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افتتاحية

محليات

طعنة جديدة للوحدة الوطنية
لم تكن اإلعالنات التي نشرتها قبل أيام لجان
َ
قبلية ،فــي كلية اآلداب ،ألبـنــاء قبائلها خريجي
الثانوية الراغبين في التسجيل والقبول بالكلية،
إال الـقـشــة الـتــي قصمت ظـهــر الــوحــدة الوطنية،
ً
ل ـت ـضــع مـ ـع ــوال آخـ ــر ل ـه ــدم م ــا ت ـب ـقــى ف ــي نـفــوس
الكويتيين من إيمان بدولة القانون والمؤسسات
ً
التي يسمعون عنها الكثير دون أن يلمسوا شيئا
على أرض الواقع.
ً
ً
ه ـ ــذه اإلع ـ ــان ـ ــات الـ ـت ــي دق ـ ــت مـ ـسـ ـم ــارا س ــام ــا
فــي جـســد الـ ُـديـمـقــراطـيــة وتـكــافــؤ ال ـفــرص وروح
المواطنة ،ون ِشرت دون حياء أو مسؤولية ،عبر
وســائــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وال ـتــي سبقتها

إعالنات كثيرة مماثلة ،تضعنا أمام سؤال :لماذا
يلجأ البعض إلــى الطائفة والقبيلة ،إلــى درجــةٍ
دع ــت الـقـبــائــل وال ـط ــوائ ــف إل ــى تــأسـيــس إدارات
خاصة ألبنائها في كل القطاعات بأسماء مختلفة
كلجان أو هيئات أو مبرات أو غير ذلك؟!
مــا نــراه أنــه لــو كانت سـيــادة القانون حاضرة
وفعالة لما لجأ هؤالء إلى قبائلهم أو طوائفهم...
َ
فــالـمــواطــن ي ــرى ب ــأم عينيه أن الـقــانــون ُيـخــتــرق
ً
ويعتدى عليه ...وأحيانا ال يستطيع أي منا أخذ
حقه إال من خالل نائب أو متنفذ ،وهو ما تعودنا
على تسميته بـ "الواسطة" ،وأصبح لدى الكثيرين
قناعة مطلقة بأن أسهل طريقة إلنجاز معامالتهم

َ
الجامعة :اإلعالنات القبلية
والطائفية انتهاك لسياستنا
• إحالة الطلبة المتورطين فيها إلى لجنة النظام التخاذ اإلجراءات بحقهم
• الهاشم لـ ةديرجلا :.أين تطبيق قانون الوحدة الوطنية؟
• الفضل :تصنع قاعدة انتخابية في الجامعة ثم الجمعية فـ«البلدي» و«األمة»
●

فهد التركي

في مــوازاة إحالة جامعة الكويت
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـسـ ـبـ ـبـ ـي ــن ف ـ ـ ــي ن ـش ــر
"اإلعــانــات القبلية والطائفية" إلى
لجنة النظام لتطبيق اللوائح عليهم
واتخاذ إجــراء ات بحقهم ،أكد مدير
ال ـجــام ـعــة د .حـسـيــن األنـ ـص ــاري أن
اإلعالنات التي تكرس الفئوية تحت
س ـتــار م ـســاعــدة خــريـجــي الـثــانــويــة
العامة الجدد على التسجيل والقبول

مــن أج ــل اسـتـقـطــابـهــم ،تثير الفرقة
ً
ً
بين الطلبة ،وتعد انتهاكا واضحا
لسياسة الجامعة.
وصـ ـ ــرح األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،أمـ ـ ــس ،ب ــأن
الـ ـج ــامـ ـع ــة تـ ـعـ ـم ــل ج ـ ــاه ـ ــدة ل ـغ ــرس
وتـ ـع ــزي ــز مـ ـفـ ـه ــوم ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وق ـي ــم
الـتـســامــح واالن ـت ـمــاء لـلــوطــن ،ونبذ
جميع المظاهر الدخيلة والسلبية
ال ــداعـ ـي ــة إل ـ ــى ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـق ـب ـل ـيــة
ب ـيــن األوس ـ ـ ــاط ال ـطــاب ـيــة وال ـج ـســد
األكاديمي.
04

هي إعطاؤها لنائب من القبيلة أو من المذهب
والطائفة.
وحقيقة ،فــإن ظــاهــرة االصطفافات المذهبية
والـقـبـلـيــة صـنــاعــة ابـتـكــرتـهــا وأدارتـ ـه ــا األج ـهــزة
الـتـنـفـيــذيــة دون وع ــي بـخـطــورتـهــا عـلــى الـكـيــان
السياسي واالجتماعي للدولة.
ومع تأكيدنا أن التقدير واالحترام االجتماعي
لمكونات الوطن ،من أنساب وأعراق وقبائل ،واجب
ً
ال غبار عليه ،واحترامها جميعا ال خالف عليه،
فإن ذلك يجب أن يأتي ضمن إطار "الدولة" ال على
حسابها كما هو حاصل اآلن ،فقد أصبحت هذه
المكونات دوي ــات داخــل الــدولــة ،ولنا على ذلك

شواهد كثيرة فيما مر من مواجهات بين الحكومة
وبعض القبائل والتكتالت الطائفية.
ل ـقــد زرع ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـن ـظ ــام ،ب ـكــل جـهــاتــه
ومكوناته ،فهل يعي القائمون عليه اآلن أن من
يزرع الريح يحصد العاصفة؟! ...عليهم أن يدركوا
خطورة ذلــك ...وعليهم انتهاج مبدأي المساواة
والعدالة ،وترسيخ دولــة المؤسسات وبسط يد
القانون على الجميع ،لتحقيق وحدة وطنية متينة
تحافظ على نسيج المجتمع ومكوناته.

«الجنايات» تنظر «فقد الملفات» اليوم
أول أحكام قضايا مكافحة الفساد :عزل مسؤول وبراءة آخرين
●

حسين العبدالله

بعد ســاعــات مــن ص ــدور ق ــرار النائب
الـ ـع ــام ال ـم ـس ـت ـشــار ض ـ ــرار الـعـسـعــوســي
ً
بإحالة  13متهما في قضية فقد الملفات،
المتهم على ذمتها  6محامين ،بينهم 5
محبوسين ،وموظفون في المحكمة ،أمر
رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل
بــورس ـلــي بـتـحــديــد جـلـســة ال ـي ــوم لنظر
القضية أمام محكمة الجنايات برئاسة
المستشار عبدالله العثمان.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن
الـنـيــابــة ال ـعــامــة وج ـهــت إل ــى المتهمين
اتـ ـه ــام ــات ت ـت ـع ـلــق ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء وغ ـســل
األموال وإفشاء أسرار العمل ،إلى جانب
الرشوة ،وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة
عليهم ،وفق مواد قائمة اإلثبات المعدة
من جانبها.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ـضــت «الـ ـجـ ـن ــاي ــات» ،أمــس
األول ،برئاسة المستشار نايف الداهوم،

ببراءة وكيل وزارة سابق ،ونجله ،ومدير
إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات ،م ــن ت ـه ــم االس ـت ـي ــاء
على األمــوال العامة ،في حين دانت أحد
المسؤولين بذات التهمة ،مع إلزامه بدفع
 72ألف دينار إلحدى الشركات ،وعزله من
ً
الوظيفة ،وتغريمه  144ألفا ،في قضية
االس ـت ـي ــاء ع ـلــى أم ـ ــوال وزارة الـصـحــة،
وشركة تقدم الخدمات لها.
واسـ ـتـ ـن ــدت ال ـم ـح ـك ـمــة ،ف ــي حـيـثـيــات
حـكـمـهــا بـ ـب ــراء ة الـمـتـهـمـيــن ال ـثــاثــة في
القضية ،إلى عدم ثبوت األدلة بحقهم ،وأن
األدلة الموجهة إليهم قاصرة وغير كافية
لتكوين عقيدتها لحمل اال ت ـه ــام ،األ مــر
الذي تتشكك معه في صحة االتهامات.
وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة أح ــال ــت أول
بالغ منها إلى المحكمة ،بعد وروده من
هيئة مكافحة ا لـفـســاد ،ضــد المتهمين
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـ ـل ــى  117أل ـ ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار،
وبــال ـتــزويــر فــي أوراق رس ـم ـيــة ،وأوراق
بنكية ،إال أنهم أنكروا االتهامات 04
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محليات
األمير يستقبل ناصر المحمد ويتسلم رسالة من عباس

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد

المالكي :صالبة موقف الكويت أعادت القضية الفلسطينية بقوة إلى مجلس األمن
يوسف العبدالله
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
بقصر السيف صباح أمس سمو
الشيخ ناصر المحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ووزير الخارجية بدولة فلسطين
الشقيقة د .رياض المالكي ،الذي
سلم إلى سموه رسالة خطية من
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس تـ ـضـ ـمـ ـن ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الطيبة بين البلدين والشعبين
الـشـقـيـقـيــن وآخـ ــر الـمـسـتـجــدات
في المنطقة.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه وزيـ ــر
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة خ ــال ــد
ال ـ ــروض ـ ــان ،الـ ـ ــذي ق ـ ــدم لـسـمــوه
ً
تقريرا عن (كويت إكسبو )2018
الذي أقيم خالل الفترة من  6إلى
 10فبراير .2018
واستقبل سموه وزير التجارة
والصناعة رئيس مجلس إدارة
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـلــرعــايــة

ً
األمير مستقبال وزير الخارجية الفلسطيني
وتنمية المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة وأع ـض ــاء مجلس
اإلدارة وذ ل ــك بمناسبة تشكيل
مجلس اإلدارة الجديد.
حضر المقابالت وزير شؤون
الـ ــديـ ــوان االمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.

مؤتمر وشكر
وقال الوزير المالكي :حضرت
ال ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت حـ ــامـ ــا رس ــال ــة
م ــن الــرئ ـيــس ع ـبــاس ال ــى سمو

رسالة من األمير
إلى ملك األردن
ق ــام مـبـعــوث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األح ـمــد نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
مجلس الـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح ام ــس االول بــزيــارة للمملكة
األردن ـي ــة الهاشمية نـقــل خــالـهــا رســالــة شفهية إل ــى الملك
عـبــدا لـلــه بــن الحسين مـلــك المملكة األرد ن ـيــة الهاشمية من
صاحب السمو تضمنت العالقات األخوية الطيبة بين البلدين
والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها ،وتضمنت القضايا ذات
االهتمام المشترك وآخر مستجدات األوضاع في المنطقة.

األم ـيــر تتضمن شـكــر وامـتـنــان
فلسطين بأسرها لدولة الكويت
وأم ـي ــره ــا وحـكــومـتـهــا ع ـلــى ما
قدمته وتقدمه من دعم للقضية
الفلسطينية في المحافل الدولية
كافة ،والذي تجلى بكل معانيه
الـ ـع ــروبـ ـي ــة مـ ـن ــذ ل ـح ـظ ــة ت ــول ــي
ال ـك ــوي ــت م ـق ـعــدهــا ف ــي مـجـلــس
األمن منذ  5أشهر.
وق ـ ــال ال ـم ــال ـك ــي ،ف ــي مــؤتـمــر
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي عـ ـ ـق ـ ــدت ـ ــه الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة
الفلسطينية ظهر أمس ،إن هذا
الموقف أظهر الموقف العروبي
ل ــدول ــة ال ـكــويــت بـتـعـلـيـمــات من
سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـي ــس
الوزراء وزير الخارجية لتمثيل
الكويت أ فـضــل تمثيل الموقف
الـعــروبــي الـشــامــخ واإلســامــي،
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى رأسـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة
الفلسطينية التي عــادت تأخذ
مكانها فــي مجلس األم ــن .وما
حـصــل خ ــال األش ـه ــر الخمسة
مـ ـ ــروءة وش ـج ــاع ــة وم ـصــداق ـيــة
ومسؤولية للقيادة التي تمثلها
الكويت التي رفعت شأن العرب
ورفعت مصالح العرب والقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة فـ ـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل
الدولية.
وأض ــاف أن سمو األمـيــر أكد
خ ــال اس ـت ـق ـبــالــه أم ــس أن ذلــك

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد
واجب الكويت التي تحمل هذه
المسؤولية عن الجميع ،وحملها
مسؤولية الملف الفلسطيني في
مجلس األمن.
وق ـ ـ ــال :ن ـث ـمــن ج ـه ــد ال ـك ــوي ــت،
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـس ـ ـب ـ ـقـ ــا مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت
الواليات المتحدة لكي ال تحمل
الـكــويــت هــذا الـمــوقــف الـعــروبــي،
ولتخفف من صالبة هذا الموقف
وقراراتها ،إال أن صالبة الموقف
الـ ـك ــويـ ـت ــي حـ ـس ــم ويـ ـحـ ـس ــم ه ــذا
الموضوع باستمرار ،ألن الكويت
ت ـش ـعــر ب ــأن ـه ــا الـ ـم ــدافـ ـع ــة ،وه ــي
ال ـت ــي أوكـ ـل ــت ب ـح ـمــايــة الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ه ــذه األوقـ ــات
العصيبة.

تنسيق لمواجهة التحديات
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أكـ ـ ــدنـ ـ ــا ض ـ ـ ــرورة
التنسيق على كل المستويات
لمواجهة التحديات المستقبلية
في األمم المتحدة ،وتم االتفاق
على عديد من األمور حول ذلك.
وناقشنا بحضور أركان وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ج ـهــود
الـمــرحـلــة المقبلة فــي ع ــدد من
القضايا وعلى رأسها القضية
الفلسطينية.
وقال :هناك اجتماع للسفراء

ا ل ـعــرب للتباحث فــي المرحلة
الـمـقـبـلــة واالج ـت ـم ــاع سيعطي
أهمية أكبر ،لكون الجهد الذي
ي ـبــذل لـيــس ج ـهــدا فلسطينيا،
وإنما تقوده الكويت.
وع ـ ــن ال ـض ـغ ــوط األم ـيــرك ـيــة
ع ـل ــى الـ ـك ــوي ــت ،ق ـ ــال ال ـمــال ـكــي،
ن ــدرك أن أم ـيــركــا دول ــة عظمى
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــود مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ه ـ ــذه
الصرامة ،التي مثلتها الكويت
بتقديم مـشــروعـهــا ه ــذه الـمــرة
وإح ــراج ـه ــا ،ال ـتــي وجـ ــدت بها
ن ـف ـس ـه ــا ب ـت ـق ــدي ــم مـ ـ ـش ـ ــروع لــم
يحدث تاريخيا ما يعطي إشارة
تاريخية إلى أن الكويت ثابتة
على مواقفها ،وبالتالي كل هذه
الضغوط التي تمثلها ،ويجب
على الــواليــات المتحدة إعــادة
النظر في احترام هــذا الموقف
والمبادئ التي تقدمها.
وعـ ــن صـفـقــة الـ ـق ــرن ،قـ ــال إن
ثمة مجموعة أفكار لم تتشكل
فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،وإنـ ـمـ ــا
عناصر متفرقة ،وتعتقد اإلدارة
األميركية أن بإمكانها تمريرها
من خالل بعض عناصرها ،كما
ه ــي ال ـح ــال ع ـنــدمــا ق ـ ــرروا نقل
السفارة األميركية الــى القدس
أو إس ـق ــاط الــاج ـئ ـيــن وحـقـهــم
في العودة.

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحـمــد بقصر السيف
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

ً
المبارك يتسلم تقريرا عن «كويت إكسبو»

ً
المبارك يتسلم تقريرا عن «كويت اكسبو »2018
اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك في قصر السيف امس وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان حيث قدم لسموه تقريرا
عن (كويت اكسبو  )2018الذي أقيم خالل الفترة من
 6الى  10فبراير الماضي.
حـ ـض ــر ال ـم ـق ــاب ـل ــة ال ــوكـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون

المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر
الصباح.
ثم استقبل المبارك رئيس مجلس إدارة الصندوق
الــوطـنــي لـلــرعــايــة وتنمية الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة الوزير الروضان وأعضاء مجلس اإلدارة
وذلك بمناسبة تشكيل مجلس اإلدارة الجديد.
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ناصر الصباح :كلية مبارك العبدالله تضاهي مثيالتها العالمية
رعى احتفالها بتخريج دورة القيادة واألركان وأعرب عن اعتزازه بمستواها العسكري
أشاد وزير الدفاع بمستوى
كلية مبارك العبدالله للقيادة
واألركان المشتركة .وقال إن
وجود عدد كبير من الضباط
الدارسين من جيوش الدول
الشقيقة والصديقة فيها يؤكد
رقي مستواها الذي يضاهي
أرقى الكليات األكاديمية للعلوم
العسكرية في العالم.

أع ــرب الـنــائــب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح امــس
االول عـ ـ ــن فـ ـ ـخ ـ ــره واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه
بـ ــال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـل ــت
إلـ ـي ــه ك ـل ـيــة م ـ ـبـ ــارك ال ـع ـبــدال ـلــه
ل ـل ـق ـيــادة واألركـ ـ ـ ــان الـمـشـتــركــة
وال ــذي يضاهي أرق ــى الكليات
األكــاديـمـيــة للعلوم العسكرية
في العالم.
جاء ذلك في تصريح للنائب
االول نقله بيان صحافي صادر
عن مديرية التوجيه المعنوي
والعالقات العامة بوزارة الدفاع
بمناسبة احتفال الكلية بتخريج
دورة القيادة واألركان المشتركة
رقــم  22والـتــي ضمت ع ــددا من
ضباط وزارة الداخلية والحرس
الوطني إلــى جانب ضباط من
دول شقيقة وصديقة في الكلية.
وقــال النائب االول إن وجود
عدد كبير من الضباط الدارسين
مـ ــن جـ ـي ــوش الـ ـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة
والصديقة يؤكد رقــي مستوى
التعليم األكاديمي الذي وصلت
إلـ ـي ــه ك ـل ـيــة م ـ ـبـ ــارك ال ـع ـبــدال ـلــه
لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة واألركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـت ـم ـن ـيــا
للخريجين كل التوفيق والنجاح
في حياتهم العلمية والعملية.
وتوجه بالشكر الى المملكة
المتحدة الصديقة على تعاونها
مع الكلية االمر الذي ساعد على
وصــول ـهــا إل ــى ه ــذا الـمـسـتــوى،
معربا عــن سعادته بــأن معظم

الجامعة :اإلعالنات َ
القبلية...
ً
وتـفــاعــا مــع هــذه الـظــاهــرة ،رأى عــدد مــن ُّالـنــواب أنها تمس
ً
الــوحــدة الوطنية ،فضال عما تمثله من تدخل في دور عمادة
التسجيل والقبول في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف هذه اإلعالنات،
ومعاقبة من يقف وراء ها.
ً
ً
واعتبرت النائبة صفاء الهاشم تلك اإلعالنات تجاوزا واضحا
لعمل العمادة ،ودور اإلرشاد والتوجيه ،السيما أنها توحي بأن
ً
ً
كل قبيلة تمتلك إرشــادا وتوجيها ألبنائها خريجي الثانوية

الـمـعـلـمـيــن ف ــي ال ـك ـل ـيــة ضـبــاط
كويتيون.

تحديات وتأهيل
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد آمـ ـ ــر كـلـيــة
م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ل ـل ـق ـي ــادة
واألركان المشتركة اللواء الركن
بحري عبدالله دشتي في كلمة
ل ــه ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان أن دراس ـ ــة
الـ ـقـ ـي ــادة واالرك ـ ـ ـ ــان الـمـشـتــركــة
ت ـعــد م ــن أه ــم م ــراح ــل الـتــأهـيــل
االحترافي للضباط القادة.
وأضاف دشتي أن التحديات
االمنية المختلفة واالطالع على
الجغرافيا السياسية والسياق
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
االقليمي والدولي والمتغيرات
المتسارعة ووتيرة العنف في
مـنــاطــق الـ ـن ــزاع فــرضــت علينا
االهتمام بالتأهيل االحترافي
للقادة في فهم التأثير والتداخل
لمختلف االطياف االستراتيجية
ال ـ ـمـ ــؤثـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـع ــام
وأهمية تقدير الموقف االمني
والعسكري.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــار ك ـب ـي ــر
المعلمين بالكلية العميد الركن
طلب الفليج في كلمة مماثلة إلى
حــرص قيادة الكلية على رسم
وب ـن ــاء الـمـنـهــاج ال ـع ــام ل ـلــدورة
على تأهيل الدارسين وصقلهم
ب ـم ـه ــارات ال ـق ـي ــادة وتــدري ـب ـهــم
على التفكير العلمي المنطقي

«االتصاالت» »5G« :نقلة نوعية
أكــد رئيس مجلس اإلدارة،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت وتـقـنـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات س ــال ــم األذيـ ـن ــة
أه ـم ـي ــة ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـج ـيــل
الخامس لالتصاالت المتنقلة
( ،)5Gوالتي ستعود بالفائدة
على المستخدمين ومقدمي
الخدمات ،وفــي تطوير سوق
االتصاالت بالبالد.
وأض ـ ــاف األذيـ ـن ــة ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـج ـي ــل
الخامس سيحدث نقلة نوعية
في عالم االتصاالت ،إذ ستصل
ذروة س ــرع ــة االت ـ ـصـ ــاالت إلــى
 20غ ـي ـغ ــاب ـي ــت ف ـ ــي ال ـث ــان ـي ــة،

إضافة إلى إتاحتها زيادة عدد
المستخدمين والــوصــول إلى
كميات عالية من البيانات غير
المحدودة.
وأوض ـ ــح أن الـتـقـنـيــة تــدعــم
تطبيقات إنترنت األشياء (آي
او تـ ــي) وت ـط ـب ـي ـقــات آلـ ــة عـلــى
آلة (ام تو ام) ،مبينا ان الهيئة
اع ـت ـمــدت ال ـن ـطــاقــات ال ـتــردديــة
 3.8 - 3.4غـ ـيـ ـغ ــا ه ــر ت ــز و 26
غ ـي ـغــاهــرتــز ك ـن ـط ــاق ــات اول ـي ــة
لـتـجــارب تشغيل تكنولوجيا
ال ـج ـيــل ال ـخــامــس لــات ـصــاالت
والـ ـ ـت ـ ــي سـ ـت ــدع ــم رؤيـ ـ ـ ــة دول ـ ــة
الكويت .2035

«القوى العاملة» 4 :قاعات لالختبارات
• جورج عاطف
النائب األول خالل حفل تخريج الدورة
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أدوات الـتـحـلـيــل
الـمـبـنـيــة ع ـلــى وضـ ــوح ال ـهــدف
والغاية.
وأوض ــح العميد الفليج أنه
ي ـت ــم تـ ــدريـ ــب الـ ــدارس ـ ـيـ ــن عـلــى
القيادة والتخطيط في المستوى
العملياتي وفي العمل في بيئة
العمليات المشتركة وتطبيق
عقيدة القتال وتوظيف القوات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ج ـم ـيــع أن ـ ــواع
العمليات.
وفي ختام حفل التخريج قام

العامة ،الذين سيتقدمون للقبول بالجامعة أو الهيئة" ،وهو
ً
أمر مرفوض تماما".
وق ــال ــت ال ـهــاشــم ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" إن "ه ـ ــؤالء ت ـنــاســوا م ــن خــال
إعــانــاتـهــم أن جميع الـخــريـجـيــن أب ـنــاء ال ـكــويــت" ،مـشـيــرة إلــى
أن "قانون الوحدة الوطنية صــدر ليكون صارما في مثل هذه
شعرنا خالل السنوات السابقة بوجود فروقات،
الظواهر ،بعدما
َ
مع تحدث البعض بنفس عنصري وقبلي وطائفي".
وتساءلت" :أين تطبيق هذا القانون على َمن يتجاوزه؟" ،مؤكدة
ً
أن عدم تفعيله ساهم في ظهور هذه اإلعالنات" ،وأقولها فعال
أنا حزينة من هذا الوضع".
من جهته ،قال النائب أحمد الفضل" :هالنا ما رأينا من تنافس،

الشيخ ناصر بتوزيع الجوائز
والـ ـشـ ـه ــادات ع ـلــى الـخــريـجـيــن
وتكريم المتفوقين والمتميزين
منهم.
وحضر الحفل رئيس األركان
الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن
مـحـمــد الـخـضــر ووك ـي ــل وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـح ـم ــود
ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري ووك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـح ــرس
الوطني الفريق الركن مهندس
هــاشــم الــرفــاعــي ومــديــر االدارة
ال ـعــامــة لــاط ـفــاء ال ـفــريــق خالد

ال ـم ـكــراد ووك ـي ــل وزارة الــدفــاع
الشيخ أحـمــد منصور األحمد
ونــائــب رئـيــس األركـ ــان الفريق
الركن عبدالله النواف.
ك ـم ــا ح ـض ــر ال ـح ـف ــل ال ـفــريــق
متقاعد علي اليوسف ومجموعة
م ـ ــن سـ ـ ـف ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة
وال ـص ــدي ـق ــة وأع ـ ـضـ ــاء مجلس
الدفاع العسكري وعدد من كبار
ال ـض ـب ــاط م ــن الـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة
والصديقة ومن قادة الجيش.

وفي العلن ،على نشر الفتات تهنئة ذات رائحة قبلية متعنصرة
المعلن لمساعدة المستجدين من
لخريجي الثانوية ،واستعداد
ِ
أبناء قبيلته بالتسجيل في الكليات ،وكأن هؤالء المستجدين
في طريقهم لدخول صحراء الربع الخالي".
وصــرح الفضل بــأن "القبلي قــد يظن للوهلة األول ــى أن تلك
الالفتات تمثل صورة من صور التكاتف بين أبناء العم ،في حين
يراها غير القبلي عنصرية بغيضة تضع القبيلة فوق الدولة،
لكن الحقيقة وكل ما في األمر أن أحدهم رأى ضرورة صنع قاعدة
َ
صلبة ،في سن مبكرة ،تكون ُمرتكزه في انتخابات الكلية ،وإذا
حالفه النجاح فيها فستليها انتخابات الجمعية ،ثم النادي،
والمجلس البلدي ،فمجلس األمة".

ك ـش ــف ن ــائ ــب م ــدي ــر الـهـيـئــة
العامة للقوى العاملة ،لشؤون
ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط واعـ ـتـ ـم ــاد
الـ ـمـ ـه ــارة ال ـم ـه ـن ـيــة ،د .م ـبــارك
ال ـع ــازم ــي ،أن «ال ـه ـي ـئــة جـهــزت
 4ق ــاع ــات الخ ـت ـب ــارات اعـتـمــاد
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارة الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ،ب ــأح ــدث
األجهزة ،لتستقبل ُ 100مختبر
خالل الفترة الواحدة».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،أن
«ال ـق ـط ــاع ق ــام ب ــإع ــداد وتنفيذ
مجموعة مشروعات وبــرامــج،
منها توقيع اتفاقية مع جمعية
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن العـ ـتـ ـم ــاد مـهـنــة
مهندس من خالل االختبارات
المهنية ا لـتــي تقيمها جامعة

الكويت بالتنسيق مــع الهيئة
والجمعية».
في مجال آخر ,أكدت مديرة
إدارة العالقات العامة واالعالم،
ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـق ــوى
العاملة ،أسيل المزيد «حرص
الـهـيـئــة ع ـلــى تــوع ـيــة أص ـحــاب
األعـ ـم ــال وال ـش ــرك ــات الـخــاصــة
ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـق ـط ــاع االه ـل ــي،
والعمال بحقوقهم وواجباتهم
ال ـت ــي تـضـمـنـهــا الـ ـق ــان ــون رقــم
 6لسنة  ،2010ال ـصــادر بشأن
العمل في القطاع األهلي».

«الجنايات» تنظر «فقد الملفات»...
المنسوبة إليهم من النيابة.
و مــن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر
ب ـبــراء ة المتهمين ،وتـقــريــر االمـتـنــاع عــن أحــدهــم ،أم ــام محكمة
ً
االستئناف ،للمطالبة مجددا بمساء لتهم وفــق تقرير االتهام،
وقائمة الثبوت المقامة ضدهم.

ةديرجلا
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«الكهرباء» اشترطت على «التطبيقي» حصول
طلبتها على تقدير جيد لضمان حسن األداء
سيد القصاص

ناقش وكيل وزارة الكهرباء والماء م.
محمد بوشهري مع المدير العام للهيئة
الـعــامــة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب
الــدكـتــور عـلــي الـمـضــف إمـكــانـيــة إع ــادة
النظر في الئحة التقييم الخاصة بالمراكز
التدريبية ،الفتا ان الوزارة ترغب في أال
يتم تخريج أي طالب ما لم يستوف على
األقل تقدير جيد كما هو معمول به في
التعليم التطبيقي والجامعي.
وناقش بوشهري خالل االجتماع الذي
ً
حضره أيضا عدد من الوكالء المساعدين
فــي الـكـهــربــاء الـبــرامــج الـتــدريـبـيــة التي
تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
بتنفيذها لمصلحة ال ــوزارة للمحافظة
على ج ــودة التعليم بما ينعكس على
أداء الخريجين.
وقال بوشهري في تصريح صحافي

«األشغال» تسحب مشروع سوق
غرناطة المركزي من المقاول
ألغت وزارة االشغال العامة عقد إحدى شركات المقاوالت بسبب
إخـفــاقـهــا فــي إن ـشــاء م ـشــروع ال ـســوق الـمــركــزي فــي غــرنــاطــة حـيــث ان
المقاول ماطل أكثر من مرة وأعطى وعــودا وتعهدات ولم يلتزم بها
النجاز المشروع.
وأشــارت الــوزارة في بيان لها إلى أنه بناء على ما قام به المقاول
قامت الــوزارة بسحب المشروع من المقاول واستكماله على حسابه
مهما بلغت تكاليف األع ـمــال المتبقية والـمـصــاريــف اإلداري ــة حيث
تدرجت الــوزارة باتخاذ كافة اإلجــراءات حسب شــروط العقد وحفظ
الحقوق .ولفتت إلى أن قرار سحب األعمال كان الحل األخير لمعالجة
الخلل وإنهاء المماطلة لالستعجال في خدمة أهالي المنطقة وجار
تطبيق كافة الغرامات والجزاءات المستحقة على الشركة حسب شروط
العقد باإلضافة للخصومات المطبقة أصال في الدفعات السابقة.
بدوره ،أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع اإلنشائية غالب صفوق
أن هذا اإلجراء سوف يطبق على عدد من المشاريع المتأخرة في الوزارة
وجار رفع تقرير للسلطة المختصة بكل حالة على حدة.

بلدية العاصمة تحرر 10
مخالفات إعالن

فريق بلدية العاصمة

●

علي حسن

نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية
مـحــافـظــة الـعــاصـمــة حـمـلــة على
المحالت التجارية بمنطقة القبلة
للتأكد من تراخيص االعالنات،
ت ــزام ـن ــا م ــع ال ـح ـم ـلــة االع ــام ـي ــة
التي أطلقتها االدارة تحت شعار
"تواصل معنا" وتهدف إلى إزالة
كافة التعديات على أمالك الدولة
واالعالنات بالشوارع والميادين
ومتابعة الباعة الجائلين وكل
ما يشغل الطريق سواء استغالل

مساحة دون ترخيص او سيارات
مهملة فضال عن متابعة شركات
النظافة ومدى التزامها بتطبيق
العقود بينها وبين البلدية إلى
جانب متابعة شكاوى الجمهور
الـ ـ ـ ــواردة ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وأوض ـ ـ ـ ــح رئ ـي ــس
الفريق بالوكالة أحمد بورحمة
ان الحملة التى شنها المفتشون
على منطقة القبلة أ سـفــرت عن
تحرير  10مخالفات اعالن طبقا
لالئحة االعالنات والمحالت بعد
الكشف على  40محال.

البلدية اعتمدت ً «الممتازة»
لــ  1778موظفا
●

علي حسن

أكد نائب المدير العام لشؤون
ق ـط ــاع ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــؤاد
الرغيب أن المدير العام للبلدية
م .أحمد المنفوحي اعتمد قــرار
صــرف مكافأة األعمال الممتازة
لـنـحــو  1778مــوظـفــا ف ــي جميع
اإلدارات وا لـ ـقـ ـط ــا ع ــات ا ل ـف ـن ـيــة
واإلدارية في البلدية لمستحقيها

عن العام المالي .2018 - 2017
وأضــاف الرغيب أن الميزانية
الـ ـمـ ـق ــررة ل ـت ـغ ـط ـيــة "الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة"
خالل العام المالي الحالي تبلغ
نحو  880ألف دينار تم صرفها
للمستحقين.
واختتم بأن القرار ألزم اإلدارات
المعنية بالضوابط والمعايير
الـ ـت ــي حـ ــددهـ ــا ديـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية في هذا الشأن.

«حماية البيئة» :استهالك ً 500
مليار كيس من البالستيك سنويا
●

عادل سامي

كشفت األمينة العامة للجمعية
الـكــويـتـيــة لـحـمــايــة الـبـيـئــة جـنــان
بـ ـه ــزاد أن ال ـع ــال ــم ي ـس ـت ـخــدم 500
مليار كيس من البالستيك سنويا،
مــؤكــدة أن خـطــورة هــذه النفايات
تـكـمــن فــي الـتـخـلــص مـنـهــا والـتــي
ينتهي المطاف بها في المحيطات
بـمــا ال يـقــل عــن  8مــايـيــن طــن من
البالستيك.
وق ـ ــال ـ ــت ب ـ ـه ـ ــزاد ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمــس إن االحـتـفــال بيوم
البيئة العالمي هذا العام سيكون
تحت شعار "التغلب على التلوث
البالستيكي" ،وهــو بمنزلة حدث
ع ــال ـم ــي ت ـ ـقـ ــوده األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
لـلـبـيـئــة ،وس ـي ـتــم خ ــال ــه الـتــركـيــز

على أهمية التخلص مــن نفايات
البالستيك لتزايد استهالكه على
المستوى العالمي.
وأك ــدت أن العديد مــن فعاليات
وأنـ ـشـ ـط ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة ت ـت ـس ــق مــع
االحتفاالت باليوم العالمي للبيئة
والذي صادف أمس الثالثاء ،ومنها
على سبيل المثال برامج سفاري
الـشــواطــئ – وال ـمــدارس الخضراء
– والـ ـمـ ـح ــاض ــرات والـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة وكـ ــافـ ــة األن ـش ـط ــة
ال ـت ــوع ــوي ــة ال ـه ــادف ــة س ـ ــواء كــانــت
مرئية او مقروءة أو الكترونية.
وش ــددت على حــرص الجمعية
على مواكبة برامجها التخصصية
للتوجهات البيئية العالمية خاصة
تلك المشمولة سنويا باالحتفال
باليوم العالمي للبيئة.

ان الــوزارة حريصة على تقييم مستوى
خ ــري ـج ــي ال ـه ـي ـئــة س ـ ـ ــواء مـ ــن الـتـعـلـيــم
التطبيقي أو التدريب بما يتوافق مع
سـيــاســة ال ـ ـ ــوزارة ت ـجــاه اع ـ ــداد ال ـك ــوادر
الوطنية لتولي المهام الوظيفية المناطة
بها.
وأوضح ان الوزارة اقترحت على وفد
الهيئة تشكيل لجنة تضم مختصين من
الـ ــوزارة والهيئة تكون مهمتها تقنين
ومــراج ـعــة ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة بــزيــادة
عددها أو تقليلها وإضافة برامج جديدة
بعد دراستها وتقييمها ومدى مالءمتها
للتطور الصناعي الحاصل في ما يخص
خدمات الوزارة والعمل على تطويرها بما
يحقق المصلحة العامة ومواكبة التطور
المهني في مثل هذه التخصصات.

«الطرق» :افتتاح طريق خدمي من تقاطع
الغزالي باتجاه الكويت الجمعة
●

محمد بوشهري

5

محليات

سيد القصاص

أعلن المدير العام للهيئة العامة
للطرق والنقل البري م .أحمد الحصان
افتتاح جزء من الطريق الخدمي الدائم
مــن تـقــاطــع ال ـغــزالــي بــاتـجــاه مدينة
الكويت حتى تقاطع طريق المطار مع
شارع جمال عبدالناصر ،والذي يعتبر
الشكل النهائي لمشروع تطوير شارع
عبدالناصر فــي تلك المنطقة وذلــك
فجر الجمعة المقبل.
وأوض ـ ـ ــح ال ـح ـص ــان ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي أن ط ــول ال ـطــريــق الـمــزمــع
افتتاحه مــا يـقــارب  ٥٠٠متر طولي،
ويــأتــي ه ــذا االف ـت ـتــاح ضـمــن سلسة
االفتتاحات المرحلية المتتالية التي
تتم وفقا لخطة االفتتاحات المرحلية

ال ـم ــوض ــوع ــة ل ـل ـم ـشــروع وذل ـ ــك بعد
استكمال األجزاء الرئيسية من االعمال
االنشائية في جميع مراحل المشروع
الذي بلغت نسبة انجازه  ٩٠في المئة.
وتابع :يهدف مشروع تطوير شارع
جمال عبدالناصر بصفة عامة إلى
تحويل الشارع القائم إلى طريق سريع
متعدد االدوار بطول  ١١كيلومترا،
إض ــاف ــة إلـ ــى  ٨ح ـ ـ ــارات و ٩دوارات
م ــع اس ـت ـك ـمــال أعـ ـم ــال الـتـشـطـيـبــات
والدهانات للهيكل الخرساني.

ً
رصف  650مترا
من ممشى الجابرية
أشادت «مهندسون بال حدود» بتعاون الهيئة
العامة للطرق وقيامها برصف نحو  650مترا من
ممشى الجابرية ،بعد أن أتمت الهيئة التوسعة
ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا ع ـلــى ط ــري ــق ال ــدائ ــري الـخــامــس
بالمنطقة المحاذية لممشى الجابرية.
وشكرت رئيسة «مهندسون بال حدود» زينب
القراشي المهندس الحصان ،مشيدة بتجاوبه
مع فريق عمل مبادرة تطوير الممشى ،مشيرة
الى ان إعادة رصف وصب هذا الجزء من الممشى
ستتيح مــزيــدا مــن الـمـســاحــات الـتــي يحتاجها
الرواد من مختلف الشرائح المجتمعية.

