ـح ـيــة من
ال ـق ـل ــب ل ـك ــل أم وأب ك ــان ــوا عــونــا
ألبنائهم ،سهروا معهم ،وبدعائهم
لـ ـب ــى ال ـ ـمـ ــولـ ــى ودخـ ـ ـل ـ ــت ال ـف ــرح ــة
قلوبهم".
بـ ـ ـ ــدوره ب ـ ـ ــارك الـ ـن ــائ ــب فـيـصــل
ال ـك ـنــدري لـلـطـلـبــة الـنــاجـحـيــن في
الثانوية العامة متمنيا لهم النجاح
والتوفيق خــال المرحلة المقبلة
من حياتهم العلمية او الوظيفية
ب ـعــد ال ـج ـهــد الـكـبـيــر الـ ــذي بــذلــوه
خالل المراحل التعليمية.
وط ــال ــب ال ـك ـنــدري ف ــي تصريح
أمس بفتح باب القبول في الجامعة
والتطبيقي ليشمل اكبر عــدد من
الخريجين.
وهـنــأ النائب نــاصــر الــدوســري
ال ـط ـل ـبــة وال ـط ــال ـب ــات الـمـتـفــوقـيــن
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوقـ ـ ــات وال ـ ـنـ ــاج ـ ـح ـ ـيـ ــن
والناجحات في الثانوية العامة،
متمنيا لهم جميعا التوفيق في
حياتهم الجامعية والعملية.
وتقدم الدوسري من كل الطلبة
الـ ـن ــاجـ ـحـ ـي ــن ك ــوي ـت ـي ـي ــن وب ـ ـ ــدون
ومقيمين بأسمى معانى التهنئة
والتبريك لهم ولذويهم ولألسرة
التعليمية من خلفهم ،داعيا الذين
لم يكن النجاح حليفهم للمزيد من

المطيري يسأل وزير الصحة
عن «ميتافاج للسكري»

االجتهاد والصبر لتحقيق المأمول
في العام المقبل.
وت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري بــال ـش ـكــر
وال ـت ـق ــدي ــر لـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة عـلــى
الجهود التي قدمتها لالمتحان،
وت ـقــدم بالشكر مــن كــل المعلمين
وال ـم ـع ـل ـم ــات الـ ــذيـ ــن شـ ــاركـ ــو فــي
جـ ـه ــود الـ ـم ــراقـ ـب ــة وال ـت ـص ـح ـي ــح،
داع ـيــا وزارة التعليم الـعــالــي الــى
زي ــادة نسبة الـقـبــول فــي الجامعة
والتطبيقي وزيــادة عــدد البعثات
الخارجية ،وفتح الباب امام جميع
الطلبة الناجحين من غير محددي
الجنسية لاللتحاق بالجامعة.
وت ـ ـم ـ ـنـ ــى ال ـ ـ ـ ــدوس ـ ـ ـ ــري لـ ـط ــاب
وطالبات المرحلة الثانوية النجاح
وال ـت ـف ــوق واالن ـت ـق ــال الـ ــى مــرحـلــة
جديدة في حياتهم العلمية وهي
مرحلة التعليم العالي الجامعي
وال ـت ـط ـب ـي ـقــي ،مـتـمـنـيــا ل ـه ــم دوام
ال ـن ـجــاح وال ـت ـف ــوق م ــن اج ــل رفـعــة
الكويت وازدهارها.

وجه النائب ماجد املطيري
سؤاال برملانيا الى وزير
الصحة الشيخ باسل
الصباح ،قال في مقدمته:
نشرت احدى الصحف يوم
الخميس بتاريخ 2018/5/3
في صفحتها االخيرة خبرا
بعنوان "ميتافاج فعال
ملرضى السكر".
وعلى ضوء ما سبق طلب
تزويده بجميع املخاطبات
التي تمت بني وزارة
الصحة واللجنة الخليجية
املركزية للتسجيل الدوائي
بخصوص هذا الدواء،
وبجميع املخاطبات التي
تمت بني الوكيل املساعد
لشؤون الرقابة الدوائية
والغذائية وبني إدارة
التسجيل ومراقبة االدوية
الطبية والنباتية بشأن
تعليق هذا الدواء وإعادة
السماح بتداوله وصرفه
للمريض .ودعا الى تزويده
بجميع املخاطبات التي
تمت بني الشركة املصنعة
للمستحضر املذكور وبني
وزارة الصحة بشأن هذا
الدواء ،وبخطاب وزارة
الصحة إلى الشركة املصنعة
بشأن طلب عينات مرجعية.

«األشغال» 3 :عقود منفصلة لتنفيذ الطريق اإلقليمي الجنوبي
ً
ً
• ابتداء من حدود النويصيب مع السعودية جنوبا إلى نقطة التقاطع مع السالمي شماال
• تعمل على ربط مدينة صباح األحمد السكنية والمدن المجاورة في جنوب البالد بالدائري السابع
كشفت وزارة األشغال
عن مراحل تنفيذ الطريق
اإلقليمي الجنوبي من خالل
ثالثة عقود منفصلة ابتداء من
المملكة
حدود النويصيب مع ً
العربية السعودية جنوبا إلى
نقطة التقاطع المستقبلي مع
طريق السالمي شماال.

الطريق الواصل
بين الوفرة وميناء
عبدالله يفي
باالحتياجات
المرورية وحركة
الشاحنات

•

محيي عامر

ذكرت وزارة األشغال انه سيتم تنفيذ الطريق
اإلقليمي الجنوبي من خالل ثالثة عقود منفصلة
ابتداء من حدود النويصيب مع المملكة العربية
السعودية جنوبا الى نقطة التقاطع المستقبلي
مع طريق السالمي شماال ،وتلك المناقصات تعمل
على ربط مدينة صباح االحمد السكنية والمدن
المجاورة في جنوب البالد بالدائري السابع.
جاء ذلك في رد من الوزارة على التقرير الثالث
والثالثين للجنة المرافق العامة عن االقتراح برغبة
المقدم من العضو خالد العتيبي بشأن البدء في
انشاء طريق الدائري الثامن مع استحداث طريق
يــربــط مدينة صـبــاح االحـمــد السكنية بــالــدائــري
السابع على ان تقوم الوزارات المعنية (الداخلية،
واالش ـغ ــال ال ـعــامــة ،وال ـن ـفــط ،وال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء)
والـجـهــات االخ ــرى بالتنسيق فيما بينها الزالــة
ال ـم ـعــوقــات لــان ـت ـهــاء م ــن ان ـش ــاء ال ـط ــري ــق خــال
سنتين وا ل ــذي انتهت فيه اللجنة ا لــى الموافقة
على االقتراح.
وقالت وزارة االشغال :أوال :فيما يتعلق بالبدء
في انشاء طريق الــدائــري الثامن يرجى التفضل
بالعلم بانه بناء على المخطط الهيكلي المعتمد
من بلدية الكويت فقد قامت وزارة االشغال العامة
بالتعاقد مع احد المكاتب االستشارية العالمية
للقيام باعمال التصميم لمشروع الدائري الثامن
بطول ( 60كم) بمواصفات الطرق السريعة ويمتد
من طريق الفحيحيل السريع ليتقاطع مع الطريق
االقـلـيـمــي ال ـج ـنــوبــي ،وق ــام ــت الـ ـ ــوزارة والـمـكـتــب
االسـ ـتـ ـش ــاري بــالـتـن ـسـيــق م ــع ج ـه ــات ال ـخــدمــات
والحصول على موافقة بلدية الكويت على مسار
المشروع اال انه نظرا العتراض شركة نفط الكويت
على مسار الطريق الدائري الثامن لتعارضه مع
خدماتها حيث يمر الطريق  4من خالل حقل نفط
برقان فقد تم الغاء المشروع خشية تعرض الحقل
ومنشآته الى مخاطر امنية جسيمة.
بتاريخ  2011/8/14اصدر مجلس الوزراء قراره
رقم  1187بتكليف وزارة االشغال العامة بالتنسيق
مــع بلدية الـكــويــت وشــركــة نفط الـكــويــت التخاذ

االجراءات القانونية والفنية الالزمة لتغيير مسار
الطريق الدائري الثامن وايجاد مسارات بديلية
ل ـهــذا ال ـطــريــق بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـهــات المعنية
حفاظا على المصلحة العامة ويراعي الخصوصية
االمنية للحقول والمنشات النفطية بالبالد ،وقامت
الوارة بدراسة المسارات البديلة حيث تم االتفاق
على ان يـكــون الطريق  306الــواصــل بين الــوفــرة
وميناء عبدالله بديال مناسبا عن الطريق الدائري
الثامن حيث يفي باالحتياجات المرورية وحركة
الشاحنات المتوقعة مستقبال مــع انـشــاء المدن
االسكانية الجديدة بجنوب البالد.
بتاريخ  17/9/2012اصدر مجلس الوزراء قراره
رق ــم  97بــالـمــوافـقــة عـلــى م ـشــروع تـطــويــر طريق
 306ليكون بديال لطريق الدائري الثامن وتكليف
وزارة االشغال العامة بالتنسيق مع كافة الجهات
المعنية العداد الدراسات وتنفيذ االعمال الالزمة
للمشروع المذكور ،علما بانه تم االنتهاء من اعداد
التصاميم والدراسات الالزمة وتم طرح المشروع
من خالل المناقصة رقم هـ ط 238/انشاء وانجاز
وصيانة طريق وجسور ومجاري امطار وصحية
وخدمات اخرى للطريق الواصل بين ميناء عبدالله
والوفرة بديال عن الطريق الدائري الثامن السريع،
وجـ ــار حــال ـيــا ال ـع ـمــل ف ــي تـنـفـيــذ ال ـم ـش ــروع ومــن
المتوقع االنتهاء منه في نوفمبر .2019
ثانيا :اما فيما يتعلق باستحداث طريق يربط
مدينة صباح االحمد السكنية بالدائري السابع
يرجى التفضل بالعلم ان الهيئة العامة للطرق
والنقل البري وضعت خطتها الخمسية القادمة
لتنفيذ المشاريع التنموية ربط المناطق الجنوبية
وال ـم ــدن الـسـكـنـيــة ال ـج ــدي ــدة وم ــن بـيـنـهــا مــديـنــة
صباح االحمد السكينة -بشبكة الطرق الرئيسية
والسريعة بدء ا من طريق الوفرة جنوبا باتجاه
طــريــق ال ــدائ ــري الـســابــع وحـتــى طــريــق السالمي
شماال من خالل ابــرام االتفاقية االستشارية رقم
أهــ/ط 179/مع مكتب استشاري عالمي بالتعاون
م ــع مـكـتــب مـحـلــي ل ــدراس ــة وتـصـمـيــم واالشـ ــراف
على تنفيذ وصيانة الطريق االقليمي الجنوبي -
المرحلة االولى -ويبلغ اجمالي طول الطريق 127
كم تقريبا بعدد  3حارات في كل اتجاه مع حارة

مشروع طريق الدائري السابع
امان وحارة اضافية مع عدة تقاطعات حرة الحركة
وجسور علوية على امتداد هذا الطريق.
عـلـمــا ب ــان ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن ع ـمــل الـتـصــامـيــم
الـنـهــائـيــة لـمـشــروع الـطــريــق االقـلـيـمــي الجنوبي
 المرحلة االول ــى -المشار اليه اعــاه ،وذلــك بعدالتنسيق مــع كــافــة الـجـهــات الـخــدمـيــة والمعنية
ذات العالقة بالدولة  -شركة نفط الكويت ،ووزارة
الــداخـلـيــة ،ووزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء  -وتــم االخــذ
باالعتبار كافة االشتراطات والمتطلبات الفنية
المطلوبة من قبلهم خالل مراحل التصميم لهذا
الطريق ،وسيتم تنفيذ المشروع من خالل ثالثة
عقود منفصلة ابـتــداء من حــدود النويصيب مع
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة جـنــوبــا ال ــى نقطة

التقاطع المستقبلي مع طريق السالمي شماال،
وتلك المناقصات تعمل على ربط مدينة صباح
االحمد السكنية والمدن المجاورة في جنوب البالد
بالدائري السابع وبياناتها كالتالي:
 - 1المناقصة رق ــم ه ـ ط :253/ان ـشــاء وانـجــاز
وص ـي ــان ــة ال ـت ـقــاط ـعــات ع ـلــى ال ـط ــري ــق االق ـل ـي ـمــي
الجنوبي شمال طريق ميناء عبدالله  -الوفرة الى
شمال منطقة كبد بطول اجمالي  52كم بعدد 4
تقاطعات رئيسية حرة الحركة مع جسور علوية
والتفافات عكسية وبعدد  3حارات في كل اتجاه
مع حارة امان وحارة اضافية.
 - 2المناقصة رق ــم ه ـ ط :254/ان ـشــاء وانـجــاز
وص ـي ــان ــة ال ـت ـقــاط ـعــات ع ـلــى ال ـط ــري ــق االق ـل ـي ـمــي

الجنوبي الذي يخدم مدينة الخيران ومزارع الوفرة
ومدينة صـبــاح االحـمــد السكنية بـطــول اجمالي
 46كم بعدد  7تقاطعات رئيسية حرة الحركة مع
جسور علوية والتفافات عكسية وبعدد  3حارات
في اتجاه مع حارة امان وحارة اضافية.
 - 3المناقصة رق ــم ه ـ ط :255/ان ـشــاء وانـجــاز
وصيانة التقاطعات على الطريق االقليمي من
شـمــال منطقة كبد الــى السالمي بـطــول اجمالي
 29كم بعدد  3تقاطعات رئيسية حرة الحركة مع
جسور علوية والتفافات عكسية وبعدد  3حارات
في اتجاه مع حارة امان وحارة اضافية.
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«الشؤون» تنفي إيقاف حملة تبرعات لجان «العون المباشر»
ةديرجلا
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الهاجري :ادعاءات باطلة تحويل  600ألف دينار لحسابات القائمين على الحملة
جورج عاطف

شددت الهاجري على أن أي
تحويالت خارجية ال تتم إال عبر
البنك المركزي ،وتحت رقابة
وزارة الخارجية ،مؤكدة استمرار
"الشؤون" في توسيع مساحة
العمل الخيري والحفاظ عليه،
لدوره في إبراز وجه الكويت
اإلنساني على مستوى العالم.

نفت الوكيلة المساعدة لشؤون
ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،في
وزارة ال ـشــؤون االجتماعية هناء
الهاجري" ،مــا يشاع حــول صدور
ق ـ ـ ـ ــرار بـ ــإي ـ ـقـ ــاف حـ ـمـ ـل ــة تـ ـب ــرع ــات
لجان العون المباشر ،عقب بلوغ
التبرعات  3ماليين دينار ،وما تبع
ذلــك مــن ادع ــاء ات باطلة بتحويل
 600الـ ــف إلـ ــى ح ـس ــاب ــات خــاصــة
برئيس اللجنة وأعضائها".
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح صحافي أمس ،أن "ما تردد
بهذا الشأن ّ
مجرد أقاويل واتهامات
ال أس ــاس لـهــا ،تـهــدف ب ـصــورة أو
بأخرى إلى تشويه العمل الخيري
الكويتي وضياع أهدافه المرجوة"،
داعية كل من لديه معلومات حول
عمليات مشبوهة خــا صــة بجمع
التبرعات الى التقدم بها للوزارة،
"التخاذ االجراءات الالزمة حيالها
والتأكد من صحتها من عدمه ،أو
ً
التقدم بها إلى النائب العام ،بدال
ً
مــن إطــاق الشائعات جــزافــا بهذا
الشكل غير المقبول".

نرفض اإلساءة
وأكدت الهاجري "رفض الوزارة

أي ادعاءات من شأنها اإلساءة إلى
أوجــه العمل الخيري ومؤسساته
ال ـم ـل ـتــزمــة بــال ـقــوان ـيــن والـ ـق ــرارات
المنظمة له ،والتي تسهم في إبراز
وج ــه ال ـكــويــت ال ـح ـض ــاري كـمــركــز
للعمل اإلنساني".
وأض ـ ــاف ـ ــت أن "مـ ـ ــا ي ــدع ــو إل ــى
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــراب ،ظ ـ ـهـ ــور مـ ـث ــل ه ــذه
الحمالت التي من شأنها اإلساءة
الــى ما تقوم به الدولة من دعمها
ألوجه الخير ،عبر مؤسسات العمل
الخيري ،التي تعمل وفق ضوابط
واشتراطات تضعها الدولة متمثلة
في مختلف جهاتها ذات العالقة،
مثل وزارات الـشــؤون والخارجية
واألوقاف والبنك المركزي".

سمعة الكويت
وأكـ ـ ــدت الـ ـه ــاج ــري أن "ال ـع ـمــل
ال ـخ ـي ــري اإلنـ ـس ــان ــي ف ــي ال ـكــويــت
ل ـيــس ول ـي ــد الـ ـي ــوم ،ب ــل ه ــو فـطــرة
ج ـبــل عـلـيـهــا الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
منذ تأسيسه وقبل ظهور النفط"،
مشيرة إلــى أنــه "مــن خــال سمعة
العمل الخيري اإلنساني اكتسبت
الـكــويــت سمعتها الــدولـيــة كونها
ً
ً
أكثر الدول نشاطا وتنظيما للعمل

الخيري الذي وصل الى شتى بقاع
العالم".
وش ــددت على أن أي تحويالت
خارجية تتم عبر البنك المركزي،
وت ـح ــت رق ــاب ــة وزارة ال ـخــارج ـيــة،
مؤكدة استمرار الوزارة في "توسيع
مساحة العمل الخيري والحفاظ
عليه ،لدوره في إبراز وجه الكويت
اإلن ـســانــي عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم"،
مستغربة "ظهور بعض الحمالت
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـشــويــه الـعـمــل
الخيري الكويتي".

ضوابط واشتراطات
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،إن "ه ـن ــاك
م ـج ـمــوعــة ض ــواب ــط واش ـت ــراط ــات
وقـ ـ ـ ـ ــرارات وزاري ـ ـ ـ ــة ت ـن ـظ ــم م ـســألــة
جمع التبرعات ،منها حظر جمع
التبرعات النقدية بأشكالها كافة
سواء في مقار الجمعيات الخيرية
أو بــاألمــاكــن ال ـعــامــة ،مــع االل ـتــزام
بـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الــوســائــل الـمــرخـصــة المنصوص
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي الئـ ـح ــة ت ـن ـظ ـيــم جـمــع
التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري
رقم (/28أ) لسنة  2016وهي (الـ "كي.
نت" ،والـ "أون الين" واالستقطاعات

ً
ً
«دسمان» مركزا مرجعيا لمرض السكري
في دول الخليج
كشفت ا ل ـمــد يــرة التنفيذية
للقطاع الطبي بمعهد دسمان
للسكري د .إب ــاء الـعــزيــري ،عن
ح ـصــول الـمـعـهــد عـلــى تجديد
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـمـجـلــس وزراء الـصـحــة ل ــدول
مجلس التعاون "كمركز مرجعي
مـتـعــاون لـمــرض ال ـس ـكــري" في
الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي لـمــدة ث ــاث سـنــوات
أخرى حتى .2020
ويأتي تجديد هذا االعتماد
ً
ط ـب ـقــا لــدل ـيــل م ـعــاي ـيــر وآل ـي ــات
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد وت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز
المرجعية الخليجية المتعاونة
مع المكتب التنفيذي لمجلس
وزراء ا ل ـص ـحــة ل ـ ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،م ــع كــافــة
ال ـح ـق ــوق ال ـم ـم ـنــوحــة للمعهد
ً
طبقا لما ورد في دليل اعتماد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــرجـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة .ك ـم ــا
س ـي ـض ــاف ه ـ ــذا االعـ ـتـ ـم ــاد ال ــى
االنجازات االقليمية والعالمية
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ح ـص ــل عـلـيـهــا
ال ـم ـع ـهــد م ــؤخ ــرا م ــن م ـشــاريــع
مختلفة تساهم في االرتقاء في
م ـجــال األبـ ـح ــاث وال ـص ـحــة في
الكويت.

البنكية ،والتطبيقات اإللكترونية
بالهواتف الذكية ،وأجهزة الجمع
االل ـك ـتــرونــي ،وال ــرس ــائ ــل النصية
التابعة لشركات االتصاالت)".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت :كـ ـم ــا ي ـح ـظ ــر جـمــع
الـتـبــرعــات بــأي شكل مــن االشـكــال
ف ــي األم ــاك ــن غـيــر الـمــرخـصــة مثل
المجمعات التجارية ،والساحات
ال ـع ــام ــة ،إال ب ـعــد ال ـح ـص ــول عـلــى
م ــوافـ ـق ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ـب ـق ــة ،مــع
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
بــالـجـمـعـيــة ف ـقــط وال ـم ـع ـت ـمــدة من
قبلنا.

ندعو من لديه
معلومات
عن عمليات
مشبوهة إلى
التقدم بها
للوزارة أو
النائب العام

«العون» :ثقة المتبرعين سبب نجاح « ١٠٠٠بئر»
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــون
الـمـبــاشــر حملتها لحفر 1000
بئر يستفيد منه أكثر من مليون
إنسان في  23دولة ،والتي شارك
فيها أكثر من  69الف متبرع.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ال ـح ـم ـل ــة حـفــر
آب ــار فــي الـمـنــاطــق الـتــي تعاني
جفافا شديدا وانتشار األمراض
ال ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـيـ ـه ــا ن ـقــص
الـمـيــاه وش ــرب الـمـيــاه الملوثة،
ك ــالـ ـك ــولـ ـي ــرا ،وال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـك ـبــد
الوبائي ،والتيفوئيد ،والمالريا
وغيرها من األمــراض وتتسبب
فـ ــي وف ـ ـ ــاة  ٢٥فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـمــن
يشربونها.
وصرح المدير العام لجمعية
العون المباشر عبدالله السميط
ب ــأن الـحـمـلــة إن ـســان ـيــة تبناها
مجموعة من الشباب الكويتيين،
لـتـنـطـلــق ب ــزي ــارة م ـيــدان ـيــة لهم
ل ــدول ــة ال ـن ـي ـجــر ل ــاط ــاع عـلــى
أح ـ ـ ــوال الـ ـق ــرى ال ـم ـت ـض ــررة من
نقص المياه الصالحة للشرب

جانب من حملة  1000بئر
وتــوث ـيــق اف ـت ـتــاح م ـشــاريــع اآلب ــار
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذتـ ـه ــا ج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــون
المباشر أخيرا ،وتفاعل المجتمع
الكويتي والـعــديــد مــن المتابعين
ف ــي دول ال ـع ــال ــم م ــع ال ـن ـقــل الـحــي
لــأحــداث مــن الـمـيــدان الـتــي أكــدت
شفافية الـعـمــل ون ـجــاح الجمعية
في اإليفاء بتعهداتها للمساهمين
ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع ،وكـ ــان ذل ــك سببا
رئـيـســا ف ــي ح ـصــول الـحـمـلــة على
ثقة المتبرعين في كل أنحاء العالم.
وأكـ ـ ــدت وك ـي ـلــة ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــي
وزارة ال ـشــؤون هـنــاء الهاجري
فـ ــي ت ـصــري ـح ـهــا دع ـ ــم الـ ـ ـ ــوزارة
للعمل الخيري والقائمين عليه
والجمعيات الخيرية الملتزمة
بالقانون والقرارات المنظمة له،
مبينة أن «الوزارة وافقت لجمعية
الـعــون المباشر منذ فترة على
مشروع حفر (ألف بئر) ماء التي
م ــن ال ـم ـق ــدر أن يـسـتـفـيــد منها
اكثر مــن مليون شخص تفتقر
حياتهم إلى الماء.

«الصحة» :زيادة المقاعد الدراسية إلى كندا
اعـلــن وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح
زيـ ـ ــادة عـ ــدد م ـقــاعــد ال ـب ـع ـثــات ال ــدراس ـي ــة
لالطباء الكويتيين ا لــى كـنــدا بمعدل 50
في المئة عن العام الماضي.
واك ـ ـ ــد الـ ــدك ـ ـتـ ــور بـ ــاسـ ــل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
الغبقة الرمضانية التي اقامتها جمعية
الجراحين الكويتية امس األول ان ديوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة واف ــق عـلــى زيـ ــادة عــدد

ال ـم ـقــاعــد ال ــدراس ـي ــة لــاط ـبــاء الـبـشــريـيــن
واالسنان ،مبينا انه تمت زيادة المقاعد
الدراسية الطباء االسنان بواقع  50مقعدا
دراسيا للعام الجاري.
ولفت الصباح ا لــى ان تم خــال الغبقة
مـنــاقـشــة ع ــدد م ــن الـقـضــايــا ال ـتــي تخص
الجراحين بصفة خاصة واالطباء بشكل
عام ،الفتا الى انه تم االخذ بعين االعتبار
بـعــض االف ـك ــار وال ـم ـق ـتــرحــات ال ـتــي تـقــدم

بها بعض الجراحين لتطوير المنظومة
الصحية ومستوى الرعاية الطبية.
وقال الصباح انه تمت مناقشة التأمين
ل ــا طـ ـب ــاء ا ي ـ ـضـ ــا ،ال فـ ـت ــا ا ل ـ ــى ان اال فـ ـك ــار
والمقترحات الجيدة من الممكن ان ترى
النور قريبا وتطبق على ارض الواقع.

ً
«كيمز» 125 :مقعدا البتعاث األطباء

معهد دسمان
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـمـجـلــس
وزراء ا ل ـص ـحــة ل ـ ــدول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون أشـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـخ ــدم ــات
المتطورة التي يقدمها المعهد
وعدد ونوع االبحاث المختلفة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـجـ ــري ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
م ــرض ال ـس ـكــري ومـضــاعـفــاتــه،
وب ــال ــدور ال ـهــام ال ــذي ي ـقــوم به
المعهد فــي مـحــاربــة احــد اكثر
االم ــراض انـتـشــارا فــي الكويت

والـعــالــم وه ــو م ــرض الـسـكــري،
وبدور المعهد ايضا في تقديم
االب ـحــاث وال ـ ــدورات التدريبية
والـتــوعــويــة وخــدمــات التعليم
المستمر ،وان حصول المعهد
عـلــى اعـتـمــاده كـمــركــز مرجعي
متعاون ،ما هو اال نتاج العمل
ال ــدؤوب ال ــذي يـقــوم بــه المدير
ال ـعــام للمعهد ،الــدك ـتــور قيس
ا ل ـ ـ ــدو ي ـ ـ ــري وإدارة وأ عـ ـ ـض ـ ــاء
المعهد ،باإلضافة إلى أن هذه

ال ـم ــرج ـع ـي ــة س ـت ـت ـيــح ال ـفــرصــة
للتطوير والتعاون واالحتكاك
وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات مــع الـمــراكــز
الـعـلـمـيــة االخ ـ ــرى ف ــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت الـعـلـمـيــة واالداريـ ـ ــة
والفنية والبحثية والتطويرية
لـمـجـلــس وزراء الـصـحــة ل ــدول
مجلس التعاون.

محاضرات توعية
باألمراض العصبية
التنكسية
ت ـس ـت ـض ـيــف مـجـمــوعــة
فوزية السلطان الصحية
ً
كــا مــن الــدكـتــورة ميريت
كودكوفيتش ،والممرضة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــة دارلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن
ساويكي ،وهما مسؤوال
ع ـ ـيـ ــادة مـ ـ ــرض ال ـت ـص ـلــب
ال ـجــان ـبــي ال ـض ـمــوري في
مستشفى ماساتشوستس
العام في بوسطن؛ إللقاء
سلسلة مــن المحاضرات
ا لـمـتـخـصـصــة ف ــي كيفية
تشخيص وعالج المرضى
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ــاألم ـ ــراض
العصبية التنكسية ،مثل
مــرض التصلب الجانبي
الضموري في الكويت.
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـم ـج ـم ــوع ــة
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات
إلـ ـ ــى نـ ـش ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة عــن
هـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــرض وت ــوس ـي ــع
ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـط ـب ــي
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي م ـج ــال
ع ـ ـ ــاج أم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـجـ ـه ــاز
الـعـصـبــي .وسـتـتــم إقــامــة
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة م ـت ـخ ـص ـصــة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزالـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي
بـ ـمـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـبـ ــروم ـ ـي ـ ـنـ ــاد
ً
اليوم بالعاشرة صباحا،
وسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــر ف ـ ـي ـ ـهـ ــا
ال ـ ـم ـ ـمـ ــرضـ ــة ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــة
ساويكي لمناقشة أفضل
الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـم ـت ـب ـع ــة
ل ــرع ــاي ــة ال ـم ــرض ــى الــذيــن
ي ـ ـعـ ــانـ ــون مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــراض
الـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــة ال ـت ـن ـك ـس ـي ــة،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـتـ ـح ــدي ــات
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة واألسـ ــال ـ ـيـ ــب
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
الـمــرضــى وتــوفـيــر أفضل
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـ ــن الـ ــرعـ ــايـ ــة
الطبية.

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ل ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
لالختصاصات الطبية (كيمز) إبراهيم هادي عن
الـحـصــول عـلــى  125مـقـعــدا البـتـعــاث االط ـبــاء في
تـعــاون خــاص للمعهد مــع  ٦جامعات كندية في
البرامج التخصصية والدقيقة.
وذك ــر ه ــادي فــي تـصــريــح صـحــافــي ان الـ ـ 125
مقعدا البتعاث االطباء في الجامعات الكندية تم
توزيعها على  ٥١مقعدا في البرامج التخصصية،
و ٧٤مـقـعــدا فــي ال ـبــرامــج الـتـخـصـصـيــة الــدقـيـقــة،
مشيرا الى ان تلك التخصصات تشمل برامج تعذر
فــي الـســابــق الـحـصــول عـلــى مـقــاعــد فـيـهــا نتيجة
للتنافس الشديد ،مثل جراحة التجميل والترميم،
وجراحة المخ واألعصاب ،والجراحة العامة ،وطب
وجراحة العيون ،وجراحة األنف واألذن والحنجرة
وغيرها من التخصصات االخرى.
وا شـ ـ ــار ا لـ ــى ان ا لـ ـتـ ـع ــاون م ــع ا لـ ـ ـ  6جــا م ـعــات
ال ـك ـن ــدي ــة ال ـت ــي ت ــم ال ـح ـص ــول ف ـي ـهــا ع ـل ــى مـقــاعــد

اب ـ ـت ـ ـعـ ــاث لـ ــأط ـ ـبـ ــاء ه ـ ــي أوتـ ـ ـ ـ ـ ــاوا ودالـ ـ ـه ـ ــاوس ـ ــي
وماكماستر وميجيل وألبرتا وكالجري ،الفتا الى
ان مكاتب ا لــدرا ســات فــي تلك الجامعات ستقوم
بإجراء المقابالت الشخصية األولية مع األطباء
المتقدمين.
وأك ــد زيـ ــادة ف ــرص االب ـت ـعــاث خ ــال ال ـس ـنــوات
األخيرة نتيجة للعالقة الوثيقة بين معهد الكويت
ل ــاخ ـت ـص ــاص ــات ال ـط ـب ـيــة وال ـج ــام ـع ــات ال ـك ـنــديــة
والتي تهدف إلى زيادة مقاعد االبتعاث لألطباء
الكويتيين ،مبينا ان الوزارة والمعهد حريصون
على االبتعاث إلى الدول والمستشفيات التي تقدم
ً
ً
ً
تدريبا طبيا مقننا قائما على األهداف التدريبية
ً
المعتمدة عالميا والتي تضمن ممارسة الطبيب
الـمـبـتـعــث الـمـبــاشــرة لـمـعــايـنــة ال ـمــرضــى وإج ــراء
العمليات وترتقي بمستوى الخدمات الطبية في
دولة الكويت.
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تجاذب حول طلب «الوطنية لالتصاالت» استغالل جزء من مبنى المرقاب مكاتب إدارية
محمد الجاسم

اف ـ ـت ـ ـتـ ــح رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي
ال ـج ـل ـســة االع ـت ـي ــادي ــة األولـ ــى
للمجلس لدور االنعقاد األول
ل ـل ـف ـصــل ال ـت ـش ــري ـع ــي ال ـث ــان ــي
عشر ظهر أمس.
ون ـ ـ ــاق ـ ـ ــش ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ـن ــد
ا لــر ســا ئــل ا لـ ــواردة المتضمنة
بــرق ـي ـتــي ت ـه ـن ـئــة م ــن صــاحــب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ولــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
ل ــرئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـج ـلــس
بمناسبة انتخاب رئيسه ،ثم
ص ــادق عـلــى مـحـضــر اجـتـمــاع
رقم  1لسنة .2018
وان ـ ـت ـ ـقـ ــل لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ك ـت ــاب
وزيـ ــر األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وزي ــر
الدولة لشؤون البلدية بشأن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـحـ ـض ــر
االج ـت ـمــاع رق ــم  8لـسـنــة 2018
ل ـل ـج ـن ــة الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ل ـم ـم ــارس ــة
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس،
وال ـم ـت ـض ـمــن ال ـت ـصــديــق عـلــى

لجان في المناطق السكنية
أحيل مقترح العضو حمود العنزي إلى الجهاز التنفيذي الخاص
بإنشاء لجان المجلس في المناطق السكنية -تضم متطوعين -تعمل
على مساعدة لجان المحافظات في متابعة أعمالها ،وترفع بها
تقاريرها حول حاجات المناطق وجودة خدمات البلدية ،بما يشمل
الناحية الجمالية والبيئية والنظافة وتقديم المقترحات ،التي من
شأنها تطوير البنية التحتية ،حيث تتعاون مع شركاء محللين في
المنطقة من الفرق التطوعية والمختارية ولجان خدمة المجتمع.
وقال في اقتراحه إن «أهمية المشاريع الحكومية مرتبطة بتطور
الكويت بشكل مباشر ،خصوصا ان الكويت تعمل ضمن خطة
تنموية طموحة تتطلب سرعة إنجاز المشاريع الحكومية ...إنه
ً
من الضروري أن يكون الجهاز التنفيذي مواكبا لهذا التوجه».

جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة
ب ــالـ ـمـ ـحـ ـض ــر ،مـ ــا عـ ـ ــدا قـ ـ ــراري
الـلـجـنــة ب ـشــأن ع ــدم الـمــوافـقــة
عـ ـل ــى طـ ـل ــب شـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة استغالل
ج ـ ـ ــزء ضـ ـم ــن مـ ـبـ ـن ــى الـ ـش ــرك ــة
ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـمـ ــرقـ ــاب ق ـط ـع ــة 1
م ـكــاتــب إداري ـ ـ ــة ،ل ـع ــدم تـقــديــم
الـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن جـ ـه ــة م ـخ ـت ـص ــة،
وانه عند منح الشركة أنشطة
إضافية سيترتب عليها فتح
مجال لجهات لديها عقود مع
أم ــاك ال ــدول ــة إضــافــة أنـشـطــة
أخرى.
وقـ ــال ال ـع ـضــو ح ـســن كـمــال
"ن ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرم الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي
ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـك ـل ـفــة،
إال ا نـ ــه ي ـت ـط ـلــب م ـن ــا اال طـ ــاع
بـشـكــل كــامــل عـلــى الـمـعــامــات
التخاذ قرارنا المناسب ،سواء
بالموافقة أو االمتناع".
وطـ ــالـ ــب حـ ـم ــدي الـ ـع ــازم ــي
بـتــأجـيــل الـمـعــامـلــة لـمــزيــد من
ال ــوق ــت لــدراس ـت ـهــا ع ـلــى روي ــه
التخاذ الالزم بشأنها.
وذك ـ ــر ال ـع ـضــو ع ـبــدال ـســام
ال ــرن ــدي انـ ــه كـ ــان ي ـت ـط ـلــب مــن
األمانة العامة للمجلس تزويد
األع ـضــاء بــال ـقــرارات فــي وقــت
سابق لدراستها.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــه ،أوضـ ـ ـ ـ ــح
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـبـلــديــة أحـمــد
ا ل ـم ـن ـف ــو ح ــي أن " ه ـ ـنـ ــاك ع ـقــدا
مبرما بين شــر كــة اال تـصــاالت
ووزارة ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة ،وأ ب ـ ـ ـ ــدى
ال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـمــواف ـقــة
عـلــى ا لـطـلــب مشترطا موافقة
هيئة االتصاالت" ،مشيرا إلى
ع ــدم مــوا فـقــة ا لـلـجـنــة المكلفة
لموضوع الطلب ،والذي القى
اعـ ـ ـت ـ ــراض ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ـل ــى ع ــدم

حملة لبلدية مبارك الكبير
على الباعة الجائلين

جانب من الحملة
ذك ــرت ادارة الـعــاقــات العامة
في بلدية الكويت ان قسم الباعة
الجائلين بــإدارة النظافة العامة
وإشـ ـغ ــاالت ال ـط ــرق ب ـفــرع بلدية
محافظة مبارك الكبير قام بحملة
عـلــى ال ـبــاعــة الـجــائـلـيــن بــأنـحــاء
المحافظة.
وأك ـ ـ ــد م ــدي ــر إدارة ال ـن ـظــافــة
الـعــامــة وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بفرع
ب ـلــديــة مـحــافـظــة م ـب ــارك الـكـبـيــر

مـ ـلـ ـف ــي ال ـ ـح ـ ــوال ـ ــي أن ال ـح ـم ـل ــة
أسـ ـف ــرت ع ــن م ـ ـصـ ــادرة وات ـ ــاف
 120كيلوغراما من البطيخ وأن
الحملة ا لـتــي نفذها المفتشون
ك ــان م ـفــادهــا ات ـخ ــاذ االجـ ـ ــراءات
القانونية ضد المخالفين ضمن
اختصاص إدارة النظافة العامة.
ودعــت ادارة العالقات العامة
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ــى االتـ ـص ــال على
ا ل ـخ ــط ا ل ـس ــا خ ــن ( )139أو عـبــر

سفيرة فرنسا :تميز أنشطة
«حماية البيئة» التوعوية
أكـ ـ ـ ــدت سـ ـفـ ـي ــرة ف ــرنـ ـس ــا ل ــدى
الكويت ماري ماسدوبوي تميز
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـح ـمــايــة
البيئة بأنشطتها التوعوية التي
تنظمها بصفة مستمرة ،وتحث
على الحفاظ على البيئة البرية
والبحرية والجوية.
وذكـ ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي بـيــان
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،أن "ال ـس ـف ـيــرة
م ـ ـ ــاس ـ ـ ــدوب ـ ـ ــوي أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت خ ـ ــال
اس ـت ـق ـبــال ـهــا ،رئ ـي ـس ــة الـجـمـعـيــة
وج ــدان الـعـقــاب ،بــدورهــا الكبير
في خــروج قانون حماية البيئة
الـجــديــد لـلـنــور ،متضمنا انشاء
قـســم يـعـنــى بــالـبـيـئــة ف ــي جميع
المؤسسات الكويتية".
ونوهت بما تقوم به الجمعية
من أنشطة كبيرة األثر ،خصوصا
ت ــرؤسـ ـه ــا ال ـش ـب ـك ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
لجمعيات البيئة األ هـلـيــة ،التي
تسعى لنشر التوعية المجتمعية
واالتجاه لدفع الجهات المعنية
بــااللـتــزام باتفاق بــاريــس لتغير
المناخ.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـع ـقــاب
ف ــي ال ـب ـي ــان ن ـف ـســه ان ـه ــا بـحـثــت
مع السفيرة الفرنسية تحديات
حماية البيئة ومواجهة التحدي
ال ـم ـش ـت ــرك ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى ش ـعــار
السفارة "لنجعل كوكبنا عظيما
من جديد" ،الذي جاء للحث على
إشـ ـ ـ ــراك ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي فــي
الـتــوعـيــة بأهمية اتـفــاق بــاريــس
للمناخ.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت انـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ـ ــم خـ ـ ــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـتـ ـع ــري ــف ب ـمــاه ـيــة

ماري ماسدوبوي

الـجـمـعـيــة وأه ــداف ـه ــا وأدوارهـ ـ ــا
المجتمعية ،وبرامجها الممتدة
ً
ً
إلـ ــى ن ـحــو  45ع ــام ــا ،ف ـض ــا عن
ت ـم ـي ــزه ــا فـ ــي م ـ ـحـ ــاور ال ـتــوع ـيــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة والـ ـت ــرب ــوي ــة عـبــر
مركز لالعالم والتوثيق البيئي
وال ـبــرنــامــج ال ـتــربــوي الـتــوعــوي
(المدارس الخضراء) ،الذي حقق
فائدة لنحو  30ألف طالب خالل
السنوات السبع الماضية.
ً
وذكــرت أن اللقاء تطرق أيضا
إلـ ــى ك ـث ـيــر م ــن األنـ ـشـ ـط ــة ،مـنـهــا
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ص ـيــاغــة ووض ــع
قانون حماية البيئة ،فضال عن
مساعي الجمعية لتشجيع الطلبة
عـلــى دراسـ ــة الـهـنــدســة والـعـلــوم
البيئية.

مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
لبلدية الكويت في حال وجود أي
شكوى تتعلق بالبلدية وسيتم
ات ـ ـخـ ــاذ االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
حيالها على الفور.

«التعليم العالي»
تفتح التسجيل
بمنح في عمان
ا ع ـل ـن ــت وزارة ا لـتـعـلـيــم
العالي فتح باب التسجيل
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ع ـل ــى م ـقــاعــد
المنح الدراسية للكويتيين
فـ ـ ــي سـ ـلـ ـط ــة عـ ـ ـم ـ ــان خـ ــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة مـ ـ ــن  10الـ ـ ـ ــى 14
الـجــاري الستكمال مرحلة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس لـ ـلـ ـع ــام
الجامعي .2019/2018
واوضـ ـح ــت الـ ـ ـ ــوزارة في
ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــاف ــي ام ـ ـ ــس ان
جــامـعــة الـسـلـطــان قــابــوس
ت ـت ـي ــح ث ــاث ــة ت ـخ ـص ـصــات
ع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة لـلـحــاصـلـيــن
ع ـل ــى ن ـس ـبــة  85ف ــي الـمـئــة
وال ـم ـح ــاس ـب ــة وال ـت ـس ــوي ــق
لنسبة  85في المئة والطب
للحاصلين على نسبة 90
في المئة.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ــت ان ـ ـ ـ ـ ــه ي ـت ـع ـي ــن
عـلــى الـطـلـبــة الــراغـبـيــن في
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــح
مراجعة الموقع االلكتروني
للوزارة لالطالع على شروط
القبول في الجامعة.

أعضاء «البلدي» في صورة جماعية خالل اجتماع أمس
موافقة اللجنة المكلفة ،ومن
ثم تم تأجيل مناقشة اعتراض
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـن ــة
المكلفة الى الجلسة المقبلة.
وا نـتـقــل المجلس لمناقشة
كتاب مدير اإلدارة القانونية
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــاد ت ـ ـ ـيـ ـ ــن  6و 15
مـ ــن ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ــم  33ل ـس ـنــة
 2016بـ ـش ــأن ب ـل ــد ي ــة ا ل ـكــو يــت
المتعلقتين بإجازة المجلس
البلدي ،وتمت اإلحاطة والعلم.
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــول الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ــى
مـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم
م ـ ــن االع ـ ـ ـضـ ـ ــاء :عـ ـب ــدال ــوه ــاب
بورسلي ،ومشعل الحمضان،
وع ـب ــدال ـل ــه الـ ــرومـ ــي ،وح ـم ــود

العنزي بتشكيل لجنة مؤقتة
باسم مدينة الحرير وتطوير
ال ـ ـجـ ــزر الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،حـ ـي ــث تــم
رفض مناقشة الطلب وتشكيل
اللجنة.
وقـ ــال ال ـع ـضــو ح ـســن كـمــال
"نطالب بتأجيل طلب التشكيل
ح ـتــى يــأخــذ الـمـجـلــس الـفـتــرة
ال ـك ــاف ـي ــة ل ـم ـتــاب ـعــة م ـث ــل ه ــذه
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات" ,فـ ـيـ ـم ــا قـ ــال
ال ـع ـضــو ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـعـجــل
" ل ــو قـمـنــا بتشكيل لـجـنــة لكل
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ل ـ ـمـ ــا انـ ـتـ ـهـ ـيـ ـن ــا م ــن
تشكيل اللجان".
واع ـ ـت ـ ـب ـ ــر حـ ـ ـم ـ ــود الـ ـعـ ـن ــزي
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر

وتطوير الجزر من المشاريع
ال ـض ـخ ـم ــة الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ــى
وقت طويل لدراستها بدال من
الدخول في الصراعات.

تشكيل لجان المحافظات
وتزكية عضو مكتب المجلس
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ع ـل ــى
محاضر تشكيل كــل مــن لجان
محافظات العاصمة ،وحولي،
والفروانية ،والجهراء ،ومبارك
ال ـك ـب ـي ــر ،واألح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،إض ــاف ــة
إل ـ ــى م ــواف ـق ـت ــه ع ـل ــى م ـحــاضــر
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
الفنية ،والقانونية ،والمالية،
واإلصالح ،والتطوير ،ومزاولة

المهن الهندسية ،ولجنة البيئة،
إل ـ ــى ج ــان ــب م ـح ـضــر اج ـت ـمــاع
لجنة الشكوى واالعـتــراضــات،
وتــزكـيــة عـلــي بــن ســايــر عضو
مكتب المجلس البلدي.

قصر العدل 8
القضاء يؤيد حرمان الغشاشين من االختبارات في «التربية»
ةديرجلا

•
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• المحكمة اإلدارية :منظومة التعليم في خطر جلل يستلزم استنهاض همم األجهزة لكبح جماح ظاهرة الغش
• أكدت أن القرار يحقق تكافؤ الفرص بين الطالب وحماية المجتهدين منهم وردع الخارجين ًعن القانون
• «من غير الجائز في دولة القانون استفادة المذنب من عمله الشائن أمام القضاء واختصامه قرارا غاياته سامية»
حسين العبدالله

أسدلت المحكمة اإلدارية
أمس الستار على أولى دفعات
قضايا الغش بوزارة التربية،
وقضت برئاسة المستشار د.
بدر الركيبي ،وعضوية القاضيين
فهد المطيري ،ود .محمد
البصمان برفض عدة دعاوى
بطلب إلغاء قرار وزير التربية
بحرمان الطالب من أداء باقي
االختبارات ،بعد ضبطهم
بوقائع تتعلق بالغش فيها.

الغشاش يريد
مساواته بالمجتهد
الذي أعد عدته وجهز
من العلوم حصيلته
ً
وبات مترقبا
لحظة التوجه ألداء
االختبارات يحدوه
أمل النجاح

ً
كان لزاما على
وزير التربية وهو
األمين على التعليم
تولي مهمة تنظيمه
لكي تتبلور الرؤية
الكاملة له فينهض
بالمجتمع ثم الدولة
إلى مصاف الدول
المتقدمة

local@aljarida●com

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

السكين وصلت
إلى العظم
يالعفاسي!

بدر الركيبي

أك��������دت ال���م���ح���ك���م���ة اإلداري�������������ة ف��ي
ح���ي���ث���ي���ات ح���ك���م���ه���ا ،ال�������ذي ح��ص��ل��ت
«الجريدة» على نسخة منه ،أن الئحة
الغش الجديدة التي أصدرها وزير
ال��ت��رب��ي��ة ج���اءت للتصدي للظواهر
ال����س����ل����ب����ي����ة ال����م����ص����اح����ب����ة ل��ع��م��ل��ي��ة
االخ�������ت�������ب�������ارات ،وح�����ظ�����ر ج���م���ل���ة م��ن
األفعال ومجموعة من السلوكيات،
التي ارتأى فيها ما يعكر صفو تلك
العملية ،وأنها تمثل إساءة بالغة لها.
وب���ي���ن���ت ال���م���ح���ك���م���ة أن ال���ه���دف
م��ن ال���ق���رار م��ح��ارب��ة ظ��اه��رة ال��غ��ش،
وتجفيف منابعها ح��ال كونها قد
ب���ات���ت ك����ارث����ة ت���رب���وي���ة ت���ح���ت���اج من
ال��م��خ��ت��ص��ي��ن إل�����ى االل���ت���ف���ات إل��ي��ه��ا
بالتشخيص وال���ع�ل�اج ،وه���ي أزم��ة
أخ�لاق��ي��ة وت���رب���وي���ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،قد
تنسف ،في حال عدم التصدي لها،
بأهم مؤسسات ال��دول��ة ،وأصبحت
معها منظومة التعليم في الكويت
في خطر جلل يستلذم استنهاض
همم األجهزة التعليمية والتنفيذية
وال�����ت�����رب�����وي�����ة ،ل���ك���ب���ح ج�����م�����اح ه����ذه
ً
الظواهر ،صونا لمبدأ تكافؤ الفرص
ً
بين الطالب ،وردعا للخارجين على
القانون ،وحماية لألمل والطموح في
نفوس الطالب المجتهدين.

الشائن
ً
وأكدت ،أنه من غير الجائز قانونا،
وال من السائغ عقال ،وال من المقبول
عمال في دول��ة القانون ،أن يستفيد
ال���م���ذن���ب م����ن ع���م���ل���ه ال���ش���ائ���ن أم����ام
ً
القضاء ،ويختصم ق��رارا جاء لغاية
ً
سامية ،طالبا إلغاءه بزعم انطوائه
على جزاءات وصمها بالغلو ،وذلك
كله تحت ذريعة أنه سيرتكب وقائع
غ���ش ف���ي االخ���ت���ب���ارات ،وي��ب��ت��غ��ي أن
ي��ك��ون ال��ج��زاء ،ال���ذي سيتم توقيعه
ً
عليه ،قاصرا على حرمانه فقط من
المادة التي غش فيها دون غيرها،
ليستوي ه��و م��ع الطالب المجتهد
الذي أعد لالختبارات عدته ،وجهز
ً
من العلوم حصيلته ،وب��ات مترقبا
ل��خ��ط��ة ال���ت���وج���ه ألداء االخ���ت���ب���ارات
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ك��ل ه���م���ة ،ي����ح����دوه أم��ل
ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق ،األم���ر ال���ذي ترى
ً
ً
المحكمة أن القرار صار نفيا خاليا
ً
من عيوب المشروعية ،وقائما على
ً
سببه الصحيح صادرا من السلطة
المختصة ب���إص���داره م��ن غ��ي��ر غلو
وم���غ���االة ،وم���ن ث��م ف��ه��و ب��م��ن��أى عن
اإللغاء.
وأضافت أن الدستور نص على أن
التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء
الشخصية الكويتية ،والحفاظ على
الهوية الوطنية وتنمية المواهب،
وت��ش��ج��ي��ع��ا ل�ل�اب���ت���ك���ار ،وت��رس��ي��خ��ا
للقيم الحضارية والروحية ،والتي
ل��ي��س م��ن بينها ال��غ��ش أو ال��ش��روع
ً
ً
ف��ي��ه ب���ل ج��ع��ل��ه ح���ق���ا إل���زام���ي���ا حتى
ن��ه��اي��ة ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ،لتتصل
ح��ل��ق��ات��ه��ا م����ع ال����م����راح����ل األخ�������رى،
وتتضافر مكوناتها ،ليكون قوامها
ً
ً
ً
ً
ج��م��ي��ع��ا ب��ن��ي��ان��ا ص��ل��ب��ا م��ت��م��اس��ك��ا،
ً
ً
ن��ف��اذا إل���ى آف���اق ال��ع��ل��وم ،واقتحاما
ً
لدورها ،وارتباطا بحقائق العصر
وم���ع���ط���ي���ات���ه ،وب����وس����ائ����ل ال��ت��ن��م��ي��ة
وأدواتها ،وبعوامل القوة ومظاهرها،
وبموازين الصراع والوفاق ،وبقيم
ال��ح��ق وال��خ��ي��ر وال��ج��م��ال ،وبتكامل
الشخصية اإلنسانية ال تراجعها،
وبنواحي التقدم ومناحي القصور،
وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية

مشكالت وعوائق
ذكرت المحكمة أن «العملية التعليمية يصادفها من المشكالت
والعوائق ما يحول دون تحقيقها أهدافها ،وأه��م تلك العوائق
ظاهرة الغش في االمتحانات ،التي أخ��ذت في التنامي األع��وام
األخيرة ،بعد أن تغيرت القيم السائدة في المجتمع ،وأصبح ما
ك��ان مذموما في الماضي سلوكا مقبوال وع��ادي��ا ل��دى البعض،
بل وتولد اإلحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له ال يجب
التنازل عنه».
واردفت« :وساعد على ذلك معاونة األهل وأولياء األمور أحيانا
ألبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتي وصلت إلى حد استخدام
ال��ع��ن��ف ف��ي ب��ع��ض األح���ي���ان ،ف��ي ص���ورة تجسد ت��ردي��ا ف��ي القيم
األخالقية أصاب المجتمع ،وضعفا في الوازع الديني واألخالقي،
واستحالل كل وسيلة وصوال إلى الهدف غير المشروع ولو على
حساب مصلحة الجماعة وقيمها».
وأوضحت أن أساليب الغش في االمتحانات تنوعت وتعددت
صورها ،واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت
تشكل وسيلة فعالة ،ب��ل أصبحت أن��ج��ح األس��ال��ي��ب ال��ت��ي يمكن
استخدامها في الغش ،ويمثل استخدام اإلنترنت والهاتف النقال
وملحقاته مثاال صارخا على ذلك.

ً
الطالب الذي يعتاد الغش يرتكب جرما في حق نفسه والمجتمع ألنه خيانة للنفس و نوع من السرقة
الحاجة ملحة لمجابهة ظاهرة الغش ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه أم ال
أساليب الغش في االمتحانات تنوعت وتعددت صورها واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة
وال���ث���ق���اف���ي���ة وت���ك���ري���س���ه���ا ،وب����أل����وان
ً
اإلب��������داع وأش����ك����ال ال���ف���ن���ون ،إط��ل��اال
ً
عليها وتزودا بها وبالمعايير التي
ً
التزمتها األم��م المتحضرة ،تأمينا
ل���ح���ق���وق م���واط���ن���ي���ه���ا وح���ري���ات���ه���م،
وب��ال��ع��وام��ل ال��ج��وه��ري��ة ال��ت��ي تكفل
للوطن والمواطن آم��اال ال ينحصر
محيطها ،بل تمتد دائرتها إلى غير
ً
حد ،إيمانا بغد أفضل ،قوة وبأسا،
حقا وعدال ،واقعا ومصيرا ،وهو ما
يفرض على الدولة مواكبة المناهج
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ،واب����ت����داع ط��رق
غير تقليدية لالمتحانات ال تتخذ
من التلقين طريقا ،بل التمكين من
اإلب�����داع ف��ك��را ق��وي��م��ا ،وال��ع��م��ل على
غ������رس ال���ق���ي���م ال��ن��ب��ي��ل��ة ف����ي ن��ف��وس
ال��ط�لاب شرعة ومنهاجا لمواجهة
أسوأ ظاهرة تعوق نمو المجتمعات
وتنال من تقدمها.

مهمة خطيرة
وق����ال����ت ال��م��ح��ك��م��ة إن ال��ت��ع��ل��ي��م،
ح��س��ب��م��ا ق����ررت����ه م��ح��ك��م��ة ال��ق��ض��اء
اإلداري المصرية ،ك��ان وم����ازال من
أكثر المهام خطرا ،وأعمقها اتصاال
ب���آم���ال ال��م��واط��ن��ي��ن وط��م��وح��ات��ه��م،
وأوث�������ق�������ه�������ا ارت�������ب�������اط�������ا ب���م���ص���ال���ح
ال��م��ج��ت��م��ع��ات وم��ق��اي��ي��س ت��ق��دم��ه��ا،
وي��ت��ع��ي��ن ع���ل���ى ال����دول����ة أن ت��ه��ي��م��ن
على عناصره الرئيسية ،وأن توليه
رعايتها ،وأن تعيد تحديث منظومة
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ال���ن���واح���ي التعليمية
وال��ت��رب��وي��ة ،ف��ه��ي ش��راي��ي��ن ال��ح��ي��اة
الجوهرية التي ال تقوم إال بها ،وأن
يكون إنفاقها في سبيل ذلك تعبيرا
ع��ن اقتناعها ب��أن ث��م��اره ع��ائ��دة في
منتهاها إليها ،وأن اجتناءها بيد
مواطنيها ،فليس التعليم حرثا في
البحر ،بل هو نبض الحياة وقوامها،
وال تستقيم بغيره شؤونها ،ومازال
متطلبا ك��ش��رط م��ب��دئ��ي ل��م��واج��ه��ة
المواطنين مسؤولياتهم مع تنوعها
وشمولها ليكون اضطالعهم بها
منتجا وف��ع��اال ،وم��ن ثم ف��إن موقف
الدولة منه ال يجوز أن يكون سلبيا
أو م��ت��راج��ع��ا أو م���ح���دودا ب��ل فاعل
وم���ؤث���ر ف���ي ت���ط���وي���ره ل��ي��ك��ون أك��ث��ر
فائدة وأعم نفعا ،فال تنفصل البرامج
التعليمية عن أهدافها ،وال تنعزل
ع��ن بيئتها ،وال ي��ك��ون استيعابها
لحقائق العصر ق��اص��را ،بل يتعين
أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود
اإلقليمية ،اتصاال باآلخرين وتلقيا
عنهم ،وإيغاال في مظاهر تقدمهم.

وبينت المحكمة أن رسالة التعليم
هي عالقة بالغة األثر عظيمة الشأن،
ال ي��ق��ت��ص��ر ن���ط���اق���ه���ا ع���ل���ى أط������راف
العملية التعليمية وح��ده��ا ،وه��ي
الجهات والمؤسسات القائمة على
التعليم ،والطالب والمعلم ،بل يمتد
ذل��ك النطاق ليشمل األس���رة أيضا.
ولكل طرف دور يؤديه في إطار تلك
الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها،
فتنتج جيال قويما متسلحا بقوة
العلم ودرع القيم واألخالق.

ظاهرة غير حضارية
وت���اب���ع���ت« :غ���ن���ي ع���ن ال���ب���ي���ان أن
الطالب ال���ذي يعتاد ال��غ��ش سلوكا
ف��ي حياته التعليمية إن��م��ا يرتكب
جرما في حق نفسه وحق المجتمع،
ألن ال��غ��ش خ��ي��ان��ة للنفس وخيانة
ل�ل�آخ���ري���ن ،ف��ه��و ن����وع م���ن ال��س��رق��ة،
ورغ���ب���ة ف���ي ت���ج���اوز االم��ت��ح��ان دون
أدنى مجهود ،وظاهرة جد خطيرة
وغير حضارية نهت عنها األدي��ان
السماوية كافة ،وشريعتنا السمحة
خاصة ،وأصبح الطالب يعتاده في
ح��ي��ات��ه ال���دراس���ي���ة ،ث���م ي��ت��ح��ول ه��ذا
��اج ل��ه ف��ي حياته
ال��س��ل��وك إل���ى م��ن��ه ٍ
العملية مستقبال ،فتنهار معه مثل
وقيم المجتمع».
وق���ال���ت« :م����ن ه��ن��ا ب����دت ال��ح��اج��ة
ملحة لمجابهة ظ��اه��رة ال��غ��ش في
االمتحانات ،وذلك بوأدها في مهدها
سواء حقق الطالب من ورائها هدفه
ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك ،خاصة
ف��ي ظ��ل السعي ال����دؤوب م��ن بعض
ال��ط�لاب نحو اب��ت��ك��ار ك��ل ج��دي��د من
الوسائل التي تعينهم على الغش،
واالستخدام غير التقليدي لوسائل
االتصال الحديثة في تلك الظاهرة،
إذ غدت تلك الوسائل بمنزلة وسيط
بين الطالب وجريمته داخ��ل لجان
االم�����ت�����ح�����ان ،م�����ا ي���س���ت���دع���ي م��وق��ف��ا
فاعال وم��ؤث��را م��ن األج��ه��زة القائمة
على التعليم ،وع��ل��ى رأس��ه��ا وزارة
التربية والتعليم ف��ي القضاء على
تلك الظاهرة».
وأض���اف���ت« :ي��ج��ب ت��أك��ي��د وج��وب
أن يكون الجزاء المرصود لجريمة
ال��غ��ش أو م��ح��اول��ة ال��غ��ش م��ت��ع��ادال
مع طبيعتهما المؤثمة ،ومع رغبة
الدولة في القضاء على تلك الظاهرة،
فال تتبنى سياسة عقابية متساهلة
ت��ن��ص��ب ع��ل��ى ح���رم���ان ال���ط���ال���ب من
المادة التي استعمل الغش فيها ،إذ
من ش��أن ذل��ك التساهل تغذية روح

التواكل لدى الطالب ،وبعث األمل في
نفسه وحافزا له على محاولة الغش،
ارتكانا إلى أن الجزاء سيكون مخففا
حال ارتكابه تلك الجريمة ،ومطمئنا
إل��ى أن العقوبة ق��اص��رة على إلغاء
امتحان المادة المعنية فقط».

رسالة سامية
ول���ف���ت���ت ال������ى أن������ه ول����ك����ي ي�����ؤدي
التعليم الرسالة السامية المطلوبة
منه بالكيفية التي تطلبها المشرع
ال���دس���ت���وري ،ك���ان ل���زام���ا ع��ل��ى وزي���ر
التربية ،وه��و األمين على التعليم،
أن ي��ت��ول��ى م��ه��م��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م
بوجهيه االي��ج��اب��ي والسلبي ،لكي
تتبلور ال��رؤي��ة الكاملة ل��ه فينهض
بالمجتمع ث��م ال���دول���ة إل���ى مصاف
الدول المتقدمة على سواعد النشء
ق����ادة المستقبل ،وي��ت��ج��س��د ال��وج��ه
اإلي��ج��اب��ي ب���إع���داد م��ن��اه��ج التعليم
ووس��ائ��ل��ه وم��ك��اف��أة ال��ط��ال��ب المجد
المجتهد ،فيتقدم حامال راي��ة رقي
المجتمع وت��ط��وره ،مكونا للركيزة
األس��اس��ي��ة أله���م أرك����ان ال���دول���ة ،في
حين يتمثل الوجه السلبي بتنظيم
معاقبة ال��ط��ال��ب ال��م��س��يء ،إذ بهذه
ال����ص����ورة ال ن���ك���ون ب���ص���دد م���ج���ازاة
ال��م��س��يء ع��ل��ى م��ج��رد اإلس�������اءة ،بل
نكون بصدد صد عناصر ال تستأهل
ح���م���ل أم����ان����ة م���س���ؤول���ي���ة ال��ن��ه��ض��ة
بالمجتمع والدولة.
وذك��رت« :وحماية ألركانهما من
ن��خ��ر ه������ؤالء ،ك����ان الب����د ل���ل���ج���زاء أن
ينهض إلى مستوى الحدث ،وإعماال
لما تقدم أصدر وزير التربية القرار
ال��م��ؤرخ  1994/6/14بشأن الالئحة
الخاصة بحاالت الغش في امتحان
ش���ه���ادة ال���دراس���ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة
وامتحان الشهادة الثانوية بالمعهد
الديني ،والتي قررت جزاءات عديدة
ل���م���رت���ك���ب���ي ال�����غ�����ش ،وب���ال���ن���ظ���ر ل��م��ا
ت�لاح��ظ ل��ه م��ن ق��ص��ور تلك الالئحة
عن مجابهة ظاهرة الغش بصورة
ن��اج��ع��ة ف��ق��د أص����در ال���ق���رار ال����وزاري
المطعون فيه رق���م  21لسنة 2018
بشأن مخالفة الئحة االمتحانات في
.»2018/3/25
وبينت المحكمة ،أن ه��ذا القرار
ج���اء ب��ع��دم��ا ت��ب��ي��ن ل��ج��ه��ة اإلدارة –
وعلى نحو ما أفصح عنه محامي
الحكومة بمذكرة دفاعه –بعض أوجه
القصور في الالئحة الخاصة بحاالت
الغش في امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة وامتحان الشهادة

الثانوية بالمعهد الديني الصادرة
بقرار وزاري بتاريخ  1994/6/14إذ
تضمنت جزاءات ال تتناسب – البتة
 م���ع ح��ج��م ال��م��خ��ال��ف��ات ال��م��رت��ك��ب��ة،وأضحت هذه الجزاءات قاصرة عن
تحقيق فكرتي الردع العام والخاص
الكفيلتين بمكافحة ظاهرة الغش في
االخ��ت��ب��ارات ،السيما ف��ي ظ��ل تطور
تلك الظاهرة وتبنيها وسائل حديثة
فرضتها مستجدات هذا العصر.

الالئحة
وأض������اف������ت أن ال����ع����ق����وب����ة ك���ان���ت
ً
بصورتها السابقة إع��م��اال لالئحة
القديمة تقرر حرمان الطالب ورسوبه
ف���ي ال���م���ادة ال��ت��ي ق���ام ب��ال��غ��ش فيها
وت���س���م���ح ل����ه ت����أدي����ة اخ���ت���ب���ار ال�����دور
الثاني عن ذات المادة ،فيتمكن بذلك
م��ن ال��ن��ج��اح ف��ي ال���م���ادة ب��ع��د ت��أدي��ة
اختبار ال��دور الثاني ،وقيد الدرجة
التي يحققها فيه ،بل وأكثر من ذلك،
فإن تلك الجزاءات تتيح فرصة لمن
ارتكب من الطلبة أعمال الغش فرصة
تخفيف األعباء الدراسية عليه فتقسم
االخ��ت��ب��ارات إل��ى تلك التي ل��م يغش
فيها واألخرى التي قام بالغش فيها
ويتوزع العبء الدراسي على فترتين
الفترة األساسية وفترة الدور الثاني
ب��م��ا ي���ؤدي���ه ذل����ك م���ن ن��ت��ي��ج��ة ش���اذة
تتمثل في تخفيف العبء الدراسي
ع���ل���ى ال���ط���ال���ب م���رت���ك���ب ال���غ���ش إل���ى
فترتين ف��ي حين يتركز ه��ذا العبء
ً
بالنسبة للطالب الذي لم يرتكب غشا
ع��ل��ى ف��ت��رة واح�����دة ،ف��ت��ك��ون الالئحة
ب��ال��ص��ورة سالفة ال��ب��ي��ان ق��د كافأت
ال��ط��ال��ب ال��م��خ��ل م���ن ح��ي��ث ع��اق��ب��ت��ه،
مهدرة بذلك األصل في فكرة الجزاء،
ً
الذي كان بالكيفية مارة البيان مائعا
غير محقق لفكرة الردع المرجوة من
جميع ال��ج��زاءات ،ب��ل ومخلة بمبدأ
تكافؤ الفرص بجعلها الطالب المخل
في مركز أفضل من الطالب المجتهد
من حيث توزيع العبء الدراسي عند
ً
أداء االختبارات باآللية المبينة سلفا،
ً
ف��ك��ان ل��زام��ا ع��ل��ى ال��وزي��ر المختص
ً
التصدي لذلك الوضع الشاذ انطالقا
من مسؤولياته التي ألقاها المشرع
ً
على عاتقه وإع��م��اال لتلك السلطات
التي منحها ال��ق��ان��ون لذلك ال��وزي��ر،
ف���أص���در ال���ق���رار ال�������وزاري ال��م��ط��ع��ون
ف���ي���ه ال�������ذي اس���ت���ه���دف – ب��ل�ا ش����ك -
ض��ب��ط وض���م���ان ح��س��ن س��ي��ر أع��م��ال
االمتحانات ،ومواجهة أي مخالفات
ترتكب خاللها ،وذلك على نحو يكفل

مخالفات الغش
أفادت المحكمة بأن المشرع الالئحي
ت��ص��دى ل��ل��ظ��واه��ر ال��س��ل��ب��ي��ة ال��م��ص��اح��ب��ة
ل��ع��م��ل��ي��ة االخ���ت���ب���ارات ،ف��ح��ظ��ر ج��م��ل��ة من
األفعال ومجموعة من السلوكيات التي
ارت��أى فيها ما يعكر صفو تلك العملية،
وأن���ه���ا ت��م��ث��ل إس�����اءة ب��ال��غ��ة ل���ه���ا ،ف����أورد
ً
بعضا من هذه األفعال ،وتلك السلوكيات
على سبيل المثال ال الحصر بالجداول
ال��م��رف��ق��ة ب��ال��ق��رار ال�����وزاري ال��م��ش��ار إل��ي��ه،
ف���وص���ل ع����دده����ا إل�����ى  28م���خ���ال���ف���ة ،وق���د
تنوعت ماديات تلك المخالفات لتشمل
ك��ل ص���ور ال��غ��ش م��ن إت��ي��ان��ه أو ال��ش��روع
فيه أو مساعدة الغير على ذلك ،أو مجرد
إدخ���ال الطالب أي وسيلة م��ن الوسائل،
التي تعينه على ذلك أو إعطائها غيره أو
تعمد كتابة اسم غيره على ورقة اإلجابة
أو خروجه بتلك الورقة من المكان المعد
لالختبار أو اتالف هذه الورقة أو حيازته

ألي قصاصات من الورق مكتوب عليها ما
يعينه في اإلجابة أو تعمد الكتابة على
أي جزء من أجزاء جسده أو إذا وجد مع
الطالب أي جهاز ات��ص��االت والسماعات
الالقطة بكافة أنواعها ،إضافة إلى العديد
من المخالفات ،التي أسهبت الالئحة في
ذك��ره��ا بغية اإلح��اط��ة بكل ال��وق��ائ��ع غير
ال��م��ش��روع��ة ال��ت��ي ق���د ي��ع��م��د ال��ط��ل��ب��ة إل��ى
اس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي االخ���ت���ب���ارات ،ودون أن
تغفل ح��االت التعدي اللفظي أو البدني
ً
واالخ�ل�ال عموما بسير العمل في لجنة
االم���ت���ح���ان وال���س���اح���ات ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا،
ك��م��ا ح����رص ال��م��ش��رع ال�لائ��ح��ي ل��ض��م��ان
ح��ق��وق الطلبة المنسوب إليهم ار ت��ك��اب
أي مخالفة م��ن ال��م��خ��ال��ف��ات ال�����واردة في
الالئحة أن ي��ورد سلسلة م��ن اإلج���راء ات
الكفيلة بضبط عملية المخالفة ،منها
تحرير محضر إثبات المخالفة من رئيس

سير مرفق التعليم بانتظام واطراد،
وك���ان رائ���د جهة اإلدارة ف��ي إص��دار
ه����ذا ال����ق����رار– ح��ت��م��ا  -ه���و م��ح��ارب��ة
ظ���اه���رة ال��غ��ش وت��ج��ف��ي��ف منابعها
ح����ال ك��ون��ه��ا ب���ات���ت ك���ارث���ة ت��رب��وي��ة
تحتاج من المتخصصين االلتفات
ل��ه��ا ب��ال��ت��ش��خ��ي��ص وال����ع��ل�اج ،وه��ي
أزمة أخالقية وتربوية وتعليمية قد
تنسف– في ح��ال ع��دم التصدي لها
– بأهم مؤسسات الدولة ،وأصبحت
معها منظومة التعليم في الكويت
ف��ي خطر جلل يستلزم استنهاض
همم األجهزة التعليمية والتنفيذية
والتربوية لكبح جماح هذه الظاهرة،
ً
ص���ون���ا ل��م��ب��دأ ت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص بين
ً
الطالب وردعا للخارجين عن القانون
وحماية لألمل والطموح في نفوس
ال��ط�لاب المجتهدين ،وال ج���دال في
أن هذا األمر هو مما يدخل في إطار
السلطة التي خولها القانون لوزير
ً
التربية إعماال للنصوص القانونية
سالف اإلش���ارة إليها ،والقول بغير
ذل����ك ي��ف��ت��ح ال���ب���اب ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه
ل��ت��دخ��ل األف�����راد ف���ي رس���م السياسة
ً
ال��ع��ام��ة ل����وزارة التربية وف��ق��ا لهوى
ك����ل ش���خ���ص وم�����راع�����اة ل��م��ص��ل��ح��ت��ه
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���ت���ي ي��س��ت��ج��دي��ه��ا من
ً
طلباته ،فمن غير الجائز قانونا وال
ً
م���ن ال��س��ائ��غ ع��ق�لا وال م���ن المقبول
ً
عمال ف��ي دول��ة القانون أن يستفيد
المذنب من عمله الشائن أمام القضاء،
ً
ويختصم قرارا جاء لغايات سامية،
ً
ط��ال��ب��ا إل���غ���اءه ب��زع��م ان��ط��وائ��ه على
ج���زاءات وصمها بالغلو ،وذل��ك كله
تحت ذريعة أنه سيرتكب وقائع غش
ف��ي االخ���ت���ب���ارات وي��ب��ت��غ��ي أن يكون
ال���ج���زاء ال����ذي س��ي��ت��م ت��وق��ي��ع��ه عليه
ً
قاصرا على حرمانه فقط من المادة
التي غش فيها دون غيرها ،ليستوي
هو مع الطالب المجد المجتهد ،الذي
أع��د ل�لاخ��ت��ب��ارات ع��دت��ه  ،وج��ه��ز من
ً
العلوم حصيلته ،وبات مترقبا لحظة
التوجه ألداء االختبارات النهائية بكل
همة ي��ح��دوه أم��ل النجاح والتفوق،
األمر الذي ترى معه المحكمة أنه ال
مناص من القول ،إن القرار ال��وزاري
ً
ً
المطعون فيه قد جاء – ق��وال واح��دا
ً
ً
 نقيا خاليا من عيوب المشروعيةً
ً
وقائما على سببه الصحيح صادرا
من السلطة المختصة بإصداره من
غير غلو ومغاالة ومن ثم فهو بمنأى
عن اإللغاء.

ضبط سماعة الغش
ً
لجنة سير االمتحان ،على أن يكون مذيال
بتوقيعه وتوقيع المالحظين ،وفرضت
س���م���اع أق�������وال ال���ط���ال���ب ال���م���خ���ال���ف وم���ن
يستشهد بهم و م��ح��رري محضر إثبات
المخالفة ،على أن يتم رفع تلك اإلجراءات
إل���ى ن��ائ��ب أول رئ��ي��س ع���ام االم��ت��ح��ان أو
من ينوب عنه ليصدر ال��ق��رار المتضمن
مجازاة الطالب المخالف ،وحددت الالئحة
الجزاءات المترتبة على مخالفة الالئحة
ً
على سبيل الحصر التزاما منها بمبدأ
شرعية العقوبة ،وجعلتها إذا ما وقعت
المخالفة في امتحانات الفترة الدراسية
الثانية ،وكانت هذه المخالفة مما يندرج
ف���ي ال����ج����دول رق����م ( )۱ال��م��ل��ح��ق ب��ال��ق��رار
ب��ح��رم��ان ال��م��ت��ع��ل��م م���ن درج����ة االم��ت��ح��ان
(ال��ع��م��ل��ي ،ال���ت���ح���ری���ري) ودرج�����ة األع���م���ال
ترصد له الدرجة (صفر) لجميع المجاالت
ً
الدراسية ،ويعتبر راسبا ويبقى لإلعادة.

ق��ا ل��ت ا ل��م��ح��ك��م��ة إن م��ا يتمسك
ب��ه ا ل��م��د ع��ي م��ن أن ا ب��ن��ه ق��د نسي
س��م��ا ع��ه األذن ا ل��ه��ا ت��ف��ي��ة ،وأ ن���ه لم
ي���س���ت���خ���دم���ه���ا ف�����ي ال�����غ�����ش ،ف���ذل���ك
م�����ردود ع��ل��ي��ه ب���أن م��ج��رد ح��ي��ازة
األدوات ا ل���م���ذ ك���ورة دا خ�����ل ل��ج��ن��ة
االمتحان هو في حد ذاته مخالفة
تستوجب ا ل��م��س��اء ل��ة ،كما أن من
غير المعتاد أن يخفي المرء مثل
تلك األدوات بين طيات مالبسه،
األمر الذي يكون معه ابن المدعي
قد وضع نفسه موضع الشبهات
ب��������إص��������راره ع����ل����ى دخ����������ول ل���ج���ن���ة
االمتحان وبحوزته تلك السماعة،
وه����و م���ا ي��ع��د ق��ري��ن��ة ض����ده ع��ل��ى
ع��زم��ه االس��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا وم��ح��اول��ة
الغش أثناء االمتحان.

األح���داث األخ��ي��رة التي
ش���ه���دت���ه���ا م�����ن ال���م���ح���اك���م
م���ن وق���ائ���ع ف��ق��د ال��م��ل��ف��ات
أو ت�����س�����ر ي�����ب األ ح�������ك�������ام،
أو ت������م������ز ي������ق م����ح����ا ض����ر
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ف�����ي إح�����دى
ا ل������ق������ض������ا ي������ا ،ال ت���ع���ك���س
ح��ال��ة اإله���م���ال وال��ق��ص��ور
ف�������ي ال������رق������اب������ة اإلداري�������������ة
ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��م��ل��ف��ات
ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة ف�������ق�������ط ،ب���ل
ت��ك��ش��ف ،ف��ي ال��وق��ت ذات���ه،
ف��ش��ل ال��م��ن��ظ��وم��ة اإلداري����ة
ا ل������ت������ي ت����ت����ب����ع����ه����ا وزارة
ال��ع��دل ف��ي إدارة ال��م��راف��ق
القضائية ،والتي تتطلب
من الوزير الحالي د .فهد
ال���ع���ف���اس���ي ال���ن���ظ���ر ف��ي��ه��ا،
ب���ع���دم���ا وص���ل���ت ال��س��ك��ي��ن
الى العظم.
األح������������������داث ال����س����اب����ق����ة
أ ك�������������دت ل������ن������ا أن وزارة
ال�����ع�����دل ل���ي���س���ت م��ؤت��م��ن��ة
ع������ل������ى ح��������ق��������وق ال������ن������اس
وأم�����وال�����ه�����م وح���ري���ات���ه���م،
بعدما أصبحت ملفاتهم
عرضة للسرقة واإلت�لاف
ً
وال��ت��س��ري��ب ،وب���ات م��ه ّ��م��ا
العمل على إبعاد القيادات
ال����ت����ي أص����ب����ح وج����وده����ا
عبئا على الوزارة ،ومضرا
ً
ب��س��م��ع��ت��ه��ا ،وم��ع��وق��ا ألي
ت��ط��ور ي��ت��و ق��ع أن تحققه
الوزارة ،وبات القبول بها
قبوال بمزيد من التدهور
والضياع!
ج�������رائ�������م ت�����ق�����ع وت����ح����ت
تصوير كاميرات المراقبة،
ن��ت��ي��ج��ة اإله���م���ال اإلداري
وانعدام الرقابة الحقيقية
ع����ل����ى ال����م����ل����ف����ات وت���ع���م���د
ت��ع��ي��ي��ن ع���م���ال���ة ه��ام��ش��ي��ة
تتولى مهمة الحفاظ على
حقوق الناس وأموالهم،
في حين ال تتحرك الوزارة
ش���ب���را واح�������دا ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق
ف��ي ه���ذه ال��م��ص��ائ��ب ال��ت��ي
م�����ن ش���أ ن���ه���ا أن ت��ض��ع��ف
ث���ق���ة ال����ن����اس ب���م���ا ي��ح��دث
ف����ي م��ل��ف��ات��ه��ا ال���م���ت���داول���ة
بالمحاكم!
م����������اذا ت���ن���ت���ظ���ر وزارة
ال���ع���دل أك��ث��ر م���ن ال��م��ه��ازل
ال��ت��ي ن��ش��اه��ده��ا ون��س��م��ع
ب�����ه�����ا داخ�����������ل ال����م����ح����اك����م،
وال�������ت�������ي ي����ت����س����ب����ب ف���ي���ه���ا
ب�����ع�����ض ال�����م�����وظ�����ف�����ي�����ن أو
ب���ع���ض ا ل����ح ّ
����ج����اب؟ أم أن
ك����ل م����ا ح�����دث ال ي��ه��م��ه��ا؟
وه��������و أم��������ر ط���ب���ي���ع���ي ف��ي
ن��ظ��ر م��س��ؤول��ي��ه��ا م��م��ن ال
ي��س��ت��ح��ق��وق ال��ب��ق��اء ي��وم��ا
واح��������دا ع���ل���ى م���ق���اع���ده���م،
وال����م����ح����اك����م ت���ئ���ن ي��وم��ي��ا
م��������ن رداء ة ا ل�����خ�����د م�����ات
وفساد بعض الموظفين
ال��م��خ��ت��ل��ط ب��ف��س��اد بعض
مندوبي المحامين؟!
عندما تعالت األصوات
ل�����ل�����م�����ط�����ال�����ب�����ة ب���ت���ح���ق���ي���ق
االستقالل المالي واإلداري
للقضاء ،ب���ررت األص���وات
ال�������م�������ع�������ارض�������ة رف����ض����ه����ا
ل�لاس��ت��ق�لال ب����أن ال��ق��ض��اء
ال ي���م���ك���ن���ه إدارة ا ل����ش����أن
ال�����م�����ال�����ي ح����ت����ى ال ي���ب���رم
ال��ق��ض��اة أي ع���ق���ود م��ال��ي��ة
ق��د ت��رت��ب التحقيق معهم
ب��ق��ض��اي��ا ج��ن��ائ��ي��ة ،فتضر
س���م���ع���ة ال����ق����ض����اء ،ك���م���ا ال
ي���م���ل���ك ال����ق����ض����اء ال���خ���ب���رة
ف��ي إدارة ال��ش��أن اإلداري،
بينما يكشف الواقع تولي
ال��ق��ض��اة رئ��اس��ة المحاكم
وإدارات التنفيذ ومعهد
القضاء والنيابات الجزئية
والتخصصية بكل اقتدار.
حرمان القضاء من حقه
ف���ي إدارة م��رف��ق��ه وت��ول��ي
شؤونه اإلداري��ة والمالية
ب����ات ي��ك��ل��ف��ه ع����بء ت��ح ّ��م��ل
ض��ع��ف اإلدارة م��ن وزارة
ا ل��ع��دل ،ا ل��ت��ي تسببت في
ضياع حقوق المتقاضين
وال������ق������ص������ور ف�������ي ت���ق���دي���م
ال����خ����دم����ات ل���ل���م���راج���ع���ي���ن
والمحامين ،فعلى الرغم
من ضعفها كإدارة ،فإنها
أي����ض����ا أص���ب���ح���ت ره��ي��ن��ة
ب��م��ص��ال��ح ال������وزراء ال��ذي��ن
تعاقبوا على ال���وزارة مع
ب���ع���ض ن�������واب ال��م��ج��ل��س،
فتراجع األداء والخدمات
معها ،وأص��ب��ح اإلن��ج��از -
مع األسف  -عملة نادرة!
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«المنابر»« :بادر ألجر دائم» مستمرة لنهاية رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية
أحمد الباطني ،ان "الحملة الرمضانية (بادر ألجر
دائــم) ،التي خصصت لخدمة القرآن الكريم ونشر
ع ـلــومــه ض ـمــن م ـش ــروع (وق ـ ــف ألـ ـ ــم) ،القـ ــت تـفــاعــا
وحضورا من قبل أهل الخير في الكويت".
وقال الباطني في تصريح صحافي ،أن "الحملة
تـعــد ن ــاف ــذة مـشــرقــة وب ــاب خـيــر عـظـيــم م ــع الــوقــف
القرآني الــذي يبقى أصله ويــدوم ثوابه في الدنيا
واآلخرة" ،الفتا إلى ان "الجمعية مستمرة في خدمة

«اإلعالم» :تلفزيون الكويت األول
بين المحطات الخاصة والرسمية
•

محمد راشد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة اإلعالم ،ان "شركة ابسوس العالمية
الستطالع الرأي واالستشارات اإلعالمية أعلنت أن تلفزيون الكويت
حقق المركز األول على جميع المحطات والقنوات المحلية والمنطقة
المجاورة ،وذلك في الثلث األول من شهر رمضان الحالي".
وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" ،ان "هذا التفوق على التلفزيونات
بالمنطقة ســواء الرسمية أو الخاصة وفــق نسبة المشاهدين داخل
الكويت" ،مشيرة إلى ان "الوزارة تسعى جاهدة إلى المحافظة على هذا
التميز خالل شهر رمضان وبعده ،وذلك من خالل آلية العمل المتبعة
في الوقت الحاضر التي كفلت تحقيق هذا التقدم الكبير".
وأشادت بجهود العاملين في الوزارة بجميع القطاعات ،والتي كان
لها األثر البالغ في الوصول إلى هذه النتيجة التي تؤكد ريادة تلفزيون
الكويت في المنطقة على الرغم من المنافسة الشديدة مع المحطات
التي تحظى بمتابعة ومشاهدة من قاعدة جماهيرية عريضة.

«زكاة الرميثية» :توزيع 5000
نسخة من القرآن في بنغالدش
ّ
ح ــث م ــدي ــر ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
بلجنة زكاة الرميثية الشيخ وليد
الكندري أهل الخير والمحسنين
على الـمـشــاركــة والمساهمة في
م ـش ــروع "ري ـ ــاض الـ ـق ــرآن" ،ال ــذي
يطمح لطباعة  5000نسخة من
القرآن الكريم المترجم ،وتوزيعها
داخـ ـ ـ ــل جـ ـمـ ـه ــوري ــة بـ ـنـ ـغ ــادش،
ً
وت ـحــديــدا فــي الـمـنــاطــق النائية
وال ـب ـع ـي ــدة ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر حـلـقــات
التحفيظ في المساجد والمراكز
اإلسالمية والحلقات المنتشرة
في القرى والمدن.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري إن "فـ ـك ــرة

ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع جـ ـ ـ ــاءت ل ـســد
احتياجات أهلنا في بنغالدش
ل ـ ـتـ ــراجـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم ،إذ
يـ ـقـ ـس ــم بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـم ـص ـح ــف
إل ـ ـ ــى اج ـ ـ ـ ـ ــزاء حـ ـت ــى ي ـس ـت ـط ـيــع
هــو وغـيــره أن يـقــرأ فـيــه ،وآخــر
ي ـك ـت ــب الـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ك ـتــابــة
ينقله من المصحف بخط اليد
وغيرها من القصص المؤثرة،
وطموحنا هو نشر كتاب الله
في شهر القرآن لهذه الشرائح،
ب ـح ـيــث يـسـتـفـيــد م ـن ــه حـلـقــات
التحفيظ وكل من يقرأ في هذا
الكتاب الخالد".

ّ
«النجاة» وزعت كسوة العيد لأليتام

توزيع الكسوة على األيتام

ّ
وزع ـ ــت جـمـعـيــة ال ـن ـجــاة ال ـخ ـيــريــة ،بــدعــم م ــن شــركــة ج ـســت كلين
وفلوردوفيثكابيتال ،كسوة العيد على شريحة األيتام الموجودين
داخل الكويت ،واستفاد منها  40أسرة ،إذ تعاقدت الجمعية مع أحد
األســواق المركزية ،ومــن خالله تختار أســرة األيتام ما يناسبها من
مالبس العيد.
وأكد مدير إدارة األيتام بالجمعية محمد الخالدي أن الكويت كانت
ً
ً
وما زالت وستظل صاحبة الرصيد اإلنساني األكبر عربيا وإسالميا،
وذلك من خالل دورها الريادي الذي تقوم به تجاه شريحة المستفيدين،
"وبدورنا نحرص على إيصال الكفاالت لأليتام في موعدها ،ونسلمها
ً
لهم يدا بيد ،ونوثقها حتى نقدمها للكفالء ،ونستمر مع اليتيمات حتى
التخرج من الجامعة والزواج".

«المهندسين» تكرم الفائزين
بمسابقة القرآن الكريم
ك ــرم ــت جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن
ال ـفــائــزيــن بــالـمـســابـقــة الـقــرآنـيــة
الرمضانية العاشرة ،التي شارك
ف ـي ـه ــا  55م ـت ـس ــاب ـق ــا مـ ــن أب ـن ــاء
المهندسين والمهندسات.
وقـ ـ ــام أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـم ـســاعــد
وع ـض ــو مـجـلــس االدارة حـمــود
ال ـهــديــة بـمـشــاركــة رئ ـيــس لجنة
المعارض حسن جمعة ورئيس
لـجـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة محمد

عـ ــوض ب ـت ــوزي ــع الـ ـج ــوائ ــز عـلــى
ال ـفــائــزيــن ،كـمــا ت ــم تـكــريــم لجنة
ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــام مـ ـ ــن وزارة األو قـ ـ ـ ـ ــاف
والشؤون االسالمية.
وف ــاز بــالـمــركــز االول ف ــي فئة
الـ ــذكـ ــور رف ـع ــت خ ـل ـيــل وبــال ـف ـئــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ذك ـ ـ ـ ــور مـ ـهـ ـن ــد الـ ــدايـ ــم
وبالفئة االولى اناث فازت أروى
عبدالخالق وبالفئة الثانية اناث
فازت بالمركز األول نور مرزوق.

«الثقافة اإلسالمية»
تستضيف القطامي
أطلقت إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
البرنامج الثقافي لضيفها الشيخ الدكتور ناصر بن علي القطامي
من السعودية.
وقال مدير إدارة الثقافة اإلسالمية ،الدكتور بدر أبا ذراع ،إن "برنامج
اسـتـضــافــة الـقـطــامــي يــأتــي فــي إط ــار جـهــود اإلدارة لتعزيز ميادين
شراكتها المجتمعية ،كما أنه يتوافق ومشاريعها الثقافية الرمضانية
لهذا العام" ،مشيرا إلى ان "برنامج الضيف الكريم الذي انطلق األحد
الماضي شمل إمامته للمصلين في صالة التراويح من مسجد يوسف
الزبن بضاحية عبد الله المبارك ،ومحاضرة إيمانية أمــس االثنين
مع أدائه صالة التراويح بمسجد جابر العلي بمنطقة جنوب السرة
بجانب بيت الزكاة".
ً
وأشــار أبــا ذراع إلــى أن "اإلدارة تعكف حاليا على إطــاق باقة من
االستضافات الدعوية لمشاهير الدعاة من العالم اإلسالمي" ،داعيا
"الجمهور الكريم إلى الحضور واالستفادة".

جميع شرائح المجتمع في مجال نشر القرآن الكريم
وع ـلــومــه ،السـيـمــا أنـهــا تـضــع عـلــى عــاتـقـهــا خدمة
األيـتــام والـفـقــراء وذوي االحـتـيــاجــات الخاصة من
أهــل الـقــرآن فــي الكويت وخــارجـهــا ،للنهوض بهم
وتوفير احتياجاتهم فــي مـجــال تعليم كـتــاب الله
تعالى وتعلمه وتدبره".
وأ ض ــاف ،أن "الحملة انطلقت السبت الماضي
وسـتـسـتـمــر ح ـتــى ن ـهــايــة ش ـهــر رمـ ـض ــان" ،مـشـيــدا
"بالجهود التي بذلت إلنجاح هذه الحملة المباركة".
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محليات

«الصحة» :جاهزون الستقبال العشر األواخر

أحمد الباطني

أعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ج ــاه ــزي ـت ـه ــا
واستعداداتها الستقبال العشر األواخر من شهر رمضان
المبارك لتقديم الخدمة الطبية واإلسعافات للمصلين
الذين يــؤدون صــاة القيام في  21مسجدا موزعة على
أنحاء البالد ،منها مسجد الدولة الكبير ومسجدا جابر
ّ
الصديق.
العلي بمنطقة الشهداء ،وبالل بن رباح في
وقــالــت الوكيلة المساعدة للصحة العامة ،الوكيلة
المساعدة لشؤون الخدمات الطبية المساندة باإلنابة في
وزارة الصحة ،د .ماجدة القطان ،في تصريح صحافي ،إن
الوزارة ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية استعدت للعشر

األواخر ،مشيرة إلى أن إجمالي الطواقم الطبية في جميع
العيادات الموزعة على مساجد الدولة في المحافظات
وعــددهــا  21عـيــادة ،بلغ  150فني طــوارئ طبية ،وعدد
من الطواقم الطبية والهيئة التمريضية ،إضافة الى 4
مخابرين الستقبال البالغات ،واستعداد غرفة الطوارئ
المركزية وأقسام الحوادث بالمستشفيات وغرفة العمليات
بإدارة الطوارئ الطبية .وأشارت الى أن جميع العيادات
الموزعة على هذه المساجد مجهزة تجهيزا جيدا ،الفتة
الى أن عدد سيارات اإلسعاف المشاركة بلغ  30سيارة،
إضافة إلى سيارتي إمداد وإسناد واآلليات المساندة.

زوايا ورؤى

١٠

الدبلوماسية الكويتية تبني
ومسلسالتكم تهدم
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
تميزت الكويت في تاريخها الحديث بدبلوماسيتها البيضاء،
دبلوماسية قائمة على نهج عربي وإسالمي واضح ،إفشاء السالم
وتوحيد الصفوف والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم والمساهمة
في التنمية ومد يد العون للمحتاجين حول العالم ،كسبت الكويت
الكثير من احترام العالم وإعجابه وتقدير الدور اإلنساني الذي
تقوم به ،وهذا ليس وليد اليوم ،بل هو نتاج عمل دؤوب ومضن
ومتواصل من عهد الشيخ عبدالله السالم عندما كان يدون على
مكاتبات الدولة الرسمية شعار الكويت -بالد العرب ،واستمر هذا
النهج القويم إلى يومنا هذا.
هذا اإلرث الكبير لم يحصل بسهولة ،فواجهت الكويت نكبات
عسيرة ،ومصائب ضخمة ،سواء من بعض األحزاب السياسية
الحمقاء أو الجماعات اإلرهابية والمتطرفة ،أو من الغزو العراقي
الغادر ،أو من الدول التي خانت الكويت يوم احتاللها ،ومع هذا
استمرت الكويت في سبيلها لم تحد عنه في العطاء ونشر السالم.
لألسف فــإن مــا تحققه الدبلوماسية الكويتية البيضاء في
العالم تفسده بعض المسلسالت المحلية السوداء ،التي ال ّ
تمت
للمجتمع الكويتي بصلة ،وتظهر الكويتيين بـصــورة بشعة،
وتبرز األسرة الكويتية بشكل غير مقبول باالعتماد على القصص
الشاذة واألحوال الغريبة التي ال يصح أن تقاس عليها أوضاع
المجتمعات ،فمن خالل بعض هذه المسلسالت الوضيعة فإن
األسرة الكويتية واقعة في خيانة األب وغياب األم وعقوق األبناء
وهروب الفتيات وصراع العوائل الفاحشة الثراء ،وهي قصص
تحدث في كل المجتمعات ،لكنها ال تشكل ظاهرة يختزل فيها
المجتمع الكويتي.
ليست وقاحة المسلسالت المحلية في تشويه صورة المجتمع
الكويتي فحسب ،بــل تـمــادت فأصبحت تسيء إلــى العالقة مع
الشعوب العربية مــن خــال االسـتـهــزاء بموروثاتهم وعاداتهم
وسلوكياتهم وعرضها بصورة مهينة بعيدة كل البعد عن الفكاهة
البريئة والكوميديا المقبولة.
ً
هــذا النهج الفني المنحدر الــذي تستضيفه أحيانا القنوات
الرسمية في السنوات األخيرة يكشف الضحالة األدبية والفقر
الـثـقــافــي للقائمين عـلــى مـثــل ه ــذه األع ـم ــال ،وه ــو أم ــر فضحته
خالفاتهم المستمرة فــي وســائــل اإلع ــام وصراعاتهم العلنية
في وسائل التواصل االجتماعي ،لتؤكد لنا أن ما يمثلونه في
مسلسالتهم وبرامجهم هو واقعهم الخاص ومجتمعهم الخفي،
ال واقع ومجتمع الشعب الكويتي.
ً
ال ّ
ندعي المثالية في المجتمع ،ولكن أيضا ال نقبل بتشويه
صورته بالقصص الشاذة ،وال الترويج للمنكرات األخالقية بين
أبنائه ،كما نرفض ككويتيين اإلساءة للشعوب العربية واحتقار
اآلخرين بدعوى الضحك ،فكفوا عنا وعن الناس أذاكم وسخافتكم
و«وساختكم».
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السفير يوسف عبدالله العنيزي

مسيرات القدس الشعبية!

الكويت وعمل الخير صنوان ()2
بدأ ارتباطي بالهيئات
والمؤسسات الخيرية
الكويتية منذ بداية عملي
الدبلوماسي ،ففي اعتقادي
أن تلك األعمال مكملة
للعمل الدبلوماسي ،فمن
خاللها سعدت بالتعرف
على كوكبة ممن عمر الله
قلوبهم بحب الخير من
أمثال النائب السابق األخ
الكريم دعيج الشمري ،واألخ
الكريم عبدالقادر العجيل
مدير بيت الزكاة السابق،
واألخ الكريم مشعل
السعيد.

د .حسن عبدالله جوهر

ونـحــن فــي هــذه األي ــام الـمـبــاركــة مــن هــذا الشهر
الفضيل شهر الخير ،كــم هــو رائ ــع أن نتحدث عن
بلد الخير وأهله ،فبعد المقال األول بالعنوان نفسه
تلقيت عددا من االتصاالت والرسائل النصية تشيد
بــالـكــويــت وأهـلـهــا ،يــا لــه مــن نـبــع خـيــر ف ــاض على
الناس في كل بقاع الدنيا.
بــدأ ارتـبــاطــي بالهيئات والـمــؤسـســات الخيرية
ال ـكــوي ـت ـيــة م ـنــذ ب ــداي ــة عـمـلــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،ففي
اعتقادي أن تلك األعمال مكملة للعمل الدبلوماسي،
فمن خاللها سعدت بالتعرف على كوكبة ممن عمر
الله قلوبهم بحب الخير من أمثال النائب السابق
األخ الكريم دعيج الشمري ،واألخ الكريم عبدالقادر
العجيل مــديــر بـيــت الــزكــاة الـســابــق ،واألخ الكريم
مشعل السعيد.
فـفــي أث ـنــاء رئــاسـتــي للبعثة الــدبـلــومــاسـيــة في
الجزائر قامت السفارة بتوزيع بعض الكراسي لذوي
االحتياجات الخاصة ،كما قامت بمساعدة بعض
األســر ألداء فريضة الـحــج ،واستمر هــذا التواصل
بعد انتقالي لترؤس البعثة الدبلوماسية في اليمن
الشقيق.
كان هناك دور رائد ألعمال الخير ،ومنها إنشاء
مقر إليواء األيتام مع مصنع لحياكة السجاد ،وحفر
اآلب ــار فــي عــدد مــن الـقــرى اليمنية ،وبـعــد انتقالي
لترؤس البعثة في األردن الشقيق تطور هذا العمل
من خــال فريق العمل بالسفارة من أمثال اإلخــوة
عيسى الشمالي ومحمد الهاجري ومحسن العجمي
ومساعد المطيري والعقيد مرزوق المطوع.
مع تنوع المجاالت وليعذرني الجميع لذكر بعض
األسماء ،فليس الهدف المدح واإلطراء ،ولكن رغبة
فــي زي ــادة االق ـتــداء ،فقد تكفل سمو الشيخ ناصر
الـمـحـمــد ال ـص ـبــاح ،حـفـظــه ال ـلــه ،بـتــوزيــع الحقائب

المدرسية بكل المستلزمات وعلى جميع مــدارس
األيتام ،كما قام األخ الكريم فوزي عبدالغفور بإرسال
الشاحنات التي تحتوي على "كسوة العيد" لألطفال
وعائالتهم.
وال ننسى الدعم من الدكتور عبدالوهاب الفوزان
واألخ الـكــريــم ف ــوزي ال ـف ــوزان ،شــافــاه الـلــه وعــافــاه،
واألخ الـفــاضــل ف ــواد الـغــانــم ،وك ــان لـلــدكـتــور هــال
الساير رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتية دور
فاعل ومميز ،فكانت المساعدات الخيرية التي كان
يرسلها ال تنقطع حتى فاضت المخازن في السكن
ومقر السفارة.
ومن ناحية أخرى فقد قام بعض رجاالت الكويت
بـبـنــاء مـجـمــع ،وت ــم ت ــوزي ــع الـشـقــق الـسـكـنـيــة على
بـعــض األسـ ــر الـمـحـتــاجــة وبـشـكــل خ ــاص األط ـفــال
اليتامى المتفوقين ،وقــد شــارك في توزيع وثائق
التملك فضيلة الشيخ مهلهل ا لـيــا سـيــن ،هــذا ولم
يقتصر عملنا على الساحة األردنـيــة ،بل تجاوزه
إلى فلسطين والضفة الغربية ،ومنها مدينة جنين
والـقــرى المحيطة بها وتــم توزيع اآلالف من مواد
اإلغاثة.
وفــي مملكة هولندا الصديقة تــم افتتاح "مركز
محمد الخرافي اإلسالمي" ،وذلك بجهد مشكور من
فضيلة الشيخ أحمد الفالح ،وتبرع كريم من المغفور
له بإذن الله جاسم محمد الخرافي ،طيب الله ثراه
وأسكنه فسيح جناته.
ه ــذه الـكــويــت وه ــذا دي ــدن أهـلـهــا ،وستبقى إلــى
أن ي ــرث ا لـلــه األرض و م ــن عليها ،فاللهم حنانيك
بوطني ،احفظه من أبنائه أما أعــداؤه فنحن كفالء
بهم إن شاء الله.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء
ومكروه.

لورانس هيرمان*

نهاية عالقات الجيرة الودية
مع الواليات المتحدة
يعني إعالن ترامب فرض رسوم جمركية جزائية على الفوالذ
ً
واأللمنيوم الكنديين أننا نخوض حربا اقتصادية وسياسية
مفتوحة مع األميركيين.
ُيعتبر تصريح رئيس الوزراء جاستن ترودو الشديد اللهجة
بعد ظهر يوم الخميس بأن هذه الرسوم الجمركية غير مقبولة،
ّ
وأنها تشكل إهانة لكل الكنديين غير مسبوق ،بما أن هذه أول
ً
ً
ً
مرة يوجه فيها قائد كندي انتقادا صريحا ومباشرا إلى هذا
الحد لرئيس أميركي وإدارت ــهّ ،وفــي رد على الصحافة ،ذكر
ً
أيضا أن أعمال ترامب تمثل "نقطة ّ
تحول" في العالقات
ترودو
األميركية-الكندية.
ال عجب في أن يستخدم ترامب الرسوم الجمركية كسالحه
ّ
المفضل ،ما يذكرنا بخطابه العدائية في حفل توليه منصبه
ً
الذي نادى فيه بكل صراحة بأن "الواليات المتحدة أوال" .من
ً
َ
تجاهلت
الـسـهــل ف ــرض الــرســوم الـجـمــركـيــة ،وخـصــوصــا إذا
ال ـت ــزام ــات ال ـم ـع ــاه ــدات ،فـمــن الـمـمـكــن تـصـمـيــم ه ــذه الــرســوم
السترضاء الناخبين في الداخل وإنزال القدر األكبر من الضرر
بالشركاء التجاريين األجانب.
َ
قطاعي الفوالذ
تأثير سلبي فوري في
سيكون لهذه الرسوم ً
واأللمنيوم الكنديين ،مرغمة إياهما على إجراء تخفيضات في
ً
اإلنتاج ومهددة آالف الوظائف الكندية.
أما التدابير المضادة التي أعلنتها كندا ،فمصممة ليكون
لها التأثير المؤلم ذاته ،مع أن حجم االقتصاد الكندي األصغر
ً
نسبيا يعني أن الرسوم اإلضافية الكندية لن تسبب المقدار
عينه من اإلزعاج الفعلي لالقتصاد األميركي ،ورغم ذلك ال خيار
أمام كندا سوى السير على هذا الدرب.
ً
فضال عن العالقات األميركية الثنائية ،تقلل أعمال إدارة
ترامب من شأن النظام المتعدد القائم على قواعد وتتجاهل
التزامات الواليات المتحدة بموجب هذا النظام ،وصفت وزيرة
ً
الخارجية كريستيا فريالند مرارا هذه الرسوم الجمركية بغير
المشروعة ،وهي محقة بالتأكيد.
ال ُيسمح باللجوء إلى استثناءات األمن القومي ،التي تنص
ُ
عليها منظمة التجارة العالمية والتي قلما تستخدم ،إال في
زمــن الحرب وفــي حــاالت دولية طارئة أخــرى ،حــاالت تتطلب
ً
ً
وقــائــع موضوعية ال حقا مختلقا بــإصــدار إعــانــات أحادية
ّ
الطرف .وال شك أن استخدام األمن القومي كذريعة يشكل خطوة
"زائـفــة وغـيــر مسبوقة" وفــق مصطلحات الـقــانــون التجاري،
حسبما ذكرت فريالند.
ً
إذاّ ،
يخرب ترامب نظام التجارة العالمي الذي ُبني بكد وتعب
على مر عقود من الــزمــن ،ويعود هــذا في جــزء كبير منه إلى
ً
ّ
الضغط األميركي ،الذي ُيدعى أحيانا بطريقة ملطفة ومثيرة
للسخرية "القيادة األميركية".
من المؤكد أن الــواليــات المتحدة ،بالعودة إلــى التفاوض
بشأن اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية (نافتا) ،خاطرت
متبق على طاولة
بتبديد أي مقدار ضئيل من حسن النوايا
ٍ
الـمـفــاوضــات ،مــع أن هــذا عــامــل ض ــروري لترسيخ أي صفقة
تجارية متبادلة ،ومن الممكن لهذه الخطوة األميركية األخيرة
ً
أن تلحق بتطبيق نافتا ضررا ال يمكن إصالحه.
ّ
إذا ُعــلـقــت الـمـفــاوضــات ،يصبح ال ـســؤال "ه ــل تـعــود ال ــدول
ً
الثالث إلى طاولة المفاوضات؟" مفتوحا ّ على كل االحتماالت.
وقد يقود هذا الوضع إلى احتمال أن يحفز ترامب الرغبة لدى
الــواليــات المتحدة في االنسحاب ،مما يزيد حالة الغموض
االقتصادي والتجاري التي يواجهها قطاع األعمال الكندي
ً
تعقيدا.
أما بالنسبة إلى المسائل السياسية الحدودية ،فمن المؤكد
أن الحفاظ على عالقات جيرة ودية مع الواليات المتحدة في
(مصطلح استخدمه ترودو
ظل هذه الظروف غير المسبوقة
ّ
ً
مرات عدة خالل مؤتمره الصحافي) يمثل تحديا ،فبتجاهل كل
اعتراضات كندا ،ضرب ترامب وأعوانه عرض الحائط بفكرة
ً
أن الحلفاء مهمون ،وخصوصا الحلفاء مثل كندا الذين وقفوا
بشكل راسخ إلى جانب الواليات المتحدة طوال سنوات.
تنشأ الحاجة إ لــى تصميم كبير ودبلوماسية على أر فــع
المستويات كي تحافظ كندا على ما يشبه العالقات الودية
مع واشنطن خالل ما تبقى من عهد إدارة ترامب.
على كندا في الوقت عينه أن تكون مجهزة ومستعدة لتقلبات
التجارة ولحرب اقتصادية مع شريكنا التجاري األكبر ألننا
نسير في هذا االتجاه.
* «غلوب أند ميل»

hasanjohar@hotmail.com

مسيرات العودة الكبرى مشروع شعبي وتلقائي بدأ بتفعيله
أبناء فلسطين أنفسهم ،وتمثلت في مظاهرات سلمية
أسبوعية مستمرة منذ عدة أسابيع ،وتشمل الشباب والنساء
واألطفال والشيوخ في ملحمة إنسانية تعطي لإلنسانية قيمة
الكرامة وتكتب للتاريخ اإلصرار على االنتصار.
لم ينعم أهل غزة بيوم من األمن واألمان طوال شهر رمضان
في امتداد زمني الستمرار ظلم الصهاينة على مدى سبعين
ً
عاما ،ولم ترحم آلة القتل والغدر اإلسرائيلية الطفل الصغير
والشيخ الكبير والمرأة العزالء وهم صيام ،ومع هذا يستمر
الصمت العربي المريب إال ما ندر في خــذالن غير مسبوق
وال مقبول.
الطامة الكبرى ال تتمثل بالموقف السلبي لمعظم األنظمة
العربية بجيوشها الـجــرارة أو بأموالها الطائلة أو شبكة
عالقاتها الدبلوماسية أو بقنواتها اإلعالمية ،فهذا أمر اعتدنا
عليه منذ انتهاء حرب رمضان عام  1973وقبول معاهدات
االستسالم.
لـكــن ال ـم ـخــزي أن ي ـســري ال ـخ ــذالن عـلــى الـنـخــب المثقفة
واألحزاب السياسية وجمعيات النفع العام األهلية ،وخاصة
ذات الـتــوجـهــات اإلســام ـيــة ،عـلــى الــرغــم مــن مــوقــع الـقــدس
والقضية الفلسطينية في عقيدتنا الدينية كمسلمين ،وقد
بقيت بعض التيارات القومية والعلمانية وحيدة في هذا
ال ـخ ـنــدق مــع إمـكــانــاتـهــا الـمـتــواضـعــة وال ـض ـغــط السياسي
واإلرهاب الفكري الذي يحاصرهم من كل صوب.
قد ال يكون للحروب القومية والجيوش العربية ،التي إما
تتقاتل مــع بعضها وإ مــا تقاتل شعوبها ،أي دور يرتجى
فــي ترجمة شـعــارات تحرير الـقــدس التي أكــل عليها الدهر
وش ــرب ،ومــن المؤكد أال تـكــون بــارقــة أمــل فــي الميليشيات
والـفـصــائــل الــديـنـيــة ال ـتــي ظ ـهــرت كــالـسـيــل مــن عـظــم الـبــاد
العربية واإلسالمية رافعة رايــة الجهاد المقدس ،فحاربت
في البوسنة والصومال وأفغانستان والعراق ومصر وليبيا
وسورية واليمنّ ،
وفجرت في الكويت والسعودية والبحرين،
بل ووصلت إلى عواصم أوروبا ونيويورك وموسكو والصين،
لكن هذا الجهاد لم يهتد إلى اآلن إلى قبلة المسلمين األولى
ولم يرمش له جفن على هدم بيوت اآلمنين وحرق األطفال
وهــم أحـيــاء وقتل المعاقين بــدم بــارد واغتيال المسعفين،
بــل فـتــح أبـ ــواب الـجـحـيــم عـلــى أه ــل غ ــزة بــالـحـصــار والـقـتــل
والـمــاحـقــة ،رغ ــم قــدسـيــة القضية ومـحــوريـتـهــا السياسية
وعمقها الوجداني ،فما الحل؟
مـسـيــرات ال ـع ــودة الـكـبــرى م ـشــروع شـعـبــي وتـلـقــائــي بــدأ
بتفعيله أبناء فلسطين أنفسهم ،وتمثلت في مظاهرات سلمية
أسبوعية مستمرة منذ عدة أسابيع ،وتشمل الشباب والنساء
واألطـفــال والشيوخ في ملحمة إنسانية تعطي لإلنسانية
قيمة الكرامة وتكتب للتاريخ اإلصرار على االنتصار ،ورغم
ما تالقيه هذه الحشود العزالء من قذائف الصهاينة وقناصة
العدو فإنها تزحف بتقدم وثبات نحو األراضي الفلسطينية،
وها هي تربك حسابات العدو وتكسب تعاطف الرأي العام
العالمي ،فماذا لو تنامت هذه المسيرة البشرية بزخم من
العرب والمسلمين من كل مكان ،فتصور لو شارك  1%فقط
من أبناء األمة اإلسالمية في هذه المسيرة وبطريقة حضارية
وسلمية فبات أكثر من  15مليون إنسان على حدود فلسطين؟
هذه الظاهرة غير مكلفة للحكومات وال تمثل أي عبء على
األح ــزاب السياسية ،وال تمثل أي انتهاك للقانون ،ولكنها
ً
ستهز الـعــروش وتسجل انـتـصــارا ال ينسى لمعنى اإلرادة
التي ال تقهر!

ريتشارد ن .هاس* فيليب ليغرين*

التغلب على سياسة التشاؤم
إن إصالح السياسات
االقتصادية ال يمكن أن
يعالج جميع المشاكل
االجتماعية أو الثقافية،
لكن بإمكانه مساعدة الغرب
في التخلص من التشاؤم
المدمر ،وجعله يحقق
السياسة الليبرالية والتفاؤل
التقدمي.

المتشائمون
الغاضبون
يعتقدون
وهم غالبا من
الشعبويين
ومؤيديهم أن
االقتصاد مزور
والسياسيين
فاسدون

مـ ــن بـ ـي ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـتــي
تجعل السياسة الغربية مربكة للغاية
تـ ـش ــاؤم ال ـنــاخ ـب ـيــن ب ـش ــأن الـمـسـتـقـبــل،
فوفقا للبيانات الصادرة عن مركز بيو
لألبحاث ،يعتقد  ٪60من الغربيين أن
أطفال اليوم سيكونون "أســوأ حاال من
آبائهم" ،بينما يعتقد معظم األوروبيين
أن الجيل الـقــادم سيعيش حياة أســوأ،
وع ـلــى حــد تعبير الـفـيـلـســوف تــومــاس
ه ــوب ــز ،فـهــم يـتــوقـعــون أن ت ـكــون حـيــاة
الـ ـشـ ـب ــاب م ـن ـع ــزل ــة ،وفـ ـقـ ـي ــرة ،وس ـي ـئــة،
وقاسية وطويلة.
إن أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن يـ ـع ــان ــون خ ـســائــر
مــال ـيــة وال ــذي ــن ي ـخ ـشــون م ــن أن ـه ــم (أو
مجتمعاتهم) قــد يـعــانــون خـســائــر في
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــري ــب هـ ــم أكـ ـث ــر عــرضــة
للتشاؤم ،ويــؤثــر الـتـشــاؤم فــي الشباب
الذين يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم،
وأول ـئــك المسنين كــذلــك الــذيــن يحنون
إل ــى شـبــابـهــم ،ويـشـمــل ه ــذا الـتــوتــر كال
من المخاوف االقتصادية التي تتمثل
بـ ــالـ ــروبـ ــوتـ ــات وال ـ ـع ـ ـمـ ــال ال ـص ـي ـن ـي ـيــن
وال ـم ـهــاجــريــن ال ــذي ــن ي ـه ــددون معيشة
الناس ،والمخاوف الثقافية من أن يفقد
ال ـغــرب ـيــون ال ـب ـيــض مــوقـعـهــم المتميز
محليا وعالميا.
عندما يشك الناس في التقدم ،فإنهم
يخافون من جميع أنواع التغيير ،وبدال
م ــن ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـ ـف ــرص ،ف ـهــم ي ــرون
ال ـت ـهــديــدات ف ــي ك ــل م ـكــان ويتمسكون
بشدة بما يملكون ،ويحتل التفاوت في
توزيع الثروات موقع الصدارة ،وسوف
ي ـس ـمــم ال ـم ـج ـت ـمــع بــأك ـم ـلــه إذا ت ــداخ ــل
م ــع مـشـكــل ال ـهــويــة ،ويـمـكــن أن تصبح
السياسة الغربية متفائلة مــرة أخــرى،
لكن على السياسيين أوال حل المشاكل
األساسية التي تؤدي إلى التشاؤم.
وهـ ـ ـن ـ ــاك ثـ ــاثـ ــة خ ـ ـصـ ــوم رئ ـي ـس ـي ـيــن
الـيــوم ،فالمتشائمون القانعون ،غالبا
مــا ينتمون إ ل ــى الناخبين مــن اليمين
الــوســط ،هــم فــي الــواقــع راض ــون تماما
عــن ظروفهم المعيشية ،لكنهم قلقون
بشأن المستقبل ،فهم يعتقدون أنه من
المستحيل و غـيــر المعقول هــز النظام
الـحــالــي ،لــذا فهم يقبلون على مضض
بفرص بالدهم المتضائلة ،وفي الواقع
يبدو أن هؤالء السياسيين راضون عن
إدارة ركود معتدل نسبيا.
أ مــا المتشائمون القلقون فغالبا ما
يأتون من يسار الوسط ،وهم متشائمون
بشأن المستقبل ،ويبدو أنهم يؤيدون
التخفيف من حدته فقط ،إنهم يأملون
استثمار المزيد ،وتخصيص المنافع

الـهــزيـلــة لـلـنـمــو الـضـعـيــف بـشـكــل أكـثــر
عــدال ،لكنهم فــي الــوقــت نفسه يخافون
بشكل متزايد من االبتكار التكنولوجي
والـعــولـمــة ،ويـبــذلــون ق ـصــارى جهدهم
لـلـحــد م ــن س ــرع ــة ون ـط ــاق ال ـت ـغ ـي ـيــرات،
ويـ ـب ــدو أن الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع من
السياسيين من يسار الوسط هو جعل
الناس أكثر تسامحا مع حاالت الركود
المزعجة.
ويعتقد المتشائمون الغاضبون ،وهم
غــالـبــا مــن الشعبويين ومــؤيــديـهــم ،أن
االقتصاد مزور ،والسياسيين فاسدون،
والغرباء خـطــرون ،ليس لديهم الرغبة
في إدارة الركود ،بل يرغبون في تدمير
الــوضــع الــراهــن فقط ،وقــد يسعون إلى
تحقيق نتائج سلبية لجعل اآل خــر يــن
يعانون.
ما تشترك فيه هذه المجموعات هو
ع ــدم إي ـج ــاد ح ـلــول م ـجــديــة ،فـيــركــز كل
مــن المتشائمين الــذيــن يقبلون الواقع
وي ـش ـع ــرون بــال ـق ـلــق بـشـكــل كـبـيــر على
م ـخــاطــر وص ـع ــوب ــات الـتـغـيـيــر ،لــدرجــة
أنهم يتجاهلون مشكلة البطالة -السيما
ص ـع ــود ال ـن ــزع ــة ال ـش ـع ـب ــوي ــة -ويـعـتـقــد
المتشائمون الغاضبون أنهم قــادرون
على قلب النظام مع الحفاظ على فوائده،
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ع ـيــوب ـهــا الـمـخـتـلـفــة،
خلقت المجتمعات الغربية إنجازات ال
نظير لها في الــرخــاء واألمــن والحرية،
ل ـكــن أص ـب ـحــت ال ـقــوم ـيــة االس ـت ـب ــدادي ــة
وال ـش ـع ـب ــوي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة تـ ـه ــدد ه ــذا
الواقع.
وعلى الرغم من أن االنخفاض النسبي
ل ـل ـغــرب أم ــر ال م ـفــر م ـن ــه ،ف ــإن مـشــاكـلــه
االقتصادية يمكن حلها ،ولكن التشاؤم
ي ـم ـكــن ت ـح ـق ـي ـقــه ذات ـ ـيـ ــا ،فـ ـلـ ـم ــاذا ن ـقــوم
بــإصــاحــات صعبة إذا كــان المستقبل
المظلم حتميا؟ لذلك فإن المتشائمين
ا لــذ يــن يقبلون ا لــوا قــع والقلقين كثيرا
مــا يـخـتــارون الحكومات الـتــي تتجنب
الـقــرارات الصعبة (الحكومة االئتالفية
األلمانية هي المثال األكثر وضوحا) ،في
حين أن المتشائمين الغاضبين يزيدون
األمـ ــور س ــوء ا (م ــن خ ــال دع ــم سياسة
دون ــال ــد ت ــرام ــب "أم ـي ــرك ــا أوال" أو ق ــرار
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي).
يجب أال تسير األم ــور بـهــذا الشكل،
وكما أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،ف ــإن ال ـق ــادة الـجــريـئـيــن يمكن
أن ينجحوا من خــال نشر رسالة أمل،
وانفتاح ،وإشراك ،وتعزيز رؤية تقدمية
ع ـلــى أس ـ ــاس إص ــاح ــات م ــوث ــوق بـهــا،
ففي كتابي الــذي يحمل عنوان "الربيع

األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" ،وض ـ ـعـ ــت آفـ ـ ـ ــاق ال ـت ـغ ـي ـيــر
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ف ــي أوروبـ ـ ــا،
والذي يمكن أن ينطبق الكثير منه على
بلدان أخرى متشائمة للغاية خصوصا
الواليات المتحدة.
وإن إلهام وطمأنة الناخبين هو تحد
سياسي ال تكنوقراطي ،ولكنه يتطلب
أي ـ ـضـ ــا سـ ـي ــاس ــات طـ ـم ــوح ــة ل ـتــوس ـيــع
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ب ـش ـك ــل أس ـ ــرع
ومشاركته بشكل أكثر عدال ،ومن شأن
ثالثة إصالحات أساسية أن تساعد في
تحقيق ذلك.
أوال ،ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــات أن
تبذل المزيد مــن الجهود لتحفيز رفع
ً
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر أس ــاس ـي ــا
لتحسين مـسـتــو يــات المعيشة ،إن من
شأن تحفيز االستثمار -كما هي الحال
ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـخ ـض ــراء-
أن ي ـع ــزز ال ـط ـلــب ال ـي ــوم وي ــزي ــد ال ـق ــدرة
اإلن ـتــاج ـيــة ف ــي الـمـسـتـقـبــل .إن تـمــويــل
الـ ـبـ ـح ــوث ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وت ــوسـ ـي ــع ن ـطــاق
ال ــوص ــول إلـ ــى رأس الـ ـم ــال الـمـحـفــوف
بالمخاطر ،ووضع اللوائح التنظيمية
الداعمة يسهم أيضا في تحقيق الهدف.
ثانيا ،لتحفيز خلق القيمة ،يجب على
الحكومة اتخاذ إج ــراء ات صارمة ضد
اس ـت ـخــراج الـقـيـمــة ،وس ـي ــؤدي تخفيف
قيود التنمية إلى الحد من المضاربات
العقارية والسماح للمدن بالتنمية ،مما
يخلق المزيد مــن فــرص العمل ،ويزيد
من عــروض المساكن بأسعار معقولة،
ويمكن لإلصالحات المالية ،بما في ذلك
إلغاء اإلعفاء الضريبي للديون ،تشجيع
االستثمار في االقتصاد الحقيقي .يمكن
أن ي ــؤدي تـشــديــد سـيــاســات المنافسة
وتبسيط تشكيل الشركات إلــى خفض
األرب ــاح االحتكارية وتمكين الشركات
الناشئة.
ثــالـثــا ،يـجــب عـلــى الـحـكــومــة دع ــم كل
من الفرص والضمانات ،لتبني التغيير
والمغامرة ،إذ يحتاج الناس إلى مهارات
مرنة ،ودخل الئق ،وشبكة أمان موثوقة.
وكما هي الحال في إستونيا ،يجب على
جميع األطفال تعلم برمجة الكمبيوتر،
وي ـم ـك ــن لـتـحـسـيــن الـ ــوصـ ــول لـلـتـعـلـيــم
العالي توسيع اآلفاق ،ومنع الشعبوية
وزيـ ـ ــادة ال ــدخ ــل ،ك ـمــا ي ـجــب أن يصبح
التعلم مدى الحياة القاعدة األساسية،
كما هي الحال في الدنمارك.
ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة األج ـ ـ ــور
الحقيقية ،فيمكن للبلدان محاكاة رفع
الحد األدن ــى لــأجــور فــي بريطانيا ،أو
تقديم ائتمانات ضريبية أكبر للعمال

ذوي األج ـ ــور الـمـنـخـفـضــة ،ك ـمــا يمكن
تخفيض الضرائب على العمالة بفرض
ض ــرائ ــب عـلــى قـيــم األراضـ ـ ــي ،فتحتاج
دولة الرفاهية الحديثة إلى توفير مزيد
من األمن للعاملين لحسابهم الخاص.
وإن من شأن منحة رأسمالية بنحو
 10آالف ي ـ ــورو ،أو دوالر أم ـي ــرك ــي ،أو
جنيه استرليني -بتمويل مــن ضريبة
اإلرث مــدى الحياة ،أو ضريبة اإلنفاق
ال ـت ـقــدم ـيــة -أن ت ـم ـنــح ك ــل شـ ــاب حصة
فــي المجتمع ،كتأمين ضــد المخاطر،
وكوسيلة لالستثمار فــي مستقبلهم،
وكـمــا هــي الـحــال فــي الـســويــد ،يجب أن
تتكيف المعاشات التقاعدية الحكومية
ت ـل ـق ــائ ـي ــا مـ ــع حـ ـج ــم ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة،
وتشجيع المهاجرين.
وإن إصــاح السياسات االقتصادية
ال ي ـم ـكــن أن ي ـع ــال ــج ج ـم ـيــع ال ـم ـشــاكــل
االجتماعية أو الثقافية ،ولكن بإمكانه
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـ ـغ ـ ــرب ف ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـل ــص مــن
التشاؤم المدمر ،وجعله يحقق السياسة
الليبرالية والتفاؤل التقدمي.
* المستشار االقتصادي السابق
لرئيس المفوضية األوروبية ،وزميل
أول زائر في كلية لندن للمعهد
األوروبي لالقتصاد «ومؤلف كتاب
الربيع األوروبي :لماذا اقتصاداتنا
وسياساتنا في حالة فوضى ...وكيفية
إصالحها».
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

من شأن منحة
رأسمالية بنحو 10
آالف يورو أن تمنح
كل شاب حصة في
المجتمع كتأمين
ضد المخاطر
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المقاطع :منح منتسبي رابطة الخريجين في الكلية عددا من المزايا
كـ ـش ــف رئـ ـي ــس وعـ ـمـ ـي ــد كـلـيــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
« »KiLAWد .محمد المقاطع أن
ع ــدد خــريـجــي الـكـلـيــة بـلــغ حتى
اآلن  965لمرحلة البكالوريوس،
و 76م ــن خــري ـجــي الـمــاجـسـتـيــر،
وستنضم إليهم دفعة جديدة هذا
الـعــام يبلغ عــددهــا  346خريجا
وخــريـجــة" ،كلهم مــوضــع فخرنا
واعـ ـت ــزازن ــا ،ألن ـه ــم ش ـك ـلــوا خير
سـفــراء للكلية فــي كــل الـمـجــاالت
التي عملوا فيها".
جــاء ذلــك فــي حفل االستقبال
وال ـ ـتـ ــواصـ ــل ل ـل ـخــري ـج ـيــن األول
ال ـ ــذي ن ـظـمـتــه إدارة ال ـك ـل ـيــة فــي
ق ــاع ــة ال ـ ــراي ـ ــة ،وح ـ ـضـ ــره رئ ـيــس
مجلس األمـنــاء د .بــدر الخليفة،
وعدد من أعضاء هيئة التدريس
والموظفين ،وحشد من خريجي
ال ـك ـل ـيــة م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ــدف ـع ــات،
وتــولــى إبــراهـيــم الـنـجــادة تقديم
فقراته.
ولفت المقاطع إلى أن "الكلية
بـ ـ ــدأت ت ـف ـع ـيــل وت ـن ـش ـيــط راب ـط ــة
الخريجين ،لتكون مساحة للحوار
واللقاء المستمر مع الخريجين،
وسيتم منح المنتسبين لها عددا
من المزايا ،منها تزويدهم ببطاقة
خ ــاص ــة ت ـت ـي ــح ل ـه ــم االسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن م ــراف ــق ال ـك ـل ـيــة ال ـق ــائ ـم ــة ،أو
تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي نـ ـسـ ـع ــى إلق ــامـ ـتـ ـه ــا،
وتخصيص جوائز سنوية لثالثة

ً
المقاطع متوسطا بعض الخريجين
م ــن الـخــريـجـيــن ال ــذي ــن يحققون
إنـجــازات ،وإتــاحــة الفرصة لعدد
م ــن ال ـخــري ـج ـيــن ل ـح ـض ــور حـفــل
ال ـخ ــري ـج ـي ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،وقـ ـب ــول
ت ـ ــوص ـ ـي ـ ــات ال ـ ـخـ ــري ـ ـج ـ ـيـ ــن ل ـم ــن
يــرغــب منهم فــي متابعة دراس ــة
الماجستير بالكلية".
وأعـ ـ ــرب ع ــن ف ـخ ــره واعـ ـت ــزازه
بـ ـ ـخ ـ ــريـ ـ ـج ـ ــي ال ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـ ــذيـ ـ ــن
اسـتـقـطـبـتـهــم مـخـتـلــف قـطــاعــات
ال ـع ـم ــل وال ـم ـه ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة فــي
القطاعين الـحـكــومــي وال ـخــاص،
تقديرا من هذه الجهات لما يتميز
بــه ه ــؤالء الخريجون مــن قــدرات
ومؤهالت عملية ونظرية تلقوها

طوال سنوات دراستهم على أيدي
نخبة متميزة مــن أ عـضــاء هيئة
التدريس الذين لم يوفروا جهدا
لـلـمـســاهـمــة ف ــي تـحـقـيــق رســالــة
الـكـلـيــة بـتــوفـيــر تـعـلـيــم قــانــونــي
متميز لطلبتها.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ــرب رئـ ـي ــس
مجلس األم ـنــاء د .ب ــدر الخليفة
ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـل ـقــائــه م ــع أب ـن ــاء
كلية القانون الكويتية العالمية،
"الذين أثبتوا أن ما غرسناه خالل
سـ ـن ــوات الـ ــدراسـ ــة ت ـف ـتــح وأزهـ ــر
ونضج وحقق جنيا في ميادين
العمل التي اخترتموها لتشهد
نـجــاحـكــم ال ـم ـه ـنــي ،ك ـمــا شـهــدت

الكلية نجاحكم الــدراســي ،وكلي
أ م ــل أن يتكثف ا ل ـتــوا صــل بيننا
وبينكم".
وبـ ـع ــد ع ـ ــرض ف ـي ـل ــم وث ــائ ـق ــي
استعرض فيه بعض الخريجين
والخريجات جوانب من مسيرتهم
ال ــدراسـ ـي ــة وال ـع ـم ـل ـيــة وال ـم ــزاي ــا
الـتــي نــالــوهــا بــاخـتـيــارهــم لكلية
القانون الكويتية العالمية ،سجل
عــدد مــن أعـضــاء هيئة التدريس
والخريجين انطباعاتهم عن هذه
المناسبة ،جسدت معاني األلفة
وروح األسرة الواحدة التي تجمع
بين الكلية وخريجيها.

«نقابة التطبيقي» :إجازة اإلداريين « »ACKتحصد جائزتي
في الكليات والمعاهد تبدأ اليوم
«ورقة عمل» و«العرض»

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ن ـقــابــة
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب ،محمد
الكندري ،تقديم موعد اإلجازة
لمختلف اإلداريين في الكليات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاهـ ـ ــد ،ل ـ ـت ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم،
مشيدا بالتفاعل اإليجابي من
إدارة الـهـيـئــة ،والـمــوافـقــة على
مقترحات النقابة فيما يخص
مكتسبات وحقوق اإلداريين.
وكشف الكندري ،في تصريح
أمس ،عن تأجيل دوام اإلداريين
بتأخيرهم أسبوعا كامال لتكون
مباشرتهم للعمل يوم األحد 9
سبتمبر المقبل ،مشيدا بروح
التعاون بين الجميع ،ومتمنيا
أن ت ـت ــم ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ه ــذا
ال ـت ـجــانــس ال ـم ـم ـيــز ب ـيــن إدارة
الهيئة والنقابة.
وتقدم بالشكر للمدير العام

محمد الكندري

للهيئة د .علي المضف ،ونائبه
للشؤون اإلداري ــة والمالية في
الـهـيـئــة ،م .ح ـجــرف الـحـجــرف،
ومدير اإلدارة اإلدارية د .حسن
الفجام على التعاون والتفاعل
اإليجابي.

حصدت الكلية األسترالية بالكويت ( )ACKجائزتي "أفضل ورقة
عمل" و"أفـضــل عــرض تقديمي" في مؤتمر بوسطن الــدولــي العشرين
للصوت واالهتزازات ،والمؤتمر الدولي للهندسة اإللكترونية وهندسة
االتصاالت في بوسطن.
وتم تكريم المشاريع الفائزة ،حيث فازت ورقة عمل أستاذ مساعد في
قسم الهندسة الميكانيكية د .نادر غريب ،وفاز العرض التقديمي لألستاذ
المساعد في قسم الهندسة الكهربائية لدى الكلية د .محمد فرحات.
وأف ــادت الكلية ،فــي بيان أمــس ،بــأن المؤتمرين الدوليين تضمنا
نخبة من كبار العلماء األكاديميين والباحثين وعلماء األبحاث ،بهدف
تبادل الخبرات ونتائج األبحاث من كل جوانب الهندسة الميكانيكية
والكهربائية ،كما يوفران منصة متعددة األنظمة للباحثين والممارسين
والتربويين لعرض ومناقشة أحــدث االبتكارات واالتجاهات وأوجــه
االهتمام ،وكذلك التحديات العملية التي تتم مواجهتها في المجاالت
ذات الصلة.
وعــن ذلــك اإلن ـجــاز ،قــال د .غريب وفــرحــات" :إنــه لمن دواع ــي الفخر
واالعتزاز أن نرى ما تحقق من إنجاز لم يكن ليتحقق لوال الدعم المستمر
من الكلية األسترالية في الكويت ،وسنواصل المشاركة في مثل هذه
الفعاليات ،لتبادل المعرفة والخبرات مع المجتمعين المحلي والدولي".

«بوكسهل» :تسجيل «البعثات الداخلية»  9الجاري
أعـلـنــت كلية بوكسهل فـتــح ب ــاب التسجيل لخطة
البعثات الداخلية للفصل الدراسي األول 2019/ 2018
اعتبارا من  9حتى  26الـجــاري ،مشيرا إلــى أن أوقــات
ال ـ ـ ــدوام خـ ــال ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل س ـت ـكــون م ــن الـ ـ ـ 9:30
ً
صباحا إلى الـ  2:30عصرا ،ومن الــ 9مساء إلى 11:30
ليال ،وستفتح الكلية أبوابها يوم السبت للمتقدمات
مــن الـســاعــة  10صباحا إلــى الـســاعــة  3عـصــرا مــا عدا
أيام العيد.

االلتحاق
« »AOUتستقبل طلبات
ً
في تخصصاتها الثالثة إلكترونيا
اعلنت رئيسة قسم القبول
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
العربية المفتوحة "الكويت"
ناهد الشيخ فتح باب تقديم
طـ ـلـ ـب ــات االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق لـلـفـصــل
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي األول مـ ــن الـ ـع ــام
ا ل ـجــا م ـعــي  2019/2018عبر
مــوقــع الـجــامـعــة اإللـكـتــرونــي
" "www.aou.edu.kwلكافة
خ ــري ـج ــي الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة
فـ ــي ت ـخ ـص ـصــات ـهــا ال ـث ــاث ــة،
وب ــرن ــام ــج ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة
وآدابـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وبـ ــرنـ ــامـ ــج إدارة
األع ـ ـم ـ ــال ،وب ــرن ــام ــج تـقـنـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات والـ ـح ــوسـ ـب ــة،
علما بانه يتم قبول خريجي
الـ ـث ــان ــوي ــة او م ـ ــا ي ـع ــادل ـه ــا
بنسبة  %60او ( )2.0في نظام
األربع نقاط فما فوق للطلبة
حديثي التخرج.
وتابعت الشيخ في تصريح
صحافي أم ــس :يـجــوز قبول
طلبة من خريجي الثانويات
دون النسبة المذكورة أعاله
إذا م ــر ع ـلــى تـخــرجـهــم أرب ــع
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات فـ ــأك ـ ـثـ ــر وت ـ ــوف ـ ــرت
لديهم خبرة عملية ووظيفية
مناسبة للتخصص المطلوب
ومدتها أربع سنوات من جهة
ع ـم ــل م ـس ـج ـلــة ف ــي مــؤسـســة
الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
بــاالضــافــة ال ــى تــوفــر شــروط
القبول في البرنامج (ثانوية
ت ـخ ـص ــص ع ـل ـم ــي ل ـبــرنــامــج
ال ـح ــاس ــوب) إض ــاف ــة إل ــى أنــه
يتم قـبــول الطلبة مــن جميع

ناهد الشيخ

األعـ ـ ـم ـ ــار بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
تاريخ التخرج في الثانوية"،
مشيرة الــى ان "بــدء الــدراســة
للفصل الدراسي االول سوف
ي ـك ــون  22سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل
لكافة المقررات الجامعية".
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـشـ ـي ــخ إل ـ ـ ــى أن
خريج الجامعة يحصل على
شهادتين معتمدين محليا
ودوليا وفقا لشراكة الجامعة
مــع الـجــامـعــة المفتوحة في
المملكة المتحدة ،كما تتيح
الـ ـج ــامـ ـع ــة وف ـ ـقـ ــا ل ـن ـظــام ـهــا
(ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ــدم ــج) الـمــدعــم
بمنهجها البريطاني مرونة
تـسـجـيــل ال ـم ـح ــاض ــرات مما
ي ـت ـمــاشــى م ــع أربـ ـ ــاب األس ــر
وال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن وح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــي
التخرج.

وذكــرت الكلية ،في بيان صحافي أمــس ،أنها تمنح
ً
ً
شهادات الدبلوم األسترالية المعترف بها محليا ودوليا،
وتؤهل لشهادة البكالوريوس بعدد من االختصصات
فــي إدارة األع ـم ــال وال ـف ـنــون التطبيقية ،وه ــي الكلية
الخاصة الوحيدة للطالبات فقط ،مما يهيئ لهن جوا
أكاديميا بحتا يساعدهن على تطوير شخصيتهن
وإبراز مواهبهن.

أكاديميا

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

مفتشو الرقابة على الشركات المدرجة
يرصدون مخالفات عديدة ...ومتعمدة
محمد اإلتربي

الحظت المصادر ،أن بعض
تقوم بارتكاب
الشركات ً
المخالفة عمدا لتمرير أمر
ما ،كالتأخير في إفصاح عن
معلومات جوهرية أو غيرها،
أو ألهداف محددة ،على أن
تتحمل الغرامة وبعضها
تتراوح بين  1و 5آالف دينار
كويتي.

ق ــال ــت م ـص ــادر رقــاب ـيــة مـطـلـعــة ،إن جملة
مراجعات وإعــادة نظر في تقييم المخالفات
التي ترتكبها الشركات المدرجة في البورصة،
وت ـص ـن ـي ـف ـه ــا وإع ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـب ــوي ــب الـ ـعـ ـق ــوب ــات
والغرامات المقابلة لها ،السيما التي ترتكب
مع سبق اإلصرار والترصد لتمرير أمر ما أو
تحقيق أهداف معنية مع تحمل الغرامة.
وأضافت المصادر ،أن المراجعة الشاملة
للعقوبات والغرامات ،التي توقع على الشركات
المدرجة ،التي ترتكب مخالفات بشكل متعمد
يأتي في ضوء زيــادة حجم المخالفات ،التي
يتبين لفرق التفتيش أنها متعمدة وناجمة
عن استهتار من جانب الشركة.
والح ـظ ــت ال ـم ـص ــادر ،أن ب ـعــض ال ـشــركــات
ً
تقوم بارتكاب المخالفة عمدا لتمرير أمر ما،
كالتأخير في إفصاح عن معلومات جوهرية
أو غيرها ،أو ألهداف محددة ،على أن تتحمل
ال ـغ ــرام ــة وبـعـضـهــا ت ـت ــراوح ب ـيــن  1و 5آالف
دينار كويتي.

السوق العام

٤.753

السوق األول السوق الرئيسي

٤.720

٤.811

2.470 2.818 3.306

إرسال إشعارات البدء لمشاريع الدقم

توصيات بإعادة النظر في تبويب العقوبة لتشمل مرتكب المخالفة والمتسبب فيها
وتم رصد تلك الظاهرة في أكثر من شركة
وفي حاالت مخالفات متنوعة ومتعددة ،ما
يـعـنــي أن الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ستشهد إع ــادة
نظر في تلك الغرامات وتوجيهها في االتجاه
الصحيح ،بحيث تشمل المخالف أو المتسبب
ً
في ارتكاب تلك المخالفة ،بدال من تحميلها
للشركة ،في حين تهدف الجهات الرقابية إلى
تصويب كــل الممارسات بناء على النتائج
التي يخلص إليها مفتشو الرقابة الميدانيون.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــات،
حسب القانون وتعليمات الحوكمة واللجان
الداخلية ،واضحة ومحددة ،وأنه إزاء تحميل
الشركات والمساهمين غــرامــات ومخالفات
مالية نتيجة ســوء إدارة من بعض مجالس
الشركات أو اإلدارات التنفيذية ،فإن العقوبة
ستشمل مرتكب المخالفة.
ووف ــق ال ـم ـصــادرُ ،يـنـتـظــر أن ي ـكــون هناك
تنوع وت ــدرج فــي العقوبات ،بحيث تشتمل
ع ـلــى غ ــرام ــة مــال ـيــة م ـب ــاش ــرة لـلـمـتـسـبــب إو

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

ً
عقوبة إداري ــة ،وص ــوال إلــى الـعــزل أو الوقف
عن ممارسة المسؤولية والمنصب« ،كما هو
معمول بــه على شــركــات الــوســاطــة مــن وقف
ب ـعــض ال ــوس ـط ــاء الـمـخــالـفـيــن ع ــن مـمــارســة
المهنة ،وذلــك كله يصب في هدف واحــد ،أي
مكافحة أساليب التالعب وااللتفاف التي تقوم
بـهــا بـعــض ال ـشــركــات وتـسـتــوعــب المخالفة
المالية في سبيل تحقيق مآربها».
وأوضـحــت أن عمليات تطوير العقوبات
والـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات وت ـح ـل ـي ــل نـ ـس ــب وم ـس ـت ــوي ــات
ال ـم ـخــال ـفــات ،ال ـت ــي تــرتـكـبـهــا ال ـش ــرك ــات أمــر
مستمر لتطوير العملية الرقابية ومكافحة
كــل أش ـكــال وأنـ ــواع ال ـخــروقــات واالحـتـيــاالت
التي تحدث ،السيما مع استمرار المخالفات
مــن جــانــب ال ـشــركــات رغ ــم وض ــوح الـقــوانـيــن
وتسهيل هيئة أسواق المال إجراءات التطبيق
عبر النماذج الميسرة التي توفرها للشركات
إضافة إلــى عمليات التوعية التي تقوم بها
ً
دوريا.

أعـلـنــت مـصـفــاة ال ــدق ــم إرسـ ــال اشـ ـع ــارات الـبــدء
للشركات المتعاقدة لتنفيذ ثالثة مشاريع خاصة
بالمصفاة تبلغ كلفتها اإل جـمــا لـيــة  5.7مليارات
دوالر.
وقــال رئيس مـشــروع مصفاة الــدقــم جاكوبوس
نيوهاوسر ،في تصريح صحافي ،إن «البدء في تنفيذ
االش ـع ــارات الـخــاصــة بالمشاريع اإلنـشــائـيــة يأتي
تتويجا للجهود المبذولة من قبل شركائنا للوصول
إلى هذه المرحلة في المشروع» .ويتكون المشروع
والصناعات البتروكيماوية من ثالث مراحل ،حيث
تتضمن المرحلة األولى وحدات المعالجة الرئيسة
للمصفاة ،فيما تشمل الـمــرحـلــة الـثــانـيــة الـمــرافــق

والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية للمصفاة.
أم ــا الـمــرحـلــة الـثــالـثــة فـتـشـمــل مـنـشــآت تخزين
وتصدير الـمــواد البترولية السائلة والسائبة في
ميناء الدقم ،ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة
بالمصفاة في (رأس مركز) ،وخط أنبوب نقل النفط
الخام بطول  80كم من (رأس مركز) إلى مصفاة الدقم.
يذكر أن المشروع يقام بشراكة بين شركة النفط
ال ـع ـمــان ـيــة ،وش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة الـعــالـمـيــة
بــالـمـنـطـقــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــدق ــم ،حيث
سيساهم فــي تعزيز المكانة االقتصادية لمنطقة
الدقم االقتصادية الخاصة كمركز استراتيجي مهم
للطاقة في المنطقة.

«األهلي» :نسعى الستحواذات في الخليج
قال الرئيس التنفيذي للبنك األهلي الكويتي
ميشال العقاد إن البنك يسعى لعمليات استحواذ
ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ف ــي إط ــار
جهوده لتعزيز إيراداته من العمليات التشغيلية
الدولية.
وفيما يتعلق بنمو اإلقراض المصرفي ،توقع
العقاد في مقابلة مع «بلومبيرغ» أن يبقى هادئا
هذا العام وبمعدالت متدنية ال تتجاوز .%9

وأرج ـ ــع ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي ل ــذل ــك ال ــى تــأجـيــل
المشروعات وتراجع اإلنفاق االستهالكي.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ق ــال إن ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة قد
تسجل نموا أسرع قليال من وتيرة نموها العام
الماضي من حيث األربــاح وذلك نتيجة لتراجع
مخصصات القروض.

مكاسب محدودة لمؤشر البورصة ...والسيولة  11.6مليون دينار
تداوالت قوية على سهم الجزيرة دعمت التعامالت مع نشاط البنوك و«زين»
●

علي العنزي

ت ـب ــاي ـن ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية فــي تعامالت
جلسة أمــس ،حيث ارتفع مؤشر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.13في
المئة تـعــادل  6.29نـقــاط ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4735.17نـقـطــة،
وسط تــداول بقيمة  11.6مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة أس ـهــم مـتــداولــة
 39.6مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم نـ ـف ــذت مــن
خالل  2182صفقة ،وكذلك ارتفع
مؤشر السوق األول بنسبة 0.22
فــي المئة تـســاوي  10.31نقاط،
م ـق ـفــا ع ـلــى م ـس ـتــوى 4720.34
نقطة ،بسيولة  7.7ماليين دينار،
وبنشاط  17.3مليون سهم نفذت
عبر  1223صفقة ،بينما تراجع
مؤشر الـســوق الرئيسي بنسبة
 0.02فــي المئة هــي  0.95نقطة،
ليستقر عند مستوى 4811.51
نقطة بسيولة  3.9ماليين دينار
وب ـك ـم ـيــة أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة 22.2
مليون سهم نفذت من خالل 959
صفقة.

الجزيرة
س ـج ـل ــت تـ ـع ــام ــات ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي ث ــان ــي

ت ـ ــداوالت شـهــر يــونـيــو ال ـجــاري
نشاطا جيدا وسيولة أعلى من
مـعــدالت الشهر الماضي بدعم
م ــن اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ـع ــام ــات هــم
ّ
ال ـجــزيــرة لـلـطـيــران ،ال ــذي حلق
بسيولة سوقه الرئيسي ودعم
السيولة اإلجمالية ،إضافة الى
نمو نشاط أسهم البنك الوطني
وزين ،بعد غياب وخمول خالل
جلسات األسبوع الماضي ،عاد
أمـ ـ ــس ،وبـ ـت ــذب ــذب ان ـت ـه ــى مـنــه
إيجابا أمس ،لتنتهي تعامالت
ال ـس ــوق األول والـ ـع ــام خ ـضــراء
وللجلسة الثانية على التوالي،
ك ـمــا ت ــراج ــع الـ ـس ــوق الــرئـيـســي
للمرة الثانية.
خـلـيـجـيــا كـ ــان األم ـ ــر أف ـضــل،
ح ـي ــث ب ـ ــدت م ـك ــاس ــب واض ـح ــة
لمعظم مــؤشــرات أس ــواق المال
فـ ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون،
خـ ـص ــوص ــا ال ـم ـن ـض ــوي ــة تـحــت
م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
مـ ـ ـ ـ ــورغـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـل ـ ــي كـ ــدبـ ــي
وق ـ ـطـ ــر وأب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي ،إذ س ـجــل
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي ن ـ ـمـ ــوا ك ـب ـي ــرا
ب ـعــد ت ـصــري ـحــات إي ـجــاب ـيــة من
االقـتـصــادي العالمي د .محمد
الـعــريــان أثـنــى على الـفــرص في
األس ـ ــواق الـنــاشـئــة ،وه ــو مدير
أكبر الصناديق االستثمارية في

تنظيم جديد لخيار شراء
األسهم للموظفين
●

محمد اإلتربي

طلب اتحاد شركات االستثمار من جميع الشركات األعضاء ضرورة
تزويده بالمالحظات الخاصة حول مسودة مشروع تعليمات خيار شراء
األسهم للموظفين بموعد أقصاه  7يونيو الجاري ليتمكن االتحاد من
تزويد هيئة أسواق المال برد شامل على المشروع.
وتتضمن الشروط واألحكام المقترحة من هيئة األسواق مايلي:
ً
 - 1ضرورة أن يتضمن عقد التأسيس والنظام األساسي بندا يسمح
للشركة استحداث نظام خيار شراء األسهم للموظفين.
 - 2يجب أال يتجاوز عــدد األسهم المخصصة للوفاء بالتزامات
الشركة نتيجة تنفيذ نظام خيار شراء األسهم للموظفين -في أي وقت-
ما يعادل نسبة ( 10في المئة) من رأسمال الشركة المدفوع.
 - 3يقتصر البرنامج على موظفي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين فـقــط ،ويـجــب أن يـهــدف الـبــرنــامــج إل ــى المحافظة على
الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة األكفاء وتعزيز والئهم للشركة.
 - 4يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نظام خيار
شراء األسهم للموظفين ،كما يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة
والجمعية العامة للشركة.
 - 5يـجــب أن تـلـتــزم الـشــركــة بـمـبــدأ الـشـفــافـيــة عـنــد تطبيق نظام
ً
خيار شراء األسهم ،من خالل البيانات المالية السنوية للشركة وفقا
لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ومن خالل تقرير مجلس
اإلدارة السنوي المتضمن للمعلومات المبينة بالبند (ب) من إجراءات
الموافقة على نظام خيار شراء األسهم للموظفين.
ً
وأيضا يجب أن يتضمن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة
في هذا الشأن ما يفيد بتنازل المساهمين عن حقهم في األولوية في
االكتتاب فيما يخصص للموظفين من أسهم الزيادة .

استقرار الدوالر وارتفاع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمس،
عند مستوى  0.302دينار ،في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.353
دينار مقارنة بأسعار صرف أمس األول .وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني ارتفع إلى مستوى  0.404دينار في حين استقر الفرنك
السويسري عند مستوى  0.305دينار ،بينما بقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار دون تغيير.

العالم ،وربح كذلك مؤشر السوق
السعودي وللجلسة الثالثة على
التوالي ،وهو المرشح لالنضمام
الـ ـ ــى مـ ــؤشـ ــري ف ــوتـ ـس ــي راسـ ــل
ومـ ــورغـ ــان س ـتــان ـلــي ل ــأس ــواق
الناشئة ،وكــان ذلــك بالرغم من
تراجع أسعار النفط بنسبة 1.5

فــي الـمـئــة عـلــى مـسـتــوى مزيج
برنت الــذي عــاد الــى مستويات
 75دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
مــالــت ال ـق ـطــاعــات ال ــى ال ـلــون

األخ ـضــر فــي تـعــامــاتـهــا أمــس،
حيث ارتفعت مؤشرات خمسة
قـطــاعــات هــي سـلــع استهالكية
بـ ـ  7.6ن ـقــاط ،وات ـص ــاالت بـ ـ 7.4
نـ ـق ــاط ،وال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ب ـ ـ 4.4
ن ـ ـقـ ــاط ،وب ـ ـنـ ــوك بـ ـ ـ  2.2ن ـق ـطــة،
وص ـنــاعــة ب ـ ـ  1.8ن ـق ـطــة ،بينما

انـ ـخـ ـفـ ـض ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات أرب ـ ـعـ ــة
قـطــاعــات هــي م ــواد أســاسـيــة بـ
 4.6نـقــاط ،وعـقــار ب ـ  2.5نقطة،
وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ  2.1نـقـطــة،
وخ ـ ــدم ـ ــات اس ـت ـه ــاك ـي ــة بـ ـ ـ 1.7
نقطة ،واستقرت مؤشرات أربعة
قطاعات هي تكنولوجيا وتأمين

ورعاية صحية ومنافع وبقيت
دون تغير.
وتصدر سهم الجزيرة قائمة
األسـ ـ ـه ـ ــم األكـ ـ ـث ـ ــر قـ ـيـ ـم ــة ،ح ـيــث
بلغت تــداوالتــه مليوني دينار
وبارتفاع بنسبة  2.8في المئة،
تــاه سهم بنك بوبيان بتداول
 1.8مليون دينار ،وبنمو بنسبة
 0.59في المئة ،ثم سهم وطني
م ـ ـت ـ ــداوال  1.7مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
وبأرباح بنسبة  0.83في المئة،
وراب ـ ـعـ ــا س ـه ــم زي ـ ــن ب ـ ـتـ ــداول 1
مليون د يـنــار ومرتفعا بنسبة
 0.27ف ــي ال ـم ـئــة ،وأخ ـي ــرا سهم
«بيتك» بتداول  880ألف دينار،
وبتراجع بنسبة  0.19في المئة.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األس ـه ــم
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة جـ ـ ــاء اوال سـهــم
ب ـ ـنـ ــك ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ـ ــداول
بكمية بلغت  3.6ماليين سهم،
وبارتفاع بنصف نقطة مئوية،
وج ــاء ثــانـيــا سـهــم زي ــن بـتــداول
 2.9مليون سهم ،وبنمو بنسبة
 0.27ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وجـ ـ ــاء ثــالـثــا
سـ ـه ــم ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول 2.7
مـلـيــون س ـهــم ،بــارت ـفــاع بنسبة
 2.8في المئة ،وجاء رابعا سهم
وطني متداوال  2.3مليون سهم
وبأرباح بنسبة  0.83في المئة،
وجاء خامسا سهم بيتك بتداول

 1.6م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،وب ـت ــراج ــع
بنسبة  0.19في المئة.
وتصدر قائمة األسهم االكثر
ارتفاعا سهم مينا ،حيث ارتفع
بنسبة  7.4في المئة ،تاله سهم
صلبوخ بنسبة  7.1في المئة ،ثم
سهم سنام بنسبة  5.2في المئة،
ورابعا سهم ع عقارية بنسبة 5
في المئة ،وأخيرا سهم مشاعر
بنسبة  4.6في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سـهــم قـيــويــن أ ،حـيــث انخفض
بنسبة  9.9في المئة ،تاله سهم
وطنية د ق بنسبة  7.9في المئة،
ثم سهم وطنية م ب بنسبة 7.1
فــي الـمـئــة ،وراب ـع ــا سـهــم أم ــوال
بنسبة  6.4فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا
سهم عربي قابضة بنسبة 6.1
في المئة.

«الليثيوم التشيلي» ...فرصة ثراء ومخاوف اندثار «أبراج» تجتمع مع مقرضين
ومساهمين لبحث ديونها
جرس إنذار لشركات التعدين التي بدأت تتوسع بإنتاجها
أصبحت العديد من البلدات في دولة
ت ـش ـي ـلــي م ـه ـج ــورة ب ـع ــد ان ـه ـي ــار أس ـع ــار
ً
النترات الذي شكل تحذيرا شديد اللهجة
للسلع القادمة التي تبحث عنها شركات
التعدين.
وف ــي األي ــام الـحــالـيــة ،اعـتـبــر خ ـبــراء أن
المباني الهالكة والنباتات المغبرة في
بعض البلدات التشيلية – التي شهدت في
الماضي أنشطة تعدينية كبيرة – بمنزلة
جرس إنذار لشركات التعدين ،التي تشرع
في التوسع في إنتاج الليثيوم.
وارتـفـعــت أس ـعــار الليثيوم إل ــى ثالثة
أض ـع ــاف ـه ــا ع ـل ــى م ـ ــدار األع ـ ـ ـ ــوام ال ـثــاثــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،مـ ـم ــا دفـ ـ ــع ب ــالـ ـش ــرك ــات إل ــى
الـسـبــاق للحصول على م ــوارده ،السيما
أن هذا المعدن األبيض يستخدم بكثافة
فــي صناعة الـبـطــاريــات س ــواء للسيارات
الكهربائية أو الجواالت.
ووفق تقرير نشرته «بلومبرغ» ،يعكف
بــاحـثــون ل ــدى جــامـعــة «سـتــانـفــورد»عـلــى
ً
العمل سرا لتطوير بديل كيميائي لليثيوم
الــذي ينتعش فــي األس ــواق العالمية ،وال
يزال في أذهان مسؤولي شركات التعدين
الطفرة ،التي شهدتها تشيلي وأصبحت
مجرد ذكرى.
وفي حين يرى مسؤولو شركة «إس كيو
إم» التشيلية أن أنشطة تعدين الليثيوم
ال يــزال أمامها اإلمكانية الزمنية لمزيد
من االزدهــار ،يرى البعض اآلخر ضرورة
ت ــرق ــب الـ ـتـ ـط ــورات ال ـق ــادم ــة وال ـت ـح ــوالت
التكنولوجية التي تعني إمكانية نهوض
معدن وانهيار آخر.