6
برلمانيات
«الميزانيات» :االقتراض يجب أن يرتبط بإصالحات في الميزانية
ةديرجلا
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عبدالصمد :اللقاء التشاوري مع الحكومة استعرض المخاطر التي تواجه االحتياطي العام

العدساني يسأل
الحجرف عن
استثمارات
التأمينات في «أبراج
كابيتال»

قــال رئيس لجنة الميزانيات
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـن ــائ ــب
ع ــدن ــان عـبــدالـصـمــد ان اللجنة
عقدت األحد لقاء تشاوريا بناء
ع ـلــى ط ـلــب ال ـح ـكــومــة بـحـضــور
ا ل ـن ــا ئ ــب األول لــر ئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـشـيــخ
نــاصــر الـصـبــاح ،ونــائــب رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون مـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أنــس
الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل وزيـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح ،ووزير الدولة لشؤون
م ـج ـلــس األم ـ ــة ع ـ ــادل ال ـخ ــراف ــي،
ووزيــر المالية نايف الحجرف،
ومحافظ البنك المركزي وعضو
الهيئة العامة لالستثمار وعدد
مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط ،وض ـ ــم ه ـ ــذا ال ـل ـقــاء
ل ـج ـن ـتــي ال ـ ـشـ ــؤون الـت ـشــري ـع ـيــة
والـقــانــونـيــة وال ـش ــؤون المالية
واالقتصادية.
وقال عبدالصمد في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ان ال ـح ـك ــوم ــة
اسـ ـتـ ـع ــرض ــت الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
تواجه االحتياطي العام للدولة
وبيان مستويات السيولة التي

عدنان عبدالصمد

فيه ،وأنها تواجه النفاد اذا ما
استمر السحب منه بسبب العجز
ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ــام ــة ل ـلــدولــة
المستمر منذ سنوات ،كما أنها
بـيـنــت ال ـح ــاج ــة الـ ــى االقـ ـت ــراض
لتعزيز مستويات السيولة فيه،
مع تأكيد اللجان الحاضرة في
االجـ ـتـ ـم ــاع ان ه ـ ــذا ال ـم ــوض ــوع
ب ـحــاجــة ال ــى ن ـقــاشــات اضــافـيــة
خــاصــة ان االقـ ـت ــراض ي ـجــب أن
يـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ــاص ـ ــاح ـ ــات م ـع ـي ـنــة
ف ــي الـمـيــزانـيــة م ــع ب ـيــان كيفية
توجيهه وغيرها من الضمانات

جانب من الحضور النيابي في اجتماع اللجنة المشتركة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـكـ ـف ــل االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض وف ــق
الضوابط الرقابية واستخدامه
بشكل حصيف.
واض ـ ــاف ان ال ـل ـقــاء اسـتـطـلــع
أداء احتياطي األجـيــال القادمة
والتي أفادت الحكومة بأن األداء
واحتياطاته في نمو وسيعرض
تـفـصـيــا ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـســريــة

التي تناقش فيها الحالة المالية
للدولة.
واشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ـ ــه ب ـش ـكــل ع ــام
تطرق اللقاء التشاوري إلى تداول
أف ـك ــار عــامــة ع ــن أه ـم ـيــة اح ــداث
اص ــاح ــات عــامــة فــي الميزانية
ال ـعــامــة وت ـعــزيــز االي ـ ـ ــرادات غير
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة وم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة ج ـ ـ ــذور

الصالح :الحكومة استبعدت الضريبة على الشركات
طلب تكليف اللجنة المالية دراسة أسس برنامج االستدامة المالي واالقتصادي

قــدم النائب خليل الصالح رســالــة إلى
مجلس األ م ــة طلب فيها تكليف اللجنة
المالية دراس ــة األس ــس الـتــي بني عليها
برنامج االسـتــدامــة المالي واالقـتـصــادي
وتسليط الضوء على مكامن الخلل فيه.
وط ــال ــب ال ـصــالــح ف ــي رســال ـتــه اللجنة
المالية بالوقوف على أ سـبــاب استبعاد
ضــريـبــة الـشــركــات واألع ـم ــال مــن برنامج
االس ـت ــدام ــة ب ـعــد أن ك ــان ــت ض ـمــن وثـيـقــة
اإلصــاح ،رغم إبقاء الحكومة على إعادة
ال ـن ـظــر ف ــي رف ــع ال ــرس ــوم ع ـلــى ال ـخــدمــات
والسلع ،على رأس االولويات التشريعية
في برنامج االستدامة ،على أن تقدم اللجنة

ت ـق ــري ــرا إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس ب ــذل ــك ب ــداي ــة دور
االنعقاد المقبل.
وق ــال الـصــالــح إن ــه "رغ ــم حــاجــة الـبــاد
إلى تصحيح المسار االقتصادي والعمل
عـ ـل ــى إصـ ـ ــاحـ ـ ــات ج ـ ــذري ـ ــة تـ ـت ــواك ــب مــع
تحديات المرحلة الراهنة ،فإن الغموض
الذي يعتري الخطط الحكومية المعلنة،
عـمــق ال ـم ـخــاوف مــن مــاهـيــة اإلصــاحــات
وانعكاساتها على المواطنين.
وأشار إلى إن اإلشكاالت التي أظهرها
برنامج االسـتــدامــة المالي واالقـتـصــادي
"ال ـن ـس ـخــة ال ـم ـط ــورة لــوث ـي ـقــة اإلصـ ـ ــاح"،
تنال من سالمة األسس التي بنيت عليها

الـخـطــط االقـتـصــاديــة الـحـكــومـيــة ،وتثير
القلق بشأن قــدرة الحكومة على التحرك
نـحــو إص ــاح ــات تــوقــف ال ـه ــدر ،وتـعــالــج
م ـك ــام ــن ال ـخ ـل ــل فـ ــي ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،وت ـن ــوع
مصادر الدخل ،دون المساس بمكتسبات
المواطنين.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح :تـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت هـ ـ ــذه
اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــات ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي اس ـت ـب ـع ــاد
البرنامج لضريبة الـشــركــات الـتــي كانت
ض ـمــن وث ـي ـقــة اإلص ـ ـ ــاح ،م ـقــابــل اإلب ـق ــاء
على قضية رفع رسوم السلع والخدمات
على رأس األولويات التشريعية لبرنامج
االستدامة.

خليل الصالح

االخ ـتــاالت وهــو مــا أكــدت عليه
جميع اللجان الحاضرة ،حيث ان
الهدف من هذا اللقاء هو تسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى الـ ـح ــال ــة ال ـمــال ـيــة
للدولة و قــد تعقبها اجتماعات
أخ ــرى لـبـحــث ال ـح ـلــول الممكنة
بناء على افادة الحكومة.

استثمارات التأمينات
مــن جهة أخ ــرى ،وجــه النائب
رياض العدساني سؤاال برلمانيا
الى وزير المالية نايف الحجرف
استفسر خالله عــن مــدى صحة
ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال
تايمز» بأن شركة «أبراج كابيتال»
ستجتمع بدائنيها.
وط ـلــب ال ـعــدســانــي إذا كــانــت
اإلج ــاب ــة ب ــاإلي ـج ــاب اف ــادت ــه عن
م ــوع ــد االج ـت ـم ــاع وال ـمــواض ـيــع
ال ـم ـط ــروح ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتـ ـ ـخ ـ ــذت أو س ـي ـت ــم ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا،
وهل صحيح أن الشركة تحاول
تفادي تصفية قانونية محتملة
أدت إل ــى تعقيد مـحــادثــات بيع
الـشــركــة إل ــى أح ــد المستثمرين
االستراتيجيين؟
وأض ـ ــاف :مــا م ــدى صـحــة أن
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـق ــدم ــت ب ـمــذكــرة
قــانــونـيــة لتصفية شــركــة أب ــراج

وت ـس ـي ـيــل أص ــولـ ـه ــا؟ إذا كــانــت
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بنسخة من المذكرة القانونية.
وتـ ــابـ ــع :ه ــل س ـ ــددت ال ـشــركــة
لـلـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـ ـق ـ ــرض ب ـق ـي ـمــة
 100مـلـيــون دوالر؟ وم ـتــى كــان
استحقاقه؟ مــع إفــادتــي بــالــرأي
الـقــانــون ب ــأن تـقــرض المؤسسة
شركات ،باإلضافة إلى تزويدي
بدراسة الجدوى والمعايير التي
دعت المؤسسة للدخول في ذات
االستثمار أو االقتراض.
وتـ ـس ــاءل :م ــا م ــدى ص ـحــة أن
أب ـ ــراج كــاب ـي ـتــال ت ــواج ــه الـعــديــد
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـق ــدم
مستثمروها بـشـكــوى مــن أنها
اس ـت ـخــدمــت ن ـحــو م ـل ـيــار دوالر
ك ــان ــت م ـخ ـص ـصــة لــاس ـت ـث ـمــار
بصندوق رعاية صحية بطريقة
غ ـيــر مـنــاسـبــة أو غ ـيــر قــانــونـيــة
أو غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـف ــق ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وتـ ــم
استخدام المليار دوالر لتمويل
أعمال المجموعة أو شركات أو
أم ــور أخ ــرى؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
بــاإليـجــاب ،فما اإلج ــراء ات التي
ق ــام ــت ب ـه ــا ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للتأمينات االجتماعية؟
وأضاف :هل قامت المؤسسة
ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية
بفحص االستثمارات واألصــول

أو إع ـ ـ ـ ــادة صـ ـي ــاغ ــة الـ ـض ــواب ــط
والعقود وتحديث استراتيجية
استثمار أموالها في شركة (أبراج
كــابـيـتــال) ومــراقـبــة أداء الشركة
ورأي مراقب الحسابات واالطالع
ع ـل ــى ك ــاف ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
وم ـي ــزان ـي ــة الـ ـش ــرك ــة الـ ـم ــذك ــورة
واتباع سياسة اإلفصاح وتدارك
المخاطر الناتجة من العمليات
االستثمارية ،إذا كانت اإلجابة
بــاإليـجــاب يــرجــى تــزويــدي بكل
اآلراء والـ ــدراسـ ــات واإلجـ ـ ــراء ات
المحاسبية والمالية وغيرها.
ودعا الى تزويده بالخطوات
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ـخ ــذه ــا ال ـم ــؤس ـس ــة
ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــا بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ــى
اإلجـ ــراء ات القانونية واإلداري ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
اس ـت ـث ـم ــارات وحـ ـق ــوق وأصـ ــول
المؤسسة (مصالحها)؟
وتساء ل :هل تتبع المؤسسة
ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية
في جميع استثماراتها سياسة
اإلفـ ـص ــاح وتـ ـع ــارض الـمـصــالــح
وتحديث استراتيجية استثمار
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـح ـ ـ ــص ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري لـ ـتـ ـل ــك
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وت ـق ـي ـيــم أدائ ـه ــا
ومـطــابـقــة أه ــداف االسـتـثـمــارات
وتحقيقها؟

السويط يقدم  6اقتراحات برلمانية
ويسأل العازمي عن «التربية الخاصة»
قدم النائب ثامر السويط ستة
اقتراحات برغبة ،طلب في اقتراحه
األول ت ـخ ـص ـيــص أرض إل ن ـش ــاء
منطقة تجارية وحرفية قرب مدينة
جنوب المطالع".
وط ـل ــب ال ـس ــوي ــط ف ــي اق ـتــراحــه
الـ ـث ــان ــي" ،إن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز مـتـكــامــل
لـلـثـقــافــة ف ــي مـحــافـظـتــي الـج ـهــراء
والـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم ج ـم ـيــع
الخدمات الثقافية التي يحتاجها
المواطنون".
وجـ ـ ــاء فـ ــي االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح الـ ـث ــال ــث،
"إنـ ـش ــاء فـ ــرع ل ـل ـح ـكــومــة مـ ــول فــي
مدينة سعدالعبدالله أسوة بمركز
محافظة الجهراء".
وف ـ ـ ــي اق ـ ـتـ ــراحـ ــه الـ ـ ــرابـ ـ ــع ط ـلــب
الـ ـس ــوي ــط إل ـ ـ ـ ــزام ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية

بتبني مـشــروع تشجير الـشــوارع
الرئيسية والفرعية وإن ـجــازه في
مناطق البالد كافة خاصة الطرق
الـ ـح ــدودي ــة وأط ـ ـ ــراف الـ ـم ــدن مثل
(طريق السالمي وطريق العبدلي
وطـ ــريـ ــق ال ـن ــوي ـص ـي ــب والـ ــدائـ ــري
السابع وطريق مطار الشيخ سعد
العبدالله)".
وف ــي اق ـتــراحــه ال ـخــامــس ،طلب
ص ـيــانــة ال ـم ـك ـت ـبــات ال ـع ــام ــة كــافــة
وتجهيزها وتطويرها في جميع
المحافظات".
أما في االقتراح األخير للسويط
فقد طلب إنشاء مركز متخصص
لـ ـع ــاج ال ـع ـق ــم والـ ـمـ ـس ــاع ــدة عـلــى
اإلن ـجــاب يطلق عليه اس ــم (مــركــز
الكويت التخصصي لعالج العقم).
مــن جهة أخ ــرى ،وجــه السويط

الحويلة إلنشاء مستوصف
صحي في المهبولة
قدم النائب محمد الحويلة
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــا بـ ــرغ ـ ـبـ ــة ب ــإنـ ـش ــاء
م ـس ـتــوصــف ص ـحــي مـتـكــامــل
في منطقة المهبولة وتزويده
بــأحــدث األج ـه ــزة والـتـقـنـيــات
والمستلزمات الطبية الحديثة.
وعزا الحويلة اقتراحه الى
ان م ــراك ــز ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة (الـ ـمـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات)
ت ـ ـعـ ــد رك ـ ـ ـيـ ـ ــزة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي حـ ـي ــث
ت ـ ـخـ ــدم ش ــريـ ـح ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن،
وتـ ـق ــدم الـ ـع ــاج ــات الــوقــائ ـيــة
والـعــاجـيــة والـتــأهـيـلـيــة لهم،
وتعد خطوة أولى قبل التوجه
لـلـمـسـتـشـفـيــات وخ ــاص ــة في
ال ـحــاالت الـتــي يمكن عالجها
ف ــي ت ـل ــك الـ ـم ــراك ــز ،ك ـم ــا ان ـهــا
تـســا عــد فــي تخفيف الضغط
عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات بـشـكــل
ع ــام وت ـخــدم أهــالــي المناطق
التي تقام فيها المراكز بشكل
خاص.
واشار الى ان هناك العديد
م ــن ال ـم ـن ــاط ــق ال ي ــوج ــد بـهــا
م ـس ـت ــوص ـف ــات مـ ـث ــل مـنـطـقــة
ال ـم ـه ـبــولــة األم ـ ــر ال ـ ــذي يــدفــع
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
ب ــالـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة إل ـ ـ ـ ــى مـ ــراج ـ ـعـ ــة
المراكز الصحية في المناطق

محمد الحويلة

ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاورة كـ ـمـ ـسـ ـت ــوص ــف
أب ـ ــوحـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب عـ ـ ــدم
وجـ ـ ــود م ـس ـتــوصــف لـ ـه ــم ،مــا
يـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود ك ـث ــاف ــة
ع ــال ـي ــة ي ـض ـط ــر ال ـم ــراج ـع ــون
ً
بسببها إلــى االنتظار طويال
حـ ـت ــى يـ ـص ــل دوره ـ ـ ـ ـ ــم ،نـ ـظ ـ ًـرا
لـلـمـشـقــة ال ـت ــي ي ـع ــان ــي مـنـهــا
ال ـم ــواط ـن ــون وال ـم ـق ـي ـمــون في
منطقة المهبولة لعدم وجود
مستوصف لهم.

ثامر السويط

ً
ً
ســؤاال برلمانيا إلى وزير التربية
وزير التعليم العالي حامد العازمي
ط ـلــب ف ـيــه إج ــاب ـت ــه ع ــن اآلت ـ ــي :كم

يبلغ عدد المعلمين من الجنسين
(الـ ـ ــذكـ ـ ــور واإلن ـ ـ ـ ـ ــاث) فـ ــي مـ ـ ــدارس
الـتــربـيــة الـخــاصــة الـتــابـعــة لقطاع
التعليم النوعي؟ وما جنسياتهم
وتـخـصـصــاتـهــم الـجــامـعـيــة؟ وهــل
يوجد بينهم من ال يحمل الشهادة
الـجــامـعـيــة فــي تـخـصــص التربية
الخاصة؟
ً
وسـ ـ ـ ـ ــأل ال ـ ـسـ ــويـ ــط أي ـ ـ ـضـ ـ ــا عــن
عـ ــدد ف ـص ــول بـطـيـئــي ال ـت ـع ـلــم في
م ــدارس التعليم الـعــام؟ وكــم يبلغ
عـ ـ ــدد ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن مـ ــن ال ـج ـن ـس ـيــن
(الذكور واإلنــاث) وما جنسياتهم
وتـخـصـصــاتـهــم الـجــامـعـيــة؟ وهــل
يوجد بينهم من ال يحمل الشهادة
الـجــامـعـيــة فــي تـخـصــص التربية
الـخــاصــة؟ ،وكــم يبلغ عــدد فصول
الداون في مدارس التعليم العام؟

٨
محليات
المتفوقون لـ ةديرجلا  :سعداء بإنجازنا ونأمل تحقيق أحالمنا
ةديرجلا
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بمشاعر يسودها الفرح والسرور ،عبر الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة بقسميها العلمي
واالدبي والتعليم الديني عن فرحتهم بتحقيق هذه النتائج المشرفة ،شاكرين معلميهم
ومسؤولي «التربية» على الجهود التي بذلت خالل العام الدراسي من أجلهم ومن اجل
مستقبلهم الدراسي.

وقال الطلبة لـ «الجريدة» انهم يشكرون أسرهم على ما وفروه لهم من أجواء مفعمة
بالتفاؤل ساعدتهم على استذكار وزيادة تحصيل دروسهم االمر الذي انعكس ايجابا على
نتائجهم ،معربين عن شكرهم كذلك لوزارة التربية والمعلمين واالدارات المدرسية.
وأشاروا الى انهم يطمحون الى تحقيق احالمهم في الدراسة الجامعية في الطب

والهندسة والصيدلة واالقتصاد وغيرها من التخصصات التي يأملون ان يتمكنوا من خاللها
من رد جميل الكويت عليهم وخدمتها والمساهمة في نهضتها.
و«الجريدة» إذ تشاطر الطلبة وأسرهم فرحتهم بالتخرج والتفوق تتمنى لهم المزيد من
النجاح والتوفيق في حياتهم االكاديمية المقبلة.

فهد الرمضان و يوسف العبدالله وسيد القصاص

«التربية» :بدء توزيع شهادات
الثانوية اليوم
ت ـ ـبـ ــدأ م ـ ـ ـ ــدارس وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ت ــوز ي ــع
الشهادات الدراسية للطلبة الناجحين في
الـثــانــويــة ال ـعــامــة ،وال ـبــالــغ عــددهــم ،25795
صباح اليوم ،ومن المقرر أن يتم تسليمها
لـلـطـلـبــة أو أولـ ـي ــاء أم ــوره ــم ف ــي مــدارس ـهــم
األصلية.
وأك ــدت م ـصــادر تــربــويــة ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن
مديري عموم المناطق التعليمية انتهوا من
اعتماد الشهادات ،وتم تسليمها للمدارس

ظهر أمس ،ليصار إلى توزيعها على الطلبة
في مدارسهم.
وأوضحت المصادر أن الطالب الذي يحتاج
أكـ ـث ــر م ــن ن ـس ـخــة ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـق ــدم بـطـلــب،
وتحديد عدد النسخ من خالل مدرسته ،التي
ستخاطب المنطقة إلصدار النسخ واعتمادها
من المدير العام للمنطقة ليتسلمها الطالب
من مدرسته ،وفي حال تأخره يمكنه مراجعة
قسم شؤون الطلبة لتسلم النسخ.

جودي الصحن :أتمنى االلتحاق
بطب جامعة الكويت
تمنت الطالبة جــودي عادل
مروان الصحن (األولى بالتربية
الخاصة القسم العلمي بنسبة
 %96.89أن تدخل كلية الطب
بـجــامـعــة ال ـك ــوي ــت ،وأن ينظر
م ـســؤولــو وزارة ال ـتــرب ـيــة إلــى
حالتها كونها سورية واألولى
على التربية الخاصة.
وأش ـ ـ ـ ــار وال ـ ــده ـ ــا إلـ ـ ــى أن ـه ــا
كانت تعاني في صغرها عدم
ال ـس ـمــع ،وت ـم ــت زراع ـ ــة قــوقـعــة
ل ـهــا ،واص ـب ـحــت تـسـمــع بشكل
جيد جدا ،وتحفظ حاليا نصف
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم قـ ــراءة وتـ ــاوة،
متمنيا أن تتحقق أمنيتها في
االلتحاق بكلية الطب جامعة
الكويت.

جودي الصحن

نوال خليل الثالثة على األدبي :أسرتي وراء تفوقي
ذكرت الطالبة نوال أحمد ابراهيم خليل
ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى ال ـمــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة بــالـقـســم
األدبــي في الكويت بنسبة  99.09في المئة
أنها كانت متفوقة منذ المرحلة االبتدائية،
وعندما دخلت المرحلة الثانوية هيأت لها
اسرتها الجو المناسب لتحصيل دروسها.
وأضـ ــافـ ــت :ب ــال ــرغ ــم م ــن ت ـفــوقــي الـعـلـمــي
ف ــإنـ ـن ــي ف ـض ـل ــت أن أدخ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـس ــم األدبـ ـ ــي
ول ــم تـضـغــط عـلــي األسـ ــرة ،بــل واف ـقــت على
رغبتي ،كما كانت لي الرغبة في االنتقال من
مدرستي إلى مدرسة أخرى ،ووافقت اسرتي
كــذلــك على االنـتـقــال إلــى مــدرســة آمـنــة بنت
الوليد الثانوية للبنات ،وكان للمدرسة دور
كبير كذلك في حصولي على هذا التفوق.

نور حاجيه

نوال خليل ووالدها

خولة الشمري :آمل أن أكون طبيبة ألخدم بلدي
عبرت الطالبة خولة حبيب الشمري عن
سعادتها الكبيرة بحصولها على المركز
ال ـثــالــث عـلــى ال ـطــال ـبــات الـكــويـتـيــات للقسم
العلمي ،مبينة انها كانت متوقعة ان تحصل
على نسبة تفوق  %95اال انها حصلت على
نسبة اعلى بلغت .%99.57
وقــالــت الـشـمــري ل ـ "الـجــريــدة" ان تفوقها
ً
كان بدعم كبير من والدها ووالدتها ماديا
ً
ومعنويا عالوة على معلماتها الالتي كانت
لهن وقفة معها اضافة إلى صديقاتها الالتي
كان لهن الفضل في تشجيعها بشكل مستمر
للحصول على المراكز االولى.
وذكرت الشمري انها قررت التقديم لكلية
الطب ،معبرة بقولها "كان هناك تحد لي منذ
صغري بعدم قدرتي على نيل هذه الوظيفة
اال انني بتوفيق من رب العالمين ودعم والدي
ســأحــرص على ان اكــون طبيبة اخــدم بلدي
الغالية الكويت".

ي ـ ـ ــوص ـ ـ ــف ،ونـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــي اهـ ــديـ ــه
لوالدي ووالدتي وبلدي الكويت
ووالـ ـ ــدي سـمــو االم ـي ــر ووالـ ــدي
س ـم ــو ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،م ـب ـي ـنــة ان
والــدتـهــا ووال ــده ــا كــانــا مصدر

دعــم وسند كبيرين الــى جانب
مـعـلـمــاتـهــا ال ــات ــي ك ــان ــت لهن
وقفة في تشجيعها وحصولها
على أعـلــى الـمــراكــز والــدرجــات.
وقالت حاجيه لـ «الجريدة» انها
ستلتحق بجامعة الكويت كلية
هندسة البترول بعد حصولها
على نسبة  ،%99.56مبينة ان
هـ ــذا ط ـمــوح ـهــا ورغ ـب ـت ـهــا منذ
ص ـغــرهــا ان تـصـبــح مـهـنــدســة،
معبرة بقولها :درست وارتحت
واآلن مقبلة على مرحلة جديدة
ومستعدة لها باذن الله.

ق ــال ال ـطــالــب أح ـمــد يـحـيــى جــابــر
حمام الحاصل على المرتبة السادسة
بالقسم العلمي بتقدير  %99.86إنه
ي ـن ــوي دخـ ــول كـلـيــة ال ـطــب بـجــامـعــة
المنوفية ،مؤكدا أن التوفيق من الله
سبحانه وتعالى ورعــايــة الوالدين
خاصة في المرحلة الثانوية.
وأش ـ ــار إل ــى أن "الـ ـم ــواد العلمية
فــي الـثــانــويــة الـعــامــة مـثــل الكيمياء
واألحياء دسمة ،وكانت االمتحانات
ذات ضغط كبير ،إال أنني اجتزت تلك
المرحلة بدعوات والدي واجتهادي،
وأس ـ ــأل ال ـلــه ال ـتــوف ـيــق ف ــي الـمــرحـلــة
الجامعية".

سليمان الطريفي

لــم يـبـخــل عـلـيــه ب ـشــيء ،الف ـتــا إلــى
أن ـ ــه يـ ـه ــدي ن ـج ــاح ــه إل ـ ــى اس ــرت ــه
وباألخص والدته التي كانت العون
والمعين له طوال حياته.

منار الحيان :أنوي دراسة الحقوق
قالت الطالبة منار مسفر الحيان
الحاصلة على المركز العاشر على
الـكــويـتـيــات للقسم االدبـ ــي بنسبة
 %97.99اه ــدي تـفــوقــي ال ــى سمو
امير البالد وولي عهده ،والى والدي
ووال ــدت ــي ومــدرس ـتــي ومـعـلـمــاتــي،
وأن ـ ــوي اسـتـكـمــال دراس ـت ــي بكلية
الحقوق بجامعة الكويت.
وقــالــت الـحـيــان لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ان
مستوى االمـتـحــانــات ك ــان معقوال
الى حد ما ،باستثناء مادتي اللغة
العربية واالنكليزي ،مبينة ان معدل
دراس ـت ـهــا ب ـح ــدود خـمــس ســاعــات
ً
يوميا بخالف فترات المراجعة.

نور العدواني

أحمد حمام :المواد العلمية في الثانوية دسمة

سليمان الطريفي :سأدرس
الطب البشري
أكــد الـطــالــب سليمان الطريفي
(الـ ـ ـس ـ ــادس ع ـل ــى ال ـق ـس ــم ال ـع ـل ـمــي
بالنسبة للكويتيين) ،أنه خصص
 11ساعة من وقته يوميا للدراسة
منذ بداية العام الدراسي ،لترتفع
ه ــذه ال ـســاعــات لتشمل ال ـيــوم كله
في أيام االختبارات ،مشيرا إلى أن
مدرسة ثانوية ابن العميد وفترت
لـ ــه االجـ ـ ـ ـ ــواء ال ـم ـن ــاس ـب ــة الس ـي ـمــا
المعلمين الذين كانوا يساعدونه
عـلــى ال ـت ـفــوق م ــن خ ــال االهـتـمــام
والشرح والمتابعة.
وق ــال الطريفي ل ـ "الـجــريــدة" ان
أه ـلــه وفـ ــروا لــه االج ـ ــواء المالئمة
لـلـتـفــوق فــي الـبـيــت ،ول ــم يـقـصــروا
معه بأي شيء ،مؤكدا أنه سيدرس
الطب البشري في جامعة الكويت،
وسيعمل على خــدمــة وطـنــه الــذي

نور العدواني :الطب مهنة سامية
وإنسانية وأطمح لدراستها
قـ ــالـ ــت ن ـ ــور عـ ـ ـ ــواد الـ ـع ــدوان ــي
الـحــاصـلــة عـلــى الـمــركــز الـخــامــس
لـلـطــالـبــات االوائ ـ ــل عـلــى مستوى
الـ ـب ــاد لـلـقـســم ال ـع ـل ـمــي :فــرحــانــة
بـحـصــولــي عـلــى نـسـبــة ،%99.55
وأشـكــر ربــي وأســرتــي ومعلماتي
وصديقاتي على تشجيعهم لي ال
سيما انني كنت متوترة وخائفة
اال ان ـن ــي ب ـتــوف ـيــق رب الـعــالـمـيــن
تفوقت وحصلت على هذه النسبة.
وأضافت العدواني لـ "الجريدة"
انها ستكمل دراستها الجامعية
فــي كلية الـطــب بــاعـتـبــارهــا مهنة
سامية وانـســانـيــة ولـهــا مكانتها
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،م ـب ـي ـنــة انـ ـه ــا عـلــى
اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـجــام ـع ـيــة
باالجتهاد والمثابرة.

خولة الشمري مع والديها

نور حاجيه :طموحي الهندسة
ومستعدة للمرحلة المقبلة
عـ ـب ــرت نـ ـ ــور احـ ـم ــد حــاج ـيــه
ع ــن فــرح ـت ـهــا بـحـصــولـهــا على
الـ ـم ــرك ــز ال ـ ــراب ـ ــع عـ ـل ــى ال ـط ـل ـبــة
االوائـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ل ـل ـق ـســم
ال ـع ـل ـم ــي :ال ـح ـمــدل ـلــه شـ ـع ــور ال

وأ ش ـ ــارت إل ــى رغـبـتـهــا ف ــي دخـ ــول كلية
األلسن بجامعة عين شمس بمصر ،مهدية
تفوقها إلى جدتها ووالديها ،مقدمة الشكر
إ ل ــى إدارة ا ل ـمــدر ســة مـتـمـثـلــة ف ــي أ س ـتــاذة
صـفــاء الــزقــاح مــديــرة ال ـمــدرســة ،واس ـتــاذة
ع ـم ـش ــة ال ـس ـب ـي ـع ــي ال ـ ـمـ ــديـ ــرة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
لتوفير المناخ الصحي لمزيد من التنافس
وال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ،وكـ ــذلـ ــك اس ـ ـتـ ــاذة عـ ـف ــاف سـعــد
رئيسة قسم اللغة الفرنسية واستاذة أمل
الخالدي معلمة الجغرافيا واستاذة ايمان
دروي ـ ــش مـعـلـمــة ال ـت ــاري ــخ واسـ ـت ــاذة هـنــاء
مـعـلـمــة ا لـفـلـسـفــة وا سـ ـت ــاذة إ ي ـم ــان معلمة
اللغة اإلنكليزية.

منار الحيان

أحمد حمام ووالده

ةديرجلا
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ّ
«الشؤون» لـ «الفتوى» :ما قانونية مشاركة الجمعيات بجمع «الدية»؟
جورج عاطف

الوزارة أقرت
بانتشار المسألة
عبر مواقع التواصل
ووسائل اإلعالن

ً
مجددا ...عادت قضية جمع أموال التبرعات لحل قضايا
ّ
خالفات الثأر (الدية) ،إلى الواجهة ،وذلك عقب رصد فرق
التفتيش الميداني ،المشكلة من وزارة الشؤون االجتماعية،
لــرصــد وإزال ـ ــة مـخــالـفــات جـمــع ال ـت ـبــرعــات ،اع ــان ــات في
الشوارع وعبر مواقع التواصل االجتماعي ،تدعو إلى جمع
التبرعات لعتق رقاب أشخاص (مواطنون أو خليجيون)
من القصاص متهمين بالقتل.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن «الــوزارة خاطبت إدارة
الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء ،بكتاب رسمي أقرت
خالله ،بانتشار المسألة في اآلونة األخيرة ،وكثرة االعالن

عنها من قبل اشخاص عدة» ،مطالبة «الفتوى» بالفصل
في األمــر ،والــوقــوف على مــدى قانونية قيام الجمعيات
الخيرية بجمع التبرعات لهذا الغرض ،من منطلق حرص
الوزارة على القيام بدورها المنوط ،في الرقابة واإلشراف
على العمل الخيري ،وتنظيم أي عملية جمع تبرعات تتم
في الكويت».

ال قانون
وبينت الـمـصــادر ،أنــه «رغ ــم اع ـتــراف الــديــن االســامــي

«لوياك» و«األهلي المتحد» وزعا مؤونة
على األسر المتعففة

أعضاء «لوياك» و«األهلي المتحد» خالل زيارة أحد األطفال

●

فهد الرمضان

أطلقت مؤسسة لــو يــاك حملتها السنوية «أيادينا
كبيرة بالعطاء» ،برعاية البنك األهلي المتحد ،وذلك
بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ووزع المتطوعون الـمــؤونــة على األس ــر المتعففة،
وذل ــك بــالـتـعــاون مــع الـبـنــك الـكــويـتــي لـلـطـعــام ،كـمــا تم
تجهيز وإعـ ــداد عـلــب «ال ـقــرق ـي ـعــان» ،الـتــي وزع ــت على
األطفال في مركز الخرافي ألنشطة األطفال المعاقين،
وفي الجمعية الكويتية لمتالزمة الداون ،وتمت زيارة
دار األطفال األيتام ودار المسنين بالتعاون مع وزارة
ال ـشــؤون ،وفــي خـتــام الحملة زارت «لــويــاك» المرضى
فــي مستشفى م ـبــارك والـمـسـتـشـفــى األم ـي ــري لتقديم

الهدايا والقرقيعان ،واختتمت فعاليات الحملة بشراء
كسوة العيد ألطفال األسر المحتاجة .ويواصل البن ك
األهلي المتحد مبادراته لدعم الشباب في إطار التزامه
بــالـمـســؤولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ــن خ ــال اس ـت ـم ــراره في
ُ
أداء رسالته الهادفة إلى دعم المؤسسات ،التي تعنى
بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل
أفضل ،وهو ما يعكس الــدور القيادي الــذي يلعبه في
هذا المجال منذ عقود طويلة.
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة ضـمــن عــديــد مــن الـمـبــادرات
اإلنسانية التي تطلقها «لوياك» على مدار العام تهتم من
خاللها بدعم الشباب وإشراكهم بالحمالت اإلنسانية
والورش التدريبية واألعمال التطوعية الخيرية ،في إطار
رؤية «لوياك» «شباب مستنير من أجل السالم والرخاء.

المانع :العمل
بالبورد الكويتي لعالج
العصب 2020

●

عادل سامي

كشف رئيس جمعية أطباء
األس ـنــان د .ســامــي الـمــانــع عن
العمل بالبورد الكويتي لعالج
ال ـع ـص ــب وال ـ ـ ـبـ ـ ــورد ال ـكــوي ـتــي
ل ـعــاج أس ـن ــان األط ـف ــال مطلع
 ،2020وا لـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم ا عـ ـتـ ـم ــاده
وكــان للجمعية دور كبير فيه
بمشاركة مجلس األمناء بمعهد
الكويت لالختصاصات الطبية.
وبارك المانع ألطباء االسنان
اإلبقاء على مقاعد بعثات طب
االسنان كما هي دون تقليص،
خاصة مع المطالبات السابقة
بتقليص األعــداد ،والتي كانت
نسبة التقليص قــد تصل الى
ما يقارب  %40من عدد المقاعد
َ
تقريبا.
وق ـ ــال ال ـم ــان ــع ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس إن جهود مجلس
إدارة جمعية أط ـبــاء االس ـنــان
تـكـلـلــت بــالـنـجــاح ف ــي الـحـفــاظ
على كل مقاعد االبتعاث والتي
تبلغ  50مـقـعــدا سـنــويــا ،وهــو
م ـك ـس ــب ألط ـ ـبـ ــاء األسـ ـ ـن ـ ــان تــم
السعي من أجله لوقت طويل.
وأض ــاف أن الجمعية تبذل
الـ ـجـ ـه ــد ل ـف ـت ــح آف ـ ـ ــاق ج ــدي ــدة
لالبتعاث ،وتذليل كافة العقبات
التي تواجه األطباء ،الفتا الى
انه تم التعامل مع المشكلة التي
واجهت األطباء الثمانية الذين
تــم ابـتـعــاثـهــم لجامعة جــديــدة
في دبي.

مواعيد للمراكز اإليرادية لبيت الزكاة في رمضان
أعـلــن بـيــت الــزكــاة ان ــه حرصا
مـنــه عـلــى تــوفـيــر أفـضــل وســائــل
ً
التواصل مع الجمهور ،وتحقيقا
ل ــأه ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة نحو
ال ـتــوســع واالن ـت ـش ــار الـجـغــرافــي
فقد أنشأ المراكز اإليرادية وذلك
إليصال خدماته للمتبرعين في
مختلف مناطق الكويت.
واشــار البيت في بيان له الى
أن مواعيد عمل المراكز االيرادية
تغيرت بمناسبة شهر رمضان
ال ـم ـبــارك وه ــي مــواعـيــد تختلف
في بعض المراكز عن األخرى ،اذ
انــه في فترة قبل اإلفـطــار ابتداء
م ــن ي ــوم األحـ ــد ح ـتــى الـخـمـيــس
تستقبل صــاالت المتبرعين في
ال ـمــركــز الــرئ ـي ـســي لـبـيــت الــزكــاة
في منطقة الشهداء وفي منطقة
سـ ـل ــوى وم ـن ـط ـقــة اش ـب ـي ـل ـيــة مــن

ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  9.30صـ ـب ــا ح ــا ح ـتــى
الساعة  3.30مساء.
وتـسـتـقـبــل ال ـمــراكــز االي ــرادي ــة
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة ال ـش ــام ـي ــة
والـفـيـحــاء والعديلية والــروضــة
وب ـي ــان وص ــال ــة الـمـحـسـنـيــن في
فرع البيت في الجهراء من الساعة
 9.30صباحا وحتى الساعة 1.30
ً
ظ ـه ــرا .كـمــا وف ــر الـبـيــت الـمــراكــز
اإلي ــرادي ــة فــي مجمعي األفنيوز
و 360مول الستقبال المحسنين
مــن الـســاعــة  9.30صـبــاحــا حتى
 4.30مساء.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص يـ ــوم الـجـمـعــة
تبدأ الفترة المسائية في جميع
ال ـم ــراك ــز اإليـ ــراديـ ــة م ــن ال ـســاعــة
 12.30ظهرا حتى الساعة 3.30
مـ ـس ــاء وف ـ ــي ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت ت ـبــدأ
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـســائ ـيــة م ــن ال ـســاعــة

«أمانة األوقاف» تصدر العدد
الـ  28من مجلة الوقفي

ً
ً
الزيان :إبراز اإلسهامات اإلنسانية محليا وعالميا

أص ـ ـ ـ ــدرت األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــأوق ــاف أخ ـي ــرا ال ـع ــدد الـ ــ28
م ــن م ـج ـلــة ال ــوقـ ـف ــي ال ــدوري ــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي ال ـت ــوع ـي ــة
وال ـت ـث ـق ـي ــف بـ ـمـ ـج ــال ال ــوق ــف
والعمل الخيري ،والتي تصدر
ع ــن إدارة اإلعـ ـ ــام والـتـنـمـيــة
ال ــوق ـف ـي ــة ب ــاألم ــان ــة ،وتـسـلــط
الضوء على أنشطة ومشاريع
ً
األم ـ ــان ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة م ـح ـل ـيــا
ً
ودوليا ،من خالل إسهاماتها
الخيرية في عدد من مجاالت
التنمية المجتمعية الصحية
والـثـقــافـيــة والـعـلـمـيــة ،إضــافــة
إلــى انـجــازات األمــانــة ،لكونها
تتولى ملف ا لــدو لــة المنسقة
لـجـهــود الـعــالــم اإلســامــي في
مجال الوقف.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،أكـ ــدت
مديرة تحرير المجلة ،رئيسة
ق ـســم اإلعـ ـ ــام ب ــاألم ــان ــة ،هيا
الـ ــزيـ ــان« ،أه ـم ـي ــة هـ ــذا ال ـع ــدد
الـ ـ ــذي يـ ـب ــرز أن ـش ـط ــة األم ــان ــة
الوقفية ا لـسـنــو يــة ،كالملتقى
ال ــوقـ ـف ــي ال ـ ــراب ـ ــع وال ـع ـش ــري ــن
وم ـس ــاب ـق ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـك ـب ــرى
لحفظ القرآن الكريم وتجويده
الحادية والعشرين» ،مضيفة
أن «ال ـ ـعـ ــدد ح ـف ــل ب ـع ــدي ــد مــن
الموضوعات الثقافية الوقفية
ال ـت ــي ت ــؤك ــد دور األم ــان ــة في
نشر الوعي الوقفي في العالم
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،ومـ ـنـ ـه ــا تـغـطـيــة
مصورة لمساهمة األمانة في

هيا الزيان

إن ـشــاء مــركــز ال ـنــور للتعريف
ب ــاإلس ــام بـمــديـنــة مـيـلــوز في
ف ــرنـ ـس ــا ،م ـ ــن خ ـ ــال م ـص ــرف
الـمـســاجــد ،وان ـطــاق مسابقة
أبحاث الوقف الحادية عشرة
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،وب ـ ـعـ ــض أشـ ـك ــال
الدعم المقدم للجهات األخرى
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت الـمـجـتـمـعـيــة
والـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
واإلغاثية».
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «الـمـجـلــة
تـتـضـمــن ،إضــافــة إل ــى الكلمة
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ل ــأمـ ـي ــن الـ ـع ــام
لألمانة العامة لألوقاف ،محمد
الجالهمة ،التي عــرج خاللها
عـلــى دور الـعـمــل الـخـيــري في
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدولـ ـي ــة،
والكلمة الختامية للدكتورة
شيخة المسند».