درس من الماضي
بــال ـعــودة إل ــى أوائـ ــل ال ـقــرن الـعـشــريــن،
ابـتـكــر عـلـمــاء أل ـم ــان أس ـم ــدة اصطناعية
ل ـل ـم ـحــاص ـيــل ال ــزراعـ ـي ــة ي ـم ـكــن أن ت ـكــون
أرخ ـ ــص ت ـك ـل ـفــة م ــن الـ ـنـ ـت ــرات الـ ـت ــي يـتــم

تعدينها وشحنها من تشيلي إلى مختلف
دول العالم على أثــر ذلــك ،هبطت أسعار
النترات بشكل حاد ،وفي ثالثينيات القرن
الماضي ،انهار االقتصاد التشيلي نتيجة
إفالس عدد من شركات التعدين وتعثرت
الحكومة في سداد ديونها.
ع ــاوة على ذل ــك ،ســاد عــدم االسـتـقــرار
االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـم ــا أج ـبــر
الرئيس التشيلي فــي ذلــك الــوقــت للهرب
خ ــارج ال ـبــاد ،وتـحــولــت بعض المناطق
إلى مدن أشباح.
ً
ً
ورغم أن الليثيوم ال يمثل محورا مهما
لالقتصاد التشيلي حاليا – بل النحاس–
ف ــإن شــركــات الـتـعــديــن تـتــوســع ب ـقــوة في
إنتاجه ،إذ ترقد تشيلي على كميات هائلة
مــن خ ــام الليثيوم تـقــدر بـحــوالــي  47في
المئة مــن االحـتـيــاطـيــات العالمية تليها
الصين بنسبة  20في المئة ثم أستراليا
بنسبة  17في المئة
وانـتـعــش الـطـلــب بـقــوة عـلــى الليثيوم
بالتزامن مع ما تشهده صناعة السيارات
الكهربائية والبطاريات مــن تـطــور ،ومن
ال ـم ـتــوقــع ارتـ ـف ــاع ال ـط ـلــب ع ـلــى الـلـيـثـيــوم
بنسبة  12فــي المئة على م ــدار العقدين
المقبلين.

سباق نحو البديل
ورغــم كل هــذه التوقعات الــواعــدة ،فإن
بعض الدول والجامعات ومعامل األبحاث
حول العالم تسرع الخطى من أجل تطوير
بــدي ــل لـلـيـثـيــوم رب ـم ــا يـظـهــر ف ــي غـضــون
خـمــس س ـنــوات لتلبية الـطـلــب الـمـتــزايــد
ً
على هذه السلعة ،لكن سيلزم األمر وقتا
ً
قبل أن يصبح البديل جاهزا من الناحية
التجارية.
وفــي الـمــاضــي ،كــان الــوقــت بين لحظة
االبـ ـتـ ـك ــار وال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـتـ ـج ــاري ي ـقــاس
ب ـعـشــرات الـسـنـيــن ،لـكــن رب ـمــا بـمــزيــد من

الـجـهــد فــي تـطــويــر الـبـطــاريــات ،يمكن أن
ً
يـصـبــح الـبــديــل ج ــاه ــزا بـشـكــل أس ــرع من
التوقعات.
ولم تثن هذه التكهنات شهية شركات
التعدين عن التوسع في مشروعات إنتاج
ال ـل ـي ـث ـيــوم ،ف ـقــد أع ـل ـنــت شــركــة «تـيــانـشــي
ليثيوم» الصينية أنها ستصبح ثاني أكبر
مساهم فــي «إس كيو إم» التشيلية بعد
صفقة قيمتها  4.1مليارات دوالر.
و تـسـتـثـمــر «إس كـيــو إم»  525مليون
دوالر لـ ــزيـ ــادة إن ـت ــاج ـه ــا مـ ــن ال ـل ـي ـث ـيــوم
إل ــى أرب ـع ــة أض ـع ــاف بـحـلــول ع ــام ،2021
كما أعلنت «أ لـبـيـمــارل» عزمها استثمار
نـصــف مـلـيــار دوالر ه ــذا ال ـع ــام للتوسع
في عملياتها في إنتاج الليثيوم في كل
مــن الـصـيــن وتـشـيـلــي وب ــدء الـتـعــديــن في
أستراليا.
ً
وع ـ ـمـ ــومـ ــا ،تـ ـحـ ـت ــاج صـ ـن ــاع ــة ت ـعــديــن
الليثيوم إلى استثمارات بحوالي عشرة
مليارات دوالر على مــدار العشر سنوات
القادمة لتلبية الطلب العالمي المتنامي.
ً
ً
ويـ ـ ـ ــرى م ـح ـل ـل ــون م ـس ـت ـق ـب ــا م ـش ــرق ــا
لتعدين الليثيوم ،وعلى ما يبدو ،تتركز
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فـ ــي ت ـش ـي ـلــي ع ـل ــى نـفــس
المناطق التي شهدت طفرة النترات في
ال ـقــرن الـمــاضــي تـشـهــد مـنــاطــق التعدين
شاحنات لنقل الليثيوم الخام من األراضي
الملحية إلى منشآت المعالجة بجوار طرق
ً
كانت تستخدم قديما لنقل النترات إلى
الـمــوانــئ ،وق ــرب مناطق أصبحت مجرد
مدن أشباح وذكريات من الماضي.
وفي ضوء احتدام السباق نحو تطوير
ب ــدائ ــل لـ ـم ــادة ال ـل ـي ـث ـي ــوم ،أفـ ـ ــاد الـ ـم ــؤرخ
ً
س ـيــرج ـيــو غ ــون ــزال ـي ــس ،أن ه ـن ــاك دائ ـم ــا
مـخــاطــر تـحـيــط ب ــأي بــديــل مـحـتـمــل ،لكن
المشكلة األكبر تكمن في عدم استثمار ما
يكفي في التكنولوجيا لتعزيز الصناعات
واكتساب مميزات تنافسية على اآلخرين.
(أرقام)

قالت مجموعة أبراج ،التي مقرها دبي،
إنها ستجتمع مع مقرضين ومساهمين
وأطراف أخرى لبحث إعادة هيكلة الشركة
المتخصصة في االستثمار المباشر.
وك ــان ــت «روي ـ ـتـ ــرز» ذكـ ــرت أن «أب ـ ــراج»
ّ
وس ـعــت دور بـنــك االسـتـثـمــار األمـيــركــي
هوليهان لوكي ليشمل تقديم المشورة
بشأن بيع وحدتها إلدارة االستثمارات.
وت ــواج ــه «أب ـ ـ ــراج» تـحـقـيـقــا م ــن أرب ـعــة
م ـس ـت ـث ـمــريــن م ــن ب ـي ـن ـهــم م ــؤس ـس ــة بـيــل
وم ـي ـل ـن ــدا ج ـي ـتــس وم ــؤس ـس ــة ال ـت ـمــويــل
الــدول ـيــة ،ذراع الـبـنــك الــدولــي لــإقــراض،
بـشــأن كيفية اسـتـخــدام الـشــركــة لبعض
أمــوالـهــم فــي صـنــدوق للرعاية الصحية
قيمته مليار دوالر.

وفي أحدث بيان لها ،قالت «أبراج» إن
اإلدارة العليا بمن فيها الرئيس التنفيذي
عارف نقفي ومستشارو الشركة ستطلع
مساهمي المجموعة على التقدم المحرز
فــي المباحثات مــع مشترين محتملين
لشركة أبراج إلدارة االستثمارات ومسائل
أخ ـ ــرى ت ـق ــول ال ـش ــرك ــة إن ـه ــا ب ــات ــت مـثــار
تكهنات من وسائل اإلعالم.
وذكرت الشركة أن الغرض من االجتماع
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى حـ ــوار ب ـن ــاء م ــع مـقــرضــي
المجموعة وتحقيق ا لـمــز يــد مــن التقدم
المنظم ،بما يخدم أصـحــاب المصلحة،
بهدف التوصل إلى حل توافقي لجميع
القضايا العالقة.
(رويترز)

أخبار الشركات
«أولى وقود» :إعادة
تشغيل محطة الشويخ
ق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة األول ـ ـ ــى لـلـتـســويــق
المحلي للوقود ،إنه تمت إعادة تشغيل
م ـح ـطــة ال ــوق ــود ال ــواق ـع ــة ف ــي منطقة
ال ـش ــوي ــخ ،ب ـعــد تــأهـيـلـهــا وتـطــويــرهــا
حسب المواصفات الجديدة ،وستنتج
عن ذلك زيــادة المبيعات خالل الفترة
المقبلة.

«بيتك» :قضية مستشفى
السالم إلى جلسة  13سبتمبر
ذكر بيت التمويل الكويتي «بيتك»
أنه بشأن االستئنافين المقدمين منه
ضد كل من شركة «ميالس انفستمنتس
ل ـي ـم ـتــد» وش ــرك ــة نــاس ـكــا هــولــديـنـجــز
ليمتد ،فــي قضية مستشفى ا لـســام،
قـضــت الـمـحـكـمــة فــي جـلـســة  31مايو
ً
 2018بـقـبــول االسـتـئـنــاف شـكــا وفــي
مــوضــوعــه بــإلـغــاء الـحـكــم المستأنف،
ً
وال ـق ـض ــاء مـ ـج ــددا ب ـع ــدم اخ ـت ـصــاص
ً
ال ـم ـح ـك ـم ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــا بـ ـنـ ـظ ــر الـ ــدعـ ــوى
وإحالتها إلى الدائرة التجارية الكلية
لنظرها بجلسة  13سبتمبر .2018
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الشطي :السوق متوازن ...والتصعيد الجيوسياسي تحد إضافي
قال إيه.إن.زد في مذكرة،
إن «الطلب على النفط الخام
يتعرض لضغوط مع استمرار
تركيز السوق على النقاش بين
أعضاء أوبك بخصوص ما إذا
كان ينبغي لهم أن يزيدوا
اإلنتاج في وقت الحق هذا
العام».

تــراج ـعــت أس ـع ــار الـنـفــط الـخــام
في العقود اآلجلة صباح أمس ،مع
ً
تأثر السوق سلبا بارتفاع اإلنتاج
األمـ ـي ــرك ــي إلـ ــى م ـس ـت ــوى قـيــاســي
وت ــوق ـع ــات ب ــزي ــادة إمـ ـ ــدادات دول
منظمة البلدان المصدرة للبترول
«أوبك».
وه ـب ــط خ ــام ال ـق ـي ــاس الـعــالـمــي
ً
مــزيــج بــرنــت  34سـنـتــا أو  0.4في
ً
المئة إلــى  76.45دوالرا للبرميل.
ونــزل خــام غــرب تكساس الوسيط
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة 3
ً
سنتات إلى  65.78دوالرا للبرميل.
وكان السوق خسر نحو  3في المئة
األس ـبــوع الـمــاضــي ،بعد هبوطها
حــوالــي  5فــي الـمـئــة فــي األس ـبــوع
السابق.
وق ــال إي ـ ـ ــه.إن.زد فــي م ــذك ــرة ،إن
«الطلب على النفط الخام يتعرض
لضغوط مع استمرار تركيز السوق
ع ـلــى ال ـن ـق ــاش ب ـيــن أعـ ـض ــاء أوب ــك
بخصوص ما إذا كــان ينبغي لهم
أن يــزيــدوا اإلنـتــاج فــي وقــت الحق
هذا العام».
وأضاف «في الواليات المتحدة،
ً
قدمت البيانات أيضا صورة قاتمة.
فقد ارتفع إنتاج النفط الخام إلى
مستوى قياسي آخر ،بينما تسارع
نشاط الحفر من جديد».
وناقشت السعودية ،أكبر منتج
فــي أوب ــك ،وروس ـيــا زي ــادة اإلنـتــاج
ل ـت ـعــويــض ال ـن ـق ــص ف ــي إم ـ ـ ــدادات
فنزويال وتبديد المخاوف من تأثير
العقوبات األميركية على اإلنتاج
اإليراني.
وقــالــت إدارة معلومات الطاقة

األميركية ،الخميس الـمــاضــي ،إن
إنـتــاج الـخــام بــالــواليــات المتحدة
في مارس ارتفع إلى  10.47ماليين
ً
برميل يوميا ،وهو مستوى قياسي
شهري.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة بـ ـيـ ـك ــر هـ ـي ــوز
لـ ـخ ــدم ــات ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،أن
شــركــات الحفر األميركية أضافت
منصتي حفر نفطيتين في األسبوع
المنتهي في األول من يونيو ،ليصل
إجـمــالــي ع ــدد ال ـح ـفــارات إل ــى 861
ً
حـ ـف ــارا ،وه ــو أع ـلــى م ـس ـتــوى منذ
مارس .2015

أسواق النفط
ق ـ ــال م ـح ـم ــد الـ ـشـ ـط ــي ال ـخ ـب ـيــر
النفطي ،إن التطور األهم في أسواق
ال ـن ـفــط ي ـك ـمــن ب ـت ـجــدد واس ـت ـم ــرار
الـ ـمـ ـخ ــاوف ح ـ ــول أم ـ ــن اإلم ـ ـ ــدادات
ً
والـ ـمـ ـع ــروض خ ـص ــوص ــا ف ــي ظــل
ً
تصعيد جيوسياسي يمثل تحديا
أمام أمن اإلمدادات في أسواق النفط
ً
ويشكل داعـمــا للسوق واألسـعــار،
ومن المفيد التطرق لمصادر هذه
ال ـم ـخ ــاوف ال ـت ــي ت ـســاعــد ف ــي فهم
مسار األسعار.
وأض ــاف لــ»الـعــربـيــة.نــت»« :تتفق
تــوقـعــات الصناعة على أن أســواق
ال ـن ـف ــط ت ـت ـســم بـ ــال ـ ـتـ ــوازن ،ودل ـل ــت
عـلــى ذل ــك جـمـلــة م ــن الـتـصــريـحــات
وال ـم ــؤش ــرات ،ال ـتــي بينتها أحــدث
التوقعات الشهرية لوكالة الطاقة
الــدول ـيــة وإدارة مـعـلــومــات الـطــاقــة
التابعة ل ــوزارة الـطــاقــة األميركية،
فقد انخفض الفائض في المخزون

الـ ـنـ ـفـ ـط ــي فـ ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـن ـم ـيــة م ــن أع ـلــى
مستوى له في شهر يناير  2017عند
 340مليون برميل ،واختفى إذ سجل
مستوى أقل من متوسط السنوات
الخمس الماضية للمخزون النفطي
بمقدار  20مليون برميل».
وتوقع «أن يحافظ إنتاج ليبيا
من النفط الخام على مليون برميل
ً
يوميا خالل األشهر المقبلة ،لكنه
م ــرش ــح لــان ـخ ـفــاض ب ـم ـقــدار 200

ً
ألــف برميل يــومـيــا فــي الـفـتــرة إلى
ديسمبر  2018مع زيادة احتماالت
الـتـصـعـيــد حــالــة ع ــدم االس ـت ـق ــرار،
الـتــي قــد تسهم فــي تعطل اإلنـتــاج
ح ـس ــب ت ــوقـ ـع ــات ب ـع ــض ال ـب ـي ــوت
االستشارية».
وأض ـ ـ ــاف أن «مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
ي ـحــافــظ إن ـت ــاج أن ـغ ــوال م ــن الـنـفــط
ً
الخام على خسارة قريبا من 100
ً
ألف برميل يوميا إلى نهاية الربع
الثالث من عام  ،2018ثم يتعافى في

الربع األخير منه مع توقعات بدء
إنتاج نفط جديد.
وت ـقــدر بـعــض ال ـم ـصــادر إنـتــاج
فنزويال من النفط خالل شهر مايو
ً
 2018عند  1.5مليون برميل يوميا
ً
مـقــابــل  1.8مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا
فــي شـهــر نــوفـمـبــر  2017ومــرشــح
لــانـخـفــاض بـمـقــدار  40 – 30ألــف
ً
برميل يوميا بصورة شهرية.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــزز ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــروف
والـمـسـتـجــدات م ـخــاوف ح ــول أمــن

ً
اإلم ـ ـ ــدادات ف ــي ال ـس ــوق خـصــوصــا
مع استمرار تمديد العمل باتفاق
خفض اإلنـتــاج بمقدار  1.8مليون
ً
برميل يوميا حسب إعالن التعاون
المشترك لتحالف األربع وعشرين
دولـ ـ ـ ــة الـ ـ ــى نـ ـه ــاي ــة  ،2018ورغـ ــم
مــؤشــرات عـلــى نــوايــا للتفكير في
رفــع اإلنتاج خــال النصف الثاني
بانتظار مناقشة األمــر في يونيو
 2018حسب المؤشرات عن اجتماع
التنسيق في روسيا.

والس ـت ـك ـم ــال تـ ـص ــورات م ـيــزان
الطلب والعرض ،وباعتبار أحدث
تقرير صادر عن سكرتارية «أوبك»،
ف ــإن الـطـلــب الـعــالـمــي عـلــى الـنـفــط،
الذي يقف عند  99.8مليون برميل
ً
يوميا خالل النصف األول من عام
 ،2018و ي ـص ــل إ لـ ــى  99.9مـلـيــون
ً
برميل يوميا خالل النصف الثاني
مــن عــام  2018أو بــزيــادة مقدارها
ً
 1.1مليون برميل يوميا ،مما يعني
ً
تعافيا في الطلب يصحبه تناقص
في المعروض خالل النصف الثاني،
أي هناك دعم ألسعار النفط الخام.
كـمــا تـتــوقــع سـكــرتــاريــة «أوب ــك»
ارت ـ ـف ـ ــاع الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى نـ ـف ــط ه ــذه
المنظمة مــن  32.1مـلـيــون برميل
ً
يوميا خالل النصف األول من عام
 2018مـقــابــل  33.4مـلـيــون برميل
ً
يــوم ـيــا خ ــال الـنـصــف ال ـثــانــي من
ع ــام  2018يـعـنــي زيـ ــادة مـقــدارهــا
ً
 1.3مليون برميل يوميا ،وباعتبار
إنتاج أوبك خالل شهر إبريل 2018
ً
عـنــد  31.9مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا،
فإنه يعزز توازن أسواق النفط مع
افتراض بقاء إنتاج «أوبك» أقل من
مـسـتــوى الـطـلــب عـلــى نـفــط األوب ــك
خــال النصف الـثــانــي بـمـقــدار 1.5
ً
مليون برميل يوميا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـشـ ـط ــي أن ج ـم ـيــع
المؤشرات تدعم بقاء أسعار النفط
ً
قوية بين  65و 75دوالرا للبرميل
لنفط خام اإلشــارة برنت مع ذروة
ً
األس ـعــار عـنــد  80دوالرا للبرميل
خالل األشهر القادمة.
(سنغافورة -رويترز)

العراق :تفاوض مع إيران والكويت لتطوير «المشتركة» «قطر» تنقب مع «إكسون موبيل» في األرجنتين
ّ
تعهد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي
بمواصلة التفاوض مع دول الجوار؛ لتوحيد
االن ـتــاج فــي الـحـقــول المشتركة ،رغــم توقيع
عقود مع شركات إماراتية وصينية ،لتطوير
جزء الحقول داخل األراضي العراقية.
وقال اللعيبي ،خالل حضور مراسم توقيع
ت ـطــويــر ح ـق ــول نـفـطـيــة م ـش ـتــركــة م ــع إيـ ــران
وال ـكــويــت فــي مـحــافـظــات الـبـصــرة ومـيـســان
ودي ـ ــال ـ ــى مـ ــن ج ــان ــب شـ ــركـ ــات ص ـي ـن ـي ــة ،إن

«المفاوضات مع كل من إيران والكويت بشأن
التوصل الى اتفاق لتوحيد االنتاج في الحقول
الحدودية المشتركة ،مازالت قائمة للتوصل
إلى اتفاق لتوحيد االنتاج ،سواء مضينا في
توقيع عقود مع شركات أجنبية أم ال».
وأض ـ ـ ــاف أن «ت ـط ــوي ــر ال ـح ـق ــول الـنـفـطـيــة
المشتركة داخل األراضي العراقية حق عراقي
مثلما هــو حــق للجانب اإليــرانــي والكويتي
داخــل أراضيهم؛ ألن عــدم التطوير يعرضنا

يــومـيــا لخسائر تـصــل إل ــى  500أل ــف برميل
يوميا ،وهــذا هدر للثروة النفطية العراقية،
وعلينا تصحيح االخطاء المتوارثة».
وذكـ ــر أن الـ ـع ــراق س ـيــواصــل ط ــرح خمس
رق ــع وح ـقــول ح ــدودي ــة جــديــدة مـشـتــركــة مع
دول الجوار للتطوير أمام الشركات العالمية
للحفاظ على الثروة النفطية العراقية.
(د ب أ)

ّ
وقعت مجموعة "قطر للبترول" المملوكة من
الحكومة القطرية اتفاقا لشراء حصة تبلغ 30
في المئة من أسهم شركتين تابعتين لشركة
"إك ـســون مــوبـيــل" تملكان حـقــوقــا الستكشاف
المحروقات في األرجنتين.
وتم التوقيع في الدوحة األحد على االتفاقية
التي تعد األولــى التي تبرمها "قطر للبترول"
في االرجنتين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول" سعد

الكعبي ،في بيان نشرته المجموعة" :يسعدنا أن
نصل إلى هذا االتفاق مع شركة إكسون موبيل
التي يجمعنا معها تاريخ طويل من الشراكات
الناجحة ،وأن نساهم في تطوير الموارد غير
التقليدية لحوض فاكا مويرتا في األرجنتين".
وأض ــاف الكعبي" :تــأتــي أهمية هــذا الحدث
مــن أنــه يمثل أول استثمار لقطر للبترول في
األرجنتين ،وكذلك أول استثمار دولي مهم لنا
في موارد النفط والغاز غير التقليدية".

من جهته ،أشار النائب األول لرئيس "إكسون
موبيل" أندرو سوايغر إلى أن االتفاقية "تؤكد
التزامنا بتطوير موارد األرجنتين لدعم اإلنتاج
المحلي للنفط والغاز الطبيعي".
ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.
وتتخذ الشركتان التابعتان إليكسون موبيل
من مقاطعة نيوكوين االرجنتينية حيث يقع
حوض فاكا مويرتا مقرا لهما .وتعرف المنطقة
بمواردها من نفط وغاز الصخر الزيتي( .أ ف ب)
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«قدمنا الدراسة للمجلس األعلى للتخطيط ونسير في إجراءات تخصيص األرض»
كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة ،محمد العنزي،
سعي الوزارة إلى تطوير سوق الذهب والمعادن الثمينة خالل المرحلة المقبلة.
وأضاف في حواره لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تضع نصب عينيها تطوير األسواق
المحلية بكل مجاالتها ،ومنها سوق المعادن الثمينة ،حيث تم وضع خطة متكاملة لتطوير السوق،
وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتطوير أعمال إدارة المعادن الثمينة لتتوافق
مع خطة العمل بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
جراح الناصر

الذهب
الكويتي
يعتبر األغلى
واألفضل
على مستوى
المنطقة

 600مليون
دينار قيمة
المعادن
الثمينة
المفحوصة
والمدموغة
بالكويت
ً
سنويا

* هل وضعت وزارة التجارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة خـ ـط ــة ل ـت ـط ــوي ــر
سوق الذهب في الكويت خالل
المرحلة المقبلة؟
 ن ـ ـعـ ــم ،حـ ـي ــث إن ا لـ ـ ـ ــوزارةتـضــع نـصــب عـيـنـيـهــا تـطــويــر
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة بـ ـك ــل
مـ ـ ـج ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــا ،ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا س ـ ــوق
الـ ـمـ ـع ــادن ال ـث ـم ـي ـنــة ،ح ـي ــث تــم
و ضــع خطة متكاملة لتطوير
ال ـ ـسـ ــوق ،وت ـس ـه ـيــل إج ـ ـ ــراء ات
إص ـ ـ ـ ـ ــدار تـ ــراخ ـ ـيـ ــص م ـ ــزاول ـ ــة
النشاط وتطوير أعمال إدارة
الـ ـمـ ـع ــادن ال ـث ـم ـي ـنــة ل ـت ـتــوافــق
مع خطة العمل التي يقودها
الـ ــوزيـ ــر ،ت ـن ـف ـيــذا لـتــوجـيـهــات
س ـ ـ ـمـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن
ت ـك ــون ال ـك ــوي ــت م ــرك ــزا مــالـيــا
واقتصاديا.
* م ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوا ب ـ ـ ــط
والـ ـق ــوانـ ـي ــن الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
"التجارة" لتشديد الرقابة على
المدموغ من الذهب؟
 نظم المرسوم بقانون رقم 23ل ـس ـنــة  1980و ت ـعــد يــا تــه
بشأن اإل شــراف والرقابة على
ال ـم ـعــادن الـثـمـيـنــة واألح ـج ــار
ذات الـقـيـمــة الــرقــابــة عـلــى كل
أنواع المعادن الثمينة ،وليس
الذهب فقط ،كما تم منع تداول
هـ ــذه الـ ـمـ ـع ــادن ق ـب ــل ال ـف ـحــص
واالعتماد من وزارة التجارة،
ولـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــرق م ـت ـخ ـص ـص ــة
لـ ـلـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش والـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـل ــى
ال ـســوق الـمـحـلــي ،بـمــا يضمن
سالمة المعروض من المعادن
الثمينة في السوق المحلي.
* ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك تـ ــو جـ ــه ن ـحــو
حصر كمية الذهب والمعادن
الثمينة في الدولة؟
 يـتــم رقــابــة كــافــة الـمـعــادنالثمينة فــي ا لـســوق المحلي،
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ف ـ ـح ـ ـص ـ ـهـ ــا ودمـ ـ ـغـ ـ ـه ـ ــا
وتسجيلها لدى الوزارة ،حيث
إن ه ـن ــاك إح ـصــائ ـيــة شـهــريــة
تـ ـ ـص ـ ــدر عـ ـ ــن اإلدارة ،ت ـب ـيــن
ك ـم ـيــة الـ ـمـ ـع ــادن ال ـم ـف ـحــوصــة

وال ـم ــدم ــوغ ــة واألح ـ ـجـ ــار ذات
القيمة.
* هـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ــرا قـ ـ ـ ــب ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
م ـش ـغــوالت ال ـم ـعــادن الـثـمـيـنــة
واألح ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـك ــريـ ـم ــة ،سـ ــواء
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض ـ ــة ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق
أو ال ـم ـن ـت ـجــة مـ ــن ال ـم ـص ــان ــع،
وتحصرها؟
 ن ـ ـ ـعـ ـ ــم ،و غ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـسـ ـم ــوحتداولها قبل الفحص ،وهناك
فريق مختص بعملية الرقابة
والتفتيش.
وبالكويت الحصر يتم عن
طــريــق ال ـف ـحــص ،ألن ــه ممنوع
تـ ـ ـ ــداول أي ق ـط ـع ــة ث ـم ـي ـنــة إال
ع ــن ط ــري ــق ال ـح ـص ــر ،لـ ــذا يـتــم
تـلـقــائـيــا ،أم ــا اإلج ـ ــراء المتبع
ف ـ ـهـ ــو دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـس ـ ـل ـ ـعـ ــة ع ـب ــر
المنافذ الى السوق ،وبالتالي
إدارة المعادن الثمينة ،وهي
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـم ــح بـ ـت ــداولـ ـه ــا مــن
عــد مــه ،وإذا تــم تداولها نكون
قــد أتممنا تسجيل كــل قطعة
ف ـ ــي ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة ،كـ ـم ــا أن ه ـن ــاك
إنتاجا محليا من الذهب يجب
فحصه قبل السماح بتداوله.
* هـ ــل ت ـف ـح ــص "الـ ـتـ ـج ــارة"
ا لـمـشـغــوالت الثمينة ا لـقــاد مــة
من الخارج ،وما العقوبات ضد
عمليات الغش المرصودة؟
 نعم ،يتم فحص كل قطعةثمينة قبل دخولها الى البالد،
والعقوبات تصل الى السجن
سـنـتـيــن حـســب ال ـق ــان ــون ،كما
أن ع ـلــى ا لـمـسـتـهـلــك أن يـكــون
واعيا ،ويأتي لفحص القطعة
ب ـع ــد شـ ــرائـ ــه ،وإن ك ـ ــان فـيـهــا
غــش ،فستتم إحالته للنيابة،
و ت ـصــل ا لـعـقــو بــة ا ل ــى سنتين
سـجـنــا وغ ــرام ــة مــال ـيــة عــالـيــة
تتناسب والجرم المرتكب.
* ه ــل ت ـس ـعــى إل ـ ــى ت ـطــويــر
األجهزة وزيادتها الستيعاب
الكميات الــداخـلــة الــى الــدولــة،
ابتداء من المطار؟
 -بــدأ نــا فــي تطوير وز يــادة

أسعار صرف العمالت العالمية

وذكر أن هناك مقترحا لبناء مدينة الذهب والمجوهرات ،مفيدا بأن هذا المشروع يعتبر
غير مسبوق ،وسيتم من خالله خلق فرص عمل وتنمية السوق المحلي بما يحقق إضافة إلى
االقتصاد الوطني.
وأوضح أن فكرة المشروع المستقبلي ضمن خطة الدولة ،وقدمت الدراسة الى األمانة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،وتم طلب أرض ،وهي حاليا تسير في إجراءات
تخصيص األرض ،التي من المقترح أن تكون بمساحة  100ألف متر مربع ،وإلى التفاصيل.
األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فــي
الفحص ،حيث يتم استخدام
أحـ ـ ـ ـ ــدث األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك،
ومـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
عـمـلـيــة ال ـت ـطــويــر خ ــال فـتــرة
ب ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــة ،ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ــي
س ــرع ــة اإلن ـ ـجـ ــاز ،وي ـس ـتــوعــب
الـكـمـيــات ال ــواردة الــى الـســوق
ا ل ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث إن هـ ـن ــاك
ت ــوجـ ـه ــا السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ال ــذه ــب
القادم من الخارج ،إضافة الى
توجه لتوسعة مركز المطار
وز يــادة العاملين فيه وزيادة
ف ـ ـ ـتـ ـ ــرات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واألجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة،
م ــع زي ـ ــادة ال ـمــوظ ـف ـيــن ،حـيــث
نـ ـسـ ـت ــوع ــب هـ ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـت ــي سـتـغـطـيـنــا مـ ــدة خـمــس
سنوات قادمة فقط ،وبعد ذلك
هناك خطة موضوعة لتطوير
األعمال.

ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة تـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ــوق ــع
إلقامة مدينة خاصة "للذهب
والـ ـمـ ـج ــوه ــرات"؟ وهـ ــل ه ـنــاك
توجه للمضي قدما في تنفيذ
هذا المشروع؟
 يعتبر هذا المشروع غيرم ـس ـب ــوق ،وس ـي ـتــم م ــن خــالــه
خ ـ ـلـ ــق ف ـ ـ ــرص ع ـ ـمـ ــل وت ـن ـم ـي ــة
الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ب ـمــا يـحـقــق
إضافة لالقتصاد الوطني.
وأود أن أ ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ا نـ ـ ـ ـ ــه ت ــم
تقديمه كفكرة ،و هــو مشروع
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــي ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن خـ ـط ــة
ال ــدول ــة ،ومـنـهــا س ــوق الــذهــب
والـ ـمـ ـج ــوه ــرات ،ح ـي ــث قــدمــت
ال ــدراس ــة ال ــى األم ــان ــة الـعــامــة
لـلـمـجـلــس األ ع ـل ــى للتخطيط
وا ل ـت ـن ـم ـيــة ،و تـ ــم ط ـلــب أرض،
وهي حاليا تسير في إجراء ات
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ا أل ر ض ،و م ـ ــن
ا ل ـم ـق ـتــرح أن ت ـك ــون بـمـســا حــة
 100ألف متر مربع.
وسـتـكــون الـفـكــرة لـمـشــروع
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،ألنـ ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـخـ ـل ــق
ف ــرص ع ـمــل ،وس ـي ـكــون هـنــاك
مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز ت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــب ،وم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز
ف ـحــص مـتـخـصـصــة وخــاصــة
بــالـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وسـتـكــون
ه ـن ــاك م ــن ض ـمــن ال ـتــوس ـعــات
مـتـحــف لـلـمـشـغــوالت الثمينة
والمعدات المرتبطة به.
ً
وأشـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ــى أنـ ـ ــه م ـب ــدئ ـي ــا
ا لـفـكــرة فــي بــدا يـتـهــا ،وننتظر

* مــا الـعـقـبــات الـتــي تــواجــه
"ال ـت ـجــارة" فــي تـنـمـيــة الـســوق
المحلي؟
 تـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــى ا لـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاتال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـهـ ـي ــل
إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص ،م ـم ــا
يـ ـص ــب ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ت ـن ـم ـيــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ،وتـ ــوجـ ــد
ل ـج ـن ــة م ـش ـت ــرك ــة مـ ــع م ـم ـث ـلــي
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،ب ـمــا يـصــب
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاي ـ ـ ــة بـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة
المستهلكين.
* هــل تـسـعــى إل ــى مـعــالـجــة
أي خـلــل يتعلق بـهــذا ا لـســوق
وآ لـيــة عمله ،أل نــه يتعامل مع
أغلبية الجمهور من مواطنين
ومقيمين؟
 يـ ـت ــم مـ ـع ــا لـ ـج ــة أي خ ـلــلي ـ ـ ـحـ ـ ــدث أوال ف ـ ـ ـ ـ ـ ــأوال ،و يـ ـت ــم
تـحــد يــث ا ل ـق ــرارات والتعاميم
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع اتـ ـح ــاد ت ـجــار
الـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ووفـ ـ ـ ــق
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـل ـســوق
المحلي.
* مـ ــا ح ـق ـي ـقــة ط ـل ــب وزارة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة م ــن

تحديات نسعى إلى مجابهتها
لتطوير أعمال اإلدارة
 زيادة الحوافز والبدالت المالية لتتناسب مع أهمية عمل اإلدارة.ً
ً
زيادة الدورات المتخصصة للعاملين محليا وخارجيا. توفير المستشارين ذوي الخبرة لتدريب العاملين.زيادة عدد األجهزة الحديثة للدمغ.ً
 توفير أجهزة جديدة لفحص المعادن واألحجار أكثر تطوراوحساسية.

اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــول ب ـهــا
ب ـع ــد إ ق ـ ـ ــرار األرض و س ـت ـب ــدأ
عملية أ خ ــرى ،هــي التخطيط
وا لـتـطــو يــر وو ض ــع الميزانية
المناسبة وغيرها.
أمـ ـ ــا ع ـ ــن حـ ـج ــم الـ ـمـ ـش ــروع
ف ـل ــم ي ـق ــدر ا لـ ــى اآلن ،و س ـي ـتــم
وض ـ ــع الـ ـم ــراف ــق ك ــامـ ـل ــة ،كـمــا
س ـ ـي ـ ـكـ ــون بـ ـ ــه س ـ ـ ــوق ل ـف ـحــص
ال ـم ـع ــادن الـثـمـيـنــة ،وسـتـفـتــح
على هامشه مـحــال ،فــي حين
سـ ـتـ ـك ــون األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـق ــدي ـم ــة
نصب أعيننا ،و لــن تنقل الى
المشروع الجديد ،السيما أن
هناك محال تراثية.
* ما هدف الوزارة من سوق
الذهب خالل المرحلة المقبلة؟
 نبحث عن إ عــادة الكويتلـتـكــون مــركــزا فـعـلـيــا لـتـجــارة
المعادن الثمينة ،وقبل الغزو
العراقي الغاشم كانت الكويت
هي المركز األول على مستوى
المنطقة وتراجعت بعد الغزو،
ونهدف حاليا إلعادة الكويت
للمركز األول.
وم ــن ال ــواج ــب ذك ــر أن ــه فــي
الكويت قيمة المعادن الثمينة
الـمـفـحــوصــة وال ـمــدمــوغــة في
ً
اإلدارة سنويا ال يقل عن 600
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وعـ ـ ــن ح ـجــم
ال ـط ـل ــب ف ــي الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي
حاليا ال يقل عن  3أطنان.
ويـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ــذهـ ـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي
األغ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى واألفـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى
م ـس ـت ــوى ال ـم ـن ـط ـقــة ،ح ـت ــى أن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ب ــات ــت
تتسابق لتصدير منتجاتها
الـ ــى ال ـك ــوي ــت ل ـف ـح ـص ـهــا عـبــر
مختبراتنا ،و هــو مــا يؤهلنا
ً
ل ـن ـك ــون مـ ــركـ ــزا لـ ـل ــذه ــب ،كـمــا
ن ـع ـمــل ل ــار ت ـق ــاء بـ ـ ــأداء إدارة
ال ـم ـع ــادن ال ـث ـم ـي ـنــة ،وت ـطــويــر
ك ـ ـ ــوادره ـ ـ ــا الـ ـفـ ـنـ ـي ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة
ف ــي اإلدارة ،و مـنـحـهــم جميع
حـ ـ ـق ـ ــوقـ ـ ـه ـ ــم ،ون ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول ع ـب ــر
كـ ــل اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات مـ ـن ــع ت ـس ــرب
الـ ـكـ ـف ــاء ات الــوط ـن ـيــة م ــن هــذه
اإلدارة الحيوية والمهمة ،عبر

وض ــع خـطــة قــوام ـهــا الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات
و تـطــو يــر ا لـعـمــل اإلداري ،بما
يـضـمــن حـقــوقـهــم ولـيـتـنــاســب
مع سرعة إنجاز المعامالت.
* ه ـ ـ ــل ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ر ق ـ ـ ــا ب ـ ـ ــة م ــن
"التجارة" على معارض الذهب
التي تتم في الدولة؟
 ال يسمح بتداول أي قطعةثمينة دون مرورها على وزارة
التجارة والصناعة ،لذا هناك
رقابة مسبقة على المنتجات
الموجودة في المعارض ،في
حـ ــال اك ـت ـش ــف ال ـم ـس ـت ـه ـلــك أن
المحل خدعه بنوعية الذهب،
ف ـ ــإ ن ـ ــه يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع أن يـ ـتـ ـق ــدم
ب ـش ـكــوى ر س ـم ـيــة ا ل ــى اإلدارة
لتسجيلها .
* مــا حجم إ ي ــرادات اإلدارة
ً
سنويا ؟
 ال تقل عن مليوني دينارسنويا ،من جانب آخر ،توجد
لــدى اإلدارة عــدة أجـهــزة ،لكن
هناك أجهزة جديدة قادمة مع
التوسعة الجديدة ،مفيدا بأن
تلك األجهزة مهمة للتأكد من
مــوا صـفــات ا لـمـعــادن الثمينة،
و هــو مــا يطبق على األحجار
الـ ـك ــريـ ـم ــة ك ـ ــذل ـ ــك ،حـ ـي ــث ي ـتــم
التأكد منها كــاأل لـمــاس ،وفي
ح ـ ــال تـ ــم ا كـ ـتـ ـش ــاف أن ه ـن ــاك
غشا في األلماس يتم تحريزه
ومخالفته.
وأشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود 3
مـخـتـبــرات ،كما تعمل اإلدارة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاوة
والوزن ومواصفات أي معدن
ثمين ،كما أن وزارة التجارة
ت ـط ــا ب ــق أي م ـن ـتــج لــأ ح ـجــار
الكريمة مــع شـهــاد تــه ،إضافة
الى ذلك ،هناك توجه لتطوير
ال ـم ـب ـن ــى ب ــالـ ـك ــام ــل ،وإعـ ـط ــاء
م ـم ـيــزات لـلـمــوظـفـيــن ،ومـنـهــا
المواقف المجانية.

«غزال للتأمين» :نولي النواحي االجتماعية اهتمامنا
أقامت الغبقة السنوية للعاملين لديها

أسعار صرف العمالت العربية

أقـ ــامـ ــت شـ ــركـ ــة غـ ـ ـ ــزال ل ـل ـت ــأم ـي ــن ال ـغ ـب ـقــة
الرمضانية السنوية للعاملين لديها ،بحضور
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة مـ ـش ــاري ال ـغ ــزال ــي،
والرئيس التنفيذي داود توفيق ،إلى جانب
ً
جمع غفير من موظفي الشركة ،وذلك جريا على
عادتها السنوية في شهر رمضان المبارك،
كإحدى الفرص التي تحرص اإلدارة العليا على
استغاللها لترسيخ العالقات بين العاملين في
الشركة وعائالتهم خارج نطاق العمل اليومي.
وفــي كلمة لــه ،توجه نائب رئيس مجلس
اإلدارة ع ـبــدال ـلــه ال ــرف ــاع ــي بــالـشـكــر ل ـكــل من
حرص على تلبية هذه الدعوةّ ،
وبين بوجوده
روح األســرة الــواحــدة في هــذه الشركة ،خالل
شهر رمضان المبارك ،مؤكدا أن "غزال" تولي
ال ـنــواحــي االجـتـمــاعـيــة اهـتـمــامـهــا ،وم ــا هــذا
الـشـهــر الـفـضـيــل إال واحـ ــدة مــن المناسبات

التي تستغلها الشركة لتعزيز الــروابــط بين
مــوظـفـيـهــا ،إذ ي ـت ـبــادل ال ـمــوظ ـفــون بجميع
مستوياتهم اإلداري ـ ــة التهاني والتبريكات
بحلول الشهر الفضيل ،سائال الله عز وجل
أن يديم على هذه األرض الطيبة نعمة األمن
واألمان.
من جانبه ،هنأ الرئيس التنفيذي للشركة
داود توفيق جميع الموظفين بحلول الشهر
الـفـضـيــل ،م ــؤك ــدا أن "م ـثــل ه ــذه الـمـنــاسـبــات
تعتبر محطة استراحة لكي نواصل بعدها بذل
الجهد لمزيد من العطاء نحو اإلنجاز لخدمة
اقتصادنا المحلي من خــال هــذه المؤسسة
الوطنية".
وأوضح توفيق أن مثل هذه اللقاءات ترسخ
ً
العالقة المميزة بين العاملين" ،وخصوصا
إذا أخذنا بعين االعتبار الحرص على تحقيق

عبدالله الرفاعي وداود توفيق في لقطة جماعية
ً
أهداف الشركة ومصالحنا المشتركة" ،مؤكدا
في الوقت نفسه أهمية استغالل هذه اللقاءات
لمزيد مــن الـتــواصــل بين العاملين مــن أجل

ت ـبــادل اآلراء المهنية واألف ـك ــار االقتصادية
والمقترحات التأمينية ،بما يساهم في تطوير
األداء العام بالشركة.

 Ooredooاحتفلت بالقرقيعان مع األطفال
ش ــار ك ــت  Ooredooا ل ـك ــو ي ــت،
م ــن خـ ــال بــرنــام ـج ـهــا ال ـت ـطــوعــي
ال ـش ـب ــاب ــي "ن ـع ـي ــن ون ـ ـع ـ ــاون" ،فــي
توزيع القرقيعان على األطفال في
المستشفيات األسـبــوع الماضي،
كجزء من برنامج الشركة السنوي

أسعار المعادن الثمينة والنفط

لقطة جماعية

خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان .وتـضـمـنــت
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـجـ ـه ــراء
والـ ـ ـ ــرازي واب ـ ــن س ـي ـنــا ،ح ـيــث قــام
متطوعو برنامج "نعين ونعاون"
ال ـت ـطــوعــي ،الـ ــذي تـطـلـقــه الـشــركــة
للعام الرابع على التوالي ،بمشاركة

قسم المسؤولية االجتماعية من
قطاع االتصال المؤسسي ،متمثال
فــي مــديــر الــرعــايــات والمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة سـ ــارة ال ـق ـب ـنــدي في
تــوزيــع الـقــرقـيـعــان وال ـهــدايــا على
األ ط ـفــال المقيمين فــي مستشفى

ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،ل ـ ـبـ ــث روح ال ـب ـه ـج ــة
واالحتفال باألجواء الرمضانية.
وقام أعضاء البرنامج بتجهيز
علب القرقيعان ،بـهــدف توزيعها
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـجـ ـه ــات ،ت ـعــزيــزا
لمبادئ االهتمام والتواصل ،وهي
ق ـيــم أســاس ـيــة تـسـعــى Ooredoo
الـ ـك ــوي ــت إلـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ـق ـهــا فـ ــي كــل
سياساتها.
وتزامن انطالق "نعين ونعاون"
بنسخته الــرابـعــة مــع بــدايــة شهر
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،وهـ ـ ـ ــو بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ــدار
بــال ـت ـعــاون م ــع مــؤس ـســة Spread
 the Passionغير الربحية ،بهدف
تقديم التدريب واإلرشــاد للشباب
الراغبين فــي التطوع ،وإيصالهم
بـ ـف ــرص ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع رغ ـبــات ـهــم
وقــدرات ـهــم ،ونـجــح الـبــرنــامــج هــذا
العام في استقطاب اكثر من 300
متطوع.
جـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن م ـت ـطــوعــي

بــرنــامــج نـعـيــن ونـ ـع ــاون شــاركــوا
فــي تنظيم وإق ــام ــة أك ـثــر مــن 120
ن ـش ــاط ــا م ـن ــذ انـ ـط ــاق ال ـب ــرن ــام ــج
قبل  4سنوات ،واستهلت الشركة
أع ـم ــال ال ـش ـهــر الـفـضـيــل بتشييد
خيمة إفطار الصائم مقابل مبنى
الشركة الرئيسي على شارع السور
لتقديم وجبات اإلفطار للصائمين
يوميا ،تحت إشراف من متطوعي
البرنامج .ولضمان الــوصــول إلى
أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ـم ـكــن مـ ــن ال ـشــري ـحــة
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة م ــن هـ ــذا ال ـبــرنــامــج،
أطلقت الشركة للعام الثاني على
التوالي قافلة "نعين ونعاون" ،التي
يتم توظيفها في األعمال التطوعية
في مختلف مناطق الكويت وعلى
م ـ ــدار ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،وأب ــرزه ــا
تـ ــوزيـ ــع مـ ـئ ــات وج ـ ـبـ ــات اإلفـ ـط ــار
على األســر المحتاجة والمتعففة
ومناطق سكن العمال البعيدة عن
مقر خيمة اإلفطار.
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عمومية «الراي» اإلعالمية انتخبت مجلسا جديدا
جراح الناصر

واف ـ ـقـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـ ــراي
اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـق ــال ــة
أ عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
بالكامل ،وإ بــراء ذمتهم فيما
يتعلق بتصرفاتهم القانونية
والـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ــن فـ ـت ــرة ع ـم ـل ـهــم
السابقة.
وا نـتـخـبــت الجمعية ،خــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ــذي عـ ـق ــد أم ــس
بنسبة حضور بلغت  85.8في
المئة ،مجلسا جديدا برئاسة
محمد عبدالله الجمعة ممثال
ع ـ ــن شـ ــركـ ــة الـ ـسـ ـه ــم ال ـف ـض ــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،وي ـ ــوس ـ ــف أح ـم ــد
الـ ـج ــاهـ ـم ــة ن ــائـ ـب ــا ل ـل ــرئ ـي ــس
ورئيسا تنفيذيا للمجموعة.
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــة
الـ ـج ــدي ــدة أيـ ـض ــا انـ ـتـ ـخ ــاب 3
أعـ ـ ـض ـ ــاء ،ه ـ ــم م ـح ـم ــد ج ــاس ــم
مرزوق بودي ويعقوب صالح
الـ ـش ــره ــان ،م ـم ـثــا ع ــن شــركــة

ً
الجالهمة مترئسا العمومية
السهم الذهبي العقارية ،إلى
جــا نــب ع ــادل مـحـمــد السميط
عضوا مستقال.

وأع ـل ــن يــوســف الـجــاهـمــة،
الذي ترأس االجتماع ،انتهاء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ب ـعــد

انـ ـتـ ـخ ــاب ال ـم ـج ـل ــس ال ـج ــدي ــد
لثالث سنوات قادمة.
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اقتصاد

معرفي »GOFSCO« :تركز في 2018
على تنويع قاعدة الخدمات
ذكـ ــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
خ ــدم ــات ح ـق ــول الـ ـغ ــاز وال ـن ـفــط
( )GOFSCOم .حسام معرفي أن
الشركة عقدت سلسلة كبيرة من
التحالفات مــع كـبــرى الشركات
النفطية العالمية ،حتى تتمكن
مــن الــدخــول والمنافسة لتنفيذ
العديد من المشاريع في القطاع
النفطي.
وأوض ـ ـ ــح م ـع ــرف ــي ،ف ــي كـلـمـتــه
خ ـ ــال ت ـن ـظ ـيــم ش ــرك ــة GOFSCO
غ ـب ـق ـت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة ل ـمــوظ ـف ـي ـهــا،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة
وأعـ ـض ــاء مـجـلــس االدارة ،وع ــدد
كبير مــن المسؤولين والعاملين
في الشركة ،أن الشركة نجحت في
تـحـقـيــق أهــداف ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،والـتــركـيــز
خــال  2018سيرتكز على تنويع

حسام معرفي

قاعدة الخدمات في أسواق النفط
وال ـ ـغـ ــاز .واشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـشــركــة
تهدف إلى أن يكون أكثر من  70في
المئة من موظفيها من المواطنين،
وذل ـ ــك ب ـح ـلــول  ،2020انـسـجــامــا

م ــع اسـتــراتـيـجـيــة الـتـكــويــت الـتــي
تعتمدها الحكومة الكويتية.
وأع ـ ــرب ع ــن ت ـق ــديــره لـمــوظـفــي
ال ـش ــرك ــة ع ـلــى ك ــل ال ـج ـه ــود ال ـتــي
ي ـبــذلــون ـهــا ،ودع ـم ـه ــم الـمـسـتـمــر،
وتفانيهم في العمل من أجل تعزيز
مكانة " "GOFSCOالمحلية ورفع
قدرتها التنافسية الى العالمية.
وأردف مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي " :ن ـ ـش ـ ـعـ ــر
ب ــالـ ـسـ ـع ــادة والـ ـفـ ـخ ــر ب ـ ــأن ت ـكــون
ل ــدي ـن ــا هـ ــذه الـ ـق ــاع ــدة الـمـخـلـصــة
مـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن الـمـتـخـصـصـيــن
والمهنيين مــن أ ص ـحــاب الخبرة
ال ـ ـط ـ ــوي ـ ـل ـ ــة فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـنـ ـف ــط
وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،ك ـم ــا ن ـع ـت ــز ب ـشــركــائ ـنــا
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن
والعالميين ،إضافة الى العالقات
الـ ـمـ ـتـ ـيـ ـن ــة مـ ـ ــع وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام
وال ـص ـحــف ل ــدوره ــم ال ـح ـيــوي في
قضايا االقتصاد والمجتمع".

موظفو «بوبيان كابيتال» يحتفلون بالقرقيعان «التجاري» يواصل حملة «سحوركم علينا»
مع أطفال مركز الخرافي
احتفل موظفو شركة بوبيان
كــاب ـي ـتــال (ال ـ ـ ــذراع االسـتـثـمــاريــة
لـبـنــك بــوب ـيــان) بــالـقــرقـيـعــان مع
أط ـف ــال مــركــز ال ـخــرافــي ألنشطة
ذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك
في إطار دور الشركة االجتماعي
وكـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا
االجتماعية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
جبره غـنــدور ،إن هــذه المشاركة
ً
تأتي تكريسا للعادات والتقاليد
الشعبية األصيلة والمتأصلة في
ً
المجتمع الكويتي معربا عن بالغ
سعادته بمشاركة أطفال المركز
هذا العام بحفل قرقيعان.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف غـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدور ،أن هـ ــذه
الـمـشــاركــة "نــاب ـعــة مــن شـعــورنــا
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه ق ـض ــاي ــا
وح ـ ـقـ ــوق األش ـ ـخـ ــاص مـ ــن ذوي
اإلع ــاق ــة ومـ ــدى ح ــرص بــوبـيــان
ك ــابـ ـيـ ـت ــال عـ ـل ــى دمـ ـ ــج وت ـم ـك ـيــن
وم ـ ـسـ ــانـ ــدة ودعـ ـ ـ ــم األش ـ ـخـ ــاص
مــن ذوي اإلعــاقــة مــن أجــل حياة
أفضل لهم".

موظفو الشركة مع األطفال
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،شـ ـك ــرت إدارة
م ــرك ــز ال ـخ ــراف ــي ش ــرك ــة بــوبـيــان
كابيتال على هذه اللفتة الكريمة
وعلى جهودها الطيبة بإنجاح

الـحـفــل ،إذ رس ـمــت الـفــرحــة على
وجوه األطفال والفتيات من ذوي
اإلعاقة وزرعت البهجة والسرور
فــي نفوسهم بــأجــواء رمضانية

أسرية جميلة الممزوجة بطعم
التراث وأصالة المجتمع الكويتي
العريق.

ً
«برقان» :توصيل العيادي لعمالء «بريميير» مجانا

أعلن فائزي السحوبات اليومية على حساب يومي
أعلن بنك برقان تقديم خدمة توصيل
ال ـع ـي ــادي م ـجــانــا ل ـع ـمــاء بــاقــة بــريـمـيـيــر
الـمـصــرفـيــة ،بــالـتـعــاون مــع شــركــة "قـبـلــة"
لخدمات "الكونسيرج" ،وتتضمن الخدمة
ت ــوص ـي ــل الـ ـفـ ـئ ــات ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـت ــي يــرغــب
العمالء فــي الحصول عليها إ لــى المكان
الذي يتم تحديده ،سواء المنزل أو مكان
الـعـمــل ،بـهــدف تجنيبهم عـنــاء االزدح ــام
وال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــروع الـ ـبـ ـن ــك السـ ـت ــام
العيادي.
ويمكن الحصول على هذه الخدمة عبر
االتصال والحجز على الرقم ،22317755
أو عبر إرســال رسالة للحجز عبر البريد
اإللـكـتــرونــي Burganpremier@qiblah.
 com.kwابـ ـت ــداء م ــن ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
حتى الرابعة مساء ،علما أن هذه الخدمة
م ـتــوفــرة م ــن  3حـتــى  12يــونـيــو ال ـجــاري
(باستثناء يوم الجمعة).
من جانب آخر ،أعلن بنك برقان أسماء

الـفــائــزيــن فــي الـسـحــوبــات اليومية
ع ـلــى ح ـس ــاب ي ــوم ــي ،وق ــد ف ــاز كل
وا ح ـ ــد م ـن ـهــم ب ـج ــا ئ ــزة  5000د.ك،
وك ــان ال ـحــظ فــي ه ــذه الـسـحــوبــات
من نصيب:
 -1منى مصطفى ابراهيم خليل
 -2يسرا فتحي محمد بيومي
 -3عمر علي محمد ناصر
 -4ا ل ـ ـقـ ــا صـ ــر /مـ ـ ـش ـ ــاري أ ح ـم ــد
إبراهيم السليم
 -5فهد فؤاد فوزي الخضراء
وإضافة إ لــى السحب اليومي،
ي ــوف ــر بـ ـن ــك بـ ــرقـ ــان س ـح ـب ــا رب ــع
س ـن ــوي ل ـح ـســاب "ي ــوم ــي" لـلـفــوز
ب ـجــائــزة ن ـقــديــة بـقـيـمــة  125000دي ـن ــار،
وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين
عـلــى الـعـمــاء أال يـقــل رصـيــدهــم عــن 500
د.ك ل ـم ــدة ش ـهــريــن كــام ـل ـيــن ق ـبــل تــاريــخ
السحب ،كما أن كل  10دنانير تمثل فرصة

واحــدة لدخول السحب ،وإذا كــان رصيد
الـحـســاب  500دي ـنــار وم ــا ف ــوق فسيكون
صاحب الحساب مؤهال للدخول في كل
من السحوبات اليومية والربع سنوية.

مؤسسة البترول
تقيم غبقه رمضانية
لألسرة الصحافية
تـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــدا اللـ ـ ـت ـ ــزامـ ـ ـه ـ ــا ب ـق ـي ــم
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،وت ـ ـقـ ــديـ ــرا ل ـج ـه ــود
الـسـلـطــة الــراب ـعــة ال ـتــي ساهمت
في استكمال سلسلة نجاحاتها،
أقامت مؤسسة البترول الكويتية،
ممثلة في دائرة العالقات ،غبقة
رمـضــانـيــة لــأســرة الصحافية،
وذل ــك ف ــي أبـ ــراج ال ـكــويــت مـســاء
أمس األول ،بحضور مدير دائرة
ال ـع ــاق ــات ج ـم ــال ال ـس ـن ـعــوســي،
وطاقم العمل اإلعالمي بالدائرة.
مــن جــانـبــه ،أك ــد السنعوسى
أن "إقــامــة مـثــل ه ــذه التجمعات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ـتــي ت ـعــد فــرصــة
ً
م ـث ــال ـي ــة ل ـل ـت ــواص ــل بـ ـعـ ـي ــدا عــن
أجــواء العمل ،جــزء ال يتجزأ من
سياسة المؤسسة في التواصل
مـ ــع األس ـ ـ ـ ــرة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،ألن ـه ــا
شريك مهم في نجاح المؤسسة
وت ـق ــدم ـه ــا ،وذل ـ ــك لـ ـل ــدور الـمـهــم
الذي تقوم به لتوصيل رسالتنا
إ لــى المجتمع ،ومساعدتنا في
ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــذي
يضعنا في مصاف المؤسسات
ال ـب ـت ــرول ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إض ــاف ــة
إل ـ ــى ت ـق ــوي ــة ال ـ ــرواب ـ ــط األس ــري ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـعــدى
المهنية ،معوال على روح األسرة
الــواحــدة التي يتحلى بها أفــراد
األســرة اإلعالمية ،والتي تجلت
في إنجازات المؤسسة على مدار
األعوام الماضية".

تتواصل ليالي وأيام الشهر
ال ـف ـض ـيــل وي ـس ـت ـمــر ال ـبــرنــامــج
الـ ـخـ ـي ــري واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي لـلـبـنــك
ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي ،وبضمنه
ح ـ ـم ـ ـلـ ــة "س ـ ـ ـحـ ـ ــوركـ ـ ــم عـ ـلـ ـيـ ـن ــا"
الـمـخـصـصــة ل ـتــوزيــع وج ـبــات
الـ ـسـ ـح ــور ع ـل ــى عـ ـم ــال ال ـب ـن ــاء
وال ـت ـن ـظ ـيــف ال ـم ــوج ــودي ــن فــي
مختلف المناطق خــال شهر
رمضان الفضيل.
وت ـ ــأت ـ ــي ح ـم ـل ــة "سـ ـح ــورك ــم
ً
ع ـل ـي ـنــا" ال ـم ـب ـت ـكــرة اس ـت ـك ـمــاال
لحملة ّ
"هون عليهم" ،والموجهة
لفئة عـمــال التنظيف وا لـبـنــاء
المتواجدين في الشوارع ،والتي
كان البنك قد أطلقها منذ أكثر
من  6سنوات ،بهدف التواصل
م ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ش ـهــر
رم ـضــان الـفـضـيــل ،والتخفيف
من معاناتهم وإدخــال الفرحة
والسرور إلى قلوبهم.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـم ــدي ــر
العام  -إدارة اإلعالن والعالقات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة أمـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورع ،إن
"التجاري" أخذ زمــام المبادرة
بإطالق هذه الحملة المبتكرة
ل ـش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان لـ ـه ــذا الـ ـع ــام،

جانب من الحملة
ال ـتــي خـصـصــت لـعـمــال الـبـنــاء
والـ ـنـ ـظ ــاف ــة الـ ـمـ ـت ــواج ــدي ــن فــي
أ مــا كــن عملهم ا لــذ يــن يعملون
فــي تنظيف ال ـش ــوارع وإنـشــاء
الـمـبــانــي ال ـجــديــدة ،كــاشـفــة أن
حـمـلــة "س ـحــوركــم عـلـيـنــا" هــذا
ال ـع ــام شـمـلــت ت ــوزي ــع وج ـبــات
ا لـسـحــور فــي مختلف مناطق
الكويت وفق جدول زمني معد
ً
سابقا.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـ ـ ــورع أنـ ـ ــه تـتــم
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ال ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــات

بالتعاون المثمر مع عدد من
المتطوعين من فريق "األيادي
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراء" الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي الـ ــذيـ ــن
يشاركوا فريق العالقات العامة
في توزيع وجبات السحور على
عمال البناء والتنظيف ،مؤكدة
أن ح ـم ـلــة "سـ ـح ــورك ــم عـلـيـنــا"
م ـس ـت ـم ــرة ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة شـهــر
رمضان المبارك.
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن حـمـلــة
"س ـ ـ ـحـ ـ ــوركـ ـ ــم ع ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــا" ل ـق ـي ــت
ً
ً
ت ـجــاوبــا مـلـحــوظــا مــن العديد

م ـ ــن ف ـ ـئـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وه ــي
مبتكرة وجديدة استهدفت فئة
ج ــدي ــرة بــالــرعــايــة وااله ـت ـمــام،
وهو ما لمسه البنك من خالل
االتصاالت الهاتفية والرسائل
التفاعلية عبر شبكات التواصل
اال ج ـت ـمــا عــي المختلفة وا لـتــي
ل ــم ت ـخــل م ــن إشـ ـ ــادة بــالـحـمـلــة
وفكرتها وفعالياتها.
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«رساميل» :أرقام السلطات المختصة قوية واألسس االقتصادية تبدو جيدة مع الدخول في النصف الثاني
جاءت األرقام التي نشرتها
السلطات األميركية المختصة
قوية ،وتبدو األسس
االقتصادية بالنسبة للواليات
المتحدة جيدة في حين تدخل
النصف الثاني من عام .2018

ذكر التقرير األسبوعي الصادر
عــن شــركــة رســامـيــل لالستثمار،
أن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ش ـهــدت
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــان
عـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات
ّ
تحسن
االقتصادية ،التي أظهرت
وتـ ـ ـط ـ ــور وض ـ ـع ـ ـيـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
األمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن كــل
االضطرابات السياسية والكالم
حول حرب تجارية عالمية ،الذي
س ـي ـط ــر عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف وس ــائ ــل
اإلعالم.
ووفق التقرير ،جاء ت األرقــام،
التي نشرتها السلطات األميركية
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،واألس ـ ـ ـ ــس
االقـتـصــاديــة بالنسبة لـلــواليــات
الـمـتـحــدة تـبــدو ج ـيــدة ،فــي حين
تــدخــل ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن عــام
.2018
وفـ ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،وبــال ـن ـظــر
ع ــن ك ـثــب إل ــى األرقـ ـ ــام ال ـص ــادرة
عـ ــن م ـك ـت ــب إحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـع ـم ــل،
ف ـ ـبـ ــاإلم ـ ـكـ ــان ت ـس ـج ـي ــل ت ـح ـق ـيــق
االقـتـصــاد األمـيــركــي إنـجــاز على
صعيد الــوظــائــف غير الــزراعـيــة،
بـعــدمــا أض ــاف  223أل ــف وظيفة
فــي شهر مــايــو الـمــاضــي مقارنة
مع التقديرات ،التي كانت تتوقع
إضافة  188ألف وظيفة.
وم ـ ــن الـ ــواضـ ــح أن ال ـب ـي ــان ــات
تجاوزت بشكل كبير التقديرات
وبشكل مريح ،مما دفع بمعدالت
البطالة إلى التراجع إلى مستوى
 3.8ف ــي ال ـم ـئــة ،وه ــو الـمـسـتــوى

األدنى ،الذي تسجله في غضون
ً
 18عاما.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ــوف ـ ــر فـ ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
بشكل أساسي من قطاعات البيع
بــالـتـجــزئــة ،والــرعــايــة الصحية،
والـ ـبـ ـن ــاء وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـق ـن ـيــة.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،تـ ــم ت ـعــديــل
ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف الـ ـخ ــاص ــة
بشهري مارس وأبريل الماضيين،
برفعهما بما ما مجموعه  15ألف
وظيفة.
وعلى صعيد األجــور ،أظهرت
الـبـيــانــات االق ـت ـصــاديــة ،الـتــي تم
نـشــرهــا ارت ـف ــاع األجـ ــر بــالـســاعــة
بـنـسـبــة  0.3ف ــي الـمـئــة ف ــي شهر
مــايــو الـمــاضــي ،مما يترجم إلى
معدل سنوي قدره  2.7في المئة.
ويعتبر هذا الرقم أعلى بنسبة
 0.1في المئة ،مقارنة مع الشهر
السابق ،ومما ال شك فيه أن هذه
البيانات تؤكد النمو المستمر،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـقـ ـق ــه سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
ومكاسب األجور التي تستمر في
دعم اإلنفاق االستهالكي.
كما أن هذا التطور في األرقام
ً
أدى دورا في تهدئة المخاوف من
أن التوظيف قد يبدأ بالتباطؤ في
األشهر المقبلة.
من ناحية أخرى ،أعلنت وزارة
الـتـجــارة األميركية يــوم الجمعة
ال ـم ــاض ــي ارت ـ ـفـ ــاع اإلن ـ ـفـ ــاق عـلــى
الـبـنــاء بنسبة  1.8فــي المئة في
أبريل الماضي ،وهو الذي يعتبر
ال ـق ـفــزة األك ـب ــر ل ـهــذا ال ـق ـطــاع في

غـضــون أكـثــر مــن عــامـيــن بقليل.
وكــانــت وول سـتــريــت تـتــوقــع أن
يــرتـفــع إنـفــاق الـمـقــاوالت بنسبة
 0.8في المئة ،بالتالي فإن األداء
المتفوق فــي شهر أبــريــل واضــح
ً
جدا.
وتـ ــركـ ــز هـ ـ ــذا اإلنـ ـ ـف ـ ــاق بـشـكــل
رئيسي على المشاريع السكنية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع الـ ـبـ ـن ــاء
الخاصة ،التي قفزت بنسبة  4.5و
 2.8في المئة على التوالي.
وإضافة إلى كل ما سبق ،فإن
ً
ً
ذلك يشكل دليال إضافيا على أن
اإلنفاق االستهالكي الذي يواصل
ً
االنتعاش والتعافي يــؤدي دورا
ً
مهما في مساعدة ودعم االقتصاد
األميركي.
وحـ ـ ـت ـ ــى فـ ـ ــي األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــي
تـسـيـطــر عـلـيـهــا أسـ ـع ــار ال ـطــاقــة
المرتفعة التي تتسبب بانخفاض
طفيف في الدخل المتاح ،فإننا
ن ـس ـت ـمــر فـ ــي ت ـس ـج ـيــل ن ـم ــو فــي
اإلن ـفــاق وهــو األم ــر ال ــذي يعتبر
ً ً
إيجابيا جدا.
وش ـ ـهـ ــد األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
إصــدار وزارة التجارة األميركية
قراء تها الثانية للناتج المحلي
اإلج ـم ــال ــي ل ـلــربــع األول م ــن عــام
 ،2018الذي أظهر نمو االقتصاد
األميركي بوتيرة بلغت نسبتها
 2.2في المئة ،مقارنة مع  2.3في
المئة في القراءة األولى.
ً
وال يشكل هــذا التقرير إن ــذارا
يدفع إلــى الـخــوف ،بما أن سببه

ك ـ ــان ت ـب ــاط ــؤ وت ـ ـيـ ــرة ال ـت ـخ ــزي ــن.
ً
ً
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ذلـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرا ج ـ ـيـ ــدا
ل ـلــربــع ال ـحــالــي ب ـمــا أن الـنـشــاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـ ـقـ ــوي سـيـسـمــح
للمنتجين بزيادة اإلنتاج لتلبية
ال ـط ـل ــب الـ ـمـ ـت ــزاي ــد .ول ـ ــم ي ـتــوقــع
االقتصاديون القراءة األولية عند
نسبة  2.3في المئة ،لكن اإلجماع
ّ
ينصب على أن المناخ االقتصادي
والتجاري في الواليات المتحدة

س ــوف يسمح بــانـتـعــاش الناتج
المحلي اإلجـمــالــي فــي الفصول
المقبلة من العام الجاري.
وبعد دخول قانون اإلصالحات
الضريبية على الشركات واألفراد
ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ ف ـمــن ال ـمــرجــح أن
يعزز ذلك النشاط االقتصادي هذا
العام ،ورأينا هذا بالفعل في شكل
اإلن ـف ــاق األخ ـيــر عـلــى الـمـشــاريــع
السكنية الخاصة.

إضافة إلى ذلك ،ارتفعت أرباح
الشركات بعد الضريبة بنحو 6
في المئة في الربع األول من عام
 2018بفضل م ـعــدالت الضريبة
على الشركات التي انخفضت من
 35إلى  21في المئة.
وفـ ــي س ـب ـيــل ال ـت ــوض ـي ــح ،فــإن
نـمــو ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
للربع الــرابــع مــن عــام  2017جاء
بنسبة  1.7في المئة فقط ،حتى

ان ذل ـ ـ ــك دف ـ ـ ــع ب ــال ـم ـح ـل ـل ـي ــن فــي
شركات االستثمار العالمية إلى
رفع توقعات نمو الناتج المحلي
اإلجمالي للربع الثاني في أعقاب
ت ـق ــري ــر وزارة الـ ـتـ ـج ــارة األخ ـي ــر
ع ــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي،
ً
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـعـ ـن ــوي ــات
وا ل ـتــو ق ـعــات المستقبلية هـنــاك
ث ـقــة قــويــة ف ــي ات ـج ــاه االق ـت ـصــاد
األميركي لبقية العام.

«الوطني» يشارك طالب جامعة الكويت مائدة إفطار «األهلي» يقيم غبقة رمضانية
على شرف موظفيه

أسرة «الوطني» خالل الزيارة
قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة خاصة لسكن
الطالبات في منطقة كيفان ،وسكن الطالب في منطقة
ال ـشــويــخ ،لـمـشــاركـتـهــم مــائــدة اإلف ـط ــار وق ـضــاء بعض
األوق ــات الطيبة معهم ،وتأتي هــذه المبادرة في إطار
برنامج «افعل الخير في شهر الخير» السنوي الخاص
بشهر رمضان المبارك.
وتميزت الزيارة بالطابع األســري واألجــواء الودية،
عبرت خاللها أسرة البنك عن دعمها وتشجيعها للطلبة،
وحرصها على مشاركتهم اإلفطار كمبادرة للتعويض
عن عدم تمكنهم من المشاركة مع أسرهم والتجمع حول
مائدة إفطار واحدة.
وقالت مساعدة المدير العام إلدارة العالقات العامة
في «الوطني» منال المطر« ،إن مشاركة أخوتنا وأبنائنا
ً
الطلبة مائدة اإلفطار كانت مصدر سرور كبير ،وتعبيرا
عن عاداتنا وتقاليدنا المعطاء ة ،وقــررنــا أن نتشارك

معهم مائدة اإلفـطــار كمبادرة جديدة للعطاء ولخلق
أج ــواء رمـضــانـيــة للطلبة المقيمين فــي الـكــويــت ،فهم
اختاروا أن يأتوا للكويت بهدف التعلم».
ُ
ً
وأضــافــت الـمـطــر ،أن جامعة الـكــويــت تـعــد صرحا
ً
أكاديميا نعتز به وبطالبه وطالباته ،وال بد أن يكون
للجامعة وأبنائها حصة في برنامجنا الرمضاني
السنوي «افعل الخير في شهر الخير» ،الــذي يغطي
بمبادراته المؤسسات الرسمية وجمعيات النفع العام
والمساجد ،إضافة إلى المبادرات اإلنسانية والخيرية،
ً
التي يلتزم بها سنويا في شهر العطاء والمشاركة.
ولفتت إلى أن زيــارة سكن الطالبات والطالب كانت
فــي أجـ ــواء عــائـلـيــة بــامـتـيــاز ،تــم خــالـهــا الـتـعــرف على
العادات المختلفة لإلفطار في رمضان في منطقة الخليج
والجوار ،كما كانت مناسبة للتأكيد على أن بنك الكويت
ً
الــوطـنــي مــوجــود دائ ـمــا لتقديم واجـبــاتــه االجتماعية

«المتحد» يشارك في حفل
قرقيعان «شؤون القصر»

ً
في مختلف المناسبات واألماكن انطالقا من تأكيدنا
وإيماننا بأن المسؤولية االجتماعية جزء أساسي في
تطور المجتمعات وتنميتها عن طريق مبادرات قابلة
للتطور واالستثمار بها في مختلف المجاالت.
وتجدر اإلش ــارة إلــى أن بنك الكويت الوطني دأب
عـلــى تـقــديــم بــرنــامــج «اف ـعــل الـخـيــر فــي شـهــر الخير»
ً
مـنــذ أك ـثــر مــن عـشــريــن ع ــام ــا ،ويـتـضـمــن ال ـعــديــد من
الفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية االجتماعية
واألنشطة التطوعية .ويأتي البرنامج في إطار حرص
البنك الوطني على التواصل مع مختلف المؤسسات
ً
االجـتـمــاعـيــة وف ـئــات المجتمع كــافــة ،مـحــافـظــا على
موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي،
التي كرست مبادئ المسؤولية االجتماعية وترجمتها
ً
ً
مــن خ ــال بــرامــج ومـ ـب ــادرات تــأخــذ ب ـعــدا اجتماعيا
ً
حقيقيا.

اإلدارة التنفيذية مع منظمي غبقة البنك األهلي الكويتي
احتفل البنك األهلي الكويتي مع موظفيه بالغبقة
الرمضانية ،التي سادتها أجواء البهجة والسرور،
حيث أقيمت بفندق جميرا شاطئ المسيلة في 23
مايو الماضي ،بمشاركة اإلدارة العليا وعلى رأسها
ميشال العقاد ،الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك.
وق ــد ام ـتــأت أمـسـيــة الـحـفــل بــالـمـفــاجــآت ،حيث
تضمنت فـقــرات ترفيهية وغنائية عــديــدة ،وركنا
خ ــاص ــا ل ـل ـصــور ال ـت ــذك ــاري ــة ،ك ـمــا ت ـخ ـلــل األم ـس ـيــة
الــرمـضــانـيــة الـعــديــد مــن ال ـس ـحــوبــات ،ف ــاز خاللها
موظفو البنك بجوائز قيمة من بينها تذاكر طيران

«بيتك» يواصل حملة «إفطار الصائم» بالفروانية

لكل من باريس ولندن ومصر والهند ودبي ،وكذلك
تلفزيونات وأجهزة هواتف نقالة ،إضافة إلــى 14
جائزة نقدية قيمة.
وتأتي هذه الغبقة الرمضانية ضمن العديد من
الفعاليات التي يقيمها البنك خالل شهر رمضان
المبارك ،والتي منها توزيع نسخ من القرآن الكريم
مطبوعة بطريقة بــرايــل ل ــذوي اإلعــاقــة البصرية،
وتوزيع صناديق المواد الغذائية والتموينية على
المحتاجين ،واالحتفال بالقرقيعان مع األطفال في
مستشفى ابن سينا ومستشفى الفروانية.

 ...ويكافئ أوائل الثانوية العامة

ممثل «بيتك» مع فيصل المقصيد

سحر دشتي مع فريق البنك في قرقيعان «شؤون القصر»
شارك البنك األهلي المتحد في حفل قرقيعان الهيئة العامة
لشؤون القصر ،الذي أقيم في المقر الرئيسي للهيئة بالمرقاب،
وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج البنك االجتماعي المتنوع
خالل شهر رمضان.
وصرحت نائبة المدير العام والمسؤولة عن برنامج البنك
األه ـل ــي الـمـتـحــد لـلـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة سـحــر دش ـت ــي« :لـقــد
رحبنا بهذه المشاركة اإلنسانية واالجتماعية للهيئة العامة
لشؤون القصر في حفلهم لتوزيع القرقيعان لألطفال األيتام،
والــذي تخللته فقرات ترفيهية ومسابقات وجوائز ،من منطلق
عالقتنا المتميزة بالهيئة العامة لشؤون القصر ،وحرصنا على
دعم أنشطتهم ،وزيادة أواصر التعاون بين البنك والهيئة ،فضال
عن سعينا إلدخال السرور والسعادة والفرحة في قلوب هؤالء
األطفال األيتام ،وهو ما نعتبره واجبا مجتمعيا إلدخال السرور
والسعادة في القلوب وله تأثير إيجابي على المرسل والمتلقي».
وأضافت دشتي« :إن فريق البنك األهلي المتحد للمسؤولية
االجتماعية يقومون بالعديد مــن الــزيــارات اإلنسانية لجهات
متعددة على مدار العام ،وفي مختلف المناسبات ،وفي مقدمتها
شهر رمضان ،حرصا منا على المشاركة في فرحة المناسبات
واألعياد المختلفة ،وهو ما يعكس الروح الحقيقية التي يتسم
بها المجتمع الكويتي».

بعض أعضاء فريق «بيتك» التطوعي
واصل بيت التمويل الكويتي
«ب ـي ـت ــك» حـمـلــة مـ ـش ــروع إف ـطــار
ال ـصــائــم ب ــإع ــداد م ــائ ــدة إف ـطــار
ل ـل ـصــائ ـم ـيــن ف ــي أحـ ــد مـســاجــد
محافظة الفروانية ،إضافة إلى
التوزيع اليومي بمواقع مختلفة
تـ ـشـ ـم ــل ق ـ ـصـ ــر ن ـ ــاي ـ ــف وسـ ـ ــوق
المباركية ودوار مسجد الشمالن
وحــدي ـقــة حــولــي بــال ـت ـعــاون مع
محافظتي الـعــاصـمــة وحــولــي،
كذلك التعاون مع حملة «رمضان
أم ـ ـ ـ ـ ــان» الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـظ ــم بـ ـش ــراك ــة
استراتيجية مع وزارة الداخلية
و مــر كــز العمل التطوعي ضمن
إطــار برنامج «تــواصــل بالخير
في شهر الخير .»4
وي ـ ـح ـ ـفـ ــل بـ ــرنـ ــامـ ــج «بـ ـيـ ـت ــك»
ال ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــاألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة

والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واإلنسانية التي ترسخ التزام
البنك وريــادتــه فــي المسؤولية
االجتماعية.
وتستمر حملة إفطارالصائم
في الشهر الفضيل بجهود فريق
«بيتك» التطوعي ،الــذي يتولى
تجهيز وجبات اإلفطار بعد ظهر
كل يوم في مركز مخصص لذلك،
ثم التوجه إلى مواقع التوزيع،
ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي ت ـعــزيــز ال ــروح
التطوعية لدى الشباب ،وغرس
وت ـع ـم ـيــق م ـف ـهــوم ال ـع ـط ــاء بين
أبناء المجتمع.
وتمتد حملة إفـطــار الصائم
لتشمل تنظيم عدد من الزيارات
إلـ ـ ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـعـ ـم ــل ال ـح ـي ــوي ــة
ل ــدى ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة ،الـتــي

تعمل على مدار الساعة ،وأثناء
ســاعــات ال ـف ـطــور ،ومـشــاركـتـهــم
مــائــدة اإلفـطــار فــي مقر عملهم،
ً
تـقــد يــرا لجهود العاملين فيها
ودورهـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ــدولـ ــة
والمجتمع.
كما يتعاون «بيتك» مع حملة
«رم ـضــان أم ــان» الـتــي يـقــوم من
خاللها فريق «بيتك» التطوعي
بتوزيع وجبات إفطار في عدد
مــن أه ــم الـتـقــاطـعــات الرئيسية
ً
ً
ال ـتــي تـشـهــد ازدح ــام ــا م ــروري ــا
ً
قبل وقــت اإلف ـطــار ،إسـهــامــا في
تخفيض نسبة حوادث المرور،
وع ـ ــدم اإلس ـ ـ ــراع وال ـت ـس ـبــب في
ازدحــامــات مرورية قبيل موعد
االف ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ،والقـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة
ً
ً
استحسانا كبيرا من الصائمين.

ول ـ ـ ــدى «بـ ـيـ ـت ــك» ال ـك ـث ـي ــر مــن
األنشطة الرمضانية ،التي تؤكد
ر ي ــاد ت ــه فــي تحمل المسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ض ـمــن بــرنــامـجــه
ال ـح ــاف ــل ف ــي رم ـض ــان «ت ــواص ــل
ب ــال ـخ ـي ــر فـ ــي ش ـه ــر ال ـخ ـي ــر ،»4
الذي يشمل أنشطة ومساهمات
إنسانية واجتماعية متعددة،
وم ـ ـبـ ــادرات ت ــوع ــوي ــة وت ــواص ــل
ً
ي ــوم ــي م ــع ال ـج ـم ـه ــور ،ت ــأك ـي ــدا
على حرص البنك على االلتزام
برسالته االجتماعية واإلنسانية
بما يــر ســخ مفهوم المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة ،وي ـهــدف إل ــى دعــم
ك ــل مـ ـب ــادرات الـعـمــل الـتـطــوعــي
ً
واإلنساني ،انسجاما مع القيم
ً
االجـتـمــاعـيــة وت ـعــزيــزا أله ــداف
التنمية المستدامة.

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» منح مكافأة مالية قيمتها
 500دينار كويتي ألوائل الكويتيين في الثانوية العامة وتشمل
ً
ً
 30طالبا وطالبة ،استمرارا للمبادرات والمساهمات ،التي تؤكد
ري ــادة «بيتك» فــي مجال المسؤولية االجتماعية ودعــم الطلبة
والشباب والعملية التعليمية.
تــزامــن ذلــك مــع اإلع ــان الــرسـمــي عــن نتائج الثانوية العامة
بأقسامها العلمي واألدبــي والمعهد الديني للموسم الدراسي
 2018-2017بمشاركة «بيتك» تحت رعــايــة وزيــر التربية وزيــر
ً
التعليم العالي د .حامد العازمي ،الذي اتصل هاتفيا بالطالب
الحاصلين على المراكز األولى في الشهادة الثانوية لتهنئتهم
ً
ً
متمنيا لهم ولجميع الطالب مزيدا من النجاح والتفوق.
من جانبه ،أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية واالنشطة
بوزارة التربية فيصل المقصيد عن شكره وتقديره لـ»بيتك» على
ً
ً
رعايته ودعمه للطلبة ،الذي يشكل حافزا كبيرا لهم في تحصيلهم
ً
العلمي وتشجيعا لزمالئهم في العام الدراسي المقبل.
وثمن جهود البنك في القيام بمثل هذه المبادرات التي تؤكد
الريادة في المسؤولية االجتماعية وتعكس الحرص على دعم
المسيرة التعليمية في الكويت.
ويحرص «بيتك» على دعم شريحة الشباب بشكل عام والطلبة
ً
خصوصا والمساهمة في تأهيلهم لخوض الحياة العملية ،كما
يحث الطلبة على بذل المزيد من الجهد والعمل لبناء مستقبل
أفضل يضمن ازدهار وتقدم الكويت على أيدي أبنائها ،إذ يحرص
ً
«بيتك» على رعاية هــؤالء ودعــم العملية التعليمية ،إيمانا بأن
الشباب هم عماد المستقبل والثروة الحقيقية للوطن وقاطرة
التنمية واألص ــل الحقيقي فــي منظومة االقـتـصــاد والـمـجــاالت
الحيوية األخرى ،واللبنة األساسية في عملية التطوير وتحقيق
االزدهار في البالد.
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فاتن حمامة تبكي بعد
درس قاس من طه حسين
وعز الدين ذو الفقار
يجمعها بعمر الشريف
في {نهر الحب}.
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٢١

ّ
يتجول
تواصل الفنانة هيفاء عادل الخليفة المأمون
ً
ً
ليال في بغداد بحثا عن
حديثها عن أعمالها مع
ّ
فرقة مسرح الخليج العربي {قرة العين} والرشيد
الناجحة ،مثل "حفلة على مشغول البال بأمر إحدى
الجواري.
الخازوق".

مسك وعنبر

٢٨

أكد الوزير محمد الجبري
أن «اإلعالم» تتابع كل ما
يراه المشاهد على قنوات
التلفزيون الرسمية.

تشوبرا تبحث عن االستقرار مع جوناس

,
يشاركها ليام هيمسورث بطولة «»Isn t It Romantic
انتشر عدد من األخبار عن وجود عالقة عاطفية تجمع بين
نجمة "بوليوود" الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني
األميركي الشاب نيك جوناس ،بعد انتشار صورة تجمعهما
على متن يخت فوق مياه المحيط الهادئ برفقة األصدقاء.
ورغم أنهما لم يعلنا األمر رسميا ،فإن عالقتهما تبدو جدية،
فـقــد رص ــدت عــدســات ال ـبــابــاراتــزي تـشــوبــرا ( 35عــامــا) برفقة
جوناس الذي يصغرها بـ  10أعوام ،متوجهين لقضاء أمسية
شاعرية في أحد المطاعم يوم الخميس الماضي.
ً
وظـهــر جــونــاس فــي إح ــدى ال ـصــور واق ـفــا أم ــام س ـيــارة دفــع
رباعي ســوداء يفتح لحبيبته السمراء بــاب السيارة ،فتخرج
منها متألقة بثوب أسود من الساتان بأكمام طويلة َّ
نسقته مع
تنورة طويلة سوداء مموجة باللونين األحمر واألزرق ،في حين
أسدلت شعرها األسود المموج على جانبي كتفها.
بينما اختار جوناس ارتــداء سترة جلدية ســوداء ،أسفلها
قميص بطبعات باللونين الفضي واألســودَّ ،
نسقه مع بنطال
جينز رمادي اللون.

وسابقا ،أشار موقع " "Us Weeklyإلى أن الثنائي على عالقة
عاطفية ،ويهتمان لبعضهما البعض ،حيث وجدا معا في الحفلة
الموسيقية لعرض " "Beauty And The Beastفي لوس أنجلس،
واستمرت مغامراتهما في يوم الذكرى بتشجيع فريق "City
 "of Angelsضد فريق "سان دييغو بادريس" ،وبدا أن كليهما
سعيد بمرافقة اآلخر.
يذكر أن الثنائي يعرفان بعضهما قبل حفل "ميت غاال" العام
الماضي ،حيث ســارا جنبا إلــى جنب على السجادة الحمراء
متألقين بتصاميم أزياء "رالف لورين".
وقد اعتبر بعض متابعي أخبار نجوم "هوليوود" أن عالقة
جوناس وتشوبرا لن تستمر ،إذ إنها غير مبنية على أساسات
متينة ،كما وصفها البعض .واعتبروا أن فارق العمر بينهما
ً
ً
سيلعب دورا كبيرا في نهاية هذه العالقة.
وعلى الرغم من أن مؤيدي هذه العالقة رأوا أن العمر مجرد
رقــم وال عالقة له بإنجاح عالقة مــا ،فقد عــارض البعض ذلك،
ً
ً
معتبرين أن نيك ما زال طائشا ومتهورا ،أما تشوبرا فتبحث

عن االستقرار ولن تجده مع شاب يصغرها بعشر سنوات.
وكانت تشوبرا قد كشفت أنها كانت تحلم في سن مبكرة،
وفق ما نشره موقع ،Pakistan Todayبارتداء ثوب الزفاف.
وأشار الموقع إلى أن النجمة صرحت بهذا الشأن قائلة :أردت
أن أتزوج منذ أن كنت في الثانية عشرة من العمر" .وأضافت:
ً
"خالل مسابقة المالبس التنكرية في المدرسة كنت دائما أرتدي
فستان الزفاف ،أنا أحب أن أكون في مظهر العروس".
يــذكــر أن ت ـشــوبــرا ص ــورت ال ـمــوســم ال ـثــالــث م ــن مسلسلها
األميركي الشهير  ،Quanticoمن إخــراج جوشوا ســافــران ،إذ
تجسد في هذا المسلسل دور ضابطة تدعى أليكس ويفر.
كما سيعرض أحدث أفالمها الكوميدية ""Isn't It Romantic
في صاالت السينما بالواليات المتحدة األميركية في  14فبراير
 ،2019ومعها في البطولة ليام هيمسورث ،والعمل من إخراج
تود ستراوس شولسون.

ً
كميل نانجياني ينضم قريبا « »Upgradeيحصل على
كاول لم يستخدم
«المحمول» منذ  10أشهر إلى « »Men in Blackتقييمات النقاد اإليجابية

كميل نانجياني

سايمون كاول
ك ـشــف ال ـن ـجــم ال ـت ـل ـفــزيــونــي ســاي ـمــون كـ ــاول أن ــه لم
يستخدم هاتفه المحمول منذ  10أشهر ،مؤكدا أن ذلك
انعكس إيجابا على صحته النفسية.
وأضاف كاول ( 58عاما) ،في لقاء مع صحيفة "ميل
أون صنداي" ،أنه انزعج من استخدامه المفرط للهاتف
المحمول ،مؤكدا أنه أصبح "أكثر قدرة على التركيز".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن االم ـت ـن ــاع ع ــن اس ـت ـخ ــدام ال ـهــاتــف
المحمول كان "تجربة غريبة" ،لكنه أكد أنها جعلته
"أكثر سعادة".
وتابع" :أثار انزعاجي انشغال الجميع بهواتفهم ،وأنا
منهم حتى أثناء االجتماعات .بالطبع ال يمكنك التركيز".

بدأ الممثل كميل نانجياني محادثات لالنضمام إلى
طاقم عمل فيلم " "Men in Blackفي نسخته الجديدة،
والمقرر أن يجسد خالل أحداثه دور أحد المخلوقات
الفضائية.
يــذكــر أن سلسلة أف ــام " ،"Men in Blackمــن نــوع
الكوميديا واإلثارة والخيال العلمي ،أنتج أول أجزائها
عــام  ،1997مــن بطولة ويــل سميث وتــومــي لــي جونز،
وتـ ــدور قـصـتــه ح ــول ع ـمــاء وكــالــة ســريــة تـتـعــامــل مع
مخلوقات فضائية وتنظم حياتهم على األرض وتكافح
األش ــرار منهم ويستخدم عمالء المنظمة جهاز ليزر
لمسح ذاكرة الناس حال رؤيتهم للمخلوقات الفضائية.

لوغان مارشال
ح ـص ــل ف ـي ـل ــم "األكـ ـ ـش ـ ــن" والـ ـخـ ـي ــال ال ـع ـل ـم ــي ال ـجــدي ــد
" "Upgradeعلى تقييمات إيجابية أولية لدى النقاد؛ إذ
وصفه بعضهم بأنه يشبه إلى حد كبير فيلم ""RoboCop
الصادر عام .1987
تدور قصة الفيلم في المستقبل القريب؛ حيث تصير
التكنولوجيا متحكمة في كل جوانب الحياة ،لكن حينما
تنقلب حياة "ج ــراي" الــذي يخاف بشكل مرضي مــن كل
مــا هــو تـقـنــي ،يـصـيــر هــدفــه الــرئـيـســي مــن أج ــل تحقيق
انتقامه المنتظر هو شريحة ذكية تجريبية تحمل اسم
"سيتم" .الفيلم من بطولة لوغان مارشال غرين ،وريتشارد
أناستاسيوس ،وروسكو كامبل.

«سولو» في الصدارة ...و«ديدبول»
ً
يحل ثانيا في شباك التذاكر
واصـ ـ ــل آخـ ــر األف ـ ـ ــام ال ـم ـت ـم ـحــورة
ع ـلــى سـلـسـلــة "سـ ـت ــار وورز" (ح ــرب
النجوم) تصدره لشباك التذاكر في
أميركا الشمالية ،لكن بتراجع كبير
فــي عــائــداتــه ،وف ــق مــا أظ ـهــرت أرق ــام
مــؤقـتــة لـشــركــة "اكــزي ـب ـتــر ريـلـيـشـنــز"
المتخصصة.
وتراجعت عائدات "سولو :إيه ستار
وورز س ـت ــوري" م ــن إن ـت ــاج "دي ــزن ــي"
بـنـسـبــة  65ف ــي الـمـئــة خ ــال العطلة
الحالية إلى  29مليون دوالر ،ليصل
مجموعه إ لــى  148مليونا ،و فــق ما
أوضحت الشركة في تغريدة.
وي ـت ـم ـح ــور ال ـف ـي ـل ــم ال ـم ـش ـت ــق عــن
مـغــامــرات "ح ــرب الـنـجــوم" عـلــى هــان
سولو في شبابه ،وتقع أحداثه قبل
الجزء األول من "ستار وورز إيبيزود
 :4إي ــه نـيــو ه ــوب" ( ،)1977وه ــو من
إخراج رون هاورد.
وح ــاف ــظ "ديـ ــدبـ ــول  "2أي ـض ــا على
الـمــرتـبــة الـثــانـيــة مــع عــائــدات بقيمة
 23م ـل ـيــون دوالر ( 255مـلـيــو نــا في
المجموع).
واحتل الفيلم الجديد "أدريفت" من
بطولة شايلين وودلي وسام كالفلين،
حول شخصين يواجهان إعصارا في
البحر ،المرتبة الثالثة فــي أسبوعه
األول ،محققا  11.5مليون دوالر.
وتراجع الــى المرتبة الرابعة فيلم
"أفنجرز :إينفينيتي وور" ،الذي حصد
 10.4ماليين دوالر ،ليصل مجموعه
الى  625مليونا في أميركا الشمالية.
وجــاء فــي المرتبة الخامسة "بــوك
كـ ـل ــوب" ،مـحـقـقــا  6.8مــاي ـيــن دوالر
( 47مليونا فــي الـمـجـمــوع) .والفيلم
من بطولة جين فوندا وديان كيتون

لقطة من «ديدبول »2
وكانديس برغن ومــاري ستيبروغن
وه ـ ــن ص ــديـ ـق ــات م ـت ـق ــدم ــات بــال ـســن
ي ـقــررن قـ ــراءة ك ـتــاب "فـيـفـتــي شــايــدز
أوف غراي" المثير ،ليجدن أنه يوسع
أفقهن األدبــي والشخصي .وقد كلف
الفيلم  10ماليين دوالر.
وكانت المرتبة السادسة من نصيب
الفيلم "أبغريد" الذي حقق  4.5ماليين
دوالر في أسبوعه األول.
واح ـت ــل ال ـمــرت ـبــة ال ـســاب ـعــة الفيلم
ال ـك ــوم ـي ــدي "اليـ ـ ــف أوف ذا ب ــارت ــي"
الـ ـ ــذي ح ـق ــق  3.5م ــاي ـي ــن دوالر فــي
أسبوعه الرابع ،ليصل مجموعه إلى
 46مليونا.
وهـ ـ ــو يـ ـتـ ـن ــاول ربـ ـ ــة ع ــائـ ـل ــة ت ـق ــوم
ب ـ ــدوره ـ ــا م ـي ـل ـي ـســا مـ ــاكـ ــارثـ ــي وه ــي
فــي ط ــور ال ـط ــاق ،وت ـقــرر أن تنطلق
مــن جــديــد مــن خــال إنـهــاء دراستها
ال ـج ــام ـع ـي ــة فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة ن ـف ـس ـهــا مــع
ابنتها.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ثـ ــام ـ ـنـ ــا فـ ـيـ ـل ــم الـ ـتـ ـش ــوي ــق

"بــري ـك ـي ـنــغ إن" حــول
ربة عائلة تضطر الى
مواجهة عصابة مجرمين
تحتجز طفليها كــر هــا ئــن،
محققا  2.8مليون دوالر (41
مليونا في المجموع).
وأتـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة
التاسعة "آكشن بوينت"
الـ ــذي ح ـقــق عــائــدات
قدرها  2.3مليون
د و ال ر ف ـ ــي
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــه
ا أل و ل ،
م ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
"أوف ـ ــرب ـ ــورد"
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـنـ ــى
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـعــاشــرة
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو ن ـ ــي دوالر لـ ـيـ ـص ــل
مجموعه إلى  45.5مليونا.

(أ ف ب)

بريانكا تشوبرا
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فاتن حمامة ...لن أبكي أبدا
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ً
وقعت العقد معه بأجر
أنها
حتى
قبوله،
في
تتردد
ولم
،
فرحا
ما إن عرض عز الدين ذو الفقار فيلم «بين األطالل ..اذكريني» على فاتن حمامة ،حتى طارت
ً
آنذاك .ولم يتردد عز في الموافقة إلدراكه جيدا قيمة فاتن حمامة
قدره ثالثة آالف جنيه ،وكان األعلى بين أجور نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية ً
كممثلة وموهبتها .ورغم أن زوجته الممثلة كوثر شفيق ،فإنه لم يفكر في أن ينتج لها فيلما ،أو إسناد البطولة إليها في أي من أفالمه ،أو حتى دور ثان.
القاهرة – ماهر زهدي

فاتن حمامة تنهار
بالبكاء بعد درس
قاس من عميد
ٍ
األدب العربي

طه حسين يشيد
بأداء فاتن بعد
عرض «دعاء
الكروان»

كان عز الدين يعرف قيمة فاتن حمامة،
وه ـ ــي ت ـح ـم ـســت ل ـف ـي ـلــم «بـ ـي ــن األطـ ـ ـ ــال..
ً
اذك ــري ـن ــي» ،ف ـضــا ع ــن سـعــادتـهــا ببقية
فريق العمل ،من عماد حمدي الذي اعتادت
ال ـع ـمــل م ـعــه ف ــي كـثـيــر م ــن أف ــام ـه ــا ،إلــى
حسين رياض ،وفؤاد المهندس ،وروحية
ً
خالد ،وصالح نظمي ،وصوال إلى سميحة
أيوب .لكنها رغم هذه السعادة ،اصطدمت
مع عز الدين منذ اليوم األول للتصوير:
* ماينفعش يا عز ...ده كتير أوي.
= هو إيه اللي ماينفعش وكتير؟
* الرومانسية فــي الفيلم كتير أوي...
كتير أكتر من الالزم.
= ودي حاجة وحشة ماتعجبكيش؟
* مش مسألة تعجبني وال أل .بس كتير
زي ــادة عــن الـلــزوم .المسالة دي تعجبني
أوي وتخليني أبكي .لما تكون رواية في
كتاب .لكن جمهور السينما حاجة تانية
= إيه يا مدام فاتن .متهيألي أني بفهم
سـيـنـمــا كــويــس وأق ـ ــدر أعـ ــرف الـجـمـهــور
برضه بيحب إيه ومايحبش إيه.
* أنــا بــاقــول رأي ــي مــش أكـتــر .وده من
حقي أنا مش بغبغان.
= الـعـفــو مــاحــدش قــال ك ــده .بالتأكيد
ً
مـ ــن ح ـق ــك ت ـق ــول ــي رأي ـ ـ ــك ويـ ـحـ ـت ــرم جـ ــدا
ونتناقش ســوا ونعمل كل اللي يرضيك
كنجمة كبيرة .بــس الـكــام ده وأحـنــا في
البروفات .لكن بمجرد الكاميرا ما تدور
اعتقد أن مش من حق أي حد يقول رأيه
غير المخرج .بغض النظر عن المخرج ده
مين ...عز الدين أو غيره.
رغـ ــم عـ ــدم اق ـت ـن ــاع ف ــات ــن بــالـكـثـيــر من
الجمل الحوارية والمشاهد التي رأت أن
ثمة مبالغة فيها ،في وقت أصبحت الحياة
حولها عملية بشكل كبير ،فإنها لم يكن
أمامها سوى االمتثال بشكل كامل لرأي
عز الدين ،الذي لم يكن لديه مشكلة في أن
يعيد المشهد مرات عدة ألن فاتن لم تنطق
ً
بالحوار كما هو مكتوب تماما ،وبالحرف،
أو لم تبك كما ينبغي ،في مشهد يستلزم
ً
بكاء حارا .بل إنه ظل ثمانية أيام متتالية
يصور في مشهد واحــد صامت من دون
حوار بين فاتن وعماد حمدي ،أثناء غروب
الـشـمــس .وكلما اختلفت حــركــة فــاتــن أو
عـمــاد عما رسمها لهما عــز الــديــن ،أعــاد
المشهد ،وقبل أن يبدأ في تصويره ،تكون
الشمس قد غربت.
انتهى تصوير الفيلم ،رغــم عــدم رضا
فــاتــن ع ــن كـثـيــر م ــن م ـشــاهــده ،غـيــر أنـهــا
فوجئت بما لم تتوقعه .ما إن عرض حتى
تهافت الجمهور على حضوره بشكل غير
مسبوق ،لدرجة أن أصحاب الصاالت كانوا
يضطرون إلــى وضــع مقاعد إضافية في
ممرات الصالة ،بعد اكتمال مقاعد الدار.
وفي غالبية الحفالت ،كانت دور العرض
تضطر إلى إعادة ثمن التذاكر للجمهور،
لعدم وجود مقاعد.
آن ـ ــذاك ،ك ــان اس ـت ـمــرار ع ــرض أي فيلم
أربعة أسابيع مؤشرا على نجاحه الكبير،
واس ـت ـمــر ع ــرض «ب ـيــن األطـ ـ ــال» ثـمــانـيــة
أسابيع متواصلة.

ً
ً
* طبعا ...طبعا يا دكتور .قريتها
أكتر من مرة وكنت أتمنى أسمع من
حضرتك أكتر عنها.
= قبل أن تسمعي مني سيكون من
دواعي سروري أن أسمع منك رأيك في
ً
الرواية أوال .وفي شخصية آمنة ثانيا.
* طبعا «دع ــاء ال ـكــروان» مــن أعظم
األع ـ ـمـ ــال األدب ـ ـيـ ــة الـ ـل ــي قــري ـت ـهــا فــي
حياتي ...اللي بتأكد أن غياب الوعي
والـجـهــل بــاإلضــافــة إل ــى الـفـقــر سبب
ً
تخلف كتير مــن الـبـيـئــات ،وتـحــديــدا
بعض بيئات الصعيد والبدو ...واللي
بيأكد ده أنه لما أتيحت الفرصة آلمنة
أن ـهــا تـنـفــض عـنـهــا الـكـتـيــر مــن غبار
التخلف والجهل قــدرت تفهم ويكون
عـنــدهــا وعـ ــي ...وم ــن نتيجة ده أنها
غ ـفــرت لـلــراجــل ال ـلــي ك ــان الـسـبــب في
تحطيم حياتها وكمان احبته.
= ي ـبــدو أن ــك قـ ــرأت ال ــرواي ــة ق ــراء ة
متعجلة.
* أنا قريتها تالت مرات.
= وهل فهمت دور آمنة جيدا؟
* فهمته كويس أكيد.
لــم ي ــرد طــه حسين عـلــى فــاتــن .بل
اكتفى بابتسامة صغيرة ،وهز رأسه
بــاإليـجــاب ،غير أن رد فعله الساخر
ً
لــم يـكــن خــافـيــا عـلــى فــاتــن ،وإشــارتــه
الــواض ـحــة إل ــى أن ـهــا ل ــم تـفـهــم «دع ــاء
الكروان» ودور «آمنة» ،ورحلته داخل
الـنـفــس الـبـشــريــة وم ــراح ــل تـطــورهــا،
واكتسابها الخبرات والـتـجــارب ،في
مجتمع جاهل ال يرى في المرأة سوى
أنها عورة ال بد من حجبها عن العالم.
اع ـت ـبــرت فــاتــن أن ه ــذه االبـتـســامــة
أنهت اللقاء ،ولم يعد هناك ما يقال.
وما إن خرجت من مكتب طه حسين
ووص ـلــت إل ــى بيتها ،حـتــى انفجرت
باكية ،وب ــادرت باالتصال بالمخرج
هنري بركات ،وبادرته منفعلة:
* انت كنت باعتني عند طه حسين
علشان يهزئني.
= إيه بس اللي حصل ..هدي نفسك.
* أه ـ ــدي نـفـســي إي ـ ــه؟ أنـ ــا أتـبـهــدل
البهدلة دي؟

إصرار ٍّ
وتحد

ق ــررت فــاتــن حـمــامــة أن تـعـتــذر عن
عــدم تصوير الفيلم ،غير أنها مــا إن
وق ـعــت عـيـنــاهــا عـلــى ال ــرواي ــة بـجــوار
ً
السرير ،حتى نظرت إليها طويال ،ثم
ً
أمسكت بها وراح ــت تقرأها مـجــددا.
وما إن انتهت من قراءتها في الصباح،
ح ـت ــى ك ــان ــت ع ــدل ــت عـ ــن رأيـ ـ ـه ـ ــا ،بــل
ً
أصبحت أكثر تصميما على تقديمها،
وقررت بينها وبين نفسها أن تتحدى
تلك النظرة السطحية التي لمستها
مــن رد فعل طــه حسين تـجــاه فهمها
الرواية.
اس ـت ـقــر ه ـنــري ب ــرك ــات ع ـلــى فــريــق
الـعـمــل الـ ــذي س ـي ـشــارك فــاتــن بطولة

مع عمر الشريف

رواية العميد

فاتن ترفض فيلم
«ارحم حبي»
ومريم فخر الدين
ترحب به

كــانــت فــاتــن ال ت ــزال تعيش أصــداء
نجاح «بين األط ــال» عندما فوجئت
بالمخرج هنري بركات ،يطلبها للقيام
ببطولة فيلم سينمائي مــن إخراجه
وإن ـتــاجــه ،مــأخــوذ عــن روايـ ــة لعميد
األدب ال ـعــربــي ال ــدك ـت ــور ط ــه حسين
بعنوان «دعاء الكروان» ،كتب له الحوار
يوسف جوهر ،وشارك معه بركات في
السيناريو.
ً
كـ ــادت فــاتــن تـطـيــر ف ــرح ــا ،بمجرد
أن ع ـ ـ ــرض ع ـل ـي ـه ــا ب ـ ــرك ـ ــات ال ـف ـي ـل ــم،
ً
خصوصا أنها سبق وقــرأت الرواية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـ ـ ــرة .غـ ـي ــر أن ـ ـهـ ــا قـ ـب ــل أن
تـ ـق ــرأ س ـي ـن ــاري ــو ال ـف ـي ـل ــم وت ـب ــدأ
التصوير ،فوجئت بالمخرج
هـنــري بــركــات يخبرها بــأن
ال ــدكـ ـت ــور ط ــه ح ـس ـيــن يــريــد
أن ي ـقــاب ـل ـهــا ،ألنـ ــه ي ــري ــد أن
يـتـحــدث إل ــى الـمـمـثـلــة التي
س ـتــؤدي شخصية «آم ـنــة»
الـتــي ي ــروي أح ــداث الــروايــة
عـلــى لـســانـهــا ،بـغــض النظر
ع ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ــون هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة هـ ــي
فاتن حمامة ،سيدة الشاشة العربية.
ف ـل ــم ي ـك ــن أم ــامـ ـه ــا س ـ ــوى أن تــرحــب
ب ــال ــدع ــوة ،وت ـت ــوج ــه إلـ ــى ال ـل ـق ــاء في
ال ـتــاس ـعــة م ــن ص ـب ــاح ال ـي ــوم ال ـتــالــي،
والسعادة تغمرها:
ً
= بــال ـتــأك ـيــد أع ــرف ــك جـ ـي ــدا .فــأنــت
واحدة من أشهر ممثالت الشرق ...إن
لم تكوني أشهرهن على اإلطالق.
* دي ش ـه ــادة اع ـتــز بـيـهــا وش ــرف
كبير ليا إن حضرتك تكون متابعني.
= وهل قرأت الرواية يا مدام فاتن؟

الفيلم ،فاختار لدور شقيقتها هنادي
«زه ــرة ال ـعــا» ،ووالــدتـهــا أمينة رزق،
والخال عبد العليم خطاب ،ويشاركها
ال ـب ـطــولــة ف ــي دور ال ـم ـه ـنــدس أحـمــد
مظهر ،وقرر أن يسند دور «زنوبة» إلى
الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي ،وبادر
باالتصال بها:
 مين اللي هايعمل دور آمنة؟= فاتن حمامة.
 -آه .الـبـنــت الـلــي طــالـعـيــن بيها

الـقـلـعــة دي .عـمــومــا أن ــا مــوافـقــة بس
بشرط.
= انت تؤمري ...شرط إيه؟
 اسـ ـم ــي ي ـت ـك ـتــب ق ـب ــل اس ـ ــم فــاتــنحمامة.
اشترطت فاطمة رشدي لمشاركتها
ف ــي ف ـي ـلــم «دع ـ ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــروان» ف ــي دور
«زن ــوب ــة» أن يـكـتــب اسـمـهــا قـبــل اســم
فاتن حمامة ،فأكد لها المخرج هنري
بركات بأنه ال يجوز باعتبار أن فاتن
هي بطلة الفيلم .ورغــم عــدم اقتناعه
بكالمها ،فإنه وعدها بأن يرد عليها.
أب ـلــغ ب ــرك ــات فــاتــن ب ـشــرط فــاطـمــة
رشـ ـ ـ ــدي ،مـ ــن ب ـ ــاب إع ــامـ ـه ــا ب ـم ــا ت ـ ّـم
ً
فحسب ،وهــو يعلم جـيــدا أن ذلــك لن
يـ ـح ــدث ،غ ـي ــر أن ـ ــه ف ــوج ــئ ب ـ ــأن فــاتــن
حمامة تعلن موافقتها على الشرط ،بل
وترحب بوجود هذه الفنانة الكبيرة
معها في الفيلم .فلم يكن أمامه سوى
الموافقة .وقبل أن يبلغ فاطمة رشدي
بالموافقة على شرطها ،أخبره موزع
الفيلم باستحالة أن يحدث ذلك ،ألنه
اتفق على التوزيع الخارجي للفيلم
باسم فاتن حمامة ال فاطمة رشــدي،
ً
وأن الفيلم لن ُيباع خارجيا إذا وضع
اسمها قبل اسم فاتن ،فلم يجد مخرج
الفيلم ومنتجه بــر كــات ،إال ض ــرورة
االستعانة بالفنانة ميمي شكيب.
ب ـ ــدأ ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي مـنـطـقــة
صـحــراويــة تبتعد عــن مدينة الفيوم
ً
أكثر من خمسين كيلومترا  ،بالقرب
م ــن ب ـعــض مـخـيـمــات «الـ ـب ــدو» الــذيــن
ً
اق ـتــربــت مـنـهــم فــاتــن ك ـث ـيــرا ،وراح ــت
تدرس عاداتهم وتقاليدهم وأسلوب
حياتهم ،مــن مــأكــل ومـشــرب وضحك
وبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاء .ك ـ ــذل ـ ــك اس ـ ـت ـ ـعـ ــان الـ ـمـ ـخ ــرج
بمصحح لـهـجــات مــن ال ـبــدو ،وال ــذي
ً
اصطحبهم أيضا إلى االستوديو بعد
التصوير الخارجي.
بـعــد انـتـهــاء الـتـصــويــر ،وف ــي ليلة
ا ل ـعــرض األول للفيلم ،لــم تـشــأ فاتن
ً
حمامة الـحـضــور ،خـصــوصــا عندما
علمت بحضور الدكتور طه حسين،
غير أن هنري بركات أصر على ذلك.
في ظــام الــدار ،جلست فاتن وإلى
يمينها الدكتور طه حسين وقرينته،
فيما جلس على يسارها أحمد مظهر
وزهرة العال والمخرج هنري بركات،
ل ـي ـبــدأ عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم ،وراحـ ـ ــت فــاتــن
تحبس أنفاسها ،ليس خشية رد فعل
الجمهور ،فلم يكن يهمها اآلن ،بقدر ما
يهمها رأي صاحب الرواية ،الذي سبق
واتهمها بأنها لم تستطع فهمها ،رغم
قــراء تـهــا أكـثــر مــن م ــرة .وكــانــت كلما
مـ ــرت دق ــائ ــق ،ت ـس ـتــديــر ب ـب ــطء تـجــاه
حسين ،علها تقرأ على مالمح وجهه
رد فعله تـجــاه مــا يسمعه ،لتجد أن
زوجـ ـت ــه «س ـ ـ ـ ــوزان» ت ـه ـمــس ف ــي أذن ــه
مــن حين إلــى آخــر ،وتعبيرات وجهه
ثابتة ال تتغير ،وال يبدي أي رد فعل،
ح ـتــى ان ـت ـهــى عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم ،ووق ــف
الـحــاضــرون ي ــردون تحية الجمهور،
ً
الــذي صفق طويال ،وهتف باسم طه
حسين وفاتن حمامة ،ومــا إن جلس
الـجـمـيــع ف ــي اس ـتــراحــة دار ال ـعــرض،
ً
حتى بادر الدكتور طه قائال لفاتن:
= ع ـنــدمــا جـلـســت م ـعــك ف ــي ال ـمــرة
األولى شعرت بأنني أمام ممثلة بارعة
تتقن أدواره ــا فـقــط ...لكن مــا لمسته
وسمعته اليوم من خالل الفيلم يؤكد
أن بــداخـلــك فنانة كـبـيــرة ،تــدخــل إلى
أغوار الشخصية بحس فريد ،وتلمس
عـمـقـهــا ال ـف ـل ـس ـفــي ب ــدق ــة .ل ـقــد قــدمــت
شخصية آمنة كما صورها لي خيالي
ً
تماما وأنا أكتب القصة.
* أنا مش عارف أرد أقول إيه قدام
كالم حضرتك ده ...اللي باعتبره أكبر
جايزة حصلت عليها في حياتي.
ع ـ ــادت ف ــات ــن ح ـمــامــة إلـ ــى بـيـتـهــا،
وهي في حالة من السعادة والنشوة،
غير أن كلمات طه حسين ،لم تكن هي
الجائزة فقط التي نالتها عن الــدور،
إذ ضــاعــف مــن سـعــادتـهــا ونشوتها

وصلت فاتن إلى مرحلة من النضج
الفني والفكري تؤهلها للحكم على أي
عمل فني يعرض عليها ،ما جعلها تختار ما
يضيف إليها ويصنع تاريخها الفني ،حتى لو كان
ً
ً
عمال واحــدا سنويا ،أو كل سنتين ،وهو ما صرحت به
للمقربين إليها من مخرجين ومنتجين .وتوقعت أن
يعرض أي منهم عليها ما يتناسب ورؤيتها الفنية،
غير أنها فوجئت بما عرضه عليها زوجها السابق،
المخرج عز الدين ذو الفقار ،الــذي كان يؤكد كل
يوم أنه فنان حقيقي ،يسمو بأفكاره الفنية ،فوق
الخالفات اإلنسانية.
اقـتـبــس عــز الــديــن ذو الـفـقــار قـصــة «آنــا
كــارنـيـنــا» للكاتب والمفكر الــروســي ليو
تولستوي ،وكتب لها معالجة سينمائية
ً
وسـيـنــاريــو وح ـ ــوارا بــالـمـشــاركــة مع
يوسف عيسى باسم «نهر الحب»،
مع بعض التغيرات التي تناسب
المجتمع العربي.
ت ــدور أح ــداث الفيلم حول
«نـ ـ ــوال» ،ال ـف ـتــاة ال ـتــي تعتد
ب ـن ـف ـس ـهــا ل ــدرج ــة أن ـه ــا ال
تخشى أن تقف لتجادل

فاتن حمامة
تـكــريــم الــرئ ـيــس ج ـمــال عـبــد الـنــاصــر
لها ومنحها جائزة التمثيل األولــى،
لتفاجأ بعدها بالمخرج هنري بركات
يخبرها باختيار الفيلم للعرض في
المسابقة الرسمية لمهرجان «برلين
السينمائي الدولي».

عز الدين ذو الفقار
يجمع فاتن حمامة
وعمر الشريف في
«نهر الحب»

الشريف يكتشف
أن عز الدين أحد
أفضل المخرجين

سوء حظ
في «برلين» استقبل الجمهور فاتن
ً
ً
استقباال حارا ،وصفق لها الجمهور
ً
طويال ،وكانت المفاجأة ترشيح الفيلم
ألك ـثــر م ــن ج ــائ ــزة ،م ــن بـيـنـهــا أفـضــل
إخراج لهنري بركات ،وأفضل ممثلة
لـفــاتــن حـمــامــة ،وكـ ــادت الترشيحات
ّ
تتحول إلى فوز لوال أن احتج بعض
النقاد على قتل «هنادي» التي جسدت
دوره ـ ـ ــا زهـ ـ ــرة ال ـ ـعـ ــا ،ألنـ ـه ــا أح ـب ــت،
ولماذا يكون القتل مصير من تحب؟
متجاهلين عادات وتقاليد المجتمع
العربي ،وخصوصية مجتمع «البدو».
وأص ــر الـنـقــاد عـلــى مــوقـفـهــم ،مــا كــان
ً
سببا فــي ضياع جــوائــز الفيلم ،غير
ً
ً
أن فاتن حمامة نالت تكريما خاصا
على دورها.
عقب االنـتـهــاء مــن «دع ــاء الـكــروان»
وقبل سفرهما إلى برلين ،كان المخرج
هنري بركات وفاتن تعاقدا مع المنتج
حلمي رفلة على «ارحم حبي» .عندما
ً
عـ ــادا ب ــدآ بـتـنـفـيــذه فـ ـ ــورا ،فــاتــن،
كعادتها ،قرأت السيناريو مرات
ع ـ ــدة ق ـب ــل ال ـت ـص ــوي ــر ،وطــال ـبــت
ب ـب ـعــض الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،وه ـ ــو مــا
ً
تـحـقــق ف ـعــا ف ــي الـسـيـنــاريــو
الذي شارك في كتابته هنري
بــركــات مــع كــل مــن سيف الدين
شـ ــوكـ ــت ،وعـ ـل ــي الـ ــزرقـ ــانـ ــي،
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر إلـ ــى
جانب كل عماد حمدي
وشـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــة وكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الشناوي .غير أنها بعد
أربـ ـع ــة أي ـ ــام م ـ ُـن ال ـت ـصــويــر،
ِّ
وجـ ــدت أن دوره ـ ــا ق ــل ــص بشكل
مـبــالــغ فـيــه ،فـمــا ك ــان منها إال

أن تركت التصوير عائدة إلى بيتها!
ارتـ ـ ـب ـ ــك ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ه ـ ـنـ ــري ب ــرك ــات
والمنتج حلمي رفلة ،ولم يعرفا سبب
ه ــذا ال ـت ـصــرف ال ــذي قــامــت بــه فــاتــن،
للمرة األولى في تاريخها السينمائي،
فسارعا إلى بيتها ،وما إن نطق هنري
بركات ،حتى بادرته قائلة:
* اع ـت ـق ــد يـ ــا أس ـ ـتـ ــاذ بـ ــركـ ــات أن ــت
مترضاش أنــي أعمل دور كومبارس
وال سنيدة في فيلم بعد العمر ده كله
في السينما.
= مـيــن ق ــال ك ــده؟ الـفـيـلــم بطولتك
واسمك اول اسم.
* مش حكاية أول وال آخر اسم .لكن
طبيعة الدور بقت كده.
= كومبارس إزاي يا أستاذة وانت
أجــرك سبع تــاف جنيه ...مــش أعلى
أج ــر ف ــي ال ـف ـي ـلــم ...ده أع ـلــى أج ــر في
وطلبت تعديالت
الوطن العربي كله.
ِ
وعملناها وبــدأنــا ن ـصــور ...إيــه اللي
حصل؟
* الـلــي حصل أنــي لقيتك هاتبقى
ً
مظلوما في الصفقة دي .دفعت سبع
ت ـ ــاف ج ـن ـيــه ل ـب ـط ـلــة وجـ ــودهـ ــا مــش
هايفيدك فــي الفيلم ألن الحقيقة أن
البطولة الحقيقية في الفيلم ده لعماد
حمدي وشــاديــة .وأنــا دوري مكمل...
يعني ممكن أية ممثلة تانية تعمله
= أيو بس احنا...
* احـنــا لـســه يــا دوب صــورنــا كــام
م ـش ـه ــد م ـ ــش ه ـ ــايـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــروك ...وأن ـ ــا
هــارج ـع ـلــك ال ـع ــرب ــون .وأل ـح ــق شــوف
ممثلة تانية بسرعة.
لــم ي ـصــدق حـلـمــي رف ـلــة أو بــركــات
م ــا فـعـلـتــه ف ــات ــن ،غـيــر أنـهـمــا اقتنعا
ب ـك ــام ـه ــا ،وخ ـ ـ ــرج رفـ ـل ــة مـ ــن بـيـتـهــا
ّ
ليتصل بالفنانة مريم فخر الدين علها
تشارك في الفيلم ،فوافقت وانضمت
ً
فـ ــورا إل ــى طــاقــم ال ـع ـمــل ،ل ـتــؤدي دور
«نادية» الذي كانت ستقوم به فاتن.

الثالثي الفني
«طاهر بــاشــا» ،صاحب العزبة التي تقف فيها ،ليكتشف
ً
أنها شقيقة «ممدوح» الذي يعمل محاميا في دائرة الباشا،
فيقرر أن يرتبط بهذه الفتاة التي لم تخش مجادلته بندية.
ً
وينتهز الباشا الفرصة حين يعلم أن شقيقها اختلس جزءا
من عهدته ،ليخيره بين الموافقة على زواج شقيقته أو إبالغ
النيابة .عندئذِّ ،
تقرر «نوال» التضحية بنفسها والموافقة
على الزواج من طاهر إنقاذا لشقيقها .غير أنها تعيش معه
حياة تعيسة إلى أن تلتقي الضابط «خالد» وصديقه الرسام
«وصفي» في القطار ،فيقع «خالد» في حب «نوال» ،من دون
أن يعلم من هي ،وتبادله الحب.
يكتشف الزوج خيانتها ،ويترك لها «الحبل» ليلتف حول
رقبتها وتقدم له بيديها دليل خيانتها .وكي يتوافر مبرر
للخيانة ليقبلها المجتمع العربي ،بالغ عز الدين ذو الفقار
فــي قسوة ال ــزوج «طــاهــر» وجـبــروتــه وحبه ذاتــه ومكانته
السياسية واالجتماعية ،أكثر من حبه زوجته وابنه.
اقترح عز الدين أن تــؤدي فاتن حمامة دور «نـ ّـوال» في
«نهر الحب» ورحب المنتج حلمي رفله بذلك ،ثم رشح بقية
األبطال :زكي رستم في دور «طاهر باشا» ،وعمر الحريري
«ممدوح» ،وزهــرة العال «صفية» زوجته ،وفــؤاد المهندس
«وصفي» صديق «خالد».
كان المنتج حلمي رفلة اقترح أن يجسد الفنان شكري

سرحان دور «خالد» ،إال أن عز الدين ذو الفقار فاجأه وفاجأ
ً
الجميع باختياره عمر الشريف ،خصوصا أنه أبدى رأيه
ً
فيه خالل أحد حواراته الصحافية واصفا إياه بأنه« :شاب
أمامه طريق طويل شاق لنقول إنه ممثل».
ً
لم يكن عمر الشريف يتصور أنه سيتعامل يوما مع عز
الدين ذو الفقار كمخرج ،غير أنــه اكتشف أنــه أحــد أفضل
ً
الـمـخــرجـيــن ال ــذي ــن تـعــامــل مـعـهــم ،خ ـصــوصــا أن ــه حــرص
طوال الوقت على إظهار قدراته كممثل ،كذلك حرص على
المبالغة في إظهار صورة «طاهر باشا» بشكل سيئ ،كي ال
يكره الجمهور البطلين .ولكن ذلك لم يفلح إلى حد ما مع
المشاهدين ،الذين كان لهم رأي يختلف مع النقاد في الفيلم.
فرغم أنه حقق إيرادات جيدة ،فإن الجمهور كان يخرج من
ً
دار العرض ساخطا على «قصة الحب غير الشرعية» .من
ً
ً
ثم ،اتخذت فاتن قرارا لم تفكر فيه سابقا!

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3797الثالثاء  5يونيو 2018م  20 /رمضان 1439هـ

أوتار

من أهم مسرحيات «الخليج»
الخازوق»
على
«حفلة
عادل:
هيفاء
ّ
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«شكلت المرحلة الثالثة من تاريخ الفرقة بتقديم أعمال الكتاب العرب»
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 الثالثة ،تواصل هيفاء حديثها عن أعمالها مع فرقة مسرح الخليج
العربي الناجحة ،مثل «حفلة على الخازوق» ،وهي من أهم المسرحيات التي قدمتها
ّ
الفرقة في المرحلة الثالثة من تاريخها التي تمثلت في تقديم األعمال العربية لكتاب
عرب ،حيث تعاون المخرج صقر الرشود مع المؤلف الكبير محفوظ عبدالرحمن ،ثم
كرر التعاون معه في «عريس لبنت السلطان».

ثم تطرقت إلى ثالثية «الواوي» ،وهو اسم رمزي أطلق على  3مسرحيات قصيرة
من فصل واحد من إخراج صقر الرشود ،وهي ّ
«هدامة» و«تحت المرزام» و«مجنون
سوسو».
وأشارت عادل إلى التجربة األولى لسليمان الخليفي في كتابة المسرحيات من خالل
«متاعب صيف» ،وهي من إخراج صقر الرشود ،عن مجموعة من الشباب تعيش فراغا
أثناء عطلة الصيف ،فيهتدون إلى فكرة تأليف فرقة مسرحية يحققون من خاللها
ذواتهم الضائعة ...وإليكم تفاصيل الحوار معها:

فادي عبدالله

«الواوي»
اسم رمزي
أطلق على
 3مسرحيات
من فصل واحد

أدائي
لشخصية
«الزوجة
اللبنانية»
في «مجنون
سوسو» نال
إعجاب النقاد

صقر الرشود
تعاون مع
محفوظ
عبدالرحمن
ثانية في
«عريس لبنت
السلطان»

هيفاء في أحد أعمال مسرح الخليج
• م ــاذا عــن الـنـقـلــة الـنــوعـيــة
لمسرح الخليج في «حفلة على
الخازوق»؟
 ت ـعــد ه ــذه الـمـســرحـيــة منأهم المسرحيات التي قدمتها
فــرقــة م ـســرح الـخـلـيــج الـعــربــي
وال ـن ــاج ـح ــة ع ـلــى الـصـعـيــديــن
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي والـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــري ،فــي
المرحلة الثالثة مــن تاريخها
التي تمثلت في تقديم األعمال
العربية لكتاب عرب ،وتعد قمة
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـم ـس ــرح ــي ومــرح ـلــة
ش ــدي ــدة الـ ـتـ ـق ــدم ،ت ــارك ــة األث ــر
واالن ـ ـط ـ ـبـ ــاع ال ـج ـم ـي ـل ـي ــن ل ــدى
الجمهور ،سواء لدى المتفرج
الكويتي أو العربي.
وج ــاء ت بـعــد نـجــاح تجربة
رائ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــي «عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــاح
التبريزي وتابعه قفه» للمؤلف
المصري الكبير الراحل ألفريد
ف ــرج وإخ ـ ــراج ال ـم ـبــدع الــراحــل
صـقــر ال ــرش ــود وه ــي للمسرح
األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــو مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب مــن
الفرق األهلية األر بــع (الخليج
والشعبي والعربي والكويتي)،
وقد حظيت بإعجاب الجمهور
وال ـن ـق ــاد ف ــي م ـهــرجــان دمـشــق
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي ،وك ـ ــان ـ ــت ب ـص ـمــة
مسرحية كويتية فــي الحركة
المسرحية العربية.
أم ــا «ح ـف ـلــة ع ـلــى ال ـخ ــازوق»
فـ ـ ـه ـ ــي مـ ـ ـ ــن ت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
الـ ـمـ ـس ــرح ــي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل
محفوظ عبدالرحمن ،وإخراج
صـقــر الــرشــود ،وص ــاغ كلمات
األغـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـفـ ــايـ ــز
واأللـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرؤوف
إسماعيل.

الطابع الكويتي

«متاعب
صيف» تعد
التجربة
المسرحية
األولى للكاتب
سليمان
الخليفي

• متى وأ يــن ُعرضت «حفلة
على الخازوق»؟
 ُعـ ـ ـ ــر ضـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرحكيفان فــي  11ديسمبر ،1975
ً
واستمر عرضها لمدة  22يوما.
ُ
وعـ ــرضـ ــت ك ــذل ــك ع ـل ــى م ـســرح
س ـي ــد دروي ـ ـ ــش ب ــال ـق ــاه ــرة فــي
األول مــن م ــارس  1977ولمدة
 3أيـ ــام ،وت ــم تـغـيـيــر األغـنـيــات
في كلماتها وألحانها ،لتأخذ
هذه المرة الطابع الكويتي .كما
ُعرضت المسرحية في مهرجان
دم ـشــق ال ـم ـســرحــي ف ــي دروت ــه
السابعة مايو .1977
وش ـ ــارك ـ ــت ف ـي ـه ــا م ـج ـمــوعــة
كبيرة من النجوم ،هي :محمد

ال ـم ـن ـصــور ،وس ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه،
وسـلـيـمــان ال ـيــاس ـيــن ،ومحمد
ال ـم ـن ـي ــع ،وإب ــراهـ ـي ــم الـ ـص ــال،
وم ـ ـ ـبـ ـ ــارك س ـ ــوي ـ ــد ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـح ـب ـي ــل ،وأحـ ـم ــد ال ـض ــرم ــان،
وخالد العبيد ،وصقر الرشود،
ومنصور المنصور ،وحسين
الـمـنـصــور ،وحـمـيــد الـسـلـمــان،
وعبدالله الخراز.

مؤامرات ودسائس
• ه ـ ـ ــل ن ـ ـ ــص ا لـ ـمـ ـس ــر حـ ـي ــة
مقتبس؟
 المسرحية مستوحاة منروح حكايات ألف ليلة وليلة،
إذ يحكى أنه في زمان ما ،كان
هـنــاك حــاكــم اخـتــار مساعدين
له من الرجال غير ذوي الكفاء ة
(مـ ــديـ ــر الـ ـسـ ـج ــن ،ال ـم ـح ـت ـســب،
وزير) بأعمال السلب والقسوة
وال ـ ـ ـظ ـ ـ ـلـ ـ ــم ل ـ ـل ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـل ــى
م ـن ــاص ـب ـه ــم ،ف ـ ـبـ ــدأوا بـتـلـفـيــق
ال ـت ـه ــم ل ــأب ــري ــاء وزج ـ ـ ــوا بـهــم
ب ــالـ ـسـ ـج ــون ،وشـ ـكـ ـل ــوا م ــراك ــز
ق ـ ــوى خ ـط ـي ــرة داخـ ـ ــل ال ــدول ــة،

هيفاء عادل
والـسـلـطــان عـلــى غـيــر عـلــم بما
يدور حوله .المسرحية توضح
ا لــوا قــع الحقيقي ا لــذي تعانيه
ب ـع ــض األن ـظ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة مــن
فساد يمارسه األشخاص الذين
يختارهم الحاكم كمساعدين
له ،وهم غير أهل لذلك.
ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا حـ ــول رجــل
فـقـيــر ي ــري ــد م ـقــاب ـلــة الـسـلـطــان
ليبلغه برؤيا رآ هــا في منامه،
فـ ـتـ ـلـ ـف ــق لـ ـ ــه تـ ـهـ ـم ــة مـ ـ ــن م ــدي ــر
السجن ونائبه ويزج بالسجن،
تـ ـت ــدخ ــل خ ـط ـي ـب ـت ــه ل ـل ـتــوســط
إلخراجه من السجن عند مدير
السجن ،فيراودها عن نفسها،
وتذهب للمحتسب ويفعل األمر
نفسه ،وحتى ا لــوز يــر ،فتواعد
كل واحد منهم في منزلها ،لكي
تدخلهم في صناديق أعدتها
مــع الـنـجــار ،وبـعــد وص ــول كل
واح ــد منهم تــدعــي أن زوجـهــا
قد عاد ،فتقفل الصناديق على
كل صاحب موعد معها ،حتى
الـ ـنـ ـج ــار ،وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة تــأتــي
ب ــال ـس ـل ـط ــان ل ـي ـش ـهــد م ـس ــاوئ
مساعديه ،لكن المفاجأة عندما

الدفء العائلي ال يضاهيه
أي حب آخر
تشعر هيفاء عادل بالسعادة عندما تجد أن ثمة تقديرا
ً
للفن واحتراما له ،وعندما ينظر المجتمع إلى الفنان كقيمة
كبيرة يجب الحفاظ عليها ،فالفنان شمعة تحترق إلسعاد
اآلخرين.
وأضافت :ال يوجد اهتمام بالفنان في عصرنا الحالي
ً
الــذي طغت فيه الماديات والمصالح ،فيما كان مقدرا في
زمــن الـفــن الجميل .آن ــذاك ،فالكل كــان يشعر بــأن التعامل
كأسرة واح ــدة ،كل فــرد يخاف اآلخــر ،حيث كــان يجمعهم
ال ـحــب وتبهجهم األمـ ــور الـبـسـيـطــة ،لكنها كــانــت كـبـيــرة،
بالنسبة إليهم.
كذلك تشعر بالفرح والسعادة عندما يعم السالم العالم
كله ،وتسود تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف التي تدعو
إلى الحب واإلخاء والتسامح ،لكن الواقع الذي نعيشه اآلن
يعكس مفاهيم سلبية ،تتجسد في تحطيم اإلنسان ألخيه
اإلنسان واغتيال حياته وأحالمه ،وال شك في أن ذلك كله
يقلل من إحساسها بالسعادة.
وفــي بيتها تشعر بـسـعــادة مختلفة مــع زوجـهــا وبين
أوالدها وأهلها ،وتحمد ربها على نعمة االستقرار واألمان
التي تعيشها معهم ،فهذا الــدفء العائلي ال يضاهيه أي
حب آخر.

يقرر السلطان عزلهم وتعيين
ال ـش ـخــص ال ـم ـح ــرك األس ــاس ــي
ً
ل ـه ــم ج ـم ـي ـع ــا فـ ــي االس ـت ـغ ــال
وال ـس ـي ـط ــرة ،وهـ ــو مـســاعــدهــم
األول الـ ـ ــذي رس ـ ــم ك ــل خ ـيــوط
المؤامرات والدسائس.
• ماذا عن ثالثية «الواوي»؟
 إنــه اســم رمــزي أطلق علىث ــاث مـســرحـيــات قـصـيــرة من
فـصــل واحـ ــد م ــن إخـ ــراج صقر
الــرشــود ،وال ــواوي هــو حيوان
خـبـيــث يـسـمــى بــالـعــربـيــة «ابــن
آوى» ،وكان أهلنا في الماضي
إذا أرادوا إ خــا فـتـنــا قــا لــوا لنا
«ال ـ ـ ـ ــواوي» ق ـ ــادم إل ـي ـكــم إذا لــم
تـ ـفـ ـعـ ـل ــوا ك ـ ـ ــذا وكـ ـ ـ ـ ــذا ،خ ــاص ــة
فــي ف ـتــرة قـيـلــولــة ال ـظ ـهــر ،وقــد
اسـتـخــدم م ـســرح الـخـلـيــج هــذا
ال ــرم ــز ل ـيــربــط ب ــه مـســرحـيــاتــه
الـ ـث ــاث ،ألن الـ ـ ــواوي الـخـبـيــث
موجود فيها.
ُعرضت هذه المسرحيات في
حفل وا حــد على مسرح كيفان
م ــن  26ف ـب ــراي ــر إلـ ــى  5م ــارس
 ،1976ك ـمــا عــرضــت ف ــي دول ــة
ق ـطــر ض ـمــن االح ـت ـف ــاالت الـتــي
أقـيـمــت بـمـنــاسـبــة إقــامــة دورة
ال ـخ ـل ـيــج ال ــراب ـع ــة ل ـك ــرة ال ـقــدم
خ ــال م ــارس  ،1976وعــرضــت
ً
أيضا في الفترة نفسها بمملكة
البحرين ودولة اإلمارات.
• م ـ ــا الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات ال ـت ــي
احتواها «الواوي»؟
 األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ت ـح ــتالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزام» م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ن ـ ــواف
أب ــوال ـه ـج ــاء ،ل ــم أش ـت ــرك فـيـهــا،
و هــي مــن بطولة خالد العبيد
وم ـن ـصــور الـمـنـصــور ومحمد
الـســريــع وعـبــدالــرحـمــن العقل،
ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا حـ ــول مـشـكـلــة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــن وط ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــم بـ ــرفـ ــع
اإليجارات على المستأجرين،
فـيـقــف أح ــد الـمـسـتــأجــريــن في
وجه المالك.
ال ـثــان ـيــة ب ـع ـنــوان «ه ـ ّـدام ــة»،
تـ ـ ــأل ـ ـ ـيـ ـ ــف مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ال ـ ـ ـصـ ـ ــايـ ـ ــغ،
وتـ ـ ــدور أح ــداثـ ـه ــا خـ ــال ف ـتــرة
خمسينيات أو ستينيات القرن
ال ـمــاضــي ،عـنــدمــا ب ــدأت حركة
الـتـثـمـيــن ف ــي ال ـب ــاد ،فـتـســارع
الـجـشـعــون وال ـم ـح ـبــون لـلـمــال
إل ـ ــى شـ ـ ــراء الـ ـبـ ـي ــوت ال ـقــدي ـمــة
وإغ ـ ـ ــراء أص ـحــاب ـهــا بــالـمـبــالــغ
القليلة مقابل ما سيجنونه من

هذه العملية لمعرفتهم بقرب
التثمين ،و مـعــي فــي التمثيل:
سـلـيـمــان الـيــاسـيــن ،وعـبــدالـلــه
الحبيل ،ومنصور المنصور،
و خــا لــد العبيد ،وعبدالرحمن
العقل.
والثالثة مسرحية كوميدية
اجتماعية « مـجـنــون ســو ســو»،
تــألـيــف مـحـمــد ال ـســريــع ،تــدور
أحــداث ـهــا ح ــول رب أس ــرة تــرك
زوج ـت ــه وأب ـ ـنـ ــاء ه ،وت ـ ــزوج من
فـتــاة لبنانية جميلة صغيرة
ال ـســن فــي عـمــر أوالده ،يـعــرف
األوالد بــأمــر ال ــزواج مصادفة
من خالل صديق والدهم ،ويبدأ
الزوج بالشك في سلوك زوجته
الجديدة ،ويمنعها من الخروج
من البيت أو زيارة أي أحد من
أقاربها أو صديقاتها ،ويصل
الـشــك عـنــده إلــى درجــة يصاب
معها بحالة من الجنون عندما
يرى أحد أقربائها في المنزل،
ً
ظـنــا مـنــه بــأ نــه عشيقها .معي
فــي الـتـمـثـيــل :مـحـمــد الـســريــع،
وعـبــدالـلــه الـحـبـيــل ،وسليمان
الياسين ،وريمون متى.
و حـ ـ ـ ـ ـ ــاز دوري «ا لـ ـ ـ ــزو جـ ـ ـ ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،إع ـ ـجـ ــاب ال ـن ـق ــاد
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ح ـي ــث ق ـ ــال أح ــد
النقاد :ظهرت لنا هيفاء عادل
بدور جديد ،وكم أدهشتنا في
تمكنها من هذه اللهجة حتى
ظن المتفرج أنها فعال لبنانية،
وق ـ ـيـ ــل إن ـ ـنـ ــي وف ـ ـقـ ــت وأجـ ـ ــدت
دوري لشخصية «موضي» في
مسرحية ّ
«هدامة».

العنصر النسائي
• م ــا ه ــي ال ـم ـســرح ـيــة الـتــي
تلتها؟
 «م ـت ــاع ــب صـ ـي ــف» ،تــألـيــفسـلـيـمــان الـخـلـيـفــي ،الـتــي تعد
الـتـجــربــة األول ــى لــه فــي كتابة
ال ـم ـســرح ـيــات ،وإخـ ـ ــراج صقر
الـ ـ ــرشـ ـ ــود ،ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـش ـب ــاب ت ـع ـيــش ف ــراغ ــا أث ـنــاء
عـطـلــة الـصـيــف ،وتـسـتـبــد بهم
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـ ـمـ ــا يـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى
نفسياتهم التشاؤم ،فيهتدون
إلى فكرة تأليف فرقة مسرحية
يـحـقـقــون م ــن خــالـهــا ذوات ـهــم
الضائعة ويقتلون وقت الفراغ،
لكنهم يفتقرون إلى عدم توافر
الـعـنـصــر ال ـن ـســائــي ،ف ـي ـبــدأون
الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ف ـ ـتـ ــاة ت ـش ــارك ـه ــم
الـ ـعـ ـم ــل ،وفـ ـ ــي غ ـ ـمـ ــرة ب ـح ـث ـهــم

ا ل ــدؤوب يتقدم لفرقتهم شاب
ال ي ـمــا نــع ب ـم ـشــار كــة خطيبته
معهم ،شريطة أن يعمل معهم
مـ ـس ــاع ــد مـ ـ ـخ ـ ــرج ،ول ـ ـكـ ــن ه ــذا
الشاب يختلف معهم في الرأي
وال ـم ـن ـطــق وأسـ ـل ــوب ال ـح ـيــاة،
وم ـ ـ ــا يـ ـفـ ـس ــد عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ع ـم ـل ـهــم
وطـمــوحـهــم بـتــدبـيــر الـمـكــائــد،
ومــن أجــل إفـشــال عملهم ،لكن
في النهاية يتحقق له ما يريد
وتـ ـت ــوق ــف الـ ـف ــرق ــة عـ ــن ال ـع ـمــل
وت ـمــوت أح ــام وأمــانــي هــؤالء
الـشـبــاب .شــاركـنــي فــي العمل:
محمد السريع ،وخالد العبيد،
وعبدالله الحبيل ،وعبدالرحمن
العقل ،ومنصور المنصور.
• هل حاز دورك استحسان
النقاد؟
 أج ـ ـ ــل ،قـ ـ ــال أحـ ــدهـ ــم عـنــيً
خ ــال م ـقــالــه ال ـن ـق ــدي ،مـنــوهــا
ب ـت ـم ـث ـي ـل ــي وح ـ ـ ـضـ ـ ــوري ع ـلــى
الـ ـمـ ـس ــرح ،وع ـفــوي ـتــي وأدائ ـ ــي
الــواق ـعــي لـلـفـتــاة ال ـتــي يـحــاول
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع إغ ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــا ب ــال ـع ـم ــل
المسرحي ،والفتا إلى صوتي
الــذي كان باإلمكان االستفادة
منه في األغنيات الكورالية ،أو
ضمن الكورس الذي كان يردد
بين حين وآ خ ــر مجموعة من
األهازيج الفلكلورية الكويتية،
وأن المخرج استطاع أن يوظف
صوتي لنقل أحاسيس داخلية
للعنصر النسائي المفقود في
الحبكة الدرامية التي يرويها
النص.
• مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــر ب ـ ــة
ال ـثــان ـيــة م ــع ال ـك ــات ــب مـحـفــوظ
عبدالرحمن؟
 بعد «حفلة على الخازوق»تعاون المخرج صقر الرشود
فــي تـجــرب ثــانـيــة مــع محفوظ
عبدالرحمن من خالل «عريس
لبنت السلطان» ،والمسرحية
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـل ـ ّـم ــس وت ـح ـســس
ق ـ ـضـ ــايـ ــانـ ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال فـ ـك ــرة
اسـ ـتـ ـلـ ـه ــام ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـش ـع ـب ــي
والتاريخي ،فهي تطرح قضية
الحرب واالستسالم.
ُعــرضــت عـلــى مـســرح كيفان
في  1مارس  ،1978ثم في دولة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي م ـ ـ ــارس ،1978
وشاركت في األسبوع الثقافي
الـكــويـتــي ف ــي ك ــل م ــن الـجــزائــر
وليبيا فــي أ بــر يــل  ،1978وفي
بغداد .1979

مــن تمثيل :سـعــاد عبدالله،
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال أحـ ـ ـم ـ ــد ،وم ـح ـم ــد
المنصور ،وإ بــرا هـيــم الصالل،
وخالد العبيد ،ومحمد السريع،
وعبدالرحمن العقل ،وعبدالله
الـحـبـيــل ،وع ـبــداإلمــام عبدالله
وغيرهم.
وأتذكر ما قاله أحد النقاد:
ً
«ل ـقــد ك ــان ال ــرش ــود مــوف ـقــا في
اختيار هيفاء عادل لدور ابنة
ال ـس ـل ـطــان ،ف ـقــد كــانــت مــوفـقــة،
وهي تقوم بدورها الهادئ».

ّ
«هدامة»
تناولت تسارع
الجشعين
لشراء البيوت
القديمة
بمبالغ زهيدة
لمعرفتهم
بقرب تثمينها

نص
«الخازوق»
مستوحى
من روح
حكايات ألف
ليلة وليلة

تكريمها في «الشباب» و«الكويت المسرحي» و«العربي»

هيفاء مكرمة مع نجوم الكويت في مهرجان المسرح العربي

تم تكريم الفنانة هيفاء عادل في مهرجان
أيام المسرح للشباب بدورته السابعة عام
 ،2010مع الفنانين محمد المنيع ،ومحمد
جابر (العيدروسي) ،وخالد العبيد ،وخليفة
عمر خليفوه ،وعبدالله الحبيل ،وعبدالمجيد
قاسم (عوعو) ،إضافة إلى الكاتب المسرحي
ع ـبــداألم ـيــر ال ـتــركــي ،ون ــاص ــر ال ـع ـيــار نــائــب
المدير العام لشؤون الشباب السابق بالهيئة
العامة للشباب والرياضة ،والناقد المسرحي
محبوب العبدالله.
كما كرمها مهرجان الكويت المسرحي
ب ــدورت ــه ال ـثــال ـثــة ع ـشــرة (دي ـس ـم ـبــر ،)2012
كرائدة مسرحية مع ال ــرواد :أحمد مساعد،
وس ـل ـي ـمــان ال ـي ــاس ـي ــن ،وش ــري ــدة ال ـش ــري ــدة،
وجعفر المؤمن ،وحسين القطان (بوجسوم)،

وعبدالوهاب الــدوســري (أم جـســوم) ،وعلي
القطان (جسوم) ،وموسى الهزيم (رويشد).
ً
وك ــرم ــت أيـ ـض ــا ف ــي مـ ـه ــرج ــان ال ـم ـســرح
العربي الثامن الذي نظمته الهيئة العربية
للمسرح في دولة الكويت عام  ،2016ضمن
 20شخصية مـســرحـيــة رائـ ــدة فــي الـكــويــت
ه ــي :إب ــراه ـي ــم الـ ـص ــال ،وج ــاس ــم الـنـبـهــان،
وحـ ـي ــاة الـ ـفـ ـه ــد ،وخ ــال ــد ال ـع ـب ـي ــد ،وس ـع ــاد
عبدالله ،وسعد الفرج ،وسليمان الحزامي،
وسليمان الياسين ،وعبدالحسين عبدالرضا،
وعبدالرحمن العقل ،وعبدالعزيز الـحــداد،
وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـســريــع ،وع ـبــدال ـلــه الـحـبـيــل،
وع ــواط ــف ال ـب ــدر ،وفـ ــؤاد ال ـش ـطــي ،ومـحـمــد
المنصور ،ومحمد المنيع ،ومحمد جابر،
ومريم الصالح ،إضافة إلى هيفاء عادل.
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ﺛﻘﺎﻓﺎت

زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت
Ź
Ź
Ź
Ź
ż
ż
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اﻟﺤﻮار ﻓﻲ
اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

َ ْ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺎدﻳﺎ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻋﻮن وﺣﻀﻮرﻫﺎ ،اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻌﺮض »ﺷ َﻤﺶ« اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻔﻨﺎن
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ واﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﺳﺮﺳﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت )٢٥ -١
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺠﺎري(ْ َ َ.
ُ
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮض اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -ﺑﻴﻨﺎﻟﻲ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ) ،(٢٠١٧ﻳﻌﺮض »ﺷﻤﺶ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻨﻠﻨﺪا ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﻨﺮوﻳﺞ ،وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
ﺑﻴﺮوت -دلبلا

r

»ﺷﻤﺶ{ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ أي ﺗﺸﺎﺑﻚ
اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻃﺮ
ﻫﺬه ُ
اﻟﺒﻨﻰ

َ ْ
ﻳﺠﻤﻊ ﺷـ َـﻤــﺶ  ،و ﻫــﻮ ﻣﺠﺴﻢ ﺿﺨﻢ،
ﺑـﺘـﻨــﺎﻏــﻢ ﺗ ــﺎم وﺗ ـ ــﺂزر ،اﻷﺷ ـﻜ ــﺎل واﻟ ـﻤــﻮاد
واﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮات ،ﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﺰج ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺼﺮي وﻟﻴﺪﻣﺞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ّ
ّ
ﻓﻤﺤﺮك ﺿﺨﻢ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﺎم
أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺣﺎﺋﻂ ّ
ﺻﻮرة }اﻟﻌﺠﻞ
ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ
ﺑﺮاق،
َ
ُ
َ
اﻟﺬﻫﺒﻲ{ وﻳﺼﺪر ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻐﺴﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻜﻦ اﻟﺮوح ،ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ا ﻟـﻀـﺨــﻢ ،ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻰ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ــﺎر اﻷﺑ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ـﻴ ـﺒ ــﺲ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻘ ــﻮل إﻧـ ـ ــﻪ }ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ
ﺗ ـﺠ ـﻨ ـﺒ ــﻪ{ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺑﻴﺪﻳﻪ اﻻﺛﻨﺘﻴﻦ.
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ﻫ ــﻮ ﺗ ــﺄﻣ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺪورﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ،أي ﺗﺸﺎﺑﻚ
وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻃﺮ ﻫﺬه ُ
اﻟﺒﻨﻰ.
ّ
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺎرة
اﻟ ـﺼ ــﻮﺗ ـ ّـﻴ ــﺔ ،ﻳ ـﻨ ـﺨــﺮط اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻮار
َ
}ز َﻣ ـﻜــﺎﻧـ ّـﻲ{ َﺳـ َـﻤـﻌـ ﱟـﻲ ﺑﻴﻦ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﻨــﺰاع،
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔٍ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺣﺪاث
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻮراﺑﻲ
ﺣ ــﻮل ﻣ ـﻌــﺮﺿــﻪ ﻳـ َـﻮﺿْــﺢ زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ:
}ﻳـﺴـﺘـﻤــﺪ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺷ ـ َـﻤ ــﺶ ﺟ ـ ــﺬوره ﻣﻦ
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣـ ـﻤ ــﻮراﺑ ــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ أول
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ،
ﻋﺎل ﻣﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﺒﺎزاﻟﺖ
ﺣﻔﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﺼﺐ ٍ
ٍ
أﻟﻔﻲ ْﻋــﺎم .ﻋﻠﻰ رأس
ﻧﺤﻮ
ﻗﺒﻞ
اﻷﺳــﻮد
َ
ﻫﺬا اﻟﻄﻮﻃﻢ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﺷ َﻤﺶ ،إﻟﻪ اﻟﺸﻤﺲ.

ّ
ً
ﻛﻤﺎ ﻳـ ْـﻮزع اﻟﻀﻮء اﻟﻈﻼل ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻤﺎﻣﺎ َ
َ
ﻳﻔﻀﺢ ﺷــﻤــﺶ اﻟﺸﺮ ﻓــﻲ وﺿــﺢ اﻟﻨﻬﺎر
ً
وﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﻈﻠﻢ{.
ﻳ ـﻀ ـﻴــﻒ أن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ ﻳ ـﻔــﺮض
ﻧﻔﺴﻪ وﺳﻂ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻓﻜﺮة ﻣﺎ
ً
اﻟــﺬي ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻘﺪﺳﺎ }ﻓــﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
اﻹﻧﺴﺎن{ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﻴﻦ أور ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن،
وﺣﻠﺐ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻛــﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ وﺗﻔﻴﺾ اﻟﻴﻮم
ﺑﻘﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ رﻣﺰﻳﺔ.

اﻟﺸﻤﺲ ُ
اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ

ﻓﻲ ﺧﻼل أﻣﺴﻴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح ّ
ﻗﺪم اﻟﻔﻨﺎن
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻣﻌﺰوﻓﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ
َ
زاد ْ
}ﺷ ـ َـﻤ ــﺶ اﻳـﺘـﻴـﻤــﺎ{ )اﻟ ـﺸ ـﻤــﺲ اﻟـ ُـﻤـﻈـﻠـﻤــﺔ(
أدﺗﻬﺎ ﺟﻮﻗﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﻄﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻘﻴﺎدة
ً
اﻷب ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻌﺘﻮق ،وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ا
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ،أﻟﻔﻬﺎ زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ
ً
ﻟ ــ 32ﻣﻐﻨﻴﺎ ،واﺳـﺘــﻮﺣــﺎﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻠﻐﺎت
اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ .أﻣ ــﺎ ﻛـﻠـﻤــﺎﺗـﻬــﺎ ﻓـﻤـﺴـﺘـﻤـ ّـﺪة ﻣﻦ
ﻧﺸﻴﺪ إﻟﻪ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻮﻣﺮي ،وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ
ّ
ﻣﺸﻮﻫﺔ وﻣﺒﺘﻮرة ،وﻛﺄن
ﻣﻔﺮدات أﻛﺎدﻳﺔ
ً
ﺻ ــﺎروﺧ ــﺎ ﺳـﻘــﻂ وﺳ ــﻂ اﻟـﻠـﻐــﺔ وأﺷـﻌــﻞ
ً
ً
ﺣﺮﻳﻘﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أﺻﻮات اﻹﻧﺴﺎن واﻷرض
ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ وﺳﻂ ﻣﺎدة
ﻣﻮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺒﺲ اﻷﺻ ــﻮات ،ﻳﺤﻮم ﻟﺤﻦ
ٌ
ﺳﻤﺎوي ﻓﻮﻗﻲ ،ﻟﺤﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻣـﺤـ ّـﺮك ﻗــﺎذﻓــﺔ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻳـﻌــﻮد إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن اﻟـﻔــﺎﺋــﺖ .ﻓــﻲ ﺧﻀﻢ
وﻃﺄﺗﻬﺎ
ﻫﺬه اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺮزح ﺗﺤﺖ َ ْ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ،ﻳﺠﺒﺮ ﺷـ َـﻤــﺶ
اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ أن ّ
ﻳﻜﻢ ﻓﺎﻫﻪ.
َ ْ
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻌﺮض ﺷ َﻤﺶ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـﻤـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪورة  57ﻣﻦ
ﺑـﻴـﻨــﺎﻟــﻲ اﻟـﺒـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ  ،2017ﻣ ــﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻳـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ داﻳـ ــﺪي ،وﺷ ـﻜــﻞ ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ
اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﻦ زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ
وﻏ ــﺮﻳ ـﻐ ــﻮري ﺑــﻮﺷـﻜـﺠـﻴــﺎن ﻓ ــﻲ ﻣﺘﺤﻒ
ﺳﺮﺳﻖ.
ّ
َﺷ َﻤ ْﺶ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻧﺎدﻳﻦ ّ
ﺻﺪي زﻛﻮر
ﻏﺎﻟﻴﺮي
وﻧﺎدﻳﻦ ﻣﺠﺪﻻﻧﻲ ﺑﻜﺪاش ﻣﻦ ُ ّ
}ﺟﻨﻴﻦ رﺑﻴﺰ{ ،وﻫــﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻔﻨﺎن زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.

اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺎدﻳﺎ ﻋﻮن واﻟﻔﻨﺎن زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ

ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ّ
ﻣﺠﺴﻢ }ﺷﻤﺶ«

ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻟـﻴــﺪ  1967ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن ،ﻳﻘﻴﻢ وﻳـﻌـﻤــﻞ ﺑـﻴــﻦ ﺑـﻴــﺮوت
ّ
وﺑﺎرﻳﺲ .ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ وﻓﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ،ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮات ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﺒﺼﺮي.
ﻋ ــﺎش اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن زاد ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺖ ﺗ ـﺴ ــﻮده أﺟ ـ ــﻮاء اﻟـﻔــﻦ
واﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ،ﻓ ــﻮاﻟ ــﺪاه أﻧ ـﻄــﻮان وﻟﻄﻴﻔﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ،ﻣــﻦ أﺑ ــﺮز رواد
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﺷﺎرﻛﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﻨﻴﺮ أﺑﻮ
دﺑﺲ ورﻳﻤﻮن ﺟﺒﺎرة وﻳﻌﻘﻮب اﻟﺸﺪراوي وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ
اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
وﻗﺪﻣﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺧﺎﻟﺪة ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن.
ﺷﺎرك زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﺎه ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ آﺧﺮﻫﺎ

ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) 2015و .(2017ﻣﻦ أﺑﺮز أﻋﻤﺎﻟﻪ:
}زارﻧﻲ{ ) ،(2002ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻹﻳﺘﻞ ﻋﺪﻧﺎن
)} ،(2006اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى{ )} ،(2009اﻵﻻم ﺣﺴﺐ ﻣﺮﻳﻢ{ )،(2012
}ﺣ ـﻤــﺺ{ )} ،(2014ﺷـﻐــﻒ أدوﻧ ـﻴ ــﺲ{ )ﻣ ــﻦ ﻗـﺼــﺎﺋــﺪ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺴﻮري .(2016-2015
وﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﻔــﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ،ﻳـﻌــﺮض زاد ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ وﺑﺎرﻳﺲ.
ﻧﺎل ﺟﻮاﺋﺰ وﺗﻜﺮﻳﻤﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺟﺎﺋﺰة
اﻹﺑــﺪاع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ )،(2011
ﻟﻌﻤﻠﻪ اﻟﺪؤوب ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﺬور اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻐﺮب.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻈﻔﻴﺮي

" ﻋـﻠــﻲ" اﺑﻨﻲ اﻷ ﺻـﻐــﺮ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﺷﺮة و ﺛــﻼ ﺛــﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮه ،رﻓﺾ أن ﻳﻨﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻌﺎدة .ﺣﻴﻦ
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻗﻨﻌﻪ ﺑﻀﺮورة اﻟﻨﻮم ﺑﺎﻛﺮا اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻌﻲ ﺣﻮارا
ﻏﺮﻳﺒﺎ ،ﺳﺄﺣﺎول ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،
 ﻟﻤﺎذا أﻧﺎم؟ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺎم ﻟﺘﺼﺤﻮ ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح. ﻫﻞ ﻳﻨﺎم ﻗﻠﺒﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﺎم؟ ﻻ ﻃﺒﻌﺎ. ﻫﻞ ﻳﻨﺎم ﻋﻘﻠﻲ؟ ﻫﻞ ﺗﻨﺎم رﺋﺘﻲ؟ ﻻ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻻ ﺗﻨﺎم. ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻢ ﺗﻨﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،ﻓﻠﻤﺎذا أﻧﺎم؟
ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺮه وأﻧﺎ أﺳﺄل ﻧﻔﺴﻲ" :ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺎم ﻓﻴﻨﺎ
ﺣﻴﻦ ﻧﻨﺎم؟" ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ .ﻣﺎ ﻓﻜﺮت ﻓﻴﻪ ﻫﻮ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة وﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ ،ﻣــﺎذا ﻟﻮ ﻓﻜﺮت أن أﺟﻌﻞ ﻫــﺬا ا ﻟـﺤــﻮار ﻳــﺪور ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻓﻲ رواﻳﺔ أو ﻋﻤﻞ دراﻣﻲ؟ ﺳﻴﺨﺮج اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻳﻨﻜﺮون أن
ﻳﺪور ﺣﻮار ﻛﻬﺬا ﻣﻊ ﺻﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ ،وﺳﺄﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄن
ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻘﺎ ،وأن ﺗﻠﻚ ﺣﺎﻻت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺷﺨﺎص.
وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ :ﻟﻤﺎذا ﺗﻨﺤﺪر اﻟﺤﻮارات ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ا ﻟــﺪرا ﻣـﻴــﺔ ﻟــﺪر ﺟــﺔ أن ﺣ ــﻮارات ﻃﻔﻞ ﻓــﻲ ا ﻟـﻌــﺎ ﺷــﺮة ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ
وﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﻳـﻌـﻠــﻢ أﻏ ـﻠــﺐ اﻟــﺮواﺋ ـﻴ ـﻴــﻦ أن اﻟ ـﺤ ــﻮار ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت
ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺸ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺔ ﻓ ـﻜ ــﺮ ﻳ ــﺎ أو ا ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ا ﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻴ ــﺎ أو ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻷﺻـ ـﻌ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺮواﻳـ ــﺔ،
وإدارة ﻫــﺬه ا ﻟ ـﺤــﻮارات ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗــﺪرة أ ﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮد .اﻟﺤﻮار ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﻤﺺ
ا ﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ أ ﻣــﺎ ﻣــﻪ وا ﺳ ـﺘ ـﻌــﺎرة ﻟـﺴــﺎ ﻧـﻬــﺎ ﻻﺳﺘﻨﻄﺎق
ﻓﻜﺮﻫﺎ ،آﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻬﺎ
ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ،ﻓﺤﻮار ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ وآﺧﺮ ﻣﺨﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻗﺪ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺗﻨﺎزﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ وﻫﻮ
ﻳـﺤــﺎور ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛــﺎ ﻣــﻞ و ﻋـﻴـﻬــﺎ .اﻷ ﻣـﺜـﻠــﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻮارات ﻟﻨﻌﺮف
درﺟ ــﺔ وﻋ ــﻲ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ وﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴــﺔ وﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ذ ﻟــﻚ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻨﻘﺺ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ا ﻟــﺪرا ﻣـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺠﻞ ﻓﻲ إدارة ﺣﻮاراﺗﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد ،وﻗﺪ
ﺗﻘﺘﺼﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻮارات دون أن ﻳﺨﺘﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ أو ﺗﻬﺘﺰ
ﻓـﻜــﺮﺗـﻬــﺎ ،ﻓــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ ،واﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ،ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺤﻮارات ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻳﺪور ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف أو ﺑﻴﻦ أرﺑﻌﺔ ﺟﺪران ،وﺣﻴﻦ ﻳﺨﺮج
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻃﺮ ﻳﺪور ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة ،ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺣﻮاري ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ،واﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إدارة ﻫﺬا اﻟﺤﻮار .وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻮارات
اﻟﺴﻤﺠﺔ واﻟﺘﺎﻓﻬﺔ وﻛﻢ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻮرق اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ؟ أﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﺤﻮارات ﻫﻲ ﺟﻤﻞ
ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ وﻛـﻠـﻴـﺸـﻴـﻬــﺎت ﺑ ــﺪت وﻛــﺄﻧ ـﻬــﺎ ﻣـﻜـﺘــﻮﺑــﺔ ﺳـﻠـﻔــﺎ ،أو
ﺣﻮارات ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.
ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻫ ــﺆﻻء اﻟـﻤــﺆﻟـﻔـﻴــﻦ أﻧ ـﻬــﻢ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺪون ﺣــﻮاراﺗـﻬــﻢ
ا ﻟـﺴــﺎذ ﺟــﺔ ﻣــﻦ ﻃـﺒـﻘــﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺣﺪة ،وإﻧﻤﺎ
ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﺗـﺒــﺪو ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ
واﺣﺪة ﻻ ﻧﻮد أن ﻧﻘﻮل إﻧﻬﺎ أﻗﺮب ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ .ﻫﺬه
اﻟﺤﻮارات اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ
أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ أو ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ أو ﻣﺜﻘﻒ .ﻓﺎﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻫﻨﺎ رﻫﻴﻦ ﻋﺠﺰه .ﺳﻤﻌﺖ أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺒﺮر ﺗﻔﺎﻫﺔ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل
وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺪم ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ أﻋﻤﺎﻻ ﻋﻤﻴﻘﺔ.
وﻟﻜﻦ أﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻤﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﺳﻮاء
ﻛﺎن ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺎ أو ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ .وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﺎل
ﺳﻴﻨﺤﺪر أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ أم ﻧﺸﻬﺪ ﺛﻮرة دراﻣﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ؟ ﺳﻨﻨﺘﻈﺮ وﻧﺮى.

اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎداة اﻟﻐﺮب ﻟﻺﺳﻼم
ﻳﻔﻨﺪ
}اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ{...
Ŷ
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ً
ﺻﺪرت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ }اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ{ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب }اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪاﺛﺎت
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ{ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻬﺮوز ﻏﻤﺎري ﺗﺒﺮﻳﺰي ،وﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد.
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل
ﻛـ ـﺘ ــﺎب }اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻮﻳـ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻲ إﻟ ــﻰ
اﻟﺤﺪاﺛﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ{ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮاره ّ
ﺗﻘﺪم
ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺆﻟــﻒ ﺑ ـﻬ ــﺮوز ﻏ ـﻤ ــﺎري ﺗ ـﺒــﺮﻳــﺰي،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﻛــﺎﻟـﻴـﻔــﻮرﻧـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻳـﻌـﻤــﻞ اﻵن
أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت آﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺘﻔﻨﻴﺪ اﻟﺼﻮرة
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟـﻤـﻌــﺎداة اﻹﺳــﻼﻣــﻮﻳـﻴــﻦ ﻟﻠﻐﺮب
ً
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ }ﺣﺮﺑﺎ ﺿﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ{ ،ﺗﻮﺿﺢ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ أن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺚ وﻣ ـﺤــﺎﻛــﺎة
اﻟﻐﺮب ﻋﻤﻠﻴﺘﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﺎن
وﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺰﺗ ـ ــﺎن ،وﺳـ ــﺆاﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻋﺘﺒﺎر
اﻹﺳــﻼﻣــﻮﻳــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻧ ـﻤــﻂ أوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ ﻣﻤﻴﺰ
ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ ﻳﻤﻜﻦ إدراك ﺗﺠﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺑ ـﺤ ــﺚ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ :اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﺒﺤﺚ اﻷرﺷﻴﻔﻲ،
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻟﺨﻄﺎﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻧــﺎﺷ ـﺌ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪاﺛ ــﺔ :ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻷﺳ ـﻠ ـﻤــﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻘ ـﻔــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﻂ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻜــﺮ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ،واﻹﺳـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض ﻟﻌﺒﺪ
اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﺳـ ـ ــﺮوش ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ أﺣـ ــﺪ أﻛـﺜــﺮ
اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ إﺛ ـ ـ ــﺎرة ﻟـﻠـﺠــﺪل
واﻟﺨﻼﻓﺎت ،ﻓﻲ إﻳﺮان ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻣـ ـﻘ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻹﺳــﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻣــﻊ اﻟـﺤــﺪاﺛــﺔ ،ﻓــﺈن اﻹﺳــﻼﻣــﻮﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺪاﺛﺔ وﺛﻨﺎﺋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻣـ ـﺒ ــﺎدﺋـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ .وﺗ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻫ ــﺬه
اﻷﻃ ـ ــﺮوﺣ ـ ــﺔ ﺗـ ـﻨ ــﻮع ﺧ ـﻄ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺤ ــﺪاﺛ ــﺔ
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ،وﺗـ ــﻮﺿـ ــﺢ ﻛ ـﻴ ــﻒ ﺧـﻠـﻘــﺖ
ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎت اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮي

ﻓـ ـﻀ ــﺎء ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻓ ـﻴ ــﻪ أﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣــﻦ
}اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ{.
ﻫـ ــﺪف اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻮﻳ ــﺔ ﺻ ـﻴــﺎﻏــﺔ ﻧ ـﻤــﻮذج
ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺪاﺛــﺔ ﻳﺘﺴﺎوق ﻣــﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻫﺬا
}اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼم اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ{ ،وﻣـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــﻚ ،وﻛ ـﻤــﺎ
ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺳــﻼﻣــﻮﻳــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش ،ﻓﺈن أﻧﻤﺎط اﻟﺤﺪاﺛﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ
ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣــﻦ ﻗﻴﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣــﻮﺟــﻮدة،
ً
ً
وﻳﺴﻬﻢ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﺮاﺛﺎ ﺧﻄﺎﺑﻴﺎ،
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺤﺴﺐ
ً
إذا ﻓـﻬــﻢ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺄﻧـﻤــﺎط
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻳـﺘـﻜــﻮن اﻟـﻜـﺘــﺎب ﻣــﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓـﺼــﻮل:
اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻖ اﻷﻳ ــﺪﻳ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
واﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﻟﺠﺬور اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪاﺛ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺪاﺛ ــﺔ وﻇ ـﻬ ــﻮر
اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ،واﻟﺸﺘﺎت اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻷﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ
اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻮﻳــﺔ ،وﻣـ ـﺸ ــﺮوع أﺳـﻠـﻤــﺔ

اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺮاﺣﻞ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺴــﺎﺧ ـﻄــﻮن
ﻋـﻠـﻴــﻪ ،وﺻ ـﻤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ ،وﻋ ـﺒــﺪ اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ
ً
ﺳﺮوش وﻣﺸﺮوع اﻷﺳﻠﻤﺔ .وأﺧﻴﺮا ﻳﺤﺎول
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﻫﻞ
اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ؟

إرث ﻓﻜﺮي

ً
ً
ً
ً
رﺣﻞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ أﺧﻴﺮا ،ﺗﺎرﻛﺎ ﺧﻠﻔﻪ إرﺛﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻣﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ }ﺧﺮاﻓﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤﻰ{ ،و}اﻟﺘﻜﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ{ ،و»اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ{ ،و}اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة{ ،و}ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎك{ ،و}اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ..ﻋﺎدات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ{ و}اﻟﻤﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ{.

توابل ةديرجلا

•
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ألف ليلة وليلة

ً
ً
َّ
َّ
المأمون يتجول ليال في بغداد بحثا عن «قرة العين»
نستكمل اليوم مع شهرزاد حكايات الليالي العربية ،إذ بدأت
تبتعد عن حكايات الزهاد والعباد التي وعدت بها شهريار
خالل الحلقات السابقة ،لتنتقل إلى قصص الحب العذري،
التي تتحول في قليل منها إلى قصص العشق والهيام.
اليوم تروي شهرزاد قصة أبي عيسى الذي تعرفه بأنه
القاهرة  -ةديرجلا
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شقيق الخليفة المأمون ،والذي ال ّ
يمل الخليفة صحبته.
وقع أبو عيسى في حب جارية ألحد أثرياء بغداد وهام بها
وطلب من أمير المؤمنين أن ّ
يتجول بين سهرات الليل في
بغداد لالستماع إلى جواري اآلخرين والوصول في النهاية
إلى االستماع إلى محبوبته َّ
«قرة العين».

•

أبونواس
يفضح حكاية
هارون الرشيد
مع الجارية في
قصيدة فيأمر
الخليفة بقتله
والسبب« :كالم
الليل يمحوه
النهار»

لما كانت الليلة الثانية والسبعون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
ُيـحـكــى أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن الخليفة
الـمــأمــون ك ــان يستريح إل ــى صحبة أخيه
ً
ً
أبي عيسى ،وكثيرا ما كانا يخرجان معا
لتفقد أح ــوال ب ـغــداد ،ويـحـضــران مجالس
الـعـلــم واألدب وال ـط ــرب فـيـهــا .وروى عمر
بن مسعدة ،أن أبا عيسى هذا وقع في حب
جــاريــة ُمغنية ،كانت عند علي بــن هشام،
ف ـل ـمــا اشـ ـت ـ َّـد ب ــه ال ـ ـغـ ــرام ،وأضـ ـن ــاه ال ــوج ـ ُـد
ً
والهيام ،ولم يجد سبيال إلى الحصول على
إعجاب سيدها بجمالها
تلك الجارية ،لشدة
ََ
وذكائها وغنائهاَ ،دخل على أخيه المأمون
ذات ليلة وقال له :إن هذه الليلة من ليالي
الشتاء الطويلة وفــي مثلها يحلو السهر
وس ـمــاع األصـ ــوات الـجـمـيـلــة ،وق ــد سمعنا
المغنيات ا لــا ئــي عندنا كلهن ،فما قولك
في أن نمضي ليلتنا في سماع المغنيات
عند غيرنا؟
اسـتـحـســن ال ـم ــأم ــون رأي أب ــي عـيـســى،
ً
َّ
«الطيار»،
وخــرج معه ،فركبا زورق ــا اسمه
ولــم يــزل يسير بهما في نهر دجلة ،وهما
جــالـســان يـتـفــرجــان عـلــى مــا ي ـمــران بــه من
المتأللئة باألنوار ،ويطربان
مناظر القصور
َّ
مما ينبعث منها من رنات األوتار ،إلى أن
ص ــارا فــي م ـحــاذاة قصر حميد الطوسي.
أوقفا الــزورق عند مدخله من جهة النهر،
مجلس
ثــم دخــا وس ــارا حـتــى وصــا إلــى
ٍ
معقود ،تجاوبت فيه أنغام الناي والعود،
مع رنين كؤوس ابنة العنقودُ ،
ومدت موائد

الطعام من مختلف األلــوان ،وعبق المكان
بعبير ال ــورد والــري ـحــان ،فنهض الجميع
الستقبالهما ،وبالغوا في الترحيب بهما.
ّ
ولكن أبا عيسى لم يكن يريد إال مجلس علي
بن هشام ،لعله يسعد برؤية «قرة العين»،
ويخف ما يشكوه من آالم البين .وعلى هذا،
قــال ألخيه الـمــأمــون :لــو أننا توجهنا إلى
قصر ابــن هـشــام ،لـطــاب لنا هـنــاك المقام.
فقال المأمون :هيا بنا إليه .ثم قام ومشى
أبــو عيسى بــن يــديــه ،إلــى أن ركـبــا الــزورق
ومـضـيــا فـيــه إل ــى قـصــر اب ــن ه ـشــام ،وكــان
ً
قصرا لم ير الراؤون أحسن منه ،كل أرضه
ُ
ِّ
وجدرانه ،وأعمدته من الرخام ،وقد زينت
بالزخارف العربية والفارسية والرومية،
ُ
وفرش باألبسطة الثمينة الفاخرة ،وامتأل
بالتحف الغالية النادرة.
وما كاد الزورق يقترب من الباب ،حتى
عرفهما بعض الحجاب فأخبروا موالهما،
ُ
فهرع إليهما وأحسن استقبالهما ،ثم مضى
بهما إلى مجلس فيه أكثر من مئة خوان،
عـلـيـهــا م ــن ال ـط ـع ــام أش ـه ــى األلـ ـ ــوان ،ومــن
الـشــراب مــا ينعش األرواح واألب ــدان ،ومن
حولها الجواري والغلمان ،كالحور والولدان
ف ــي ال ـج ـن ــان ،وق ــد دارت ب ـنــت الـ ـح ــان ،في
كؤوس من الذهب الرنان ،زينت باليواقيت
والمرجان .وعلى الجدران تصاوير بديعة
األل ــوان لـفــرســان وأس ــود وغ ــزالن ،وطـيــور
ع ـلــى األغ ـ ـصـ ــان .ج ـلــس ال ـم ــأم ــون وأخـ ــوه
يأكالن ويشربان ،وكان من بين الطعام مئة
لون من لحوم الطير الشهية ،بين مشوية
ومقلية ،ومئة لون من الفواكه .أما الشراب

من
فكان بعضه من ُ عصير األعناب ،وبعضه َّ
المستطاب ،وغيرهما مما لذ
عصير التمر
وطاب وفاق الشهد المذاب ،وكاد للطافته
أن ُيخفى في األكواب!
قال علي بن هشام للخليفة :هل يسمح
موالنا اآلن ،بسماع ما تيسر من األلحان؟
ً
ف ـقــال ال ـمــأمــون :ح ـبــا وك ــرام ــة .فــأشــار ابــن
ه ـشــام إل ــى ب ـعــض غـلـمــانــه إش ـ ــارة خـفـيــة،
ً
فـقــامــوا وغ ــاب ــوا قـلـيــا ثــم رج ـعــوا ومعهم
عشرة مقاعد ذهبية ،ومن خلفهم عشر من
الـجــواري بالمالبس الرومية والفارسية،
ُ َّ
نحورهن ومعاصمهن بالحلي
وقد ازدانت
َّ
الذهبية والآللئ النقية ،ولكل منهن قامة
سمهرية ،وطلعة قمرية بهية .ثــم جلست
الجواري وأخذن في العزف والغناء ،بينما
ً
ال ـم ــأم ــون وأخ ـ ــوه والـ ـح ــاض ــرون جـمـيـعــا
يتمايلون من فرط الطرب واالنتشاء.
اسمها
نظر الخليفة إلــى جــاريــة منهن
َّ
ً
سجاح ،وطلب منها أن تغني لحنا ،فغنت
هذه األبيات ،بلحن بديع النغمات:
أقـ ـبـ ـل ــت أمـ ـش ــي عـ ـل ــى خـ ـ ــوف م ـخــال ـســة
م ـش ــي الـ ـ ـغ ـ ــزال رأى ش ـب ـل ـيــن قـ ــد وردا
سـيـفــي خ ـضــوعــي ،ورم ـح ــي م ــا أكــابــده
مـ ــن حـ ــر شـ ـ ــوق ب ـق ـل ـب ــي اشـ ـت ــد واتـ ـق ــدا
ح ـ ـتـ ــى دخ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ه ـ ـي ـ ـفـ ــاء غ ــانـ ـي ــة
ي ـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــت لـ ـيـ ـلـ ـتـ ـن ــا دامـ ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـنـ ــا أب ـ ـ ــدا!
سألها المأمون :أحسنت يا سجاح ،فلمن
الشعر واللحن؟ أجابت :الشعر لعمرو بن
معد يكرب الزبيدي ،والغناء لمعبد.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــت سـ ـ ـج ـ ــاح
وص ــاحـ ـب ــاتـ ـه ــا ،وجـ ـ ـ ــاءت ع ـش ــر م ـغ ـن ـيــات
آخــريــات ،مالبسهن من الحرير األخـضــر...
ً
ً
فإذا هن أبدع جماال ،وأفتن دالال ،ثم عزفن
وغنين ،فأمتن وأحيين وأنسين المأمون
والحاضرين كل ما فات ،من روائع األلحان
والنغمات ،كانت رئيستهن اسمها ظبية،
ً
فقال لها المأمون :غني لنا لحنا يا فاتنة
الظباء ،فغنت تقول:
َ
حــــــ ٌ
ـور حـ ـ ــرائـ ـ ــر مـ ـ ــا ه ـ ـ ـ َـم ـ ـ ـ ْـم ـ ـ ــن ب ــريـ ـب ــة
ك ـ ـظ ـ ـبـ ــاء م ـ ـكـ ــة ص ـ ـيـ ــدهـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام
ُيـ ـحـ ـسـ ـب ــن مـ ـ ــن لـ ـ ـي ـ ـ ِـن ال ـ ـ ـكـ ـ ــام غ ــوانـ ـي ــا
وي ـ ـص ـ ــده ـ ــن ع ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـنـ ــا اإلس ـ ـ ــام
سألها المأمون :لك درك يا ظبية ،لمن
الـشـعــر وال ـل ـحــن؟ أج ــاب ــت :الـشـعــر لـجــريــر،
والـغـنــاء البــن ســريــج .ثــم انصرفت ومعها
صــاحـبــاتـهــا ،وج ــاءت بـعــدهــن عـشــر جــوار
آخــريــات كأنهن اليواقيت ،ومالبسهن من
الــديـبــاج األح ـمــر ،وجمالهن أبـهــى وأبـهــر،
فـغـنـيــن أبـ ــدع األلـ ـح ــان ،وأت ـي ــن م ــن حسن
ال ـص ـن ـعــة وع ــذوب ــة الـ ـص ــوت ب ـمــا فـ ــاق كل
حسبان .ثم التفت المأمون إلى رئيستهن
ً
واسـمـهــا فــاتــن ،وق ــال لـهــا :اسمعينا لحنا
ً
فاتنا مثلك ،فأنشدت تقول ،بصوت يخلب
القلوب والعقول:
أن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــم بـ ـ ــوص ـ ـ ـلـ ـ ــك ل ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذا وق ـ ـتـ ــه
ـران م ـ ــا ق ـ ــد ذقـ ـت ــه
يـ ـكـ ـف ــي م ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ـ ِ
أن ـ ـ ـ َـت ال ـ ـ ــذي جـ ـم ــع الـ ـمـ ـح ــاس ــن وج ـه ــه
لـ ـك ــن عـ ـلـ ـي ــه تـ ـصـ ـب ــري فــرق ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أن ـ ـف ـ ـقـ ــت عـ ـ ـم ـ ــري فـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــواك ول ـي ـت ـن ــي

ُ
بـ ـ ــكـ ـ ـ ٍـل ت ـ ــداوي ـ ـن ـ ــا ف ـ ـلـ ــم ُيـ ـ ـش ـ ــف مـ ـ ــا ب ـنــا
ـدار خـ ـي ـ ٌـر مـ ــن ال ـب ـعــد
ع ـل ــى أن ق ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـ ِ
ع ـ ـلـ ــى أن ق ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ل ـ ـيـ ــس بـ ـن ــاف ــع
ود
إذا كـ ــان م ــن تـ ـه ــواه ل ـي ــس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ِ

أل ـ ـق ـ ــى ول ـ ـ ـ ــو ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــذي َّأم ـل ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
سألها :أحسنت كل اإلحسان ،فلمن هذه
األبيات ،ومن الذي لحنها؟ أجابت :األبيات
لعدي بن زيد ،واللحن نسجته على منوال
الطريقة القديمة.

هشام بن علي
انصرفت فاتن ومن معها من الجواري
َّ
ال ـم ـغ ـن ـيــات ،وح ــل ــت مـحـلـهــن ع ـشــر ج ــوار
آخريات ،فأطربن بالنغمات ،وكن مرتديات
ً
ثيابا كسرويات ،وقد تفوقن على السابقات،
بكمال الصفات وحالوة األصوات واللفتات
ً
واإلشـ ـ ــارات ،وأع ـجــب ال ـمــأمــون خصوصا
بجارية صغيرة بينهن .سألها :ما اسمك؟
أج ــاب ــت :اس ـمــي رش ــا ي ــا أم ـيــر الـمــؤمـنـيــن.
ً
فـقــال لـهــا :اسمعينا لـحـنــا مـمــا تحفظين،
ْ
فأنشدت تقول:
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور كـ ـ ــال ـ ـ ـغ ـ ـ ـصـ ـ ــن لـ ـ ـم ـ ــا ان ـ ـث ـ ـنـ ــى
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وكـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا رنـ ـ ـ ـ ــا
ش ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـده
وذقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ـ ُـ ـ ـج ـ ـت ـ ـنـ ــي
وك ـ ـ ـن ـ ـ ــا وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــوى بـ ـيـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــا
ً
ً
س ـ ـم ـ ـي ـ ـعـ ــا ُم ـ ـط ـ ـي ـ ـع ـ ــا ون ـ ـل ـ ـن ـ ــا الـ ـمـ ـن ــى

بقي الرشيد
َ
مشغول البال بأمر
الجارية إلى أن طلع
النهار ،فأرسل إليها
يذكرها بوعدها
إياه ّ
فردت عليه
برسالة تلطفت
خاللها في االعتذار

م ــا كـ ــاد الـ ـم ــأم ــون يـ ــراهـ ــا ،ح ـت ــى ب ـهــره
جمالها وبهاها ،ثــم التفت إلــى أخيه أبي
َّ
ّ
وتغيرت حاله
اصفر وجهه
عيسى فوجده
فـقــال لــه :مــا بــك يــا أخــي ،وهــل كنت تعرف
َّ
َّ
هــذه الجارية؟ فــأن وبكى ،وحــن واشتكى،
وقال :نعم يا أمير المؤمنين ،إني بها لمن
المغرمين .ثم جلست «قرة العين» وعزفت
على العود ،فتحرك من الطرب حتى الحجر
بصوت خالب
الجلمود ،وأنشدت بعد ذلك
ٍ
يأخذ باأللباب:
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألدالج
ً
َ
ـاج
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ب ـ ـع ـ ـي ـ ــدا م ـ ـنـ ــك ره ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـجـ ـ ِ
قـ ـ ــد كـ ـ ـ ــان عـ ـيـ ـش ــك م ـ ـثـ ــل ش ـ ـهـ ــد ب ـي ـن ـهــم
ـاج
ف ـ ـ ـغ ـ ـ ــدا ك ـ ـم ـ ـل ـ ــح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ذاك أ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ً
ً
طرب الخليفة طربا شديدا ،وسألها :لمن
الشعر واللحن يا قرة العين؟
فقالت إن الشعر يا أمير المؤمنين لدعبل
الخزاعي ،أما َّ اللحن فهو لزوزور الصغير،
ثم عزفت وغنت هذه األبيات:
ً
إذا ك ـن ــت ت ــرض ـي ــه وي ــرض ـي ــك صــاح ـبــا
َ
ً
ـود
جـ ـه ــارا ،فـكــن ف ـ ًـي الـغـيــب أح ـف ــظ َّ لـلـ ِ
ُ
وال تـ ـ ـص ـ ـ ِـغ ي ـ ــوم ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــوش ـ ــاة ف ـق ــل ـم ــا
َّ
ُي ـب ـل ـغ ــك ال ــواش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون إال مـ ــن ال ـح ـقــد
إال يــا صـبــا نـجــد مـتــى هـجــت مــن نجد
ً
لـقــد زادنـ ــي م ـس ــراك وجـ ــدا عـلــى وج ـ ِـد
َ
و ق ـ ـ ـ ــد ز عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوا أن ا لـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـحـ ـ ــب إذا د نـ ــا
ُي ـ ـمـ ــل وأن الـ ـبـ ـع ــد ُيـ ـشـ ـف ــي م ـ ــن ال ـص ــد

فلما سمعت قرة العين كالمه ،وحققت
وجده بها وهيامه ،عزفت على العود ،وغنت
هذه األبيات:
ً
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
ب ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــن دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواك لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـن ـ ـه ـ ــا
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــول ب ـ ــال ـ ـل ـ ـس ـ ــان
ف ـج ـعــل أب ـ ــو ع ـي ـســى ي ـب ـكــي وي ـن ـت ـحــب،
َّ
ويتوجع ويضطرب ،ثم صعد الزفرات وهو
يبادلها النظرات ،وأنشد هذه األبيات:
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ثـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد ن ـ ـ ــاح ـ ـ ــل
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي ش ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ــاغـ ـ ــل
و لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ا د د ا ؤ ه د ا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ــل
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذر
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــوى عـ ـ ـ ـ ــاذل
يـ ـ ـ ـ ـ ــا رب ال أ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ــل ذا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ت و إ ال فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ج ع ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ــل

ً
ً
طــرب المأمون طربا شــديــدا ،وقــال لها:
زيدينا بالله يا رشا ،فغنت تقول:
وق ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ـهـ ـ ــاة
ت ـ ـخ ـ ـجـ ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر ب ــالـ ـجـ ـبـ ـي ــن الـ ـمـ ـنـ ـي ــر
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر قـ ـمـ ـي ــص
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوق جـ ـ ـس ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد نـ ـضـ ـي ــر
لما انتهت رشــا مــن غنائها كــان الليل
أدب ـ ــر ،وال ـص ـب ــح أسـ ـف ــر ،ف ـت ـه ـيــأ ال ـم ــأم ــون
ً
لالنصراف مكتفيا بما رأى وسمع ،ولكن
أخــاه أشــار إليه أن ينتظر ،وقــال لعلي بن
ً
هـشــام :الخليفة يسره أن يسمع لحنا من
ً
«ق ــرة الـعـيــن» ،فـقــال لــه :حـبــا وكــرامــة .وأمــر
إح ــدى ال ـج ــواري ال ـح ــاض ــرات ،بــاسـتــدعــاء
ً
«ق ــرة الـعـيــن» ،فـقــامــت وغــابــت قـلـيــا داخــل
ال ـق ـصــر ،ثــم رج ـعــت ومـعـهــا جــاريــة كأنها
قضيب بان ،لها عينان فتانتان ،وحاجبان
كأنهما قوسان ،وعلى رأسها تاج من الذهب
األح ـمــر ،مــرصــع بــالــدر والـجــوهــر ،وتحته
عصابة مكتوب عليها بالزبرجد:
ّ ّ
جنية ولها جن تعلمها
رمي القلوب بقوس ما لها وترُ
ٍ
ِ

لما فرغت من إنشادها ،قال أبو عيسى
ألخيه الـمــأمــون :أت ــأذن لــي فــي الــرد عليها
يــا أمير المؤمنين؟ فــأذن لــه فــي ذلــك فقال
أبو عيسى:
سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــت ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إن َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــب
وأخ ـ ـف ـ ـي ـ ـ ُـت ال ـ َـمـ ـحـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـض ـم ـي ــر
فـ ـ ـ ــإن ظ ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـهـ ـ ــوى فـ ـ ــي دمـ ـ ـ ـ ـ ِـع ع ـي ـنــي
ف ـ ـم ـ ــا ل ـ ـ ــي غ ـ ـي ـ ــر دمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي م ـ ـ ــن س ـم ـي ــر

الخليفة يستقل
َّ
«الطيار»
الزورق
في نهر دجلة
ويتطلع إلى
أضواء القصور
ً
ليال ويستمع إلى
نغمات الليالي
الساهرة

ثم رمى أبو عيسى نفسه على هشام بن
علي ،وأخــذ يقبله ويبكي .فقال له هشام:
أب ـشــر ي ــا س ـيــدي بـنـيــل الـ ـم ــرام ،وم ــا دمــت
ْ
عاشقين،
أنــت و{ق ــرة الـعـيــن» ،قــد صرتما
فأنا أشهد الله وأمير المؤمنين ،وجميع
الحاضرين ،على أني وهبتها لك ،فشكره
أب ـ ــو ع ـي ـســى والـ ـم ــأم ــون ع ـل ــى أري ـح ـي ـت ــه،
وانـصــرفــا ومعهما الـجــاريــة «ق ــرة العين»،
وبقيت عند أبي عيسى في سعادة وسرور،
إلى أن وافاهما القدر المقدور ،فانتقال إلى
ُ
القبور بعد القصور ،وإلى الله ترجع األمور.

الرشيد وأبو نواس
لما كانت الليلة الثالثة والسبعون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد أن الخليفة هارون الرشيد ،انتابه
بقلق شــديــد ،فقام
األرق ذات ليلة ،وشعر
ٍ
يـتـمـشــى ف ــي ج ــوان ــب ق ـص ــره ،ل ـي ـ ًسـ ِّـري عن
نفسه .فيما هــو كــذلــك لقي جــاريــة لــه كان
ً
ُمعجبا بجمالها وداللها وذكائها ،والحظ

عليها أنها تتمايل من شــدة سكرها .لما
َ
الفرار منه
استوقفها ليتحدث إليها ،حاولت
إلى مقصورتها ،فلحق بها وجذب رداءها
مــن خـلـفـهــا ،فسقط عــن منكبيها ،وانـحــل
أزاره ــا ...فبدا ُما كــان يغطيه من جسمها،
فــاشـتــد افـتـتــانــه بـهــا ،وأراد أن يصحبها
إ لــى مقصورتها ،فاعتذرت م ـ ـ ـ ــن عـ ـ ــدم
فـ ـ ــي هـ ــذه
اسـتـطــاعـتـهــا تـلـبـيــه طلبه

ُ
الليلة ،قائلة :فــي الصباح أكــون فــي حالة
أصلح لمجالسة أمير المؤمنين ومؤانسته.
الخليفة يستقل الـ ــزورق «ال ـطـ َّـيــار» في
نـهــر دجـلــة ويـتـطـلــع إل ــى أض ــواء الـقـصــور
ً
إلى نغمات الليالي الساهرة،
ليال
ويستمع ً
ْ
ُ
وختمتها مداعبة إياه بقولها »:كالم الليل
يـمـحــوه الـنـهــار» .لـمــا قــرأ رســالـتـهــا ،ازداد
ً
ً
شوقا إليها وإعجابا بفطنتها ،وسأل عمن
بالباب من الشعراء ،ثم أذن لهم في المثول
ً
بين يديه ،وقال لهم :أنشدوني شعرا يكون
فيه« :كالم الليل يمحوه النهار».
فـتـقــدم الــرقــاشــي ال ـشــاعــر وأن ـش ــد هــذه
األبيات:
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــدي
لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا و سـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــداد ُ
دار
ُ
ً
وك ـ ـي ـ ــف أطـ ـ ـي ـ ــق ع ـ ـنـ ــك الـ ـ ـي ـ ــوم ص ـ ـبـ ــرا
ولـ ـ ـي ـ ــس لـ ـمـ ـهـ ـجـ ـت ــي عـ ـ ـن ـ ــك اص ـ ـط ـ ـبـ ــار
ً
ك ـ ـ ـفـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرا ب ـ ـ ـقـ ـ ــولـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي دالل
«كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل يـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوه الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار»
فقال لــه الرشيد ،أجــدت وأمــر لــه ببدرة
من الذهب ،ثم تقدم دعبل الخزاعي ،فأنشد
هذه األبيات:
م ـ ـ ـتـ ـ ــى تـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــو وق ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــك مـ ـسـ ـتـ ـط ــار
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
ً
ً
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــركـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك ص ـ ـ ـب ـ ـ ــا م ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــامـ ــا
ٌ
ُ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزور وال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزار
إذا و عـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ثـ ـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ــا لـ ـ ــت
«كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل يـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوه الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار»
فقال له الرشيد :أجدت وأحسنت ،وأمر
له ببدرتين من الذهب .ثم تقدم أبو نواس
فقبل األرض بين يــدي الخليفة وقــال :هل
يــأذن لــي مــوالي فــي أن أنشد مــا أوحــى به
شيطان شعري في هذا المعنى ،من الوزن
وال ـقــاف ـيــة ،فـ ــأذن ل ــه ف ــي ذلـ ــك ،وأن ـش ــد أبــو
نواس يقول:
ت ـ ـ ـمـ ـ ــادى الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــر وان ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــع سـ ـك ــري
وجـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـلـ ـ ــم ي ـ ـ ـغـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــار
ول ـ ـي ـ ـلـ ــة أق ـ ـب ـ ـلـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــر سـ ـك ــرى
ولـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــن ّزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــار
وق ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـق ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردا عـ ـ ـ ــن م ـن ـك ـب ـي ـه ــا
مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـم ـ ـي ـ ــش وا ن ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــل اإلزار
فـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ي ـ ــانـ ـ ـع ـ ــات
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أغـ ـ ـ ـص ـ ـ ــانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا دنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار
فـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا :أال وصـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـي ـ ــرج ـ ــي؟
ف ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــت :ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ــد ي ـ ـح ـ ـل ـ ــو ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزار
وجـ ـ ـ ــاء غ ـ ـ ــد ،ف ـ ـق ـ ـلـ ــت :الـ ـ ــوعـ ـ ــد؟ قـ ــالـ ــت:
«كـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــل ...يـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوه الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار»
لما سمع الرشيد هــذه األبيات من أبي
نواس ،قال له :قاتلك الله! ال بد من أنك كنت
معنا في تلك الساعة ،وما جزاؤك على هذا
ً
إال ضرب عنقك ،لتكون عبرة لغيرك .فقال
له أبو نــواس :والله يا أمير المؤمنين ،ما
ُ
فارقت بيتي طوال تلك الليلة ،ولكن شيطان
َّ
شعري هو الــذي أوحــى إلــي بما قلت ،وقد
قال الله تعالى في كتابه العزيز »:والشعراء
واد
يتبعهم ال ـغــاوون .ألــم تــر أنهم فــي كــل ٍ
يهيمون .وأنهم يقولون ما ال يفعلون».
فـضـحــك الــرش ـيــد ،وع ـفــا ع ـنــه ،وأمـ ــر له
بجائزة مضاعفة.

عائشة بنت طلحة ومصعب
قــالــت ش ـهــرزاد للملك شـهــريــار :يحكى
أيها الملك السعيد أن أبا األســود الدؤلي
واض ــع «عـلــم الـنـحــو» ،اش ـتــرى جــاريــة في
عينيها َح ـ َـول ،فلما قـ َّـدمـهــا ألهـلــه أخــذوا
ً
يعيرونها بــذلــك الـ َـحـ َـول ،ويـعــدونــه عيبا
ف ـي ـهــا ،ووج ــده ــا مـ ــرة وهـ ــي ت ـب ـكــي لـهــذا
الـ ـسـ ـب ــب ،ف ـط ـيــب خ ــاط ــره ــا ،وأنـ ـش ــد فــي
ً
وصفها قائال:
ي ـع ـي ـبــون ـهــا ع ـنــدهــا وال ع ـيــب عـنــدهــا
س ــوى أن ف ــي الـعـيـنـيــن ب ـعــض الـمــآثــر
ً
ف ـ ــإن ن ـ ـظـ ــرت ي ـ ــوم ـ ــا لـ ـعـ ـي ـ ٍـب أم ــام ـه ــا
ثـ ـ ـن ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــه عـ ـيـ ـنـ ـيـ ـه ــا بـ ـنـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــاذر
ومما يحكى أن مصعب
ب ــن ال ــزب ـي ــر ب ــن الـ ـع ــوام،
ً
سمع يوما جارية عنده
تنشد هذين البيتين:

ً
ن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــم ،ثـ ـ ـغ ـ ــره ـ ــا دائـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـشـ ـتـ ـه ــى
ل ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــل ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــم
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ــه
ً
وبـ ـ ــال ـ ـ ـظـ ـ ــن حـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـكـ ــم
سألها :مــن قائل هــذا الشعر ،وفــي من
قــالــه؟ فأجابت :لست أدري قائله ،ولكني
أحـفـظــه م ــن عـهــد بـعـيــد ،وق ــد أذك ــرن ــي به
اآلن ،إني سمعت بعض الجواري يتحدثن
عــن جـمــال عائشة بنت طلحة .فـقــال لها:
أهي من الحسن ،بحيث ينطبق عليها هذا
الوصف؟ فاجابته :بل هي أجمل وأكمل...
وإن وجهها ألضوأ من الصبح إذا تنفس،
وشـ ـع ــره ــا أحـ ـل ــك م ــن ال ـل ـي ــل إذا ع ـســس،
ولـهــا عينان ن ـجــاوان ،فوقهما حاجبان
كأنهما قوسان ،وتحتهما خدان أسيالن،
يتوسطهما أنف أقني واضح االتزان ،وفم
جـمــع بـيــن الـلــؤلــؤ وال ـمــرجــان .أم ــا عنقها

ً
فهل رأيــت إبريقا من الفضة النقية ،وأما
صدرها فهل رأيــت الــروضــة الجنية ،وقد
أينعت ثمارها الشهية؟ ثم لها من دون ذلك
فخدان ملفوفان ،وساقان مستويتان ،وهي
ف ــوق ذل ــك كـلــه فصيحة الـكـلـمــات ،مليحة
اإلشارات واللفتات.
ً
فقال لها مصعب :حسبك وصـفــا ،فقد
ً
زدتـنــي بها شـغـفــا .ثــم سعى حتى تــزوج
عائشة فكانت قرة لعينيه ،وفرحة لقلبه،
إلى أن توفاه الله.
وأدرك ش ـهــرزاد الـصـبــاح فسكتت عن
الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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جريمة

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

العائلة تستعد
الستقبال ابنها
منذ لحظات
الفجر األولى

األب تسلم جثمان
ابنه الوحيد من
المشرحة بعد
غيابه عامين
كاملين

داخـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـقـ ــر إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الخاصة بالقاهرةّ ،
تقدم الشاب حسن
ً
بخطوات متثاقلة متجها إلى مكتب
المدير الذي استدعاه فجأة.
ك ـ ــان الـ ـخ ــوف ي ـم ــأ ق ـل ــب ال ـش ــاب
ً
البالغ من العمر  22عاما خشية أن
يكون أحد زمالئه شكاه إلى مديره
الذي ال يتفاهم إال بلغة الخصم من
الراتب أو الطرد الفوري من العمل!
ّ
تــوقــف الـمــوظــف حـســن إزاء بــاب
مكتب المدير .طرق الباب ثم فتحه
ع ـن ــدم ــا ج ـ ـ ــاء ه ص ـ ــوت مـ ــن ال ــداخ ــل
يقول :ادخل.
دخل الشاب حسن وعالمات الذعر
ب ــادي ــة ع ـلــى ق ـس ـمــات وج ـه ــه .ولـكــن
المدير على عكس مـخــاوف الشاب
قــابـلــه بــابـتـســامــة تــرحـيــب وقـ ــال له
بهدوء:
 اقعد يا حسن.تردد الشاب في الجلوس فعاجله
ً
مديره بنبرة غضب قائال:
 ما تقعد يا ابني.ً
جلس حسن فورا ،وقد عاد الرعب
يمأل قلبه بعدما نهره مديره وأمره
بــال ـج ـلــوس ب ـغ ـضــب .ل ـح ـظــات ســاد
خــالـهــا الـصـمــت فــي الـمـكـتــب حتى
ً
قـطـعــه ال ـم ــدي ــر م ــوج ـه ــا ك ــام ــه إلــى
الشاب الخائف:
 انت من إيتاي البارود يا حسنمش كده؟
ورد ال ـشــاب ب ـصــوت اخـتـلــط فيه
الرعب بالذعر:
أيوه سعادتك.
وعاد المدير يقول ولكن بابتسامة
على وجهه:
 ده ان ــت بـلــديــاتــي ب ـقــى .كــويــسأوي.
لم يفهم حسن ما يرمي إليه مديره
ولكنه أجابه بلباقة:
ده شرف ّ
لي سعادتك.
ُ
أعجب المدير بلباقة الشاب حسن
فسأله:
 مــش عــاوز تاخد أج ــازة يومينتزور أهلك في البلد؟
انفرجت أسارير الشاب وزال عنه
الخوف وقال في أدب:
يا ريت والله يا فندم .ده أنا بقى
لى سنتين ما زرتش البلد...
ً
وقاطعه المدير قائال:
 خ ــاص خــد يــومـيــن أجـ ــازة .أنــامبسوط من شغلك .انت مجتهد .بس
وانت مسافر هاديلك حاجة توصلها
ألهلي في ايتاي البارود.
ورد ال ـ ـشـ ــاب حـ ـس ــن بــاب ـت ـســامــة
عريضة ارتسمت على وجهه:
تحت أمر سعادتك.
انتهى اللقاء بين حسن ومديره
ال ـش ــرس عـلــى خ ـيــر .وخـ ــرج الـشــاب
ً
س ـ ـع ـ ـيـ ــدا وه ـ ـ ــو يـ ـ ـق ـ ــول فـ ـ ــي ن ـف ـس ــه:
«صـحـيــح الـلــي تـخــاف مـنــه مافيش
أحسن منه!».

مكالمة
فــي فــرحــة كبيرة وعــارمــة ،أمسك
واتصل بوالده
الشاب حسن جواله ّ
ال ـح ــاج مـصـيـلـحــي وزف ل ــه الـخـبــر
السعيد .لم ينم الحاج مصيلحي في
تلك الليلة التي تلقى فيها مكالمة
ابنه الوحيد حسن الغائب عنه منذ
عامين كاملين.
شوق األب والحنين إلى ابن عمره
ّ
طـ ّـيــرا ال ـنــوم مــن عينيه بـعــدمــا أكــد

حسن خالل المكالمة أنه سيحضر
في صباح اليوم التالي إلــى القرية
بعد حصوله على إجازة سريعة من
عمله لمدة  48ساعة.
ً
ظــل ا لـحــاج مصيلحي مستيقظا
ح ـت ــى س ـم ــع آذان ال ـف ـج ــر .ه ـ ـ ّـب مــن
ف ــراش ــه .تــوضــأ وص ـلــى ال ـف ــرض ثم
أسـ ـ ــرع ي ــوق ــظ زوجـ ـت ــه وب ـن ــات ــه مــن
نومهن حتى يبدأن عملهن في إعداد
ً
أن ــواع الـطـعــام كــافــة احـتـفــاال بقدوم
االبن العائد بعد غياب طويل.
وم ـ ــع ن ـس ـم ــات الـ ـصـ ـب ــاح األول ـ ــى
ّ
تحو ل البيت المتواضع في إحدى
القرى التابعة لمركز إيتاي البارود
ً
بمحافظة البحيرة ( 140كيلومترا
ش ـمــال ال ـقــاهــرة) إل ــى خـلـيــة نـحــل ال
ت ـهــدأ .األم وبـنــاتـهــا ال ـثــاث جمعن
ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـطـ ـي ــور وب ـ ــدأن
ت ـن ـظ ـي ـف ـهــا وإعـ ـ ــدادهـ ـ ــا لـ ـتـ ـك ــون فــي
استقبال االبن الوحيد فور وصوله.
بينما جلس األب والسعادة تطل من
عينيه فـهــا هــو بـعــد ســاعــات قليلة
سيرى ابنه ويأخذه في حضنه بعد
طول غياب.
ك ــان الــوقــت يمضي بـبــطء شديد
عـلــى األب الـمـتـلـ ِّـهــف لـلـقــاء وح ـيــده.
وك ـ ــي ي ـق ـطــع م ـل ــل االنـ ـتـ ـظ ــار جـلــس
ال ـحــاج مصيلحي إزاء مـنــزلــه ودار
في رأسه شريط طويل من الذكريات
التي جمعته مع ابنه الوحيد حسن.
ً
بدأ منذ لحظة الوالدة مرورا بمراحل
العمر المختلفة للشاب الذي حصل
م ـنــذ عــام ـيــن ع ـلــى دبـ ـل ــوم ال ـت ـجــارة
وال ـت ـحــق بـصـعــوبــة بــالـغــة بوظيفة
ب ـ ــإح ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
القاهرة أخذته من بين أحضان والده
وأفراد أسرته في القرية.
وم ــع شــريــط الــذكــريــات الجميل
ل ـ ــم ي ـ ـ ــدر الـ ـ ـح ـ ــاج م ـص ـي ـل ـح ــي ســر
االنـقـبــاضــة ال ـتــي اجـتــاحــت صــدره
رغم أن شريط ذكرياته الطويل مع
وحيده والــذي ّ
يمر في رأسه مليء
بلحظات الفرح والسعادة .استعاذ
األب بــالـلــه مــن الـشـيـطــان الــرجـيــم.
ن ـظــر ف ــي ســاعــة ي ــده ال ـتــي أش ــارت
ً
إل ــى الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ــرا فــأوقــف
شريط الذكريات الــدائــر في رأســه،
وراح يصرخ في أهل بيته لإلسراع
بـ ــإعـ ــداد الـ ـطـ ـع ــام ل ــاب ــن الـمـنـتـظــر
قدومه بين لحظة وأخرى.

ّ
توقف القطار

ّ
فــي ه ــذه الـلـحـظــة ،تــوقــف القطار
القادم من القاهرة إزاء رصيف محطة
س ـكــة حــديــد إي ـت ــاي ال ـ ـبـ ــارود .هبط
منه حسن الشاب العائد في إجازة
قصيرة لزيارة أسرته بعد غياب.
أمسك بحقيبة يده ولفة صغيرة
ت ـس ـل ـم ـه ــا م ـ ــن م ـ ــدي ـ ــره قـ ـب ــل س ـف ــره
إليصالها إلى أحد األقارب في إحدى
ال ـق ــرى ال ـقــري ـبــة م ــن قــري ـتــه .وغـ ــادر
ً
حسن محطة ا لـقـطــار متوجها إلى
موقف الحافالت ليستقل مواصلة
ً
أخرى إلى قريته التي تبتعد كثيرا
عن محطة القطار
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف .ل ـ ـبـ ــى ن ـ ـ ـ ــداء أحـ ــد
مـ ـ ـع ـ ــاون ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى إحـ ـ ــدى
ً
الحافالت الــذي دعــاه للركوب قائال
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لــه «ارك ــب مـعــانــا هنا
أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ

ثــوانــي وه ـن ـت ـحــرك» .وج ـلــس حسن
ينتظر الركاب للتحرك.

السجن المشدد
 7سنوات لسائق
الحافلة وهي
عقوبة الضرب
المفضي إلى
الموت

ً
فـ ـ ـع ـ ــا ،امـ ـ ـت ـ ــأت الـ ـح ــافـ ـل ــة ول ـك ــن
الغريب أنها لم تتحرك!
راح حسن يسأل في دهشة عن سر
بقاء الحافلة في مكانها رغم اكتمال
ً
عدد الركاب ،ولكنه لم يتلق ردا من
أح ــد ،فـصــاح ال ـشــاب بــأعـلــى صوته
ً
مناديا السائق خلف عجلة القيادة
ً
وسأله قائال:
• خير يا اسطى .انت مستنى إيه؟
رد السائق بحنق:
 لسه العدد ما كملش!ً
ً
تلفت حسن حوله يمينا وشماال
ليتأكد أن عدد الركاب داخل الحافلة
يكفي بل ويزيد عن طاقتها .ثم عاد
يقول للسائق:
• إزاي بـقــى .مــا الـعــربـيــة مليانة
أهي!
وق ـ ــاطـ ـ ـع ـ ــه الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــق فـ ـ ــي غ ـضــب
وعصبية:
 وانت مالك يا سيدنا األفندي .ماتخليك في حالك وبالش كالم كتير!
لم يعجب حسن رد السائق فعاتبه
ً
قائال:
• يــا اسـطــى وران ــا أش ـغــال .وأنــت
معطلنا كلنا.
كان حسن يحاول بكلماته تشجيع
بقية الركاب على اتخاذ موقفه نفسه
بضرورة انطالق السائق بالسيارة.
ولـكـنـهــم تـجــاهـلــوا األمـ ــر ،مــا شجع
ال ـســائــق ع ـلــى إعـ ــان ت ـح ــدي حسن
ً
قائال بغضب:
 بقى كده .طيب العربية دي مشهتتحرك النهارده .واتفضلوا كلكم
انزلوا بقى خدوا عربية تانية!
ال ـ ـفـ ــرمـ ــان الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره س ــائ ــق
الحافلة ألزم الركاب الخائفين على
الـ ـن ــزول ،إال حـســن الـ ــذي أخ ــذ األمــر
على كرامته فكان الوحيد الذي أبدى
اع ـتــراضــه وط ــال ــب ال ـســائــق بــإعــادة
األج ـ ــرة ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا لحظة
ركوبه الحافلة.
ه ـنــا ث ــار ال ـســائــق ورفـ ــض إع ــادة
الجنيهات التي تسلمها من الركاب
فما كان من الشاب حسن إال أن قال
له بأعلى صوته:
• ال .أنت باين عليك حرامي وقليل
األدب كمان!

مطواة
الجملة األخيرة التي خرجت على
لـســان ال ـشــاب حـســن اشـعـلــت نـيــران
الغضب في قلب وعقل سائق الحافلة
الذي فوجئ به الجميع يخرج مطواة
م ــن ب ـيــن ط ـيــات مــاب ـســه وف ــي لمح
البصر يغرسها بكل قسوة في قلب
الـشــاب حسن الجالس فــي الحافلة
وفي عينيه نظرات التحدي!
في لحظة انفجرت الدماء من قلب
حسن .لم يتحرك الشاب من مكانه.
ً
سقط صريعا في الحال وسط ذعر
ال ــرك ــاب ال ــذي ــن هـ ــرول ك ــل مـنـهــم في
اتـ ـج ــاه مـخـتـلــف خ ـش ـيــة أن ي ـنــالــوا
مـصـيــر ال ـش ــاب نـفـســه الـ ــذي تـحـ ّـدى
سائق الحافلة.

حــالــة مــن الــرعــب شـهــدهــا موقف
الـ ـح ــاف ــات .ال ـك ــل ي ــرك ــض وي ـصــرخ
بأعلى صوته :قتيل .قتيل!
وبعد دقائق وصل رجال الشرطة
إلى المكان وأمسكوا بسائق الحافلة
ال ـقــاتــل واقـ ـت ــادوه إل ــى قـســم شــرطــة
مــركــز إي ـتــاي ال ـب ــارود بينما حــاول
عـ ــدد م ــن األهـ ــالـ ــي إسـ ـع ــاف ال ـشــاب
حسن ونقلوه بسرعة إلى مستشفى
إيـتــاى ال ـبــارود ال ـعــام .ولـكــن الوقت
كان قد فات!

جثة هامدة
حسن مات!
جملة قاسية سمعها األب الحاج
ً
مصيلحي و س ـقــط بـعــد هــا مغشيا
عليه .عندما استيقظ ،وجد نفسه في
مشرحة المستشفى إزاء جثة وحيده
حسن الذي كان ينتظر قدومه عامين
كاملين .وعندما وصل إليه ابن عمره
كان فارق الدنيا كلها على يد سائق
بلطجي ال يعرف قلبه الرحمة.
حفلة استقبال االبن الغائب حسن
تـحـ ّـولــت إل ــى مــأتــم كبير فــي أرج ــاء
ال ـق ــري ــة .ال ـن ـس ــاء ات ـش ـحــن بــال ـســواد
وأبناء عموم القتيل أصروا على عدم
إقامة سرادق للعزاء قبل أن ينتقموا
لـمـقـتــل اب ــن عـمـهــم ح ـســن ،وق ـبــل أن
يعودوا برأس سائق الحافلة القاتل
إلى قريتهم!
ف ــي ق ـســم شــرطــة إي ـت ــاي ال ـب ــارود
كانت الحراسة مشددة على القاتل
بعدما أفادت التحريات بوجود نية
لدى أهل القتيل الشاب لالنتقام من
سائق الحافلة البلطجي .كان رجال
الشرطة يخشون افتعال أحد أقارب
القتيل مشكلة ما يدخل على إثرها
إلى الحجز حيث القاتل وينال منه.
ً
لذلك أخذوا تعهدا من األب المكلوم
ال ـح ــاج مـصـيـلـحــي ب ـعــدم الـتـعــرض
للمتهم كــي تــأخــذ الـعــدالــة مجراها
وينال القاتل عقابه بالقانون.
وافق الحاج مصيلحي رغم النار
التي كانت تأكله من الداخل حسرة
ع ـل ــى ف ـق ــده اب ـن ــه ال ــوحـ ـي ــد .الـمـتـهــم
ب ــدوره لــم ينكر جريمته إزاء رجــال
ال ـش ــرط ــة وم ـم ـثــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة.
فاألمور ثابتة عليه وأداة الجريمة
(المطواة) كانت في حوزته وعليها
دمــاء الشاب القتيل .النيابة العامة
بعد سماع اعترافات السائق القاتل
قــررت إحالته إلــى محكمة جنايات
إيتاي البارود التي عقدت جلساتها
بــر ئــا ســة المستشار محمد شعيب

وعـضــويــة المستشارين أحـمــد أبو
الفتوح وعماد خالد.
وبدأت جلسات المحاكمة .اعترف
السائق القاتل بجريمته إزاء هيئة
ً
المحكمة معلال ذلك بغضبه العارم
مــن القتيل عندما نعته بــأ نــه لص،
ف ـلــم ي ـت ـمــالــك أع ـص ــاب ــه وط ـع ـنــه في
قلبه .واستمع الحاج مصيلحي من
الـقــاتــل عــن كيفية ارتـكــابــه جريمته
وقلبه يتمزق من األلم لفراق وحيده
ً
وابن عمره حسن الذي مات غدرا في
ريعان شبابه.
وف ــي ن ـهــايــة ج ـل ـســات الـمـحــاكـمــة
ق ـض ــت ه ـي ـئ ــة ال ـم ـح ـك ـمــة ب ـم ـعــاق ـبــة
السائق القاتل بالسجن المشدد سبع
سنوات .هنا قفز الحاج مصيلحي
ً
ً
من مكانه معترضا ومطالبا بإعدام
ق ــات ــل ابـ ـن ــه ال ــوحـ ـي ــد ،ولـ ـك ــن هـيـئــة
ّ
المحكمة أكدت في حيثيات حكمها
أن المتهم نال أقصى عقوبة لجريمة
الضرب الذي يفضي إلى موت ،إذ لم
تتوافر نيه مبيتة من القاتل الرتكاب
جريمته ،كذلك عنصر سبق اإلصرار
وال ـت ــرص ــد غ ـيــر ق ــائ ــم ف ــي الـجــريـمــة
التي ُوصفت بأنها مجرد مشاجرة
وقعت بين الطرفين بسبب الخالف
على األجرة.

السائق اعترف
بجريمته إزاء
هيئة المحكمة
ً
معلال ذلك بغضبه
العارم

الثأر
ً
خــرج ال ـحــاج مصيلحي مــن قــاعــة المحكمة مستندا إلــى أبناء
أشـقــائــه الــذيــن أص ــروا على األخ ــذ بــالـثــأر مــن الـســائــق الـقــاتــل بعد
قضائه مــدة العقوبة وخــروجــه من السجن .ورفــض األب المكلوم
ً
هذا الرأي قائال لهم:
ً
* ابني حسن مات شهيدا والقاتل أخد جزاء ه بالقانون.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3797الثالثاء  ٥يونيو 2018م  ٢٠ /رمضان 1439هـ

دين ودنيا
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الداعية الفلسطينية نائلة هاشم صبري لـ ةديرجلا:.

نساء الغرب مهتمات بمعرفة ً اإلسالم ونساؤنا منشغالت بالموضة

«الثقافة اإلسالمية في بلداننا العربية ضعيفة جدا»
ً
تعد الفلسطينية نائلة هاشم صبري والمشهورة بـ"أم عمار" أول امرأة تفسر القرآن الكريم كامال في العالم العربي
واإلسالمي ،وهي نموذج للمرأة الداعية التي تظهر حقيقة تعاليم اإلسالم لنساء العالم خالل رحالتها للدول الغربية
بصحبة زوجها الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس وخطيب المسجد األقصى المبارك ،وقد
اعتنقت الكثير من النساء اإلسالم على يديها بعد االستماع لكالمها عن اإلسالم ًفي المحاضرات والندوات العامة
ويطلقون عليها في الغرب مفتية النساء" ...الجريدة" التقتها خالل زيارتها أخيرا للقاهرة ،وكان هذا الحوار:
القاهرة  -أحمد فوزي

مؤسساتنا
الدينية
غائبة
وليس لها
دور في
المجتمع

● مــا قـصــة تفسيرك للقرآن
الكريم؟
 ه ــي رح ـل ــة م ــع ك ـت ــاب الـلــهت ـ ـعـ ــالـ ــى م ـ ـنـ ــذ الـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــر ،ف ـق ــد
كـ ــان والـ ـ ــدي مـفـتـيــا لـمـحــافـظــة
ق ـ ـل ـ ـق ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت ع ـل ــى
الـ ــدراسـ ــة ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ،وكـنــت
م ــدرس ــة ل ـل ـع ـلــوم ال ــدي ـن ـي ــة فــي
مــدارس السعودية ،ثم تفرغت
لكتابة التفسير  20سنة قرأت
خاللها كتب الحديث والتوحيد
وأكثر من  150تفسيرا للقرآن،
ومـعـظـمـهــا فـيـهــا إســرائـيـلـيــات
تجنبتها كلها وصدر التفسير
ب ـع ـنــوان (الـمـبـصــر فــي تفسير
القرآن) في  11مجلدا طبع أوال
في دولة اإلمارات عام  ،1997ثم
طـبــع فــي الـبـحــريــن ع ــام ،2003
ولي مؤلفات عدة آخرها كتاب
(أس ـم ــاء ال ـلــه الـحـسـنــى) وطبع
ف ــي األردن وص ـ ــدر ف ــي أرب ـعــة
مجلدات.

اإلسالمية في دول العالم ،وقد
زرت ن ـح ــو  32دولـ ـ ــة كــداع ـيــة
ومحاضرة عن اإلسالم ،وأعقد
ندوات للنساء ،وأخيرا كنا في
تركيا وألقيت ندوة عن اإلفتاء،
ً
وحاليا أعقد دورات للنساء في
تفسير القرآن كل دورة تستغرق
س ـن ـت ـيــن وت ـ ـخـ ـ َّـرج ف ـي ـهــا ث ــاث
دفعات حتى اآلن.
● كـ ــداع ـ ـيـ ــة إسـ ــام ـ ـيـ ــة ول ــك
زيارات لدول عدة كيف تجدين

الثقافة اإلسالمية فــي البلدان
العربية وفي الغرب؟
 أل ـم ــس االهـ ـتـ ـم ــام ب ـهــا فــيالـ ـغ ــرب أكـ ـث ــر ،ح ـي ــث ال ـت ـهــافــت
على معرفة اإل س ــام حتى في
المحاضرات .مثال في البرازيل
ً
اعتنق عدد كبير جدا اإلسالم،
وك ـنــت أل ـقــي م ـحــاضــرة يوميا
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ح ــول
ت ـف ـس ـي ــر ال ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ك ــان
ّ
يحضرها العديدات ممن أعلن
إسالمهن بمجرد معرفة حقيقة

● ماذا عن نشاطك الدعوي؟
 ل ــي م ـح ــاض ــرة دي ـن ـي ــة كــلأس ـبــوع فــي الـمـسـجــد األقـصــى
يحضرها عدد كبير من النساء
من كل المناطق ،وأيضا اسافر
ضمن الوفد الديني مع زوجي
الشيخ عكرمة صبري للمشاركة
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات وال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات

اإلسالم وتعاليمه السمحة ،أما
فــي بـلــدانـنــا الـعــربـيــة فالثقافة
ً
اإلسالمية ضعيفة جدا.
● ما السبب في ذلك؟
 ب ـس ـب ــب انـ ـشـ ـغ ــال الـ ـن ــاسباألحداث وتمسكهم بالتقاليد
الغربية والتهافت على معرفة
الموضة خصوصا المرأة ،فهي
ال تهتم بالثقافة وال الكتب وال
الدين.
● أين المؤسسات الدينية؟
 غ ــائـ ـب ــة ول ـ ـيـ ــس لـ ـه ــا دوروك ـن ــت رئ ـي ـســة جـمـعـيــة نـســاء
اإلس ـ ــام طـ ــوال  30ع ــام ــا ،لكن
حينما تولى الرئيس محمود
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ،أغ ـ ـ ـلـ ـ ــق الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ك ـل ـه ــا خ ــاص ــة
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،واض ـ ـ ـطـ ـ ــررت لـغـلــق
الجمعية لعدم وجود دعم مادي
لإلنفاق عليها.

● هـ ــل مـ ــا ن ـ ـ ــراه مـ ــن ت ـطــرف
وإرهاب يعد نتيجة البتعادنا
ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــافـ ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة
الصحيحة؟
 ط ـب ـي ـعــي جـ ــدا والـ ـح ــل فــيجذب الناس لالهتمام باألمور
الدينية.
● هل بالضرورة تكون المرأة
على قدر من الثقافة اإلسالمية؟
 يجب عليها اإللمام بمبادئاإلسالم فذلك يؤثر على األبناء.

نائلة صبري متحدثة إلى محرر «الجريدة»

فتاوى عصرية

● م ــا دور ال ـم ــرأة ف ــي غــرس
الثقافة اإلسالمية لدى النشء؟
 ل ـل ـمــرأة دور م ـهــم وعـظـيــمف ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن تـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى
تــرب ـيــة أب ـنــائ ـهــا ح ـتــى الـتـلـفــاز
والفضائيات هــي التي تخرب
األطفال ،والبد أن تواكب المرأة
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ل ـت ــوج ـي ــه
األبـ ـ ـن ـ ــاء نـ ـح ــو مـ ــا يـ ـش ــاه ــدون
مــن بــرامــج ،وعليها أن تقتني
ألبنائها السيرة النبوية وسير
الصحابة ،وسير المصلحين،
وقادة المسلمين عبر العصور
حتى يقتدي بهم األطفال.

● مـ ــاذا إذا ل ــم ت ـتــوافــر هــذه
الثقافة؟
 ه ــذا صـعــب خـصــوصــا معت ـع ــدد الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
واإلذاعية عن الدين ،لكن لألسف
الـشــديــد أرى أن األم أو الـمــرأة
الـمـسـلـمــة ب ـع ـيــدة ع ــن الـثـقــافــة
الدينية ،إال أن األجيال الجديدة
بــوع ـي ـهــا اإلس ــام ــي ه ــي الـتــي
تــدفــع األم لـلـتـعــرف عـلــى أمــور
دينها وااللتزام بتعاليم الدين،
مثل الصالة وارتــداء الحجاب،
ح ـيــث ت ــأت ــي اب ـن ـت ـهــا فـتــأمــرهــا
بــال ـصــاة وارت ـ ـ ــداء ال ـح ـج ــاب...

نائلة صبري
ن ـج ــد األجـ ـ ـي ـ ــال الـ ـج ــدي ــدة هــي
التي تدفع اآلباء واألمهات إلى
الطريق الصحيح.
● مـ ــا أبـ ـ ـ ــرز األسـ ـئـ ـل ــة ال ـت ــي
وج ـه ــت إلـ ـي ـ ِـك م ــن ال ـن ـس ــاء في
الغرب خالل محاضراتك؟
 كل األسئلة تدور حول آياتالـقــرآن والسنة ووضــع الـمــرأة،
وت ـجــد أك ـثــرهــن ب ـعــد االق ـت ـنــاع
بـ ـك ــام ــي يـ ـشـ ـه ــرن إس ــامـ ـه ــن
خصوصا في الواليات المتحدة
األميركية ،وفي الحقيقة وجدت
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ،ف ـقــد
زرت أمـيــركــا سبع م ــرات حيث
وج ــدت الـمـسـلـمــات ال ي ـغــادرن
ال ـمــدرســة حـتــى ي ــؤدي ــن صــاة
الـظـهــر ويـتـمـسـكــن بــالـحـجــاب،
وكنت أوزع نشرات عن مفاهيم

وتعاليم اإل س ــام على النساء
فيدخلن اإلسالم.
● ما رأيك في المرأة المفتية؟
 أمـ ــر م ـط ـل ــوب ،الس ـي ـمــا أنهناك أسئلة تتحرج المرأة من
ذكرها للمفتي الرجل والشيخ
عكرمة صبري خطيب المسجد
ً
األق ـص ــى ك ـث ـيــرا م ــا يـحـيــل إل ـ َّـي
م ـســائــل نـســائـيــة ل ـلــرد عليها،
وه ـ ــو أم ـ ــر م ـط ـل ــوب مـ ــع ت ـعــدد
األم ـ ـ ــور ال ـت ــي ت ـح ـيــط ب ــال ـم ــرأة
ً
راه ـن ــا ،ونـجــد الـسـيــدة عائشة
(رض ـ ـ ــي الـ ـل ــه عـ ـنـ ـه ــا) م ــارس ــت
اإلفتاء ،وفي الغرب يسمونني
مفتية النساء.

أعالم في تاريخ اإلسالم

ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك تقع عليه قتيبة بن مسلم ...فاتح المشرق اإلسالمي
الـ ـس ــؤال :ب ــاع ال ـب ـنــك س ـي ــارة إلــى
أحد العمالء بنظام المرابحةَ ،
وو َج َد
الـعـمـيــل ع ـيــوب صـنــاعــةٍ بــالـسـيــارة،
ُ
البنك عيوب الصناعة
فهل يضمن
بالسيارة محل الدعوى من عدمه؟
المفتي :مفتي ا لــد يــار المصرية،
الدكتور شوقي عالم.
ال ـف ـت ــوى :األص ـ ــل ف ــي ع ـقــد الـبـيــع
الـ ـت ــراض ــي ب ـي ــن ال ـم ـت ـبــاي ـع ـيــن؛ َكـمــا
وتعالى﴿َ :يــا أ ُّ َي َها
قال الله سبحانه
ُ
َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
ال ِذين َآمنوا ل َ تأكلوا أ ْم َوالك ْم َب ْينك ْم
ْ
َّ ْ َ ُ َ َ َ ً ْ
ـارة َعــن
ـاطـ ِـل ْ ِإل أن ت ــك ــون ِت ــج ـ
ِبــالـ َـبـ
ِ ُ
ْ
َ َ
اض ِمــنــكــم﴾ [ال ـن ـســاء ،]29 :وقــال
ت ـ ــر ٍ
النبي صلى الـلــه عليه وآل ــه وسلم:
َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
اض» أخرجه ابن
ِ«إنما البيع عن تــر ٍ
ماجه.
َ
ول َّما كان رضا المشتري بالسلعة
يـتــوقــف عـلــى ســامـتـهــا مــن العيب؛
ألن غرضه االنتفاع الكامل بالمبيع،
وذلك ال يتحقق على الوجه المطلوب
إال بـســامـتــه مــن الـعـيــب ،فـقــد اتفق
َّ ْ
الفقهاء على أن ِم ــن حــق المشتري
َّ
رد ال ـس ـل ـعــة ال ـم ـب ــاع ــة بــال ـع ـيــب إذا

نق ًصا للقيمة أو
كـ َـان هــذا العيب ُم
ً
ِ ً
ً
ً
غرضا صحيحا  ،فضال عن
ُمــفـ ِّـو تــا
ُ َ ِّ ً
أن يكون مــفــوتــا للغرض األساسي
منها؛ فيتضرر المشتري بلزوم ما
ال يرضى به.
وحق َّ
الرد بالعيب ثابت في السنة
النبوية المطهرة ،وذلك في حديث أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها :أن
ً
ً
غالما في زمــن النبي
رجــا اشترى
صلى الله عليه وآله وسلم وبه ٌ
عيب
َ َ َّ
لم يعلم به ،فاستغله ،ثم علم العيب
َ
فر َّده ،فخاصمه إلى النبي صلى الله
عليه وآل ــه وس ـلــم؛ ف ـقــال :يــا رســول
ال ـلــه ،إن ــه استغله مـنــذ زم ــان ،فقال
صـلــى َّال ـلــه عـلـيــه وآل ــه
رسـ ــول ال ـلــه
وسـلــم" :الـ َـغـ َّـلـ ُـة بــالــضـ َ
ـان" أخرجه
ـ
ـم
الحاكم في "المستدرك"َّ ِ ،
وصححه،
ووافقه الذهبي.
فإذا كانت العيوب التي وجدها
ـأنــف فــي الـسـيــارة
الـعـمـيــل الـمـسـتـ ِ
م ـم ــا ي ـس ـت ــوج ــب ال ـ ـ ــرد ب ـش ــروط ــه
ً
شرعا هو البنك
الضامن لها
فإن
َ
المستأنف َّ
ضده؛ ألنه هو البائع
الحقيقي المباشر للسلعة بعد

أن امتلكها مــن الـمـعــرض ،وكـمــا أن
ال ـب ـن ــك يـ ـم ــارس س ـل ـطــة ال ـب ــائ ــع فــي
استيفاء الثمن وضمانات الحصول
عليه ،فــإن عليه مسئولية استيفاء
ال ـم ـش ـتــري لـمـنـفـعــة الـسـلـعــة كــامـلــة
على ًالوجه الــذي ُص ِن َع ْت من أجله؛
تطبيقا لقاعدة "الخراج بالضمان"،
و"الـ ـغـ ـن ــم ب ــالـ ـغ ــرم" ،ومـ ـب ــدأ "ت ـقــابــل
الحقوق والواجبات" ،وللبنك أن
يرجع بدوره على ًالمعرض الذي
باعه السلعة معيبة ،لكن ليس له
أن يحيل العميل على المعرض
اب ـتـ ً
ـداء؛ ألنــه إنما اشتراها منه
هو.
وق ـ ـ ــاس الـ ـفـ ـقـ ـه ــاء حـ ــق الـ ــرد
بالعيب على الـ ُـمـ َـصـ َّـر ِاة؛ وذلــك
صلى الله َعليه
في قول النبي
ً
ْ َ
وسلم"َ :مـَ ِـن اشـ َّـتـ َـرى شــاة
وآلــه
َ
ْ
ُم َص َّر ًاة َف ُه َو بخ ْ
النظ َر ْي ِن؛ ِإن
ر
ي
َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِْ َ َ َ
اء َر َّدها
شاء أمسكها ،و ِإن ش

ْ َ
َو َصـ ً
ـاعــا ِمــن تـ ْـمـ ٍـر" أخرجه البخاري
ومسلم .وهذا يدل على ثبوت العيب
والرد به.
وق ــد اش ـتــرط الـفـقـهــاء فــي العيب
ً
ُ
المبيع شــروطــا ،على
الــذي ُي ـ َـر ُّد بــه
اختالف بينهم في بعض تفاصيلها.