أحد مراكز اإليرادات
 12.30ظهرا حتى الساعة 5.00
مساء.
أ مــا بالنسبة لمواعيد العمل
ف ــي فـ ـت ــرة م ــا ب ـع ــد االف ـ ـطـ ــار فــي
جـ ـمـ ـي ــع ص ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـتـ ـب ــرعـ ـي ــن
والـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز اإلي ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة م ــوح ــدة
وه ـ ــي م ــن ال ـس ــاع ــة  8.45م ـســاء

وحـتــى الـســاعــة  12.00صباحا.
كما تم مؤخرا افتتاح وتشغيل
ع ــدة م ــراك ــز دائ ـم ــة تــابـعــة لبيت
الزكاة تقدم الخدمات المتنوعة
للمتبرعين وتكمن في المناطق
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ال ــرمـ ـيـ ـثـ ـي ــة وم ـ ـشـ ــرف
والعمرية والعارضية.

ّ
(الدية) ،غير أنه ال يوجد نص قانوني أو قرار
الحنيف بـ
صادر عن مجلس الــوزراء أو قرار وزاري ،ينظم المسألة
أو يجيزها من بين جميع القوانين والـقــرارات المنظمة
لجمع التبرعات للغرض العام في البالد» ،مشيرة إلى أن
«الوزارة تقف حائرة أمام هذه القضية الشائكة والحساسة،
رغم استدعائها القائمين على عمليات الجمع لمصلحة
(الدية) وتحذيرهم من تكرار جمع األموال بهذه الطريقة
المخالفة ،إضافة إلى رفع مذكرة للبنوك المحلية تطالبها
بوقف الحسابات البنكية ،المبينة في اعــانــات الجمع،
والتي تتلقى هذه األموال».

9

محليات

طرود غذائية رمضانية
كويتية لمحتاجي غزة
وزعت جمعية الفالح الخيرية في فلسطين امس طرودا غذائية
رمضانية كويتية على األسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة،
كجزء من أعمال الخير المتواصلة الموجهة للفئات المحتاجة،
وبدعم من مؤسسة سعود الصالح.
وقــال رئيس الجمعية الدكتور رمضان طنبورة في تصريح
له ان الجمعية وزعت الطرود على األسر المسجلة لديها ،وفق
كشوفات راعت العائالت األكثر حاجة.

زوايا ورؤى

10

أوراق تاريخية

بوت

د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

في القرن السابع عشر امتدت الذراع التجارية
للبريطانيين من خالل شركة الهند الشرقية البريطانية،
لتصل إلى منطقتنا بعد نيلها االمتياز من ملكة بريطانيا،
لتضيف التنافسية إلى تلك المنطقة وسط أطماع ألمانيا
وروسيا اللتين حاولتا باقتراحاتهما االقتصادية الوصول
إلى المنطقة ،أي عبر تهيئة الطرق البرية تارة ومد
السكك الحديدية تارة أخرى.
ماذا تعرف أخي القارئ عن منطقتنا الخليجية؟
هل تعلم أنها جمعت شغف هنري المالح قديما (-1394
1460م) فجاء ها عابرا رأس الرجاء الصالح وفاتحا طريقا
مالحيا أم ــام فاسكوديغاما لـلــوصــول إلــى الهند بمساعدة
المالح المبدع ابن ماجد؟
ولعلك سمعت عن عصر الظلمات الذي اجتاح أوروبا ،وما
إن أفاقت حتى وجــدت في منطقتنا كما وجــدت في علمائنا
العرب والمسلمين الدور في تحفيز نهضتها المالحية ،حتى
أدركت قيمة طرقنا المالحية والتجارية البحرية ،فقررت بشتى
الطرق فرض الهيمنة على الطرق التجارية لمنافسة غريمتها
آنذاك ،وهي الدولة العثمانية ،أي أن منطقتنا في ذلك الزمن قد
عاشت أجواء الحرب الباردة بين الكتلتين األوروبية والدولة
الـعـثـمــانـيــة ،وف ــي ظــل ذل ــك الـتـنــافــس تـهـيــأت ال ـظ ــروف لــدولــة
الكويت لتنشأ وسط الصراعات والمنافسة في المنطقة ،سواء
السياسية منها والتجارية والمالحية واالقتصادية.
ولعلك أيضا قد علمت أنه في تلك الفترة ،أي القرن السابع
عشر ،امتدت الذراع التجارية للبريطانيين ،وأعني بذلك شركة
الهند الشرقية البريطانية إلى منطقتنا بعد نيلها االمتياز
مــن ملكة بــر يـطــا نـيــا ،لتضيف التنافسية إ ل ــى تـلــك المنطقة
وسط أطماع ألمانيا وروسيا ،اللتين حاولتا باقتراحاتهما
االقتصادية الوصول إلى المنطقة ،أي عبر تهيئة الطرق البرية
تارة ومد السكك الحديدية تارة أخرى.
خــاصــة األم ــر أخــي ال ـقــارئ أن هــويــة الشعب الكويتي أو
الهوية الكويتية استطاعت -وسط تلك الظروف -أن تنمو في
قناعتنا كشعب منذ ذلك الوقت ،وذلــك الرتباطنا بالشرعية
السياسية ،أي بالسلطة المركزية التي شكلها صباح األول
آنذاك.
فـتـجــاوز مجتمعنا الـمـصــاعــب الـعــديــدة وق ـســاوة الحياة
ّ
والمعيشة ،وشكل نسيجا وصنع هوية نعتز بها وبازديادها
قــوة وســط المصاعب والتناقضات فــي المنطقة ،ول ــأوراق
التاريخية بقية.

ةديرجلا
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بيزا

ظاهرة الغش في االمتحانات

كيف نسدد تكاليف مكاسب التعليم في إفريقيا؟
تمر إفريقيا بــأزمــة تعليم ،وعلى الــرغــم من
ال ـت ـع ـه ــدات بـتـحـسـيــن فـ ــرص ك ــل األط ـ ـفـ ــال فــي
الحصول على التعليم بحلول عام  ،2030فشلت
حكومات إفريقية عديدة في تمويل هذا المكون
الـطـمــوح فــي أه ــداف التنمية المستدامة التي
أقرتها األمــم المتحدة ،وال يــزال الــوقــت متاحا
لمعالجة عـجــز الـتـمــويــل ،لـكــن هــذا لــن يتسنى
إال مــن خــال تبني استراتيجيات استثمارية
جديدة بقوة.
الـيــوم ،ال يحصل ما يقرب من نصف شبان
َ
ال ـعــال ــم ،بـمــن فــي ذل ــك نـحــو  400مـلـيــون فـتــاة،
على التعليم الكافي لتمكينهم من النجاح في
مكان العمل في المستقبل ،وتتعاظم حدة هذا
التحدي في إفريقيا؛ فرغم أن  %75من الفتيات
في بلدان جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا
ي ـب ــدأن ال ــدراس ــة ،ف ــإن  %8ف ـقــط مـنـهــن يكملن
الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي ،ومـنـطـقــة ج ـنــوب الـصـحــراء
الكبرى في إفريقيا هي الوحيدة حيث ال تلتحق
المرأة بالتعليم العالي وال تتخرج فيه بمعدالت
الرجل نفسها.
هــذه الـمـشــاكــل مـعــروفــة ج ـيــدا ،وإن كــانــت ال
تعالج دائـمــا ،لكن األمــر األكـثــر استغالقا على
الفهم هو ذلك التأثير المتناقض الذي سيخلفه
نمو إفريقيا في المستقبل على توافر التمويل
للتعليم.
بحلول عــام  ،2030من المتوقع أن تبلغ 30
دولة في إفريقيا مرتبة الدخل المتوسط األدنى،
التي حــددهــا البنك الــدولــي بنصيب للفرد في
ال ــدخ ــل الــوط ـنــي اإلج ـمــالــي ي ـت ــراوح م ــن 1026
دوالرا إلى  4035دوالرا ،ومع اقتراب الدول من
هــذا المستوى من التنمية ،تنشأ الحاجة إلى
اسـتـثـمــارات جــديــدة لتغطية تكاليف تحسين
الصحة والتعليم ،وسـتـكــون تعبئة اإلي ــرادات
الـضــريـبـيــة الـمـحـلـيــة أح ــد ال ـم ـكــونــات الـبــالـغــة
األهمية الستراتيجيات وضع الموازنات.
ولكن في الوقت الحالي ،نستطيع أن نقول

إن اإليرادات الضريبية المقدرة في أغلب الدول
لــن تـكــون كــافـيــة لتغطية الـتـكــالـيــف المرتبطة
بتحسين النتائج التعليمية ،ونتيجة لهذا تهدد
أزمــة تمويل التعليم بإحباط اآلمــال في النمو
السريع المطرد واالزدهار الدائم.
وس ـت ـظــل األشـ ـك ــال الـتـقـلـيــديــة لـلـمـســاعــدات
الــدول ـيــة تـ ــؤدي دورا مـهـمــا ف ــي تـطــويــر قـطــاع
الـتـعـلـيــم ف ــي إفــري ـق ـيــا ،ول ـك ــن م ــع ذلـ ــك ،ون ـظــرا
للزيادات المتوقعة في الدخل الوطني اإلجمالي،
لن تظل أغلب الدول ذات الدخل المتوسط األدنى
مؤهلة للمنح والقروض المنخفضة الفائدة أو
عديمة ا لـفــا ئــدة المتاحة حاليا .ونتيجة لهذا
سيعاني الماليين من الشباب في إفريقيا من
تأثيرات مفارقة التنمية الــدولـيــة :حيث تكون
الـ ــدول أك ـثــر ازدهـ ـ ــارا م ــن أن تـتــأهــل للحصول
على أفضل خيارات التمويل ،لكنها أكثر فقرا
من أن تتمكن من تلبية االحتياجات التعليمية
لـمــواطـنـيـهــا بـمـفــردهــا .لـحـســن ال ـحــظ ســاعــدت
اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمي،
حـيــث أع ـمــل كـمـفــوضــة ،ف ــي إي ـج ــاد ح ــل ،حيث
تهدف هذه المبادرة المبدعة التي تحمل مسمى
"المرفق الدولي لتمويل التعليم" إلى مساعدة
الدول ذات الدخل المتوسط األدنى في االستثمار
فــي التعليم -وخصوصا البرامج المخصصة
للنساء واألطفال -بطرق أكثر استدامة.
مــن خــال االسـتـفــادة مــن  2مليار دوالر من
ضـمــا نــات المانحين ،نسعى إ لــى تسليم نحو
 10مليارات دوالر من المنح الدراسية وتمويل
التعليم للدول األكثر احتياجا إليها ،لكن األمر
ال يخلو من معضلة :ذلك أن الحكومات الساعية
إلى الحصول على هذه األمــوال يجب أن تثبت
أوال اهـتـمــامـهــا ب ــاإلص ــاح التعليمي الـطــويــل
األجل والقدرة على تنفيذه .وهذا النهج مصمم
لتحسين فعالية المنح وإعطاء الــدول الفرصة
لتعزيز قدرتها على التكيف اقتصاديا مع قوة
ُ
عـمــل أف ـضــل تـعـلـيـمــا .وت ـظـ ِـهــر األب ـح ــاث أن كل

د .عبد المالك خلف التميمي
دوالر ينفق على التعليم في الدول ذات الدخل
الـمـتــوســط األدنـ ــى يــزيــد مــن ق ــدرة الخريجين
على الكسب بنحو  4دوالرات .بـعـبــارة أخــرى
هــدفـنــا الـطــويــل األج ــل أع ــرض مــن مـجــرد بناء
المدارس أو تدريس الرياضيات؛ فهو يتلخص
في خلق الظروف المناسبة للتغيير االجتماعي
واالقتصادي الدائم .أثبتت استراتيجيات تمويل
مماثلة نجاحها فــي قـطــاع الــرعــايــة الصحية.
على سبيل المثال أنشئ المرفق الدولي لتمويل
التحصين لتوفير التمويل لتحالف اللقاحات
"جافي" .وفي نهاية المطاف ،تمكن المرفق من
تعبئة الـمـلـيــارات مــن الـ ـ ــدوالرات مــن التمويل
ال ـجــديــد لـلـمـســاعــدة ف ــي تـلـقـيــح أك ـثــر م ــن 640
مليون طفل وإنقاذ حياة تسعة ماليين إنسان،
وكانت العائدات االقتصادية كبيرة أيضا؛ فقد
وجــدت دراســة استقصت النتائج في  73دولة
أن كل دوالر ينفق على التحصينات يترجم إلى
 18دوالرا في هيئة مدخرات مرتبطة بالرعاية
الصحية ،والواقع أن مرفق تمويل التعليم لديه
القدرة على إحداث تأثير مماثل.
الواقع أن ماليين الشباب في مختلف أنحاء
َ
ً
العالم ،وخصوصا الفتيات الشابات في إفريقيا،
يـفـشـلــون ف ــي ال ـت ـفــوق ألن ـهــم م ـحــرومــون حتى
اآلن من القدرة على الحصول على تعليم جيد،
واآلن ولم يتبق سوى  12سنة قبل انتهاء العمل
ببرنامج أه ــداف التنمية الـمـسـتــدامــة ،البــد أن
تنتقل أزمة التعليم في إفريقيا إلى قمة أجندة
التنمية ،إذ يزعم قادة الحكومات بشكل روتيني
أن األط ـف ــال هــم مستقبلنا ،وإذا ك ــان ه ــذا هو
اعتقادهم حقا ،فيجب إعطاء برامج مثل المرفق
الدولي لتمويل التعليم األولوية التي تستحقها.
* ِّ
مؤسسة غراسا ماشيل ترست ،وعضوة
لجنة تقدم إفريقيا ،وعضوة منظمة الشيوخ.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

دانيال ماكارثي*

ً
أميركا ستنتصر إن كانت هذه حربا تجارية
ّ
ينفذ ترامب تهديداته بفرض رســوم جمركية على السلع
ً
األجنبية باسم دعم الصناعة األميركية بدءا من رسوم بنسبة
 %25على واردات الفوالذ و %10على واردات األلمنيوم ،ونتيجة
لذلك سيشعر الحلفاء والجيران ،الذين ُمنحوا إعفاءات مؤقتة،
ُ
بوطأة هذه الرسوم الجمركية اليوم :تعتبر كندا مصدر الواليات
المتحدة األب ــرز لـلـفــوالذ األجـنـبــي ،إال أن المكسيك واالتـحــاد
ً
ً
األوروب ــي سيعانيان أيـضــا .يـهــددون جميعا بــالــرد ،وتصف
الصحف هذا الوضع بالحرب التجارية.
ً
ولكن إن كنا نشهد حربا فستنتصر فيها الواليات المتحدة،
إذ علينا أال ننسى عندما نقرأ عن الرد أن للواليات المتحدة
ً
ً
عجزا في الميزان التجاري مع كل هذه الدول ،فضال عن الصين
ّ
بالتأكيد ،التي ال تشكل أحد مصادر الواليات المتحدة المهمة
في مجال الـفــوالذ ،إال أن قطاع الـفــوالذ الصيني المدعوم من
ً
الــدولــة ُيعتبر الـمـســؤول عــن خفض األس ـعــار عالميا .بما أن
ً
الــواليــات المتحدة تشتري مــن هــذه ال ــدول م ـقــدارا مــن السلع
يفوق بكثير ما تشتريه هذه الدول منا ،فال شك أن خسارتها
ستكون أكبر بكثير في حرب تتبع مبدأ "العين بالعين" بشأن
الرسوم الجمركية .فكيف تستطيع الصين وكندا فرض رسوم
جمركية على سلع أميركية ال تشتريانها؟ ال تستطيعان .أما
ً
ما تشتريانه ،فقد ال يكون بسيطا ،إال أنه ُيعتبر غير ذي شأن
مقابل ما تشتريه الواليات المتحدة منهما.
ّ
ال شــك أن خـطــوة تــرامــب تشكل سياسة ذكـيــة ،فقد أصبح
ً
رئـيـســا بعدما فــاز بــأصــوات المجمع االنـتـخــابــي فــي واليــات
ّ
"حــزام الصدأ" ،مثل بنسلفانيا ،وأوهــايــو ،وميشيغان .تشكل
هذه الواليات ساحة معركة حيث يحقق الجمهوريون النجاح
ً
عــادة في السباقات التشريعية وسباقات اختيار الحكام ،إال
أنهم يخفقون في االنتخابات الرئاسية ،لكن الحزب الجمهوري
ً
قادر على الفوز بها في االنتخابات الرئاسية أيضا ،كما برهن
ترامب ،ويكفي أن ينادي الحزب بمصالحها ،وإذا نجح ترامب
في إبقاء هذه الواليات في صفه خالل السنتين القادمتين ،فمن
المؤكد أنه سيفوز بسهولة بوالية جديدة في البيت األبيض.
ّ
يصرون على أن الرسوم الجمركية ليست جيدة
لكن النقاد
لالقتصاد األميركي ككل ،فماذا سيحل بالشركات األميركية
التي تعتمد على الفوالذ؟ سترتفع اليوم كلفتها ،وإما ُت َّ
مرر هذه
الكلفة إلى المستهلك أو أن الزيادة ستكون أكبر مما يتحمله
طلب المستهلك ،مما يؤدي إلى تقلص الشركات وربما إقفالها،
ويبدو أن هذا السيناريو حالك ،ولكن عندما ترتفع األسعار
في ظل ظروف مختلفة ،ال يواجه خبراء االقتصاد صعوبة في
توضيح أننا سنتوصل إلى سلع بديلة وأننا سنشهد عملية
ً
"تــدمـيــر ب ـنــاء" ،وهـكــذا تتمكن الـشــركــات واألس ـعــار خصوصا
ً
والسوق عموما من التكيف.
ً
ً
سيكون هدف الصين الطويل األمد في كل هذا مألوفا جدا
لكل َمــن درس تــاريــخ الـتـجــارة ،وال ـحــرب ،واالسـتـعـمــار ،حيث
ترغب الصين فــي بناء قوتها الصناعية الخاصة وتقويض
قوة الواليات المتحدة ،خصمها االستراتيجي األول على األمد
المستعمرة إلى تعزيز
الطويل .خالل االستعمار تسعى الدولة
ِ
صناعتها في الوطن وحمايتها وإبقاء المستعمرات معتمدة
استيراد السلع
عليها بحرمانها من التصنيع وحملها على
ّ
المنتهية بدل إنتاجها ،حيث تكمن القوة في يد المصنعين.
وال تحتاج الصين إلى إشعال حرب مع الواليات المتحدة،
فـتـسـتـطـيــع ق ــوة عـظـمــى أن ت ـحــل م ـحــل ق ــوة أخـ ــرى م ــن خــال
عملية تدريجية تقوم على التفوق االقتصادي وخفض القدرة
التصنيعية المتعمد ،ليعتقد األميركيون أن "اقتصادهم القائم
على الخدمات" سيدعم نفسه ،ولكن هذا غير صحيح :تكون األمة
التي تفتقر إلى قاعدة تصنيع قوية ضعيفة ضعف أمة تعجز
عن تزويد شعبها بالقوت أو تأمين مواردها الطبيعية الحيوية.
ولكن يجب أال يفقد َمــن يخشون رســوم تــرامــب الجمركية
مفاوض ،كما برهن في دبلوماسيته المعقدة
األمل ،فالرئيس
ِ
مع كيم جونغ أون.
ّ
تشكل الرسوم الجمركية الكبيرة ورقة قوية في المفاوضات،
ً
فقد يتراجع ترامب عنها ،إذا وافقت المكسيك مثال على دفع كلفة
بناء الجدار عند الحدود الذي تعهد بتشييده أو إذا تعاونت
كندا في عملية إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة
ألميركا الشمالية (نافتا) ،لذلك من األفضل للنقاد أال يبددوا
طاقتهم فــي الـحــديــث عــن كــارثــة تـجــاريــة وأن يخصصوا هذا
ً
الجهد بدال من ذلك لطرح طرق أخرى إلعادة إحياء الصناعة
األميركية.
*«سبيكاتور»

عندما تخرج مظاهرة طالبية فإن كثيرين لدينا يشجعونها
بالصمت أو التأييد المبطن بعدم رفض ذلك النهج الذي يقف
ضد اإلجراءات المتخذة بحق الغشاشين ،مع أن الذي يغش في
االمتحان وفي العلم يكون لديه استعداد للغش في كل شيء،
وهذا أساس الفساد المستشري.
لقد كانت ّ
هبة غريبة أن تخرج مظاهرة طالبية مع
ً
بعض أولياء األمور ضد وزارة التربية تأييدا لظاهرة
الغش في االمتحانات! فهل هناك كارثة تعليمية أكثر
ً
مــن ذل ــك؟! كــل شــيء أصـبــح مـتــوقـعــا فــي عـصــر التخلف،
ف ــإذا كــانــت هـنــاك أع ــداد كـبـيــرة مــن أص ـحــاب الـشـهــادات
المزورة على مستوى الجامعة ،وحملة الشهادات العليا
فــي ا ل ـبــاد ،فكيف ال نـجــد ظــا هــرة مـظــا هــرة للغشاشين
ضد إجراء ات محاربة الغش بتطبيق اللوائح القوانين؟!
ً
لقد مررنا بتجربة التعليم الجامعي الطويلة نسبيا ،
ووقفنا ضد ظاهرة الغش في االمتحانات وغيرها لذلك
سمعتنا ليست جيدة لدى الطلبة وغيرهم ،ولكن ذلك ال
ً
يزيدنا إال إصرارا على محاربة تلك الظاهرة ،ونعتقد أن
خروج مظاهرة طالبية تطالب بالغش في االمتحانات
وتـقــف ضــد إج ــراء ات منع الـغــش أمـ ٌـر جــديــد ،وفــي دولــة
نامية كالكويت! وفضيحة خطيرة ستؤثر على مستقبل
البلد ،وتكاد تمر دون وقفة تأملية ،ألن المسألة ال تقف
عند حد طلبة التعليم الثانوي بل الجامعي والعالي،
وقد يكون لتوافر المال والحياة االستهالكية ووجود
الدولة الريعية ٌ
دور في ذلك.
لـقــد ت ــوارى بـعــض الـمــدرسـيــن وأس ــات ــذة الـتــربـيــة عن
ً
معالجة ظاهرة الغش خوفا من انخفاض عدد الطلبة
في مقرراتهم وبذلك ينخفض دخل كتبهم وعدد الطلبة
المسجلين في مقرراتهم! فالمشكلة تستدعي سمنارات
و ن ــدوات عـلــى مـسـتــوى ا لـجــا مـعــة تـنــا قــش القضية التي
تهدد التعليم ومستقبل األجيال.
قــد يـكــون األم ــر فــي ال ــدول الـمـتـقــدمــة كــالـيــابــان على
عـ ـك ــس ذل ـ ـ ــك ،بـ ـ ــأن ت ـ ـخـ ــرج م ـ ـظـ ــاهـ ــرات ض ـ ــد ال ـ ـغـ ــش فــي
االم ـت ـح ــان ــات ،ول ـك ــن لــدي ـنــا ي ـح ــدث أن ت ـخ ــرج مـظــاهــرة
طالبية يشجعها كثيرون بالصمت أو التأييد المبطن
بـ ـع ــدم رفـ ــض ذلـ ــك ال ـن ـه ــج ال ـ ــذي ي ـق ــف ض ــد اإلج ـ ـ ــراء ات
ال ـم ـت ـخ ــذة ب ـح ــق ال ـغ ـش ــاش ـي ــن ،م ــع أن الـ ـ ــذي ي ـغ ــش فــي
االم ـت ـحــان وف ــي الـعـلــم ي ـكــون لــديــه اس ـت ـعــداد لـلـغــش في
كــل شــيء ،و هــذا أ ســاس الفساد المستشري ،وإال لماذا
أصبح التعليم الجامعي و مــا بعده أسهل من مستوى
ً
التعليم الثانوي ،وأصبح الحصول على الشهادة سهال
ً
وأح ـي ــان ــا ال ـط ـل ـبــة ي ـس ـج ـلــون ف ــي مـ ـق ــررات جــام ـع ـيــة وال
يحضرون ويحصلون على تقديرات عالية! والمرض في
من يقومون بالتدريس أو بالقائمين عليه؟!
ً
ن ـع ــرف م ـس ـب ـقــا ردود ال ـف ـعــل ع ـلــى رأي ـن ــا هـ ــذا ،ولـكــن
ال ـس ـكــوت عــن الـجــريـمــة م ـشــاركــة فـيـهــا ،والـمـجــامـلــة في
قـضـيــة م ـص ـيــريــة ك ـه ــذه ألي س ـبــب ال ت ـقــل خ ـط ــورة عــن
الجريمة نفسها ،فالغش في االمتحانات أصبح ظاهرة
خطيرة ال قضية فردية!

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

نورييل روبيني وبرونيللو روزا*

قطار اليورو يخرج عن القضبان في إيطاليا
إيطاليا ستكون في وضع
أفضل بالبقاء في منطقة
اليورو وتنفيذ اإلصالحات،
لكننا نخشى أن يصبح
الخروج أكثر ترجيحا بمرور
الوقت ،فقد أصبحت أشبه
بقطار خرجت قاطرته
عن القضبان؛ وربما تكون
مسألة وقت فقط قبل أن
تخرج العربات عن القضبان
خلف القاطرة.

ربما يقنع
اإليطاليون
أنفسهم بأن
لديهم ما يلزم
لتحقيق النجاح
بمفردهم في
االقتصاد
العالمي

كــان احتمال وصــول حكومة شعبوية
رافـضــة ألوروب ــا إلــى السطلة فــي إيطاليا
سببا في تركيز أذهان المستثمرين على
نـحــو لــم نـشـهــده إال فــي ِقـلــة مــن األح ــداث
األخــرى هــذا العام ،فقد اتسع الفارق بين
العائد على السندات اإليطالية واأللمانية
بشكل حاد ،مما يشير إلى أن المستثمرين
ينظرون إلى إيطاليا على أنها رهان أكثر
خ ـط ــورة ،كـمــا انـخـفـضــت أس ـع ــار األسـهــم
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة -وخ ـص ــوص ــا أسـ ـه ــم ال ـب ـنــوك
المحلية ،أفضل وكيل لمخاطر البالد -في
حين ارتفعت عــاوة التأمين ضد العجز
السيادي ،وهناك مخاوف حتى من تسبب
إي ـطــال ـيــا ف ــي إش ـع ــال ش ـ ــرارة أزمـ ــة مــالـيــة
ً
عــالـمـيــة أخـ ــرى ،وخ ـصــوصــا إذا تحولت
انتخابات جديدة إلى استفتاء على اليورو
بحكم األمر الواقع.
حتى قبل انتخابات مارس في إيطاليا،
حيث استحوذت حركة النجوم الخمسة
الشعبوية وحــزب الــرابـطــة اليميني على
أغلبية برلمانية مجمعة ،حــذر نــا مــن أن
الـســوق كــانــت تشعر بـقــدر مبالغ فيه من
الــرضــا إزاء إيطاليا ،واآلن تجد إيطاليا
نفسها في أكثر من مجرد أزمــة سياسية
عابرة ،إذ يتعين عليها أن تواجه معضلة
وطنية جوهرية :االختيار بين البقاء مكبلة
بــال ـيــورو أو م ـحــاولــة اس ـت ـعــادة الـسـيــادة
االقتصادية والسياسية والمؤسسية.
نحن نظن أن إيطاليا ستسوي أمورها
وتبقى في منطقة اليورو في األمد القريب،
وإن كان ذلك لمجرد تجنب الضرر الذي قد
يحدثه االنفصال الكامل النطاق ،ولكن في
األمد البعيد ،ربما تستسلم إيطاليا على
نـحــو مـتــزايــد إلغـ ــراء الـتـخـلــي عــن العملة
الموحدة.
م ـن ــذ ع ـ ــادت إي ـط ــال ـي ــا إل ـ ــى آلـ ـي ــة سـعــر
ال ـص ــرف األوروبـ ـي ــة ف ــي ع ــام  -1996بعد
انـسـحــابـهــا مـنـهــا فــي ع ــام  -1992سلمت
سيادتها النقدية للبنك المركزي األوروبي،
وف ــي الـمـقــابــل تـمـتـعــت ب ـم ـعــدالت تضخم
وتكاليف اقـتــراض أقــل كثيرا ،األمــر الــذي
أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض كـبـيــر ف ــي مــدفــوعــات
ال ـف ــوائ ــد -م ــن  %12م ــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي إلـ ــى  -%5ع ـلــى دي ـن ـهــا ال ـعــام
الضخم.
ومـ ــع ذلـ ــك كـ ــان اإلي ـط ــال ـي ــون يـشـعــرون
بعدم ارتياح لفترة طويلة إزاء االفتقار إلى
سياسة نقدية مستقلة ،وقد طغى الشعور
ب ـف ـقــدان ال ـس ـي ـطــرة تــدري ـج ـيــا ع ـلــى مــزايــا

عضوية اليورو ،والواقع أن تبني اليورو
خلف عواقب ضمنية هائلة على الماليين
من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
الـتــي كــانــت ذات يــوم تعتمد على خفض
قيمة العملة دوري ــا للتعويض عــن أوجــه
القصور التي تعيب النظام االقتصادي في
إيطاليا واالحتفاظ بالقدرة على المنافسة.
وأوجــه القصور معلومة جيدا :جمود
سوق العمل ،وانخفاض االستثمار العام
والخاص في مشاريع البحث والتطوير،
وارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـت ــوي ــات ال ـف ـس ــاد وال ـت ـه ــرب
الضريبي ،واختالل وارتفاع تكلفة النظام
ال ـقــانــونــي وال ـب ـيــروقــراط ـيــة ال ـعــامــة ،ومــع
ذلــك استشهدت أجـيــال عــديــدة مــن القادة
السياسيين اإليطاليين بالقيود الخارجية،
ال الـ ـض ــرورة الـمـحـلـيــة ،ع ـنــدمــا اض ـطــرت
إلــى تنفيذ اإلصــاحــات البنيوية الالزمة
لاللتحاق بعضوية اليورو ،وبالتالي تعزز
الشعور بــأن اإلصــاحــات كانت مفروضة
على إيطاليا.
وتعني خسارة السيادة النقدية أن هناك
بالفعل سلسلتين من القيادة السياسية
في إيطاليا ،إحداهما تمتد من الحكومة
األلمانية ،عبر المفوضية األوروبية والبنك
المركزي األوروبي إلى الرئاسة اإليطالية،
ووزارة الخزانة ،والبنك المركزي .وتضمن
سلسلة الـقـيــادة "الـمــؤسـسـيــة" ه ــذه وفــاء
إيطاليا بالتزاماتها ا لــدو لـيــة والتزامها
الصارم بقواعد االتحاد األوروبي المالية،
بـصــرف الـنـظــر عــن الـتـطــورات السياسية
الداخلية.
وتبدأ سلسلة القيادة األخــرى برئيس
الـ ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي وت ـم ـتــد ع ـبــر وزارات
الحكومة المسؤولة عن الشؤون الداخلية،
وفــي أغلب الـحــاالت تتحاذى السلستان،
ول ـك ــن ع ـنــدمــا ي ـك ــون األم ـ ــر خ ــاف ــا لــذلــك،
ي ـن ـشــأ الـ ـص ــراع ح ـت ـمــا ،ومـ ــن ه ـنــا نـشــأت
األزمة الحالية ،التي بلغت ذروتها عندما
حـ ـ ــاول رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـك ـلــف تـعـيـيــن
رج ــل االق ـت ـصــاد ال ــراف ــض ألوروبـ ــا بــاولــو
سافونا وزيــرا قادما لالقتصاد والمالية
في إيطاليا دون التشاور أوال مع سلسلة
القيادة األخرى ،وقد ُر ِفض التعيين من ِق َبل
الرئيس اإليطالي.
ولنعد اآلن إلى السؤال حول ما إذا كانت
إيطاليا ستختار اآلن التحرر من قيودها،
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ــزاي ــا الـ ـي ــورو ف ــإن ــه لم
يلب احتياجات إيطاليا اقتصاديا ،حتى
أن نصيب الـفــرد الحقيقي (الـمـعــدل تبعا

للتضخم) فــي ا لـنــا تــج المحلي اإلجمالي
أصـبــح حــالـيــا أق ــل مـمــا ك ــان عليه عندما
ب ــدأت تـجــربــة ال ـي ــورو فــي ع ــام  ،1998في
حـيــن تمكنت حـتــى الـيــونــان مــن تسجيل
الـنـمــو ،على الــرغــم مــن كـســادهــا منذ عام
 2009فصاعدا.
قــد يفسر بـعــض الـمــراقـبـيــن ه ــذا األداء
الـهــزيــل بـحـجــة أن منطقة ال ـي ــورو تشكل
اتحادا نقديا غير مكتمل ،وأن دول "القلب"
مثل ألمانيا تستنزف العمالة ورأس المال
من دول "األطراف الخارجية" مثل إيطاليا،
وربما يرد آخــرون بأن اإليطاليين فشلوا
في االلتزام بالقواعد والمعايير ،وتنفيذ
اإلصــاحــات ،التي يقوم عليها أي اتحاد
نقدي ناجح.
لكن التفسير الحقيقي لــم يعد مهما،
ذلــك أن السرد السائد في إيطاليا يحمل
اليورو المسؤولية عن الوعكة االقتصادية
التي تعيشها البالد ،واآلن تملك األحزاب
السياسية الـتــي دعــت صــراحــة أو ضمنا
إلى ترك منطقة اليورو أغلبية برلمانية،
ومن المرجح أن تحتفظ بها في انتخابات
أخرى في وقت الحق من هذا العام أو في
أوائل .2019
إذا واج ـ ــه اإلي ـط ــال ـي ــون االخ ـت ـي ــار بين
االحـتـفــاظ بالعملة الـمــوحــدة أو التخلي
عنها ،فإن استطالعات الرأي األخيرة تشير
إلى أنهم سيقررون في البداية البقاء ،خوفا
من اندفاع المودعين السترداد ودائعهم
لدى البنوك اإليطالية وارتفاع الدين العام،
كما حدث في اليونان في الفترة من 2012
إلــى  ،2015لكن التكاليف الطويلة األجــل
الـمـتــرتـبــة ع ـلــى ال ـب ـقــاء ف ــي الـ ـن ــادي ال ــذي
تهيمن عليه قــوا عــد انكماشية متأصلة
تمليها ألـمــانـيــا ربـمــا تـغــري اإليطاليين
بالرحيل .وقد يأتي هذا القرار في خضم
أزم ــة مــالـيــة عــالـمـيــة أخـ ــرى ،أو ك ـســاد ،أو
صــدمــة مختلفة تــدفــع الـعــديــد مــن ال ــدول
الهشة إلــى ال ـخــروج مــن ال ـيــورو فــي وقت
واحد.
واإليـ ـط ــالـ ـي ــون م ـث ـل ـهــم ك ـم ـث ــل أن ـص ــار
الخروج من االتحاد األوروبي في المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ،رب ـم ــا ي ـق ـن ـعــون أن ـف ـس ـهــم ب ــأن
لديهم ما يلزم لتحقيق النجاح بمفردهم
فــي االقـتـصــاد الـعــالـمــي ،فإيطاليا لديها
قطاع صناعي ضخم قادر على التصدير
َ
إل ــى مختلف أن ـحــاء ال ـعــالــم ،وسيستفيد
الـمـصــدرون مــن العملة األض ـعــف ،وربما
تستسلم إيطاليا إلغراء التفكير في الهروب

من الـيــورو قبل أن تغلق هــذه الصناعات
أب ــواب ـه ــا أو تـنـتـهــي ب ـهــا ال ـح ــال إل ــى أيــد
أجنبية ،كما بدأ يحدث اآلن بالفعل؟
إذا سلك اإليطاليون في نهاية المطاف
هذا المسار ،فسيتحمل التكاليف المباشرة
المدخرون المحليون ،الذين سيعاد تقويم
مدخراتهم بالليرة اإليطالية المخفضة
القيمة ،وستظل التكاليف أكبر إذا تسبب
خ ـ ــروج إي ـطــال ـيــا ف ــي انـ ـ ــدالع أزم ـ ــة مــالـيــة
أخــرى مع العطالت المصرفية وضوابط
رأس المال ،وفي مواجهة هذه االحتماالت
رب ـمــا ي ـقــرر اإلي ـطــال ـيــون ال ـب ـقــاء كـمــا فعل
الـيــونــانـيــون فــي ع ــام  ،2015لكنهم ربما
يقررون أيضا إغماض أعينهم والقفز إلى
المجهول.
رغ ـ ــم أن إي ـط ــال ـي ــا س ـت ـك ــون ف ــي وض ــع
أفضل بالبقاء في منطقة اليورو وتنفيذ
اإلص ــاح ــات وف ـق ــا ل ــذل ــك ،فـنـحــن نخشى
أن يصبح الـخــروج أكثر ترجيحا بمرور
الوقت ،فقد أصبحت أشبه بقطار خرجت
قاطرته عن القضبان؛ وربما تكون مسألة
وقـ ــت ف ـق ــط ق ـب ــل أن ت ـخ ــرج الـ ـع ــرب ــات عــن
القضبان خلف القاطرة.
* نورييل روبيني أستاذ علوم
االقتصاد في كلية شترين إلدارة األعمال
في جامعة نيويورك .وبرونيللو روزا
باحث مشارك في مركز المخاطر
الجهازية التابع لكلية لندن لالقتصاد.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

إذا واجه اإليطاليون
االختيار بين
االحتفاظ بالعملة
الموحدة أو التخلي
عنها فإن استطالعات
الرأي تؤكد أنهم
سيقررون في البداية
البقاء
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ً
تأخر رصد درجات الفصل الدراسي الثاني أثر سلبا
على تسجيل «صيفي التطبيقي»

«المستقلة» لـ ةديرجلا  :أعداد من طلبة «األساسية» لم يتمكنوا من استكمال جداولهم
•

أحمد الشمري

أكد المنسق العام للقائمة
المستقلة في «التطبيقي» أحمد
العتيبي ،أن تأخر رصد درجات
الفصل الدراسي الثاني يعد أحد
األسباب الرئيسية وراء عدم
تسجيل أعداد كبيرة من الطلبة
للشعب الدراسية بـ«الصيفي».