●

القاهرة  -محمد أبوالجاسم

هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن األمير
أبوحفص الباهليُ ،و ِل َد سنة 49هـ بأرض العراق في بيت
َّ
إمارة وقيادة ،تعلم العلم والفقه والقرآن ،في نفس الوقت
الذي يتعلم فيه فنون الفروسية.
نشأ قتيبة على ظهور الخيل ،ولفتت مهاراته القائد
ً
المهلب بن أبي صفرة ،وكان خبيرا في معرفة األبطال
وم ـع ــادن ال ــرج ــال ،ف ــأوص ــى ب ــه ل ــوال ــي ال ـع ــراق الشهير
المهام
الـحـجــاج بــن يــوســف الـثـقـفــي ،فــانـتــدبــه لبعض
َّ
ليختبره بها ،وأبدى شجاعة فائقة وموهبة قيادية ًفذة،
َّ
َّ
وله عبدالملك بن مروان مدينة َّ
الر ِّي ،ووله -أيضا-
ثم
َّ
َّ
خراسان ،فلما وصلها سنة (86هـ705 ،م) عال بهمته إلى
حــرب بــاد ما وراء النهر ،وأقــام بخراسان ثــاث عشرة
سنة ،وانطلق منها الى فتوحاته الكبيرة.
لم تكن خراسان قد دانت كلها بالسيطرة للمسلمين،
وهو إقليم شاسع مترامي األطــراف ،لم يكن المسلمون
قد واصلوا الفتح بعده ،وبالتالي كانت في حاجة إلى
الكثير مــن الجهد إ مــا الستكمال الفتوحات أو تأمين
المناطق التي تم فتحها بالفعل ،ومنها بــدأ قتيبة بن
مسلم فتوحاته حتى بالد الصين ،التي
بادر ملكها إلى التودد إلى قتيبة ،فأخذ
يرسل بالهدايا إليه حتى يدفعه إلى

التراجع عــن قسمه الــذي أقسمه بــأن يدخل المسلمون
الصين ،وأرسل له حفنة من تراب الصين ليطأها حتى
يكون قد أبر بقسمه.
َّ
وكان قتيبة بن مسلم لما ولي القيادة أقسم أنه ليطأن
َ
أرض الصين ،وتوغل في بالد ما وراء النهر ِإلى أن وصل
َ
ِإلى تركستان التي هي اآلن خاضعة للصين ،فأرسل ملك
الصين إليه وزراءه ووفده ،وقالوا له :ال تدخل إلى أرضنا
الجزية ما تشاء،
ونحن نرضيك بما تشاء وندفع لك من
ََ َ
َ ُ
فقال لهم :أقسمت أن أطأ أرض الصين ،قالوا :ن ْحن نعطيك
ً
تحله اليمين ،فذهب وفد ملك الصين وأخذوا ترابا من
َ
تراب الصين وحملوه وجاءوا به ِإلى قتيبة ،فوطأه بقدمه
ووقف عليه ،وأخذ منهم الجزية.
وراح يخطط لـكــي يــؤمــن ح ــدود ال ــدول ــة اإلســامـيــة،
ويثبت فتح البالد التي وطأتها جيوش االسالم ،إال أن
التغيرات السياسية التي وقعت فــي هــذه الفترة عقب
وفــاة الخليفة األم ــوي الوليد بــن عبدالملك وتــولــي من
بعده الخالفة أخوه سليمان ،أطاحت بالقائد قتيبة من
منصبه ً
واليا على خراسان ومن قيادة الجيش ،ليتوقف
عند التخوم الغربية لإلمبراطورية الصينية.
قتلته الجيوش الموالية لسليمان بن عبدالملك في عام
 96هجرية الموافقة سنة  715ميالدية ،وهي الميتة التي
أغضبت حتى أعداء "قتيبة" ،فقال قائل منهم" :يا معشر
العرب قتلتم قتيبة ،لو كان منا فمات فينا ،جعلناه في
تابوت ،فكنا نستفتح به إذا غزونا" ،وبوفاة "قتيبة بن
مسلم" توقفت فتوحات المسلمين على هذه الجبهة عند
الحد الذي تركها هو عليه فسمي عن حق بفاتح المشرق.
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صحتنا

ّ
البخار أحدث عالج لتضخم البروستات الحميد

ُش ّخص ّ
لدي تضخم البروستات الحميد منذ أربع سنوات .لم أنزعج من حالتي في البداية لذا أوصاني مقدم الرعاية الصحية بمراقبة الوضع واالنتظار .لكن بدأ هذا االضطراب
ُ
ّ
سمعت عن عالج جديد يستعمل البخار الستهداف تضخم البروستات الحميد .هل هو فاعل وهل يعطي أي
يسبب لي بعض المشاكل اآلن وبدأنا نناقش خيار الجراحة.
آثار جانبية؟
د .توبياس كوهلر

الحرارة التي
يبثها العالج
ال تصل إلى
األعصاب

ت ـت ـع ــدد اإلج ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـت ــي ي ـم ـكــن ال ـل ـجــوء
إليها لمعالجة تضخم البروستات الحميد،
ً
م ــن ب ـي ـن ـهــا ع ـ ــاج ج ــدي ــد ن ـس ـب ـيــا يـسـتـعـمــل
البخار لتقليص حجم البروستات وتخفيف
ّ
األع ـ ـ ــراض .ت ـبـ ّـيــن أن هـ ــذا الـ ـع ــاج يـتـخــلــص
ب ـف ــاع ـل ـي ــة مـ ــن ف ــائ ــض ن ـس ـي ــج ال ـب ــروس ـت ــات
ً
ويتراجع احتمال أن يسبب آثارا جانبية.
يـشـيــر تـضـخــم ال ـبــروس ـتــات الـحـمـيــد إلــى
زي ـ ــادة ح ـجــم غ ــدة ال ـبــروس ـتــات م ــن دون أن
ترتبط المشكلة بالسرطان .إنها حالة شائعة
لــدى الــرجــال مــع الـتـقــدم فــي الـســن .تقع غدة
ّ
ويمر األنبوب الذي
البروستات تحت المثانة
ينقل البول من المثانة ،أي اإلحليل ،في وسط
البروستات.
قد يسبب تضخم البروستات الحميد في
مراحله األولــى بعض األعــراض ،إذا ُوجــدت.
لكن تؤدي زيادة حجم البروستات مع مرور
الــوقــت إلــى إعــاقــة تــدفــق الـبــول عبر اإلحليل
وتنشأ مشاكل نتيجة هذا الوضع.

التحكم باألعراض
تتعدد أعراض تضخم البروستات الحميد
والم ّ
الشائعة ،من بينها الحاجة المتكررة ُ
لحة
إلى التبول ،وصعوبة البدء بالتبول ،وضعف
تدفق البول أو التبول المتقطع ،وزيادة وتيرة
ً
ال ـت ـبــول ل ـيــا أو ال ـع ـجــز ع ــن ت ـفــريــغ الـمـثــانــة
بالكامل.

ّ
يــركــز ع ــاج تضخم ا لـبــرو سـتــات الحميد
على التحكم بــاأل عــراض ،لــذا مــن الشائع أن
يــؤخــر الـمــرضــى ال ـعــاج حـتــى ظ ـهــورهــا .قد
ت ـكــون األدوي ـ ــة فــاعـلــة لـمـعــالـجــة أي تضخم
خفيف أو مـعـتــدل فــي الـبــروسـتــات .لـكــن إذا
ً
زادت حدة األعراض أو إذا لم يكن الدواء كافيا
للتحكم بها ،يمكن اللجوء إلى الجراحة.

جراحة
تـتـعــدد اإلج ـ ــراء ات ال ـق ــادرة عـلــى معالجة
تضخم البروستات الحميد .يقضي معظمها
بــاسـتـئـصــال فــائــض نـسـيــج ال ـبــروس ـتــات أو
ال ـق ـضــاء ع ـل ـيــه .يـسـتـعـمــل ب ـعــض ال ـعــاجــات
ً
مـ ـ ـث ـ ــا أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزر أو
حلقة كهربائية لحرق
البروستات من الداخل
إل ــى الـ ـخ ــارج .ال ـيــوم
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء
ً
أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى ع ــاج
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ال ـح ـم ـل ـي ــة
الذي يستعمل البخار
لتصغير البروستات.
ُيـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج
بالبخار الستهداف تضخم
الـ ـب ــروسـ ـت ــات ال ـح ـم ـي ــد خ ــال
جـ ــراحـ ــة ت ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى أقـ ـ ــل مــن
 15د قـيـقــة وال تتطلب ا لـمـبـيــت في

المستشفى .خــال الـعــاج ،يتم إدخ ــال إبــرة
رفيعة في اإلحليل قبل تثبيتها دا خــل غدة
ـوان ،تنتج اإلبــرة
الـبــروسـتــات .خــال تسع ث ـ ٍ
كـتـلــة م ــن ال ـب ـخــار داخـ ــل ال ـب ــروس ـت ــات يبلغ
عرضها نحو  2سنتم .يقضي البخار على
كل نسيج يلمسه ،ما يسمح بالتخلص من
ً
فائض نسيج البروستات الذي يكون مسؤوال
عن أعراض تضخم البروستات الحميد.
تتوقف اآل ثــار الجانبية المحتملة لعالج
ال ـبــروس ـتــات ع ـلــى ن ــوع الـعـمـلـيــة الـمـنـتـقــاة.
ً
عموما ،قد تشمل مضاعفات العالج التقليدي
ال ـت ـهــاب الـمـســالــك الـبــولـيــة وال ـن ــزف وتــدفــق
ا لـحـيــوا نــات المنوية بــا تـجــاه معاكس نحو
الـمـثــانــة بــدل خــروجـهــا مــن الـعـضــو الــذكــري
خالل القذف ،وضعف االنتصاب ،وفي حاالت
ّ
وتجد د
نــادرة فقدان السيطرة على المثانة
نمو البروستات مع مرور الوقت.
ي ـظ ـه ــر عـ ـ ــدد مـ ــن تـ ـل ــك اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـج ــان ـب ـي ــة
ً
ألن ال ـع ــاج يـسـبــب ض ـ ــررا ف ــي األع ـص ــاب
ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ـ ـغـ ــدة ال ـ ـبـ ــروس ـ ـتـ ــات .عـنــد
اس ـت ـع ـمــال الـ ـع ــاج ب ــال ـب ـخ ــار ،يـكــون
خطر التعرض لتلك المضاعفات
ً
ضئيال ألن الحرارة التي يبثها
العالج ال تصل إلى األعصاب،
ما يعني أنها تبقى سليمة .مع
ذلك ،يمكن أن يصاب المريض
بــالـتـهــابــات .خ ــال فـتــرة معينة
بـعــد ال ـعــاج ،قــد تـتـفــاقــم مشاكل

ً
التبول مؤقتا .لكن ال يدوم هذا األثر الجانبي
في معظم الحاالت.
ً
ً
ُيعتبر العالج بالبخار جديدا نسبيا لذا لم
يحصل العلماء بعد على بيانات طويلة األمد
عن نسبة نجاحه .لكن خالل السنوات الثالث
ُ
التي استعمل فيها هــذا ا لـعــاج على نطاق

واسـ ــع ،أثـبـتــت ال ــدراس ــات أن ال ــرج ــال الــذيــن
ً
يتلقون ا لـعــاج بالبخار يسجلون تراجعا
ً
ً
أو غيابا تاما أل عــراض تضخم البروستات
الحميد في  90أو  %95من الحاالت.

توابل ةديرجلا
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الديك الرومي ...حشوة مالحة أم حلوة؟
ال تقتصر معضلة إعداد الديك الرومي على تحديد ما إذا كنت تريدين حشوه أو ال ،بل تتعدى ذلك
ّ
إلى {معضلة} تركيبة الحشوة :هل ّ
تعدينها حلوة أم غنية بالتوابل؟ هل تفضلينها نباتية أم تحتوي
على اللحم؟ أتحضرينها بالخبز اإليطالي البائت ،أم األرز البري ،أم البريوش الجاف؟
ما من جواب واحد ألن ما من تركيبة حشوة مثالية ،فيمكنك اختيار ما تشائين.
أرثي سوبرامانيام
ً
ّ
تضم الحشوة األكثر شيوعا للديك الرومي
البصل ،والكرفس ،والقصعين .ولكن حتى هذه
تشهد تبدالت كثيرة .فال داعي ألن تستعملي
ً
الـبـصــل دوم ــا ألن ــك تستطيعين اس ـت ـبــدال به
أي نوع آخر من عائلته مثل البصل األخضر
أو ال ـكــراث .يمكنك فــي هــذه الـحــالــة طهوهما
مــع المكونات الجافة مثل النقانق ،والفطر،
والتفاح ،أو قرع العسل أو الخليط المهروس
ّ
المعد من السبانخ أو جذور كرفس.
ُ
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ي ـس ـت ـخــدم ال ـب ـقــدونــس
ال ـطــازج ،أو القصعين ،أو أكليل الـجـبــل ،أو
الــزعـتــر ،أو الـطــرخــون ،أو الزعتر الـبــري في
الحشوة لما لها مــن را ئـحــة عشبية عطرة،
في حين يضفي عليها الجوز ،وجوز البقان،
والبندق ،واللوز نكهة غنية.
ّ
يـشــكــل الـخـبــز أس ــاس كــل ح ـشــوة .ترتكز
الوصفات التقليدية على األبيض الجاف منه
أو خبز الذرة .ولكن يمكنك أن تحققي النجاح
ّ
المعد من الحبوب
عينه باستخدام الخبز
المتعددة ،أو العجينة الحامضة ،أو البطاطا،
أو الشيلم ،أو الخبز بالزبيب والقرفة .إال أن
ً
من الضروري أن يكون الخبز جافا ألن ذلك
يتيح للمكعبات امتصاص المرق أو أي سائل
آخــر تستخدمينه وع ـصــارة الــديــك الــرومـ ّـي
بفاعلية أكبر .باإلضافة إلى ذلك ،عندما تجف
مكعبات الخبز ،تحافظ على شكلها بفاعلية
ُ
ّ
تتحول إلى كتلة مترهلة حين تمزج مع
وال
ً
المرق .يعمد بعض الطهاة المبدعين أحيانا
إلــى التخلي عن الخبز بالكامل واستعمال
ً
األرز البري أو أرز أربــوريــو بــدال منه ،حتى
إن البعض يستخدم رقاقات تورتيال الذرة.
صـحـيــح أن ال ـخ ـبــز ال ـج ــاف ضـ ـ ــروري ،إال
ً
أن مــن ا لـمـهــم أ ي ـضــا أال تستخدمي حشوة
ً
بالغة الجفاف .يبقى الماء كافيا ،لكن مرق
الخضراوات أو الدجاج يضفي نكهة إضافية
على صلصة الحشوة .أما إذا رغبت في مذاق
أك ـث ــر غ ـنــى وخ ـل ـيــط خ ـبــز ق ـش ــدي ،فــاخـفـقــي
البيض مع الكريما الكثيفة أو خليط الحليب
والكريما.
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد ال ـح ـشــوة األس ــاس ـي ــة بـقـلــي الـبـصــل
والكرفس ثم خلطهما مع البقدونس ،وخبز
الذرة ،والبيض المخفوق ،ومرق الدجاج أو
الخضراوات قبل الخبز .ولكن َ
لم ال تعززين
نكهاتها بتطييبها بمكونات حلوة أو غنية
بالتوابل؟
على سبيل المثال ،أضيفي نكهة حــارة إلى
حشوة الفطر مع قليل من الغراما ماساال (خليط

من القرنفل ،والقرفة ،والكمون ،والهال ،والفلفل
األح ـمــر ال ـج ــاف ،وجـ ــوزة ال ـط ـيــب ،وال ـش ـمــر) أو
معجون الهريسة (فلفل حــار ،وثــوم ،وكــراويــة،
وكمون ،وكزبرة) .من األفضل أن تضيفي خليط
ً
ال ـتــوابــل بـعــد قـلــي الـبـصــل وال ـكــرفــس م ـعــا كي
يستمر عطره حتى بعد خبز الحشوة.
على نحو مماثل ،يمكنك تحلية الحشوة
بإضافة المشمش أو العنبية المجففين مع
الزنجبيل المغطى بالسكر وعصير البرتقال.
كـ ــذلـ ــك ت ـس ـت ـط ـي ـع ـيــن مـ ـ ــزج خ ـل ـي ــط ال ـب ـصــل
والكرفس مع التفاح المقطع إلــى مكعبات،
والزبيب ،وبذور الشمر المسحوقة أو الكرز
المجفف ،وجوز البقان ،والقصعين الطازج.
ً
إذا ،ل ـم ــا ك ــان ــت الـ ـحـ ـش ــوة ت ـع ـت ـمــد عـلــى
لعبة ممتعة مــن الخلط وا خـتـيــار مكونات
متجانسة ،فيمكنك اللجوء إلى تراكيب أخرى
تستحق العناء مثل السالمي مع الكستناء
والبارميزان ،والنقانق مع التفاح ،واللوز،
وبـشــر الليمون الـحــامــض ،والــزعـتــر الـبــري،
والطماطم المقطعة إلى نصفين مع الزيتون
ورقــاقــات الفلفل األحـمــر ،والمحار المدخن
مع فتات السالمي ،والخل األحمر ،والزعتر،
ً
وأخ ـي ــرا أوراق الـسـلــق األخ ـضــر مــع حبوب
الصنوبر والكشمش األسود.

حشوة الفطر والماساال
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ً
تمتاز حشوة الفطر المتنوعة بنكهة حارة بفضل رقاقات الفلفل األحمر ،فضال عن رائحة الغراما ماسال التي تدوم
ً
طويالّ .
حولي فضالت الحشوة إلى أقراص ماساال ،ثم قليها مع قليل من الزيت في مقالة.

المقادير:
•  3م ــاع ــق ك ـب ـيــرة من
الزبدة ،كل منها على حدة،
ً
ف ـض ــا ع ــن كـمـيــة إضــافـيــة
لطالء الصينية.
• ملعقة كبيرة من الزيت
النباتي.
• بصلة كبيرة مفرومة.
• كـ ـ ــوب م ـ ــن الـ ـك ــرف ــس
المفروم.
ً
•  570غــرامــا مــن الفطر
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـطـ ــع (الـ ـك ــريـ ـمـ ـيـ ـن ــي
والبورتابيال).
• مـلـعـقـتــان صـغـيــرتــان
من الغراما ماساال.

• م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن
رقاقات الفلفل الحار.
• مـ ـل ــح وفـ ـلـ ـف ــل حـســب
الذوق.
• ر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب مـ ــن
البقدونس.
•  8أكـ ــواب ( 400غ ــرام)
من مكعبات الخبز األبيض
ّ
غير المنكه.
• ك ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ــرق
الخضراوات.
•  3بيضات كبيرة.
• كـ ـ ـ ــوب مـ ـ ــن ال ـك ــري ـم ــا
المخفوقة.

ً
مكعبات الخبز والمرق ،واخلطيها جيدا .طيبي الخليط بعد
ذلك بالملح حسب الذوق.
• في وعاء منفصل ،امزجي البيض مع الكريما المخفوقة
وأضيفيهما إلى خليط الخضراوات ومكعبات الخبز.
• انقلي الخليط إلى طبق الخبز ووزعي على سطحه نصف
الملعقة الكبيرة المتبقية من الزبدة.
ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة  170درجة مئوية ،ثم غطي
ً
الطبق بورق ألمنيوم ،واتركيه في الفرن لثالثين دقيقة تقريبا.
• أزيلي ورق األلمنيوم وتابعي الخبز لعشر دقائق أخرى.

غراتان بالبارميزان والمريمية والبطاطا 6
• ت ـت ـكـ ّـون وص ـف ــات ال ـغ ــرات ــان م ــن أط ـبــاق
ال ـخ ـضــراوات الـنـشــويــة مــع كــريـمــا أو حليب
وطبقة من الجبنة .قد تستعمل وصفة غراتان
ً
البطاطا مـثــا  3أك ــواب مــن الكريما الثقيلة
ً
وكوبا من الحليب الكامل وكوبين من جبنة
الشيدر.
• يمكن أن ّ
تقدم الوصفة  16حصة ،وبفضل
بعض البدائل الصحية يمكنك أن تحصلي
على نسخة غنية ولذيذة لكن غير دسمة.

جيل ويندهولت سيلفا

المقادير:
• ملعقة صغيرة ونصف مــن زيت
الزيتون.
• نصف كوب من البصل المفروم.
• كوب وربع كوب من مرق الدجاج
قليل الصوديوم.
• نـصــف مـلـعـقــة صـغـيــرة م ــن ورق
الزعتر الجاف.
• رب ــع مـلـعـقــة صـغـيــرة م ــن الفلفل
األسود المطحون.
• ملح بحسب الرغبة.
• حـبـتــان متوسطتان ومقشرتان
وم ـق ـط ـع ـتــان إلـ ــى ش ــرائ ــح رف ـي ـعــة مــن
ً
البطاطا الحلوة (كل حبة  220غراما).
ّ• ح ـبــة ب ـطــاطــا ذه ـب ـيــة “ي ــوك ــون”
ّ
مـقــشــرة ومـقــطـعــة إل ــى شــرائــح رفيعة
ً
( 170غراما).
• ثـ ـلـ ـث ــا كـ ـ ــوب م ـ ــن ف ـ ـتـ ــات ال ـخ ـب ــز
“بانكو”.
• رب ــع ك ــوب مــن جبنة الـبــارمـيــزان
المبروشة.
• نصف ملعقة صغيرة من المريمية
الجافة.
• ملعقة كبيرة من الزبدة المذوبة.

ً
• ق ــد نـسـتـعـمــل م ـثــا م ــرق ال ــدج ــاج قليل
الصوديوم .وبــدل األجبان الطرية والدسمة،
اخ ـت ــرن ــا ج ـب ـنــة ال ـب ــارم ـي ــزان ال ـغ ـن ـيــة بنسبة
مفاجئة من الكالسيوم.
ُ
• نصيحة عند التسوق :اخت ِبرت الوصفة
م ــع ال ـب ـط ــاط ــا ال ـح ـل ــوة ال ـط ــري ــة ال ـت ــي ت ـكــون
ً
ً
قشرتها نحاسية اللون ّ
ولبها برتقاليا داكنا
ُ
َ
ُ
وط ِبخت إلى أن أصبحت طرية ورطبة .يطبخ
هــذا الصنف مــن البطاطا بوتيرة أس ــرع من

الصنف الجاف والصلب .إذا كنت تستعملين
ً
نوعا أكثر صالبة ،قد تحتاجين إلى تعديل
مدة الطبخ.
• نـصـيـحــة لـلـنـبــاتـيـيــن :ي ـك ــون ل ــون مــرق
الدجاج أخف من مرق الخضراوات .لتحضير
طبق نباتي ،يمكنك استعمال مرق الخضراوات
قليل الصوديوم ،لكن قد يبدو الطبق النهائي
ً
داكنا أكثر من العادة بسبب لون المرق.

الطريقة:
ً
• سخني الـ ّفــرن مسبقا على ح ــرارة 200
درجة مئوية .رشي رذاذ طبخ غير الصق في
صينية مستديرة.
• سخني زيت الزيتون في طنجرة صغيرة
على نار متوسطة ،ثم أضيفي إليها البصل
واطبخيه وحركيه باستمرار إلى أن يصبح
ً
ً
مـقــرمـشــا وط ــري ــا ف ــي آن ،بـيــن دقـيـقـتـيــن و3
دقائق.
• أضيفي المرق والزعتر والفلفل والملح.
سخني الخليط بين دقيقتين و 3دقائق أو إلى
أن يبدأ المرق ببث البخار.
ّ
• وزعي البطاطا في الصينية المحضرة
على شكل شرائح متداخلة ،ثم اسكبي المرق
الساخن وخليط البصل فوق البطاطا.
ّ
• غــطــي الـصـيـنـيــة ب ــورق األلـمـنـيــوم
واخ ـب ــزي ـه ــا مـ ــدة  30دق ـي ـقــة أو إلـ ــى أن
تصبح البطاطا شبه طرية.
• ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،اخ ـل ـطــي ف ــي وع ــاء
والمريمية
صغير فتات الخبز والبارميزان
ّ
والزبدة .أزيلي الغطاء عن البطاطا ورشي
الفتات فوقها .اخبزيها من دون تغطيتها
ب ـيــن  15و 20د ق ـي ـقــة أو إ لـ ــى أن تـتـحـ ّـمــر
ً
الـبـطــاطــا وتـصـبــح طــريــة .ضعيها جانبا
لعشر دقائق قبل تقديم الطبق.

ّ
َمــن قــال إن الحشوة يجب أن تكون مالحة؟ يشكل المشمش المجفف ورقائق الزنجبيل
ً
ً
ً
المغطاة بالسكر خليطا مميزا مع فتات الخبز الـطــري .استعملي في هــذه الوصفة خبزا
ً
أبيض سميكا .وال تترددي في المرة المقبلة في استعمال الخبز بالزبيب والقرفة «لتجعلي
هذه الوصفة أكثر حالوة».

المقادير:

الطريقة:
ً
ً
• اطلي طبق خبز ( 22سنتمترا  33 xسنتمترا) بالزبدة.
• في مقالة كبيرة ،ذوبي ملعقتين كبيرتين ونصف ملعقة
من الزبدة على حرارة متوسطة وأضيفي إليها الزيت .أضيفي
بعد ذلك البصل والكرفس وقليهما مع تحريكهما من حين إلى
ً
آخر مدة  10دقائق تقريبا.
• أضيفي الـفـطــر ،الـغــرامــا مــاســاال ،رقــاقــات الفلفل الـحــار،
والملح وواصلي الطهو لدقيقتين إضافيتين.
• ارف ـع ــي الـخ ـلـيــط ع ــن ال ـن ــار وأض ـي ـفــي إل ـي ــه الـبـقــدونــس
ً
واخلطيهما جيدا.
• انقلي الـخـضــراوات إلــى وع ــاء كبير ،ثــم أضيفي إليها

حشوة المشمش واألعشاب

6

• زبدة لطلي الصينية.
•  100غرام من المشمش المجفف والمفروم.
• عصير برتقالة.
• ق ـط ـعــة م ــن الــزن ـج ـب ـيــل ال ـم ـغ ـطــى بــالـسـكــر
مفرومة.
• كوب من فتات الخبز األبيض الطازج.
ً
•  22غراما من حبوب الصنوبر المحمصة.

•  4سوق من أوراق الزنجبيل الطازجة.
• ربع كوب من الزبدة الذائبة.
ً
• بيضة كبيرة مخفوقة قليال.
• ملح وفلفل أسود مطحون طازج حسب
الذوق.

الطريقة:
ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة 170
درجة مئوية ،واطلي طبق خبز متوسط
الحجم بالزبدة.
• ضعي المشمش ،وعصير البرتقال،
والزنجبيل ،وفتات الخبز ،والصنوبر،
والـبـقــدونــس ،واكليل الجبل ،والــزبــدة
الــذائـبــة ،والبيض المخفوق فــي وعــاء
ً
خفق متوسط الحجم وامزجيها جيدا.
• انقلي الـحـشــوة إلــى الطبق الــذي
أع ــددت ــه واتــرك ـي ـهــا فــي ال ـفــرن م ــدة 30
دقيقة.

فطيرة بالبطاطا الحلوة والزنجبيل
ً
ً
ً
ً
ً
وعاء فرديا صغيرا.
استعملي قالبا مستديرا بحجم  10إنشات أو 12

المقادير:
ً
•  680غ ــرام ــا م ــن ج ـب ـنــة الـكــريـمــا
الطرية.
• ¾ كوب من حبيبات السكر.
• نصف كوب من السكر األسمر.
• م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة م ــن الــزن ـج ـب ـيــل
المطحون.
• نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
• رب ــع مـلـعـقــة ص ـغ ـيــرة م ــن الـفـلـفــل
اإلفرنجي المطحون.

•  3مــاعــق كبيرة مــن أوراق البقدونس
المسطحة المفرومة.

• ربـ ــع مـلـعـقــة ص ـغ ـيــرة م ــن ج ــوزة
الطيب المطحونة.
• نصف ملعقة صغيرة من الملح.
• كوبان من هريسة البطاطا الحلوة.
• م ـل ـع ـق ــة صـ ـغـ ـي ــرة مـ ـ ــن خ ــاص ــة
الفانيال.
• بشر نصف برتقالة وعصيرها.
•  4بيضات.
• كوب من الكريما الحامضة.

لوبياء مع صلصة
البندق 4
ُ
تـقـ َّـدم اللوبياء مــع صلصة قشدية بالثوم فــي هذه
ّ
الوصفة ويعطي البندق المحمص نكهة مكسرات خفيفة
ً
ً
وطابعا مقرمشا للطبق.

المقادير:
ً
•  30غـ ـ ــرا مـ ـ ــا ( نـ ـح ــو
شريحة) من الخبز الريفي.
• ثلث كوب من البندق
ّ
المحمص (وكمية إضافية
عند تقديم الطبق).
• فص ثوم مسحوق.
• عصير نصف ليمونة.
•  3مــاعــق كـبـيــرة من

اللبن العادي.
• رب ـ ــع ك ـ ــوب م ــن زي ــت
الـ ــزي ـ ـتـ ــون الـ ـبـ ـك ــر وك ـم ـيــة
إضافية عند تقديم الطبق.
• م ـ ـلـ ــح ب ـ ـحـ ــر وف ـل ـف ــل
ً
أسود مطحون حديثا.
•  5 0 0غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا م م ــن
اللوبياء.

12

في الحصة 158 :سعرة حرارية ( 26%من
الدهون) 5 ،غرامات من الدهون اإلجمالية
(غــرامــان من الدهون المشبعة) 8 ،ملغ من
ً
الكولسترول 25 ،غراما من الكربوهيدرات،
 6غــرامــات مــن الـبــروتـيـنــات 113 ،مـلــغ من
الصوديوم 3 ،غرامات من األلياف الغذائية.

الطريقة:

الطريقة:

• سخني الفرن على حرارة  160درجة مئوية.
• اخفقي جبنة الكريما مع السكريات والتوابل والملح في الخالط بسرعة
ً
متدنية إلى أن يصبح الخليط طريا .أضيفي بعد ذلك هريسة البطاطا الحلوة
وخالصة الفانيال وبرش البرتقال وعصيره.
• اسكبي البيض بشكل متالحق واكشطي الوعاء ،ثم أضيفي الكريما الحامضة.
• ادهني القالب أو األوعية الفردية بالزبدة ووزعي فيها ورق البرشمان ،ثم
مغطس ماء طــوال  25دقيقة إذا كانت
اسكبي الخليط في القوالب واخبزيه في
ّ
ً
قوالب الفطيرة فردية أو  50دقيقة إذا كنت تحضرين قالبا بحجم  10إنشات.
َ
ً
ً
• ت ْجهز الفطيرة حين يصبح سطحها هــامـيــا .إذا أصبح الــوســط هالميا
ّ
أكثر من األطراف ،اخبزيها لفترة أطول ،ثم بردي الفطيرة بالكامل قبل نزعها من
ّ
المحمص والكريما المخفوقة أو حلوى الخطمي.
القالبّ .قدميها مع جوز البقان

• انقعي الخبز في وعاء ماء لبضع دقائق ثم اعصري
منه أكبر كمية من الماء.
• اخفقي الخبز مع البندق والثوم كي تحصلي على
معجون.
• أضيفي عصير الليمون والـلـبــن والــزيــت واخفقي
ً
المقادير مجددا .عند الحاجة ،أضيفي مالعق متالحقة من
ّ
الماء البارد لتخفيف الصلصة وتنعيم تركيبتها .تبلي
ً
الخليط بالملح والفلفل واخفقيه مجددا.
• اطبخي ّاللوبياء على البخار أو اغليها إلى أن تصبح
يها واسكبي عليها الصلصة مع قليل من
طرية ،ثم
صف ّ
ً
الزيت .أخيرا ،رشي البندق المفروم فوق الطبق.
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كلمات متقاطعة
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ً
مهنيا :أنت معفي من التحركات الفلكية
السلبية وتنعم بالهدوء.
ً
عاطفيا :ال تدع األيام ّ
تمر من دون التقرب
من الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :ال تكن معجبا بذاتك فالتواضع
ميزة أساسية.
رقم الحظ.4 :

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :التصميم على اإلنجاز ممتاز لكن
التحضير له ضروري.
ً
بتموجات وتناقضات ال ّ
ّ
عاطفياّ :
بد
تمران
ً
من أن تهدأ الحقا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ــاول أن ت ـت ـصـ ّـرف بــأسـلــوب
ّ
ّ
متكتم وهادئ ومتفهم.
رقم الحظ.10 :
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األسد
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كلمات متقاطعة

9
10

اليمن

كلمة السر

 - 6ما يكتب به – متشابهان.
 - 7والدة – نهر سويسري –
أراضي منخفضة (م).

 - 8تشي – ترك الشهوات من
كل شئ .
 - 9الـ ـحـ ـي ــاة ال ـ ـحـ ــاضـ ــرة –

نصف (روضة).
 - 10م ـج ـه ــد (م) – يـمـنــح
مهلة (م).

ً
م ـه ـن ـيــا :تـعـيــش ان ـف ـع ــاالت ش ـتــى بسبب
أوضاعك المالية في العمل.
ً
عاطفيا :تسكنك أفكار سوداء وتمنتع عن
مصارحة الشريك بها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـض ـطـ ّـر إل ــى ب ــذل تـضـحـيــات
إلشاعة السالم بين األقرباء.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تسير األمــور في غير مصلحتك
ما يبطئ عملك ويزعجك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال تـكــن أنــان ـيــا وأع ــط الـشــريــك
العطف الذي يستحقه.
ً
ً
اجتماعيا :كن منتبها في قيادتك السيارة
وال تجازف بحياتك.
رقم الحظ.13 :

sudoku

 - 1اسـتــرخــى (م) – صياح
وجلبة.
 ( - 2أد ي ـ ـ ــس  )...عــا ص ـمــة
أثيوبيا – شهر ميالدي.
 - 3للنفي – المداومة.
 - 4خطاب – تهبه (م).
 - 5تيبس (مبعثرة).

6
8

 21مارس  19 -أبريل

الجوزاء

5 4
4
6

3
9
4
5
2
1
6
8
7

ً
عموديا:

9
2 7
8

8

7
6
2
3
8
9
5
1
4

 - 1وح ــدات أســاسـيــة النتقال
الصفات الوراثية.
 - 2بهارات (م) – سيدة عقيلة
(م).
 - 3ثـ ـلـ ـث ــا (دام) – جـ ــز يـ ــرة
سودانية – نجمع (م).
 - 4األ ص ـ ـ ـبـ ـ ــع ب ـ ـيـ ــن اإل بـ ـ ـه ـ ــام
والوسطى (م) – سائل الحياة.
 - 5وكالة أنباء روسية – عقد
زواج .
 - 6تقصر في العمل – خالف
«نهار».
 - 7كل ما احترق من نار (م) –
أدعمه (مبعثرة).
 - 8ت ـجــدهــا ف ــي (ان ـت ـص ــار) –
لفظة تأفف.
 - 9ا لـ ـجـ ـم ــع مـ ــن « خـ ـيـ ـم ــة» –
يخاطر (م).
 - 10عاصمة داهومي.

7
6
9 4

8
1

5
8
1
6
4
7
2
3
9

ً
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.

2

7 3

الحمل

1
5 3
8

6
2
9
7
1
4
8
5
3

حركة
عدم
إنحياز
حقوق
دستور
وحدة
قطاع
شريعة
كتاب
نظرية
عرب
قارة
تقسيم
سنة
مناخ
سند
تاريخ
إمارة

من  5أحرف وهي اسم دولة تقع جنوب غرب شبه
الجزيرة العربية في غربي آسيا.

1
3
7
8
9
5
4
6
2

كلمة السر:

sudoku

4
5
8
2
3
6
7
9
1
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توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3797الثالثاء  5يونيو 2018م  20 /رمضان 1439هـ

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـق ـبــل ع ـل ــى ع ـق ــد ج ــدي ــد أو عـلــى
المشاركة في مشروع مربح.
ً
عاطفيا :ال تقطع الحوار مع الشريك مهما
ساءت األمور بينكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :فــرصــة مـمـيــزة عـلــى الصعيد
الشخصي فاغتنمها.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :تـشـتـ ّـد والـمــواجـهــات بـيــن الــزمــاء
وتثار قضايا عالقة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ه ـ ّـم لـلـشــريــك س ــوى سـعــادتــك
فبادله بالمثل.
ّ
ً
اجتماعيا :تغمرك األفالك بالتفاؤل وتخفف
من همومك.
رقم الحظ.11 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا  :تتمتع بثقة فــي النفس وإ ص ــرار
قوي على النجاح.
ً
عاطفيا :عالقتك مــع الـشــريــك تـمـ ّـر بأبهى
مراحلها وتمهد لالرتباط.
ً
اجتماعيا :ال مخاطر تهدد سالمتك لكن
ال تخالف النظام.
رقم الحظ.7 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تشعر بالقلق في عملك وال ضير
من طلب مساعدة.
ً
عاطفيا :تصبو إلى عالقة يسيطر عليها
الحب والحنان.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :االه ـت ـم ــام بـصـحـتــك يجعل
حياتك أفضل بكثير.
رقم الحظ.19 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :تـنـتـصــر عـلــى ت ـشــاؤمــك وتسير
بخطى ثابتة نحو النجاح.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـتـحـفــظ ف ــي م ـش ــاع ــرك تـجــاه
الحبيب بينما هو يفعل العكس.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يتحدث الفلك عــن تغييرات
مفاجئة تطرأ على العائلة.
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :خـ ــذ وق ـ ـتـ ــك فـ ــي ال ـت ـف ـك ـي ــر وال
تستعجل القرار قبل نضوجه.
ً
عــاطـفـيــا :نـظــرتــك إلــى الـشــريــك تتوضح
أكثر وتقوى العالقة بينكما.
ً
اجتماعيا :تصطلح األوضاع العائلية
وتستعيد الهدوء الذي فقدته.
رقم الحظ.1 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :يؤدي أحد المعارف دورا إيجابيا
في توجهاتك العملية.
ً
عاطفيا :ال تقحم الـشــؤون المهنية في
عالقتك مع الشريك .
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ــؤم ــن ب ــرج ــك اسـ ـتـ ـق ــرارك
وسالمتك ويحميك من األخطار.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـك ـثــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــات وي ـك ــون
لبعضها تأثير في قراراتك.
ً
ّ
الحب ليس الهدف بل السعادة
عاطفيا:
في عيشه.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـضـ ــاء درب ـ ـ ـ ــك بـ ــاآلمـ ــال
ً
وتتضاعف حظوظك فلكيا.
رقم الحظ.2 :
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مجتمع

فندق موفنبيك المنطقة الحرة يقيم غبقته
أقامت مجموعة فنادق موفنبيك مركز
المؤتمرات ،ورويال سويت ،وفندق إن آند
غو بالزا الكويت ،غبقتها الرمضانية في
ً
أجــواء خليجية وشرقية مميزة ،احتفاال
بليالي رمضان ،وذلك في مركز المؤتمرات
والرويال سويت -المنطقة الحرة وقاعة
نـ ــورا ،بـحـضــور أع ـضــاء الـفــريــق اإلداري
وال ـت ـســوي ـقــي بــال ـشــركــة ،وف ــي مقدمتهم
مدير إدارة عمليات الفنادق علي حــداد،
وع ــدد مــن ال ـس ـفــراء ل ــدى ال ـكــويــت وكـبــار
الشخصيات ونخبة كبيرة من اإلعالميين
والصحافيين.

مسابقات وهدايا للحضور

طاقم العمل في صورة جماعية

جانب من الحضور

عدد من الحضور

صورة جماعية

«الملكية البريطانية»
تحتفل بالقرقيعان
أق ــام ــت الـمـلـكـيــة الـبــريـطــانـيــة
للتعليم المبكر احتفاال بمناسبة
القرقيعان مع أولياء األمور ،شهد
ورشا فنية لطريقة عمل أكياس
القرقيعان وتزيينها ،إلى جانب
ً
عمل الفوانيس ،كما تخلله أيضا
ترديد أغنية قرقيعان التراثية،
وتوزيع الحلويات.

حنان المطوع تشارك األطفال في تزيين أكياس القرقيعان

طفالن بزي القرقيعان

فقرة الرسم على الوجوه

٢٧

28

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3797الثالثاء  5يونيو 2018م  20 /رمضان 1439هـ

مسك وعنبر

الجبري :نحن مع الحرية التي تمثل الوجه الحضاري للكويت
رابطة األدباء الكويتيين استضافته في حوار مفتوح مع المثقفين
فضة المعيلي

أكد الوزير محمد الجبري أن
"اإلعالم" من خالل لجانها
المتخصصة واألكاديميين تتابع
كل ما يراه المشاهد على قنوات
التلفزيون الرسمية.

فــي ح ــوار مـفـتــوح ،استضافت
راب ـ ـطـ ــة األدب ـ ـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فــي
مـقــرهــا بــالـعــديـلـيــة وزي ــر اإلع ــام
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري.
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء األمـ ـي ــن ال ـع ــام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب المهندس علي اليوحة،
وجمع كبير من المثقفين واألدباء،
م ـن ـهــم األديـ ـ ـب ـ ــان ل ـي ـلــى ال ـع ـث ـمــان
وعـبــدالـلــه خـلــف ،ومــن الــروائـيـيــن
الشباب سعود السنعوسي ،وأمل
الرندي ،وعبدالله البصيص.
اس ـت ـهــل األم ـي ــن ال ـع ــام لــرابـطــة
األدباء الكويتيين طالل الرميضي
ً
كلمته مــرحـبــا بــالـجـبــري ،مشيرا
إلى أن هذا الحوار من المناسبات
السعيدة التي تؤكد حرص وزير
اإلعالم على تطوير الشأن الثقافي،
وق ـ ــال" :ن ـح ــن -ال ـم ـث ـق ـف ـيــن -نـمـثــل
ال ـ ـحـ ــراك ال ـث ـق ــاف ــي ف ــي الـمـجـتـمــع
الكويتي".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـج ـب ــري في
بــدايــة ح ــواره مــع المثقفين" :كــان
هـ ـن ــاك لـ ـق ــاء مـ ـط ــول ب ـي ـنــي وب ـيــن
األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس الــوطـنــي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب علي
اليوحة ،فيما يخص رابطة األدباء،
كـمــا أن ه ـنــاك مـفـكــرة تـفــاهــم بين
وزارة اإلعالم والرابطة لدعم األدب
واألدباء في الكويت ،ونحن بحاجة
إلى أن نستمع إليهم ونتعرف على
مالحظاتهم ومشاريعهم ،وأؤكــد
أنـكــم سـتـجــدون الــدعــم مــن وزارة
اإلعالم".

مهرجان كاظمة
وت ـحــدث الـجـبــري عــن مـشــروع
إقامة مهرجان كاظمة وأنــه طرح
الفكرة على المستشار ضيف الله

ً
متحدثا بحضور اليوحة والرميضي والفيلكاوي
الجبري
شـ ــرار الـ ــذي أبـ ــدى تــرح ـي ـبــه بـهــا،
وقال" :هذا االسم -كاظمة -يمثل لنا
رمزية كبيرة ،لذا فإن إقامته يجب
أن تكون بالشكل الذي يليق بهذا
االسم ،وستكون فعالياته متعلقة
بــالـمــوروث الشعبي خــال الفترة
المقبلة من ديسمبر أو يناير إلى
أبــريــل ،ولقد أبــدى شــرار موافقته
على الفكرة".

مداخالت
تمنت الروائية ليلى العثمان أن
تعود الثقافة إلى المستوى الذي
كانت عليه سابقا ،وقالت" :األديب
يطمح إلى الكتابة بحرية ،من دون
تأثير الرقابة ،كما أن رابطة

نيكول سابا أحيت حفل
شبكة «»orange

األدباء تحتاج إلى تجديد مبناها
القديم ،وأهم شيء الرقابة في وزارة
اإلعــام فهي أهــم مشكلة تعترض
األدب ــاء والـكـتــاب ،فهناك مصادرة
للكتب ،وخصوصا كتب الشباب".
وأكد الروائي سعود السنعوسي
أن االدباء الشباب تجاوزوا الكثير
م ــن اإلحـ ـب ــاط ول ـه ــم الـ ـق ــدرة عـلــى
تحقيق ذواتهم.
وأشار السنعوسي إلى الرقابة
التي تتسلط بقوانينها على اإلبداع
وتقمع الكتاب ،وتمنع الكتب ،وقال:
"سلمونا وجــه الكويت وسنعيده
مـشــرقــا" ،وأب ــدى استغرابه عرض
بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج ت ـ ـع ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى ش ــاش ــة
تـلـفــزيــون ال ـكــويــت ،وتـتـهـكــم على
بعض الشعوب العربية.

الحرية
بـ ـ ـع ـ ــد ئ ـ ــذ رد ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــري ع ـل ــى
المداخالت ،مؤكدا أن وزارة اإلعالم
م ــن خ ــال لـجــانـهــا المتخصصة
واألكــاديـمـيـيــن تـتــابــع كــل مــا يــراه

ً
جدل عائلة عمرو دياب يعود مجددا
●

القاهرة  -محمد قدري

ان ـش ـغ ــل ال ـج ـم ـه ــور ال ـم ـصــري
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي م ـ ـ ــن جـ ـ ــديـ ـ ــد خ ـ ــال
الساعات الماضية ب ـ "الهضبة"
ع ـمــرو ديـ ــاب وأس ــرت ــه والـفـنــانــة
الشابة دينا الشربيني ،وذلك بعد
أن هدأت القصة تماما على مدار
الشهر الماضي.
وكانت البداية مع نشر دياب
صـ ــورة جــديــد تـجـمـعــه بعائلته
بمالبس شبه رسمية مع زوجته
السعودية زينة عاشور وأبنائه
كلهم.
وب ـم ـجــرد رف ــع الـ ـص ــورة على
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
الرسمية الخاصة ب ـ "الهضبة"،
قام اآلالف بعمل مشاركة لها على
حساباتهم ،مع إضافة تعليقات
مـخـتـلـفــة ،مـ ّ
ـرح ـبــة بــال ـعــودة إلــى
ّ
ح ـضــن األسـ ـ ــرة ول ـ ــم ال ـش ـمــل من
جديد ،ومنهم من صب سخريته
وشـتــائـمــه عـلــى الـفـنــانــة الـشــابــة
ديـ ـن ــا ال ـش ــرب ـي ـن ــي ،الـ ـت ــي أش ـيــع
نبأ زواج ـهــا مــن "الـهـضـبــة" على
مــدار العام الماضي ،إضافة إلى
وج ــوده ــا ال ــدائ ــم م ـعــه ف ــي عــدة

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفل
سـحــور شبكة  orangeبمناسبة م ــرور 20
عاما لها بمصر ،السنوي الذي أقيم في آب
ت ــاون كــايــرو بالمقطم وال ــذي حـضــره كبار
نجوم الفن واإلعالم.
وحضر الحفل وزيــر االتـصــاالت الدكتور
يــاســر ال ـقــاضــي ورجـ ــل األعـ ـم ــال الـمـهـنــدس
نجيب ســاويــرس ،واإلعــامــي أســامــة كمال،
ومـجــدي الـجــاد ،وجيهان عبدالله ،وظافر
العابدين ،وسهير جودة.
وتألقت نيكول سابا خالل الحفل بفستان
جميل ،وغنت باقة من أشهر أغانيها ،منها
"يا شاغلني بيك ،ومش وقت كالم ،وهفضل
أف ـ ــرح ،وف ـ ــارس أح ــام ــي ،وق ـ ــررت أفـ ــرح"،
والحفل من تنظيم وليد منصور.

من جانبه ،تمنى الكاتب عبدالله
خلف عــودة الكتب المستعملة أو
الفائضة عن الحاجة للعرض للبيع
في سوق الجمعة ،مع توفير بعض
الموظفين في اإلعالم لمراقبته.
وقدم الشاعر إبراهيم الخالدي
اقتراحا بأن يقام مهرجان القرين
فــي مكانه الحقيقي فــي الجهراء،
وتـمـنــت الــدك ـتــورة ن ــورة المليفي
مـ ــن الـ ـجـ ـب ــري رعـ ــايـ ــة ال ـم ـث ـق ـف ـيــن
واالهتمام بهم.
وأوضحت د .نورية الرومي أن
إجازة النصوص اختلفت اآلن عما
كــانــت عليه ســابـقــا ،وأش ــارت إلى
برنامج "غشمرة" الذي يتحدث عنه
البعض ،موضحة أن هناك  3لجان
تهتم بالمسلسالت ،رافضة االتهام

بــأنـهــم يـقـبـضــون مــن أج ــل تمرير
ب ـعــض األعـ ـم ــال .وت ـط ــرق الـكــاتــب
عبدالله البصيص إ لــى موضوع
ترجمة عيون األدب الكويتي.
وتحدثت الكاتبة أمــل الرندي
عــن ضـ ــرورة دع ــم أدب الـطـفــل في
الكويت.
وش ــددت الكاتبة كاملة العياد
على مسألة دعم الكتاب واالهتمام
أكثر بأدب الطفل في الكويت.

المشاهد على قـنــوات التلفزيون
ال ــرس ـم ـي ــة ،ك ــي ي ـك ــون الـمـحـتــوى
جيدا ،وقال" :نحن مع الحرية ،التي
تمثل الــوجــه الحضاري للكويت،
فــا تـســامــح أب ــدا لـمــن ي ـســيء إلــى
المجتمع الكويتي.
وأكد أن وزارة اإلعالم ال تتسلط،
ولكنها تطبق القوانين الواضحة
التي تحمي المجتمع ،وقال" :إنني
متأكد أن الكويتيين مبدعون في
ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت" ،وأوضـ ـ ــح أنـ ــه تم
تغيير بعض أعضاء لجنة إجازة
النصوص في اإلعالم.
وأشار إلى أن فعاليات مهرجان
كاظمة ،وفــق اللجنة المشكلة من
"اإلعــام" و"األدبــاء" و"التلفزيون"،
س ـت ـقــام ف ــي قــريــة ص ـبــاح األح ـمــد
الـتــراثـيــة ،ألن ــه مــن الـصـعــب إقــامــة
مـ ـب ــان جـ ــديـ ــدة فـ ــي ك ــاظ ـم ــة ال ـتــي
يعرفها الجميع ويقدر مكانتها.
وح ـ ــول األعـ ـم ــال ال ـت ــي تـعــرض
في رمضان ،أوضح الجبري أنهم
م ـســؤولــون فـقــط عـمــا يـتــم عرضه
عـلــى الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي ال على
القنوات األخرى .وأكد للحضور أنه
عقب تسلمه الوزارة كان الطفل هو
أ حــد مشاريعه المهمة ،وبشرهم
بإنشاء قناة خاصة بالطفل.
وذك ــر وزي ــر اإلعـ ــام أن ح ــواره
الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــة ال ـك ــوي ــت
الــوطـنـيــة ،أسـفــر عــن االت ـفــاق على
رصد  10جوائز في فترة الصيف
تخص القراء ة من خالل مهرجان
مدته  3أشهر.
وكـشــف عــن استبيان قــامــت به
شــركــة خــاصــة أظـهــر أن تلفزيون
الكويت األول في نسبة المشاهدة،
ّ
مبينا أن ذلك يدل على أن المشاهد
عـ ـ ــاد إلـ ـ ــى مـ ـش ــاه ــدة ال ـت ـل ـف ــزي ــون
الرسمي ،ألن محتواه جيد.

عمرو دياب مع أسرته
تـجـمـعــات ،دون اع ـتــراف أو نفي
قاطع لألخبار المنشورة.
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـض ـ ـجـ ــة بـ ـش ــأن
الصور بين الطرفين عقب نشر
الشربيني صورة جديدة لها لم
تنشر مــن قبل برفقة "الهضبة"

وصــديـقـتـهــا ،واالب ـت ـســامــة تمأل
الــوجــوه ،وهــو مــا ربطه الجميع
بأنه رد جديد منها ،خاصة أنها
تنشر صورها مع "الهضبة" في
هذا التوقيت بالتحديد ،وانهالت
التعليقات على الصورة الجديدة

مـنـقـسـمــة ب ـيــن س ـخــريــة شــديــدة
وغضب عــارم ،حيث شبهوها بـ
"مدمرة المنازل العامرة" ،وأنها
تصر على اختطاف "الهضبة" من
أسرته ومنزله.

عادل إمام يؤكد زعامته والفخراني كاريزما الدراما الرمضانية

خبريات
بيال حديد وذا ويكند
يعودان بعد االنفصال

استطاعت عدسات كاميرات
الباباراتزي تصوير الثنائي،
عارضة األزياء العاملية من
أصول فلسطينيةبيال حديد،
واملغني العامليذا ويكند،
وهما يتناوالن وجبة غذاء
رومانسية في العاصمة
الفرنسية باريس.
وما كان واضحًا من خالل
الصور هو العالقة الحميمة
والسعادة البالغة التي
كانت واضحة على وجه
النجمني ،مما دفع الكثيرين
إلى التساؤل عما إذا كانا
سيعلنان عودتهما رسميًا
قريبًا ،بعدما انفصال في وقت
سابق.
يشار إلى أنها ليست ّ
املرة
األولى التي يظهر فيها
الثنائي بعد انفصالهما ،إذ
انتشرت لهما صورة سابقًا
أثناء حضورهما فعاليات
مهرجان كان السينمائي
الدولي بدورته الـ .71

شاكيرا تبدأ جولتها العالمية
«الذهبية» في هامبورغ

عقب نحو ستة أشهر من
توقفها عن الغناء على
املسرح ألسباب صحية ،بدأت
املغنية الكولومبية الشهيرة
شاكيرا جولتها العاملية "EL
( "DORADOالذهبية) في
مدينة هامبورغ األملانية.
وحضر الحفل أكثر من  12ألف
شخص ،وتفاعلوا بالرقص
والغناء مع املغنية الحائزة 12
جائزة غرامي.
وقالت خالل الحفل أمام آالف
من معجبيها ،الذين قدم
بعضهم من خارج البالد" :أنا
سعيدة لتمكني من القدوم هنا
مجددا .لقد مر وقت طويل!".
وفي أملانيا من املقرر أن تقدم
شاكيرا حفلتني أخريني
إحداهما في كولونيا (5
يونيو) واألخرى في ميونيخ
( 17يونيو).
وتتضمن جولة شاكيرا أكثر
من  50حفلة في العديد من
الدول ،من بينها إسبانيا
وتركيا وكندا والواليات
املتحدة .وستقدم حفلها
الختامي لجولتها العاملية
السادسة في العاصمة
الكولومبية بوجوتا في 3
نوفمبر املقبل.
(د ب أ)

كانتا يرغب في التحقيق
بانتحار زوجته

«عوالم خفية» و«بالحجم العائلي» من أفضل المسلسالت
●

فادي عبدالله

يـ ـ ـ ــدرك الـ ـمـ ـت ــاب ــع وال ـ ــراص ـ ــد
لــأع ـمــال ال ــدرام ـي ــة الـمـصــريــة،
التي تدخل السباق الرمضاني،
أن ثمة مسلسلين لعمالقة الفن
عــادل إمــام ويحيى الفخراني،
قد كسبا الــرهــان وجــددا الثقة
بالجمهور العربي ،عبر "عوالم
خفية" ،و"بالحجم العائلي".
ويطل عــادل إمــام ،الــذي ّ
غير
جلده في رمضان الجاري ،من
خــال مسلسل "عــوالــم خفية"،
ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا عـ ـ ــن تـ ـجـ ـسـ ـي ــد الـ ـ ـ ــدور
ال ـك ــوم ـي ــدي ،ف ــي خ ـط ــوة تــؤكــد
حضوره اآلسر ،في التراجيديا
أيضا ،مثل تفوقه في مسلسل
"أحــام الفتى الطائر" (،)1978
تــألـيــف وحـيــد حــامــد ،وإخ ــراج
محمد فــاضــل ،ب ــدور "إبــراهـيــم
الطاير".
وظهر ذلك أيضا في مسلسل
"دموع في عيون وقحة" (،)1980
تأليف مصطفى حسين علي،
وإخ ــراج يحيى العلمي ،الــذي
يعد من أوائل األعمال الدرامية
التلفزيونية عــن الجاسوسية
والـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ال ـم ـص ــري ــة ،مــن
سجالت المخابرات المصرية،
حـ ـي ــث جـ ـس ــد إم ـ ـ ــام شـخـصـيــة
"جمعة الشوان".
ويـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـي ـ ــوم ش ـخ ـص ـيــة
الكاتب الصحافي الكبير "هالل
كامل" ،في "عوالم خفية" ،الذي

مي سليم وعادل إمام في «عوالم خفية»
يبحث عــن حقيقة ولغز مقتل
مـمـثـلــة م ـعــروفــة تــدعــى "مــريــم
ري ـ ــاض" ،بـعــد أن وق ـعــت تحت
ي ــدي ــه عـ ــن ط ــري ــق ال ـم ـص ــادف ــة
مذكرات هذه الممثلة المنتحرة
التي وضعتها بين دفتي كتاب
يحمل عنوان "عوالم خفية".
الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ابـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدت ع ـن ـهــا
األض ـ ـ ـ ـ ــواء بـ ـع ــد تـ ــورط ـ ـهـ ــا فــى
عـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مــن
الـسـيــاسـيـيــن ورج ـ ــال األع ـمــال
الـمـشـبــوهـيــن ،كـتـبــت مــذكــرات
ش ــرح ــت ف ـي ـهــا أسـ ـ ــرار ال ـف ـســاد
ورج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال ،ف ـت ــم قـتـلـهــا

للحصول على هذه المذكرات،
لكن القاتل يلقي بالمذكرات من
شرفة منزل القتيلة فتقع على
عربة قمامة.
ووص ـلــت ال ـمــذكــرات إل ــى يد
عامل عربة القمامة ،ويتركها
فـ ــي مـ ـخ ــزن ل ـل ـك ـتــب ال ـق ــدي ـم ــة،
وت ـ ـتـ ــوارى داخ ـ ــل غـ ــاف كـتــاب
بـعـنــوان "ع ــوال ــم خـفـيــة" ،وتقع
ب ــال ـم ـص ــادف ــة فـ ــي يـ ــد ال ـك ــات ــب
الصحافي الكبير هــال كامل،
بـعــد أن اش ـت ــراه م ــع مجموعة
كـ ـت ــب م ـ ــن إح ـ ـ ـ ــدى ال ـم ـك ـت ـب ــات
التي يتعامل معها ،ليكتشف

ميرفت أمين ويحيى الفخراني في بوستر «بالحجم العائلي»
هالل ألغازا وضعتها الممثلة
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــول ـ ــة ،وي ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــري ل ـف ــك
ط ــاس ـم ـه ــا ،م ـت ـت ـب ـعــا خ ـيــوطــا
متشعبة ،توصله إ لــى الفساد
الذي يجري خلف الكواليس.
ومنذ الحلقة األولى وصوال
إل ــى الـحـلـقــة  ،17لــم تـهـتــز قــوة
ال ـم ـس ـل ـســل ،الـ ـث ــري ب ــاألح ــداث
ومتعة الترقب للجديد ،بعيدا
ع ــن إط ــال ــة ال ـم ـش ــاه ــد ،ويــأتــي
هذا التفوق والنجاح في جذب
ال ـم ـش ــاه ــد ل ـل ـع ـم ــل ،إل ـ ــى ذكـ ــاء
الفنان القدير عادل إمام ،الذي
ّ
استعان بكتاب شباب ،قدموا

نصهم على هيئة ور شــة عمل
محكمة ،فالنص محبوك جيدا،
وغـنــي ب ــاألح ــداث ،وبالخيوط
الـفــرعـيــة ال ـتــي تـصــب ف ــي خط
رئـيـســي ،إضــافــة إل ــى الـمـخــرج
الـشــاب رامــي عــادل إم ــام ،الــذي
يعد من المخرجين المتميزين
الذين أثبتوا جدارتهم في مجال
الدراما التلفزيونية.
ولـعــل الــافــت فــي المسلسل
ذل ــك الـمـشـهــد الـ ــذي ال يتعدى
دق ــائ ــق قـلـيـلــة ف ــي مـ ـب ــاراة من
الـ ـط ــراز األول ب ـيــن عـ ــادل إم ــام
وال ـف ـنــان الـكـبـيــر سـمـيــر غــانــم،

هذا المشهد يدرس فعال ،وهو
ليس مقحما.
أم ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر يـحـيــى
الـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــران ـ ــي فـ ـ ـه ـ ــو ك ـ ــالـ ـ ـع ـ ــادة
الفاكهة الرمضانية ،وكاريزما
ال ت ـن ـضــب ،ف ــا ي ـ ــزال يمتعنا
ويـ ـكـ ـس ــب الـ ـ ــرهـ ـ ــان ،مـ ــن خ ــال
الــدرامــا االجتماعية "بالحجم
الـ ـع ــائـ ـل ــي" ،الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ف ـكــرة
جــديــدة ومـبـتـكــرة ،الـتــي تظهر
ال ـق ـيــم اإلن ـســان ـيــة واألخــاق ـيــة
ل ــأس ــرة ،ح ـيــث ت ـضــم الـعــائـلــة
مــن الـجــد وال ـجــدة واألب واألم
واألب ـ ـنـ ــاء واألح ـ ـفـ ــاد وال ـخ ــال ــة،

ً
ً
وكلهم يشكلون دورا رئيسا ،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ــأك ـي ــد دور رب
األسرة وأهميته ،الذي يجسده
الفخراني فــي أداء يجمع بين
الكوميديا والتراجيديا ،في أداء
احترافي وسلس.
ك ـمــا ال نـنـســى دور الـفـنــانــة
ال ـك ـب ـي ــرة م ـي ــرف ــت أم ـ ـيـ ــن ،تـلــك
الجدة والحماة المتسلطة ،ومن
أروع المشاهد حينما تتشاجر
مــع أخـتـهــا ،ثــم تنهي الشجار
بــالـفـكــاهــة ،لـتـعــود األمـ ــور إلــى
سابق عهدها بين الشقيقتين.

أعلن محامي املغني
الفرنسي برتران كانتا ،الذي
أدين في عام  2003بقتل
صديقته ماري ترينتينيان،
أن موكله يرغب في إعادة
فتح التحقيق حول انتحار
زوجته السابقة كريستينا
رادي في عام .2010
وقال املحامي أنطوان ليفي
إنه ال يعرف ُما إذا كان
التحقيق قد فتح فعال حول
قضية رادي.
بعد سنوات من السجن
بسبب قتل ماري ترينتينيان
في عام  ،2003أفرج عن كانتا
في عام  2007بعدما أمضى
أكثر من نصف عقوبته
البالغة ثماني سنوات ،بعد
إدانته بضربها ضربا مبرحا
أدى إلى وفاتها.
وفي  2010انتحرت
زوجته كريستينا رادي.
ونقلت صحيفة "جورنال
دو ديمانش" أن محامي
كريستينا رادي سبق أن أبلغ
النيابة العامة في بوردو قبل
أشهر بدور العنف الذي كان
يمارسه املغني في انتحار
زوجته.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت
ﻟﺒﻨﺎن» :اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ« ﻳﻐﺮق ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ...وﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﺒﺮر
»اﻟﻘﻮات« و»اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« و»اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ...وﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﺪ ﻳﻨﻔﻮن ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﻏﺮق ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﻌﺪ أن ﻧﻔﺖ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ
ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ٣
ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﻲ »اﻟﻘﻮات«
و»اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« و»اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ«
ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺒﺖ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ« ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻟﻬﺎ.

ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣـ ـﻴـ ـﺸ ــﺎل ﻋـ ـ ـ ــﻮن ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﺪ إﺻـ ـ ـ ــﺪار
ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ،اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ أن
ّ
وﻗ ـﻌ ــﻪ وﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ ﺑـﻤـﻨــﺢ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟـﺤــﻮا ﻟــﻲ  360ﺷﺨﺼﺎ ،
وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟ ــﻼزم ،اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ً
أﻣـ ــﺲ ،وﻓ ـ ــﻮدا ﻣ ــﻦ  3ﻛ ـﺘــﻞ ﻧـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺳﻮم.

ﺑﺎﺳﻴﻞ
و ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أول ﻣ ـ ـ ــﻮ ﻗ ـ ـ ــﻒ ﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋ ــﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع ،أﻛ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻴ ــﺎر
"اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟ ـﺤــﺮ" وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻐ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـ ـﺒـ ــﺮان ﺑ ــﺎﺳ ـﻴ ــﻞ،
أن "أﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﺎدة
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﺲ ﻫ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻌﻬﺪ ورﺋﻴﺴﻪ ،وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻤﻠﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ" .وﻃــﺎﻟــﺐ
ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ "ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻤــﺮار
ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
أو اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ".
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل" :اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮري
ووزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑـ ــﺄي ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺸ ـﺒ ــﻮﻫ ــﺔ ،وﻧـﻄـﻠــﺐ
ً
ً
ً
ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎ ﺟــﺪﻳــﺎ وﺳــﺮﻳ ـﻌــﺎ ﻹﻇـﻬــﺎر
أي أﻣــﺮ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة".
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻧـﺸــﺮ اﻷﺳـﻤــﺎء
ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم وﻟ ــﻮ أن ﻣــﺮﺳــﻮم
اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
ﻻ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮ ﺟـ ــﺐ ا ﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ،وأن
ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻷﻫﻢ
ﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻳـﺤــﺎﺳــﺐ
وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ".
وﺧ ـﺘــﻢ أن "ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
ﻳـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺢ أﺧـ ـﻄ ــﺎء
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ اﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮازن".
ّ
وﺗﻘﺪم ﺣﺰب "اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ"
وﻛﺘﻠﺔ "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" وﺣﺰب
"اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ" ﺑ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎب

ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ــﺎل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم.
وﻃ ـﻠــﺐ ﺣ ــﺰب "اﻟـ ـﻘ ــﻮات" ﻣــﻦ وزارة
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗــﺰوﻳــﺪه "ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ
اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ،ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟــﻼزم ،ﺳﻮاء
ﻋ ـﺒــﺮ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت أو ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻮء
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘــﺺ ﻟـﻠـﻄـﻌــﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر".
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻋ ـﻀ ــﻮ ﻛـﺘـﻠــﺔ
"اﻟـﻜـﺘــﺎﺋــﺐ" اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻧــﺪﻳــﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ
ﻋـﻘــﺐ ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻧﻬﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻨ ــﻮق" :ﺟ ـﺌ ـﻨ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة
ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎح اﻷﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ،وﻟﻤﺎذا ﺗﻢ
اﺧﺘﻴﺎر ﻫــﺆﻻء اﻷﺷـﺨــﺎص وﻟﻴﺲ
ً
آﺧﺮﻳﻦ" ،ﻣﻨﺘﻘﺪا "اﻟﻐﻤﻮض اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓـ ــﻲ ﺷ ـ ــﺄن اﻷﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮﺳﻮم" .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
إن "اﻟ ـﻜ ـﺘــﻞ اﻟ ـﺜ ــﻼث ﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﺴـﻠــﻢ أي
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺮد
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮل
اﻟﻤﻮﺿﻮع".

ً
ً
ً
ﻏﻄﺎﺳﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ اﺻﻞ  45ﻏﻄﺎﺳﺎ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ وﺿﻊ  150ﻟﻮﺣﺔ ﻟـ  85ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ
)أ ف ب(
ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺴﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻠﻮﺣﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء
وﻗـ ــﺎل" :أﻧ ــﺎ ﻣـﻬـﻨـﺘــﻲ ﻫ ــﻲ اﻟـﻄــﺐ
وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
واﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي ﺷﺮﻓﺘﻨﻲ
اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ﺑــﻪ ﻫــﻮ اﻻﻋﺘﻨﺎء
ﺑﻤﻘﺎم دﻳﻨﻲ ﻛﻤﻘﺎم اﻟﺴﻴﺪة زﻳﻨﺐ
وﻫﺬا ﺷﺮف ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻲ".
ﺴ ــﻮري
ـ
ـ
ﻟ
ا
ـﺎل
أﻣـ ـ ــﺎ رﺟـ ـ ــﻞ اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ـ
ّ
ﻓ ـ ــﺎروق دﻳـ ــﺐ ﺟـ ــﻮد ﻓ ــﺄﻛ ــﺪ أﻧ ـ ــﻪ ﻟــﻢ
ﻳـﺘـﻘـ ّـﺪم ﺑﻄﻠﺐ ّ
أي ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺧــﺮى.
ّ
وأوﺿ ــﺢ أن "ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﻣﺮﺳﻮم
اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴــﺲ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻳ ـﻌــﻮد ﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻣـ ــﻦ أﺑـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ ﺗـ ـﻘ ـ ﱠـﺪﻣ ــﻮا ﻟـﻠـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺳﻔﺮﻫﻢ وﻋﻮدﺗﻬﻢ
ﻣــﻦ وإﻟــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻹدارة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت

اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن".
وﻛــﺎن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟــﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻋﻠﻦ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ً
أ ﻧــﻪ "ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎدر
ﻋـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺎذ ﺳ ــﺎﻣ ــﺮ ﻓ ـ ـ ــﻮز ،اﻟـ ــﺬي
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺤﺐ اﺳـﻤــﻪ ﻣــﻦ ﺟــﺪاول
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ،
ّ
ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ ﻟـ ــﻮزارة
ّ
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺎت أن اﺳـﻤــﻪ ﻟﻢ
ً
ﻳ ـﻜــﻦ واردا ﻓ ــﻲ ﺟـ ــﺪول اﻟ ـﻤــﺮﺳــﻮم
اﻟﻤﺬﻛﻮر".

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻮري
ّ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﻠﻢ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻮري

ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻲ ﻋـﺒــﺪ اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ﻋﻠﻲ
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﺟﺒﺮان
ﺑﺎﺳﻴﻞ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
ﺑﺴﺘﺮس ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ ،رد وزﻳﺮ
ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺴ ــﻮري وﻟـﻴــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛــﺎن
وﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ .10
ﻗــﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ اﻟـﻠـﻘــﺎء" :اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
ً
ً
رﻗﻢ  10ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺒﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﺎ
ﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وﻫـ ـ ـ ــﺬا ﻣــﺎ
ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣـﻀـﻤــﻮن اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘــﻲ
وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺒﺎﺳﻴﻞ واﻷ ﺧـﻴــﺮ
ً
ﻛ ــﺎن ﻣــﺮﺗــﺎﺣــﺎ ﻷن اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺑ ــﺪدت
ً
اﻟﻘﻠﻖ وﻫﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎ .أﻣﺎ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ا ﻟـﺒـﻠــﺪ ﻳــﻦ ا ﻟ ــﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،وﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻫــﻮ
ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﻌﻮدة".
وإذ أﺷ ــﺎر اﻟــﻰ أن "ﻣﻬﻠﺔ اﺛﺒﺎت
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟـ ــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،10
ً
ً
ﻣـ ـ ـ ــﺪدت ﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺒ ــﺢ ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻼ"،
اﻋـﺘـﺒــﺮ أن "ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛــﻞ أﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﺎ وﺗــﺮﻳــﺪ ﻋــﻮدﺗـﻬــﻢ ﻗﺒﻞ
ً
ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن "اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺳﻴﺘﻔﺎﻋﻞ" .وﺧﺘﻢ" :ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎون وذﻟــﻚ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون
اﻟﻌﻮدة".

اﻷردن :اﻟﻤﻠﻘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ...واﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺮزاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
 rوﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺰور اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ً
 rاﻟﺪرك ﻳﻌﻠﻦ اﻋﺘﻘﺎل » ٦٠ﻣﺸﺎﻏﺒﺎ« ﺑﻴﻨﻬﻢ  ٨ﻋﺮب
ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺎﻫــﻞ اﻷردن اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻣــﺲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻤﻠﻘﻲ،
وﻛ ـﻠــﻒ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻤــﺮ اﻟـ ـ ــﺮزاز ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻛﺎن اﻟﻤﻠﻚ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﻠﻘﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿــﺪ ﻣـﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ وﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت زﻳـ ــﺎدة اﻷﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم.
وﻗــﺎﻟــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـﺒــﺎء اﻷردﻧ ـﻴــﺔ إن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧــﻲ اﺳﺘﺄذن اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻌﻘﺪ
دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺒﺤﺚ
زﻳﺎدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺮرة ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب أن
ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎﻃﻒ
اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻗﻮﻟﻪ أن "اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺪﻳﻪ رﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ رد ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ" ،اﻟﺘﻲ أﺟﺠﺖ
أﻛﺒﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻋﻤﺎن وﻣﺪن أردﻧﻴﺔ أﺧﺮى.
وأﺿ ــﺎف أن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻴﻮم
ﻻﺳﺘﺌﺬان اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻌﻘﺪ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻗﺮب

وﻗﺖ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻓﻲ رد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺰع ﻟﻔﺘﻴﻞ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣــﻦ ﺟ ــﺮاء اﺳـﺘـﻌـﺠــﺎل اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ
إرﺳ ــﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺒﻴﻞ إﺟ ــﺮاء ﺣــﻮار ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ".
وﺗﺠﺪدت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻟﻴﻞ اﻷﺣﺪ
وﺣﺘﻰ ﻓﺠﺮ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ــﺎن وﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت أﺧ ـ ــﺮى ﺿ ــﺪ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة
اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﺗـﺠـﻤــﻊ ﻧـﺤــﻮ  5آﻻف ﺷـﺨــﺺ ﻗ ــﺮب ﻣﺒﻨﻰ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء اﻻردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن وﺳﻂ إﺟﺮاءات
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ،ﻣﺮددﻳﻦ "ﻳﺎ ﻣﻠﻘﻲ اﺳﻤﻊ اﺳﻤﻊ،
ﺷـﻌــﺐ اﻷردن ﻣــﺎ رح ﻳ ــﺮﻛ ــﻊ" ،و"اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ ﻳﺮﻳﺪ
إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".
وﺣـﻤــﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻻﻓـﺘــﺎت ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
"ﻣﺴﺘﻤﺮون ﺣﺘﻰ رﺣﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" و"ﻟﻦ ﻧﺮﻛﻊ"
و"أﻧﺎ ﻣﻮاﻃﻦ وﻟﺴﺖ ﺟﻬﺎز ﺻﺮاف آﻟﻲ".
وزار وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷردﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮة ﻓـﺠــﺮ أﻣ ــﺲ ،وﻗ ــﺎل ﻟــﻸﺟـﻬــﺰة

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻇﺮﻳﻒ :ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺮوﺳﻴﺎ أن ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﻳﺒﻘﻰ أو ﻳﺮﺣﻞ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر
اﻷﺳ ــﺪ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻘــﻮة ﻻﺳـﺘـﻌــﺎدة ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮة ﻗــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ(،
اﻧ ـﻔ ـﺠــﺮت ﻋ ـﺒــﻮة ﻧــﺎﺳ ـﻔــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،أﺛ ـﻨ ــﺎء ﻣ ــﺮور
ﻋﺮﺑﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺮب ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮﻗﺔ ،ﻓﻲ
ﺣــﺎدث ﻧــﺎدر أودى ﺑﺤﻴﺎة ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻢ ُﻳﻌﺮف
ً
ً
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺤﻠﻴﺎ أو أﺟﻨﺒﻴﺎ ،وإﺻﺎﺑﺔ آﺧﺮﻳﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
وذﻛـ ــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﺻــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﻮري ﻟـﺤـﻘــﻮق
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎن ،راﻣ ـ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ ،أن "اﻟ ـﻌ ـﺒــﻮة
اﻧﻔﺠﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﺛﻨﺎء ﻣﺮور ﻋﺮﺑﺔ
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﺑـﻠــﺪة ﻋـﻴــﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل
اﻟﺮﻗﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻠﻮاء  93اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن وﻓﺮﻧﺴﻴﻮن وﻣﻘﺎﺗﻠﻮن
أﻛــﺮاد" ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎم ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ "داﻋ ـ ــﺶ" ﺛ ــﻢ "ﻗـﺴــﺪ"
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،أﻓ ــﺎد ﻣ ـﺼــﺪر ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ دﻳــﺮ
اﻟ ــﺰور اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ ﺑ ــﺄن "داﻋ ــﺶ" وﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ ﻧﻬﺮ

ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻠﻚ ً
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻏﺪا

إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﻛﺸﻒ ﻗﻴﺎدي ﻋﺴﻜﺮي أن ﻗﻴﺎدة
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺗﺠﺮي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺸــﺮف ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻘــﺎط اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻠﺐ
وإدﻟـ ــﺐ وﺣ ـﻤ ــﺎة ،ﺑ ـﻬــﺪف اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ وﻗــﻒ
إﻃــﻼق ﻧــﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺜﻼث ﻗﺒﻞ
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ".
ﺑ ـ ــﺪوره ،اﻋـﺘـﺒــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ
ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ أن "اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﺑـﻴــﻦ أﻧ ـﻘــﺮة وواﺷـﻨـﻄــﻦ ﻋـﻠــﻰ إﺧ ــﺮاج وﺣ ــﺪات
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺒﺞ ﺳﻴﻜﻮن
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت" ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
أﻫ ــﻢ ﻧ ـﻘــﺎط اﻟ ـﺨ ــﻼف ،وﻫ ــﻮ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ واﺷـﻨـﻄــﻦ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﻛﺮاد.
واﻧـﺘـﻘــﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ اﻹﺳ ــﻼم )ﻣﺴﺘﺸﺎر
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ(
روﺳﻴﺎ ﺑﺸﺪة ،ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﺧﺮوج اﻟﻘﻮات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،داﻋﻴﺎ إﻳﺎﻫﺎ إﻟﻰ
اﺣﺘﺮام "إرادة وﺳﻴﺎدة ﺳﻮرﻳﺔ".

وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻤﻮﻗﻊ
"ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮز" ،إن "إﻳــﺮان ﺿﺤﺖ وﺧﺴﺮت ﻣﻦ
ﻗــﻮاﺗـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ أﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﻟﻴﺲ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﻲ اﻷﻣﻮال" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﻲ
اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة ﻟﻬﺎ اﻟـﺤــﻖ أن ﺗـﻘــﺮر ﻣــﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻴﻬﺎ وﻣــﻦ اﻟــﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺨــﺮوج ،وﻟﻴﺴﺖ
روﺳ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺮر أو ﺗ ـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ" .واﻧـﺘـﻘــﺪ ﺷـﻴــﺦ اﻹﺳ ــﻼم رﺑــﻂ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن وﺟــﻮد ﻗﻮات
إﻳ ـ ــﺮان ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺟ ــﺎء ﺑـﻄـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻟﺴﻮري وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺮد ﺷ ـﻴــﺦ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼم" :ﻹﻳ ـ ـ ــﺮان دور
ﺣــﺎﺳــﻢ وﻣــﺆﺛــﺮ ﻓــﻲ إﻧ ـﻬــﺎء اﻟ ـﺤــﺮب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ .ﻧـﺤــﻦ ﺗـﻜـﺒــﺪﻧــﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻓ ــﺎدﺣ ــﺔ وﺗـﺤـﻤـﻠـﻨــﺎ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ ﺑــﺎﻫ ـﻈــﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ
ﻏﺮﻳﺒﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻠﻌﺐ إﻳــﺮان
دورا أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺒﻨﺎء
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ".

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﺒﺪون ﻟﻴﻮﻧﺔ
ﺗﺠﺎه ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﻦ إﺑﺪاء ﻗﻴﺎدات
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ
إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ،
اﻟﺬي اﺧﺘﺘﻢ زﻳﺎرة اﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ،
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﻴﺨﻀﻊ
ﻹﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺜﺒﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه
إﺣﻜﺎم اﻟﻄﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻻﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮﺛﻲ ،رﺋﻴﺲ "اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،
ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ،اﻟﺬي أﻧﻬﻰ زﻳﺎرة اﻟﻰ
ﺻﻨﻌﺎء ،ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت
"ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻗﺒﻞ أي ﻧﻘﺎش".

ً
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﺘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻏﺰة

اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن" :ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺒﺮوا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻋﻦ آراﺋﻬﻢ .أﻣﺎ واﺟﺒﻨﺎ ﻓﻬﻮ أن ﻧﺤﻤﻴﻬﻢ .ﻧﺤﻦ
وﻫﻢ وراء اﻟﻤﻠﻚ ،ﻧﺮﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻷردﻧﻲ اﻟﻠﻮاء
ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺤﻤﻮد ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ أﻟﻘﺖ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ  60ﺷﺨﺼﺎ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﻼل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد ،ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ
ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻘــﻮات اﻟ ــﺪرك اﻟ ـﻠــﻮاء ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﺤﻮاﺗﻤﺔ ،أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮب،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ وأﺳﻠﺤﺔ
ﺑﻴﻀﺎء ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺤﻮاﺗﻤﺔ إن "ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
اﻷردن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ...واﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻦ ﺗ ـﺘ ــﻮاﻧ ــﻰ ﻋ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻷردن
واﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻣـ ــﻦ واﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت وﺗﺴﻴﻴﺮ
اﻟﺤﻴﺎة" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺨﺮوج
اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ...وﻟﻜﻦ ﺣﺪث اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ".