ر غ ــم تـعــز يــز مـيــزا نـيــة الفصل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ف ــي الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والـ ـت ــدري ــب ،فـ ــإن ه ـن ــاك أع ـ ــدادا
كبيرة من الطلبة لم يستطيعوا
اس ـت ـك ـمــال جــداول ـهــم الــدراس ـيــة
بسبب الشعب الدراسية المغلقة
ال ـت ــي أص ـب ـحــت هــاج ـســا ي ــؤرق
طموحهم فــي ا لـتـخــرج بالوقت
المناسب.
وق ـ ــال ال ـط ـل ـبــة ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
إن تــأ خــر ر صــد در ج ــات الفصل
ال ــدراس ــي ال ـثــانــي ال ـمــاضــي أثــر
س ـل ـب ــا ع ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة اس ـت ـك ـم ــال
ال ـ ـ ـجـ ـ ــداول ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـف ـصــل
الصيفي ،مشيرين إلى أن فترة
السحب واإلضافة انتهت أمس
دون ح ـ ــل ل ـل ـم ـش ـك ـل ــة « ،ف ـك ـي ــف
ي ـس ـت ـك ـم ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ج ــداولـ ـه ــم
الدراسية دون معرفة نتائجهم
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـثـ ــانـ ــي
الماضي؟!».
وطـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــوا ب ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد فـ ـت ــرة
ال ـس ـحــب واإلض ــاف ــة إل ــى نـهــايــة
األسبوع الجاري حتى يتنسى
لهم حل مشكلة رصد الدرجات،
مـ ـن ــاش ــدي ــن األقـ ـ ـس ـ ــام ال ـع ـل ـم ـيــة
ض ـ ـ ــرورة ط ـ ــرح ش ـع ــب دراسـ ـي ــة
إضافية تستوعب جميع الطلبة.

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـن ـســق
ال ـع ــام لـلـقــائـمــة الـمـسـتـقـلــة فــي
«ا لـتـطـبـيـقــي» ،أ حـمــد العتيبي،
إن مشكلة تأخر رصد الدرجات
أح ــد األس ـبــاب الــرئـيـسـيــة وراء
عــدم تسجيل ا ع ــداد كبيرة من
الطلبة للشعب الدراسية ،الفتا
إ ل ـ ــى ان ا لـ ـط ــا ل ــب ال يـسـتـطـيــع
تـسـجـيــل م ـق ــرر دراس ـ ــي جــديــد
دون مـ ـع ــر ف ــة ن ـت ـي ـج ــة ا ل ـم ـق ــرر
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـ ـ ــذي اجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــازه ف ــي
الفصل الماضي.
وأ ك ــد ا لـعـتـيـبــي فــي تصريح
ل ـ ـ ـ ـ «ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدة» ،أن ا لـ ـق ــا ئـ ـم ــة
تواصلت مع إدارة الهيئة لحل
مـشـكـلــة تــأخــر رص ــد الــدرجــات
بـ ــأسـ ــرع وقـ ـ ــت ،وال ـ ـتـ ــي وعـ ــدت
ب ــإب ــاغ ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة
د .عـ ـل ــي ا لـ ـمـ ـض ــف ل ـح ـل ـه ــا فــي
مــوعــد أقـصــاه نـهــايــة االسـبــوع
ال ـ ـجـ ــاري ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ه ـنــاك
نسبة كبيرة مــن مـقــررات كلية
ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة ل ــم تــرصــد
درجاتها كمقرر األدب الجاهلي
وغيره من المقررات.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ل الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي «أيـ ـ ــن
ا لـشـعــب ا لـتــي طــر حـتـهــا الكلية
والتي بلغت  70شعبة دراسية
ف ــي ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة؟» ،في

حـيــن أش ــار أن الـقــائـمــة حــذرت
س ــابـ ـق ــا م ـ ــن م ـش ـك ـل ــة ال ـش ـع ــب
ا لــدرا سـيــة المغلقة فــي الفصل
ال ـص ـي ـف ــي ،م ــوض ـح ــا أن ـ ــه بـعــد
تـ ـع ــزي ــز مـ ـي ــزانـ ـي ــة «ال ـص ـي ـف ــي»
اسـ ـتـ ـبـ ـش ــرت الـ ـق ــائـ ـم ــة خـ ـي ــرا،
ول ـ ـ ـك ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا صـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت ب ـ ــوض ـ ــع
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي فـ ـت ــرة ال ـس ـحــب
واإلضافة التي كانت نتائجها
دون جدوى.
وأ ضـ ــاف أن طــا ل ـبــات شعبة
األدب الجاهلي تعرضن لظلم
كـ ـبـ ـي ــر ل ـ ـعـ ــدم رص ـ ـ ــد ال ــدكـ ـت ــور
المسؤول عن المقرر لدرجاتهم
مـ ـم ــا أع ــاقـ ـه ــم فـ ــي ال ـت ـس ـج ـيــل،
ال فـ ـت ــا إ ل ـ ــى ان ه ـ ــذا اال م ـ ـ ــر أ ث ــر
سلبا على مسيرتهن الدراسية
وتخرجهن.
وط ــال ــب ال ـع ـت ـي ـبــي ب ـت ـمــديــد
فترة التسجيل المتأخر حتى
نـ ـه ــائـ ـي ــة االس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري،
والتنسيق مع األقسام العلمية
لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــب الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة
وطـ ـ ــرح ال ـم ــزي ــد م ـن ـه ــا ،مـبـيـنــا
أن «ا لـهـيـئــة تـسـتـطـيــع أن تحل
األزمـ ـ ـ ــة بـ ــأسـ ــرع وق ـ ـ ــت ،وع ـل ــى
المسؤولين أن يضعوا مطالب
القائمة ومشاكل الطلبة بعين
االعتبار».
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أكاديميا

ً
كويتيا أدخل
تفصل
بنها
جامعة
ً
صديقه االختبارات بدال منه
●

حمد العبدلي

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن عمادة
ً
كلية اآلداب بجامعة بنها في مصر فصلت طالبا
ً
ً
ً
ً
كويتيا مقيدا بها فصال نهائيا بعد تنسيقه مع
صــديــق كــوي ـتــي ل ــه غ ـيــر مـقـيــد بــالـجــامـعــة لــدخــول
االختبارات بدال منه.
وقالت المصادر إن الكلية أحالت منتحل صفة

الطالب إلى النيابة العامة للتحقيق ،مبينة أن عميد
الكلية ا تـصــل بالمكتب الثقافي الكويتي إلبالغه
الحادثة .من جهته ،قال مصدر مسؤول في سفارة
الكويت بالقاهرة لـ«الجريدة» إن الشاب الذي أحيل
إلى النيابة قاصر قانونيا ،ولم يتجاوز  16عاما،
ً
ً
وأن السفارة أرسلت محاميا للدفاع عنه ،موضحا
أن النيابة بعد استماع اقــوال الـشــاب قــررت اخــاء
سبيله بكفالة  2000جنيه إلى حين انتهاء القضية.

الحمود لمحاسبة من يدعو
إلى القبلية في الجامعة
أحمد العتيبي

ضرورة تمديد
فترة التسجيل
المتأخر حتى
نهاية االسبوع
الجاري
وفتح الشعب
الدراسية
العتيبي

شــدد رئـيــس جمعية أعـضــاء هيئة الـتــدريــس فــي جامعة الكويت،
د .إبــراهـيــم الـحـمــود ،عـلــى ض ــرورة محاسبة مــن يــدعــو إل ــى القبلية
والطائفية والحزبية في الجامعة ،مستغال حاجة الطلبة إلى اإلرشاد
والدخول لجامعة الكويت.
وذكر الحمود ،في تصريح أمس ،أن قيام مجموعة من األفراد بعمل
دعــايــات لتقديم خــدمــات للطلبة خريجي الثانوية العامة ،لتسهيل
أع ـمــال ـهــم ف ــي ال ـجــام ـعــة ،ت ـحــت مـسـمـيــات قـبـلـيــة أو تـخـصـيــص تلك
الخدمات ألبناء قبيلة ّ
معينة يعد من أعمال هدم المجتمع وتفتيت
الوحدة الوطنية ،ودعوة صريحة إلى التمرد على الدولة ومؤسساتها
ووحدتها .وطالب اإلدارة الجامعية بإجراء تحقيق فوري ،واستدعاء
كل من خالف أحكام وقوانين الجامعة والنشاطات الطالبية لتوقيع
الجزاءات التي تضمنتها اللوائح.
وأكد أن الواجب على الجامعة وإدارتها أصبح مضاعفا بضرورة
زيادة التوعية المجتمعية ،وإبراز خطورة الدعوات القبلية والطائفية
والفئوية ،والعمل على نبذ كل هذه الظواهر السلبية التي تؤدي حتما
إلى إضعاف الوحدة الوطنية.

لقاء تعريفي لطلبة
الثانوية عن «معلومات
الهندسة»
نـظــم قـســم ع ـلــوم الـمـعـلــومــات
بكلية علوم وهندسة الحاسوب
بجامعة ا لـكــو يــت لـقــاء تعريفيا
لطلبة وطالبات الثانوية العامة
خريجي القسم العلمي المقبلين
على المرحلة الجامعية أخيرا،
ل ـت ـعــريــف ال ـط ـل ـبــة ع ـلــى بــرنــامــج
علوم المعلومات وسياسة القبول
واإلجابة عن جميع االستفسارات
ذات الصلة.
وت ـط ــرق ال ـل ـقــاء إل ــى مـســاعــدة
الطلبة المقبلين على المرحلة
الجامعية على اختيار التخصص
الجامعي األنسب لهم ،وتعريفهم
على تخصص علوم المعلومات.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

مستشارو «هيئة األسواق» يجتمعون
مع الشركات المؤهلة للمزايدة

ً
«كامكو» و«الثالثية» ّقدما شرحا حول الجدول الزمني واإلجراءات
عقد مستشارو هيئة أسواق
المال ،شركة كامكو لالستثمار
والمجموعة الثالثية العالمية
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ،ب ـص ـف ـت ـه ـم ــا
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـمـ ــزايـ ــدة
عـلــى حـصــة مــن أسـهــم رأسـمــال
شركة بورصة الكويت لألوراق
ً
المالية ،اجتماعا أمس مع عدد
مــن ممثلي ا لـشــر كــات المحلية
المدرجة المؤهلة للمزايدة ،من
أجل تقديم شرح حول اإلجراءات
المتعلقة بعملية المزايدة.
وخـ ــال االج ـت ـم ــاع ،ت ــم إلـقــاء
نظرة عامة على معايير التأهيل
الخاصة بالمشغلين العالميين،
والجدول الزمني للعملية .كما
ت ــم خـ ــال االج ـت ـم ــاع ف ـتــح بــاب

economy@aljarida●com

الـ ـنـ ـق ــاش ــات مـ ــع الـ ـحـ ـض ــور مــن
ال ـج ـه ــات ال ـت ــي أبـ ـ ــدت رغـبـتـهــا
بالمشاركة في عملية المزايدة،
حيث أجــاب ممثلو مستشاري
عـمـلـيــة الـ ـم ــزاي ــدة ع ــن األس ـئ ـلــة
واالس ـت ـف ـس ــارات ال ـتــي طــرحـهــا
الحضور حول تفاصيل عملية
المزايدة.

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــم ،أكـ ـ ــد مـمـثـلــو
مـسـتـشــاري عـمـلـيــة ال ـمــزايــدة،
أهمية هذا االجتماع واألهداف
الـمــرجــوة مـنــه والمتمثلة في
مناقشة استفسارات الشركات
المحلية ،وتــوفـيــر الـمــزيــد من
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات واإلي ـ ـضـ ــاحـ ــات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة والـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـه ــذه
العملية .ويأتي هذا االجتماع
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــرص ه ـي ـئــة
أسواق المال على توفير كافة
المعلومات الــازمــة المتعلقة
بـعـمـلـيــة الـ ـم ــزاي ــدة ،وت ـن ـف ـيــذا
لـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة الـ ـت ــي
اتبعتها الـهـيـئــة مـنــذ انـطــاق
المشروع.
(رويترز)

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.763

السوق األول السوق الرئيسي

٤.725

٤.831

2.475 2.831 3.305

أميركا طلبت من «أوبك» زيادة إنتاج النفط

ً
بنحو مليون برميل يوميا ...واألسعار تتراجع
تراجعت أسعار النفط بنحو
 ٪٢مساء أمس األول،
وسجل الخام األميركي أدنى
مستوياته في نحو شهرين.

ذك ــرت قـنــاة بـلــومـبــرغ ،أمــس،
نـ ـق ــا ع ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة طـلـبــت من
ال ـس ـع ــودي ــة وم ـن ـت ـج ـيــن آخ ــري ــن
ف ــي مـنـظـمــة ال ـب ـل ــدان ال ـم ـصــدرة
ل ـل ـب ـتــرول (أوبـ ـ ــك) زي ـ ــادة إن ـتــاج

ً
البرميل الكويتي ينخفض  72سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  72سنتا في تداوالت أمس األول
ليبلغ  72.90دوالرا أميركيا مقابل  73.62دوالرا للبرميل في تــداوالت
يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس االول مع مواصلة
المستثمرين البيع في ظل زيادة اإلنتاج األميركي واحتمال نمو اإلمدادات
العالمية إضافة إلى التوترات التجارية .وانخفض سعر برميل نفط خام
القياس العالمي مزيج برنت  1.50دوالر ليصل عند التسوية إلى مستوى
 75.29دوالرا للبرميل كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس
الوسيط األميركي  1.06دوالر ليصل إلى مستوى  64.75دوالرا للبرميل.

الـ ـنـ ـف ــط ب ـن ـح ــو مـ ـلـ ـي ــون بــرم ـيــل
يوميا.
ج ــاء الـطـلــب بـعــد أن ارتـفـعــت
أسعار البيع بالتجزئة للبنزين
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ألعـلــى
مستوياتها فــي أ كـثــر مــن ثــاث
سـنــوات ،وبعد أن شكا الرئيس
دونالد ترامب علنا من سياسة
«أوبك» وارتفاع أسعار النفط في
تغريدة على «تويتر».
وقال التقرير إن الطلب يأتي
أيضا بعد قــرار واشنطن إعادة
ف ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى صـ ــادرات
إيـ ــران م ــن ال ـن ـفــط ،وه ــو م ــا أدى
ف ــي ال ـس ــاب ــق إل ـ ــى خـ ـ ــروج نـحــو
مليون برميل يوميا من األسواق
العالمية.
وتراجعت أسعار النفط بنحو
 2فــي الـمـئــة م ـســاء أم ــس األول،
وس ـجــل ال ـخ ــام األم ـي ــرك ــي أدن ــى
م ـس ـتــويــاتــه ف ــي ن ـحــو ش ـهــريــن،

مـتــراجـعــا عــن مـسـتــويــات الــدعــم
ال ـف ـنــي ،فــي الــوقــت ال ــذي واصــل
فيه المستثمرون البيع مع زيادة
اإلنتاج األميركي واحتمال نمو
اإلمــدادات العالمية ،إضافة إلى
التوترات التجارية.
وهبط خــام القياس العالمي
مــزيــج بــرنــت  1.50دوالر ،أو ما
يـعــادل  2فــي الـمـئــة ،فــي تسوية
العقود اآلجلة إلى  75.29دوالرا
للبرميل ،بينما أغلق خام غرب
تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوسـ ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي
مـنـخـفـضــا  1.06دوالر ،أو 1.6
بــالـمـئــة ،فــي الـعـقــود اآلجـلــة إلــى
 64.75دوالرا لـلـبــر مـيــل ،بعدما
سـ ـج ــل ف ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق أدن ـ ــى
مستوى منذ العاشر من أبريل
عند  64.57دوالرا للبرميل.
وت ـع ــرض ال ـخــامــان لـضـغــوط
جراء التوقعات بأن تعزز منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

إن ـت ــاج ـه ــا ق ــري ـب ــا ،ب ـع ــدم ــا ظـلــت
تقود تخفيضات في اإل مــدادات
بنحو  1.8مليون برميل يوميا
منذ يناير .2017
وا ل ـ ـت ـ ـقـ ــى وزراء ا لـ ـنـ ـف ــط مــن
السعودية واإل م ــارات والكويت
وال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر وسـ ـلـ ـطـ ـن ــة ع ـ ـمـ ــان،
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـي ـس ــت ع ـ ـضـ ــوا فــي
«أوبــك» ،يوم السبت في الكويت
في اجتماع غير رسمي.
وت ـ ـع ـ ـقـ ــد «أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك» اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
رسـمـيــا فــي  22ال ـج ــاري لــوضــع
سياسة اإل ن ـتــاج .و مــن المتوقع
أن ت ــواف ــق ع ـلــى زي ـ ــادة اإلن ـت ــاج
لتهدئة السوق ،وسط قلق حول
اإلمـ ــدادات مــن فـنــزويــا وإي ــران،
وبـعــد أن أب ــدت واشـنـطــن قلقها
من أن أسعار النفط ترتفع أكثر
مـ ــن ال ـ ـ ـ ــازم ،ب ـح ـس ــب مـ ــا قــال ـتــه
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ف ــي «أوب ـ ـ ــك» ل ـ
«رويترز» الشهر الماضي.

مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة الثالثة ...والسيولة نحو  10ماليين دينار
ارتفاع جميع األسواق الخليجية ...رغم ضغط أسعار النفط
●
شهدت تعامالت بورصة
الكويت خالل تعامالت هذا
األسبوع مفارقة غريبة بزيادة
سيولة السوق الرئيسي خالل
جلستي أمس ،وأمس األول،
وتراجع مستويات النشاط أي
كميات األسهم المتداولة بعد
تركز تعامالت على سهمي
«هيومن سوفت» أمس،
والجزيرة أمس األول ،واستمرار
حراك األخير أمس ،بوتيرة أقل
ليدعما سيولة سوقهما.

علي العنزي

أقفلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت الرئيسية
على ارتـفــاعــات جـيــدة فــي تعامالتها أم ــس ،إذ
ارتفع مؤشر السوق العام  0.22في المئة تعادل
 10.43نقاط ليقفل على مستوى  4763.60نقطة،
وســط سيولة بلغت  9.8ماليين دينار ،وكمية
أسهم متداولة بلغت  36مليون سهم ،نفذت من
خ ــال  1851صـفـقــة ،كــذلــك رب ــح مــؤشــر الـســوق
ً
األول بنسبة  0.11في المئة هي  5نقاط ومقفال
على مستوى  4725.39نقطة بسيولة  7.3ماليين
ديـنــار وبنشاط  16.6مليون سـهــم ،نـفــذت عبر
 1035صفقة ،كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي
 0.42فــي الـمـئــة ت ـســاوي  20.13نقطة ليستقر
عند مستوى  4831.64نقطة بسيولة  2.5مليون
دينار ،بكمية أسهم متداولة  19.4مليون سهم
نفذت من خالل  816صفقة.

غياب النشاط
شـ ـه ــدت ت ـع ــام ــات ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت خ ــال
تـعــامــات هــذا األس ـبــوع مـفــارقــة غريبة بــزيــادة
سيولة الـســوق الرئيسي خــال جلستي ،أمس
األول ،وأم ــس ،وتــراجــع مستويات الـنـشــاط أي
كميات األسـهــم الـمـتــداولــة بعد تــركــز تعامالت
على سهمي هيومن ســوفــت أم ــس ،والـجــزيــرة،
أمس األول ،واستمرار حراك األخير أمس ،بوتيرة
أقل ليدعما سيولة سوقهما إضافة إلى بعض
األسهم «القرين واالمتياز ومزايا» ...وجميعها
أسـهــم جـيــدة لناحية النشاط التشغيلي الــذي
ً
اعتمدته بــورصــة الكويت أخـيــرا للتقييم ،كما
المعمول به في مؤشرات فوتسي راسل لألسواق
الناشئة ،بينما زادت تعامالت بعض األسهم
ً
ال ـق ـيــاديــة م ــن نـشــاطـهــا خ ـصــوصــا أس ـهــم زيــن
وأجيليتي وعوضا تراجعات سهمي بيتك وبنك
بوبيان لتنتهي الجلسة خضراء على مستوى

أخبار الشركات
«التجاري» :ال علم لدينا عن مبادرة تسوية
أسهم «بوبيان»
قــال البنك الـتـجــاري الكويتي ،إنــه بـشــأن األحـكــام القضائية
الصادرة بخصوص النزاع القائم بين البنك والشركات الخمس
التابعة لشركة دار االستثمار حــول ملكية أسهم بنك بوبيان،
حسمت محكمة التمييز النزاع بإلزام الشركات الخمس المذكورة
ً
برد الثمن المدفوع مقابل األسهم المحكوم برد ملكيتها ،وعطفا
على الخبر المنشور بإحدى الصحف المحلية «جريدة الجريدة»
بعنوان «مبادرة لتسوية نزاع أسهم بنك بوبيان بنظام المقاصة»
ومضمونه بأن يتم سداد الشركات الخمس المذكورة لقيمة الثمن
المدفوع من البنك التجاري في صورة أسهم ،وعلى أن تتم إعادة
الباقي لشركة دار االستثمار.
وأكد «التجاري» أنه العلم لديه بالمبادرة المنوه عنها أعاله
وتفاصيلها ،كما لم يتلق أي اتصاالت أو مراسالت بشأنها ،وال
يزال ينتظر تنفيذ حكم محكمة التمييز المشار إليه ،الذي يمكن
من خالله حل األمور العالقة كما سبق.

مؤشراتها الثالثة وبسيولة مرضية ومتوزعة
ً
جيدا بين األسهم التشغيلية ،وكان غياب األسهم
الصغيرة بشكل أكبر هو أبرز منغصات الجلسة
إذ ازداد االبتعاد عن هذه األسهم ومنذ تطبيق
النظام الجديد قبل شهرين.
ً
خليجيا ،اكتست جميع مــؤشــرات األس ــواق
الـمــالـيــة الخليجية بــالـلــون األخ ـضــر وبـقـيــادة
أســواق مدرجة في مؤشرات األســواق الناشئة،

تباين أداء القطاعات في جلسة أمس إذ ارتفعت
مؤشرات خمسة قطاعات هي صناعة بـ  8.7نقاط
وخــدمــات استهالكية ب ـ  5.1نقاط وتأمين ب ـ 2.8

• ارتفاع احتياطات البنوك السائلة نتيجة غياب الدين الحكومي
• تباطؤ نمو عرض النقد لضعف نمو الودائع أقل من التوقعات العام الماضي
ارتفاع أسعار الفائدة
المحلية مع زيادة
متوقعة للفائدة
األساسية في مارس

أفــادت شركة أعيان العقارية بأن شركة شورى لالستشارات
الـشــرعـيــة قــامــت بصفتها ال ـمــراقــب الـشــرعــي لـلـشــركــة ،بــإصــدار
القرار الشرعي بشأن احتساب زكاة أسهم الشركة للفترة المالية
المنتهية فــي  31ديسمبر  ، ،2017الــذي يفيد بــأن مبلغ الزكاة
المستحق عن سهم الشركة هو  0.000895فلس للسهم الواحد.

قالت شركة الـمــدار للتمويل واالستثمار ،إن مجلس اإلدارة
اج ـت ـمــع أمـ ــس ،وت ــم تـشـكـيــل أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ،وأص ـبــح
ً
ً
حمد الذكير رئيسا لمجلس االدارة ،وعبدالله السيف نائبا له،
ً
وبعضوية كال من ماجد العلي ،ووليد العصفور ،وباسم المظفر.

أداء قطاعات بورصة الكويت

«الوطني» :نمو االئتمان يسجل أضعف أداء منذ 2012

«أعيان» :احتساب زكاة األسهم

تشكيل مجلس إدارة «المدار»

وبـ ـع ــد ح ــدي ــث االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـع ــال ـم ــي مـحـمــد
ال ـعــريــان بــوجــود ف ــرص فــي األسـ ــواق الناشئة
بعد تراجعات األخيرة ،مما عزز حظوظ معظم
مؤشرات أســواق المال الخليجية ودعها للون
األخضر ولثالث جلسات متتالية وبنسب نمو
كبيرة كــان ذلــك على الــرغــم مــن خسائر أسعار
الـنـفــط ال ـتــي ف ـقــدت  1.5ف ــي الـمـئــة م ــن قيمتها
ً
ليتداول برنت عند  74دوالرا وينخفض نايمكس

ً
إلى  65دوالرا للبرميل بنهاية تعامالت األسواق
الخليجية.

نقطة وبنوك بـ  2.2نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
خمسة قـطــاعــات هــي م ــواد أســاسـيــة ب ـ  4.5نقاط
والنفط والغاز بـ  1.2نقطة وعقار بـ  1.1نقطة وسلع
استهالكية بـ  0.75نقطة واتصاالت بـ  0.36نقطة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ورعاية صحية ومنافع وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم وطني قائمة السهم األكثر قيمة إذ
بلغت تداوالته  1.7مليون دينار وبارتفاع بنسبة
 0.68في المئة تاله سهم بيتك بتداول  1.5مليون
ديـنــار وبـتــراجــع بنسبة  0.39فــي المئة ثــم سهم
ً
زين متداوال  981ألف دينار وبنمو بنسبة 0.27
ً
في المئة ورابعا سهم هيومن سوفت بتداول 915
ً
ألف دينار وبأرباح بنسبة  4.7في المئة وأخيرا
سهم أجيليتي بتداول  643ألف دينار وبارتفاع
بنسبة  0.67في المئة.
وم ــن ح ـيــث قــائ ـمــة األس ـه ــم األك ـث ــر كـمـيــة جــاء
ً
أوال سهم بيتك إذ تــداول بكمية بلغت  3ماليين
ً
سهم وبتراجع بنسبة  0.39في المئة وجاء ثانيا
سهم زين بتداول  2.6مليون سهم وبنمو بنسبة
ً
ً
 0.27في المئة وجــاء ثالثا سهم وطني متداوال
 2.3مليون سهم بارتفاع بنسبة  0.68في المئة
ً
وجــاء رابعا سهم أبيار بتداول  2.2مليون سهم
ً
بتراجع بنسبة  0.54في المئة وجاء خامسا سهم
المستثمرون بـتــداول  2.1مليون سهم بخسارة
بنسبة  0.8في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم مدار
إذ ارتـفــع بنسبة  8.8فــي المئة تــاه سهم عربي
قابضة بنسبة  6.2في المئة ثم سهم أصول بنسبة
ً
 5.8في المئة ورابعا سهم م سلطان بنسبة  5في
ً
الـمـئــة وأخ ـي ــرا سـهــم هـيــومــن ســوفــت بنسبة 4.7
ً
في المئة .وكان أكثر األسهم انخفاضا في جلسة
األمس سهم استهالكية إذ انخفض بنسبة 56.8
في المئة تــاه سهم معادن بنسبة  20في المئة
ً
ثم سهم يوباك بنسبة  7.9في المئة ورابعا سهم
ً
قيوين أ بنسبة  5.2في المئة وأخيرا عقارية بنسبة
 4.8في المئة.

توقعات بنمو
االئتمان العام في
 2018بنسبة معتدلة
بين  4و%5

أف ـ ـ ـ ــاد تـ ـق ــري ــر لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني بأن قطاع االئتمان أنهى
الربع األول من عام  2018بنمو بلغ
 1.9في المئة على أساس سنوي
ً
في مارس مسجال أضعف نمو له
منذ يناير عام  ،2012إذ تأثر النمو
العام بالعديد من العوامل كضعف
االئتمان الممنوح لقطاع األعمال
وت ـ ــراج ـ ــع ط ـف ـي ــف فـ ــي ال ـ ـقـ ــروض
الشخصية ،إضافة إلــى استمرار
المؤسسات المالية غير المصرفية
بخفض المديونيات.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ت ـب ــاط ــأ نـمــو
االئتمان الممنوح لقطاع األعمال
(باستثناء المؤسسات المالية غير
المصرفية) إلى  1.5في المئة على
أســاس سنوي في مــارس من 3.4
في المئة في ديسمبر عام .2017
وفــي التفاصيل ،مــن المحتمل
أن اإلقبال على االقتراض ال يزال
ً
م ـتــأثــرا بـضـعــف ثـقــة المستثمر،
ً
لكن بعض القطاعات سجلت أداءا
ً
جيدا .إذ شهد االئتمان الممنوح
لـقـطــاع ال ـب ـنــاء والـتـشـيـيــد أفـضــل
ً
أداء ربع سنوي منذ  18شهرا رغم
ً
تدنيه قليال في مارس على أساس
سنوي ،وجــاء االئتمان الممنوح
لقطاع النفط والقطاعات األخرى

ً
ً
ج ـ ـيـ ــدا أيـ ـ ـض ـ ــا ،وسـ ــاهـ ــم ت ـس ــارع
الـمـبـيـعــات ال ـع ـقــاريــة ف ــي ارت ـفــاع
االئتمان الممنوح للقطاع العقاري
خالل الربع.
وت ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـمـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض
ً
الشخصية قليال في الربع األول
من عام ( 2018باستثناء االئتمان
الممنوح لـشــراء األوراق المالية)
ل ـي ـصــل إلـ ــى  7.1ف ــي ال ـم ـئــة على
أســاس سنوي في مــارس من 7.3
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي دي ـس ـم ـبــر ،وسـجــل
ً
ً
االقتراض ارتفاعا معتدال بلغ 189
مليون ديـنــار خــال الــربــع األول،
لـي ـب ـلــغ م ـس ـت ــوى دون مـتــوسـطــه
لفترة العامين والبالغ  230مليون
دي ـنــار نتيجة تـبــاطــؤ طفيف في
ّ
المقسطة الـتــي ال
نـمــو ال ـقــروض
ّ
والمقدمة
تزال عند مستوى جيد
لغرض شراء المنازل.
في الوقت نفسه ،شهدت وتيرة
ت ـق ـلــص ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـهــاك ـيــة
(المنصرفة لـغــرض ش ــراء السلع
ال ـم ـع ـ ّـم ــرة) ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـســارع
ل ـت ـصــل إلـ ــى  5.9 -ف ــي ال ـم ـئــة في
مـ ـ ــارس م ــن  4.9 -ف ــي ال ـم ـئ ــة فــي
ديسمبر.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــارعـ ـ ــت وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة خ ـف ــض
الـ ـم ــدي ــونـ ـي ــات فـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــات

المالية غير المصرفية (شركات
االس ـت ـث ـم ــار وال ـت ـم ــوي ــل ب ـص ــورة
رئـيـسـيــة) خ ــال ال ــرب ــع األول من
ّ
عام  ،2018إذ بلغ تقلص القروض
القائمة في القطاع أعلى مستوياته
فــي يناير ( 12.6 -فــي المئة على
أساس سنوي) ليستقر عند 11.5
في المئة في مارس.
ونـتـيـجــة لـعــدم دف ــع تــوزيـعــات
األربــاح خالل الربع األول من عام
 2018كما هي العادة ،أدى ذلك إلى
تراجع نمو ودائع القطاع الخاص
ل ـي ـصــل إلـ ــى  0.9ف ــي ال ـم ـئــة على
أساس سنوي في مارس.
ون ـت ــج ذلـ ــك ب ـس ـب ــب ،االرتـ ـف ــاع
الكبير في الودائع العام الماضي،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـبــاطــؤ ن ـمــو عــرض
النقد بمفهومه الواسع (ن )2ليصل
إلى  1.1في المئة فقط على أساس
سنوي في مارس.
لـكــن مــن الـمـتــوقــع أن تـتـســارع
وتيرته في أبريل حينما يبدأ أثر
توزيعات األربــاح بالظهور .وفي
ال ــوق ــت نـفـســه ،تحسنت ال ــودائ ــع
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ــرب ــع األول من
ع ــام  2018ب ـعــد تــراج ـع ـهــا خــال
العام الماضي ،منخفضة بنسبة
صغيرة بلغت  1.3في المئة على

أس ــاس سـنــوي مـقــارنــة ب ـ  3.5في
المئة في ديسمبر.
وارت ـف ـع ــت اح ـت ـيــاطــات الـبـنــوك
السائلة (النقد ،الــودائــع لــدى بنك
ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ،سـ ـن ــدات بنك
الكويت المركزي) في الربع األول
من العام  2018بواقع  287مليون
ديـ ـن ــار ل ـت ـصــل إلـ ــى  5.3م ـل ـيــارات
دينار ،أو  8.3في المئة من إجمالي
األص ـ ـ ـ ـ ــول ،ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع غ ـي ــاب
اإلص ـ ـ ــدارات ال ـس ـيــاديــة بـعــد وقــف
قــانــون الــديــن ال ـعــام فــي سبتمبر
.2017
إذ م ـ ــن ا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن تـسـتـمــر
الـسـيــولــة فــي االرت ـف ــاع ه ــذا الـعــام
نتيجة استحقاق  1.2مليار دينار
م ــن أدوات ال ــدي ــن ال ـع ــام المحلية
وغياب االقتراض الحكومي.
وارتفعت أسعار الفائدة المحلية
في الربع األول من عام  2018قبل
االرتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـم ـت ــرق ــب ف ــي ال ـف ــائ ــدة
األســاسـيــة فــي م ــارس ،إذ ارتفعت
أسعار الفائدة على ودائع العمالء
بواقع  16إلى  21نقطة أساس في
جميع فترات االستحقاق.
ك ـمــا ارت ـف ــع س ـعــر ال ـف ــائ ــدة بين
ال ـب ـنــوك (اإلن ـت ــرب ـن ــك) ألج ــل ثــاثــة
أشهر بواقع  10نقاط أساس ليصل

إلـ ــى  1.90ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي مـ ــارس.
وارت ـف ــع مـعــدلــه مـنــذ ذل ــك الـحـيــن،
حيث بلغ سعر عرض الكيبور في
مــايــو لـفـتــرة ثــاثــة أش ـهــر  2.0في
المئة ،ما دون سعر العرض على
الليبور للدوالر.
ويـ ـت ــوق ــع أن ي ـن ـه ــي م ـس ـتــوى
االئـتـمــان عــام  2018عند  4إلــى 5
في المئة وسط قوة نمو االقتصاد
مقابل ارتفاع أسعار الفائدة .لكن
هناك العديد من اإليجابيات ،مثل
توقعات بتسارع وتـيــرة التمويل
للمشاريع بعد ثبات وتيرة ترسية
ال ـم ـشــاريــع م ـنــذ ع ــام  2017حتى
م ـط ـلــع  ،2018واحـ ـتـ ـم ــال ارت ـف ــاع
ق ـ ـ ــروض ال ـم ـس ـت ـه ـلــك وال ـ ـقـ ــروض
ً
المتعلقة بقطاع التجزئة تماشيا
مـ ــع ال ـ ـتـ ــزايـ ــد ال ـم ـس ـت ـم ــر فـ ــي ثـقــة
وإنفاق المستهلك ،وتدني أسعار
العقار مما قد يشجع اإلقبال على
االق ـتــراض لـغــرض ش ــراء الـمـنــازل،
واالرتـ ـف ــاع الـمـتــوقــع فــي االئـتـمــان
الـمـمـنــوح لـقـطــاع الـنـفــط لتمويل
برنامج شركة الـبـتــرول الكويتية
ال ـ ـتـ ــوس ـ ـعـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
اسـتـثـمــار  113مـلـيــار دوالر على
مدى السنوات الخمس المقبلة ،مع
بداية االقتراض في القريب العاجل.
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انخفضت  %37.3في الربع األول والسعودية العامل الرئيس للتراجع ...وتحسن الصفقات بالكويت

تراجع عدد الصفقات ،التي
تم تنفيذها في منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي
 %11.3مقارنة بالفترة
المماثلة وبلغ 126.854
صفقة في الربع األول من
عام  .2018وتعد السعودية
العامل الرئيسي لهذا التراجع،
ً
نظرا إلى هبوط قيمة الصفقات
العقارية في المملكة %50
على أساس ربع سنوي في الربع
األول من عام .2018

تراجع عدد صفقات المبيعات
العقارية في دول مجلس التعاون
الخليجي (باستثناء البحرين)
في الربع األول من عام  2018على
أســاس ربع سنوي ،إذ انخفضت
ال ـق ـي ـم ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـص ـف ـقــات
بنسبة  37.3فــي المئة فــي الربع
األول من عام  2018وبلغت 21.5
ً
مليار دوالر مقابل  34.2مليارا في
ً
الربع الرابع من عام  ،2017وفقا
لتقديرات بحوث "كامكو".
وأظهرت تقديرات "كامكو" أن
عدد الصفقات ،التي تم تنفيذها
في المنطقة تراجع  11.3في المئة
مـقــارنــة بــالـفـتــرة الـمـمــاثـلــة ،وبلغ
 126854صـفـقــة فــي الــربــع األول
من عام .2018
وفي التفاصيل ،تعد السعودية
الـعــامــل الرئيسي لـهــذا الـتــراجــع،
ً
نظرا إلــى هبوط قيمة الصفقات
العقارية بالمملكة بنسبة  50في
المئة على أساس ربع سنوي في
الــربــع األول مــن ع ــام  ،2018كما
تراجعت قيمة الصفقات العقارية
ف ــي دبـ ــي  28ف ــي ال ـم ـئ ــة م ـقــارنــة
بالربع الرابع من عام .2017
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ح ــافـ ـظ ــت
الـسـعــوديــة عـلــى مكانتها كأكبر
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق لـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى دول
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
باستحواذها على نسبة  48في
المئة من إجمالي قيمة الصفقات
العقارية و 42فــي المئة مــن عدد
الصفقات.
كما تراجعت مبيعات الوحدات
عـ ـل ــى ال ـم ـخ ـط ــط ف ـ ــي دب ـ ـ ــي ع ـلــى
أساس ربع سنوي من حيث عدد
الصفقات ( -25في المئة) حتى مع
تراجع إجمالي عدد الصفقات في
د بــي بنسبة  22فــي المئة ليبلغ
 9091صفقة خــال الفترة ذاتها.
لكن رغم ذلك ،فإن حصة مبيعات

ً
العقارات على المخطط ظل ثابتا
ع ـلــى أس ـ ــاس ربـ ــع س ـن ــوي خــال
الربع األول من عام .2018
وبالنسبة لعمان والكويت ،فقد
شهدتا زيادة في اتجاه الصفقات
على أساس ربع سنوي في الربع
األول من عام  2018وارتفاع قيمة
ال ـص ـف ـق ــات ب ـن ـس ـبــة  48و 44فــي
المئة على الـتــوالــي ،على أســاس
ربع سنوي.
وس ـجــل إج ـمــالــي الـتـسـهـيــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـمـ ـق ــدم ــة ل ـل ـق ـطــاع
ال ـع ـقــاري مــن ال ـب ـنــوك الخليجية
ً
في الربع األول من عام  2018نموا
بنسبة  3.2في المئة على أساس
ربع سنوي حيث بلغ  193.2مليار
دوالر.

وقــدمــت الـبـنــوك القطرية أكبر
ق ــدر مــن الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة
ب ـق ـي ـم ــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـل ـغ ــت 3.36
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر م ـ ــن االئـ ـتـ ـم ــان
اإلضافي على أساس ربع سنوي،
تبعتها البنوك السعودية (1.47
مليار دوالر).
أمـ ـ ــا ل ـن ــاح ـي ــة ق ـ ـ ــروض ال ــره ــن
الـ ـعـ ـق ــاري ،ف ـقــد ت ــراج ــع إج ـمــالــي
قروض الرهن العقاري الممنوحة
في دبــي  21في المئة وبلغ 30.7
مليار درهــم إمــاراتــي وفــق دائــرة
األراضـ ــي واألمـ ــاك فــي دب ــي ،في
حين تحسن عــدد قــروض الرهن
العقاري بنسبة  1في المئة خالل
الفترة نفسها.
وارتفعت القروض الممنوحة

«موديز» تثبت تصنيف «الخليج للتأمين» عند A3
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تثبيت وكالة "موديز"
لخدمات المستثمرين التصنيف االئتماني للمجموعة عند
المستوى  A3للقوة المالية للتأمين مع نظرة مستقبلية
مستقرة لجميع التصنيفات ،وذ لــك لعمليات المجموعة
في الكويت وعبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقــالــت الــوكــالــة ،إن التصنيفات االئتمانية الممنوحة
للمجموعة تعكس وضع الشركة القوي ومكانتها الريادية
في أسواقها المستهدفة ،وعالمتهما التجارية الراسخة في
المنطقة ،وربحيتها القوية بشكل مستمر ،والرسملة الجيدة
التي تتمتع بها واإلدارة القوية التي نجحت في تنفيذ نظام
حصين ومتطور إلدارة المخاطر.
أما العوامل التي ساهمت في هذاالتصنيف ،فتتمثل في
التحسينات الجوهرية في التصنيفات السيادية والبيئات
االقتصادية لشركاتها التابعة خارج الكويت ،إضافة إلى
التحسينات في جودة األصول.
ووفــق "مــوديــز" ،فــإن مجموعة الخليج للتأمين أسست
عالمة تجارية قوية عبر منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
إفريقيا ،إذ تعتبر من أكبر  10مجموعات تأمين في المنطقة.

وتعكس النظرة المستقرة للمجموعة توقعات "موديز"
ب ــأن تـحــافــظ الـمـجـمــوعــة عـلــى مـكــانـتـهــا الـســوقـيــة الـقــويــة
وعالمتها التجارية الراسخة في أسواقها الرئيسية مع
الحفاظ على الرسملة الجيدة وتحقيق نتائج قوية.
وبهذه المناسبة ،قــال خالد السنعوسي المدير األول
لـلـمـجـمــوعــة" :ن ـحــن ف ـخ ــورون بــالـتـقــديــر ال ــذي تـحـظــى به
أعمالنا في المنطقة من شركة موديز لخدمات المستثمرين،
ويساعد نشاط إدارة المخاطر المؤسسية الشامل لدينا مع
األدوات والتقنيات المناسبة على تحديد وقياس وإدارة
المخاطر على مستوى المجموعة بشكل فعال".
وأضاف السنعوسي ،أن الخليج للتأمين أول شركة
تــأم ـيــن ف ــي ال ـكــويــت ي ـتــم تـصـنـيـفـهــا م ــن ث ــاث وك ــاالت
تصنيف عالمية .فباإلضافة إلى موديز فإن المجموعة
حصلت على تصنيف بدرجة  Aمن وكالة ستاندرد آند
بوزر ومن آي أم بيست.
وأشار إلى أن وجود عالمة تجارية موحدة وقوية في
جميع الدول التي نعمل بها يساعد على تقديم خدمات
تأمينية ذات مستوى عالمي والتميز في هذا القطاع.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

خالد السنعوسي

مــن بــرنــامــج "سـكـنــي" الـمـقــدم من
وزارة اإلسكان في المملكة العربية
السعودية بنسبة  6.4فــي المئة
ع ـل ــى أس ـ ــاس ربـ ــع س ـن ــوي وب ـلــغ
 24900قرض في الربع األول من
عام .2018
وواص ـ ـلـ ــت إيـ ـ ـج ـ ــارات ال ـس ــوق
العقاري السكني في دول مجلس
التعاون الخليجي تراجعها في
ال ــرب ــع األول م ــن ع ــام  2018وإن
كــان بمعدل هامشي على خلفية
سعي المستأجرين إلى الحصول
على إ ي ـجــارات ميسرة وتفضيل
الوحدات السكنية صغيرة الحجم.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،أبـ ــدت بعض
أس ـ ــواق ال ـع ـق ــارات الـمـكـتـبـيــة في
ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ــض الـ ـم ــرون ــة مـثــل

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة "دان ـ ــة غ ـ ــاز" ،ال ـح ـصــول
على موافقة األغلبية الساحقة من حاملي
الصكوك على شروط وبنود صفقة "عطاء
العرض وعملية اسـتــدراج الموافقة" التي
أطلقتها الشركة بتاريخ  22مايو الماضي
إلع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة وإع ـ ـ ــادة ت ـم ــوي ــل ص ـكــوك
المضاربة.
وب ـت ــاري ــخ  1يــون ـيــو الـ ـج ــاري "ال ـمــوعــد
للحصول على رســوم المشاركة
النهائي ّ
المبكرة" ،تلقت الشركة موافقة  90.93في
المئة من حاملة شهادات الصكوك العادية
(معدل ربح  9في المئة) ،و 96.45في المئة
م ــن ح ــام ـل ــة ش ـ ـهـ ــادات ال ـص ـك ــوك ال ـقــاب ـلــة

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أمس أن التراجع
الحاد لألسواق الناشئة الشهر الماضي شهد بيع األجانب
سندات وأسهما بقيمة  12.3مليار دوالر.
و ق ــال معهد ا لـتـمــو يــل ا لــدو لــي إن ا لـتــد فـقــات الخارجية
انقسمت بالتساوي بين أ س ــواق ا لــد يــن واأل س ـهــم ،بينما
عـلــى مـسـتــوى الـمـنــاطــق كــانــت أكـبــر الـتـحــركــات فــي آسيا
بخروج  8مليارات دوالر و 4.7مليارات من إفريقيا والشرق
األوسط مجتمعين.
ُ
وسجلت مبيعات في نهاية أبريل أيضا ،مما يجعل هذه
ثاني أطول عملية بيع في األسواق الناشئة في سجالت
معهد التمويل الدولي .وكانت المدة األطول بعد انتخاب
الرئيس األميركي دونالد ترامب في نوفمبر .2016
و مــازا لــت تدفقات المحافظ إيجابية منذ بــدا يــة العام
عند نحو  46مليار دوالر ،لكنها منخفضة بشكل كبير،
مـقــار نــة بالمستوى المسجل فــي نـفــس ا لـفـتــرة مــن 2017
البالغ  134مليارا.
(رويترز)

تراجع العمالت االفتراضية...
و«بتكوين» تتداول دون  7500دوالر

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الكويت
تشير البيانات ،التي سجلتها
إحصائيات وزارة العدل الكويتية
إل ــى تـحـســن الـصـفـقــات الـعـقــاريــة
بمعدل  22في المئة على أساس
س ـن ــوي وارت ـف ــاع ـه ــا إلـ ــى 1.457
صفقة بيع.
أ مــا مــن حيث قيمة المبيعات
العقارية ،فقد ارتفعت بنسبة 43
في المئة إلى  830.3مليون دينار.
ومـ ــن أب ـ ــرز الـ ـع ــوام ــل ال ـم ـســاعــدة
في تحسن عمليات البيع ،تزايد
صـ ـفـ ـق ــات ال ـ ـش ـ ـقـ ــق ،إذ ارتـ ـفـ ـع ــت
مبيعات ذلك القطاع بأكثر من 166

«دانة غاز» :الموافقة على إعادة
هيكلة صكوك جديدة

 12.3مليار دوالر مبيعات األجانب
باألسواق الناشئة في مايو

تـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــات
االفتراضية خالل تعامالت
أم ــس ،رغ ــم ت ـقــاريــر ع ــن أن
بورصة العمالت الرقمية،
التي يقع مقرها في أميركا
"كوين بايز" ،ستتوسع في
اليابان.
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــت الـ ـعـ ـمـ ـل ــة
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
الـعــالــم "بـتـكــويــن"  1.03في
ا لـمـئــة إ لــى  7446.9دوالرا،
في  09:16صباحا بتوقيت
مكة المكرمة.
كما تراجعت "اإليثريوم"
 1.6في المئة عند 586.15
دوالرا ،وانخفضت الريبل
 65سنتا ،وهبطت "بتكوين
ك ـ ــاش"  4.1ف ــي ا ل ـم ـئــة إ لــى
 1071.8دوالرا.
وبلغت القيمة السوقية

أس ــواق دبــي والــريــاض والكويت
مع توافر معدالت شغور أحادية
الرقم ( 5في المئة –  9في المئة).
لكن الطلب على المكاتب ما زال
ً
مائال نحو المساحات الممتازة
وي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى تـ ــوافـ ــر الـ ـع ــرض
وال ـش ــروط الـمـيـســرة للمستأجر.
هـ ـ ــذا ومـ ـ ــا زال ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـج ــزئ ــة
ً
يــواجــه ريــاحــا معاكسة ،إذ يقوم
تجار التجزئة بتعزيز بصمتهم
فــي الـســوق والتعامل مــع تراجع
اتجاهات إنفاق المستهلك.
وتراجع أداء األسهم العقارية
المدرجة في البورصات الخليجية
المختلفة مـقــارنــة بـ ــاألداء الـعــام
ل ـل ـس ــوق م ـن ــذ ب ــداي ــة ع ـ ــام 2018
ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه .وكـ ـ ــان ال ـت ـبــاطــؤ

فــي أســاسـيــات جــانــب الطلب في
ً
القطاع العقاري واضحا في جميع
أنـ ـح ــاء ال ـم ـن ـط ـقــة وعـ ـل ــى صـعـيــد
األس ـه ــم ال ـم ــدرج ــة ،حـيــث تــراجــع
مؤشر تومسون رويترز العقاري
ال ـخ ـل ـي ـجــي ب ــأك ـث ــر م ــن  17.7فــي
المئة منذ بداية عام  2018وحتى
مايو.-2018
وك ــان ــت م ــؤش ــرات ال ـق ـطــاعــات
العقارية في السعودية واإلمارات
األسـ ـ ـ ــوأ أداء م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـع ــام
حتى تــاريـخــه ،ومنيت صناديق
االستثمار العقاري المتداولة في
السوق السعوي بتراجع نسبته
 22.3ف ــي ال ـم ـئــة م ـنــذ ب ــداي ــة عــام
 2018حتى مــايــو ،-2018إذ أنهت
جميع صناديق الريت باستثناء
صـنــدوق ج ــدوى ريــت تــداوالتـهــا
على تراجع.
ك ـم ــا تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـق ـط ــاع
ال ـع ـقــاري ال ـس ـعــودي ،ال ــذي يضم
أسهم شركات التطوير العقاري
بنسبة  21.2فــي المئة ،فــي حين
انـخـفـضــت م ــؤش ــرات الـقـطــاعــات
الـعـقــاريــة فــي دب ــي وقـطــر بنسبة
 19.7و 15.1في المئة على التوالي
خالل الفترة نفسها.

اإلجمالية للعمالت الرقمية
 334.23مليار دوالر.
وأعـ ـلـ ـن ــت "كـ ــويـ ــن ب ــاي ــز"
–ال ـتــي تـعـمــل فــي  32دولــة
بالفعل– أ مــس األول ،أنها
ستطلق مكتبا في اليابان،
وتخطط للعمل مــع وكالة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ف ــي
البالد ،للتأكد من امتثالها
للتنظيمات المحلية.
(أرقام)

للتحويل إلى أسهم (معدل ربح  7في المئة)،
مــع ع ــدم تـصــويــت أي مــن حملة الصكوك
ضد الصفقة ،متجاوزة بذلك الحد األدنى
المطلوب للموافقة على الصفقة والبالغ
 75في المئة.
ً
وهذا يعني أيضا أن اجتماع الجمعية
العمومية المقرر بتاريخ  13يونيو 2018
لحاملي شهادات الصكوك للموافقة على
ً
الـصـفـقــة سـيـكــون إج ـ ـ ً
ـراء شـكـلـيــا .وســوف
ت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة إطـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـس ـ ــوق ع ـلــى
المزيد من التفاصيل حول عرض العطاء
واالستبدال بمجرد انتهاء فترة اإلشعار.
وحول ذلك ،قال د .باتريك وارد ،الرئيس

في المئة على أساس ربع سنوي
في الربع األول من عام  2018إلى
أن بلغت  377.9مليون دينار ،في
حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة
 45في المئة على أســاس سنوي
بإتمام  352صفقة بيع.
وارتفع عدد الصفقات التجارية
بأكثر من الضعف في الربع األول
ً
م ــن عـ ــام  2018وص ـ ــوال إلـ ــى 27
صفقة ،في حين انخفضت قيمة
التعامالت بنسبة  8في المئة ،إذ
بلغت  112.1مليون دينار.
وش ـهــدت الـشـقــق ،الـتــي تشكل
ً
ً
ج ـ ــزءا ك ـب ـيــرا م ــن س ــوق اإلي ـج ــار
ال ـس ـك ـن ــي اسـ ـتـ ـق ــرار االتـ ـج ــاه ــات
اإليـ ـج ــاري ــة ف ــي ال ــرب ــع األول من
عام .2018
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري
المحلي الصادر عن بيت التمويل
الـكــويـتــي ،ظلت إي ـجــارات الشقق
في محافظتي العاصمة وحولي
م ـس ـت ـقــرة ك ـمــا ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع
م ــن عـ ــام  ،2017ح ـي ــث اس ـت ـقــرت
اإليـ ـج ــارات لـلـشـقــق الـمـكــونــة من
غــرف ـت ـيــن ف ــي ح ـ ــدود تـ ـت ــراوح ما
ً
ً
بين  390 340-دينارا كويتيا في
الشهر ،في حين تراوحت ايجارات
المساحات األكبر للشقق المكونة
مــن ثــاث غــرف فــي ح ــدود – 390
ً
 440دينارا في الشهر.
كما أشار التقرير إلى استقرار
مـ ـ ـع ـ ــدالت اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــار ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
األعـ ـم ــال ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي ال ـكــويــت
خــال الربع الرابع من عــام 2017
فــي حــدود تـتــراوح مــا بين  8و 9
ً
دنانير للمتر المربع شهريا.
أم ــا عـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ،فقد
ارت ـ ـفـ ــع كـ ــل مـ ــن ال ـط ــرف ـي ــن لـلـحــد
األدن ـ ــى واألع ـل ــى ب ـمــا يـشـيــر إلــى
ارت ـف ــاع الـطـلــب عـلــى الـمـســاحــات
المكتبية عالية ا ل ـجــودة مقارنة
بالعام السابق.

ً
التنفيذي لشركة دانة غاز" :يسرنا جدا أن
نحظى بـمــوا فـقــة أغلبية حملة الـصـكــوك،
والذي يؤكد على أن بنود الصفقة المقترحة
م ــن ق ـب ـل ـنــا ع ــادل ــة وتـ ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
الجميع.
ً
علما أن جميع حملة الصكوك حصلوا
على خيار االسـتـمــرار مــع الشركة كحملة
ل ـ ـش ـ ـهـ ــادات ص ـك ــوك ـه ــا أو ال ـ ـت ـ ـخـ ــارج مــن
استثماراتهم في الشركة ،واختار  96.7في
المئة منهم اال سـتـمــرار كحملة لشهادات
الصكوك الجديدة".
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اليابان تحذر من «تداعيات خطيرة» للسياسات األميركية
أعلنت الحكومة اليابانية أن
الرسوم الجمركية التجارية التي
فرضتها الواليات المتحدة على
حلفائها قد تحمل "تداعيات
خطيرة" على العالقات
والمنظومة التجارية العالمية
واصفة الوضع بالـ"مؤسف
ً
جدا".

قـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،إن
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة س ـت ـظــل
تــرب ـط ـهــا ع ــاق ــات ق ــوي ــة بـكـنــدا
والمكسيك واالتحاد األوروبي،
رغ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــرض رسـ ـ ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة
ضـخـمــة ع ـلــى واردات الـصـلــب
واألل ـم ـن ـي ــوم ال ـق ــادم ــة م ــن هــذه
البلدان.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت ال ـم ـت ـح ــدث ــة بــاســم
الـبـيــت األب ـيــض س ــارة ســانــدرز
خـ ـ ـ ــال إي ـ ـ ـجـ ـ ــاز صـ ـحـ ـف ــي دور
ب ــأن ــه "ت ــرب ـط ـن ــا ع ــاق ــات قــويــة
بــال ـم ـك ـس ـيــك وكـ ـن ــدا واالتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وتـ ـل ــك (الـ ـع ــاق ــات)
ستستمر على الرغم من وجود
الرسوم الجمركية".
إلى ذلك ،قال المتحدث باسم
رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة
تيريزا ماي إنها أبلغت الرئيس
األميركي دونــالــد تــرامــب خالل
ات ـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي ب ـ ــأن ال ــرس ــوم
الجمركية التي فرضتها بالده
على واردات الصلب واأللمنيوم
الـقــادمــة مــن االت ـحــاد األوروب ــي
"غير مبررة وتبعث على خيبة
األمل الشديدة".
وأض ـ ـ ــاف ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ،أن
"رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء أثـ ــارت ال ـقــرار
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض رسـ ـ ـ ــوم
جـمــركـيــة عـلــى واردات الصلب

واأللمنيوم القادمة من االتحاد
األوروبي ،والتي قالت إنها غير
مبررة وتبعث على خيبة األمل
الشديدة".
وأوضح أن الواليات المتحدة
والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ح ـل ـفــاء م ـقــربــون في
األمـ ــن ال ـق ــوم ــي ،ون ـ ــدرك أهـمـيــة
قيم التجارة الحرة والعادلة في
أن ـحــاء ال ـعــالــم .رئـيـســة الـ ــوزراء
أكـ ـ ـ ـ ــدت أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـح ــاج ــة
لحماية الوظائف".
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ن ـ ــددت
دول مجموعة بريكس الخمس
(ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل ،روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ال ـه ـن ــد،
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ،ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا)
بــال ـس ـيــاســة "ال ـح ـم ــائ ـي ــة" الـتــي
تنتهجها ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
واع ـت ـبــرت أن ـهــا "تـنـســف النمو
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي" ،وذلـ ـ ـ ـ ــك اثـ ـ ـ ــر قـ ـ ــرار
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــرسـ ـ ــوم
الجمركية التي تستهدف بشكل
خاص حلفاءها.
وجـ ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
وزراء خ ــار ج ـي ــة دول بــر يـكــس
ف ــي خ ـتــام اج ـت ـمــاع ع ـق ــدوه في
بريتوريا ،إنهم "يشددون على
تمسكهم الحازم بالتبادل الحر".
وأعربوا في بيانهم الختامي
عـ ـ ــن "م ـ ـعـ ــارض ـ ـت ـ ـهـ ــم ل ـل ـم ــوج ــة

الجديدة من الحمائية والتأثير
المنهجي لــاجــراء ات األحادية
ال ـجــانــب ال ـت ــي ال تـتـنــاســب مع
قواعد منظمة التجارة العالمية،
وتنسف التجارة الدولية والنمو
االقتصادي".
كما شدد وزراء خارجية دول
ب ــري ـك ــس ع ـل ــى "أهـ ـمـ ـي ــة وج ــود
اقتصاد عالمي منفتح وشامل،
ي ـت ـيــح ل ـك ــل الـ ـ ـ ــدول وال ـش ـع ــوب
التشارك في مكاسب العولمة".
و كـ ــا نـ ــت اإلدارة األ م ـي ــر ك ـي ــة
ق ـ ـ ــررت ال ـج ـم ـع ــة ف ـ ــرض رسـ ــوم
إض ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت  25ف ــي الـمـئــة
عـلــى واردات الـصـلــب و 10في
الـمـئــة عـلــى واردات األلـمـنـيــوم
اآلتـ ـي ــة م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
وكندا والمكسيك ،ما قد يفتح
الباب أمام حرب تجارية مدمرة
لالقتصاد العالمي.
وا خ ـ ـت ـ ـتـ ــم وزراء م ـ ـ ــال دول
مجموعة الـسـبــع اجـتـمــاعــا في
كندا السبت منددين بسياسة
واشنطن التجارية.
من جانبها ،أعلنت الحكومة
اليابانية أن الرسوم الجمركية
التجارية التي فرضتها الواليات
المتحدة على حلفائها قد تحمل
"تداعيات خطيرة" على العالقات
والمنظومة التجارية العالمية

«زين» تشارك فرحة القرقيعان مع مركز
الخرافي ألنشطة األطفال المعاقين
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن رعــاي ـت ـهــا
الرئيسية لحفل القرقيعان ،الذي
ن ـظ ـمــه م ــرك ــز الـ ـخ ــراف ــي ألنـشـطــة
األطفال المعاقين ،بحضور رئيس
مجلس إدارة مؤسسة سند الطفل
المعاق الكويتية سبيكة الجاسر،
وم ــدي ــر م ــرك ــز ال ـخ ــراف ــي ألنـشـطــة
األطفال المعاقين عائشة السالم.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن رعـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا ح ـفــل
ال ـقــرق ـي ـعــان ج ــاء ض ـمــن حملتها
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة "زي ــن
الشهور" ،وفي إطار استراتيجيتها
ال ــرائ ــدة فــي م ـجــاالت المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة واالس ـت ــدام ــة ،حيث
هدف الحفل إلى مشاركة األجواء
ال ـج ـم ـي ـل ــة وفـ ــرحـ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــات
الـ ـت ــراثـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـص ــاح ــب شـهــر
رمضان ،كالقرقيعان مع األطفال
م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة
وعائالتهم.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ت ـض ـمــن
ال ـعــديــد م ــن ال ـف ـق ــرات الـتــرفـيـهـيــة
والتفاعلية التي أدخـلــت البهجة
عـلــى ق ـلــوب األط ـف ــال وعــائــاتـهــم،
إضافة إلى توزيع الهدايا واأللعاب

سبيكة الجاسر وعائشة السالم مع مسؤولي «زين» وأطفال المركز
والقرقيعان ،الــذي قدمته الشركة
لرسم االبتسامة على وجوههم،
ضـ ـم ــن أن ـش ـط ـت ـه ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تـسـتـمــر ط ــوال
شهر رمـضــان ،والـتــي تـهــدف إلى
تـعــزيــز روح ال ـتــواصــل وتــرسـيــخ
ال ـ ـق ـ ـيـ ــم الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
المجتمع الكويتي.
وبينت أنها لطالما سعت إلى
ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،س ـ ـ ـ ــواء ب ــدع ـم ـه ــا

المباشر أو من خالل مساهماتها
ورعايتها للعديد من الفعاليات
واألن ـش ـط ــة الـمـخـتـلـفــة ،فــالـشــركــة
ت ــؤم ــن ب ـ ــأن م ـســؤول ـي ـت ـهــا ت ـجــاه
م ـ ـجـ ــاالت االس ـ ـتـ ــدامـ ــة أمـ ـ ــر ب ــال ــغ
األهمية بالنسبة لـهــا ،وينعكس
ذلك من خالل استراتيجية الشركة
فــي تـنــوع برنامجها الرمضاني
المكثف الذي يهدف إلى مشاركة
جميع فئات المجتمع بركة وفرحة
الشهر الفضيل.

وأضــافــت "زيــن" أنها لن تدخر
جهدا في تعزيز جسور اتصاالتها
م ــع ع ـم ــائ ـه ــا وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ــذي
تعمل فيه ،حيث لطالما سعت إلى
ترسيخ مفهوم االستدامة بشكل
عملي ،من خالل تكثيف برامجها
في شهر رمضان ،باعتبارها من
المؤسسات االقتصادية الــرائــدة
الـ ـت ــي ت ــؤم ــن ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا رس ــال ــة
والتزامات حقيقية تجاه المجتمع.

واص ـفــة الــوضــع بــأنــه "مــؤســف
للغاية".
ووج ـ ـ ــدت واش ـن ـط ــن نـفـسـهــا
م ـع ــزول ــة خـ ــال اج ـت ـم ــاع عـقــده
نهاية األسبوع وزراء مالية دول
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع ع ـلــى خلفية
الرسوم الجمركية المشددة التي
فرضتها على واردات الصلب
واأللمنيوم.
وقال الناطق باسم الحكومة
الـيــابــانـيــة يوشيهيدي ســوغــا،
إنـ ـ ــه "أم ـ ـ ــر م ــؤس ــف ل ـل ـغ ــاي ــة أن
الوضع لم يتحسن حتى بعدما
نقلت اليابان للواليات المتحدة
م ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
مختلفة".

ودخ ـلــت طــوكـيــو وواشـنـطــن
ف ـ ــي س ـ ـجـ ــال ب ـ ـشـ ــأن ال ـس ـي ــاس ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا رفـ ـض ــت
الواليات المتحدة إعفاء اليابان
م ــن ال ــرس ــوم ال ـتــي دخ ـلــت حيز
التنفيذ الجمعة ،و فـقــا لوكالة
"فرانس برس".
وقال سوغا للصحافيين ،إن
"إج ـ ــراء ات الحكومة األميركية
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـي ــر إل ــى
أنـ ـه ــا م ــرت ـب ـط ــة ب ــأم ـن ـه ــا تـثـيــر
قلقنا بشأن إمكانية تعطيلها
لألسواق العالمية".
وت ـ ــاب ـ ــع "إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ــك،
نعتقد أنها ستحمل تداعيات
خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون

االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـيــن الـحـلـيـفـتـيــن
 اليابان والواليات المتحدة -وعلى كافة المنظومة التجارية
الـمـتـعــددة األط ـ ــراف الخاضعة
ل ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
العالمية".
وألـ ـ ـق ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــاف الـ ـتـ ـج ــاري
بـظــالــه عـلــى ال ـعــاقــات الــوديــة
بين رئيس الــوزراء شينزو آبي
وال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب.
وأب ـ ـل ـ ـغـ ــت ط ــوكـ ـي ــو م ـن ـظ ـمــة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـش ـه ــر
الـمــاضــي ب ــأن لــديـهــا الـحــق في
ف ــرض رس ــوم تبلغ قيمتها 50
مليار ين ،ما يعادل  456مليون

دوالر على البضائع األميركية
وه ــو مــا ي ـعــادل تــأثـيــر الــرســوم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــم فــرض ـهــا
مــؤخــرا عـلــى منتجات الـيــابــان
من الصلب واأللمنيوم.
ووفـ ـ ـق ـ ــا آلخ ـ ـ ــر ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الصادرة ،بلغ الفائض التجاري
الياباني مع الواليات المتحدة
 615.7مليار ين ،ما يعادل 5.6
مليارات دوالر في أبريل ،وهي
زيـ ـ ــادة بـنـسـبــة  4.7ف ــي ال ـم ـئــة،
مردها إلــى ارتـفــاع الطلب على
السيارات ومعدات البناء.
(العربية نت)

 VIVAتعرض تجربة حية لخدمات  5Gفي الكويت
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ال ـكــوي ـت ـيــة  VIVAش ـب ـكــة الـجـيــل
الخامس  .5Gوباعتبارها شركة
االت ـ ـصـ ــاالت األولـ ـ ــى ف ــي الـكــويــت
التي تجلب هذه التقنية المنقطعة
ال ـن ـظ ـيــر إل ــى أرض ال ــواق ــع ،عبر
عـ ـ ــرض حـ ــي وح ـق ـي ـق ــي ل ـت ـجــربــة
العمالء مع التكنولوجيا ،تعكس
هــذه التجربة مــدى ال ـتــزام VIVA
مع عمالئها في تزويدهم بأحدث
التقنيات في عالم التكنولوجيا
التي تلبي طموحاتهم وحاجاتهم.
ويعد هذا اإلطالق مرحلة أولية
إلظ ـه ــار مـ ــدى ج ــاه ــزي ــة وق ـ ــدرات
 VIVAلـتــوفـيــر خ ــدم ــات  ،5Gأمــا
تــوفـيــرهــا بـشـكــل عـمـلــي للعمالء
فـ ـسـ ـيـ ـت ــم فـ ـ ـ ــور الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
موافقات المنظم.
وص ـ ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـقـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا فــي VIVA
المهندس ضــرار خــان" :إن تقنية
 5Gضمن التقنيات األح ــدث في
سلسلة أجيال االتصاالت ،لذا فإن
 VIVAتفخر بإطالق هذه الخدمة
ال ـم ـم ـيــزة ال ـتــي سـتـمـكــن الـعـمــاء
من تبادل المعلومات والتواصل
بسرعة عالية".
وأضاف خان" :لدينا في VIVA
الثقة والمعرفة واالبـتـكــار ،وهي
عــوامــل ستمكننا بـعــون الـلــه من

خان والعيسى والفضلي من VIVA
قيادة عصر الـ ،5Gلنثبت ريادتنا
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ت ـق ـن ـي ــات وخـ ــدمـ ــات
مـبـتـكــرة لـلـعـمــاء ع ـلــى مـسـتــوى
الكويت".
ً
وم ــا جـعــل ه ــذا اإلط ــاق فــريــدا
ه ـ ـ ــو ت ـ ـفـ ــاعـ ــل وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
والجمهور ألول مــرة مع خدمات
 5Gالتي قدمتها  ،VIVAوتشمل
هـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
اإلنـتــرنــت فــائــق الـســرعــة للغاية،
ووس ـ ــائ ـ ــط ال ـ ــواق ـ ــع االفـ ـت ــراض ــي
واألل ـعــاب ،والتحكم فــي الطائرة
بدون طيار على مستوى منخفض

ج ــدا وع ــرض الـفـيــديــو الـمـبــاشــر.
وك ــان ال ـحــدث مصحوبا بجناح
لشرح تفصيلي حول خدمات ،5G
حيث تمكن العمالء والصحافيون
م ـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــربـ ــة خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ــواق ـ ــع
االفتراضي بأنفسهم.
وكـ ــانـ ــت  VIVAن ـج ـحــت فــي
أ ب ـ ــر ي ـ ــل  2017ف ـ ــي ا لـ ـتـ ـج ــارب
الـفـنـيــة الـمـتـقــدمــة ع ـلــى تقنية
الجيل الخامس في مختبراتها،
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر هـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة مــن
تكنولوجيا ا لـنـطــاق العريض
الــاس ـل ـك ـيــة ال ـق ــادم ــة ف ــي عــالــم

االت ـص ــاالت بـعــد الـجـيــل الــرابــع
 .LTEوتهدف  5Gإلى قــدرة أعلى
واستجابة أفـضــل مــن شبكة 4G
ال ـح ــال ـي ــة ،والـ ـت ــي سـيـنـتــج عنها
زيـ ــادة ع ــدد مـسـتـخــدمــي الـنـطــاق
ال ـعــريــض ال ـم ـح ـمــول ،ف ـضــا عن
توفير سرعات جيجابت متعددة
في مختلف مناطق الكويت ،مما
يسمح للمستخدمين واأل جـهــزة
ع ـل ــى حـ ــد س ـ ـ ــواء بـ ــالـ ــدخـ ــول فــي
ح ـق ـبــة ج ــدي ــدة م ــن تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات ،إضــافــة إلــى تطبيق
إنترنت األشياء بصورة أفضل.
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«التجاري» يوقع اتفاقية مع «المعلومات المدنية»
لتسهيل إجراءات المعامالت المصرفية لعمالء البنك على جميع الصعد
أكد الشيخ أحمد الصباح حرص
«التجاري» على تقديم أحدث
المنتجات والخدمات المبتكرة
لعمالئه ،وتسهيل اإلجراءات
المصرفية لهم من خالل
االعتماد على استخدام خدمة
التوقيع اإللكتروني.

في إطار التعاون والتنسيق الدائم
الكويتي وهيئات
بين البنك التجاري ّ
ومؤسسات الدولة ،وقــع البنك مذكرة
ت ـفــاهــم م ـش ـتــركــة م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة ،ب ـهــدف تعزيز
التعاون والشراكة ،وتفعيل العديد من
الخدمات اإللكترونية التي من شأنها
تسهيل إجراءات المعامالت المصرفية
لعمالء البنك على الصعد كافة.
ووقع االتفاقية في المبنى الرئيسي
لـلـهـيـئــة ،رئ ـيــس مـجـلــس إدارة البنك
الشيخ أحمد الصباح ،والمدير العام
للهيئة مساعد العسعوسي ،بحضور
عدد من مسؤولي الجهتين.
وعلى هامش التوقيع ،أكــد الشيخ
أحمد الصباح حرص البنك على تقديم
أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة
لعمالئه ،وتسهيل اإلجراءات المصرفية
لهم من خالل االعتماد على استخدام
خدمة التوقيع اإللكتروني ،التي تعتمد
على مفهوم البنية التحتية للمفتاح
العام  ،PKوبذلك سيتمكن العميل الذي
ّ
فعل خدمة التوقيع اإللكتروني والرمز
ال ـس ــري لـبـطــاقـتــه ال ـمــدن ـيــة م ــن إت ـمــام
عمليات مصرفية نقدية متكاملة دون
الحاجة الستخدام األوراق والتوقيع
الـ ـحـ ـب ــري ع ـل ــى أي مـ ــن ال ـم ـس ـت ـنــدات
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـس ـح ــب في
يومنا هذا».
ً
وأوضح الصباح أن ذلك سيفتح بابا
ً
ً
جديدا وأفقا واسعة نحو عالم مصرفي
رق ـمــي جــديــد خ ــال م ــن األوراق تميز
ً
بــه البنك الـتـجــاري ،نـظــرا الستخدامه

مفهوم الـخــدمــات الــذاتـيــة عبر أجهزة
الخدمة الذاتية وأكشاك خدمة العمالء
المعروفة بـ  ،KIOSKمؤكدا أن هذا ليس
بغريب على «التجاري» ،إذ كان البنك،
ً
ومنذ عهد بعيد ،حريصا على إدخال
التكنولوجيا في جميع مجاالت أعماله،
فـهــو أول مــن أدخ ــل ماكينة «السحب
اآللي» في الكويت منذ أكثر من  35سنة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن بـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــورة األع ـ ـم ـ ــال
واإلنـجــازات المقدمة من الهيئة كانت
البطاقة المدنية الجديدة والحاضنة
لشريحة ذكية تحمل جميع المعلومات
التي تمكن البنك التجاري من االستفادة
من مزاياها وقراءتها ودمجها ضمن
عملياته المصرفية في مطلع عام ،2012
مما سهل لــه إع ــادة هندسة عملياته
المصرفية لتبدأ من البطاقة المدنية
وتنتهي بها.
ومن جانبه ،أكد المدير العام للهيئة

«الوطني» يرعى حفل وزارة التربية السنوي
لتكريم الطالب المتفوقين في الثانوية
ي ــرع ــى ب ـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  12ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ال ـح ـف ــل
الــرسـمــي لتكريم أوائ ــل خريجي
الثانوية العامة للعام الــدراســي
(  ،)2018 /2017تـ ـح ــت ر ع ــا ي ــة
وحـ ـض ــور وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
التعليم الـعــالــي الــدك ـتــور حامد
الـ ـع ــازم ــي ،ع ـل ــى م ـس ــرح الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
والتدريب في منطقة الشويخ.
ويتضمن الحفل تكريم نحو
 150طــالـبــة وطــال ـبــا مــن األوائ ــل
(كــويـتـيــون وغ ـيــر كــويـتـيـيــن) في
أقسام العلمي واألدبي والديني،
وأوائـ ـ ـ ـ ــل الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ـع ــام ــة فــي
م ـ ــدارس ال ـتــرب ـيــة ال ـخ ــاص ــة .كما
يكرم البنك الطلبة الفائزين في
مـســابـقــات الـتـمـيــز الـعـلـمــي التي
ً
تشارك فيها وزارة التربية محليا
ً
وخليجيا.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي فــي
إدارة العالقات العامة في البنك
عبدالمحسن الرشيد «إن رعاية
الوطني لحفل متفوقي المرحلة
الثانوية للعام الحادي عشر على
التوالي تأتي في إطار مسؤوليته
االجتماعية والتزامه تجاه قطاع
الـتـعـلـيــم ال ـ ــذي ي ـعــد االس ـت ـث ـمــار

ً
فـ ـي ــه أسـ ـ ــاسـ ـ ــا لـ ـتـ ـط ــور وت ـن ـم ـيــة
المجتمعات».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــرش ـ ـيـ ــد أن ال ـب ـن ــك
الوطني يحرص على دعم الشباب
الـكــويـتـيـيــن وال ـن ـهــوض بمختلف
النشاطات التعليمية واألكاديمية
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة ال ـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر وت ـن ـم ـي ــة
الـ ـكـ ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة وتـسـلـيـحـهــا
بالعلم والـمـعــرفــة ،لضمان تطور
ً
المجتمع ،مــؤكــدا أن هــذه الرعاية
التي التزم بها البنك ألكثر من عقد
هي جزء ال يتجزأ من التزام أشمل
وأكبر تجاه التعليم والطلبة.
ً
وأوضح أن البنك ال يدخر جهدا
فــي م ـســانــدة الـش ـبــاب الكويتيين
وتوفير كل ما يحتاجونه لمواصلة
مسيرة التفوق واإلنجاز وتحقيق
طموحاتهم ودعم التنمية والتقدم
ً
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـب ـي ـن ــا أن ال ـب ـنــك
يــؤمــن ب ـقــدرة ال ـطــاب والـطــالـبــات
وب ــإم ـك ــان ــات ـه ــم ال ـم ـت ـم ـ ّـي ــزة ال ـت ــي
ّ
ت ــؤهـ ـلـ ـه ــم ل ـت ـق ــدي ــم م ـ ــا ت ـح ـتــاجــه
ً
الكويت مستقبال ،خاصة في وجود
مؤسسات ق ــادرة على االستثمار
فــي الـكــوادر الــواعــدة وخلق فرص
وظيفية مستقبلية مناسبة لها.
ويـ ـق ــدم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
مختلف أ ش ـكــال ا لــد عــم للطالبات

عبدالمحسن الرشيد

وال ـ ـ ـطـ ـ ــاب م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
التعليمية والـتــدريـبـيــة الـتــي دأب
على إطالقها ورعايتها ،وتتضمن
ب ــرام ــج ت ــدري ــب بـمـعــايـيــر عالمية
ً
ومحترفة معدة خصوصا للكوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة مـ ــن الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن .كـمــا
يخصص الـبـنــك لطلبة ال ـمــدارس
دورات تدريب لتأهيلهم وتعريفهم
بمتطلبات سوق العمل ،ويضاف
إل ـ ــى ذل ـ ــك الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـب ــرام ــج
التدريبية للجامعيين والخريجين
مثل أكــاديـمـيــة الــوطـنــي وبرنامج
الشباب وبرامج مجموعة الموارد
البشرية وغيرها.

«غيتهاوس» تتخارج من محفظة عقارات
صناعية في أميركا بعوائد %128
بودي :نسعى إلى اقتناص أفضل الفرص االستثمارية

لقطة جماعية عقب توقيع االتفاقية
الـعــامــة للمعلومات الـمــدنـيــة مساعد
الـعـسـعــوســي ح ــرص الـهـيـئــة عـلــى أن
تضع جميع إمكاناتها وخدماتها في
مـتـنــاول مختلف الـجـهــات الحكومية
وم ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،الفـتــا
إل ـ ـ ــى أن الـ ـت ــوقـ ـي ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي مــن
أه ــم اس ـت ـخــدامــات الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة،
وأضحى ضــرورة لسالمة المعامالت
اإللكترونية التي تحرص الدولة على
توسيع استخداماتها من خالل البوابة
اإللكترونيةّ .
وثمن العسعوسي مبادرة
البنك وتعاونه مع الهيئة ،مما يعزز
ال ـش ــراك ــة الـم ـسـتـمــرة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
العام والخاص في خدمة المواطنين
والمقيمين بالكويتّ .
وأشار إلى أن الهيئة وقعت اتفاقيات
ومذكرات تفاهم مع  73جهة لتوفر لها
االستفادة من خدمات البنية التحتية
للمفتاح الـعــام  PKIإلص ــدار شـهــادات
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اقتصاد

إلكترونية ،كما تقدم الهيئة خدمات
ن ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـغ ــراف ـي ــة GIS
ألكثر من  60جهة وخدمات البيانات
اإلحصائية المجمعة.
وأعــرب عن ترحيبه بأي تعاون من
شأنه أن يسهل المعامالت في القطاعين
العام والخاص ،وذلك في إطار القانون
رقــم  20لسنة  2014بشأن المعامالت
اإللـكـتــرونـيــة ،وال ــذي نــص فــي الـمــادة
 23منه على أن «تتولى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية اإلشراف على بناء
وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من
التصديق والتوقيع اإللكتروني لدولة
الكويت ،وتلتزم الجهات المصرح بها
وفــق الـمــادة السابقة من هــذا القانون
بــالــربــط والـتـنـسـيــق م ــع الـهـيـئــة وفقا
ل ـل ـضــوابــط والـ ـش ــروط ال ـت ــي تضعها
الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة
في هذا الشأن».