أول ﻫﺠﻮم ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ
اﻟﻔﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم ﺧﺎﻃﻒ
ﻟﻴﻞ اﻷﺣﺪ  -اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺮﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أﻧ ــﻪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺑ ـﻠــﺪات اﻟ ــﺮﻣ ــﺎدي واﻟـﺒـﻘـﻌــﺎن
واﻟ ـﺠ ــﻼء واﻟ ـﺤ ـﺴــﺮات ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻀـﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺿﻔﺘﺎ اﻟﻨﻬﺮ
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺼﺪر أن "ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﺳﺘﻤﺮار داﻋﺶ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻧﺤﻮ  25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻧﻬﺮ
اﻟﻔﺮات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،أو رﺑﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﺷﺮق
ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ،وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وأﺿــﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن "اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻋﻠﻦ ﻋﺒﺮ
ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت ﻓﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﺸﻌﻔﺔ أﻧــﻪ ﻧﺠﺢ
ﻓﻲ رﺑﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم اﻟﻴﻮم
)أﻣﺲ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

أﻓﺎدت ﻣﺼﺎدر ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ،
أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻴﺼﻞ اﻟﻰ ﺟﺪة
ﻏﺪا ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر
إن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ
واﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ووﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ،
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ﺗﻘﻮده اﻟﺮﻳﺎض.
وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻳﺆدي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮة ﺧﻼل
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻧﻔﻲ ﺳﻮري
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﻔ ــﻲ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ
اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﻟ ــﺮﺟ ــﻞ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻣـﻔـﻴــﺪ
ﻛ ــﺮاﻣ ــﻲ ﺣ ـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻮﻛﺪا أﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  2012ﺑﻤﺮﺳﻮم
ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻛ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﻲ" :ﻟ ـ ـ ـ ــﺬا ﻓ ـﻤــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ــﺮب أن ﺗ ـﻨ ـﺴ ــﺎق ﻗ ـﻨ ــﻮات
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺬﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ".
ّ
ﻛﻤﺎ أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟـﺴــﻮري اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻰ،
ﻣ ـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻷول ،أﻧ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳﺘﻘﺪم
ﺑـﻄـﻠــﺐ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ً ّ
اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن "زوﺟ ـﺘــﻪ
وواﻟﺪﺗﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺘﺎن".
وﻧ ـ ـﻔـ ــﻰ ﻣ ــﺮﺗـ ـﻀ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺷ ـﻐــﻞ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ورﺋﻴﺲ
ّ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ دﻣ ـﺸ ــﻖ ،ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺗـ ــﺮدد ﻋﻦ
وﺳﺎﻃﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال
ﻣﻦ إﻳﺮان اﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ.

٢٩

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻋﻤﺎن أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(

أﻓﺎدت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،
أﻣﺲ ،ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺣﺎول
اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺴﻴﺎج اﻟﻔﺎﺻﻞ.
وذﻛﺮت اﻹذاﻋﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن "ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﻔﺄس
ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﻏﺰة ﺣﺎوﻻ اﻟﺘﺴﻠﻞ
وﻋﺒﻮر اﻟﺴﻴﺎج اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﻓﺘﺤﺖ
ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،وﻗﺘﻠﺖ أﺣﺪ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ".

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻮدان
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ أﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣــﻦ
ﺟــﻮﻟــﺔ ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑﻴﻦ
ﻣـﺼــﺮ واﻟ ـﺴ ــﻮدان وإﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة  18ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري،
اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﻪ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ
ﻣـﻨــﺬ ﺣﻠﻔﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ و ﺑ ــﺪء ﻓﺘﺮﺗﻪ
اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﺑــﺎﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﺟ ـﻬــﺎز اﻷﻣ ــﻦ
واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداﻧـ ــﻲ،
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺻ ــﻼح ﻗ ــﻮش ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻟـﻤـﺼــﺮي اﻟ ـﻠ ــﻮاء ﻋﺒﺎس
ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ،ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻓــﻲ
زﻳﺎرة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ وادي اﻟﻨﻴﻞ ،إﺛﺮ ﻓﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ.
و ﻇ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎن أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك
رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ أرﻛــﺎن اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة واﻟ ـ ـﺨـ ــﺮﻃـ ــﻮم ،إذ
ﺟــﺎء ت زﻳــﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
اﻟ ـﺴــﻮداﻧــﻲ ،ﺑـﻌــﺪ أﻳ ــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ
زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ

اﻟ ــﺪردﻳ ــﺮي ﻣﺤﻤﺪ أﺣـﻤــﺪ ﻟﻤﺼﺮ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﻰ
ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ،وﺗ ــﻢ اﻹﻋ ــﻼن
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﻦ زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺴﻮدان وﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﻣﻊ
اﻟﺒﺸﻴﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـﻀ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﻊ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﺑ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ﺷـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻒ إﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ،ووزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻹﺳﻜﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﻣــﺲ اﻷول ،وذﻟــﻚ
ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮاض ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪن اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟـ ـﺠ ــﺎري
إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد،
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،إذ
وﺟﻪ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﻀﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺑ ـ ــﺬل أﻗـ ـﺼ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺪ ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪن اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻋ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺮرة ،ﻓــﻲ
ﺣﻴﻦ اﺳـﺘـﻌــﺮض وزﻳ ــﺮ اﻹﺳـﻜــﺎن
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﺷ ـﻴــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك
اﻟﻤﻴﺎه ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟـﺴـﺒــﺖ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،رﻓ ــﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ

اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  46.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺎ ،ﻗ ــﺮر اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻧﺒﻴﻞ ﺻـ ــﺎدق ،أﻣــﺲ
اﻷول ،إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ـﻨــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺬﺑ ــﻮح ،إﻟـ ــﻰ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﺟ ـﻠــﺔ "ﻹذاﻋ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
ﻋﻤﺪا ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺘﻌﺪي
ﻋﻠﻰ اﻷدﻳﺎن".
وأﻟﻘﺖ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﺑﻮح اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺎدر
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ
ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ ،ﻓ ــﻲ اﺗـﻬــﺎﻣـﻬــﺎ
ﺑ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﻪ إﻫ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﺷﺨﺼﻲ
ﺑ ـﺜ ـﺘ ــﻪ ﻋـ ـﺒ ــﺮ وﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ وﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ أﻟ ـﻔ ــﺎﻇ ــﺎ
ﺧـ ــﺎرﺟـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻌــﺮﺿـﻬــﺎ
ﻟﻠﺘﺤﺮش ﻓــﻲ ﺷ ــﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة.
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إلغاء كلمتي روحاني وحفيد الخميني في «ذكرى المؤسس»
• مؤيدو نجاد و«أنصار حزب الله» كانوا يعدون لمقاطعتهما • نتنياهو يلتقي ميركل و«يستنهض» أوروبا
طهران  -فرزاد قاسمي

علمت «الجريدة» من مصادر
مطلعة أنه جرى إلغاء كلمتي
الرئيس حسن روحاني وحسن
ذكرى وفاة
الخميني في ً
الخميني ،تخوفا من تحركات
ألنصار أحمدي نجاد وجماعة
«أنصار حزب الله» كانت
ستظهر االنقسامات في ذكرى
مؤسس الجمهورية اإلسالمية.

أكدت مصادر مطلعة في مكتب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
لـ "الجريدة" أن لجنة إعداد مراسم
ذك ـ ـ ـ ـ ــرى وف ـ ـ ـ ـ ــاة م ـ ــؤس ـ ــس ال ـ ـث ـ ــورة
اإلس ــام ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة الـخـمـيـنــي،
ق ـ ــررت إلـ ـغ ــاء ك ـل ـمــة ك ــان ــت م ـق ــررة
خالل إحياء الذكرى أمس ،لكل من
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني،
وحفيد الخميني ،حسن الخميني،
واال كـتـفــاء بكلمة للمرشد األعلى
علي خامنئي فــي هــذه المناسبة
ف ـ ـقـ ــط ،بـ ـع ــد أن تـ ـخ ــوف ــت م ـ ــن أن
ال ـم ـع ــارض ـي ــن ل ــروح ــان ــي وح ـســن
الخميني ممكن أن يقوموا بأعمال
شـغــب لتعكير أجـ ــواء الـمـنــاسـبــة،
وتـ ــرديـ ــد ش ـ ـعـ ــارات ثـ ــوريـ ــة لـمـنــع
الشخصيتين من الكالم.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن األج ـهــزة
األ مـنـيــة اكتشفت أن فريقين على
األقل أحدهم اتباع الرئيس السابق
مـحـمــود ن ـجــاد ،والـثــانـيــة "أنـصــار
ح ــزب ال ـل ــه" ك ــان ــوا يـخـطـطــون كي
يـ ـق ــوم أت ـب ــاع ـه ــم ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار فــي
الـصـفــوف األمــامـيــة للمحتشدين،
وثـ ـ ــم ت ـع ـك ـي ــر ك ـل ـم ـت ــي روحـ ــانـ ــي
والخميني بــرفــع ش ـعــارات ثورية
ض ــده ــم وإثـ ـ ـ ـ ــارة ال ـج ـم ـه ــور ضــد
الحكومة.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـص ــدر أن األج ـ ـهـ ــزة
األمنية اعتقلت عــددا من الشباب
ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـخـ ـطـ ـط ــون ل ــرف ــع
ش ـ ـع ـ ــارات ضـ ــد الـ ـم ــرش ــد اأيـ ـض ــا
فــي هــذه المناسبة ،وتـقــرر تقديم
زمــان إلقاء كلمة المرشد في هذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة مـ ـ ــدة س ــاع ـت ـي ــن ل ـه ــذا
السبب.
وق ــام أن ـصــار الــرئـيــس الـســابــق
أحمدي نجاد بمنع حسن الخميني
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر مـ ــن اإلص ــاح ـي ـي ــن
مــن الخطاب فــي ذكــرى وفــاة جده
لعدة مرات ،بعد أحداث عام 2009
المعروفة بالحركة الخضراء ،ولكن
بعد وصول الرئيس روحاني الى
السلطة ،استطاع حسن الخميني
ال ـخ ـطــاب م ـج ــددا ف ــي ذكـ ــرى وف ــاة
جده المصادف يوم االثنين ،بشرط
أن يتكلم عن فضائل جده فقط ،وال
يدخل في مباحث سياسية.
وي ـب ــدو أن م ـعــارضــي الــرئـيــس
روحاني يريدون استغالل خروج
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ــن االت ـف ــاق
ال ـن ــووي واألوضـ ـ ــاع االقـتـصــاديــة
للبالد والنقمة الشعبية الحاصلة
إث ــر ذل ــك لتوجيه ضــربــة للرئيس
روحاني في ذكرى وفاة الخميني.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـغ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدون هـ ـ ــذه
المناسبة لتالوة الشعارات ضد من
يعارضوهم ،ألن اإلذاعة والتلفزيون

بكين تحتج على تصريح
بومبيو عن تيانانمين
ً
يوميا وذلك خالل زيارة وزير الثقافة وحسن الخميني للحسينية (إرنا)
إيرانيات يشاركن في تجمع بحسينية جمران التي كان يقصدها الخميني
اإليراني ،إضافة الى عدد كبير من
الشبكات اإلخبارية العالمية تغطي
عادة هذه المراسم بشكل مباشر.
الـ ــى ذل ـ ــك ،بـ ــدأ رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو،
أم ــس ،مــن ألمانيا جــولــة أوروبـيــة
تستمر  3أيام يأمل خاللها إقناع
األوروب ـ ـي ـ ـي ـ ــن ب ـت ـب ــدي ــل مــوق ـف ـهــم
الـمـتـمـســك ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إيران.
وق ــال الـسـفـيــر اإلســرائ ـي ـلــي في
المانيا جيريمي إيساشاروف ،في
مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس
برس قبل الزيارة ،إنه ينبغي منع
إيـ ـ ــران بـ ــأي ث ـمــن م ــن "ت ـط ــوي ــر أي
قدرات نووية".
وتابع" :قد تكون لدينا خالفات
فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر ح ـ ــول سـبــل
مراقبة إيــران في المجال النووي،
لـكـنـنــا نـسـعــى إل ــى تـحـقـيــق هــدف
مشترك".

والتقى نتنياهو المندد بشدة
باالتفاق النووي والنظام اإليراني،
ال ـم ـس ـت ـش ــارة األلـ ـم ــانـ ـي ــة أن ـج ـيــا
ميركل.
وب ـع ــد أل ـم ــان ـي ــا ي ـن ـت ـقــل رئ ـيــس
ال ــوزراء إلــى بــاريــس ،حيث يلتقي
اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون،
ث ــم إلـ ــى بــري ـطــان ـيــا ،ح ـيــث يـجــري
محادثات غــدا مــع رئيسة ال ــوزراء
تيريزا ماي.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد أل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا
وبريطانيا من الدول الموقعة على
االتفاق النووي الذي أبرم في 2015
بين الدول الكبرى الست وطهران.
وي ــداف ــع ق ـ ــادة هـ ــذه ال ـ ــدول عــن
االت ـ ـف ـ ــاق ب ـ ـشـ ــدة ،رغـ ـ ــم ان ـس ـح ــاب
واشنطن منه في الثامن من مايو
ال ـمــاضــي ،ويـعـمـلــون عـلــى إن ـقــاذه
بالتنسيق مــع روس ـيــا والـ ّصـيــن،
ال ــدول ـت ــان األخ ــري ــان ال ـمــوق ـع ـتــان
على االتفاق.

وإن كــان األوروب ـي ــون ي ــرون أن
االتفاق الموقع هو أفضل وسيلة
للحد من طموحات إيران النووية،
إال أنهم يدركون في المقابل حدود
ت ـســويــة وص ـف ـت ـهــا م ـيــركــل أخ ـيــرا
بأنها "غير مثالية".
واقترحوا التفاوض مع طهران
على اتفاق مكمل يعالج برنامجها
الباليستي وسياسة بسط نفوذها
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،م ــن لـبـنــان
وسورية وصوال إلى اليمن ،وهي
سياسة يعتبرها الغربيون مزعزعة
ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،كـمــا
تعتبرها إسرائيل تهديدا مباشرا
لوجودها.
وقد يتوصل نتنياهو إلى توافق
م ــع م ـح ــاوري ــه األوروبـ ـيـ ـي ــن حــول
هاتين النقطتين.
وكان قد صرح قبل الزيارة قائال:
"سأتباحث معهم في سبل عرقلة
ال ـط ـم ــوح ــات الـ ـن ــووي ــة وال ـت ــوس ــع

اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط"،
م ـض ـي ـف ــا أنـ ـه ــا مـ ـس ــائ ــل "ح ـي ــوي ــة
بالنسبة الى أمن إسرائيل".
وتخشى إسرائيل من أن تملك
إيران السالح النووي الذي تعتبر
أنها ستكون هدفه األول ،خصوصا
إذا واصـ ـل ــت طـ ـه ــران بــرنــام ـج ـهــا
الباليستي .ويخضع األوروبيون
ل ـض ـغــوط م ـب ــاش ــرة م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة في هذا الشأن.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن م ـه ـل ــة
للشركات األجنبية لوقف تعاملها
م ــع إيـ ـ ــران ،ف ــي ت ـحــذيــر يستهدف
بـ ـ ـص ـ ــورة رئـ ـيـ ـس ــة األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن،
والسـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـفــرن ـس ـيــة
واأللمانية.
على صعيد آخ ــر ،تنهي زيــارة
نتنياهو لبرلين رسميا فترة من
التوتر الدبلوماسي بين البلدين
اللذين يعتبران حليفين تاريخيين.
غير أن برلين ضاعفت منذ عدة

أســابـيــع رســائــل الــدعــم إلســرائـيــل
خ ــال عـمـلـيــات قـصــف اسـتـهــدفــت
قـطــاع غــزة أو مــواقــع عسكرية في
سورية.
ك ـمــا ت ـح ــذر م ـيــركــل بــاس ـت ـمــرار
مــن ع ــودة "م ـع ــاداة الـســامـيــة" إلــى
الظهور في ألمانيا نتيجة توافد
الـمـهــاجــريــن الـمـتـحــدريــن مــن دول
عربية وصعود اليمين المتطرف
في آن.
وف ــي ت ـصــريــح الفـ ــت ،ق ــال أحــد
زع ـي ـمــي ح ــزب "ال ـب ــدي ــل أللـمــانـيــا"
اليميني المتشدد ألكسندر غاوالند
السبت أن أدولــف هتلر والنازيين
ك ــان ــوا م ـجــرد "روث ط ـي ــر" ،وســط
تاريخ من األمجاد األلمانية على
ح ــد ق ــول ــه ،م ـمــا أث ـ ــار ت ـن ــدي ــدا مــن
ال ــرئ ـي ــس األلـ ـم ــان ــي ف ــران ــك فــالـتــر
شتاينماير.

ً
كيم جونغ أون ّ
يعين جنراالت «معتدلين» وأصغر سنا ويتلقى دعوة لزيارة موسكو في سبتمبر
قال مسؤول أميركي كبير إن أكبر  3مسؤولين عسكريين
في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم ،في خطوة قال
محللون إنها قــد تدعم جهود الزعيم الـكــوري الشمالي
الشاب كيم جونغ أون لدفع عجلة التنمية االقتصادية
والتواصل مع العالم ،وذلك قبل أسبوع من قمة الرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب وكـيــم فــي سـنـغــافــورة ي ــوم 12
الجاري ،في أول اجتماع من نوعه بين زعيم كوري شمالي
ورئيس أميركي.
وكــان المسؤول األميركي ،الــذي تحدث مشترطا عدم
ّ
نشر اسمه ،يعلق على تقرير نشرته وكالة األنباء الكورية
الجنوبية (يونهاب) وأفاد بأن من المعتقد أن أكبر ثالثة
مسؤولين في جيش كوريا الشمالية استبدلوا بمعتدلين.
وقال محللون إن التغييرات تسمح له وللحزب الحاكم
بــإح ـكــام قبضتهما عـلــى الـجـيــش الـشـعـبــي ال ـك ــوري في
وقت حرج تتواصل فيه البالد مع العالم وتنشد التنمية
المحلية.
وقــال كين جــوز ،مدير مجموعة الـشــؤون الــدولـيــة في
منظمة "سي .إن .إيه" للبحث والتحليل" :إذا كان كيم جونغ
أون عقد العزم على تحقيق السالم مع الواليات المتحدة
وكــوريــا الجنوبية ،والتخلي ولــو عن جــزء من البرنامج
النووي ،فعليه وضع نفوذ الجيش الشعبي الكوري في
صندوق والتحفظ عليه".

انتحاري يهاجم «خيمة سالم» في كابول
ً
استهدف تجمعا لرجال دين مسلمين يدعون إلى السالم
ً
ّ
فجر انتحاري نفسه أمــس مستهدفا
رجال دين مسلمين أثناء مغادرتهم خيمة
كـبـيــرة فــي الـعــاصـمــة األفـغــانـيــة كــابــول،
حيث تجمعوا لشجب اإلرهاب والدعوة
للسالم في شهر رمضان الفضيل ،ما أدى
إلى مقتل  8أشخاص على األقل.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن
الهجوم الذي يسلط الضوء على تدهور
الوضع األمني قبل االنتخابات البرلمانية
وانتخابات المجالس البلدية المقررة في
 20أكتوبر.
وقتلت سلسلة تفجيرات فــي كابول
العشرات في األشهر األخيرة ،ولم تظهر
أي مؤشرات على أن الهجمات هدأت خالل
شهر رمضان.
واقـتـحــم مسلحون بـبـنــادق وقــاذفــات
ق ـن ــاب ــل م ـق ــر وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـشــديــد
ال ـت ـح ـص ـي ــن يـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي،
واشـ ـتـ ـبـ ـك ــوا مـ ــع قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن أكـ ـث ــر مــن
ساعتين.
وفــي أبــريــل قتل انـفـجــاران فــي كابول

بريطانيا تعدل
استراتيجيتها ضد اإلرهاب

تسعى بريطانيا إلى التصدي
لما تطلق عليه ّ
"تغير طبيعة"
المتشددين باستراتيجية معدلة
لمكافحة اإلرهاب ،وتتطلع إلى
استغالل التكنولوجيا وبناء
عالقات أقوى مع الشركات.
وحذرت وزارة الداخلية
البريطانية من أن التهديد الذي
يمثله "متشددون إسالميون"
على بريطانيا من المتوقع أن
يظل مرتفعا خالل العامين
المقبلين .وقال وزير الداخلية
ّ
المعين حديثا ،ساجد جاويد،
إن االستراتيجية الجديدة
تضمنت دروسا من هجمات
في لندن ومانشستر العام
الماضي أسفرت عن مقتل 36
شخصا ،وستساعد بريطانيا
في التصدي لتهديد متطور،
مضيفا" :أطلع على أحدث
معلومات المخابرات ،ومن
الواضح للغاية أنه كان هناك
ّ
تغيرا خطيرا في التهديد من
اإلرهاب".

تغييرات نادرة في قيادة جيش كوريا الشمالية قبل «قمة سنغافورة»

كـيــم جــونــغ اون وإل ــى جــانـبــه كـيــم ســونــغ جـيــل فــي صــورة
أرشيفية (رويترز)

سلة أخبار

ً
 26ش ـخ ـصــا ع ـلــى األق ـ ــل بـيـنـهــم تسعة
صحافيين وصلوا إلى تغطية االنفجار
األول واستهدفهم انتحاري.
وقبل أسبوع سقط  60قتيال وأكثر من
 100مصاب ،عندما فجر انتحاري نفسه
أمام مركز تسجيل الناخبين في المدينة.
وأع ـ ـلـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم "داعـ ـ ـ ـ ــش" ال ـم ـت ـش ــدد
مسؤوليته عن الكثير من الهجمات في
كــابــول ،لكن مسؤولين أمنيين يقولون
إنه من المرجح أن تكون "شبكة حقاني"
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـه ـج ـمــات.
و"شبكة حقاني" تربطها صالت بحركة
"طالبان" التي تسعى لفرض تفسيرها
ال ـم ـت ـش ــدد ل ـل ـش ــري ـع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة بـعــد
اإلطــاحــة بها مــن الحكم عــام  2001على
يد قوات مدعومة من الواليات المتحدة.
ً
ون ـفــذت "طــال ـبــان" هـجـمــات أي ـضــا في
مدن إقليمية مع تصعيد قتالها في أنحاء
البالد منذ أعلنت بدء هجوم فصل الربيع
السنوي في أبريل.

وأض ــاف" :يضع هــذا التغيير الضباط الــذيــن يمكنهم
فعل هــذا فــي ص ــدارة المشهد .إنهم مــوالــون لكيم جونغ
أون ال لغيره".
ويعتقد مسؤولون أميركيون أن هناك بعض الشقاق في
الجيش بشأن أسلوب كيم في التعامل مع كوريا الجنوبية
وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .وي ــري ــد ت ــرام ــب أن تـتـخـلــى بيونغ
يــا نــغ عــن ترسانتها ا لـنــوو يــة مقابل تخفيف العقوبات
االقتصادية.
ويـعـتـقــد أن ق ـيــادة كــوريــا الـشـمــالـيــة تعتبر األسـلـحــة
النووية ضــروريــة لبقائها ،في حين قــال كيم إنــه يعتزم
التركيز على التنمية االقتصادية .ولــم يحدد المسؤول
األميركي هوية المسؤولين العسكريين الثالثة المعزولين.
لكن "يونهاب" نقلت عن مسؤول في المخابرات لم تذكره
بــاالســم أن نــو كــوانــغ تشول النائب األول لــوزيــر القوات
المسلحة الشعبية حل محل باك يونغ سيك في منصب
وزير الدفاع.
وكــانــت وســائــل اإلعـ ــام ال ـكــوريــة الـشـمــالـيــة أك ــدت في
وقــت سابق أن كيم ســو جيل قائد الجيش قــد حــل محل
كيم جونغ جاك في منصب مدير المكتب السياسي العام
التابع للجيش الشعبي.
وأشارت "يونهاب" الى أن جميع المسؤولين العسكريين
ال ــذي ــن ت ـمــت تــرق ـي ـت ـهــم أص ـغ ــر س ـنــا م ـمــن س ـب ـقــوهــم في

المناصب .والمسؤولون العسكريون الثالثة الجدد لديهم
بعض الخبرة في التعامل مع وفود أجنبية ،وهو عامل
مهم في وقــت يسعى فيه كيم إلــى اجتماعات مع زعماء
دوليين.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن وزير
الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغهوا أجرى اتصاال
هاتفيا استمر  15دقيقة مع نظيره األميركي مايك بومبيو،
أمس ،لبحث القمة المرتقبة بين كيم وترامب.
وذكرت الوكالة أن رئيس المخابرات السابق في كوريا
الشمالية كيم يونغ تشول الذي يعتبر الذراع اليمنى لكيم
جــونــغ أون تــوقــف فــي بكين أمــس فــي طــريــق عــودتــه إلى
بيونغ يانغ ،بعد زيارة للواليات المتحدة التقى خاللها
ترامب في البيت األبيض يوم الجمعة ،حيث تبادل الرجالن
االبتسامات وتصافحا.
الى ذلك نقلت وكالة اإلعالم الروسية ،أمس ،عن إيفان
ميلنيكوف ،النائب األول لرئيس مجلس النواب الروسي
(ال ــدوم ــا) ،قــولــه إن الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن دع ــا زعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة روسيا في سبتمبر
لحضور المنتدى االقتصادي الشرقي الذي يعقد سنويا
في مدينة فالديفوستوك.
(واشنطن ،سيول ،موسكو ـ وكاالت)

قالت وزارة الخارجية
الصينية ،أمس ،إن بكين قدمت
احتجاجات شديدة اللهجة
للواليات المتحدة ،بسبب
تصريحات لوزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو ،حث
فيها الصين على الكشف عن
تفاصيل قمع احتجاجات ميدان
تيانانمين عام  1989التي حلت
ذكراها أمس .وجاء تصريح
"الخارجية" الصينية على لسان
هوا تشون ينغ المتحدثة باسم
الوزارة في إفادة صحافية
دورية في بكين .وقبيل حلول
الذكرى التاسعة والعشرين
لقمع القوات والدبابات الصينية
لالحتجاجات المطالبة
بالديمقراطية التي قادها طالب،
دعا بومبيو بكين إلى الكشف
عن عدد من قتلوا أو اعتقلوا أو
فقدوا خالل األحداث.

استقالة رئيس وزراء
مدغشقر

قال رئيس وزراء مدغشقر،
أوليفييه ماهافالي ،إنه قدم
استقالته أمس ،تنفيذا ألمر
محكمة بتشكيل حكومة
توافقية جديدة إلنهاء أزمة
سياسية في الجزيرة الواقعة
بالمحيط الهندي .وفي الشهر
الماضي وافق الرئيس هيري
راجاونار يمامبيانينا على
قانون جديد لالنتخابات يسمح
لمرشح المعارضة الرئيسي
مارك رافالومانانا بخوض
االنتخابات ،مما أثار تظاهرات
دموية .وأمرت المحكمة
الدستورية العليا الرئيس بإقالة
الحكومة ،وتعيين رئيس وزراء
جديد يحظى بتأييد األحزاب .

سلوفينيا ...دولة أوروبية أخرى تنتخب مناهضي الهجرة
أظ ـ ـهـ ــرت ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ـب ــدئ ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
البرلمانية التي جرت في سلوفينيا أمس األول،
فوز الحزب الديمقراطي السلوفيني المناهض
ل ـل ـه ـج ــرة وحـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى  25فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
ً
األصوات ،أي  25مقعدا من أصل  90في البرلمان.
لكن الحزب ،الذي يمثل يمين الوسط بزعامة
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـســابــق يــانـيــز ي ــان ــزا ،قــد يجد
ص ـعــوبــة ف ــي تــأم ـيــن أك ـث ــري ــة ت ـت ـيــح ل ــه تـشـكـيــل
حكومة ،ألن موقفه المتشدد بشأن الهجرة ّ
حد
من شركائه المحتملين في أي حكومة ائتالفية.
ّ
ً
وحلت ثانيا قائمة المرشح المستقل الممثل
الهزلي ماريان ساريك ،وهو رئيس بلدية مدينة
ص ـغ ـيــرة ،بـحـصــولـهــا عـلــى  12.7فــي الـمـئــة من
ً
األصوات أي  13مقعدا.
وحصل حزب رئيس الوزراء المنتهية واليته
مـيــرو تـسـيــرار على  9.4فــي ا لـمـئــة ،وراء حليفه
الـحــزب االشـتــراكــي الــديـمـقــراطــي "يـســار وســط"
ا لــذي نــال  9.9فــي ا لـمـئــة ،فــي حين حصل حزب
ليفيكا اليساري على  9.1في المئة.
وتحول الناخبون في عدد من الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي في وسط وشرق أوروبا،
ً
السـيـمــا الـمـجــر وبــول ـنــدا وأي ـض ــا إيـطــالـيــا إلــى
األحـ ــزاب ال ـتــي ت ـعــارض الـخـطــط ،ال ـتــي ستقبل

بـمــوجـبـهــا الـ ــدول طــالـبــي ال ـل ـجــوء ضـمــن نـظــام
للحصص.
ويعارض حزب يانزا بشدة نظام الحصص،
ويقول إن معظم األموال التي استخدمت لدعمه
كان يجب تحويلها لقوات األمن .ويدعم رئيس
الوزراء المجري فيكتور أوربان المتشدد ،الذي
يميل إلى معاداة المسلمين ،الحزب الديمقراطي
السلوفيني.
وق ـ ــال ي ــان ــزا ب ـع ــد ظ ـه ــور ال ـن ـت ــائ ــج األولـ ـي ــة:
"حــزب ـنــا يـضــع سـلــوفـيـنـيــا والـسـلــوفـيـنـيـيــن في
الـمـقــدمــة" .وأب ــدى اسـتـعــداده إلج ــراء مـحــادثــات
مــع كــل األح ــزاب األخ ــرى فــي الـبــرلـمــان لتشكيل
ً
ائتالف ،وقال" :سلوفينيا تواجه أوقاتا تحتاج
إلى التعاون".
وأق ــر ي ــان ــزا بـصـعــوبــة أي م ـفــاوضــات وق ــال:
"سيتعين علينا على األر جــح االنتظار لبعض
ا لــو قــت قبل أن يمكن ا لـبــدء فــي محادثات جــادة
بشأن تشكيل الحكومة".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال سـ ــاريـ ــك إن ـ ــه ي ـت ــوق ــع أن
يحصل على فرصة لتشكيل حكومة ألن معظم
األح ــزاب أف ــادت قـبــل االنـتـخــابــات ب ــأن مــن غير
المرجح انضمامها إلى حكومة يرأسها الحزب
الديمقراطي السلوفيني.

يانزا وزوجته بعد اإلدالء بصوتيهما أمس األول

ةديرجلا
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ريـــــــــــــــــــاضة
فترة إعداد النصر تنطلق  9يوليو...
والقاهرة تستضيف المعسكر الخارجي

«أزرق ناشئي السلة» دشن تدريباته
ً
يقيم معسكرا في صربيا للمشاركة في كأس الخليج

العدواني :نهدف لتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي
حازم ماهر
اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي
ل ـل ـفــر يــق األول ل ـك ــرة ا ل ـقــدم
ب ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـن ـ ـصـ ــر بـ ـقـ ـي ــادة
الـ ـم ــدرب ظ ــاه ــر ال ـع ــدوان ــي
ع ـلــى ان ـط ــاق ف ـت ــرة إع ــداد
العنابي للموسم الرياضي
المقبل  ،2018-2016يــوم
التاسع من يوليو المقبل.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـت ـص ــل،
ق ـ ــرر جـ ـه ــاز ال ـ ـكـ ــرة الـ ــذي
يـ ـت ــرأس ــه ع ـض ــو مـجـلــس
إدارة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ا ل ـ ـن ـ ـصـ ــر
خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــدة عـ ـل ــى
إ قــا مــة المعسكر التدريبي
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الـمـصــريــة الـقــاهــرة ،عـلــى أن
يتم تحديد الموعد في موعد
الحق.
وي ــأت ــي ق ـ ــرار ج ـه ــاز ال ـك ــرة
ن ـظــرا ل ــوج ــود مــاعــب عــديــدة
الستضافة المباريات الودية
وال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ه ـ ـنـ ــاك ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ضـ ـم ــان إق ــام ــة أكـ ـب ــر ع ــدد
ممكن من المباريات المتدرجة
المستوى خالل المعسكر.
إلى ذلك ،ينتظر جهاز الكرة
ق ــرار لـجـنــة الـم ـســاب ـقــات بـشــأن
مـقـتــرح األن ــدي ــة ال ـقــاضــي بــرفــع
عـ ـ ــدد ا ل ـم ـح ـت ــر ف ـي ــن إ لـ ـ ــى  5فــي
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،ف ـ ــإذا رف ــض
ال ـم ـق ـتــرح فـسـيـتــم ال ـت ـعــاقــد مع
ال عــب فقط ،و فــي حــال الموافقة

العبدالرزاق ثاني الجولة الثانية
لبطولة العالم للدراجات المائية

العدواني :نجاح السياسة المتبعة
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد الـ ـم ــدرب ظــاهــر
ال ـع ــدوان ــي أن ــه ي ـهــدف ف ــي الـمــوســم
المقبل إلى تحقيق نتائج أفضل من
التي تحققت في الموسم الماضي،
مـشـيــرا إل ــى أن الـعـنــابــي ق ــادر على
الـ ـصـ ـع ــود ل ـم ـن ـصــات ال ـت ـت ــوي ــج فــي
بطولتي كــأس سمو األمـيــر وكــأس
سمو ولي العهد ،إلى جانب الوجود
في المربع الذهبي بترتيب الدوري
الممتاز.
وأشار إلى أن الفريق مكتظ بعدد
واف ــر مــن األك ـفــاء مــن أب ـنــاء ال ـنــادي،
الذين منحهم الفرصة خالل مرحلة
البناء التي بــدأت تؤتي ثمارها في
المرحلة الماضية ،مـشــددا على أن
ا ل ـبــاب سيظل مفتوحا أ م ــام جميع
الع ـ ـبـ ــي الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الـ ـسـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـعــب
بالفريق األول ،خصوصا أ نــه منح
ال ـفــرصــة ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي ألحــد
الالعبين من مواليد .2001
وأعـ ـ ــرب الـ ـع ــدوان ــي ع ــن سـعــادتــه
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ال ـ ــاع ـ ــب م ـش ـع ــل ف ـ ــواز
ضمن صفوف المنتخب األول سواء
فــي م ـب ــاراة فلسطين أو م ـصــر ،في
حين حالت اإلصــابــة دون استمرار
حمود عايض مع األزرق في الفترة
الماضية.

جانب من التدريب األول لمنتخب الناشئين

•

جابر الشريفي

دشن منتخبنا الوطني لناشئي كرة السلة تحت
 15سنة تدريباته اليومية ،أمس األول ،على صالة
نادي التضامن بقيادة المدرب المصري ،محمد
أبوالعينين ،استعدادا للمعسكر التدريبي الذي
سيقام في صربيا من  1حتى  14أغسطس المقبل،
حيث يعمل الجهازان اإلداري والفني على تجهيز
المنتخب للمشاركة في بطولة الخليج ،في حال تم
رفع اإليقاف قبل انطالق البطولة في آخر أغسطس.
وح ـض ــر الـ ـت ــدري ــب األول الـ ـ ـ  52الع ـب ــا ال ــذي ــن
اخ ـت ــارت ـه ــم ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـي ــة ،وس ـي ـق ــوم ال ـم ــدرب
ً
أبــوالـعـيـنـيــن بـتـصـفـيــة ال ـقــائ ـمــة تــدري ـج ـيــا حتى
الوصول الى  14العبا.
وارت ـك ــزت الـتــدريـبــات عـلــى رف ــع مـعــدل اللياقة
البدنية والـتــدريـبــات على التصويب والــدخــول،
إضافة الى الخطط الدفاعية والهجومية.
من جانبه ،قال مدير المنتخبات عضو مجلس
إدارة االت ـح ــاد ثــامــر الـشـنـفــا إن اإلدارة ت ـحــاول
تجهيز المنتخبات الوطنية مــن جميع األ م ــور،

الفحيحيل جدد الثقة بمدرب «الطائرة» المزيعل
أكد مدرب الفحيحيل الوطني
المزيعل أن إدارة النادي
نجيب ً
تسعى حاليا إلى تدعيم صفوف
الفريق بالعبين جددً ،وإقامة
معسكر خارجي ،طمعا في
التأهل للدوري الممتاز في
الموسم الجديد.

العبدالرزاق على منصة التتويج
حـ ـق ــق ال ـم ـت ـس ــاب ــق الـ ـك ــويـ ـت ــي ي ــوس ــف
العبدالرزاق كأس المركز الثاني في ختام
الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات
المائية المقامة فــي جــزيــرة (ساردينيا)
اإليطالية أمس األول.
وقال العبدالرزاق ،في اتصال هاتفي،
إن ــه ت ـصــدر الـتــرتـيــب ال ـع ــام لـلـنـقــاط بعد
ه ــذا اإلن ـج ــاز ،وأعـ ــرب عــن سـعــادتــه بهذا
اإلنجاز الــذي من خالله رفع علم الكويت
واسمها فــي المحافل الرياضية ،مهديا

ع ـل ـيــه س ـي ـتــم ال ـت ـع ــاق ــد م ــع م ــداف ــع
ومهاجم.

و تــا بــع" :تجربة النصر في بناء
ف ــري ــق ج ــدي ــد يـعـتـمــد ع ـلــى أب ـنــائــه
من المراحل السنية المختلفة كان
لها مردود إيجابي ال على النادي
فحسب ،بل على منتخبات المراحل
السنية المختلفة".
وزاد " :فـ ـ ـخ ـ ــر ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي ا لـ ـنـ ـص ــر
انضمام  8من العبيه إلى المنتخب
األولمبي هم مشعل فواز ،وعبدالله
ال ـح ـس ـي ـن ــان ،وحـ ـم ــود ال ــرشـ ـي ــدي،
ويـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدي ،وثـ ـ ــامـ ـ ــر
حنيف ،وخالد المطيري ،ومحمد
الحسينان ،وخالد عيد المطيري،
هــذا غير الالعبين ا لــذ يــن انضموا
إلى منتخبات الشباب والناشئين
واألشبال".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد ق ـ ــائ ـ ــا" :أع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن
انـضـمــام ه ــذا ال ـعــدد مــن الــاعـبـيــن
يـ ـ ــؤ كـ ـ ــد ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
والناشئين وقطاع المراحل السنية
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي ات ـب ـعــوهــا فــي
الفترة الماضية".
واخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ت ـصــري ـحــه
مــوجـهــا الـشـكــر إل ــى مـجـلــس إدارة
ال ـ ـنـ ــادي وجـ ـه ــاز الـ ـك ــرة ع ـل ــى دع ــم
العنابي بشكل الفت للنظر ،وتذليل
جميع العقبات التي تواجه أعضاء
األجهزة الفنية واإلدار يــة والطبية
إلى جانب الالعبين.

هذه الكأس للشعب الكويتي .وأوضح أنه
استطاع الوصول إلى المركز الثاني بعد
تراجعه إلى المركز الثامن إثر تصادمه مع
متسابق آخر في انطالق الجولة.
ومــن المقرر أن تقام الجولتان الثالثة
والرابعة في الصين في سبتمبر المقبل،
بينما تقام الجولتان الخامسة والسادسة
(الختامية) في ديسمبر المقبل في دولة
اإلمارات.
(كونا)

•

محمد عبدالعزيز

جـ ـ ّـد د مـجـلــس إدارة نـ ــادي الفحيحيل
الثقة بمدرب الفريق األول للكرة الطائرة
الوطني نجيب المزيعل للموسم الثالث
على التوالي ،بعد النتائج المميزة التي
حققها الفريق في الفترة الماضية.
مــن جانبه ،أعــرب الـمــدرب المزيعل عن
ً
سعادته بتجديد الثقة به ،متمنيا أن يكون
عند حسن ظن إدارة الفحيحيل ،وأن يتمكن
الفريق من تحقيق نتائج أفضل في الموسم
المقبل ،إذ ستكون هناك بطولة تنشيطية
"تصنيفية" بنظام الــدوري من دور واحد،
يتأهل من خاللها الفرق الستة األوائل للعب
فــي ال ــدوري الـمـمـتــاز ،بينما تلعب الفرق
الستة الباقية في دوري الدرجة األولى.
وأك ـ ــد ال ـمــزي ـعــل أن هـ ــدف األحـ ـم ــر هــذا
الموسم هو حجز مكان بين الستة الكبار،
وسيعمل الجميع جاهدين على تحقيق
ً
ذل ــك ،الفـتــا إلــى أن الـفــريــق يضم ع ــددا من
الــاع ـب ـيــن ال ـم ـم ـيــزيــن سـ ــواء ع ـلــى صعيد
الشباب الواعدين أو العبي الخبرة.

معسكر خارجي

تدعيم صفوف الفريق بالعبين أو ثالثة،
وذلك حتى يكون قادرا على تحقيق أهدافه
المستقبلية ،ومواجهة التحدي المنتظر
ً
في الموسم المقبل ،مبينا أن النادي دخل
فــي مـفــاوضــات جــادة مــع بعض الالعبين
للتعاقد مع األفضل منهم بالتنسيق مع
الجهاز الفني.
وق ــال المزيعل إن "فـتــرة إع ــداد الفريق
ستبدأ مطلع أغسطس المقبل ،وسترتكز
في البداية على الجانب البدني ،ثم تنتقل
ً
إلى النواحي الفنية بشكل تدريجي ،تمهيدا
لخوض معسكر تدريبي خارجي لم يتحدد
موعده أو مكانه بشكل قاطع ،لكن غالبا
سيقام فــي الـقــاهــرة أو صربيا ،وسيكون
لمدة ثالثة أسابيع يعود الفريق منه قبل
بداية البطولة التنشيطية مباشرة".
وأك ـ ــد أن "اإلدارة ت ـس ـعــى ل ـتــوف ـيــر كــل
احتياجات الفريق ،وعلى الالعبين استغالل
ذلك بشكل جيد ،وبذل أقصى مجهود ممكن
فــي الفترة اإلعــداديــة ،حتى يكون الفريق
جاهزا للدفاع عن حظوظه في المنافسة
ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز بــالـمــوســم
الجديد".

وك ـشــف الـمــزيـعــل أن اإلدارة سـتـحــاول

السيما التنظيمية ،حتى إذا تم رفع اإليقاف تكون
المنتخبات الوطنية جاهزة للمشاركة.
وقـ ــال الـشـنـفــا إن االتـ ـح ــاد ع ـمــل ع ـلــى تجهيز
المنتخب األول ومنتخب الشباب تحت  17سنة
وم ـن ـت ـخــب ال ـنــاش ـئ ـيــن ت ـحــت  15س ـن ــة ،ألن هــذه
المنتخبات لديها مـشــاركــات خــارجـيــة فــي حال
تم رفع اإليقاف ،مشيرا الى أن االتحاد تعاقد مع
المدرب أبوالعينين لتدريب منتخب الناشئين،
وتعاقد مع الوطني خالد القالف لتدريب منتخب
الشباب ،في حين اليزال يتفاوض مع عدة مدربين
لتدريب المنتخب األول ،إال أنه أسند مهمة تدريب
ً
المنتخب األول للوطني خالد القالف مؤقتا لقيادة
األزرق في بطولة تركيا الودية ،لما يملكه القالف
مــن خـبــرة فــي تــدريــب المنتخبات واألنــديــة على
مستوى السن العام.
وأشـ ــاد الـشـنـفــا ب ــدور هـيـئــة الــريــاضــة فــي ظل
الدعم الالمحدود الــذي تقدمه لالتحاد لتجهيز
المنتخبات الــوطـنـيــة ،متمنيا رف ــع اإلي ـقــاف عن
السلة الكويتية بشكل سريع لـعــودة األزرق الى
الساحة الخليجية والعربية واآلسيوية.

فليطح يستقبل شركة بريطانية
لالستثمارات الرياضية

فليطح في حديث مع مدير شركة جورج ويكس

استقبل د .حمود فليطح المدير ا لـعــام للهيئة العامة للرياضة،
اي ــان ج ــورج الـمــديــر الـعــام لشركة ج ــورج ويـكــس ليمتد البريطانية
لالستثمارات الرياضية ،بحضور نائب المدير العام لشؤون التخطيط
والتطوير حسام الصالح ،ومديرة إدارة االستثمار سارة فليطح.
وتناول اللقاء بحث فرص االستثمار الرياضي في الكويت ،كما بحثا
الطرفان إمكانية إقامة بطولة عالمية للعبة السنوكر بالكويت ،يشارك
فيها أفضل العبي السنوكر في العالم ،ويتم بثها ألكثر من  75دولة،
وتتزامن مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية ،وتعد بمنزلة فرصة
عظيمة لتشجيع القطاع السياحي ،وجذب أنظار العالم لدولة الكويت.

«زين» بقيادة بنزيمة تعادل مع «العرب»
في مباراة الحلم الثانية لدورة الروضان
ف ــي أم ـس ـي ــة م ـل ـك ـيــة ،ن ـش ــر ال ـف ــرن ـس ــي كــريــم
بـنــزيـمــة مـهــاجــم ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي بطل
اوروبا ،البهجة والسعادة في اليوم الـ  18بدورة
المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية
لكرة قدم الصاالت ،من خالل ظهوره االستثنائي
في مباراة الحلم الثانية ،التي قاد فيها فريق
نـجــوم زي ــن لـلـتـعــادل مــع فــريــق ال ـعــرب بقيادة
نجم السالمية االردنــي عدي الصيفي بأربعة
أهداف لكل منهما.
وشهدت مباراة الحلم الثانية ،اقامة احتفالية
مميزة بالنجم الفرنسي بمناسبة حصوله مع
فريقه الملكي على لقب دوري أبـطــال اوروبــا
للمرة الثالثة على التوالي ،حيث حمل الالعب
مجسما لكأس دوري األبـطــال واحتفل بــه مع
الجماهير ،كما أقيم ممر شرفي لالعب برفقة
عـبــدالـلــه ال ــروض ــان رئ ـيــس الـلـجـنــة المنظمة،
وســط تصفيق وتشجيع حــار مــن الجماهير،

الـتــي رفـعــت أعــام وأقمصة ريــال مــدريــد التي
تحمل الرقم .9
وتفاعل بنزيمة مع اهازيج واغاني جمهور
دورة ال ــروض ــان ،وق ــدم عــرضــا فـنـيــا ممميزا،
وس ـج ــل هــدف ـيــن ،وبـ ــدا ك ــأن ــه أح ــد ن ـج ــوم كــرة
الصاالت ،حيث ظهر في المباراة االستعراضية
بصورة مميزة ،وقدم لمسات فنية رائعة أطربت
الجماهير التي احتشدت داخل صالة الشهيد
فهد األحمد قبل المباراة بأربع ساعات على
األقل ّ لمشاهدة نجمها المفضل.
مثل فريق نجوم زين ،إضافة إلى الفرنسي
كريم بنزيمة ،صالح حيدر "الخليج للكابالت"،
صـ ــالـ ــح ف ــاض ــل"جـ ـس ــت كـ ـلـ ـي ــن" ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الهاجري"بي إم دبليو" ،عبدالله الحسون"حسين
الــرومــي" ،نــاصــر العلبان "كــي إي ب ــي" ،محمد
ال ـهــزيــم "ج ـســت كـل ـيــن" ،فـهــد ال ـهــاجــري "ن ــادي
الكويت".

االتحاد يحسم الصدارة
شهدت منافسات اليوم الثامن عشر ،حسم فريق االتحاد الليبي الصدارة بفوز صعب
على سويتش بهدف دون رد حمل توقيع محمد سلمان ،بينما اكتفى سويتش بالوصافة.
في مباراة أخرى ،تغلب فريق سبورتكس على شركة شدن اإلقليمية بهدفين لهدف،
سجل للفائز احمد عبدالجليل وقاسم حسن ،بينما احرز للخاسر ابراهيم كرم.

ومثل فريق الـعــرب ،االردن ــي عــدي الصيفي
"السالمية" ،ابراهيم مجبري"االتحاد الليبي"،
محمد الــرحــومــة "االت ـحــاد الـلـيـبــي" ،مصطفى
بجاي "مــاي فــاتــورة" ،محمد حنتوش "كويت
ستيل" ،مؤيد حميد "نادي حمادة" ،سيد محمد
"كويت ستيل".

بنزيمة :كل التوفيق للعرب في المونديال
وأبــدى بنزيمة نجم ريــال مدريد ومنتخب
فرنسا سعادته بالتواجد في الكويت وأن يحل
ضـيـفــا عـلــى دورة ال ــروض ــان ،وت ـحــدث النجم
الفرنسي عن العديد من األمــور خالل تواجده
ً
باستديو الروضان ،مؤكدا أن مهمته مع الريال
دعم ومساندة الفريق سواء بتسجيل األهداف
ً
أو صناعتها ،الفـتــا إلــى أنــه يبحث دائـمــا عن
تحقيق االنتصارات.
ون ـف ــى وقـ ــوف ال ـح ــظ وراء تـسـجـيـلــه هــدفــا
ً
في نهائي دور األبـطــال ،مبينا أن نجاحه في
التسجيل يعود لسعيه واجتهاده طوال المباراة
مع توفيقه في استغالل ما يتاح له من فرص.
ً
ً
وأضاف أن هناك انسجاما واضحا بينه
وبين البرتغالي رونالدو الذي انضم معه
إلى الريال في نفس التوقيت ،مردفا أنه ال
يلعب من اجل منح المساحات لرونالدو،
ولكنهما ينفذان نهج وفـكــر ال ـمــدرب بما
يساعد الفريق ويقوده لالنتصارات.
وش ــدد على أن أداء الــريــال لــم يكن مـهــزوزا

بنزيمة يرتدي بشت الروضان
خ ــال الــدقــائــق الـعـشــريــن األول ــى مــن مواجهة
ليفربول ،ولكنهم يعرفون منافسهم ودرسوه
بشكل جيد ونجحوا في مجاراته قبل أن يقلبوا
دفة اللعب ويحققوا الفوز.
وحـ ـ ــول ان ـت ـق ــال ن ـي ـم ــار لـ ـل ــري ــال ،أكـ ــد ان ـهــم
يـسـمـعــون ع ــن ه ــذا األم ـ ــر ،مـعـتـبــرا ن ـي ـمــار من
األساطير ،ولكن الريال يمتلك أفضل الالعبين.
وبـ ّـيــن أن ــه مــن الـصـعــب الـتـكـهــن بـهــويــة طرفي

نهائي مونديال روسيا ،اال أنه رشح منتخبات
إسـبــانـيــا ،وال ـبــرازيــل ،واألرجـنـتـيــن ،والمانيا،
وفرنسا والبرتغال لبلوغ النهائيات.
كما أكد النجم الفرنسي أنه سعيد بتواجد
 4مـنـتـخـبــات عــربـيــة ف ــي مــونــديــال روس ـيــا،
مـعــربــا عــن امـنـيــاتــه ب ــأن تنجح فــي الــذهــاب
ب ـع ـيــدا ف ــي س ـب ــاق ال ـم ــون ــدي ــال .وأض ـ ــاف أن
استضافة قطر لمونديال  2022يعد شيئا

عظيما ،إذ من الشرف الكبير أن تتواجد كأس
العالم في المنطقة العربية.
وح ـ ـ ــول ع ــاق ـت ــه ب ـ ــوال ـ ــده ،أك ـ ــد أن ـ ــه دائـ ــم
ال ـتــواصــل مـعــه ودائ ـم ــا مــا يتكلم مـعــه بعد
ً
كل مباراة ليستفيد من نصائحه ،مؤكدا أن
أخويه العبان جيدان ويتقنان نفس فنون
ومـهــارات اللعبة ،ولكن األمــر يبقى مختلفا
ً
قليال.
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«الثامنة» مجموعة الهدافين
في المجموعة الثامنة لكأس
العالم ،تبدو األهداف مضمونة
بوجود روبرت ليفاندوفسكي
(بولندا) وساديو مانيه
(السنغال) وراداميل فالكاو
(كولومبيا) ،بينما تظهر اليابان
كالحلقة األضعف.

تبدو األهداف مضمونة بوجود
روب ــرت ليفاندوفسكي (بــولـنــدا)،
وس ـ ـ ــادي ـ ـ ــو مـ ــان ـ ـيـ ــه (ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال)،
ورادامـيــل فالكاو (كولومبيا) ،في
المجموعة الثامنة لـكــأس العالم
 ،2018بينما تظهر اليابان كالحلقة
األضعف.
بأهدافه ال ــ 16في  10مباريات،
أنهى ليفاندوفسكي مهاجم بايرن
م ـيــون ـيــخ ،ب ـطــل أل ـمــان ـيــا للموسم
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،ال ـت ـص ـف ـي ــات
األوروبية المؤهلة لروسيا كأفضل
هداف ،ليساهم بشكل أساسي في
تــأهــل ب ــاده ل ـكــأس ال ـعــالــم للمرة
األولى منذ .2006
لكن للمنتخب البولندي ،الذي
ي ـح ـلــم ب ــاس ـت ـع ــادة أمـ ـج ــاد 1974
و 1982حين حــل ثــالـثــا ،والمبني
حــول ليفاندوفسكي منذ وصــول
الـمــدرب آدم نافالكا أواخــر ،2013
نقطة ضعف تتمثل في خط دفاعه
الذي سمح بوصول الكرة  14مرة
الى شباكه ،ما يجعله األسوأ بين
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات األوروب ـ ـيـ ــة األخـ ــرى
المشاركة.

وف ــي ظــل الـمـيــول الهجومية
ل ــاعـ ـب ــي ن ــاف ــالـ ـك ــا ،يـ ـت ــوق ــع ان
ت ـكــون مـ ـب ــاراة ال ـجــولــة الـثــانـيــة
ضد كولومبيا غزيرة األهــداف
بـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاو وزمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل
لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي فـ ـ ــي بـ ــايـ ــرن
خاميس رودريغيز ،أفضل هداف
فــي مونديال  6( 2014أه ــداف)،
في تشكيلة المدرب األرجنتيني
خوسيه بيكرمان.
م ــن جـهـتـهــا ،تــأمــل الـسـنـغــال
اإلف ـ ــادة م ــن عــودت ـهــا ال ــى كــأس
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـنــذ
مـشــاركـتـهــا األول ـ ــى ع ــام ،2002
حين وصـلــت الــى ربــع النهائي
بوجود القائد أليو سيسيه الذي
أصبح اآلن مدرب المنتخب.
وي ـع ــول الـمـنـتـخــب اإلفــريـقــي
ع ـل ــى الع ـب ـي ــه ال ـم ـح ـتــرف ـيــن فــي
القارة األوروبية والبالغ عددهم
 ،15عـلــى رأس ـهــم نـجــم الموسم
الـمـنـصــرم ســاديــو مــانـيــه الــذي
ل ـعــب دورا أســاس ـيــا ف ــي ق ـيــادة
ليفربول اإلنكليزي إلــى نهائي
دوري ابطال أوروبا ،وسجل في

ليفاندوفسكي خالل مواجهة المنتخب األرمني في التصفيات
المباراة التي خسرها فريقه أمام
ريال مدريد اإلسباني .1-3
وخـ ـل ــف ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـث ــاث ــة
المرشحة للمنافسة بشراسة على
ب ـطــاق ـتــي ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ــى الـ ــدور

الثاني ،تدخل اليابان النهائيات
ف ــي وضـ ــع ال ت ـح ـســد ع ـل ـي ــه ،بـعــد
أن ق ــرر االت ـح ــاد الـمـحـلــي التخلي
ع ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـب ــوسـ ـن ــي وح ـي ــد
خليلودزيتش في ابريل الماضي.

وأب ـعــد ال ـمــدرب الـمـخـضــرم عن
منصبه بشكل مـفــا جــئ ،مــا دفعه
الى محاولة الدفاع عن "كبريائه"،
حسبما أشار في ابريل لدى عودته
الـ ــى ال ـي ــاب ــان ل ـل ـمــرة األول ـ ــى مـنــذ

بيكرمان سائق األجرة السابق يقود كولومبيا
ق ــاد األرجـنـتـيـنــي خــوسـيــه بيكرمان
مسيرته التدريبية في أميركا الجنوبية
ب ـح ـن ـك ــة وب ـ ـ ــراع ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــا ه ـ ــو ي ـس ـت ـعــد
لالشراف على منتخب كولومبيا خالل
ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم  2018في
روسيا ،وعلى األرجح ببراعة اكتسبها
مــن خـبــرتــه ال ـســاب ـقــة ...كـســائــق سـيــارة
أجرة.
أمضى األرجنتيني البالغ من العمر
 68عاما  6أعوام على رأس اإلدارة الفنية
للمنتخب الكولومبي ،ما يجعل منه أحد
ً
أطول المدربين عهدا في تدريب منتخب
وطني بارز في أميركا الجنوبية.
ويـحـظــى بـيـكــرمــان بــاح ـتــرام واس ــع،
وغالبا أينما حــل .يـقــود الـمــدرب الــذي
أحرز مع منتخب بالده لقب كأس العالم
لـمــا دون  20عــامــا ث ــاث م ــرات (،1995
 ،1997و ،)2001كولومبيا للمرة الثانية
تواليا في المونديال العالمي.
ال يحتفظ بيكرمان بذكريات طيبة

مــن كــأس العالم ،السيما نسخة 2006
عندما أ قـصــي منتخب ب ــاده بقيادته
من ربع النهائي أمام المضيفة ألمانيا
بركالت الترجيح ( ،)1-1 ،4-2في مباراة
انتهت بإشكال بين الالعبين.
كانت تلك المباراة األخيرة لبيكرمان
مــع األرج ـن ـت ـيــن ،إذ اسـتـقــال فــي خضم
انتقادات لقراراته ،السيما اإلبقاء على
لـيــونـيــل مـيـســي (كـ ــان يـبـلــغ ف ــي حينه
التاسعة عشرة من العمر) على مقاعد
االحتياط ،واستبعاد خافيير زانيتي.
ف ـ ــي  ،2012ع ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــى سـ ــاحـ ــة ك ــرة
ال ـق ــدم ال ــدول ـي ــة م ــن ب ــواب ــة كــولــومـبـيــا.
أم ـكــن ل ـمــس تــأث ـيــره ســري ـعــا ،إذ حــول
المنتخب الــى أحــد أبــرز الفرق أداء في
ً
أميركا الجنوبية ،معتمدا على العبين
موهوبين ينشطون في أندية أوروبية
بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة ،وظـ ـ ـه ـ ــرت م ــوه ـب ـت ـه ــم ب ـش ـكــل
أكـبــر بــإشــراف م ــدرب يـهــوى األسـلــوب
الهجومي.

قاد كولومبيا إلى مونديال ،2014
األول للمنتخب منذ .1998
وعـنــه قــال قــائــد المنتخب رادامـيــل
ف ــال ـك ــاو "م ـ ــن دون أدنـ ـ ــى ش ـ ــك ،ق ــدوم
بيكرمان قلب األمــور رأســا على عقب
بالنسبة الى كولومبيا في ما يتعلق
بالنتائج والثقة بالنفس ( )...حــاول
ان يمنحنا الثقة المطلوبة والحرية
للخروج (الــى أرض الملعب) وتقديم
كرة القدم التي اعتدنا عليها".
فــي مــونــديــال  ،2014اعتبر العديد
م ــن الـمـعـلـقـيــن ان كــولــوم ـب ـيــا قــدمــت
كرة قدم كانت من األكثر جاذبية بين
الـمـنـتـخـبــات ال ـ ـ  32ال ـم ـشــاركــة .حقق
المنتخب ثــاث انـتـصــارات فــي ثالث
م ـب ــاري ــات ف ــي الـ ـ ــدور األول ،وأق ـصــى
األوروغــواي في ثمن النهائي ،قبل ان
ينتهي مشواره في ربع النهائي أمام
عقبة ا لـبــراز يــل المضيفة ،بالخسارة
.1-2

عاد الالعبون وبيكرمان الى بوغوتا
ليالقوا استقبال األبطال.
في التصفيات المؤهلة الى مونديال
 ،2018ك ــان األداء أض ـع ــف ،وانـتـظــرت
كولومبيا حتى الـجــولــة األخ ـيــرة من
ال ـت ـص ـف ـي ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
لتضمن آخــر بطاقة تــأهــل مباشرة
متقدمة على البيرو وتشيلي بفارق
نقطة.
لــم يـبــرز بـيـكــرمــان بشكل كبير
خ ــال مـسـيــرتــه ك ــاع ــب ،واض ـطــر
إلى التوقف بشكل مبكر (في سن
الـثــامـنــة والـعـشــريــن) بـعــد إصــابــة
بالغة في الركبة .انتظر ألعوام قبل
الحصول على فرصته فــي مجال
التدريب ،واضطر خالل تلك الفترة
الى العمل في وظائف عدة لتأمين
مدخول ،ومنها سائق سيارة أجرة
في شــوارع العاصمة األرجنتينية
بوينوس ايرس.

ً
فالكاو يحقق حلما طال انتظاره
ً
كان راداميل فالكاو قريبا من الشروع في مسيرة في
ريــاضــة البايسبول ،إال أن الــريــاضــة األكـثــر شعبية في
العالم سرقت قلب الكولومبي الــذي يستعد بعد أيــام،
لتحقيق حلمه بخوض غمار كأس العالم في كرة القدم
للمرة األولى في مسيرته.
العب نادي موناكو الفرنسي ،القائد والهداف التاريخي
للمنتخب الكولومبي ،وأحد أفضل المهاجمين في العالم،
كان قاب قوسين أو أدنــى من خوض غمار كأس العالم
 ،2014وهو في قمة عطائه ،قبل ان تحرمه إصابة قوية
في الركبة من المشاركة في المونديال البرازيلي.
الالعب البالغ من العمر  32عاما ،سيخوض
المونديال الروسي بعد نحو ثالثة عقود من
قرار غير مجرى حياته :كرة القدم بدال
من البايسبول.
وقال فالكاو في تصريحات لموقع
االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم العام
الـمــاضــي "كــانــت ل ـ ّ
ـدي امـكــانــات كبيرة
في تلك اللعبة (بايسبول) .كنت جيدا جدا
وســريـعــا ج ــدا ،وقـ ــادرا عـلــى ال ــذه ــاب بعيدا
فيها".
أضاف "اال ان كرة القدم كانت في دمي".
ك ــان فــالـكــاو فــي الــراب ـعــة مــن عـمــره عـنــدمــا اخـتــارت
عائلته االنتقال الــى فنزويال بعد انضمام والــده العب
كرة القدم راداميل غارسيا لنادي ديبورتيفو تاتشيرا.
مهووسا بالرياضة ،أمضى "نمر سانتا مارتا" (لقبه

قائمة المنتخب الياباني
حراسة المرمى :إيجي كاواشيما (متز الفرنسي) ،ماساكي
هـيـغــاشـيـغــوتـشــي (غــام ـبــا أوسـ ــاكـ ــا) ،كــوســوكــي نــاكــامــورا
(كاشيوا).
الدفاع :يوتو ناغاتومو (غلطة سراي التركي) ،تومواكي
مــاك ـي ـنــو (أوراوا) ،وات ـ ـ ــارو إن ـ ــدو (أوراوا) ،م ــاي ــا يــوش ـيــدا
(ســاوث ـم ـب ـتــون االن ـك ـل ـي ــزي) ،ه ـي ــروك ــي س ــاك ــاي (مــرسـيـلـيــا
الفرنسي) ،غوتوكو ساكاي (هامبورغ األلماني) ،غين شوجي
(كاشيما) ،ناوميتشي أويدا (كاشيما).
الوسط :ماكوتو هاسيبي (اينتراخت فرانكفورت األلماني)،
كيسوكي هوندا (باتشوا المكسيكي) ،تاكاشي إنوي (ايبار
اإلسباني) ،شينجي كاغاوا (بوروسيا دورتموند األلماني)،
هوتارو ياماغوتشي (سيريزو أوساكا) ،غينكي هاراغوتشي
وتاكاشي أوسامي (فورتونا دوسـلــدورف األلماني) ،غاكو
شيباساكي (خيتافي االسباني) ،ريوتا أوشيما (كاوازاكي).
ال ـه ـجــوم :شينغي
أوك ـ ـ ــازاك ـ ـ ــي (ل ـي ـس ـتــر
سيتي اإلنكليزي) ،يويا
أوس ــاك ــو (فـ ـي ــردر بــريـمــن
األلماني) ،يوشينوري موتو
(ماينتس األلماني).

اقالته واستبداله بالمحلي أكيرا
نيشيو الذي ال يملك أي خبرة على
الصعيد الدولي.
وت ـ ـ ــول ـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــي تـ ــدريـ ــب
المنتخب في مارس  ،2015ونجح

ف ــي ق ـي ــادت ــه الـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
ال ـع ــال ــم  2018ف ــي روسـ ـي ــا ،إال أن
ال ـن ـتــائــج ال ـم ـخ ـي ـبــة ال ـت ــي حـقـقـهــا
الـمـنـتـخــب واألسـ ـل ــوب ال ـتــدري ـبــي
للمدرب لقيا انتقادات حادة محليا.

تشكيلة المنتخب الكولومبي
حراسة المرمى :دافيد أوسبينا (أرسنال
االنكليزي) ،كاميلو فارغاس (ديبورتيفو
كـ ــالـ ــي) ،خ ــوس ـي ــه ف ــرن ــان ــدو ك ـ ـ ـ ــوادرادو
(أونسي كالداس).
 الـ ــدفـ ــاع :يـ ـي ــري م ـي ـنــا (بــرش ـلــونــةاالسباني) ،سانتياغو أرياس (ايندهوفن
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي) ،دافـ ـيـ ـنـ ـس ــون ســان ـش ـيــس
(توتنهام االنـكـلـيــزي) ،فــرانــك فــابــرا (بوكا
ج ــون ـي ــورز االرج ـن ـت ـي ـن ــي) ،ي ــوه ــان مــوخـيـكــا
(جيرونا االسباني) ،أوسكار موريو (باتشوكا المكسيكي) ،كريستيان
ساباتا (ميالن االيطالي) ،جيفرسون ليرما (ليفانتي االسباني).
 الــوســط :خاميس رودريـغـيــز (بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي) ،خــوانفرناندو كينتيرو (ريفر باليت االرجنتيني) ،أبل أغيالر (ديبورتيفو
كالي) ،ويلمار باريوس (بوكا جونيورز االرجنتيني) ،خوان كوادرادو
(يوفنتوس االيطالي) ،كارلوس سانشيس (اسبانيول االسباني)،
ماتيوس أوريبي (اميركا المكسيكي) ،خوسيه هريبيرتو إزكييردو
(برايتون االنكليزي).
 الـهـجــوم :كــارلــوس بــاكــا (فـيــاريــال االس ـبــانــي) ،لــويــس فرناندومورييل (اشبيلية االسباني) ،خوسيه ايسكييردو (برايتون االنكليزي)
راداميل فالكاو (موناكو الفرنسي).

يوشيدا الياباني في مواجهة المهاجمين

نسبة الــى المدينة حيث ولــد) مــع مـضــارب البايسبول.
كــان يـتــدرب أي ــام السبت وصـبــاح األح ــد ،ويمضي بعد
ظهر األحد في مزاولة كرة القدم مع أحد أندية تاتشيرا.
وتـقــول والــدتــه خــوانــا ســاراتــي لــوكــالــة فــرانــس بــرس
"تــأثـيــر البايسبول فــي فـنــزويــا كــان قــويــا ج ــدا .زمــاؤه
فــي ن ــادي ال ـكــرة كــانــوا يــرتــدون الـقـفــاز (الـمـسـتـخــدم في
البايسبول) ويتبادلون رمي الكرة أثناء عمليات االحماء"
لمزاولة كرة القدم .كان قلب فالكاو مقسوما بين عشقين:
متابعة أهداف األسطورة الهولندية ماركو فان باستن،
ومـتــابـعــة ب ـطــوالت الـبــايـسـبــول ع ــام  1994السـيـمــا أداء
الالعبين الكولومبيين المنضوين في صفوف األندية
األميركية.
مسيرة والده حملت العائلة مجددا الى مدينة مريدا
في غرب فنزويال .في السابعة من عمره ،استدعي راداميل
ليكون جــزء ا مــن فريق تابع للوالية التي تحمل االســم
نفسه .بحسب والدته "قدم أداء جيدا جدا".
بـعــد ن ـجــاحــه ،ب ــدأ زم ــاء والـ ــده ف ــي ن ــادي ك ــرة الـقــدم
يمازحونه ،ويقولون له ان نجله سيغير في نهاية المطاف
الرياضة التي يزاولها ،اال ان الوالد كان يرد  -بحسب ما
تقول ساراتي  -ان "فالكاو يكرس نفسه لكرة القدم".
شهدت حقبة التسعينيات من القرن الماضي تراجعا
في مستوى كرة القدم في فنزويال ،ما أثار قلق والد فالكاو
من أال يحظى نجله بمستقبل في اللعبة.
وي ـق ــول ال ــاع ــب "قـ ــرر وال ـ ــدي ان عـلـيـنــا الـ ـع ــودة الــى
كولومبيا ،وان علي التركيز حصرا على كرة القدم".

سيجد المدافع الياباني مايا يوشيدا
نفسه في موقف ال يحسد عليه عندما
يـ ـش ــارك م ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ف ــي ك ــأس
العالم لكرة القدم  ،2018اذ سيحتاج في
الــدور األول الــى إيقاف ثالثة من أخطر
ال ـم ـهــاج ـم ـيــن ف ــي ال ـع ــال ــم :ال ـكــولــوم ـبــي
رادامـ ـي ــل ف ــال ـك ــاو ،وال ـب ــول ـن ــدي روب ــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ،وال ـس ـن ـغــالــي ســاديــو
مانيه.
مدافع نادي ساوثهامبتون ( 29عاما)،
يحمل الى دفاع المنتخب الياباني خبرة
ستة مواسم في الدوري االنكليزي الممتاز.
ورغــم ان بعض المعلقين يــرون انــه ال
يتمتع بالسرعة الكافية لوقف المهاجمين
السريعين ،فإن حضوره البدني في منطقة
الدفاع اليابانية كفيل بفرض شبكة أمان
نـسـبـيــة ،سـتـكــون تـحــت اخـتـبــار ق ــاس في
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــام ـن ــة ض ـم ــن ال ـم ــون ــدي ــال
الروسي ( 14يونيو -15يوليو).
وبينما ستخوض اليابان المنافسات
ب ـق ـيــادة مــدرب ـهــا ال ـجــديــد أك ـي ــرا نيشينو
ال ــذي عـيــن قـبــل شـهــريــن فـقــط مــن انـطــاق
المنافسات بعد االستغناء عن البوسني
وح ـيــد خـلـيـلــودزيـتــش ،سـيـكــون يــوشـيــدا
مدفوعا بمساهمته هذا الموسم في إبقاء
فريقه ساوثهامبتون في الدوري االنكليزي
الممتاز بعدما أنهى الموسم في المركز

الـســابــع عـشــر ،آخ ــر الـمــراكــز الضامنة
للبقاء في دوري األضواء.
وفي  24مباراة مع ناديه في الدوري
االنكليزي في الموسم المنصرم ،سجل
يوشيدا هدفين رأسيين ،وفرض نفسه
بشكل رئيسي في المراحل األخيرة.
أم ـ ــا مـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،ف ـي ـح ـمــل فــي
رصـيــده  80م ـبــاراة دولـيــة فــي مسيرة
بدأت مع "الساموراي األزرق" منذ
عام .2010
وسـيـكــون الـتـحــدي األكـبــر
ليوشيدا ضــد كولومبيا في
المباراة األولى ( 19يونيو) ،إذ
سيحاول المنتخب اآلسيوي
الثأر لخسارته القاسية  1-4في
دور المجموعات في مونديال
البرازيل .2014
وف ــي ه ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة ،سـيـكــون
الـكــولــومـبــي خــامـيــس رودريـغـيــز
ح ــاض ــرا ل ـي ـق ــود م ـن ـت ـخــب ب ــاده
مرة جديدة ضد الساموراي ،بعد
دوره الحاسم في الفوز الكبير قبل
أربعة أعوام .إال أن الخطر سيكون
مضاعفا هذه المرة ،بوجود زميل
رودريغيز المهاجم راداميل فالكاو
ال ــذي غــاب عــن مــونــديــال الـبــرازيــل
لإلصابة.

نيشينو تحت ضغط اليابان بعد تعيين اللحظة األخيرة
سـيـجــد أك ـي ــرا نـيـشـيـنــو نـفـســه تحت
ض ـغــط إض ــاف ــي ع ـنــدمــا ي ـقــود منتخب
الـيــابــان لـكــرة ال ـقــدم مــن مـقــاعــد الـبــدالء
في مالعب المونديال الــروســي ،بعدما
عين فــي منصبه قبل شهرين فقط من
انـ ـط ــاق ال ـم ـن ــاف ـس ــات ب ـ ــدال م ــن وح ـيــد
خليلودزيتش.
ول ـجــأت الـيــابــان إلــى العبها الــدولــي
السابق ،البالغ  63عاما ،لقيادتها بعد
االستغناء عن خدمات المدرب البوسني-
ال ـفــرن ـســي الـ ــذي ق ــاده ــا لـلـمـشــاركــة في
النهائيات للمرة السادسة في تاريخها
والسادسة تواليا ،في خطوة أثارت جدال
ولم تلق رضا المدرب المخضرم ودفعته
لمقاضاة االتحاد الياباني.
وسيكون نيشينو مطالبا بأن يقود
اليابان على األقل إلى الدور ثمن النهائي
عن المجموعة الثامنة التي يتواجد فيها
"الساموراي األزرق" مع بولندا والسنغال
وكولومبيا ،ليتفادى االتحاد الياباني
إحراج الخطوة التي أقدم عليها.
ويعول نيشينو على عدد من الالعبين
ال ـم ـف ــات ـي ــح فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة،
مـثــل شينجي كــاغــاوا الع ــب بــوروسـيــا

دورتموند االلماني ،وكيسوكي هوندا
الع ـ ــب ب ــات ـش ــوك ــا ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي ،وم ــاي ــا
يوشيدا العب ساوثمبتون االنكليزي.
وي ـعــانــي ع ــدد م ــن الع ـبــي المنتخب
الـيــابــانــي مــن إص ــاب ــات طـفـيـفــة ،ويــأمــل
مــدرب ـهــم أن ي ـكــونــوا جــاهــزيــن لخوض
الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ف ــي  19ي ــون ـي ــو ضــد
كولومبيا ،إذ سيحتاج إلى كل "أسلحته"
لخوض غمار مجموعة غير سهلة.
وجاء ت نتيجة المباراة التحضيرية
األولى التي خاضها المنتخب ضد غانا
مخيبة لآلمال ،اذ تلقت اليابان خسارة
بنتيجة صفر.2-
إال أن اليابانيين يحتفظون بذكرى
طيبة عــن الــاعــب الـســابــق ،وال ــذي قــاد
ك ـ ـمـ ــدرب م ـن ـت ـخــب مـ ــا دون  23ع ــا م ــا،
لتحقيق نتيجة مفاجئة عـلــى حساب
المنتخب البرازيلي -1صفر ضمن دورة
األلـعــاب األولمبية الصيفية  ،1996في
انتصار اصطلح على تسميته بـ "معجزة
أتالنتا" ،في إشارة الى المدينة األميركية
التي استضافت األلعاب.
نيشينو خالل تدريبات اليابان

sports@aljarida●com

سيسيه قائد السنغال
في  2002يعود ليدربها
يسعى المنتخب السنغالي إلى
تحقيق مفاجأة والوصول إلى
أبعد ما يمكن خالل مشاركته
في بطولة كأس العالم .2018

ط ـبــع أل ـي ــو سـيـسـيــه مـشــاركــة
بالده في كأس العالم لكرة القدم
بـلـمـسـتــه الـ ـخ ــاص ــة :ف ــي األولـ ــى
(اليابان وكوريا الجنوبية )2002
كان قائدا للمنتخب ،وفي الثانية
(روسيا  )2018سيكون مدربا له.
فـ ــي  ،2002ح ـق ــق ا لـمـنـتـخــب
ال ـس ـن ـغــالــي م ـف ــاج ــأة كـ ـب ــرى فــي
المباراة األولى ،إذ تغلب 1-صفر
ع ـلــى فــرن ـســا ال ـتــي كــانــت تــدافــع
حينها عــن اللقب ال ــذي أحــرزتــه
فــي  1998عـلــى أرض ـهــا ،وبلغت
السنغال فــي مشاركتها األو لــى
ربع النهائي قبل أن تخسر أمام
تركيا بهدف يتيم بعد التمديد.
ف ــي س ــن ال ـثــان ـيــة واألرب ـع ـي ــن،
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود س ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــى ح ـل ـب ــة
المونديال ،وهــذه المرة كمدرب
لمنتخب بالده الذي يعول بشكل
كبير على المهاجم ساديو مانيه،
في المجموعة الثامنة.
رغ ــم ه ــذه ال ـص ـعــوبــة ،ال تقف
طموحات سيسيه عند الحدود
التي بلغها قبل  16عاما كالعب.