أع ـل ـن ــت م ـج ـمــوعــة غ ـي ـت ـه ــاوس ال ـمــال ـيــة
إتمامها بنجاح عملية تخارج من محفظة
عقارات صناعية في الواليات المتحدة.
وقالت «غيتهاوس» ،في بيان صحافي،
إن عوائد الصفقة اإلجمالية على االستثمار
بلغت  128فــي الـمـئــة ،شــامـلــة الـتــوزيـعــات
والعائد على البيع ،حيث تم بيع المحفظة
ل ـش ــرك ــة م ـش ـتــركــة ب ـي ــن م ـج ـمــوعــة بــري ـنــان
االسـتـثـمــاريــة ،وهــي مجموعة استثمارية
أم ـيــرك ـيــة صــاح ـبــة خ ـب ــرة طــوي ـلــة واحـ ــدى
الشركات الخليجية.
وأضــافــت أن المحفظة الصناعية ،التي
ت ــم ب ـي ـع ـهــا ،ت ـت ـكــون م ــن  11عـ ـق ــارا ،وتـبـلــغ
م ـســاح ـت ـهــا االج ـم ــال ـي ــة  2.71م ـل ـي ــون ق ــدم
مربعة ،وموزعة على عدة واليــات مختلفة
ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،وه ـ ــي ج ــورجـ ـي ــا ،وإل ـي ـن ــوي،
ومـ ـيـ ـشـ ـيـ ـغ ــان ،ومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـس ــوت ــا ،وأوهـ ـ ــايـ ـ ــو،
وبنسلفانيا ،وتكساس ،حيث إن العقارات
مــؤجــرة بالكامل ،وهــي مجهزة الحتضان
األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وتـ ــديـ ــرهـ ــا ش ــرك ــة
متخصصة في هذا المجال.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
مجموعة غيتهاوس المالية فهد بودي عن
سعادته بهذا التخارج الناجح ،موضحا أن
االستثمار في هــذه المحفظة حقق عوائد
مميزة للمستثمرين ،وتم التخارج منها قبل
فترة الخمس سنوات المتوقعة.
واوضح بودي ان هذا التخارج يدل على
خ ـب ــرة الـمـجـمــوعــة ف ــي ال ـس ــوق االم ـيــركــي،
ك ـمــا ي ــؤك ــد ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى تـنـفـيــذ صـفـقــات
الشراء والبيع بمرونة عالية ،موضحا أن

فهد بودي
«غـيـتـهــاوس» رأت الــوقــت مالئما للتخارج
مــن ه ــذه الـمـحـفـظــة بـعــد نـحــو سنتين من
االستحواذ ،إذ حققت الهدف المطلوب منها.
وأك ـ ـ ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
المجموعة التي رسمت عام  2010والرامية
نحو خلق االستثمار في المحافظ العقارية
بالواليات المتحدة ،خاصة في ظل شراكتها
مع مجموعة برينان لالستثمار.
وأفاد بأن القطاع الصناعي في الواليات
المتحدة يشهد تطورا سريعا ،الفتا الى ان
المجموعة لديها رؤية متكاملة لالستفادة
مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــو ،كـ ـم ــا ت ـع ـم ــل ب ــاس ـت ـم ــرار
القـ ـتـ ـن ــاص والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن أفـ ـض ــل ال ـف ــرص
االستثمارية التي تمكنها من تحقيق افضل
العوائد للمستثمرين.

«وربة» ينظم البطولة الرمضانية «بيتك» يحتفل بالقرقيعان في «ديسكفري»
لكرة القدم لموظفيه

للسنة الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي،
نظم بنك وربة البطولة الرمضانية
لكرة القدم لموظفيه انطالقا من
اهتمامه بتوفير أنشطة متنوعة
تـتــاقــى مــع اهـتـمــامــات موظفيه
وت ـع ـنــى بـلـيــاقـتـهــم ال ـبــدن ـيــة في
ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .وت ـ ـ ـنـ ـ ــدرج ه ــذه
االنشطة تحت برنامج بنك وربة
للمسؤولية االجتماعية والــذي
يحرص من خالله على تخصيص
عدة أنشطة لموظفيه من شأنها
أن تعود عليهم بالنفع سواء على
المستوى الصحي أو العالقات
االنسانية والترابط بين الموظفين
لتعزيز روح الفريق.
وأقيمت البطولة التي استمرت
يوما واح ــدا على مالعب كورنر
خ ـل ــف أبـ ـ ـ ــراج الـ ـك ــوي ــت ،وش ـ ــارك
فيها  4فــرق مكونة مــن مختلف
االدارات تنافست بعرض مهاراتها
الرياضية بهدف الـفــوز باللقب،
وأضافت االجــواء الحماسية من
قبل زمــاء الموظفين والالعبين
خـ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـم ــزي ــد مــن
التنافس الودي بين الزمالء الذين
لعبوا بمهارة عالية.
واخـ ـتـ ـتـ ـم ــت الـ ـبـ ـط ــول ــة ب ـف ــوز
فريق قدامى وربة بالمركز االول،

وحصل فريق التمويل الشخصي
على الـمــركــز الـثــانــي ،كما حصل
ف ــري ــق  Black Listع ـلــى الـمــركــز
الـ ـث ــال ــث .وق ـ ــام أي ـم ــن الـمـطـيــري
ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــات ـص ــال
ال ـم ــؤس ـس ــي ب ـت ـكــريــم ال ـفــائــزيــن
بالمراكز الثالثة النهائية وتسليم
الفريق الفائز بالمركز األول كأس
البطولة .وفــي تعليقه على هذا
ال ـحــدث ،قــال المطيري :يسعدنا
أن يـشــارك الـعــديــد مــن موظفينا
في بطولة كرة القدم الرمضانية
هذه ،فنحن كبنك وربة نعي تماما
أهـمـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى أسـلــوب
حياة صحي وفـعــال ،لــذا نــرى أن
تنظيم هــذه األنشطة يعزز روح
الفريق الواحد والتنافس بودية
بين الموظفين في جو من المرح
األمر الذي سينعكس أيضا على
تقوية عالقة الموظفين ببعضهم.

جانب من المشاركة
نـظــم بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
«ب ـ ـي ـ ـت ـ ــك» حـ ـ ـف ـ ــل ق ـ ــرقـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــان ف ــي
مـ ـجـ ـم ــع دي ـ ـس ـ ـك ـ ـفـ ــري ،فـ ـ ــي اطـ ـ ــار
ب ــرن ــام ـج ــه ال ـح ــاف ــل ف ــي رم ـض ــان
«تواصل بالخير في شهر الخير
 »4وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية ،وحرصا على الحفاظ
عـلــى ال ـم ــوروث الشعبي األصـيــل
الــذي يؤكد تمسك البنك بهويته
المجتمعية ،واع ـتــزازه بالعادات
والتقاليد الكويتية.
وساهمت مشاركة «بيتك» التي
دأب البنك على القيام بها سنويا
في حفل القرقيعان هذا في ادخال
ال ـب ـه ـج ــة وال ـ ـ ـسـ ـ ــرور فـ ــي ن ـف ــوس
االط ـف ــال ،وه ــو مــا يعكس حــرص

البنك على التفاعل مع كل شرائح
المجتمع ومشاركتهم في مختلف
المناسبات.
وتضمن حفل قرقيعان مجمع
دي ـس ـك ـفــري الـ ــذي ش ـهــد ح ـضــورا
م ـت ـم ـي ــزا لـ ــاط ـ ـفـ ــال ،الـ ـع ــدي ــد مــن
الـفـقــرات الترفيهية والمسابقات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة وت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع ه ـ ــداي ـ ــا
القرقيعان.
وتـ ـمـ ـت ــد مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــات «بـ ـيـ ـت ــك»
بفعاليات القرقيعان لتشمل أماكن
مختلفة بما فيها جمعية متالزمة
ال ــداون ومعهد دسـمــان للسكري
والجمعية الكويتية ألولياء أمور
ال ـم ـعــاق ـيــن ومـسـتـشـفــى ال ـج ـهــراء
وغيرها .ولدى «بيتك» الكثير من

االنـشـطــة الرمضانية الـتــي تؤكد
ريـ ــادتـ ــه ف ــي ت ـح ـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ض ـم ــن بــرنــام ـجــه
الـ ـح ــاف ــل فـ ــي رم ـ ـضـ ــان «ت ــواص ــل
بالخير في شهر الخير  ،»4الذي
يشمل انشطة ومساهمات إنسانية
واجتماعية مـتـعــددة ،وم ـبــادرات
ت ــوع ــوي ــة وت ـ ــواص ـ ــا ي ــوم ـي ــا مــع
الجمهور ،تأكيدا على حرص البنك
على االلتزام برسالته االجتماعية
واالن ـس ــان ـي ــة ب ـمــا ي ــرس ــخ مـفـهــوم
المسؤولية االجتماعية ،ويهدف
الـ ــى دعـ ــم ك ــاف ــة م ـ ـبـ ــادرات الـعـمــل
التطوعي واالنساني ،انسجاما مع
القيم االجتماعية وتعزيزا الهداف
التنمية المستدامة.

ً
«بوبيان» يكرم الفائزين في مسابقة «رتل بإتقان» «المتحد» ينظم تدريبا لموظفي الخدمات
المصرفية الخاصة والمتميزة

جانب من التكريم
كـ ــرم ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ج ـم ـيــع ال ـف ــائ ــزي ــن في
مسابقته لحفظ القرآن الكريم (رتل بإتقان)،
التي نظمها البنك للعام الرابع على التوالي،
حيث تجاوز عدد المشاركين فيها  700من
الجنسين ،وبلغ عــدد المكرمين فــي جميع
المراحل  44فائزا.
وق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام لـبـنــك بــوب ـيــان وليد
ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت ،فـ ــي ك ـل ـمــة لـ ــه خ ـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال،
«يشرفني ان اك ــون معكم الـيــوم فــي حفلكم
هذا لتكريم مجموعة من خيرة ابنائنا من
حفظة كتاب الله ،والذين شاركوا في مسابقة
بنك بوبيان لحفظ وتجويد الـقــرآن الكريم
الرابعة ،والتي ينظمها البنك سنويا تحت
شعار رتل بإتقان».
واضـ ـ ــاف ال ـي ــاق ــوت ان م ـنــاف ـســات ال ـعــام
الـحــالــي شـهــدت اكـبــر ع ــدد مــن المشاركين
والـمـســابـقــات ف ــي ت ــاري ــخ الـمـســابـقــة ،حيث
تـجــاوز عــددهــم  700م ـشــارك ،مــن  7الــى 17
عاما ،ما يدل على مدى االقبال من قبل جميع
شرائح المجتمع على المشاركة في مثل هذه
المنافسات.
وشدد على أن إدارة بنك بوبيان ال تدخر

جهدا في المقابل ،ومع هذا النمو المتزايد
عاما بعد عــام من قبل المشاركين في دعم
المسابقة ،من خــال تسخير كل االمكانات
لنجاحها ورفع قيمة جوائزها ومكافآتها.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ذكـ ــر م ــدي ــر إدارة الـتــدقـيــق
الـشــرعــي فــي البنك الشيخ ف ــواز الكليب أن
المسابقة تعتبر االكثر تميزا على مستوى
البنوك الكويتية ،كونها مفتوحة للجميع،
سواء كانوا من أبناء عمالء البنك او غيرهم،
حيث يتجاوز إجمالي جوائز المسابقة 5000
دينار ،توزع على  44فائزا من الجنسين.
واضــاف الكليب ان إدارة البنك ضاعفت
قيمة الجوائز وعدد الفائزين نتيجة االقبال
الكبير على المشاركة في المسابقة ،متوقعا
ان تشهد الـعــام المقبل اقـبــاال اكـبــر فــي ظل
التطورات التي ستشهدها .وتقدم بالشكر
إلى األمانة العامة لألوقاف على ما بذلوه من
جهود في سبيل انجاح هذه المسابقة ،كما
شكر جميع اعضاء هيئة التحكيم واللجنة
المنظمة والمتطوعين وجميع الزمالء في
بنك بوبيان على ما قدموه من جهود كبيرة
في هذا االطار.

من ناحية اخرى ،أفاد الياقوت بأن «تنظيم
هــذه المسابقة يــأتــي فــي إط ــار حــرص بنك
بــوب ـيــان عـلــى الـمـســاهـمــة ف ــي تـنـشـئــة جيل
حــافــظ لـكـتــاب الـلــه ومـتــدبــر لمعانيه ،وهــو
م ــا يـنـعـكــس عـلــى اخ ــاق ــه وسـلــوكـيــاتــه في
المجتمع لتكون لنا مساهمة ولــو بسيطة
في خدمة المجتمع الذي نعمل فيه».
وتابع« :لقد حفل الشهر الفضيل بالعديد
مــن ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي اطـلـقـهــا بـنــك بــوبـيــان،
والـ ـت ــي تـ ـه ــدف ال ـ ــى ن ـش ــر ال ـخ ـي ــر وتـعـمـيــم
السلوكيات االيجابية في المجتمع ،حيث
اطلقنا ألول مرة في الكويت حملة بوبيان
لحفظ ال ـق ــرآن الـكــريــم مــن ال ـه ـجــران ،والـتــي
تهدف الى الحفاظ على كتاب الله من خالل
ج ـمــع ال ـن ـســخ ال ــزائ ــدة ل ــدى أي ش ـخــص أو
عائلة ،ومن ثم جمعها والتبرع بها للمساجد
خارج الكويت».
وأشــار إلــى إطــاق البنك للعام الخامس
على التوالي حملة خطوات ،والتي يخصص
ريعها من خــال تبرع البنك بدينار مقابل
كل خمس دقائق مشي في مجمع الحمراء
لمصلحة عمليات اعادة النظر في افريقيا.

نـظــم الـبـنــك األه ـلــي المتحد أخ ـيــرا برنامج
ً
تدريب حصريا لموظفي الخدمات المصرفية
الخاصة والمتميزة العاملين في الكويت ومصر
ودب ــي حــول األمــانــات والـضــرائــب فــي المملكة
المتحدة.
وت ــم تـقــديــم الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي فــي المقر
الرئيس للبنك على مــدى يومين ،وضــم نخبة
مــن المتحدثين منهم دان ـكــان تــايـلــور ،رئيس
وحدة تسويق االئتمان في البنك األهلي المتحد
بالمملكة المتحدة ،وجيريمي ماهوني ،عضو
مجلس إدارة شركة إيه يو بي ترستيز (غيرنزي)
ليمتد ،وريتشارد غــوردان ،الشريك في مكتب
إي ــروي ــن ميتشل لــاس ـت ـشــارات الـقــانــونـيــة في
لندن ،ورئيس فريق ضريبة الثروات الخاصة
واألمانات والعقارات في المكتب المذكور.
وس ـل ــط ال ـم ـح ــاض ــرون ،أث ـن ــاء الـ ـن ــدوة الـتــي
ت ـض ـم ـن ـهــا الـ ـب ــرن ــام ــج ،ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى كـيـفـيــة
تطبيق األم ــان ــات وال ـمــزايــا الـعــامــة لــأمــانــات
وشركات األوفـشــور ،حيث تم توضيح مفهوم
األمانة ،وهي ترتيبات قانونية تحدد الحقوق
واالل ـتــزامــات القانونية والـمــالـيــة بين طرفين
أو أك ـثــر ،وتـسـتـخــدم بشكل رئـيــس لالحتفاظ
باألصول لمنفعة طرف آخر.

لقطة جماعية

وإل ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،ت ــم تــأك ـيــد أن األم ــان ــات
تستخدم كنظام لتوفير حماية األصول الخاصة
باألشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم
الخاصة .وإضافة إلى ذلــك ،سلط المتحدثون
الضوء على العناصر الثالثة ألمانات األوفشور،
ّ
والسرية،
وهي التخطيط الضريبي والمرونة
كـمــا أوض ـحــوا أن األمــانــة ت ــوازي «الــوقــف» في
أح ـكــام الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،وبــالـتــالــي تشكل
موضوعا بالغ األهمية ،ويستخدم على نطاق
واس ـ ــع ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات اإلس ــام ـي ــة لـضـمــان
توفير المزيد من التمويل للمسائل ذات الصلة
بالتعليم والـصـحــة والـبـيـئــة ،وكــذلــك لتأمين
الخدمات العامة ،ومن هذا المنطلق ،يجب أن
ت ـكــون أح ـكــام األم ــان ــة وك ـتــاب إع ــان الــرغـبــات
المصاحب لوثيقة األمانة متوافقة مع قواعد
الميراث في الشريعة اإلسالمية.
وت ـض ـمــن ال ـت ــدري ــب إط ـ ــاع ال ـح ـض ــور على
أح ــدث الـتـشــريـعــات والـمـتـطـلـبــات والـتـطــورات
فيما يتعلق بقوانين الضرائب على العقارات
التجارية بالمملكة المتحدة ،حيث تم توضيح
أن الـمـسـتـثـمــريــن م ــن غ ـيــر مــواط ـنــي الـمـمـلـكــة
المتحدة الــذيــن يشترون عـقــارات تجارية في
المملكة المتحدة سيخضعون للضريبة اعتبارا

من شهر أبريل  .2019وذكر المتحدثون أن إدارة
اإليرادات والجمارك في المملكة المتحدة لجأت
في السنوات األخيرة إلى فرض ضرائب جديدة
على العقار السكني ا لــذي يملكه مستثمرون
مــن غـيــر مــواطـنــي المملكة الـمـتـحــدة ،كـمــا أنــه
اع ـت ـب ــارا م ــن س ـنــة  ،2019س ـت ـفــرض الـمـمـلـكــة
المتحدة ضريبة ،للمرة األولى ،على المصالح
في العقارات التجارية التي يملكها األجانب،
وســوف يطبق نظام ضريبي جديد ومتكامل
على المكاسب الرأسمالية التي تنشأ عــن أي
مصالح في ممتلكات عقارية ،وذلك اعتبارا من
شهر أبريل  ،2019علما بأن الصيغة النهائية
للتشريع ستكون جاهزة خالل أشهر الصيف
ال ـحــالــي ،وسـتـنــاقــش ه ــذه الـصـيـغــة بــاهـتـمــام
كبير من محامين ومحاسبين في مدينة لندن
بشكل خاص.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال مدحت توفيق مدير
عام أول للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة
ال ـث ــروات فــي الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد« :يـحــرص
المتحد دائما على عقد دورات تدريب تهدف
إلى تعزيز المعرفة والمهارة المهنية لموظفينا،
ليتمكنوا من تقديم المشورة الصحيحة وخلق
القيمة المضافة لعمالئنا».
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اقتصاد
«الوطني لالستثمار» :األسواق فقدت زخمها اإليجابي في مايو
ةديرجلا
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األسهم األميركية مستمرة في مواجهة التقلبات ...و«الخليجية» تنهي الشهر بمكاسب %0.2
استمرت األسواق األميركية في
مواجهة التقلبات ،التي أثارتها
األحداث الجارية حول الحرب
التجارية مع الصين واليابان
واالتحاد األوروبي ،إضافة إلى
انسحاب الرئيس األميركي
دونالد ترامب من االتفاق
النووي اإليراني ،وعودة الحديث
مرة أخرى عن االجتماع مع
كوريا الشمالية.

قال التقرير الشهري الصادر عن شركة
الوطني لالستثمار ،إن األسهم العالمية
ل ــم تـتـمـكــن خـ ــال ش ـهــر م ــاي ــو الـمــاضــي
مــن الـحـفــاظ عـلــى زخـمـهــا اإلي ـجــابــي ،إذ
ً
سجلت انخفاضا بنسبة  0.2فــي المئة
ً
وفقا لمؤشر "مورغان ستانلي" العالمي،
فــي حين واصـلــت األسـهــم األميركية في
مايو مسارها اإليجابي لتسجل مؤشرات
"سـتــانــدرد آنــد بــورز  "500و"داو جونز"
ً
ارتفاعا بنسبة  2.2و 1.1في المئة على
التوالي.
وح ـســب الـتـقــريــر ،اسـتـمــرت األس ــواق
األمـيــركـيــة فــي مــواجـهــة الـتـقـلـبــات التي
أثــارتـهــا االح ــداث الـجــاريــة حــول الحرب
التجارية مع الصين واليابان واالتحاد
األوروب ــي ،إضافة إلى انسحاب الرئيس
ترامب من االتفاق النووي اإليراني ،وعودة
الحديث مرة أخرى عن االجتماع مع كوريا
الشمالية.
في التفاصيل ،وعلى صعيد السياسة
الـنـقــديــة ،اجـتـمــع الـمـجـلــس االحـتـيــاطــي
ال ـف ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي خ ــال ش ـهــر مــايــو،
ولم يرفع أسعار الفائدة ،على الرغم من
توقعات السوق التي ال تزال قوية اتجاه
رفع الفائدة في شهر يونيو الجاري.
وفيما يتعلق باالقتصاد ،جاء مؤشر
مديري المشتريات التصنيعي ماركيت
ف ــي ش ـهــر م ــاي ــو أقـ ــل بـقـلـيــل م ــن الـشـهــر
السابق ،على الرغم من أنه ال يــزال أعلى
من  50نقطة إذ وصل إلى مستوى ،56.4
وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي السنوي
للربع األول مــن ع ــام  2018على أســاس
مبدئي  2.2في المئة ،وهو أقل بقليل من
القراءة السابقة ،التي بلغت  2.3في المئة،
وعالوة على ذلك انخفض معدل البطالة
ً
مــن  3.9إل ــى  3.8فــي المئة وفـقــا ألحــدث
قراءة صادرة في مايو.
وفي أوروبا ،لم يتمكن مؤشر داو جونز
ستوكس أوروبا  600خالل شهر مايو من
الحفاظ على معدله اإليجابي من الشهر

السابق ،إذ سجل المؤشر خسارة بنسبة
 0.6في المئة ،وسجلت األسواق الفرعية،
مثل مؤشر  DAXاأللماني ومؤشر CAC
ً
 40الفرنسي انخفاضا بنسبة  0.1و2.2
في المئة على التوالي.
وكانت األحــداث السياسية في القارة
األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي ص ـ ــدارة االه ـت ـم ــام خــال
ً
الشهر مما أثر سلبا على أسواق األسهم
والسندات.
وف ــي إيـطــالـيــا ،مـنــع الــرئـيــس اختيار
الـحـكــومــة االئ ـتــاف ـيــة ل ــوزي ــر االقـتـصــاد
مما أدى إلــى ورط ــة دسـتــوريــة محتملة
ومحادثات حول انتخابات جديدة.
وفي إسبانيا ،شهدت عملية تصويت
بسحب الثقة خروج رئيس الوزراء الحالي
م ــن مـنـصـبــه .إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،أبـطـلــت
الــواليــات المتحدة اإلعفاء من الضرائب
الممنوح ألوروبــا مما زاد من احتماالت
اتخاذ أوروبا إجراءات انتقامية مضادة.
وعلى الصعيد االقتصادي ،كان مؤشر
مديري المشتريات التصنيعي ماركيت
ومــؤشــر ثقة المستهلك فــي شهر مايو
ً
ثابتا مقارنة بالشهر السابق عند 55.5
و 0.2عـلــى ال ـت ــوال ــي .وﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذل ــك،
ارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗهلك ﻋﻟﯽ أساس
ﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ﺑﻧﺳﺑﺔ  1.9في المئة ﺑﯾﻧﻣﺎ
ارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗهـلــك األساسي
ﺑﻧﺳﺑﺔ  1.1في المئة.
وت ـم ـك ــن سـ ــوق األسـ ـه ــم الـبــريـطــانـيــة
فــي شـهــر مــايــو ،مــن الـحـفــاظ عـلــى أدائ ــه
اإليـجــابــي مقارنة بالشهر السابق مثل
السوق األميركي ،وسجل مؤشر FTSE 100
مكاسب بنسبة  2.3في المئة ،مما يجعله
أفـضــل أداء مقارنة بــاألســواق المتقدمة
األخ ــرى .وفيما يتعلق بملف ال ـ ،Brexit
لــم يكن هـنــاك أي تغيير يــذكــر مــع كبير
المفاوضين في االتحاد األوروبــي ،الذي
قال ،إنه لم يتم تحقيق أي تقدم كبير منذ
مارس في هذا الملف.
واختار بنك إنجلترا عدم رفع أسعار

ً
الفائدة خالل اجتماعه ،كما كان متوقعا
من قبل المشاركين في السوق.
وحــول الشأن االقتصادي ،جاء مؤشر
مديري المشتريات التصنيعي ماركيت
ً
لشهر مايو عند  54.4متجاوزا التوقعات
ً
وقراءة الشهر السابق .أيضا ،جاء مؤشر
ثقة المستهلك من  Gfkلشهر مايو عند
ً
 -7مسجال بعض التحسن مقارنة بقراءة
شهر أبريل عند  ،-9وبقي الناتج المحلي
اإلجمالي على أساس سنوي للربع األول
ً
مستقرا عند  1.2في المئة.
وسجل مؤشر  Nikkei 225في اليابان
خسارة بنسبة  1.2في المئة .وكان ينظر
إلى االقتصاد الياباني على أنه يتحرك في
االتجاه الصحيح نحو النمو خالل األشهر
القليلة الماضية ،لكنه بــدأ يواجه بعض
ال ـم ـخــاوف ب ـشــأن ال ـحــرب الـتـجــاريــة بين
الواليات المتحدة واليابان ،على اعتبار
انها الشريك التجاري الرئيسي الوحيد
الذي لم يحصل على إعفاء.
وتشير األرقام المتعلقة بالربع األول من
 2018إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي على
أساس سنوي لالقتصاد الياباني سجل
ً
انخفاضا بنسبة  0.6في المئة.
وم ــن الناحية اإليـجــابـيــة ،ج ــاء مؤشر
مديري المشتريات التصنيعي لنيكي في
مايو عند  52.8وهــو ما يفوق التوقعات
والقراءة السابقة ،وكالهما كان عند 52.5
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ج ــاءت ثـقــة المستهلك
لشهر مايو عند  43.8دون التوقعات لكن
أعلى من قراءة الشهر السابق.
ولم تتمكن األسواق الناشئة من وضع
حد للخسائر في أسواق األسهم الخاصة
بـهــا فــي شـهــر مــايــو ،حـيــث عــانــى مؤشر
 MSCIلـ ــأسـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة م ــن خـســائــر
بنسبة  3.8في المئة ،ليضع عائداته حتى
تاريخه في المنطقة السلبية للمرة األولى
في عام .2018
ً
وتـ ـ ــم دفـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـ ــواق عـ ـم ــوم ــا بـسـبــب
ارتـ ـف ــاع الـ ـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي وال ـم ـخ ــاوف

الجيوسياسية العالمية ،التي تراوحت
بـيــن االن ـت ـخــابــات فــي ف ـنــزويــا ،وانـهـيــار
االتفاق النووي اإليراني ،وعدم اليقين حول
االجتماع بين الواليات المتحدة وكوريا
الـشـمــالـيــة ،وح ــرب ت ـجــاريــة تختمر بين
أكبر االقتصادات العالمية .وارتفع مؤشر
البورصة الصينية في مايو بنسبة 0.4
في المئة حسب قياس مؤشر شانغهاي
المركب بينما انخفض مؤشر KOSPI 200
في كوريا الجنوبية  4.0في المئة.
وفي الصين ،ال تزال األجواء االقتصادية
إيـجــابـيــة بــالـنـظــر إل ــى أن مــؤشــر مــديــري
المشتريات التصنيعي  Caixinومؤشر
مديري المشتريات غير التصنيعي لشهر
مايو كان كالهما فوق  50عند  51.1و54.9
على التوالي.
وفــي كــوريــا الجنوبية ،ال ي ــزال مؤشر

مديري المشتريات التصنيعي من نيكي
تحت  50نقطة عند  ،48.9على الرغم من أنه
ارتفع من قراءة الشهر السابق عند .48.4
وأﻏﻟق ﺳﻌر ﺧﺎم ﺑرﻧت ﻓﻲ ﻣﺎﯾو على
ً
ارتـفــاع ﺑﻧﺳﺑﺔ  3.2في المئة ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ
أدائه اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻟﺷهر اﻟﺛﺎﻟث على التوالي.
وكانت السلعة أعلى بنسبة  16في المئة.
وك ــان دعــم االرت ـفــاع فــي أسـعــار النفط
خالل الشهر انسحاب الواليات المتحدة
مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي والـحــديــث
ع ــن فـ ــرض ع ـق ــوب ــات م ـت ـج ــددة ،واألزم ـ ــة
االقتصادية فــي فنزويال وتأثيرها على
اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـطـ ـل ــب ،وان ـخ ـف ــاض
مخزونات النفط الخام.
ومن المتوقع أن يعالج اجتماع الشهر
المقبل بين أوبك والدول غير األعضاء في
منظمة أوبك قضايا العرض والطلب .أما

الــذهــب فهو على عكس الـنـفــط ،إذ مــازال
ً
ً
مستمرا في أدائه السلبي ،وسجل تراجعا
بنسبة  1.3في المئة في مايو.
وأنـهــت األسـهــم الخليجية مــايــو على
ارتفاع بنسبة  0.2في المئة ،حسب مؤشر
ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون
الخليجي ،وكانت أسواق األسهم الخليجية
متأثرة بالتوترات الجيوسياسية التي
أضعفت ثقة المستثمرين.
وك ــان المؤشر األس ــوأ ً
أداء هــو مؤشر
سوق دبي المالي العام الذي تراجع بنسبة
 3.3في المئة ،تــاه عمان بنسبة  2.6في
المئة ،وقطر بنسبة  2.5في المئة ،وأبوظبي
بانخفاض  1.4في المئة ،والكويت بنسبة
 1.3في المئة ،والسعودية بنسبة  0.6في
المئة ،وسجل مؤشر  EGX 30المصري
ً
تراجعا بنسبة  10.3في المئة.

«األولى تكافل» تزور المستشفيات في القرقيعان «كميفك» تنظم مبادرة إفطار صائم
شاركت الشركة األولى للتأمين
التكافلي بالتعاون مع مجموعة
النور التطوعية في تنظيم زيارة
لتوزيع القرقيعان على األطفال
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ضمن أنشطتها التطوعية بشهر
رمضان المبارك.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة حـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــال ان
هـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الـمـجـمــوعــات الـتـطــوعـيــة جــاءت
ت ـك ــري ـس ــا لـ ـلـ ـعـ ــادات وال ـت ـق ــال ـي ــد
الشعبية في مجتمعنا الكويتي
وبهدف ادخال البهجة والسرور
ف ــي ق ـل ــوب األطـ ـف ــال وعــائــات ـهــم
ال ــذي ــن ل ــم يـسـتـطـيـعــوا مـمــارســة
هذه العادات السنوية في بيوتهم
لهذا العام.
ومــن جهتها ،شـكــرت الشركة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـت ــأمـ ـي ــن الـ ـتـ ـك ــافـ ـل ــي

جانب من الزيارة

مجموعة ا لـنــور التطوعية على
مـســانــدتـهــا فــي مـثــل ه ــذا العمل
التطوعي ،مثمنة جهود ورغبة
الشباب الكويتيين في المشاركة

فــي األع ـم ــال الـتـطــوعـيــة ،مــؤكــدة
ان تـ ـع ــاون الـ ـش ــرك ــات واألف ـ ـ ــراد
فــي انـجــاز األع ـمــال الخيرية هو
عــامــل أســاســي فــي بـنــاء مجتمع

م ـت ـع ــاض ــد وم ـ ـت ـ ـعـ ــاون تـجـمـعــه
أواصر المحبة والخير.

أعلنت شركة الكويت والشرق
االوسـ ـ ـ ـ ــط ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ــال ــي
(كميفك) انطالق مبادرتها لهذا
ال ـ ـعـ ــام ب ـم ـن ــاس ـب ــة حـ ـل ــول شـهــر
رمـضــان المبارك (إفـطــار صائم)
الـتــي قــامــت مــن خــالـهــا بتقديم
وجبات إفطار يومية خالل شهر
رمـضــان الـكــريــم فــي مسجد هيا
إبراهيم والذي يشهد إقباال كثيفا
من األفــراد واألســر المتعففة في
منطقة السالمية.
ْ
واوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ان
مـ ـب ــادرة إف ـط ــار ال ـصــائــم تعتبر
رائ ـ ـ ــدا اس ــاس ـي ــا ف ــي بــرنــامـجـهــا
السنوي الــذي يأتي تحت مظلة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية والذي تضعه الشركة
ضمن اولــويــاتـهــا كــرســالــة تحث
على الرحمة والتقارب بين اطراف
المجتمع.

جانب من توزيع اإلفطار

«االتحاد للطيران» :الرحالت
إلى باريس بـ «إيرباص »A380
أعلنت "االتحاد للطيران" أنها تعتزم تشغيل طائرتها المتطورة
مــن طــراز إيــربــاص  A380لخدمة رحلتها اليومية الثانية بين
أبوظبي ومطار باريس شارل ديغول ،اعتبارا من  1أكتوبر .2018
وستصبح بذلك كل رحالت الشركة بين العاصمتين اإلماراتية
والفرنسية مشغلة بالطائرة إيــربــاص  A380على مــدار العام،
لتنضم باريس إلى لندن هيثرو كثاني الوجهات األوروبية التي
تخدمها رحالت يومية متعددة يتم تشغيلها عبر طائرة االتحاد
للطيران ذات الطابقين والحائزة على العديد من الجوائز العالمية.
ومــع إدخــال الطائرة إيرباص  A380لخدمة الرحلة اليومية
الثانية للشركة إلى باريس ،سيتوفر للمسافرين ألغراض العمل
والترفيه بين المدينتين مزيد من الخيارات لالستمتاع بأحدث
مقصورات ومنتجات االتحاد للطيران الحائزة على الجوائز.
وكانت االتحاد للطيران بدأت تشغيل طائرتها طراز  A380بين
أبوظبي وباريس لخدمة واحــدة من رحلتيها اليوميتين في 1
يوليو  ،2017والتي شهدت إقباال قويا جدا من جانب المسافرين
منذ تقديمها.
وتعليقا على ذلــك ،أفــاد الرئيس التنفيذي لالتحاد للطيران
بيتر بومغارتنر" :لطالما كانت باريس وجهة مميزة جدا ضمن
شبكة االتحاد للطيران ،وتستمر أعداد الزائرين من فرنسا إلى
أبوظبي والعكس في تحقيق النمو القوي ،كما أن الطلب على
هذه الوجهة أصبح أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف بومغارتنر" :اغتنمنا الفرصة لتقديم طائرتنا الرائدة
طراز  A380لخدمة رحلتنا اليومية الثانية عقب اإلقبال الكبير
الذي شهدته الطائرة من ضيوفنا الكرام ،ولضمان االتساق كذلك
على صعيد المنتجات التي نوفرها على هذه الوجهة".
وأردف" :سيتيح لنا ذلك تحقيق زيادة كبيرة في عدد المقاعد
المميزة المتاحة ،بما يوفر مزيدا من الخيارات للمسافرين بين
أبوظبي وبــاريــس ،العاصمتين اللتين يجمعهما كذلك متحفا
اللوفر فــي كــل منهما ،أو لمسافري رحــات الــربــط عبر مركزنا
التشغيلي في أبوظبي إلى الوجهات على امتداد منطقة الشرق
األوسط وآسيا وأستراليا".
وتبلغ الـطــاقــة االستيعابية لـطــائــرة االت ـحــاد للطيران طــراز
إيرباص  A380ما يصل إلى  496مقعدا إجماال ،بما في ذلك اثنان
في مقصورة اإليــوان ،وتسعة في الدرجة األولى ،و 70في درجة
رجــال األع ـمــال ،و 415فــي الــدرجــة السياحية .وستحل الطائرة
المتطورة محل الطائرة طــراز بوينغ  300ER-777التي يجري
تشغيلها حاليا لخدمة إحدى الرحلتين على هذه الوجهة الرائجة.
وتتألف مقصورة اإليوان ،الجناح فائق الفخامة والخصوصية،
من ثالث غرف تتضمن شاشة عرض  LCDمقاس  32بوصة ،وغرفة
نوم تحتوي على سرير مزدوج ،وغرفة استحمام منفصلة ملحقة
بالجناح ،إلى جانب خدمة المضيف الشخصي لتلبية متطلبات
ضيوف المقصورة.
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مسك وعنبر

ّ
{لورانس العرب} يخطف تحدثت الفنانة هيفاء عادل الشاب البغدادي يتنكر في
عمر الشريف من {ال تطفئ عن أول عمل جمعها بالراحل ثياب المالحين على سفينة
الهاشمي ليرى جاريته فهل
الشمس} ومن مصر وفاتن عبدالحسين عبدالرضا،
ً
وهو المسلسل التلفزيوني يجمعهما الوصال مجددا؟
ترفض العمل في أول
الكوميدي "العتاوية".
إنتاج له.
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استطاعت الفنانة هيا
عبدالسالم ان تلفت األنظار
بشدة من خالل إطاللتها
الرمضانية في مسلسل
«الخافي أعظم».

منة فضالي تحضر جلسات
فيلم «تحت المطر»

كايلي جينر

أشر

جون سينا

صورة كايلي جينر وابنتها
تحصد  6.4ماليين likes

جون سينا يظهر
بمفرده في بيفرلي هيلز

أشر يزور األهرامات
بعد سيوة

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كايلي
جينر صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية
بموقع التواصل االجتماعي «إنستغرام» ،وهي
تحمل ابنتها الوحيدة «سترومي» ،خالل توجهها
الى حفل عيد ميالد نورث ويست وبينلوبي
ديسيك ابنتي شقيقتيها كيم وكورتني كاردشيان.
وما لفت األنظار هو اختيار كايلي جينر ذات
الـ  20عاما لحاملة أطفال من تصميم «،»Gucci
ً
وصل سعرها إلى  625دوالرا.
والقت صورة كايلي وابنتها استحسان قطاع
كبير من مرتادي صفحتها على «إنستغرام»،
وحققت أكثر من  6.4ماليين  likesخالل  17ساعة
فقط.

التقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة
صور لنجم األكشن العالمي والمصارع
الشهير جون سينا ،خالل توجهه لتناول
وجبة العشاء بمفرده بأحد المطاعم الفخمة
في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.
وجاء ظهور جون سينا البالغ من العمر 41
عاما بمنزلة مفاجأة ،وذلك بعد تداول تقارير
بعودة سينا لصديقته نيكي ريد بعد فترة من
االنفصال.
ً
ً
يذكر أن جون سينا قدم عددا كبيرا من األعمال
الفنية األكشن التي حققت نجاحا كبيرا ،من
أبرزها " "The Reunionو" "Legendaryو"The
 "Marineوغيرها.

نشر المغني األميركي الشهير أشر صورة
أثناء زيارته ألهرامات الجيزة عبر حسابه
على موقع تبادل الصور "إنستغرام"،
وحرص أشر على التقاط صورة بجانب
الهرم.
وزار أشر واحة سيوة ،منذ أسبوع لقضاء
إجازته وسط المناظر الخالبة ،واالستمتاع
بجمال الطبيعة في سيوة.
يذكر أن العديد من نجوم هوليوود زاروا
مصر خالل الفترة الماضية مثل هيالري
سوانك وفورست ويتكر ونيكوالس كيدج
وحرصوا على التقاط الصور بجانب
أهرامات الجيزة تخليدا لزياراتهم.

تكشف عن أكبر «ديناصور
«»Universtal
ً
تي ريكس» استعدادا لـ «»Jurassic Park

منة فضالي
تحضر حاليا الفنانة منة فضالي جلسات عمل مكثفة
مع المخرج عبدالعزيز حشاد ،من أجل االستقرار على
التفاصيل النهائية على العمل ،الــذي يجمع بينهما
وبين الفنان سامو زيــن ويحمل اســم "تحت المطر"،
ومــن المقرر بــدء التصوير بعد إجــازة العيد ،وتــدور
األحداث في إطار رومانسي بجانب الكوميديا.
منة تشارك أيضا في بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة"
مــع عــدد مــن الفنانين وتجسد خــالــه دور صحافية
تدعى "أمل" تبحث وتحقق حتى تعلم مدى "براءة ريا
وسكينة" ،وهل هما مظلومتان أم ال.

يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت مؤخرا من تصوير
مسلسل "أفــراح إبليس  ،"2من بطولة جمال سليمان
وم ـح ـمــود عـبــدالـمـغـنــي وص ــاب ــري ــن وأح ـم ــد ص ـفــوت،
تأليف مجدي صابر ،للمنتج لؤي عبدالله ،والمخرج
أحمد خالد أمين ،كما تواصل مشاهدها األخيرة في
مسلسل "بيت الـســايــف" ،مــع الفنانين عبير صبري
وحازم سمير وأحمد عصام وطارق صبري وآخرين،
مــن تــألـيــف حسين مصطفى م ـحــرم ،وإخـ ــراج محمد
عبدالخالق.

«حرب كرموز» جاهز للعرض
خالل عيد الفطر

كريس برات وبرايس داالس هاور حرصا على متابعة نقله
يترقب عشاق سلسلة أفالم « »Jurassic Parkصدور الجزء الجديد من العمل ،المقرر له  22الجاري،
ومازالت شركة « »Universtalالمنتجة للفيلم تواصل االستعدادات لهذه المناسبة.

أمير كرارة
انـتـهــى أخ ـيــرا ص ـنــاع فـيـلــم "ح ــرب ك ــرم ــوز" بطولة
النجم أمير كــرارة ،من مونتاج ومكساج ووضع
الموسيقى التصويرية للعمل ،المقرر طرحه
ف ــي دور الـسـيـنـمــا ف ــي عـيــد ال ـف ـطــر ،وأصـبــح
ج ــاه ــزا ل ـل ـعــرض ،خ ــاص ــة ب ـعــد أن اسـتـغــرق
وق ـت ــا ط ــوي ــا ف ــي ال ـم ــون ـت ــاج ،ن ـظ ــرا ألح ــداث ــه
وأع ـمــال الـغــرافـيــك وغـيــر ذل ــك ،وسـيــرســل المنتج
محمد السبكي النسخ النهائية لدور العرض بدءا من
األسبوع المقبل.
وف ــى ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،ت ـبــدأ الـجـهــة الـمـنـتـجــة ف ــي طــرح

البوسترات الدعائية للفيلم خالل األيام المقبلة على
مواقع التواصل االجتماعي.
ويعد "حــرب كــرمــوز" البطولة األولــى المطلقة للنجم
أمـيــر ك ــرارة فــي عــالــم السينما ،وي ـشــارك فــي بطولته
غ ــادة عـبــد ال ـ ــرازق ،وفـتـحــي ع ـبــدالــوهــاب ،ومصطفى
خاطر ،وإيمان العاصي ،وبيومي فؤاد ،ومحمد علي
رزق ،ومحمود حجازي ،ومايان السيد ،وكتب القصة
محمد الـسـبـكــي ،أم ــا الـسـيـنــاريــو وال ـح ــوار واإلخ ــراج
فلبيتر ميمي.

كلير دينس تخطف األنظار بحفل «»CFDA
ح ـضــر ع ــدد م ــن أب ــرز نـجـمــات
هـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوود ح ـ ـفـ ــل "،"CFDA
ال ـخــاص بــالـمــوضــة واألزيـ ــاء،
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،ف ــي
بروكلين ،بمدينة نيويورك.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
ن ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات ه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوود عـ ـل ــى
الـتــواجــد بــالـسـجــادة الـحـمــراء
في الساعات األولى للفعالية،
وم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة
ال ـعــال ـم ـيــة ك ـل ـيــر دي ـن ــس ال ـتــي
ظـهــرت بــرفـقــة زوج ـهــا عــارض
األزياء األميركي هيو دانسي،
وكانت كلير في شهور حملها
األول ــى ،كـمــا حـضــرت النجمة
ارينا شايك ،امبر هيرد ،ايف
ه ـي ــوس ــون ،ب ــوس ــي فـيـلـيـبــس،
تريسي روس.
وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم هـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوود
ب ـعــدد مــن اإلطـ ــاالت الـجــذابــة
والـســاحــرة ،الـتــي خطفوا بها
األن ـظ ــار م ـنــذ الـلـحـظــة األول ــى
لــوصــول ـهــم ،وق ــام ــوا بــالـتـقــاط
ع ـ ــدد م ــن الـ ـص ــور ال ـت ــذك ــاري ــة
بالحفل الشهير.

مشهد من فيلم «»Jurassic Park
ن ـش ــرت ال ـص ـف ـحــة الــرسـمـيــة
لفيلم الخيال العلمي واإلثــارة
" "Jurassic Parkأ خـ ـب ــارا عن
أكـ ـب ــر ش ـح ـنــة ي ـت ــم تــوصـيـلـهــا
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـي ــث ت ـعــاقــدت
" ،"Universtalالشركة المنتجة
لـلـفـيـلــم ،م ــع ش ــرك ــة Amazon
إليصال شحنة بها "ديناصور
تـ ــي ريـ ـ ـك ـ ــس" ،الـ ـ ــذي اش ـت ـهــرت
ً
بــه الـسـلـسـلــة ،تــروي ـجــا للجزء
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر ط ــرح ــه
منتصف الشهر الجاري.

مــن فيلم اإلثـ ــارة والـمـغــامــرات
(  ،)Jurassic Worldح ـيــث
س ـي ـصــدر ال ـف ـي ـلــم ت ـج ــاري ــا في
 22الجاري ،وتشير التوقعات
إلى أن الفيلم سيحقق إيرادات
تبلغ  140مليون دوالر في أول
أسبوع من عرضه ،حيث حقق
ال ـجــزء األول مــن الـفـيـلــم ،الــذي
عرض عام  ،2015أكثر من 208
ماليين دوالر فــي أول أسبوع
من عرضه ،كما تخطت إيراداته
ً
حاجز المليار دوالر عالميا.

فريق العمل

بركان خامل

وحرص عدد من فريق عمل
الـفـيـلــم عـلــى ال ـح ـضــور ،وعـلــى
رأسـ ـه ــم ال ـن ـج ــم ك ــري ــس بـ ــرات،
وبرايس داالس هــاور ،واللذان
تشاركا بطولة الجزء األول عام
 ،2015والتقطا عددا من الصور
ال ـتــذكــاريــة م ــع الـتـمـثــال وســط
تواجد المئات من الحضور.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـنــاق ـلــت
ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر إعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــة
ت ــوقـ ـع ــات عـ ــن ال ـ ـجـ ــزء ال ـث ــان ــي

وي ـس ـت ـك ـم ــل الـ ـنـ ـج ــم ك ــري ــس
ب ــرات والنجمة بــرايــس داالس
هـ ـ ـ ــاورد ،ن ـج ـمــا الـ ـج ــزء األول،
بطولة الجزء الثاني من الفيلم،
الذي تدور أحداثه حول انفجار
بركان خامل على جزيرة "Isla
 ،"Nublarالتي يـعــودون إليها
مجددا في مهمة خطيرة إلنقاذ
الديناصورات قبل ضياعها.
وال ـف ـي ـل ــم مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج شــركــة
" ،"Universalب ــا ل ـت ـع ــاون مــع

عدد من شركات اإلنتاج ،منها
" "Amblin Entertainment
و"."Legendary Pictures
و كـ ـ ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء األول م ــن
السلسلة حقق نجاحا ضخما
ف ــي ش ـب ــاك ال ـت ــذاك ــر األم ـيــركــي
والـعــالـمــي ،بــإجـمــالــي إيـ ــرادات
تـخـطــت ال ـم ـل ـيــار دوالر ،نـظــرا
لـشـهــرة الـسـلـسـلــة ال ـتــي بــدأهــا
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج الـ ـع ــالـ ـم ــي س ـت ـي ـفــن
سبيلبرغ عــام  ،1993واعتبره
العديد وقــت طرحه واحــدا من
أهم األعمال السينمائية بفترة
التسعينيات.

كلير دينس
برايس داالس
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فاتن حمامة ...أيامنا الحلوة
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ً
ً
ً
تعالج أدوارا تتضمن «خيانة زوجية» أو حبا غير مشروع ،احتراما لرأي
رغم قناعة فاتن ًحمامة بما تقدمه من أدوار في أفالمها ،وأنها
ً
من خاللها كثيرا من القضايا المجتمعية ،فإنها قررت أال تقبل مجددا الجمهور ،ولتقاليد المجتمع الذي تعيش فيه.
القاهرة – ماهر زهدي

فاتن ترفض هدية
عمر الشريف
والعمل في أول
إنتاج له بسبب
طبيعة الدور

«لورانس العرب»
يخطف عمر
الشريف من فيلم
«ال تطفئ الشمس»
ومن مصر

لم يفلح النجاح الذي أصبح يحققه كل
مــن فــاتــن وعـمــر الـشــريــف ،س ــواء مــن خالل
ً
عملهما معا ،أو كل منهما في عمل بعيد عن
اآلخر ،في أن يقلل حدة الخالفات بينهما،
ً
التي أصبحت في ازدي ــاد ،يوما بعد آخر.
ولوال المحاوالت التي كانت تبذلها فاتن
من أجل الحفاظ علي بيتها وحياتها لحدث
الطالق مع أول عاصفة ّ
هبت ،حتى أصبحت
ً
حياتهما الخاصة ،بعيدا عن أعين اآلخرين،
جافة قلما شعرا فيها بسعادة حقيقية .ذات
ي ــوم ،دخــل عمر الـشــريــف بيته وهــو يكاد
ً
يطير من السعادة ،وكان غارقا في ضحكات
متصلة ال تنقطع ،وسط دهشة فاتن التي
لم تره بهذه الحالة منذ فترة طويلة ،وقبل
أن تسأله عن سر سعادته ،بادر هو ليوضح
ً
لها السبب ،وهو يناولها كتابا:
= أنا بقالي كتير ماقدمتلكيش هدية .يا
ريت تقبلي دي مني.
* إيه دي؟
= دي رواي ــة ال تطفئ الـشـمــس ...بتاعة
إحسان عبد القدوس.
* ما أنــا عارفة ماهو باين من الغالف.
بس أنا عندي نسختين من الرواية دي في
المكتبة .كنت سألتني قبل ماتشتريها.
= أن ــا داف ــع فــي ال ــرواي ــة دي ت ــات آالف
وخمسمية جنيه.
* إيه ...كام؟!
= أنــا اشتريتها من إحسان ودفعت له
تالت آالف وخمسمية جنيه.
* وده ال ـل ــي خـ ــاك ت ـض ـحــك أوي ك ــده
وانت داخل؟
ً
= ال طبعا ...أنا باضحك بسبب المقلب
اللي شربه صاحبك.
* صاحبي مين؟
= عبد الحليم حافظ .كان حاطط عينه
على الرواية وكان بيكلمني عنها كل يوم...
برضه كان نفسه يشتريها ويعملها.
* عبد الحليم يعمل «أحمد زهدي» مش
ً
ممكن طبعا.
= المهم أني سبقته واشتريتها ،وسايبه
بيكلم إحسان وهو هايتجنن .بس أنا كمان
كنت هاتجنن لو ماكنتش اشتريتها ألني
ً
حبيت شخصية «أحمد زهدي» جدا ألنها
مركبة وإحسان راسمها حلو أوي .وكمان
شخصية ليلى البطلة .علشان كــده قررت
تكون الرواية دي أول إنتاج ليا .وتكوني
انت معايا فيه.
* أنا مش عارفة أقولك إيه ،مرسي أوي
على إحساسك ده .بس أنا آسفة مش هاقدر
أعمل دور «ليلى».
= انت بتقولي إيه ...ليه؟
* الجمهور لحد دلوقت بيعاتبني على
دور «نوال» في «نهر الحب» فاعتقد مش من
الــذكــاء أنــي أصدمه مــرة تانية وراهــا على
طــول بــدور «ليلى» اللي بتخطف «فتحي»
من مراته .يعني واحدة «خطافة رجالة».
= فاتن حمامة بتاريخها وثقافتها هي
اللي بتقول كده؟
* صـحـيــح أن ــا زي م ــا ب ـت ـقــول .ب ــس ما
ي ـن ـف ـعــش أصـ ـ ــدم ال ـج ـم ـه ــور ط ـ ــول ال ــوق ــت
بنوعية األدوار دي.
لم ينته النقاش في هذه الليلة بين فاتن
والشريف ،حول فيلم «ال تطفئ الشمس» بل

كان بداية لنقاشات أخرى طويلة وممتدة،
وصـلــت إلــى حــد الـخــافــات بينهما .حتى
ان ال ــزوج راح يستعين ببعض األصــدقــاء
وال ـم ـق ــرب ـي ــن إلقـ ـن ــاع زوج ـ ـتـ ــه ،م ــن بـيـنـهــم
صديقهما المشترك أحـمــد رم ــزي ،بعدما
عادت العالقة بينهما على أفضل ما يكون،
ً
بــل وق ــرر أن يـكــون إن ـتــاج الفيلم مشتركا
بينهما ،وي ـشــارك رم ــزي فــي الفيلم بــدور
«م ـمــدوح» الشقيق األصـغــر «ألح ـمــد» .لجأ
ً
أيضا إلى المخرج صالح أبو سيف ،ومؤلف
ال ــرواي ــة إح ـس ــان عـبــد الـ ـق ــدوس ،لـيـكــونــوا
ً
جميعا جبهة واح ــدة فــي مــواجـهــة فــاتــن،
وراح ـ ــوا يـحــاصــرونـهــا ،حـتــى اسـتـطــاعــوا
ً
أخ ـي ــرا إقـنــاعـهــا بــالـقـيــام بـبـطــولــة الـفـيـلــم،
لتتراجع ألول مرة عن قــرار اتخذته ،حول
قناعتها الفنية.

فن للفن
انـ ـتـ ـه ــى ل ــوسـ ـي ــان المـ ـبـ ـي ــر مـ ــن ك ـتــابــة
السيناريو والحوار مع حلمي حليم ،وبدأ
الـشــريــف وفــاتــن وأح ـمــد رم ــزي والـمـخــرج
ص ــاح أب ــو سـيــف اخـتـيــار بقية الفنانين
الذين سيشاركون في الفيلم ،فوقع االختيار
ع ـلــى عـقـيـلــة رات ـ ــب ف ــي دور األم ،ومـعـهــا
ال ـف ـنــانــات ال ـشــابــات نــاديــة لـطـفــي ،وليلى
طاهر ،وشيرين ،باإلضافة إلى عبد العزيز
مـي ـكــوي ،وسـمـيـحــة أيـ ــوب ،وع ـبــد الـخــالــق
صالح .لكن ما إن بدأت الخطوات التنفيذية،
ُ
حتى فوجئوا بمدير اإلنتاج خليل دياب،
يــذكــر مشكلة أخ ــرى أك ـبــر ،وه ــي أن ــه بعد
إعداد الميزانية النهائية ،اكتشف أن الفيلم
سيخسر ال محالة:
* انت بتقول إيه؟
= ده مش كالمي .ده كالم مدير اإلنتاج.
* خالص احنا فيها .بالش.
= يعني إيه بــاش؟ انا مصر إني انتج
الفيلم ده .ألني حاطط عليه آمال كبيرة.
ً
ً
* طـيــب مــاتـشــوف شــريـكــا ثــالـثــا يدخل
معاك انت ورمزي.
= ماحدش هايقبل يدخل وهو عارف أن
الفيلم ممكن يخسر.
* ط ــب وإيـ ــه ال ـل ــي مـمـكــن ي ـج ـبــرك على
الخسارة؟
= مش مهم .أنا هاعمل الفيلم حتى لو
خسرت كل فلوسي .أنا كل اللي يهمني أن
ً
أعمل الدور ده ألنه مهم جدا بالنسبة لي.
بدأت فاتن والشريف االستعداد لتصوير
«ال تطفئ الشمس» ،الفيلم الذي يبني عليه
ً
الـمـمـثــل آم ـ ــاال عــري ـضــة ،وأص ـب ــح أع ـضــاء
الفريق جاهزين لبدء التصوير ،إذا بحدث
آخر يطرأ على حياة البطل ،يجعله يوقف
الخطوات كافة.
كــان عمر الـشــريــف نسي تلك المكالمة
الهاتفية التي تلقاها من وكالء «كولومبيا
بيكتشرز» بالقاهرة ،تخبره بــأن الشركة
تـبـحــث ع ــن مـمـثـلـيــن ع ــرب لـلـقـيــام بـ ــأدوار
ثانوية في فيلم عالمي ضخم ،وإذا ما كان
يرغب في إرســال صور شخصية ،وسيرة
ذاتية له كممثل ،على أن يتم تحديد موعد
لمقابلة شـخـصـيــة ،إذا مــا وق ــع االخـتـيــار
عليه .يــومـهــا ،س ــارع الـشــريــف إلــى إرســال
ص ــوره الـشـخـصـيــة وس ـيــرتــه الــذات ـيــة إلــى

مقر الشركة ،منذ أكثر من ثالثة أشهر ،إال
أنه نسي هذه الواقعة .لكنه تلقى مكالمة
جــديــدة ،تــؤكــد لــه أن الـمـنـتــج الـكـبـيــر ســام
سبيغل فــي الـقــاهــرة ،ويــريــد أن ي ــراه بعد
ساعة في مقر إقامته بفندق «مينا هاوس».
فــي الـمــوعــد الـمـحــدد ك ــان الـشــريــف في
ال ـف ـن ــدق ،ح ـيــث اس ـت ـضــافــه ال ـم ـن ـتــج ســام
سبيغل في جناحه الخاص ،ليدور بينهما
ح ـ ــوار ط ــوي ــل بــال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ح ــول
الـسـيـنـمــا الـعــربـيــة والـسـيـنـمــا األمـيــركـيــة،
أعـجــب خــالــه المنتج بلكنة الـشــريــف في
اللغة اإلنكليزية ،وزاد إعجابه عندما علم
ً
أن ــه يـتـحــدث أي ـضــا الفرنسية واإليـطــالـيــة
واليونانية واإلسبانية ،إلى جانب العربية،
ما كان يعني أنه يستطيع أن يجسد دور
أية شخصية أجنبية في أي فيلم ،من دون
مـعــرفــة هــويـتــه .عـنــدئــذ ،ط ــرأت عـلــى ذهنه
فكرة ،لم يصارح بها الشريف ،غير أنه طلب
منه أن يخضع الختبار الكاميرا ،وحدد له
ً
موعدا بعد ثالثة أيام في صحراء األردن.

فرصة عالمية
بعد ثــاثــة أي ــام ،كــان عمر الـشــريــف في
األردن ،حيث أقلته هو وسام سبيغل طائرة
هـيـلــوكــوبـتــر هـبـطــت ف ــي ص ـح ــراء األردن،
ً
ليجد نفسه وجها لوجه إزاء المخرج الكبير
ً
ديفيد لين ،الذي راح ينظر إليه طويال ،ثم
أمر بمالبس وماكياج لرجل عربي من بدو
ً
الـصـحــراء ،ونــاولــه ورقــة تضمنت مشهدا
باللغة اإلنكليزية ،ثم أحضر النجم الكبير
بيتر أوتــول ليقف إلى جانب الشريف في
المشهد.
رغم االرتباك الواضح على وجه الشريف،
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ت ـص ــدي ـقــه م ــا يـ ـح ــدث ،فــإنــه
تماسك وق ـ ّـدم المشهد بــاقـتــدار إزاء بيتر
أوت ــول ،لينقله بـعــده الـمـخــرج إلــى مشهد
آخر بالفرنسية ،ويقدمه باإلجادة نفسها،
وما إن انتهى حتى طلب إليه ديفيد لين أن
ً
يبقى أياما في الفندق باألردن.
أرسـ ـ ــل دي ـف ـي ــد ل ـي ــن االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـتــي
صــورهــا للشريف إل ــى شــركــة اإلن ـتــاج في
أميركا ،التي تنوي إنتاج فيلم “لورانس
الـ ـ ـع ـ ــرب” ع ـ ــن قـ ـص ــة “ت ـ ــوم ـ ــاس إدوارد
ل ـ ــوران ـ ــس” ،ال ـض ــاب ــط ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ــذي
ساند الثورة العربية عام  ،1916وكتب له
السيناريو والحوار روبرت بولت ،ومايكل
ويلسون ،فيما تولى البطولة ،بيتر أوتول،
وأنطوني كوين ،وجاك هاوكينز ،وخوسيه
فرير ،باإلضافة إلى الفنان المصري جميل
راتب.
ّ
ً
ظل عمر الشريف في الفندق أياما عدة،
في حالة من القلق والتوتر ،ال يفهم ما يدور
حوله ،حتى أنه ّقرر أن يعود إلى القاهرة،
غير أنه قبل أن يأخذ هذه الخطوة ،فوجئ
بوصول رد الشركة األميركية بشأنه.
جاء رد الشركة المنتجة لفيلم «لورانس
ً
العرب» برفض أن يؤدي عمر الشريف دورا
ً
ثانويا في الفيلم ،مؤكدين أن االختيار وقع
ً
ً
عليه ل ـيــؤدي دورا رئـيـســا ،هــو «الـشــريــف
علي».
عاد عمر الشريف إلى القاهرة ليستعد
للسفر إلى لندن من أجل الخضوع لجراحة
عاجلة ،بناء على طلب الشركة المنتجة،
إلزال ــة «ال ـشــامــة» الـكـبـيــرة فــي وج ـهــه ،على
أن يعود بعدها إلى األردن ،ليبدأ تصوير
المشاهد الخارجية في الصحراء ،ومنها
إل ــى ل ـنــدن ث ــم اسـبــانـيــا وال ـم ـغ ــرب ،أمــاكــن
تصوير الفيلم .ورغم كل ما شاهده ولمسه
بنفسه ،وتوقيعه العقد مع الشركة ،الذي لم
ينص على تصوير الفيلم فحسب ،بل إنه
يبقى تحت تصرف الشركة المنتجة لمدة
ستة أشهر ،يمكن أن يسندوا إليه أي دور
آخر خاللها ،فإنه لم يصدق نفسه ،كذلك لم
ً
تصدق فاتن حمامة ،بل وكادت تطير فرحا،

فاتن حمامة

فاتن حمامة

الشريف يخضع
لجراحة في لندن
إلزالة «الشامة» من
أجل «لورانس العرب»

الكاتب مصطفى
أمين يكتب مقاله
اليومي «من سرير
فاتن حمامة»

فزوجها الفنان الــذي لم تكتمل نجوميته
بـعــد ،وال يــزال يبني نجوميته فــي مصر،
ً
ويضع آمــاال عريضة على فيلم «ال تطفئ
الشمس» كممثل ومنتج ،يصبح بين عشية
وضحاها أحد أبطال واحد من أكبر األفالم
في العالم ،ويضع إحدى قدميه على عتبات
السينما العالمية.

حفلة الوداع
قبل أن يغادر الشريف إلى لندن أقامت
لــه فــاتــن حمامة حفلة كبيرة فــي بيتهما،
ودع ــت األص ــدق ــاء وال ـم ـقــرب ـيــن ،لــاحـتـفــال
بخطوته الـعــالـمـيــة ،ولـيـكــونــوا فــي وداعــه
ً
قبل أن يغادر القاهرة ،متجها نحو الحلم
الذي بدأ رحلته في السينما المصرية من
أجله ،وهو الوصول إلى «الشهرة العالمية».
في هذه الحالة ،لم يعد بإمكان الشريف
أن يؤدي دوره في فيلم «ال تطفئ الشمس»،
لكنه ّ
أصر على استكمال اإلنتاج ،وطلب إلى
ً
ً
فاتن أن تتولى مكانه ،محررا لها توكيال
لتأخذ أي خطوة وتـحـ ّـرر الشيكات .كذلك
طلب إلى صالح أبو سيف البحث عن بديل
له ،فأسند الدور إلى شكري سرحان.
بــدأ تصوير الفيلم بعد سفر
ال ـ ـشـ ــريـ ــف ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن خ ـم ـســة
أشهر ،ولكن بعد أسابيع أوقفت
فاتن التصوير ،ال لشيء إال أن
ال ـم ـيــزان ـيــة نـ ـف ــدت ،فــأرس ـلــت
برقية إلى الشريف ،وهو كان
انتهى من التصوير في األردن
والمغرب وإسبانيا ،وانتقل
إل ــى ل ـن ــدن ،لـتـســألــه م ــاذا
تفعل؟
ط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا
الشريف أن ّ
تسدد كل
ما يحتاج إليه الفيلم ،من
ً
دون أن تعطل التصوير يــومــا،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ـ ــه س ـي ـس ــوي مـعـهــا
األمــور عندما يعود .عندئذ،

اس ـت ــأن ـف ــت ال ـع ـم ــل ،ل ـت ـك ــون ال ـم ـف ــاج ــأة أن
الخسائر المتوقعة بسبب ارتفاع الميزانية
ً
غابت تماما ،وغطى الفيلم نفقات إنتاجه
كلها مــن التوزيع الخارجي فقط ،وبقيت
إي ـ ـ ــرادات الـ ـع ــرض ال ــداخ ـل ــي ف ــي ك ــل مــدن
مصر هي األرباح الخالصة ،وفاق نجاحه
الـتــوقـعــات س ــواء فــي ال ـخ ــارج أو الــداخــل،
ون ــال ــت ع ـنــه ف ــات ــن ح ـمــامــة ج ــائ ــزة أفـضــل
ممثلة من «وزارة اإلرشــاد» وأفضل ممثلة
من مهرجان «المركز الكاثوليكي».
ما إن اطمأنت فاتن على نجاح «ال تطفئ
ال ـش ـمــس» ح ـتــى بـ ــدأت ت ـصــويــر فـيـلــم «لــن
أع ـتــرف» إلــى جــانــب أحـمــد مظهر ،وأحمد
رم ــزي ،وص ــاح مـنـصــور ،وشــريــف مــاهــر،
عــن قصة ستيفان روسـتــي وزكــي صالح،
وس ـي ـنــاريــو وحـ ـ ــوار ص ـب ــري ع ــزت وعـلــي
ال ــزرق ــان ــي ،وإخ ـ ــراج ك ـمــال ال ـش ـيــخ .لكنها
أرهقت نفسها أكثر من ال ــازم ،لــذا عندما
ً
انتهت من التصوير سقطت مغشيا عليها،
ُ
ونـقـلــت إلــى مستشفى «عـبــد الـلــه الكاتب»
ّ
حيث خضعت لتحاليل عدة وأشعة ،وأكد
لها األطباء أنها في حاجة إلى راحة تامة،
ً
ً
ً
ً
ألنها تعاني إرهاقا شديدا وضعفا عاما،
وغ ــادرت بعد ثــاثــة أي ــام المستشفى إلى
بيتها.

فاتن وشادية
مثل ريا وسكينة
في كواليس
«المعجزة»

«إعجاز فني»

مع عمر الشريف

صـ ـ ـ ـ ــودف أن دخـ ـ ـ ــل م ـس ـت ـش ـفــى
«ع ـبــد ال ـلــه ال ـكــاتــب» ال ـكــاتــب الكبير
م ـص ـط ـفــى أمـ ـي ــن فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـتــالــي
لـخــروج فــاتــن منها ،ون ــزل فــي الغرفة
ن ـف ـس ـه ــا حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت ،بـ ــل ونـ ـ ــام عـلــى
السرير نفسه ،وهو ما أخبره به األطباء
المعالجون له كنوع من الفخر.
ورغـ ــم ال ـس ـع ــادة ال ـت ــي ت ـم ـنــاهــا األط ـب ــاء
للكاتب مصطفى أمـيــن ،باعتباره يــرقــد في
السرير نفسه حيث نــامــت فــاتــن حمامة ،فإن
ال ـفــارق الكبير فــي الـحـجــم بـيــن جـســد النجمة
القصير النحيل ،وجسد مصطفى أمين «العمالق»،
جـعــل نصفه يـنــام عـلــى الـســريــر والـنـصــف اآلخــر
خارجه .غير أنه لم يطالب بتغييره ،فقط ألن فاتن
حمامة نامت عليه ،ليخرج بعدها من المستشفى
ً
ً
ويـقــرر أن يكتب مـقــاال ســاخــرا ،عــن تلك الليلة التي
أمـضــاهــا عـلــى مــا وصـفــه بــ{نـصــف ســريــر» ،نـشــره في
مجلة «الجيل» بعنوان «أكتب لكم من سرير فاتن حمامة».
ً
ما إن قرأت فاتن عنوان المقال ،حتى استشاطت غضبا،
وتوجهت مــن دون أن تــدري إلــى مكتب الكاتب مصطفى
أمين ،والشرر يكاد يتطاير من عينيها:
* تقدر تقوللي يا أستاذ مصطفى إيه اللي مكتوب هنا ده؟
= إيه بس اللي حصل .في إيه؟ اقعدي استريحي األول
خدي نفسك.
* ال هاستريح والهاخد نفسي إال لما أعرف
إزاي حضرتك نمت معايا في سرير واحد!
= إيه انت بتقولي إيه؟
* ازاي حـضــرتــك ت ـشــوه سمعتي
بالشكل ده قــدام جــوزي ووالدي
وكـ ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـعـ ــربـ ــي.
أن ـ ــا الـ ـل ــي ح ــاف ـظ ــت عـلــى
سمعتي طول حياتي
وم ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــدرش أي

مـخـلــوق يـخــدشـهــا .ال فـنــان وال صـحــافــي وال أي حــد .تيجي
حضرتك بكل سهولة تدعي أنك نمت معايا في سرير واحد.
وكمان كتبت منه مقالك ده.
= هاهاها...
ً
* طبعا لك حق تضحك ما انت مش خسران حاجة .أنا اللي
خسرت اسمي وسمعتي.
قريت المقال.
= طب بس اقعدي واهدي .انت
ِ
* ال .أنا أول ما عينيا وقعت على العنوان ماشفتش قدامي
من الصدمة.
= طب اقعدي هاطلبك قهوة .على بال ما تقري المقال.
قرأت فاتن المقال ولم تستطع أن تتمالك نفسها من الضحك،
وقبل أن تغادر مكتبه ،وعدها مصطفى أمين بأنه إذا قرر أن
ً
ً
يكتب عنها مستقبال ،سيكتب مـقــاال مــن دون ع ـنــوان ،على
اعتبار أن قراءتها عناوين مقاالته تسبب لها الغضب والثورة.
ّ
مر نحو العام على وجــود عمر الشريف في لندن ،لم يعد
خالله إلى القاهرة ،فيما بدأت فاتن تعاني القلق واالضطرابات
بسبب ابتعاده عنها ،فقررت أن تسافر إليه ،بعد أن تنتهي من
ارتباطاتها الفنية ،إذ طلبها مخرجها المحبب حسن اإلمام في
ً
لقاء يجمعها مجددا بالفنانة الكبيرة شادية ،بعدما اجتمعتا
ً
سابقا في «ظلموني الناس ،وأشكي لمين ،وموعد مع الحياة».
جمع بينهما المنتج حلمي رفلة للمرة الرابعة في فيلم
«ال ـم ـع ـجــزة» ،قـصــة حـســن اإلمـ ــام ،وسـيـنــاريــو وحـ ــوار محمد
مصطفى سامي ومحمد أبو يوسف ،وشاركهما الممثل الشاب
عمر الترجمان ،الــذي ظهر في «ال تطفئ الشمس» ،ويوسف
شعبان ،وفاخر فاخر ،وحسين رياض.
قــامــت فــاتــن بـ ــدور «ل ـي ـلــى» صـحــافـيــة تـتـعـقــب الـمـجــرمـيــن
ومهربي المخدرات في حي «الباطنية» ،في حين أدت شادية
شخصية «نشالة» تسرق حافظة نقود فاتن ،فتقرر أن تدخل في
تحد مع نفسها إلصالح هذه الفتاة التي كانت ضحية ظروفها
االجتماعية ،وتجعل منها إنسانة جديدة مختلفة.
من ثم ،تنتشل «ليلى» الفتاة «نوسة» من بيئتها التي تعيش
فيها والعصابة التي تنتمي إليها ،وتودعها في بيت خطيبها

الشاب ،وتبدأ في التردد عليها كل يــوم لتعلمها وتغير من
طباعها .غير أنها لم تضع في حسبانها أن خطيبها سيقع
في حب «نوسة».
لكن «ليلى» تتصرف بحكمة ،وتنجح في تغيير «نوسة»
واإليـ ـق ــاع بــالـعـصــابــة ،وت ـع ــود إل ــى خـطـيـبـهــا ،بـعــد أن تعثر
«النشالة» السابقة على العريس المناسب.
انتهت كتابة الـسـيـنــاريــو ،غير أن حسن اإلم ــام ظــل فترة
طويلة من دون أن يبدأ تصوير الفيلم ،على غير عادته ،وهو
ً
ما لفت نظر المنتج حلمي رفلة ،باعتبار أن كل يوم يمثل عبئا
ً
جديدا على الميزانية ،فدخل مكتب حسن اإلمام وهو غاضب،
ً
متسائال عن سبب كل هذا التأخير:
= أعمل إيه كله من ريا وسكينة.
 إيه ده .انت بتصور فيلم تاني وال إيه؟ وبعدين هو صالحأبو سيف مش عمل ريا وسكينة من عشر سنين؟
= يــا س ـيــدي ري ــا وسـكـيـنــة ال ـلــي مـعــانــا ف ــي الـفـيـلــم .فــاتــن
وشادية.
 أنا مش فاهم حاجة .تقصد إيه؟= بعيد عـنــك .االتـنـيــن زي ري ــا وسـكـيـنــة ...وأن ــا واق ــع في
الوسط .تخيل أي مخرج ممكن يتعب أد إيه لما يعمل فيلم
لفاتن أو فيلم لشادية .مابالك بقى لما يعمل فيلم لالتنين
مع بعض.
 ما احنا متفقين على كل حاجة ...حتى كتابة األسامي.= أيوا لكن مافيش واحدة بتفوت حاجة ...بعد ما حمدت
ربنا ولقينا القصة اللي ممكن تجمعهما وكل واحدة وافقت
على دورها.
 طب كويس فين المشكلة؟= أقولك فين المشكلة...

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 379٨األربعاء  6يونيو 2018م  21 /رمضان 1439هـ
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هيفاء عادل :أول دور كوميدي لي في «تب أم عصفور»
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«حصلت على جائزة التمثيل في احتفال أقيم في سينما السالمية»
فادي عبدالله

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 الرابعة األخيرة،
تواصل هيفاء عادل حديثها عن أعمالها مع فرقة مسرح الخليج العربي الناجحة ،إضافة إلى خوضها
المسرحي والتلفزيوني عبر "الغجرية واألحدب" و"عذبيني" و"وفاء" و"سرى الليل" التي
غمار اإلنتاج
ً
كتب لها النجاح أيضا.
وتطرقت إلى تقديم مسرحيتي "شاليه السعادة" و"تب أم عصفور" في عرض واحد ،وتم عرضهما في
الكويت وإمارة أبوظبي ،وفي األخيرة ،تلقت ضربة من الفنان محمد السريع على خشبة المسرح ضمن

فرحتي كانت
ال توصف بعد
فوزي بجائزة
المهرجان الرابع
للفرق األهلية
الخليجية

«إذا طاح
الجمل» أجريت
بروفاتها خالل
 ٧أيام فقط

• مــا ذكــريــاتــك عــن مسرحية
"تب أم عصفور"؟
ب ـعــد ثــاث ـيــة "الـ ـ ـ ــواوي" الـتــي
اشتملت على ثالث مسرحيات
ذات ف ـص ــل فـ ــي ع ـ ــرض واح ـ ــد،
خ ـض ـن ــا غـ ـم ــار تـ ـج ــرب ــة أخـ ــرى
ب ـ ـعـ ــرض م ـس ــرح ـي ـت ــي "ش ــال ـي ــه
السعادة" و"تب أم عصفور" في
ً
عرض واحد أيضا ،وشاركت في
العملين ،األول "شاليه السعادة"
تــألـيــف أنـتــونــي ي ــوث وتــرجـمــة
أح ـمــد رض ـ ــوان وإعـ ـ ــداد محمد
ال ـس ــري ــع وإخ ـ ـ ــراج ع ـبــدال ـعــزيــز
المنصور ،من بطولة الفنانين
م ـن ـص ــور ال ـم ـن ـص ــور وعــائ ـشــة
إبراهيم ومحمد السريع وماجد
سلطان وخليل إسماعيل .تدور
أح ــداثـ ـه ــا ح ـ ــول زوج وزوج ـ ــة
حـ ــدي ـ ـثـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزواج ،اس ـ ـتـ ــأجـ ــرا
ً
شاليها في أحد مصايف جبل
ل ـب ـنــان م ــدة أس ـبــوع ـيــن لـقـضــاء
ش ـه ــر ال ـع ـس ــل ،ي ـك ـت ـش ـفــان ب ــأن
الـشــالـيــه قــد تــم اسـتـئـجــاره من
زوجـ ـي ــن آخ ــري ــن ل ـق ـضــاء شهر
ً
ال ـ ـع ـ ـسـ ــل أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـن ـ ــا تـ ـب ــدأ
الخالفات بينهم.
والـ ـث ــان ــي "ت ـ ــب أم ع ـص ـفــور"
إع ـ ــداد أح ـم ــد رض ـ ــوان ومـحـمــد
السريع وإخ ــراج مبارك سويد،
ع ـمــل ك ــوم ـي ــدي ،ي ـت ـن ــاول قصة
ال ــزوج الــذي يسعي ألن يصبح
ً
قـ ــادرا على ش ــراء كــل ش ــيء ،في
حين تنحصر طموحات زوجته
في أن تكون باعثة للسعادة التي
ال تتحقق عوامل األمن داخل أية
أسرة إال بها ،وذلك الثراء الذي
تسعى إليه .ذلك التناقض القائم
خ ــال الـمـســرحـيــة ب ـيــن مـفـهــوم
الـقــوة المادية والـثــراء ومفهوم
ال ــزوج ــة ال ـك ــام ــن ف ــي ال ـس ـعــادة
وعوامل األمن والطمأنينة.
قـ ـ ــام ب ـت ـج ـس ـيــد دور الـ ـ ــزوج
"أبـ ــو ع ـص ـفــور" ال ـف ـنــان الــراحــل
محمد السريع ،وأدى دور ابني
"عصفور" عبدالرزاق نجل الفنان
الراحل خليل إسماعيل ،وشارك
في التمثيل األخ العزيز الفنان
عـبــدالـلــه الـحـبـيــل" ،وت ـعــد الـمــرة
األول ــى التي أجسد مــن خاللها
شخصية كوميدية ،وقد تقبلني
الـجـمـهــور بـهــذا ال ـثــوب الجديد
وتجاوب معي".