ويقول« :أعــرف ان هناك تشابها
كـبـيــرا بـيــن جـيــل  2002والـجـيــل
الحالي .لكن لدينا الرغبة في أن
نقوم بأفضل (منه) أو اكثر».
فــي  ،2002حققت الـسـنـغــال -
بعد الـفــوز على فرنسا  -تعادال
مع الدنمارك ( )1-1واالوروغواي
( ،)3-3ثم فازت على السويد 1-2
بعد التمديد في ثمن النهائي.
سيسيه ،الالعب السابق لنادي
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي،
سيكون أول مدرب سنغالي يقود
بالده في المونديال ،بعدما قادها
في  2002الفرنسي الراحل برونو
ميتسو.
فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه كـ ــاعـ ــب ،دافـ ــع
سيسيه عن ألــوان المنتخب في
 35مـ ـب ــاراة دولـ ـي ــة ك ــاع ــب بين
 2001و ،2005وهو يحلم بحمل
ال ـك ــأس الــذهـبـيــة وإع ــادت ـه ــا الــى
القارة السمراء للمرة األولــى في
تاريخ المنتخبات االفريقية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ـ ـ ــدى االعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــن
تـشـكـيـلــة الــاع ـب ـيــن الـ ـ ــ« 23أح ـلــم

جانب من تدريبات المنتخب السنغالي
بــال ـفــوز ب ـكــأس ال ـعــالــم وجـلـبـهــا
الـ ـ ــى الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ،رغـ ـ ــم م ـعــرف ـتــي
بــأن المهمة لــن تـكــون سهلة .لن
نذهب (الى روسيا) كسياح .إننا

م ـت ـضــام ـنــون وم ـص ـم ـمــون على
تحقيق انجاز كبير».
وحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ف ــي
مبارياتها االسـتـعــداديــة نتائج

م ـت ــواض ـع ــة ،ف ـت ـعــادلــت ف ــي آخــر
ث ــاث م ـبــاريــات مــع أوزبـكـسـتــان
( )1-1والبوسنة (صفر-صفر) في
مارس ،ومع لوكسمبورغ (صفر-

التشكيلة الرسمية لمنتخب السنغال

مانيه حامل اآلمال السنغالية بتكرار إنجاز 2002
عـنــدمــا بـلـغــت الـسـنـغــال الـ ــدور رب ــع النهائي
لكأس العالم لكرة القدم  ،2002كان ساديو مانيه
فــي الـعــاشــرة مــن عـمــره ،وتــابــع بدهشة كما كل
العالم ،تحقيق المنتخب اإلفريقي نتيجة غير
متوقعة .في  ،2018سيكون التعويل على العب
ليفربول اإلنكليزي ليصنع بدوره إنجازا لبالده.
نجم السنغال في  2002كان المهاجم المشاغب
الحجي ضيوف الذي أقلق راحة دفاعات فرنسا
(حاملة اللقب في حينه) والدنمارك واألوروغواي،
قبل أن تقصي السنغال السويد في الــدور ثمن
النهائي بعد التمديد ،وتسقط أمام عقبة تركيا
في ربع النهائي بعد التمديد أيضا.
كــانــت السنغال قــاب قوسين أو أدن ــى مــن أن
تصبح أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي
الـمــونــديــال ،اال ان الالعبين ع ــادوا الــى بالدهم
ليلقوا استقبال األبطال من السنغاليين ،ومنهم
مانيه الذي كان يعتبر ضيوف مثله األعلى.
انقلبت األدوار فــي  ،2018وب ــات ضـيــوف يكيل
المديح لالعب البالغ  26عاما حاليا ،والذي شكل

في الموسم المنصرم ،مع المصري محمد صالح،
ث ـنــائ ـيــا ه ـجــوم ـيــا ق ــات ــا ل ـل ـي ـفــربــول ،وت ـم ـكــن (مــع
المهاجم الثالث البرازيلي روبــرتــو فيرمينو) من
قيادة «الحمر» الى نهائي دوري أبطال أوروبا.
ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي ،ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي ك ـي ـيــف  26مــايــو
ضد ريــال مدريد ،حمل مانيه عــبء إصابة صالح
وخروجه من أرض الملعب ،وسجل هدف التعادل
لفريقه اإلنكليزي ،قبل أن يتلقى مرمى الحارس
األلماني لوريس كاريوس هدفين ،وتنتهي المباراة
لصالح النادي الملكي .1-3
وال يخفي ضيوف ثقته المطلقة بمانيه ،ويعتبر
أنــه يقدم أداء يجعله مرشحا ليصبح ثاني العب
إفــريـقــي ي ـتــوج بــالـكــرة الــذهـبـيــة ألف ـضــل الع ــب في
العالم ،بعد الليبيري جورج وياه عام .1995
وقــال ضيوف لوسائل إعــام سنغالية« :العالم
عند قدمي هذا الشاب المتواضع ( )...كأس العالم في
روسيا ستوفر له فرصة إلظهار ما هو قادر عليه».
وأض ــاف« :اعـتـقــد ان ســاديــو سيكون مــن نجوم
المونديال ،ومن المرشحين لنيل جائزة أفضل العب

التشكيلة األولية لبولندا
حــراســة الـمــرمــى :بــارتــوس بيالوفسكي
(اي ـب ـس ــوي ـت ــش ت ـ ــاون اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،ل ــوك ــاس
فــابـيــانـسـكــي (ســوان ـســي سـيـتــي الــوي ـلــزي)،
ل ــوك ــاس س ـكــوروب ـس ـكــي (روم ـ ــا اإلي ـط ــال ــي)،
فوسييتش تشيسني (يوفنتوس اإليطالي).
الـ ــدفـ ــاع :يـ ــان ب ـي ــدن ــاري ــك (ســاوث ـم ـب ـتــون
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي) ،بـ ـ ــارتـ ـ ــوش ب ـيــري ـش ـي ـن ـس ـكــي
(سمبدوريا اإليطالي) ،تياغو شيونيك (سبال
اإليطالي) ،كاميل غليك (موناكو الفرنسي)،
ارتور يردجيتشيك (ليجيا وارسو) ،مارسين
كامينسكي (شتوتغارت االلـمــانــي) ،توماس
كيدجيورا (دينامو كييف االوكراني) ،ميكال باجدان (ليجيا وارسو)،
لوكاس بيشيك (دورتموند األلماني).
الــوســط :يــاكــوب بالشيكوفسكي (فــولـفـسـبــورغ األل ـمــانــي) ،بافل
داف ـيــدوف ـي ـتــش (بـنـفـيـكــا ال ـب ــرت ـغ ــال ــي) ،بــري ـم ـي ـســاف فــرانـكــوفـسـكــي
(بياليستوك) ،ياسيك غــورالسـكــي (لــودوغــرتــس الـبـلـغــاري) ،كاميل
غروزيسكي (هــال سيتي االنكليزي) ،غريغور كريشوفياك (باريس
ســان جــرمــان الفرنسي) ،راف ــال كورجافا (غورنيك زابــرجــي) ،كــارول
لينيتي (سمبدوريا االيطالي) ،كريستوف ماشينسكي (ليجيا وارسو)،
سالفومير بيشكو (ليخيا غدانسك) ،ماتشييه ريبوس (لوكوموتيف
موسكو الروسي) ،سيباستيان شيمانسكي (ليجيا وارسو) ،بيوتر
زييلنسكي (نابولي اإليطالي) ،سيمون زوركوفسكي (غورنيك زابرجي).
 ال ـه ـج ــوم :داف ـي ــد كــوفــانـسـكــي (س ـم ـبــدوريــا االي ـط ــال ــي) ،روب ــرتليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ األلماني) ،اركاديوس ميليك (نابولي
االيطالي) ،لوكاس تيودورشيك (اندرلخت البلجيكي) ،كاميل فيلشيك
(بروندبي الدنماركي).

صفر) في مايو .وستكون المباراة
ال ــودي ــة األخ ـي ــرة لـلـسـنـغــال ضد
كوريا الجنوبية في  11يونيو،
ع ـل ـم ــا أن ال ـم ـن ـت ـخ ــب اآلسـ ـي ــوي

يشارك أيضا في مونديال روسيا
ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة
ال ـتــي تـضــم ألـمــانـيــا والمكسيك
والسويد.

السنة المقبلة ( )...إذا تمتع بالثقة الكافية
بالنفس ،ساديو قــادر على الحلول بين
أفضل ثالثة العبين في العالم».
رغ ــم األداء ال ــذي يـقــدمــه فــي ال ــدوري
االنكليزي الممتاز الذي يعد من األكثر
تـطـلـبــا عــالـمـيــا ،يـحــافــظ مــانـيــه على
تواضعه واحترامه لمنافسيه.
وأردف« :اللعب مع ليفربول يوفر
ف ــرص ــا مــذه ـلــة ( )...ف ــي ال ـســادســة
وال ـع ـشــريــن م ــا زل ــت اع ـت ـبــر نفسي
يــافـعــا فــي ك ــرة ال ـقــدم وال ي ــزال لــدي
الكثير لتعلمه».
كان مانيه على األرجح أول اسم دونه
مدرب المنتخب أليو سيسيه في تشكيلته
ال ـت ــي س ـت ـخــوض غ ـم ــار م ــون ــدي ــال روس ـيــا
بين  14يونيو و 15يوليو ،ضمن المجموعة
الثامنة مع بولندا وكولومبيا واليابان.

ماني نجم المنتخب السنغالي

حراسة المرمى :عبدالله ديالو
(ريـ ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي) ،وكـ ــاديـ ــم ن ــداي
(هورويا الغيني) ،وألفرد غوميس
(سبال االيطالي).
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع :كـ ــال ـ ـيـ ــدو ك ــول ـي ـب ــال ــي
(نابولي االيطالي) ،والمين غساما
(أن ـطــال ـيــا س ـبــور ال ـت ــرك ــي) ،وك ــارا
مـ ـب ــودج (أن ــدرلـ ـخ ــت الـبـلـجـيـكــي)،
وموسى واغيه (أوبــن البلجيكي)،
ويوسف سابالي (بوردو الفرنسي)،
وساليو سيس (فالنسيين الفرنسي) ،وساليف سانيه (هانوفر
األلماني).
الوسط :باب أليوني نداي (ستوك سيتي االنكليزي) ،وإدريس غانا
غاي (ايفرتون االنكليزي) ،وشيخو كوياتي (وست هام االنكليزي)،
وشيخ ندوي (برمنغهام االنكليزي) ،وألفرد نداي (وولفرهامبتون
االنكليزي).
الهجوم :ساديو مانيه (ليفربول االنكليزي) ،وكيتا بالدي (موناكو
الفرنسي) ،وديافرا ساخو (رين الفرنسي) ،وموسى كوناتيه (أميان
الفرنسي) ،وإسماعيل سار (رين الفرنسي) ،ومباي نيانغ (تورينو
االيـطــالــي) ،ومــوســى ســو (بــورصــا سـبــور الـتــركــي) ،وماميه بيرام
ضيوف (ستوك االنكليزي).

ليفاندوفسكي الفتى النحيل الذي بادلته الكرة الحب
مـنــذ بــداي ـتــه الـمـتــواضـعــة في
م ـل ـعــب ص ـغ ـيــر بـ ــوارسـ ــو ،نـ ــادرا
مــا وج ــد نـجــم الـ ــدوري االلـمــانــي
وبـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــرن مـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــخ روب ـ ـ ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي صـعــو بــة فــي هز
الشباك.
النجم األبرز لمنتخب بولندا
فــي نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم التي
ت ـح ـت ـض ـن ـه ــا روس ـ ـي ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــارا
م ــن  14ي ــون ـي ــو ،كـ ــان ف ــي األيـ ــام
الـقـلـيـلــة األخـ ـي ــرة م ــن الـعـنــاويــن
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ب ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن وك ـي ـل ــه أن ـ ــه أب ـلــغ
نــاديــه بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي
الـمـتــوج بـطــا ل ـل ــدوري المحلي
للموسم السادس تواليا ،رغبته
في الرحيل.
ولد ليفاندوفسكي في وارسو
فــي  21أغسطس  1988ألب كان
ي ـم ــارس كـ ــرة ال ـق ــدم م ــع ال ـن ــادي
ال ـم ـغ ـمــور هــوت ـن ـيــك إلـ ــى جــانــب
م ــزاولـ ـت ــه أي ـض ــا ال ـ ـجـ ــودو ،وألم
لعبت الكرة الطائرة على صعيد
احترافي.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ي ـ ـ ـشـ ـ ــق طـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــه نـ ـح ــو
ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة كـ ـ ـم ـ ــراه ـ ــق ن ـح ـي ــل

ال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
لـنــادي فــارســوفـيــا وارس ــو تحت
إش ــراف مــدربــه األول كريستوف
سـيـكــورسـكــي ال ــذي أش ــرف على
النجم المستقبلي حتى السابعة
عشرة من عمره.
ويتذكر سيكورسكي« :عندما
دخ ــل إلج ـ ــراء م ــران ــه األول ،كــان
م ـ ـجـ ــرد صـ ـب ــي صـ ـغـ ـي ــر ن ـح ـي ــل،
األصـ ـغ ــر ف ــي ال ـف ــري ــق ل ـك ـنــه كــان
يتمتع بقلب كبير ،أكثرهم جرأة
وم ــوه ـب ــة ،يـمـكـنــك أن ت ــرى على
ال ـف ــور أن ــه م ــوه ــوب بـشـكــل غير
عادي».
ورغ ـ ـ ــم أن وال ـ ـ ــد روبـ ـ ـ ــرت ك ــان
مـ ـشـ ـجـ ـع ــا لـ ـلـ ـف ــري ــق الـ ـمـ ـن ــاف ــس
ب ــول ــونـ ـي ــا ،س ـل ــك ن ـج ـل ــه طــري ـقــا
مختلفا ألن هــذا الـنــادي لــم يكن
ل ــدي ــه بـ ــرامـ ــج ت ــدري ـب ـي ــة خــاصــة
بــالـصـغــار ،فانتهى بــه األم ــر في
فارسوفيا .الـظــروف فــي النادي
الــذي كــان يعاني ضائقة مالية،
ك ــان ــت ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـم ـثــال ـيــة ،اذ
تـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــار ع ـ ـلـ ــى م ـل ـعــب
تغطيه الرمال والطين ،ما جعله
يتحول إلــى مستنقع من الوحل

فــي ال ـخــريــف وال ـش ـتــاء .ويـتــذكــر
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــورسـ ـ ـك ـ ــي أرض ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـمـ ـلـ ـع ــب الـ ـ ـت ـ ــي ك ــان ــت
«كـ ـ ــارث ـ ـ ـيـ ـ ــة ...ك ــان
يجب تسويتها
طوال الوقت»،
ً
مـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا:
«ع ـنــدمــا كــان
ال ـ ـجـ ــو حـ ـ ــارا،
كـ ــان عـلـيـنــا أن
ن ـ ـ ـ ــرش الـ ـمـ ـلـ ـع ــب
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء بـ ـسـ ـب ــب
ال ـ ـغ ـ ـبـ ــار ،لـكــن
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ش ـ ــيء ي ـص ـع ــد فـ ــي س ـح ــاب ــة مــن
الغبار مــرة أخــرى بمجرد أن
تجففه الشمس .اللون األسود
ك ــان يـغـطــي األوالد» .وتــابــع:
«في الشتاء ،لم يكن لديهم أي
خشية من الثلج».
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن الـ ـظ ــروف
الـ ـق ــاسـ ـي ــة ع ـ ـ ـ ــززت الـ ـمـ ـي ــزة
الـ ـتـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة لـ ـلـ ـف ــري ــق ألن
«أداءهم كان قويا جدا ،كانوا
يفوزون دائما بالميداليات».
ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـش ــارك ــات
الخارجية
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
،2002

تعرف ليفاندوفسكي إلى مدينته
المستقبلية ميونيخ حين لعب
فــريـقــه دورة ه ـنــاك ،مــن دون أن
ي ــدرك الـبــولـنــدي أنـهــا ستصبح
«موطنه» اعتبارا من  2014حين
خطفه النادي البافاري من غريمه
بوروسيا دورتموند.
الـمـحـطــة الـتــالـيــة ف ــي مسيرة
ليفاندوفسكي كانت فــي ،2005
أي الـعــام الــذي خسر فيه والــده،
وذلــك بالتوقيع مع دلتا وارســو
أحد أندية الدرجة الخامسة.
كان ليفاندوفسكي في طليعة
الـ ـه ــدافـ ـي ــن حـ ـت ــى وصـ ــولـ ــه إل ــى
الدوري الممتاز عام  ،2008حين
وقـ ــع م ــع ل ـي ــخ بـ ــوزنـ ــان وس ــاع ــد
األ خ ـيــر لـلـفــوز بلقبه األول منذ
 17ع ــام ــا ،ق ـبــل أن ي ـب ــدأ بـعــدهــا
مـسـيــرتــه األلـمــانـيــة حـيــن تعاقد
معه دورتموند عام  2010ألربعة
أعوام في صفقة قياسية لبولندي
بلغت  4.5ماليين يورو.
ت ـ ــأل ـ ــق لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي مــع
دورت ـم ــون ــد وق ـ ــاده الح ـ ــراز لقب
ال ـ ــدوري  2011و 2012وال ـكــأس
في  ،2012ووصل معه إلى نهائي

دوري أبـطــال أوروب ــا عــام 2013
حين خسر أمام فريقه المستقبلي
بــايــرن ال ــذي ضـمــه إل ــى صفوفه
في .2014
ال ـ ـط ـ ـفـ ــل الـ ـنـ ـحـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ــذي بـ ــدأ
مشواره الكروي بين الغبار ،نما
كــرويــا وبــدنـيــا لــدرجــة أوصـلـتــه
ليحمل اسم «الجسد» بسبب قوته
الـعـضـلـيــة ،ف ــي حـيــن أن مكانته
ك ـم ـهــاجــم ف ــي ال ــ»بــونــدس ـل ـي ـغــا»
دف ـع ــت ال ـج ـم ـهــور إلـ ــى تسميته
«ل ـي ـفــان ـغــول ـس ـكــي» ب ـس ـبــب كـثــرة
األهداف التي يسجلها.
ويقدر موقع «ترانفسرماركت»
المتخصص بــرصــد االنـتـقــاالت
واالح ـ ـصـ ــاءات ،قـيـمــة الـبــولـنــدي
حاليا بـ  90مليون يورو.
لكن مــا يهم «لـيـفــا» اآلن ليس
س ـعــره أو أي ــن س ـت ـكــون وجـهـتــه
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـ ــل يـ ــريـ ــد أن ي ـع ـيــد
بــاده التي لطالما حلم بتمثيل
منتخبها الوطني منذ الصغر،
إل ــى اس ـت ـع ــادة أم ـج ــاد الـمــاضــي
ح ـيــن ن ــال ــت ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث في
مونديالي  1974و.1982

بلجيكا تعلن تشكيلتها الرسمية مع بديل لكومباني

كومباني

أعـلــن ال ـمــدرب اإلسـبــانــي لمنتخب بلجيكا روبــرتــو
مارتينيز تشكيلته النهائية لكأس العالم في كرة القدم
 ،2018م ــع إض ــاف ــة الع ــب «ج ــوك ــر» بـشـخــص ل ــوران
س ـي ـم ــان ،تـحـسـبــا ل ـع ــدم ت ـم ـكــن ال ـق ــائ ــد فـنـســان
كومباني من المشاركة بسبب اإلصابة.
وأصيب قلب دفاع وقائد مانشستر سيتي
بطل إنكلترا في بداية الشوط الثاني من
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــدول ـي ــة ال ــودي ــة ال ـس ـبــت ضد
الـبــرتـغــال بـطـلــة أوروبـ ــا (صـفــر-صـفــر)،
ولم يتمكن الطاقم الطبي من تحديد
الحجم الحقيقي إلصابته حتى اآلن.
واضطر مارتينيز إلى ضم لوران
سيمان الذي يدافع عن لوس انجلس
اف س ــي ،ال ــواف ــد ال ـجــديــد إل ــى الـ ــدوري
االميركي ،لالستعانة به في حال لم يتمكن
كومباني من المشاركة.
وأش ــار مارتينيز إلــى «أنــه مــن الصعب جدا

استخالص النتائج من الفحص األول الــذي خضع له
فنسان .سنرى خالل األيام القليلة المقبلة ،استنادا الى
الفحص التالي وما يشعر به الالعب .أنا أثق بطاقمنا
الـطـبــي وسـنـبــذل ق ـصــارى جـهــدنــا حـتــى يـكــون فنسان
حاضرا».
وأضــاف أن «األمــر واضــح بالنسبة إلينا :إذا لم يكن
جاهزا بدنيا ،لن يأتي الى كأس العالم ،وسيحل لوران
سـيـمــان مـحـلــه .لـكــن مـعـنــويــاتــه هــي م ـثــال للمجموعة
بأكملها والعبينا».
ووفـقــا لـلــوائــح االت ـحــاد الــدولــي «فـيـفــا» ،مــن الممكن
استبدال الالعب «المصاب قبل  24ساعة على أقصى حد
من انطالق المباراة األولى لفريقه» .وفي حالة بلجيكا،
فالحد األقصى يعني الساعة  17:00يوم  17يونيو ،أي
عشية المباراة األولى ضد بنما في المجموعة السابعة.
و ضـمــت تشكيلة مارتينيز ا ل ــذي تسبب فــي ضجة
كبيرة عندما استبعد العب وسط روما راديا ناينغوالن
عن الالئحة األولية المكونة من  28العبا ،مدافع برشلونة

االسباني توماس فيرمايلن رغم أنه مصاب ايضا.
وكانت المفاجأة باالبقاء على جناح ريال سوسييداد
اإلسـبــانــي عــدنــان ي ــان ــزواي ،فــي حين استبعد مهاجم
كريستال باالس االنكليزي كريستيان بنتيكي ،إضافة
ال ــى ال ـح ــارس مــاتــس سـيـلــز (ان ــدرل ـخ ــت) والـمــدافـعـيــن
كــريـسـتـيــان كــابــازيــل (واتـ ـف ــورد االن ـك ـل ـيــزي) وجـ ــوردان
لوكاكو (التسيو االيطالي)
وتلعب بلجيكا في نهائيات كأس العالم في روسيا
التي تقام بين  14يونيو و 15يوليو ضمن المجموعة
الـســابـعــة ال ــى جــانــب بـنـمــا ( 18يــون ـيــو) وتــونــس ()23
وانكلترا (.)28

الالعبون الـ  23و الـ«جوكر»:
• لـلـمــرمــى :ك ــون كاستيلز (فــولـفـسـبــورغ االلـمــانــي)
وتيبو كورتوا (تشلسي) وسيمون مينيوليه (ليفربول
االنكليزي).

• الدفاع :توبي ألدرفيرلد ويان فيرتونغن (توتنهام
االنكليزي) وديدريك بوياتا (سلتيك االسكتلندي) ولوران
سيمان (ل ــوس انجليس االمـيــركــي) ولـيــانــدر دندونكر
(ان ــدرلـ ـخ ــت) وف ـن ـس ــان كــوم ـبــانــي (مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي)
وتوماس فيرمايلن (برشلونة).
• الوسط :يانيك كاراسكو (داليان الصيني) وناصر
الشاذلي (وست بروميتش البيون االنكليزي) وكيفن دي
بروين (مانشستر سيتي) وموسى ديمبيلي (توتنهام)
ومروان فاليني (مانشستر يونايتد) وعدنان يانوزاي
(ريال سوسييداد االسباني) وتوماس مونييه (باريس
ســان جــرمــان الفرنسي) وي ــوري تييليمانس (موناكو
الفرنسي) واكسل فيتسل (تيانجين كوانجيان الصيني).
• الهجوم :ميتشي باتشواي (معار من تشلسي الى
بوروسيا دورتموند) وادين هازارد (تشلسي) وثورغان
ه ــازار (بــوروسـيــا مونشنغالدباخ االلـمــانــي) وروميلو
لوكاكو (مانشستر يونايتد) ودرايــس مرتنز (نابولي
االيطالي).
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نيمار يكلل عودته إلى المالعب بهدف رائع في مرمى كرواتيا
في المباراة الدولية الودية أمس
األول على ملعب أنفيلد في ليفربول،
كلل نجم المنتخب البرازيلي نيمار
عودته إلى المالعب ،بعد غيابه
 3أشهر بسبب اإلصابة،
بتسجيله هدفا رائعا في
مرمى كرواتيا
(-2صفر).

هدف نيمار نجم المنتخب البرازيلي في مرمى كرواتيا
كلل نجم المنتخب البرازيلي نيمار
عودته إلى المالعب بعد غيابه  3أشهر
بسبب االصابة بتسجيله هدفا رائعا
فــي مــرمــى كــرواتـيــا الـتــي تغلب عليها
منتخب السامبا (-2صفر) ،في المباراة
الدولية الودية أمس األول ،على ملعب
أنـفـيـلــد رود ف ــي ل ـي ـفــربــول ،اس ـت ـعــدادا
لنهائيات كأس العالم في روسيا.
ومنح نيمار التقدم لمنتخب بالده

ً
 ...ويؤكد :لست جاهزا بعد

قال نيمار إنه ليس جاهزا بعد بنسبة مئة في المئة ،مؤكدا أن "األمر يحتاج
لبعض الــوقــت .مــازلــت اشـعــر بــالـخــوف قـلـيــا ،لـكــن امــامـنــا بضعة اي ــام قـبــل بــدء
مشاركتنا".
وأضاف نيمار" :أحتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف ،ولكنني
جاهز للعب وال شيء يمكن أن يوقفني عن ذلــك .أشعر بأنني جيد بدنيا ،وأن
قدمي على ما يرام .بالطبع يجب أن أتكيف مع بعض األمور ،ألنني مازلت أشعر
بعدم راحة ،إال أن ذلك لن يمنعني من اللعب".

ف ــي الــدق ـي ـقــة  69ب ـعــد  24دق ـي ـقــة من
دخوله مكان باولينيو مطلع الشوط
الثاني ،عندما تلقى كــرة من فيليبي
ك ــوت ـي ـن ـي ــو ف ـت ــوغ ــل داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة
وتالعب بالمدافعين سيمي فرساليكو
ودوي ــي كــالـيـتــا-كــار قـبــل ان يسددها
قوية بيمناه فــي سقف الـمــرمــى ،قبل
أن يضيف مهاجم ليفربول فيرمينو
ال ـهــدف الـثــانــي بطريقة أروع عندما
تلقى كرة عرضية من كاسيميرو داخل
المنطقة فهيأها لنفسه على صــدره
ولـعـبـهــا ســاقـطــة ف ــوق ح ــارس مــرمــى
موناكو الفرنسي دانيال سوباسيتش
(.)3+90
واعــرب مــدرب المنتخب البرازيلي
ع ــن ارتـ ـي ــاح ــه ال ـك ـب ـيــر لـ ـع ــودة نـجـمــه
نيمار ،وقال في مؤتمر صحافي عقب
المباراة" :لقد عاد وقدم اداء افضل مما
كنت أتوقع".
وأض ــاف" :كنت أتــوقــع منه أقــل من
ذل ــك ألن ــه ال ي ــزال فــي ف ـتــرة اسـتـعــادة
مستواه .لن أستعجل االمور ،سأنتظر
الحصص التدريبية المقبلة" ،رافضا

تأكيد أن مهاجم باريس سان جرمان
الفرنسي سيكون أساسيا في المباراة
الودية االعدادية األخيرة ضد النمسا.
ولــم يلعب نيمار ،الــذي دخــل مكان
فرناندينيو ( ،)46منذ تعرضه إلصابة
بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان
ج ــرم ــان ض ــد مــرس ـي ـل ـيــا ف ــي ال ـ ــدوري
الفرنسي في  25فبراير ،اضطرته الى
الخضوع لعملية جراحية ،لكنه عاود
ال ـتــدري ـبــات قـبــل نـحــو أسـبــوعـيــن في
معسكر منتخب الـبــرازيــل اسـتـعــدادا
لكأس العالم.
وكـ ــان تـيـتــي أك ــد عـشـيــة ال ـل ـقــاء أن
نـجــم بــاريــس س ــان جــرمــان سيشارك
في المباراة الودية ضد كرواتيا ،لكنه
سيدخل كبديل في الشوط الثاني من
اللقاء التحضيري لمونديال روسيا،
معربا عــن ثقته بمشاهدة نيمار في
أفضل مستوياته في روسيا.
وتـخــوض الـبــرازيــل مباراتها امــام
ال ـن ـم ـس ــا فـ ــي  10الـ ـ ـج ـ ــاري ،ق ـب ــل ب ــدء
مشوارها في العرس العالمي ضمن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،ال ـ ــى جــانــب

م ـن ـت ـخ ـبــات س ــوي ـس ــرا وكــوس ـتــاري ـكــا
وصربيا.
وشـهــدت الـمـبــاراة نــديــة كبيرة بين
المنتخبين ،ورغم طابعها الودي كانت
هناك بعض التدخالت القوية كاد يذهب
ضحيتها قطب دفــاع الـبــرازيــل ثياغو
سيلفا ،إثر تدخل قوي على ركبته من
المهاجم اندري كراماريتش ( ،)13والعب
و سـطــه فيليبي كوتينيو عقب تدخل
قوي من زميله في برشلونة االسباني
ايفان راكيتيتش (.)78
وح ــاول المنتخب الـبــرازيـلــي فرض
أفـضـلـيـتــه ف ــي ال ـب ــداي ــة ،م ـع ـت ـمــدا على
مـهــاجــم مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
غابريال جيزوس الــذي منحه المدرب
شــارة القائد فــي اطــار مـبــدأ مداورتها
بين الــاعـبـيــن ،بيد أن ال ـكــروات كانوا
اكثر تنظيما في ارضية الملعب واالكثر
خطورة في الهجمات المرتدة.
وانقذ اليسون مرماه من هدف محقق
بإبعاده رأسية انتي ريبيتش من مسافة
قريبة ( ،)59ومنح دخول نيمار انتعاشة
فــي خــط هـجــوم ال ـبــرازيــل الـتــي هــددت

سقوط إسبانيا في فخ التعادل أمام سويسرا

أوكرانيا تقسو
على ألبانيا
برباعية
شـ ـيـ ـفـ ـشـ ـيـ ـنـ ـك ــو مـ ـ ـ ــدرب
المنتخب األوكراني
ً
ً
حقق منتخب أوكرانيا فوزا كبيرا بنتيجة  1 /4على نظيره األلباني
فــي الـمـبــاراة الــوديــة الـتــي جــرت بينهما أمــس األول بمدينة إيفيان
الفرنسية.
انتهى الشوط األول بتقدم أوكرانيا بثالثية نظيفة ،إذ افتتح يفجن
كونوبليانكا التسجيل في الدقيقة  ،31قبل أن يضيف أندريه يارمولنكو
الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين  36و.45
ّ
وفي الشوط الثاني ،قلص إيمانويل ندوي الفارق بعدما أحرز هدف
ألبانيا الوحيد في الدقيقة  ،88في حين عاد كونوبليانكا لهز الشباك
مرة أخرى ،مسجال الهدف الرابع ألوكرانيا وهدفه الشخصي الثاني
في الدقيقة .90
تأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات
المؤهلة لبطولة كأس األمم األوروبية (يورو  )2020بعدما أخفقا في
الـتــأهــل لنهائيات كــأس الـعــالــم الـتــي ستنطلق فــي روسـيــا منتصف
الشهر الجاري.
(د ب أ)

س ـق ــط ال ـم ـن ـت ـخ ــب االس ـب ــان ــي
فـ ــي فـ ــخ ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل امـ ـ ـ ــام ضـيـفــه
السويسري  1-1امس األول على
ملعب "السيراميكا" في فياريال
خالل مباراة دولية ودية في كرة
ال ـق ــدم ف ــي اطـ ــار اسـتـعــداداتـهـمــا
لنهائيات كأس العالم في روسيا.
وف ــرض الـمـنـتـخــب االسـبــانــي
افـ ـضـ ـلـ ـيـ ـت ــه وس ـ ـي ـ ـطـ ــرتـ ــه طـ ـ ــوال
م ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة ونـ ـج ــح فــي
افتتاح التسجيل عبر مدافع ريال
سوسييداد ألفارو اوريوزوال في
الدقيقة  28بتسديدة على الطائر.
ودف ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب االس ـب ــان ــي
ثمن اهداره للفرص وعدم تعزيز
ال ـن ـت ـي ـجــة ام ـ ــام ص ــاب ــة دفــاع ـيــة
ســو يـســر يــة ،فاستقبلت شباكه
هدف التعادل عبر مدافع ميالن
االي ـط ــال ــي ري ـ ـكـ ــاردو رودري ـغ ـي ــز
اث ــر خ ـطــأ فـ ــادح ل ـح ــارس مــرمــى
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد االنـكـلـيــزي
دافيد دي خيا (.)62
وحــافــظ المنتخب االسـبــانــي
على سجله الخالي من الخسارة
فــي  19م ـبــاراة متتالية ،قـبــل ان
يطير الى روسيا الخميس المقبل
لمواجهة تونس السبت المقبل
على ملعب كــوبــان فــي كــرانــودار

جانب من لقاء إسبانيا وسويسرا
في اخر اختبار اعدادي قبل بدء
مـ ـش ــواره ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات ضمن
المجموعة الثانية.
وت ـخ ــوض اسـبــانـيــا ال ـم ـبــاراة
االول ـ ـ ــى امـ ـ ــام ال ـب ــرت ـغ ــال ف ــي 15

يونيو الحالي ،ثــم اي ــران فــي 20
منه قبل مواجهة المغرب في 25
من الشهر ذاته.
فــي الـمـقــابــل ،تلعب سويسرا
مباراتها االعدادية االخيرة يوم

ال ـج ـم ـعــة ال ـم ـق ـبــل امـ ــام ال ـي ــاب ــان،
ق ـب ــل خـ ــوض ال ـم ــون ــدي ــال ضـمــن
المجموعة الخامسة الــى جانب
البرازيل وصربيا وكوستاريكا.

الجماهير الكوستاريكية
تكرم كيلور نافاس
حـصــل كـيـلــور ن ــاف ــاس ،ح ــارس
مــر مــى منتخب كوستاريكا ،على
تـكــريــم جـمــاهـيــري خ ــال الـمـبــاراة
ال ــودي ــة ال ـت ــي خــاض ـهــا م ــع ب ــاده
أم ــام ايــرل ـنــدا ام ــس األول ،تـقــديــرا
إلنـجــازاتــه مــع نــاديــه ري ــال مدريد
اإلسباني بالحصول على بطولة
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ث ــاث مــرات
متتالية.
واحتفت الجماهير التي حضرت
اللقاء ،والـتــي بلغ عــددهــا  30ألف
مـتـفــرج بــالـحــارس الكوستاريكي
الذي لعب الدقائق الثالثين األولى
من المباراة ،حيث قامت بالتصفيق
ل ــه م ــع ح ـلــول الــدق ـي ـقــة  13ول ـمــدة
دقيقة كاملة.
"أف ـضــل سفير ل ـنــا" ،كــانــت هــذه
هي العبارة التي ظهرت على شاشة
العرض العمالقة بالملعب الوطني
بــالـعــاصـمــة الـكــوسـتــاريـكـيــة ســان
خــوسـيــه ال ــذي اس ـت ـضــاف الـلـقــاء،
احتفاء بنافاس.
وخ ــرج نــافــاس فــي الــدقـيـقــة 30
مــن ملعب الـلـقــاء ولـعــب ب ــدال منه
الحارس االحتياطي لكوستاريكا،
ليونيل مــوريــرا ،وذلــك عندما كان

غيريرو قاد البيرو إلى الفوز على السعودية بثالثية
في مدينة سانت غال
السويسرية ،قاد المهاجم باولو
غيريرو العائد إلى المالعب بعد
اإليقاف ،بسبب المنشطات،
منتخب بالده إلى فوز كبير
على السعودية  -3صفر ،أمس
األول.

قــاد المهاجم بــاولــو غيريرو العائد الــى المالعب بعد
اإليقاف ،بسبب المنشطات ،منتخب بــاده الى فوز كبير
على السعودية -3صفر ،امس االول ،في مدينة سانت غال
السويسرية في مباراة دولية ودية في كرة القدم ،في اطار
استعدادتهما لنهائيات كأس العالم في روسيا.
وسجل غيريرو ( 34عاما) ثنائية في الدقيقتين  41و64
بعدما افتتح اندري كارلو التسجيل في الدقيقة .20
ونـجــح غـيــريــرو ه ــذا األس ـبــوع فــي نـيــل حــق الـمـشــاركــة
مــع بــاده فــي مــونــديــال روسـيــا ،بعدما كسب االستئناف
المقدم أمــام المحكمة االتـحــاديــة السويسرية التي قــررت
تعليق عقوبة اإليقاف المفروضة عليه ،على خلفية فحص
منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسمه.
وكــانــت محكمة الـتـحـكـيــم الــريــاضــي "كـ ــاس" ق ــررت في
 14مايو الماضي ،رفع عقوبة اإليقاف التي فرضت بحق
غيريرو لثبوت وجود مادة كوكايين في فحص منشطات
خضع لــه ،مــن ستة أشـهــر الــى  14شـهــرا ،مــا كــان سيؤدي
الــى حرمانه مــن خــوض مــونــديــال روسـيــا بين  14يونيو
و 15يوليو.
وتقدم غيريرو المدعوم في مسعاه من سلطات بالده
والنقابة الدولية لالعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"،
بطلب االستئناف الى المحكمة الفدرالية السويسرية ،وهي
الوحيدة المخولة نقض قرارات "كاس" التي تتخذ من مدينة
لوزان السويسرية مقرا لها.
وخضع غيريرو لفحص منشطات عقب مـبــاراة ضمن
تصفيات كأس العالم  2018ضد األرجنتين (صفر-صفر) في

الخامس من اكتوبر الماضي ،في الجولة ما قبل األخيرة
مــن تصفيات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة .وأظ ـهــر الـفـحــص وجــود
آثار كوكايين ،المادة المدرجة في قائمة المحظورات التي
نشرتها في  2017الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأوق ــف االت ـحــاد الـبـيــروفــي غـيــريــرو ،المهاجم السابق
ل ـب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ وه ــامـ ـب ــورغ األل ـمــان ـي ـيــن وكــورن ـث ـيــانــز
البرازيلي ،شهرا في  3نوفمبر الماضي ،وغاب عن مباراتي
ملحق اميركا الجنوبية-اوقيانيا ضد نيوزيلندا ،والذي
ضمن عبره منتخب بــاده بطاقته الــى المونديال للمرة
األولى منذ عام .1982
وسيطر المنتخب البيروفي على مجريات الشوط االول،
حيث افتتح كاريلو التسجيل في الدقيقة ( .)20ولم تكون
ردة فعل العبي األخضر حاضرة ،وكانت المحاوالت خجولة
عن طريق محمد البريك وفهد المولد ،وفي الدقيقة  ،41عزز
غيريرو تقدم البيرو بهدف ثان.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،أج ــرى الـمــديــر الـفـنــي للمنتخب
السعودي االرجنتيني خوان انتونيو بيتزي عدة تغييرات
بغية ادراك التعادل ،فتحسن اداؤه بدخول تيسير الجاسم
ومحمد السهالوي وياسر الشهراني ومحمد الكويكبي ،بيد
أن غيريرو وجه الضربة القاضية بتسجيله هدفه الشخصي
الثاني والثالث لمنتخب بالده (.)64
وكاد تيسير الجاسم يخطف هدفا معنويا في الدقائق
االخيرة لوال براعة حارس مرمى البيرو بيدرو غاييسي،
الذي أبعد كرته لركلة ركنية لم تثمر.

مرمى كرواتيا في أكثر من فرصة ،الى
ان نـجــح نـيـمــار فــي افـتـتــاح التسجيل
بطريقة رائعة إثر هجمة منسقة قادها
نجم تشلسي االنكليزي ويليان ومنه
الى كوتينيو اذي هيأها لنيمار داخل
المنطقة فتالعب بمدافعين وسددها
بيمناه داخل المرمى.
وهو الهدف الـ 54لنيمار مع منتخب
بــاده ،وبــات على بعد هدف واحــد من
روم ــاري ــو ،ثــالــث أف ـضــل ال ـهــداف ـيــن في
تاريخ المنتخب البرازيلي ،خلف بيليه
( )77ورونالدو (.)62
وجـ ـ ــرب ن ـي ـم ــار ح ـظ ــه م ــن ت ـســديــدة
من ركلة حــرة من خــارج المنطقة دون
أن ينجح في التعزيز ،قبل أن يفعلها
مـهــاجــم لـيـفــربــول فيرمينو إث ــر تلقيه
ك ـ ــرة ع ــرض ـي ــة مـ ــن الع ـ ــب وس ـ ــط ريـ ــال
مدريد كاسيميرو فهيأها على صدره
داخ ــل الـمـنـطـقــة ولـعـبـهــا ســاقـطــة فــوق
سوباسيتش (.)3+90

ً
غيريرو نجم منتخب بيرو يحتفل بعد إحرازه هدفا في مرمى السعودية

كيلور نافاس

ال ـفــريــق ص ــاح ــب األرض مـتـقــدمــا
بهدف نظيف.
وت ـس ـت ـهــل ك ــوس ـت ــاري ـك ــا ،ال ـتــي
حققت مـفــاجــأة كبيرة فــي بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي ال ـب ــرازي ــل 2014
بالوصول لدور الثمانية ،مشوارها
في مونديال  2018بروسيا في 17
يونيو الجاري أمام صربيا ،ضمن
منافسات المجموعة الخامسة التي
تضم أيضا البرازيل وسويسرا.
(د ب أ)
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رياضة

ثالثيات كوري تمنح ووريرز
فوزه الثاني في معقله
بعدما أصبح أول العب يسجل
 9ثالثيات في النهائي ،دخل
ستيفن كوري تاريخ دوري كرة
السلة األميركي ،مانحا غولدن
ستايت ووريرز حامل اللقب
الفوز على ضيفه ووصيفه
كليفالند كافالييرز .103-112

دخل ستيفن كوري تاريخ دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،بعدما أصبح أول العب
يسجل  9ثالثيات في النهائي ،مانحا غولدن
ستايت ووريرز ،حامل اللقب ،الفوز على ضيفه
ووصيفه كليفالند كافالييرز  ،103-112ليتقدم
بذلك -2صفر في هــذه المواجهة المكررة بين
الفريقين للموسم الرابع تواليا.
وخــافــا للمباراة األول ــى الـتــي احـتــاج فيها
غولدن ستايت للتمديد وسوء تفاهم بين جاي
آر سميث ومدربه في الثواني األخيرة من الربع
الرابع لكي يحسم اللقاء  ،114-124سيطر رجال
المدرب ستيف كير تماما على المباراة الثانية
بفضل كوري.
وتألق كوري ،أمس األول ،السيما من خارج
الـ ـق ــوس ،ح ـيــث أص ـب ــح أول العـ ــب ف ــي تــاريــخ
النهائي يسجل  9ثالثيات ،متفوقا على راي آلن
الذي سجل  8ثالثيات لبوسطن سلتيكس في
نهائي  ،2010محققا "انجازا مميزا جدا ،السيما
أننا نعرف من كان يحمل الرقم القياسي طوال
األعوام الثمانية الماضية".
وأنهى كوري اللقاء وفي رصيده  33نقطة (11
محاولة ناجحة من اصل  26بينها  9ثالثيات
مــن  ،)17اضــافــة الــى  7متابعات و 8تمريرات
حاسمة.
وكانت بالتأكيد "امسية مميزة جدا" بحسب
كــوري الــذي أضــاف "آمــل أن نحقق المزيد من
األشياء المميزة األخرى والحصول على فوزين

آخرين" ،ما سيضمن تتويج فريقه باللقب للمرة
الثانية تواليا والثالثة في أربعة مواسم.
لكنه أردف قائال "في نهاية اليوم ،كل المسألة
تتعلق بمحاولة منح فريقك الفوز وتقديم كل ما
باستطاعتك لتحقيق هذا األمر .إذا ركزنا على
هذا األمر ،األمور الجيدة ستحصل إن كان على
الصعيد الفردي أو الجماعي".
وكــانــت الـثــاثـيــة األج ـمــل ل ـكــوري قـبــل 7.54
دقـيـقــة عـلــى نـهــايــة الـلـقــاء ،ال ــذي أنـهــى ووري ــرز
شــوطــه األول متقدما  ،46-59إذ ســددهــا وهــو
ً
فاقد التوازن بعيدا عن القوس وفوق كيفن لوف
قبل أن تنتهي الـ 24ثانية ،ما أثار إعجاب زميله
درايموند غرين الــذي قــال عن هــذه اللقطة "إنه
مـســدد عـظـيــم ،مـســدد عـظـيــم .يـســدد تـســديــدات
صعبة ،ينجح في محاوالت صعبة".
وواص ــل "لكننا رأي ـنــا ذل ــك مـنــه فــي السابق
عندما يأخذ المباراة على عاتقه بفضل قدرته
على التسجيل ،وكرر هذا األمر الليلة".
أما في معسكر كليفالند ،فكان ليبرون جيمس
الذي تعملق في المواجهة األولى بتسجيله 51
نقطة دون أن يجنب فريقه ا لـهــز يـمــة ،األفضل
مجددا لكن "الملك" اكتفى هذه المرة بتسجيل
 29نقطة مع  9متابعات و 13تمريرة حاسمة.
ولم ينس جمهور ووريرز الخدمة التي قدمها
لهم جي آر سميث في المباراة األول ــى ،عندما
حصل على فرصة لمنح فريقه الفوز في الوقت
األصلي حين وصلت اليه الكرة قبل  5ثوان على

كوري يسجل في سلة كليفالند
صــافــرة الـنـهــايــة ،لـكــن عــوضــا عــن الـتـســديــد أو
تمريرها الى جيمس "الغاضب" ،قرر استنزاف
الثواني في منتصف الملعب.
وكان سميث ينتظر بحسبه أن يطلب مدربه

برشلونة يمدد عقد أومتيتي حتى 2023
أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري
اإلسباني في كرة القدم ،تمديد عقد مدافعه
ال ــدول ــي الـفــرنـســي صــامــويــل أومـتـيـتــي 5
أعـ ـ ــوام ،م ــا سـيـبـقـيــه ف ــي ص ـف ــوف ال ـن ــادي
الكاتالوني حتى نهاية موسم .2022-2023
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي بـ ـي ــان انـ ـ ــه تــوصــل
والالعب البالغ  24عاما "الــى اتفاق حول
تمديد عقد الالعب لخمسة مواسم اضافية،
حتى نهاية ."2022-2023
وسيقطع أومتيتي انخراطه في معسكر
المنتخب الفرنسي التحضيري لمونديال
روسيا  ،2018للتوقيع على العقد صباح
غد االثنين ،قبل ان يعقد مؤتمرا صحافيا
ف ــي ال ـم ـقــر اإلع ــام ــي ال ـتــابــع لـبــرشـلــونــة،
بحسب النادي.
واعـتـبــر ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي ان تمديد
عقد الــاعــب الــذي انضم الــى صفوفه في
 016قادما من ليون الفرنسي ،يشكل "أنباء
رائعة لمشجعي برشلونة" ،مشيرا إلى أن
أومتيتي أصبح "مكونا أساسيا من دفاع

اومتيتي ورئيس برشلونة بارتيميو خالل تجديد العقد
ال ـفــريــق األول خ ــال الـمــوسـمـيــن الـلــذيــن
أمضاهما مع النادي".
وكـ ــان بــرش ـلــونــة ض ــم ق ـلــب ال ــدف ــاع في
صفقة قدرت بنحو  25مليون يورو.

وحددت قيمة البند الجزائي في العقد
السابق بـ 60مليون يورو ،ما أثار اهتمام
أندية أوروبية بالتعاقد معه ،السيما لكون
هذا المبلغ "متواضعا" اذا ما تمت مقارنته

تايرون لو وقتا مستقطعا دون أن يحصل هذا
األمر ،فيما أشار مدربه الى أن الالعب المخضرم
كان يعتقد أن فريقه متقدما فيما كانت النتيجة
.107-107

فالنسيا يصرف النظر عن التعاقد مع فيدال
بصفقات أخرى لمدافعين ،مثل الهولندي
فيرجيل فــان داي ــك (مــن ساوثمبتون الى
لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزيـيــن مـقــابــل  84مليون
ي ـ ــورو) ،والـفــرنـســي إيـمــريــك البـ ــورت (مــن
أتلتيك بيلباو اإل سـبــا نــي ا لــى مانشستر
سيتي االنكليزي لقاء  70مليون يورو).
ولم يحدد برشلونة قيمة البند الجزائي
في العقد الجديد.
وأصبح أومتيتي المولود في العاصمة
ال ـكــام ـيــرون ـيــة ي ــاون ــدي ،م ــداف ــع االرت ـك ــاز
الـ ـث ــان ــي الـ ـ ــى ج ــان ــب ج ـ ـيـ ــرار ب ـي ـك ـي ــه فــي
برشلونة ،علما ان األخير مدد مؤخرا عقده
مع النادي الكاتالوني حتى .2022
ويكمل برشلونة بتمديد عقد أومتيتي،
سلسلة مــن الـتـمــديــدات لـعــدد مــن العبيه
األساسيين ،يتقدمهم النجم األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي (ح ـتــى  ،)2021ال ـحــارس
األلماني مــارك أندريه تير شتيغن (حتى
 )2022وسيرغي روبرتو (.)2022

ي ـ ـبـ ــدو أن فـ ــريـ ــق فــال ـن ـس ـيــا
اإلسباني قد صــرف النظر عن
الـحـصــول عـلــى تــوقـيــع أليكس
فيدال ،حسبما أفــادت صحيفة
"سوبر ديبورتي" الرقمية.
ويـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدال ،م ـ ــداف ـ ــع
برشلونة ،في الوقت الحالي في
سوق انتقاالت الالعبين بعدما
أب ـل ـغــه ال ـفــريــق ال ـك ـتــالــونــي أنــه
لن يستمر في صفوف الفريق
للموسم المقبل ،وتلقى الالعب
ع ـ ــروض ـ ــا م ـ ــن ف ـ ـ ــرق م ـخ ـت ـل ـفــة،
و تــم عرضه كذلك على العديد
مــن ال ـف ــرق ،بـحـســب الصحيفة
الرياضية.
وك ـ ــان فــال ـن ـس ـيــا بــالـتـحــديــد
أحـ ـ ـ ــد األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي درسـ ـ ــت
الـتــوقـيــع م ــع م ــداف ــع بــرشـلــونــة
وال ـح ـص ــول ع ـلــى خــدمــاتــه في
الموسم المقبل ،وكــان ذلــك من
أول ــوي ــات مــارسـيـلـيـنــو ،م ــدرب

فوز أول للورنزو مع دوكاتي ...وماركيز الـ 16
حقق اإلسباني خورخي لورنزو فوزه األول مع فريقه دوكاتي ،عندما أحرز
األحد المركز األول في سباق جائزة ايطاليا الكبرى ،المرحلة السادسة من
بطولة العالم للدراجات النارية ،على حلبة موجيلو ،فيما حل مواطنه دراج
هوندا مارك ماركيز ،الساعي الى لقبه الثالث على التوالي والخامس خالل
مسيرته في فئة "موتو جي بي" ،في المركز السادس عشر.
وفك لورنزو صيامه عن الفوز منذ نوفمبر  ،2016عندما حل اوال في سباق
جائزة فالنسيا الكبرى ،وأحرز المركز األول في موتو جي بي في موجيلو
للمرة السادسة في مسيرته االحترافية.
وأن ـه ــى ل ــورن ــزو مـســافــة ال ـس ـبــاق الـبــالـغــة  120.635كـلــم ( 23ل ـفــة) بــزمــن
قــدره  41:43.230دقيقة متقدما على اإليطاليين زميله فــي الفريق انــدريــا
دوفيتسيوزو بفارق  6.370ثــوان ،وفالنتينو روسي (ياماها) بفارق 6.629
ثانية.
وقال لورنزو بطل العالم  3مرات اعــوام  2012و 2012و 2015مع ياماها:
"الفوز هنا مع دوكاتي يعتبر حلما".
وانتقل لورنزو الى دوكاتي مطلع موسم  2017دون ان ينجح في تحقيق
اي فوز معه في  18سباقا ،واستمرت الحال في السباقات الخمسة االولى هذا
الموسم قبل أن ينجح األحد في ايطاليا.
وهو الفوز الـ 45للورنزو في فئة موتو جي بي في مسيرته االحترافية.
في المقابل ،دفع ماركيز ،بطل العالم  4مرات آخرها في العامين األخيرين،
ثمن ضغطه الكبير على مواطنه لــورنــزو فــي بــدايــة السباق ،حيث تعرض

وخالل تقديم الالعبين قبيل انطالق مباراة
ام ــس االول فــي "اوراك ـ ــل اري ـن ــا" ،هـتــف جمهور
ووريرز ساخرا حين أعلن عن اسم سميث "أفضل
العب ،أفضل العب".

الـفــريــق ،ولـكــن مــن الــواضــح أن
أس ـ ـلـ ــوب الـ ــاعـ ــب لـ ــن ي ـنــاســب
طريقة الفريق.
ونظرا لذلك ،تم عقد اجتماع
ط ــارئ وذي مستوى رفـيــع في
س ـن ـغــافــورة لـمـنــاقـشــة الـعــديــد
مــن الـمــوضــوعــات ،ومــن بينها
مــوضــوع الـتـعــاقــدات ،بحضور
رئ ـي ــس الـ ـن ــادي أن ـي ــل م ــورث ــي،
والـمــديــر ال ـعــام لـلـنــادي ماتيو
أليماني ومــديــر القطاع الفني
بالنادي بابلو لونجوريا.
وأضافت الصحيفة أيضا أنه
تــم عـقــد اجـتـمــاع آخ ــر بممثلي
وكالة "برومو سبورت" لتسويق
الالعبين ،الذين عرضوا العديد
من الالعبين على الفريق ،وكان
مــن بينهم أليكس فـيــدال الــذي
رفضه الفريق وأكــد أن المدرب
يبحث عن العب يتمتع بجانب
دفاعي أكثر منه.

زفيريف يواصل معاناته ورقم قياسي لديوكوفيتش
ً
بعد فوزه الصعب جدا أمس
األول على الروسي كارن
خاتشانوف  6-4و6-7
( )4-7و 6-2و 3-6و،3-6
واصل األلماني الكسندر
زفيريف معاناته ،وبلغ
ربع نهائي بطولة فرنسا
المفتوحة.

واصل األلماني الكسندر زفيريف ،المصنف
ثانيا ،معاناته ،وبلغ ربع نهائي بطولة فرنسا
المفتوحة ،ثاني البطوالت األربــع الكبرى في
كرة المضرب ،بعد فوزه الصعب جدا أمس األول
على الروسي كارن خاتشانوف  6-4و)4-7( 6-7
و 6-2و 3-6و.3-6
وحـقــق الـصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش رقما
قـيــاسـيــا فــي الـبـطــولــة الـفــرنـسـيــة بـبـلــوغــه ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة بـ ـف ــوزه عـلــى
االسباني فرناندو فرداسكو  3-6و.4-6
في المباراة األولى ،بلغ األلماني الشاب (21
عاما) للمرة االولى في مسيرته االحترافية ربع
النهائي فــي بـطــوالت الـغــرانــد س ــام ،لكن بعد
مـعــانــاة ،إذ احـتــاج لـخــوض خمس مجموعات
لتخطي عقبة الروسي الواعد الـ  38عالميا في
ثالث ساعات ونصف الساعة.
وهي المرة الثالثة على التوالي التي يضطر
فيها زفيريف لخوض خمس مجموعات بعدما
وجد نفسه في الدورين الثاني والثالث ،متخلفا
ايضا بمجموعة مقابل اثنتين أ مــام الصربي
دوشان اليوفيتش ثم البوسني دامير دزومهور.
ويواجه زفيريف ،الــذي يشكل أحد العوائق
الحقيقية امام االسباني رافايل نادال ،المصنف
األول عالميا ،واللقب الـحــادي عشر في روالن

غــاروس ،في ربع النهائي النمسوي دومينيك
تـيـيــم ال ـثــامــن ،ال ــذي تـغـلــب عـلــى ال ـيــابــانــي كي
نيشيكوري الـحــادي والعشرين  2-6و-6صفر
و 7-5و.4-6

رقم قياسي
وحقق ديوكوفيتش ،الــذي أحــرز لقب روالن
غــاروس  2016من بين  12لقبا له في بطوالت
الغراند سالم ،رقما قياسيا ببلوغه الدور ربع
النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية
عـشــرة فــي مسيرته ،واالربـعـيــن فــي البطوالت
الكبرى.
وي ــاق ــي ال ـصــربــي ،الـمـصـنــف األول عالميا
سابقا ،والـ  20في باريس (و 22عالميا حاليا)
ب ـع ــد غ ـي ــاب ــه عـ ــن الـ ـم ــاع ــب ب ـس ـبــب االصـ ــابـ ــة،
االيطالي ماركو تشيكيناتو الـ  72عالميا ،والذي
حقق مفاجأة بإقصائه البلجيكي دافيد غوفان
التاسع -6 ،6-4 ،5-7صفر و.3-6
ولــدى السيدات ،بلغت االميركية ماديسون
كيز المصنفة في المركز الثالث عشر الول مرة
ر بــع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بفوزها
على الــرومــانـيــة ميهاييال بوزارنيسكو الـ ـ 33
بمجموعتين  1-6و.4-6

وت ـخ ـط ــت ك ـي ــز ( 23ع ـ ــام ـ ــا) ،وص ـي ـف ــة بـطـلــة
فالشينغ ميدوز االميركية العام الماضي ،ألول
مرة في مشاركاتها الخمس ثمن النهائي على
مــاعــب روالن غ ــاروس ،ووضـعــت حــدا لمشوار
الرومانية البالغة  30عاما.
وأعربت كيز عن سعادتها ببلوغ ربع النهائي،
وقــالــت بعد الـفــوز" :رفـعــت (ميهاييال) مستوى
ادائها في نهاية اللقاء .انا سعيدة جدا بالتأهل
لربع النهائي في باريس".
وب ـف ــوزه ــا ف ــي "روالن غـ ـ ـ ــاروس" ،تـكــون
االمـيــركـيــة الـتــي تـشــرف عليها مواطنتها
النجمة السابقة ليندساي ديفنبورت ،قد
بلغت ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي عـلــى االق ــل في
جميع البطوالت الكبرى االربع.
في المقابل ،خرجت بوزارنيسكو ،التي لم
تحقق سابقا اي فوز في "روالن غاروس" حيث
لم تلعب سوي مباراتين فقط بسبب االصابات
الس ـي ـم ــا ف ــي ال ــركـ ـب ــة ،ب ـع ــد ث ــاث ــة ان ـت ـص ــارات
ابرزها في الــدور الثالث على االوكرانية ايلينا
سفيتولينا المصنفة رابعة واحدى المرشحات
للتتويج باللقب.

ديوكوفيتش

زفيريف

يذكر أن فيدال كان قد انتقل
إلــى برشلونة في صيف 2015
قادما من إشبيلية.
(إفي)

ً
غريزمان :لست قلقا بشأن مستقبلي
أكد المهاجم الفرنسي أنطوان
غريزمان ،مهاجم أتلتيكو مدريد
اإلسباني ،أنــه ليس قلقا بشأن
مستقبله الرياضي ،وذلك وسط
ال ـم ـفــاوضــات ال ـجــاريــة لتجديد
عـ ـق ــده م ــع ال ـف ــري ــق أو تــوقـيـعــه
لبرشلونة.
وصـ ـ ــرح الـ ــاعـ ــب ل ـق ـن ــاة "ت ــي
إف  "1التلفزيونية أثناء تجمع
الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي اس ـت ـعــدادا
لكأس العالم روسيا  2018بقوله:
"هل هذا يزعجني؟ ال ،فأنا بخير
وتـمــأنــي ثقة تــامــة ،واأله ــم من
ذلك كله أنني سعيد".
ووع ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــاعـ ـ ــب بـ ـ ـ ــأن يـ ـق ــوم
بـ ـتـ ـح ــدي ــد م ـس ـت ـق ـب ـل ــه ال ـم ـه ـنــي
ق ـب ــل  15مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
وبــال ـت ـحــديــد ق ـبــل ان ـطــاق
كأس العالم.
وأك ـ ـ ـ ــد غـ ــريـ ــزمـ ــان،
ن ـ ـ ـجـ ـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي فـ ــي
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة ،أن ـ ـ ــه
ي ـ ـ ـثـ ـ ــق بـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب

للسقوط بعد  5لفات فقط .ونجح ماركيز في العودة الى السباق من المركز
الثامن عشر بيد انه فشل في انهائه بين المراكز التي تمنح أصحابها النقاط
في البطولة ،حيث حل في المركز السادس عشر.
وحافظ ماركيز على الصدارة ،بيد أن الفارق بينه وبين مطارده المباشر
روسي ،بطل العالم  7مرات ،تقلص إلى  23نقطة ،كما استغل اإلسباني مافريك
فيناليس ،ثالث الترتيب العالم ،الموقف بحلوله ثامنا ،حيث قلص الفارق
بينه وبين مواطنه ماركيز الى  28نقطة.
وفي فئة موتو  ،2حقق البرتغالي ميغل اوليفيرا (كاي تي ام) فوزه االول
هذا الموسم علما بأنه انطلق من المركز الحادي عشر.
وتقدم اوليفيرا ( 23عاما) على دراجي فريق كاليكس اإليطالي لورنتسو
ً
بالداساري واإلسباني خوان مير ،معززا موقعه في المركز الثاني في الترتيب
العام بفارق  13نقطة خلف المتصدر اإليطالي فرانشيسكو بانيايا (كاليكس)
الذي حل رابعا.
وقال أوليفيرا" :شاهدت ان جميع الدراجين الموجودين أمامي يعانون
مشاكل فقررت بذل كل ما في وسعي من اجل الفوز".
وفي فئة موتو  ،3كان المركز األول من نصيب اإلسباني خورخي مارتن
(هوندا) أمام اإليطاليين ماركو بيتزيكي (كاي تي ام) وفابيو دي جانانتونيو
(هوندا) .وارتقى مارتن إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف بيتزيكي
وأمــام دي جانانتونيو واإلسباني ارون كانيت (هوندا) ،الذي كان الخاسر
األكبر في سباق اليوم بعدما انهاه في المركز الحادي عشر.

فيدال

غريزمان

بــاده وبجهازه الفني ،وبأنهم
سيصلون إلى أبعد مدى ممكن
فـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا .ويـ ـخ ــوض
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـفــرن ـســي
غ ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال
ض ـ ـمـ ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـث ــال ـث ــة الـ ـت ــي تـضــم
أسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــا وب ـ ـيـ ــرو
(إفي)
والدنمارك.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
ةديرجلا .تتلقى سيال من التهاني في عيدها الـ11

● ولي العهد :دور إعالمي مميز ● سالم العلي :إنجازات ومواقف وطنية مخلصة
راق واهتمام بالوطن والمواطنين ● ناصر الصباح :أظهرت الوجه المشرق للكويت
● جابر المبارك :طرح ٍ
● وزير اإلعالم :اتزانها يثري المشهد المحلي ● مبارك الفيصل :ملتزمة بميثاق الشرف الصحافي

ً
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ــرور  ١١ع ــام ــا على
صدور عددها األول ،تلقت "الجريدة"
ً
عددا من البرقيات ورسائل التهنئة
من كبار الشيوخ ومسؤولي الدولة
والشخصيات البارزة ،أشادوا فيها
بالدور الوطني المميز لـ "الجريدة"،
متمنين لها المزيد من التقدم.
وكــان في طليعة المهنئين سمو
ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
الـ ـ ـ ــذي أشـ ـ ـ ــار س ـ ـمـ ــوه "إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدور
ً
اإلعالمي المميز" لـ"الجريدة" ،فضال
عن دورها في "إثراء الوعي الثقافي"،
ً
معربا عن اعتزاز سموه بمستواها
الصحافي.
بدوره ،أعرب سمو رئيس الحرس
الــوط ـنــي ،الـشـيــخ ســالــم الـعـلــي ،عن
اعتزازه بما تميزت به "الجريدة" وما
"حققته في مسيرتها المشرفة من
إنجازات ومواقف وطنية مخلصة".
وأشـ ـ ــاد رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء

سالم العلي

جابر المبارك

ناصر الصباح

محمد الجبري

فيصل الحمود

سلطان بن سعد

مبارك الخرينج

يوسف المرزوق

شيخة البحر

يعقوب الرفاعي

فيصل الحمود :دورها متميز في نصرة البالد
س ـمــو ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك بما
راق في تناولها
تميزت به من "طرح ٍ
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـح ـل ـيــة الـ ـت ــي تـحـظــى
باهتمام الوطن والمواطنين ،وذلك
في إطار من المهنية والموضوعية".
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد ال ـنــائــب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح بــ"الـجـهــود
المخلصة التي تبذلها إدارة التحرير
في سبيل االرتقاء بالجريدة ،وإظهار
ال ــوج ــه اإلع ــام ــي ال ـم ـش ــرق لـبـلــدنــا
العزيز".
فــي الـسـيــاق ،تمنى وزي ــر اإلعــام
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب،
ً
محمد الـجـبــري ،لــ"الـجــريــدة" مزيدا
ً
م ــن ال ـن ـج ــاح ،م ـس ـت ــذك ــرا ج ـهــودهــا

الطيبة "في إثراء المشهد الصحافي
الكويتي بطرحها اإلعالمي المتزن".
وبينما أعرب رئيس ديوان سمو
ولــي العهد ،الشيخ مبارك الفيصل
ع ـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــره لـ ـ ــدورهـ ـ ــا اإلعـ ــامـ ــي
المتميز "والتزامها بميثاق الشرف
الصحافي في رحــاب الديمقراطية،
الداعم لحرية الصحافة" ،أكد محافظ
ال ـفــروان ـيــة الـشـيــخ فـيـصــل الـحـمــود
دورهــا "المتميز في نصرة قضايا
الوطن والمواطنين".
م ــن ج ـه ـتــه ،ه ـنــأ سـفـيــر المملكة
العربية السعودية سلطان بن سعد
ً
"الجريدة" بمناسبة مرور  11عاما
ً
على صــدورهــا ،متمنية لها مزيدا
من "التقدم والتميز".

 9مراهقين في سيارة صغيرة!
نجح تسعة مراهقين فرنسيين في ركــوب سيارة صغيرة ...قبل أن
يوقفهم "الدرك" .وأوقفت دورية دراجة سيارة من دون رخصة مساء السبت
الماضي بالقرب من ليون في الوسط الشرقي لفرنسا.
والحــظ العناصر أن السيارة توقفت بصعوبة ،وسبب ذلــك "تسعة
مراهقين مكدسين داخلها" ،حسبما كشف حساب "الــدرك" في "تويتر"
و"فيسبوك" .وأوضح أن "ثالثة مراهقين كانوا جالسين في مقدمة السيارة
وستة في الصندوق ...وكانوا في طريقهم لشراء المثلجات".
وأتى األهل ألخذ أوالدهم من مركز الشرطة "بعد توبيخهم" ،لكن "من
دون المثلجات التي ذابت" في الطريق ،حسبما أوضحت الشرطة التي
(أ ف ب)
			
اكتفت بـ "تأنيب" المخالفين.

وأشـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية أهــالــي ال ـش ـهــداء واألس ــرى
وال ـم ـف ـق ــودي ــن ،ف ــاي ــز ال ـع ـن ــزي ،إلــى
"ال ـم ـس ـيــرة الـعـظـيـمــة" ل ــ"ال ـجــريــدة"،
ً
الفتا إلى أنه "رغم مشوارها القصير
ً
نسبيا فــي شــارع الصحافة ،فإنها
استطاعت مقارعة كبريات الصحف
اليومية" ،وهو األمر الذي أثنى عليه
وكـيــل وزارة اإلع ــام ط ــارق الـمــزرم،
ً
مشيرا إلى "المكانة المرموقة التي
ت ـب ــوأت ـه ــا ب ـي ــن ال ـص ـح ــف الـمـحـلـيــة
والعالمية ،بفضل جهود المنتسبين
إليها ،وحرصهم على الموضوعية
والحرفية".
وبـيـنـمــا لـفــت مــديــر مـكـتــب وزي ــر
اإلعالم ،سعود الخالدي ،إلى مرتبة

"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" الـ ـع ــالـ ـي ــة وحــرف ـي ـت ـهــا
ومهنيتها الــراق ـيــة ،اعـتـبــر الـمــديــر
العام لمعهد الدراسات المصرفية،
ً
د .يعقوب الرفاعي" ،الجريدة" مثاال
لـلـعـمــل اإلع ــام ــي االح ـت ــراف ــي ال ــذي
يؤدي رسالة مجتمعية هادفة.
ك ـم ــا ت ـل ـق ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" رس ــائ ــل
تهنئة من نائب رئيس مجلس األمة
الـســابــق ،مـبــارك الخرينج ،ورئيس
تـحــريــر الــزمـيـلــة "األن ـ ـبـ ــاء" ،يــوســف
المرزوق ،ونائبة الرئيس التنفيذي
فــي الـبـنــك الــوطـنــي ،شيخة البحر،
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة غ ــزال
لـلـتــأمـيــن ،داوود تــوفـيــق ،والـمــديــر
ال ـعــام لـفـنــدق الـشـيــراتــون ،فـهــد أبــو
شعر.

تكريم مومس في عيد الملكة
اختيرت مومس سابقة في
نـيــوزيـلـنــدا فــي قــائـمــة الـشــرف
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـكـ ــرم بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـيــد
الملكة إليزابيث الثانية ،تقديرا
لجهودها في الدفاع عن حقوق
المومسات.
وأدت ك ــا ت ــر ي ــن ه ـي ـلــي دورا
ً
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي إلـ ـ ـغ ـ ــاء ت ـجــريــم
عمل المومسات في عام 2003
بـنـيــوزيـلـنــدا ،وف ــي ع ــام ،1989

ت ـ ــرأس ـ ــت ت ـج ـم ــع الـ ـم ــومـ ـس ــات
النيوزيلنديات ،وحولته إلى
تجمع معني بالصحة العامة.
وقالت هيلي ( 62عاما) إنها
فوجئت بهذا ا لـقــرار ،مضيفة:
"ل ـي ــس ه ــذا م ــن األشـ ـي ــاء الـتــي
كنت أ تــو قـعـهــا ،بــل كنت دائما
أتوقع أن توقفني الشرطة عند
الفجر".
و مــن المكرمين فــي القائمة

أيـضــا رئـيــس الـ ــوزراء السابق
بيل إنغليش.
و تـكــرم نيوزيلندا ع ــددا من
مــواطـنـيـهــا مــرتـيــن فــي الـسـنــة:
في رأس السنة وفي عيد الملكة
إليزابيث في يونيو.
(أ ف ب)

فوزي مبارك خادم بوقماشة

يوسف محمد حسين النصار

خديجة عبدالنبي محمد علي
شمساه

ً
 84ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،رجـ ـ ــال:
الدسمة ،ق ،4ش ،47حسينية
سيد عمران ،نساء :الزهراء،
ق ،5ش مجرن الحمد ،م،40
ت98089898 :

عبدالله محمد بوراشد

ً
 78ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،رجـ ـ ـ ــال:
ا لـ ــرو ضـ ــة ،ق ،2ش ،25م،20
ن ـســاء :ال ــروض ــة ،ق ،1ش،14
م ،4ت99622977 :

عبدالهادي محمد
عبدالهادي الدوسري

ً
 89ع ــام ــا ،ش ـيــع ،الـ ـع ــزاء في
المقبرة فقط ،ت50808048 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

اإلعالنات:

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

ً
 54ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،رجـ ـ ـ ــال:
ا لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروان ،ق  ،3ش ،317
م ،72نـ ـس ــاء :األنـ ــدلـ ــس ،ق،5
ش ،4م ،113ت،99511193 :
24809268
ً
 88ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،رجـ ـ ـ ــال:
ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ،ق  ،6ش ،67
م ،7ن ـ ـ ـسـ ـ ــاء :ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،ق،1
ش ،108م ،8ت،66766773 :
66222174

أرملة إسماعيل كرم أحمد

ً
قال مسؤولون إن ما ال يقل عن  25شخصا،
بينهم ثالثة أطفال على األقل ،القوا حتفهم،
بينما أصيب نحو  ،300أمس األول ،في أعنف
ثورة لبركان فويغو في غواتيماال منذ أكثر
من أربعة عقود.
ون ـ ـفـ ــث ب ـ ــرك ـ ــان فـ ــوي ـ ـغـ ــو ،واسـ ـ ـم ـ ــه ي ـع ـنــي
ً
"بركان النار" ،حمما بارتفاع  8كيلومترات،
وتـصــاعــدت منه سحابة س ــوداء مــن الدخان
والرماد ،الذي سقط فوق العاصمة ومناطق
أخرى.
وظـلــت جـثــث الـضـحــايــا المتفحمة قابعة
ف ــوق مــا تـبـقــى مــن تــدفــق الـحـمــم الـبــركــانـيــة،
بينما عمل أفراد اإلنقاذ على عالج الضحايا
المصابين بجروح خطيرة في أعقاب ثوران
البركان.
وقـ ــال سـيــرخـيــو ك ــاب ــان ــاس ،األم ـي ــن الـعــام
للوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ،في اإلذاعة
"إنـ ــه نـهــر م ــن الـحـمــم الـبــركــانـيــة ف ــاض على
ضفتيه ...هناك جرحى ومحروقون وموتى".
وتدفقت الحمم البركانية لتغمر شــوارع
إحدى القرى التي تأثرت بثورة البركان ،في
حين دلفت فرق اإلنقاذ إلى البيوت للبحث عن
السكان المحاصرين.
وأفادت الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث أن
أحد موظفيها ضمن القتلى.
(رويترز)

يومية سياسية مستقلة

ماذا يمكن أن نعمل أو المفروض من الناس أن تفعله؟! فنائب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ ناصر الصباح،
ووزير المالية د .نايف الحجرف ،يحذران من نفاد االحتياطي
العام للدولة ،ما لم يستعجل المجلس البت في إقرار قانون
الــديــن ال ـعــام ،ويمضي الشيخ نــاصــر إلــى تشخيص الحالة
ً
المالية بصورة مرعبة ،لمن يعي ويدرك طبعا" ،بأن استمرار
الصرف بالشكل الحالي كارثة يصعب معها استمرار وضعنا
المالي بالمتانة ذات ـهــا ...وآن األوان لتغيير آلية اإلن ـفــاق"...
(القبس والجريدة عــدد االثنين) لمن يوجه هــذا التحذير...؟
ألع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ــة ك ــي يـ ـق ــرروا س ـيــاســة "ش ــد الـ ـح ــزام"،
ويشرعوا "قوانين غير شعبوية" ،بينما المظاهرات الشعبية
ً
في األردن قد تخيف االثنين ،الحكومة والمجلس معا  ،من
عواقب فرض سياسات تقشفية ،أم أن هذا التحذير كي يستعد
ا لـنــاس "للتقشف" وتحمل ،بالتالي ،تضحيات صعبة .مرة
ثانية مــاذا يمكن أن نعمل وبيد أهل الحكم وحدهم "الخيط
والـمـخـيــط" ،رغــم كــل الـكــام العريض الـخــاوي عــن المشاركة
الشعبية؟!
ً
ق ـبــل س ـن ــة ،وفـ ــي أب ــري ــل  2017أيـ ـض ــا ،دق جـ ــرس اإلن ـ ــذار
الحكومي وزير المالية السابق أنس الصالح ،بلقاء صحافي
قال في خالصته ..." :أنا قلق بشأن بلدي ،وبشأن االحتياطيات
واالستدامة ،"...ماذا صنعت الحكومة ومجلسها خالل سنة
القلق الحكومي الفائتة؟ ماذا فعلت بصورة جدية نشعر بها؟!
قبل لقاء أنس وحتى اللحظة التي صرح فيها رئيس الوزراء
الشيخ جابر المبارك عام  2015أو ( 2014حسبما أذكر) ،بعد
تهاوي سعر النفط ،بما معناه أن عصر البحبوحة والرفاهية
قد انتهى ،فـ "شدوا الحزام" ،ماذا فعلت هذه الحكومة الثابتة
بأشخاصها أو بنهجها ولو تغير أفرادها؟ وماذا تغير علينا؟!
ً
ال تفكروا كثيرا في بلد فيه التفكير والتعبير جريمة يعاقب
عليها القانون ،أو يقمع فيه الرأي لحساب المصالح المهيمنة،
لم يحدث شيء ،الحكومة كالعادة على طمام المرحوم ،تريد
أن تضرب عصفورين أو ألف عصفور بحجر واحد ،فهي تريد
من المجلس (رغم تبعيته بصورة مجملة للحكومة) أن يشرع
معها قوانين التقشف المالي ،ولكن بالوقت ذاته ال تريد أن
تمس "شعبية" هذه السلطة بشعرة ،هنا ال يهم مدى "شرعية"
السلطة إنما المحك هو شعبيتها ،فحين تتقلص الشرعية
ً
يهم جدا المحافظة على الشعبية أو "الشعبوية" عبر سياسة
االسترضاء ات للنواب وللنخب المالية المسيطرة ولشرائح
كبيرة في مجتمع غارق في االستهالك الريعي.
ماذا يمكن أن نفعل؟ وماذا سيحدث؟! ارتفعت أسعار النفط
فــي الشهور القليلة الماضية لحالة طــارئــة ،بسبب سياسة
الــواليــات المتحدة فــي تــأزيــم عــاقــات دول المنطقة ،ونشر
أج ــواء الـحــرب فيها ،والـتــي يتم عبرها اسـتـنــزاف ميزانيات
ً
دولها بصفقات سالح رهيبة ،ثم انخفضت قليال بعد تغريدة
بسيطة مــن الـعــم تــرامــب ،وستستمر فــي االنـخـفــاض لسعر
ً
الخمسين دوالرا للبرميل ،كما يتوقع بعض المختصين،
فارتاحت السلطة ،وأجلت لحظة المواجهة مع الواقع كعادتها
في معظم مشاريعها ،لنصل ،بعد ذلك لقناعة بأن "االقتصاد
والسياسة في إجــازة" بتعبير باحث أميركي ال أتذكر اسمه
بشهرية "فــورن آفيرز" في مقال كتب عــام  ،95وسيظالن في
إجازة وغيبوبة ،وال يبقى غير االقتراض الدولي لسد نقص
االحتياطي العام ،وبعدها السحب من "صندوق األجيال" ،وال
عزاء ألبناء الغد .ماذا سنفعل؟ وماذا ستفعل بدورك يا شيخ
ناصر مع كل هذا الكم الصعب المحيط بك ،وأنت تدري البير
وغطاه...؟ كيف ستبدأ يا ترى؟!

وفيات

جثث «بركان النار» متفحمة

www.aljarida.com

ما هو المطلوب؟

حسن العيسى

الطقس والبحر

الفجر

03:14

العظمى

43

الشروق

04:48

الصغرى

27

الظهر

11:46

أعلى مد

ً
 05:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 03:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:45

ً
أدنى جزر  09:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:16

 10:42م 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 :