الوقوع على المسرح
• ما المواقف التي حدثت لك
أثناء عرضها في أبوظبي؟

«العتاوية» أول
عمل جمعني
بعبدالحسين ثم
«باي باي لندن»

ع ــرض ــت ال ـم ـس ــرح ـي ـت ــان فــي
ع ــرض واحـ ــد ك ـمــا أس ـل ـفــت ،في
الفترة من  22إلــى  31أغسطس
 ،1979وأثناء عرضها في إمارة
أبوظبي بدولة اإلمارات العربية
المتحدة في سبتمبر  ،1979وفي
نهاية عــرض "تــب أم عصفور"،
أمـسـكـنــي مـحـمــد ال ـســريــع "أب ــو
ع ـص ـف ــور" ،ألت ـل ـقــى م ـنــه ضــربــة
وفق السياق الدرامي للمسرحية
كزوج مل من زوجته "أم عصفور"
الـتــي ال تلتفت إال إلــى تنظيف
الـمـنــزل ،فـجــاء ت الـضــربــة قوية
من قبله على البلعوم ،فتأثرت
ً
ال ـح ـن ـجــرة ،وأغ ـم ــي ع ـلــي فـ ــورا،
ووق ـع ــت عـلــى ال ـم ـســرح ،طلبوا
سيارة اإلسعاف ،وتم إسعافي
ومـتــابـعــة حــالـتــي إل ــى أن أفقت
مــن تلك الغيبوبة ،ومــا وجــدت
أمامي إال الفنانة الراحلة عائشة
إب ــراهـ ـي ــم الـ ـت ــي ك ــان ــت عـيـنــاهــا
قــد اغــرورقـتــا بــالــدمــوع ،وقالت

ً
سياق الحدث الدرامي ،لكنها كانت قوية وأغمي عليها فورا ،ووقعت على المسرح ،وطلبوا لها سيارة
اإلسعاف ،وتم إسعافها ومتابعة حالتها ،وبعدما أفاقت من الغيبوبة ،سألها المخرج عبدالعزيز
المنصور إذا كان بإمكانها استكمال العرض الثاني فأجابته أنها تستطيع.
ولفتت هيفاء عادل إلى أن الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا قد اختارها في أول عمل يجمع
بينهما ،وهو المسلسل التلفزيوني الكوميدي "العتاوية" ،وبعدها مسرحية "باي باي لندن" ...وإليكم
تفاصيل الحوار.

لــي" :هــل أنــت بخير حبيبتي؟"،
ً
كما رأيــت أيضا محمد السريع
ً
(ب ــوج ـم ــال) الـ ــذي ق ــال م ـمــازحــا
بخفة دمــه المعهودة" :اعتقدت
إنك انتقلت إلى الرفيق األعلى،
وأنا سأذهب إلى السجن ألنني
تسببت في موتك ،كنت سأذهب
في ستين داهية".
أم ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الـمـنـصــور ف ـقــال ،هــل بـمـقــدورك
استكمال العرض الثاني "شاليه
السعادة"؟ فأجبته دون أي تردد
ن ـع ــم أس ـت ـط ـي ــع ،ألن ال ـج ـم ـهــور
ً
ً
يـعـلــم ب ــأن ه ـنــاك عــرضــا ثــانـيــا،
ح ـي ــث ك ــان ــت ع ــائ ـش ــة بـمــابــس
العرض الثاني ،وكذلك منصور
الـ ـمـ ـنـ ـص ــور وم ـ ــاج ـ ــد س ـل ـط ــان،
فتحملت وأديت دوري.
• مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي ردود أ ف ـ ـ ـعـ ـ ــال
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـن ــد وق ـ ــوع ـ ــك م ــرة
ثانية؟
فــي ال ـعــرض الـثــانــي "شاليه
السعادة" ،يتطلب دوري أن أقع
على األرض ،ألنني قد فزعت من
أمــر مــا ،وهـنــا احـتــج الجمهور
ً
ق ــائ ــا" :ل ـقــد وق ـعــت م ــرة ثانية
حرام عليكم" ،فوقفت هنا وقلت
لهم دوري يتطلب وقوعي على
األرض ثم عدت ألداء دوري مرة
أخرى فصفق لي الجمهور.

أفضل «كوميدية»
• مــا الـجــائــزة الـتــي حصلت
ع ـل ـي ـهــا ع ــن دورك ف ــي "ت ـ ــب أم
عصفور"؟
 ل ــم أت ــوق ــع ح ـصــولــي علىجائزة أفضل ممثلة كوميدية،
وذل ــك فــي االحـتـفــال ال ــذي أقيم
ف ــي س ـي ـن ـمــا ال ـســال ـم ـيــة لـفــرقــة
م ـ ـسـ ــرح الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ولـ ـ ــم أن ـت ـبــه
عند اإلع ــان عــن ف ــوزي ،فقالت
لــي عــائـشــة إبــراه ـيــم ،لـقــد فــزت
بجائزة أفضل ممثلة كوميدية،
فتسلمت ال ـجــائــزة وع ــدت إلــى
مـ ـك ــان ج ـل ــوس ــي ،وبـ ــاركـ ــت لــي
ع ــائ ـش ــة ،وه ـن ــأت ـن ــي ع ـل ــى ه ــذا
الفوز ،وشــدت علي يدي قائلة:
ً
"أريـ ــدك أن تـكــونــي دائ ـمــا بهذا
المستوى وأحسن" ،وبعد قليل
أ عـلـنــت لجنة التحكيم فــوز هــا
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها
في "شاليه السعادة".

ظروف صعبة

عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج
ســألـتــه عــن الـمـســرحـيــة ،فشرح
ل ــي ال ـم ـض ـم ــون ع ـب ــر ال ـه ــات ــف،
ف ــواف ـق ــت م ــن دون أن أتـصـفــح
أوراق ا ل ـ ـنـ ــص ،ودون م ـعــر فــة
فريق العمل ،ألنه يحمل قضية
إن ـســان ـيــة ب ـح ـتــة ،ل ــم نـشـهــد له
ً
م ـث ـي ــا م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،ثــم
بدأت بروفات الحركة في اليوم
التالي.
ل ـق ــد ع ــان ـي ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر ن ـظــرا
لضيق الوقت ،والمخرج نجف
ً
جمال كــان مرتبطا بمسرحية
ج ـم ــاه ـي ــري ــة بـ ـعـ ـن ــوان "طـ ـي ــور
الـ ـ ـج ـ ــوارح" ،وال ـت ـح ــق ب ـنــا بعد
يــومـيــن مــن ال ـب ــروف ــات ،بعدها
غــادرنــا إلــى المنامة ،وشرعنا
بــالـتــدريـبــات الـســاعــة الــواحــدة
ً
ـرا ح ـتــى ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء،
ظ ـه ـ
ثـ ــم ن ــذه ــب ل ـم ـت ــاب ـع ــة عـ ــروض
م ـســر ح ـيــات ا ل ـف ــرق الخليجية
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ،فـحـضــرنــا كل
الـعــروض عــدا واح ــدة للمسرح
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي ،وبـ ـع ــد م ـش ــاه ــدة
الـ ـ ـع ـ ــروض ن ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى مـطـعــم
ال ـف ـن ــدق ل ـم ــواص ـل ــة ال ـب ــروف ــات
ً
حتى الثامنة صـبــا حــا  .ومعي
في بطولة العمل الراحل خليل
إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ،وطـ ـ ـ ـ ــارق الـ ـعـ ـل ــي،
وعبدالناصر درويش ،والراحل
محمد راش ــد الـعـقــروقــة شقيق
ولد الديرة.
• ماذا عن اختفاء صوتك؟
ب ـعــد االب ـت ـع ــاد ع ــن الـمـســرح
عدة سنوات ،يحتاج الفنان إلى

ت ــدري ــب مـكـثــف ل ـل ـصــوت ،وفــي
مـشـهــد "ال ـم ـن ــاح ــة" ،ط ـلــب مني
الرشود أن أرفع صوتي وبقوة
أكثر ،لكن بعد البروفة اختفى
صوتي ،ولم يتبق على عرضنا
غ ـيــر ثــاثــة أي ـ ــام ،وق ــد سـمـعــوا
ً
صـ ــوتـ ــي فـ ـف ــوجـ ـئ ــوا ج ـم ـي ـع ــا،
وشعروا بالصدمة ،فقدموا لي
المشروبات الساخنة ،وذهبت
إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى األمـ ـي ــرك ــي،
واخـ ـ ـ ــذت إب ـ ـ ــرة كـ ــي يـ ـع ــود إل ــي
ص ــوت ــي ،وم ــا أن وط ــأت قــدمــي
خشبة المسرح في ليلة العرض
ع ــاد صــوتــي عـلــى ال ـف ــور ،وفــي
مشهد المناحة جرحت أحبالي
الصوتية ،ولــم أهتم ألن المهم
تأدية الدور بأفضل حال.
• كيف تم استقبال العرض
الكويتي؟
الفرق الخليجية والجمهور
ي ـن ـت ـظ ــرون الـ ـع ــرض ال ـكــوي ـتــي
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارغ ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــر ،افـ ـتـ ـتـ ـحـ ـن ــا
العرض وكانت الصالة ممتلئة
بالجمهور ،والواقفون أكثر من
ال ـجــال ـس ـيــن .وت ـج ـم ـهــر ال ـنــاس
خارج المسرح ،فلم نشهد ذلك
في عروض الفرق الزميلة ،إنها
ال ـجــائــزة الـحـقـيـقـيــة ،فـنـحــن لم
نذهب من أجل الفوز بالجوائز.
• ما الجوائز التي حصدتها
المسرحية؟
حازت المسرحية جائزتين،

هيفاء عادل
هما أفضل ديكور للفنان نجف
جـ ـ ـم ـ ــال ،وأنـ ـ ـ ــا أف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ـلــة،
وفرحتي ال توصف ،فالجائزتان
لديرتي الكويت الحبيبة ،وكنت
ً
سعيدة جدا ألنني سأعود إلى
بلدي وأحمل معي الجائزة.
• هـ ــل ك ـن ــت ع ـل ــى دراي ـ ـ ــة أن
ً
العمل تم تقديمه سابقا؟
نعم ،هــذا العمل المسرحي،
قــدم فــي أول ــى دورات مهرجان
الكويت المسرحي عــام ،1989
بمناسبة يوم المسرح العالمي،
وقد حصد خمس جوائز ،وهي
أفـ ـض ــل م ـم ـث ـلــة م ـن ــاص ـف ــة بـيــن
الـفـنــانـتـيــن الـكـبـيــرتـيــن عائشة
إبراهيم وحياة الفهد ،وأفضل
نــص لمحمد الــرشــود ،وأفضل
تـقـنـيــة لـنـجــف ج ـم ــال ،وأف ـضــل
ممثل لخليل إسماعيل.
• ما أول عمل جمعك بالفنان
عبدالحسين عبدالرضا؟
مسلسل "الـعـتــاويــة" ،فرحت
ً
جدا باختياره لي ،خاصة أنني
سأقف أمــام الكاميرا مــع فنان
كبير مثله يـعــد مــدر ســة فنية،
ول ـل ــه ال ـح ـمــد نـجـحــت ف ــي هــذه
ال ـت ـجــربــة ،حـيــث كـسـبــت خـبــرة
بــالـتـعــاون معه ومــع نخبة من
ال ـن ـج ــوم ال ـك ـب ــار ،م ـثــل عــائـشــة
إبــراه ـيــم ومـحـمــد جــابــر وعلي
الـمـفـيــدي وغ ـيــرهــم ،لـقــد أسهم
هذا العمل في زيادة شهرتي.

• مـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـ ـظـ ــروف ال ـتــي
واكبت "إذا طاح الجمل"؟
ك ـ ـنـ ــت قـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــررت ب ـ ـظـ ــروف
صعبة ،أبعدتني عــن المسرح
أربـ ـع ــة أع ـ ـ ــوام ونـ ـص ــف الـ ـع ــام،
ت ـل ـق ـي ــت اتـ ـ ـص ـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا مــن
محمد الرشود الذي كان حينها
ً
رئ ـي ـســا لـمـجـلــس إدارة مـســرح
الخليج الـعــربــي ،عــارضــا علي
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي م ـســرح ـيــة "إذا
طاح الجمل" من تأليفه وإخراج
ن ـج ــف ج ـ ـمـ ــال ،ألنـ ـه ــا سـتـمـثــل
الـكــويــت فــي الـمـهــرجــان الــرابــع
للفرق المسرحية األهلية بدول
مجلس التعاون الخليجي في
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن -الـ ـ ــذي أق ـيــم
في الفترة من  20إلى  27مايو
 1995وليس لدينا متسع منالوقت ،أمامنا سبعة أيام فقط،
وهـ ـن ــا ص ــدم ــت ك ـي ــف سـنـنـجــز
العمل خالل أسبوع واحد فقط،

خ ـ ــال ت ـص ــوي ــر "ال ـع ـت ــاوي ــة"
عرض علي بوعدنان العمل في
الـمـســرحـيــة ،وشــاهــدتــه ممثال
مـ ـس ــرحـ ـي ــا مـ ـلـ ـت ــزم ــا وإنـ ـس ــان ــا
وفـ ـن ــان ــا يـ ـح ــرص ع ـل ــى ع ـم ـلــه،
وصبورا يسمع وجهات النظر
الـمـخـتـلـفــة ،وهـ ــذه م ـيــزة جـيــدة
ذكرتني بالراحل صقر الرشود،
الــذي كــان يسمع للصغير قبل
الـكـبـيــر ،وم ــن الـمــواقــف الـتــي ال
تـنـســى لـلـعـمــاق عبدالحسين
فــي ه ــذا الـعـمــل الـمـســرحــي ،أنــه
يـ ـتـ ـن ــاول ع ــاج ــه عـ ـل ــى خـشـبــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ،وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أن ـ ـبـ ــوبـ ــة
األكسجين موجودة في غرفته،
وقبل دخوله المسرح يستنشق
األكسجين ،وهذا األمر ال يعرفه
الجمهور ،ألنه خلف الكواليس،
وهو مرهق لكن بعد أخذ العالج
ً
يـ ـق ــف ش ــامـ ـخ ــا ك ــال ـج ـب ــل عـلــى
المسرح ،رحمك الله يا بوعدنان.

أنتجت
«الغجرية
واألحدب»
و«عذبيني»
و«وفاء» و«سرى
الليل» وكلها
أعمال ناجحة

• م ـ ــا األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ق ـمــت
بإنتاجها؟
خ ـ ـ ـضـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج
ال ـم ـســرحــي وال ـت ـل ـفــزيــونــي من
خـ ـ ـ ــال مـ ـس ــرحـ ـي ــة "الـ ـغـ ـج ــري ــة
واألح ــدب" ( ،)1997و"عذبيني"
( ،)1998ومسلسل "وفاء" ()2003
وجميعها مــن تــألـيــف وإخ ــراج
نجف جـمــال ،أمــا "س ــرى الليل"
( )2004تــأ ل ـيــف مـحـمــد سعيد
الـ ـضـ ـنـ ـح ــان ــي وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج ن ـجــف
ج ـم ــال ،وك ـل ـهــا ت ـج ــارب تكللت
بالنجاح.
• لماذا انقطعت عن الفن؟
أسباب إنقطاعي عن الساحة
الفنية ،تعود إلى ثالث مراحل،
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى بـسـبــب وف ــاة
والــدتــي رحمها الـلــه ،والثانية
لوفاة شقيقي صباح رحمه الله،
والثالثة هي أطول فترة انقطاع
بــالـنـسـبــة ل ــي ،بـسـبــب خـضــوع
حفيدي المقعد لعمليات عديدة
في الواليات المتحدة األميركية،
ً
قـمــت بمرافقته دائ ـمــا وف ــي كل
عملياته ،ومنذ البداية تكفلت
برعايته وسخرت نفسي له ،فهو
نور عيني.

هيفاء في مسلسل «سرى الليل»

«مشهد من الزمن الجميل»
أعادها للخشبة

هيفاء مع الحربي في «مشهد من الزمن الجميل»

ً
• هل "العتاوية" كان مدخال
لعملك في "باي باي لندن"؟

قالت الفنانة هيفاء عادل إن المنتج جمال اللهو ،استطاع إقناعها بالعودة إلى
التمثيل على خشبة المسرح ،من خالل عرض افتتاح مهرجان الكويت المسرحي
الثامن عشر  ،2017وهو بعنوان «مشهد من الزمن الجميل» الذي تصدى إلخراجه
نجف جـمــال ،حيث تــم إيـصــال رســالــة ،وهــي الحفاظ على المسرح الكويتي ،كي
ال يندثر أو ُينسى ،أو يضيع تراثه القديم والقيم ،وهو ما تعلمته وزمالئها من
األساتذة األولين ،مشيرة إلى الشباب هم من سيكملون الرسالة وال بد أن يحبوا
بلدهم ويعملوا من أجله بإخالص.
وأبــدت نصيحة للجيل المسرحي الحالي ،تكمن في عدم نسيان أو تجاهل أو
نكران دور من سبقوهم ،وأال يبخسوا حق الــرواد األوائــل ،فلوالهم لما استمرت
يعملون بإخالص.
الحركة المسرحية ،موضحة أنه في السابق كان الفنانون
ً
ً
وتمنت أيضا من المسؤولين مواصلة االهتمام بالمسرح ،داعية إلى مثل ما قاله
ُ
العرض االفتتاح أن يقام متحف لإلكسسوارات والمقتنيات التي استخدمت في
األعمال القديمة ،وكذلك تسجيل النوادر والمواقف التي صاحبتها.

 3أسباب
جعلتني أنقطع
عن الفن :وفاة
والدتي وشقيقي
وعمليات
حفيدي

«مضارب بني نفط» لم تعرض
بسبب «الماستر»
أطلقت هيفاء عــادل على مسرحية «مضارب بني نفط»« ،دانــة»
األعـمــال مــن ناحية المضمون ،الــذي كتبه عبداألمير التركي مع
سعد الفرج ،حيث من المعروف أن التركي يطرح موضوعاته بجرأة
وصراحة سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
ووقفت ألول مرة على خشبة المسرح أمام الفنان القدير سعد
ً
الفرج في هذا العمل ،مشيرة إلى أن المسرحية قدمت أحداثا حصلت
بعد فترة من عرضهاُ .عرضت المسرحية في يناير .1990
شارك في بطولة العمل غانم الصالح وجاسم النبهان ومحمد
السريع وأمين الحاج وكنعان حمد وحسين البدر وعبدالرزاق خلف
(بورزيقه) ،وديكور سعيد النابلسي ،وكلمات األغنيات للشاعر هزاع
الصالل واأللحان لراشد الخضر.
ولفتت عــادل إلــى أن المخرج عبدالرحمن الشايجي قــد صـ ّـور
ً
المسرحية تلفزيونيا ،لكن المسرحية لم تعرض على الشاشة ألن
الشريط «الماستر» قد سرق إبان االحتالل اآلثم.
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ثقافات

«المحمودية» ...ذكريات ًفوتوغرافية
ّ
ِّ
مدينة وثقها ُمصور مصري أبا عن جد

معالي وزير
اإلعالم...
عليك حق!

سعود السنعوسي

السيد معالي وزير اإلعالم المحترم
تحية طيبة وبعد،
ُ
كنت من بين الذين شملتهم جلسة اللقاء المفتوح في رابطة األدبــاء
َ
قبلت
يوم األحد ،الثالث من يونيو  ،2018والتي كنت أنت ضيفها حيث
ً
مشكورا .أعتذر إن أزعجكم حديثي الذي لم
دعوة اإلخوة في رابطة ًاألدباء
َّ
يذكرنا بــ"وقت
فتئ
ما
الذي
الجلسة
مدير
للسيد
يتسن لي أن أتمه احتراما
ً
معاليه" .كان ينبغي أن نتحدث بصراحة ،ألننا لم نقتطع جزءا من وقتنا
لحضور "غبقة" رمضانية أو لنطرق باب رابطة األدباء نطلب الــ"قرقيعان"،
إنما جئنا لكي نفضي بهموم الشأن الثقافي في هذا البلد ،وقد توسمنا
في لقائكم بصيص أمل سرعان ما انسحب.
نحن اليوم لسنا في بالط الوالي وال في زمانه ،لكي يبادر أحد الحضور
بكيل المدائح لزيارتكم الميمونة ،ولسنا في زمن إلقاء الخطب على غرار ما
سمعناه في ليلتنا تلك" :التاريخ سيشهد أن قدميك خطت في مبنى رابطة
األدباء!" ،ذلك المبنى الذي َّ
مرت به أسماء صنعت تاريخ الكويت الثقافي ،من
َّ
َّ
دون منة ،وربما من دون أن يتذكر أقدامهم التي مرت في ذلك المكان أحد.
شخصيات كثيرة ،وال ضير في أن أذكر عينة أتمنى أن تطلع على تاريخ
بعضها بما يتيحه وقت معاليكم؛ عبدالله الحاتم ،ود.عبدالله العتيبي،
وخالد سعود الزيد ،ود.خليفة الوقيان ،وأحمد السقاف ،ود.سليمان الشطي
وشخصيات أخرى ال تقل قيمة.
ً
َ
أنت لست مسؤوال عن بعض المداخالت التي بالغ بعضها بتبجيل
الذين حالوا دونك ودون
وحامليها
الكاميرات
بمهرجان
لك
يد
وال
زيارتك،
ً
رؤية جزء كبير من الحضور ،وبال ُشك أنك لست ُمالما إن كان هاجس بعض
ُ
أساتذتنا الحاضرين "بسطة" الكتب في سوق الجمعة ،وال عالقة مباشرة
مطالب ،وال شك ،بإعادة النظر
لك بقضية ناشر احتال على كاتب! إنما أنت
ً
في ردودك .ذكرت لك في مداخلتي الموجزة ،عطفا على مداخلة األستاذة
الروائية ليلى العثمان بشأن خوفها على الشباب من اإلحباط ،أقول إنني
إثبات
ذكرت أن ال خوف على الشباب ألن الشباب المبدعين قادرون على ً
إنما الخوف هو على وجه الكويت الثقافي الذي بات مختطفا ال
أنفسهمً ،
يشبه كويتا نعرفها ،وبخالف البعض ممن يطالب بدعم الوزارة قلت إن
هو بحاجة
المبدع الكويتي ليس بحاجة إلى دعم وزارة اإلعالم بقدر ما ً
ألن تكف الوزارة يدها عنه! فالمبدع الكويتي اليوم يحقق نجاحا تلو آخر
من دون دعم الدولة ،والكاتب الكويتي يحظى بتقدير الجميع في كل مكان...
إال الكويت ،حيث تتعسف الوزارة بتطبيقها للقانون عبر جهازها الرقابي.
ذكرت لك أننا اليوم نجوب العالم نشارك في المهرجانات األدبية والثقافية
منكسي الــرؤوس بسبب الوضع الثقافي البائس الــذي تعيشه الكويت،
"ماذا جرى للكويت؟!" .قلت
تتبادر لنا تلك الصورة كلما سئلنا في الخارجً :
لك إنه في الوقت الذي يبذل فيه سمو األمير جهودا جبارة لتكريس اسم
المحافل الدولية ،تقوم وزارة اإلعــام بانتهاج طريق مغاير!
الكويت في ً
وتصورهم بصور
العرب،
إلخوتنا
تسيء
برامج
هناك
أن
تلميحا
ذكرت لك
ً
ً
هزلية ال ترضي أحدا يبثها تلفزيون الدولة الرسمي و ...حفاظا على "وقت
معاليه" تركت لك المايكروفون.
برامج من ذلــك النوع يبثها
ـى
ـ
ل
إ
يشير
من
يقول معاليكم" :أتـحــدى
ً
تلفزيون الدولة اآلن" ،كأنما تدفعون عنكم اتهاما على ما تم بثه قبل توليكم
الوزارة في ديسمبر .2017
نحن – وقت كتابة هذه السطور -في الثامن عشر من رمضان ،أي بعد
عرض ثماني عشرة حلقة من أحد البرامج التي يبثها تلفزيون الدولة
الرسمي وأنتم تتولون مسؤوليات وزارة اإلعالم ،والذي تلقى استياءات
كثيرة من داخل الكويت وخارجها ،وقد أظهرت بعض الحلقات شخصيات
عربية بشكل ساخر ومقزز كأن يلطخ الممثلون وجوههم باألصباغ الداكنة
ً
تمثيال لبعض األعراق في دولة شقيقة ،أو أن يبالغ الممثلون بالسخرية من
تراث أحد الشعوب العربية التي نكن لها كل تقدير ،وقد أظهرها التلفزيون
الرسمي بصورة ال يرضى بها أي إنسان محترم .فال داعي للحديث عن
التحدي معالي الوزير مادمت لست على علم بما يبثه الجهاز الذي ترأسه.
تقول في ردك إنك تستغرب مصطلح "التعسف بتطبيق القانون"،
كأنما وزارة اإلعــام ليست سيدة الــوزارات باللجوء إلى تلك السبل ،كأن
القانون ويتم تطبيقه بما ال تحتمله النصوص
البعض من تطبيق
يستثنى
َّ
ً
القانونية وفقا للوائح إدارية سنتها وزارة اإلعالم .فهل يدري معاليكم أن
لجنة التظلمات التي ابتدعتها الوزارة لذر الرماد في العيون بادعاء دفع
الظلم عن المتظلمين؛ ال تقرأ النصوص الممنوعة في األساس؟ إنما تلجأ
إلى قــراءة تقرير الرقيب الذي يعتمد على اقتطاع ُ
الجمل من سياقاتها،
ّ
والذي ً
بناء عليه تم منع النص من قبل لجنة سابقة! فيتم تحصين قرارات
المنع من دون قراءة! فكيف يكون التعسف؟
أما بشأن حساسيتكم من عبارة "نجوب العالم منكسي الــرؤوس"،
واعتراضكم على الوصف بأن" :ما عاش من يقول إن الكويتي ينكس رأسه"،
فمثل هذه الردود مقبولة من مشجع فريق كرة قدم متحمس ،لم تكن في
الكويتي كغيره ًمن أبناء جلدته ،يتأثر وينتفض
موضعها ،وأقــول إن
ً
ويغضب أو ينكس رأسه حنقا أو كظما لغيظه أو لشعوره بالظلم ،أو إن
وجد نفسه يصارع مع زمالئه من أجل صورة بلده ووجهه الثقافي غير
قادر على إعطاء وطنه حقه بسبب عبث بعض المسؤولين عبر قرارات
غير مسؤولة!
ً
ج ــاءت الكلمات أع ــاه ،ألن على معاليكم حـقــا ،ولــي حــق فــي تتمة
مداخلتي ،وتعقيبي على ردودكم.
ً
ختاما ،إن سمح "وقت معاليه" بقراءة السطر األخير؛ أشكر لكم رحابة
صدركم ،وقبول دعوة اإلخوة في رابطة األدباء ،والشكر موصول للرابطة
على إقامة هذا اللقاء المفتوح.
وأعتذر أعتذر عن أي سوء تعبير.

{المحمودية} مدينة تتسع لذاكرة المكان ،واستعادة التاريخ على ضفاف النيل ،وعبر رحلة في ألبوم صور الفنان المصري أسامة
الشرقاوي ،نتعرف إلى فضاء استثنائي في قلب محافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة) ،وتطالعنا لقطات بين الماضي والحاضر،
ولمسات جمالية لتراث معماري أوشك ان يندثر ،وإطاللة على معالم غائبة عن خرائط السياحة المصرية ذات الطابع التاريخي
األثري.

النصب التذكاري من تصوير أسامة الشرقاوي

َ
القاهرة -أحمد الجمال

النصب التذكاري
لترعة المحمودية
َّ
مدون عليه
قصيدة لشاعر
تركي

يلفت المصور الفوتوغرافي
أسـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــاوي إلـ ـ ـ ــى أن
«الـ ـمـ ـحـ ـم ــودي ــة» إح ـ ـ ــدى أج ـمــل
م ــدن مـحــافـظــة الـبـحـيــرة ،وهــي
شـ ـ ــديـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــراء ب ـم ـع ــال ـم ـه ــا
الـطـبـيـعـيــة والـ ـت ــراثـ ـي ــة ،لكنها
غ ــائـ ـب ــة ع ـ ــن ع ـ ـيـ ــون م ـس ــؤول ــي
ال ـس ـي ــاح ــة واآلثـ ـ ـ ــار ف ــي م ـصــر،
مــا حـفــزه اللـتـقــاط أل ـبــوم كامل
لمنازلها األ ثــر يــة ومساجدها
واكتشاف جمال موقعها الفريد
عـ ـل ــى ضـ ـف ــاف الـ ـنـ ـي ــل و{ت ــرع ــة
ً
ال ـم ـح ـمــوديــة» ،م ــؤك ــدا أن لــديــه
ً
ص ــورا ن ــادرة لبنايات مندثرة
وأخرى أوشكت أن تندثر.
يـحـتـفــظ ال ـش ــرق ــاوي بـصــور
الـ ـتـ ـقـ ـطـ ـه ــا بـ ـع ــدسـ ـت ــه وأخ ـ ـ ــرى
ت ـخــص وال ـ ــده الـ ــذي ورث عنه
أسامة مهنة التصوير ،وتوثق
ال ـ ـصـ ــور تـ ــاريـ ــخ م ــدي ـن ـت ــه مـثــل
النصب التذكاري لترعة حيث
َّ
دونـ ـ ــت ق ـص ـيــدة ل ـشــاعــر تــركــي
ُيدعى «عزت» ،يمدح فيها األمير
محمود الذي أمر بشق الترعة،
ً
فضال عن صور لمعالم ّ
تهدمت
بفعل فاعل مثل محطة الكهرباء
ذات ال ـطــراز اإلنـكـلـيــزي وجسر
«س ـع ـفــان» وج ـســر «ال ـهــاويــس»
األثري.
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ال ـ ـشـ ــرقـ ــاوي بـفــن
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر م ـنــذ

أسامة الشرقاوي
ك ــان ــت أول ك ــامـ ـي ــرا حــدي ـثــة
اشتراها والده من ماركة Zenit
روسـ ـي ــة ال ـص ـن ــع ،وزنـ ـه ــا نحو
نـصــف كـيـلــوغــرام مــن الـحــديــد،
لكنها كانت مدرسة لتعليم فن
التصوير ،وكان الفيلم األبيض
واألسـ ـ ـ ـ ـ ــود آنـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،ف ـ ــي ح ـق ـبــة
السبعينيات ،يباع بنحو 125
ً
ً
قرشا (مبلغ زهيد جــدا وعديم
القيمة اآلن).
م ــارس أســامــة التصوير في
األف ـ ــراح والـمـنــاسـبــات الـعــامــة،
واك ـت ـســب مـ ـه ــارات خ ــاص ــة في
التقاط الصور من زوايا أدهشت
بعض زبائنه ،واعتبرها آخرون
ً
نـ ــوعـ ــا مـ ــن {الـ ـف ــذلـ ـك ــة} ،وك ـل ـمــا
ظ ـهــرت كــامـيــرا ج ــدي ــدة ،ســارع
إلى شرائها ،ويعتبر أن أفضلها
ك ــامـ ـي ــرا {تـ ــوش ـ ـكـ ــا} ال ــروسـ ـي ــة
 Tochkaو م ــا زال يستخدمها
حتى اآلن.
ع ـ ـ ـشـ ـ ــق أس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة ت ـ ـصـ ــويـ ــر
َّ
وتحول من االحترافية
الطبيعة،
إل ـ ــى اإلب ـ ـ ـ ــداع ،وارتـ ـ ـي ـ ــاد ف ـضــاء
جمالي من خالل عينه المدربة
على التقاط الصورة في جزء من
الثانية ،وتثبيت الزمن عند هذه
ً
اللحظة ،ودائما يحمل كاميرته
ويبحث عن لقطات استثنائية،
ً
خ ـصــوصــا ف ــي وق ـتــي ال ـشــروق
والغروب.

طفولته ،فهو من عائلة احترفت
في هذا المجال منذ نصف قرن
َّ
أو يــزيــد ،وتعلمه مــن خــال آلة
تصوير بدائية امتلكها والده،
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق خـشـبــي
تلتصق به عدسة ،ومثبت في
خلفيته كـيــس أسـ ــود لـلـكــروت
وأدوات ا لـتـحـمـيــض و تـثـبـيــت
الصور.

أبيض وأسود
اح ـت ـكــرت عــائ ـلــة ال ـشــرقــاوي
مـ ـج ــال الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ــي مــدي ـنــة
الـ ـمـ ـحـ ـم ــودي ــة ،ولـ ـه ــا أكـ ـث ــر مــن
أسـتــوديــو يحمل لقبها .بــدأت
قصتها مــع الـفــوتــوغــرافـيــا مع
ال ـج ــد ال ـ ــذي كـ ــان ي ـع ـمــل وك ـيــل
أعمال قضائية ونقاش أختام،
وك ـ ــان ل ــدي ــه اسـ ـت ــودي ــو خــاص
ل ـل ـت ـص ــوي ــر الـ ـ ـف ـ ــوري ب ـكــام ـيــرا
بــدا ئـيــةَّ ،
وورث مهنته ألوالده
وأحفاده.
أ س ـ ـ ــا م ـ ـ ــة م ـ ـ ــا زال ي ـح ـت ـف ــظ
بتلك اآلل ــة الـتــي كــانــت تجتذب
الراغبين في التصوير الفوري
«أبيض وأسود» ،وكان الزبائن
يبحلقون فــي صــورهــم للتأكد
أن ـ ـهـ ــا تـ ـشـ ـبـ ـهـ ـه ــم ،ويـ ـس ــرع ــون
ب ـ ـهـ ــا السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج الـ ـبـ ـط ــاق ــات
أو تـقــديـمـهــا م ــع أوراقـ ـه ــم إلــى
المصالح الحكومية.

عاشق الكاميرا

ق ـص ـي ــدة ل ـش ــاع ــر ت ــرك ــي م ــدون ــة عـلــى
النصب التذكاري صورها والده

يؤكد الشرقاوي أن الفنان ابن بيئته ،وعليه
البحث عــن مــواطــن الـجـمــال ،وتــوثـيــق األمــاكــن
األثرية ،فثمة مشاهد وتفاصيل تمر علينا كل
يوم ،لكن عين الفنان العاشق للكاميرا ،تلتقط ما
ال يراه اآلخرون ،ولكل صورة لحظتها الشعورية
وتقنيتها المختلفة.
هــوايــة أخ ــرى شـغـلــت ال ـش ــرق ــاوي ،وشكلت
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـق ـت ـن ـيــات ال ـ ـنـ ــادرة ألش ــرط ــة
تسجيل وراديـ ــو  Philipsقــديــم ،وأس ـطــوانــات
ألم كلثوم وعبد الوهاب وفريد األطرش وسيد
دروي ــش وغـيــرهــم ،وجـهــاز {بـيــك آب} لتشغيل
األس ـطــوانــات ،وتـحــف وعـمــات وطــوابــع بريد

ً
وأوان فضية ونحاسية ،فضال عن ألبوم كامل
ٍ
من الصور لمعالم مصرية يعود تاريخها إلى
أكثر من مئة عام.
يقول الشرقاوي إن صور «األبيض واألسود»
تثير الحنين إلــى الماضي ،وتضع الــرائــي في
قلب المشهد البعيد ،وتستعيد حكايات وأصداء
حياة بشر كانوا بيننا ،بينما التصوير الملون
والدخول في عصر «الديجتال» و{الفوتوشوب»،
يرتبط بالحاضر أو الـمــاضــي الـقــريــب ،وعلى
الفنان أن يجيد التعامل مع التقنيات الحديثة
بلمسة إبداعية تميزه عن أي فنان آخر.

كاتبات «امنحني  9كلمات» ناقشن إصدارهن في «ميوز الونج»

التوقف عن
الكتابة ()2-2

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ُ
ذكرت في مقالي السابق موقف الكاتب األميركي األشهر
"فيلب روث "Philip Milton Roth-مــن الكتابة و قــو لــه في
إحـ ــدى م ـقــابــاتــه" :ف ــي مـعـظــم ال ـم ـهــن ه ـنــاك ب ــداي ــة ووس ــط
ً
بي ُ
فدائما هناك بداية" .كما ّ
نت في
ونهاية ،أما مع الكتابة
مكان آخر من المقال إعالن الكاتب نفسه في عمر الثمانين
ً
ً
توقفه عن الكتابة ،وقوله المر" :الكتابة ليست عمال شاقا
ُ
تلقيت الكثير من الردود على المقال،
لكنها كابوس" .ولقد
سواء على صفحتي في "تويتر" ،أو باالتصال المباشر من
بعض الــزمــاء .وكــان الـســؤاالن المحوريان هما :هل هناك
عمر محدد للكتابة؟ وكيف يمكن أن يستشعر الكاتب أنه ما
ً
ً
عاد يعطي جديدا إبداعيا على مستوى الشكل والمضمون،
ً
وأ نــه يجب عليه التوقف ا حـتــرا مــا لفكره وقلمه ،وتاريخه
الطويل عند القارئ؟
ً
ً
حقيقة ال أمتلك ردا شافيا على السؤالين ،فليس هناك من
ُ
ً
معادلة واضحة لعمر الكتابة .فحالة كل كاتب تعتبر كونا
ّ
ً
قائما بذاته ،ال يشبه إال نفسه .فهناك كتاب يبقى مجدهم
ً
ً
مقترنا بعملهم األول ،ويبقى هذا العمل كابوسا يالحقهم
طوال حياتهم اإلبداعية ،خاصة تلك األعمال التي تحظى
بـجــوائــز .لـكــن ،ومــن واقــع اطــاعــي وخـبــرتــي ،فــإنــه يمكنني
ّ
القول بأن نتاج مجموعة ليست بالقليلة من أشهر كتاب
العالم يشير إلى أنهم كتبوا أهم أعمالهم أثناء فترة شبابهم
الـكـتــابــي .وأعـنــي بــذلــك أن أهــم األع ـمــال يــأتــي فــي المرحلة
الوسطى ،بين البدايات وآخر األعمال .فواقع حياة اإلنسان
يقول بشكل وا ضــح إن اإلنسان في مرحلة شبابه أكثر ما
ً
ً
يكون حماسا واندفاعا حيث األحالم تبدو مغرية كأجمل
ً
ما يكون ،ويبدو اإلمساك بها ممكنا كأوضح ما يكون .ولذا
يجتهد ا لـكــا تــب ا ل ـشــاب ،بشكل إرادي وال إرادي ،لترجمة
هذه المشاعر للوصول إلى األ حــام ،وتجاوز كل الصعاب
والعقبات التي تقف بطريقه .كما أنه في غمرة اندفاعه ال
يلتفت لعنصر ا لـعـمــر ،بمعنى أ نــه يــرى خــوض المغامرة
وكأنه خوض لنهر الحياة .لكن في مرحلة الحقة ،وبعد أن
تنشب أنياب الواقع القاسية والجارحة مخالبها في لحم
ً
تجارب حياته ،وبعد أن تدمي قلبه ،يهدأ قليال ،ويدخل ما
يشبه التساؤل أو حتى االنكسار في أعماله .فتظهر أعماله
ً
أكثر احتراما لقوانين ا لــوا قــع .لكن في مراحله المتأخرة،
يبدو وكأنه ينطق بحكمة الحياة ،حتى لو كتب على ألسنة
أبطال شباب ،فهو يحركهم من خلفية تجاربه ،وبما يجعل
ٍ
ً
حركتهم انعكاسا لحركة اإلنسان في سيره على درب الحياة
الصعب والمترب ،واندفاعه المحموم وغير المدروس لنيل
م ــراده .وكــأن الـكــاتــب يطمح إلــى ترجمة وعــرض مــا مـ َّـر به
من تجارب وو عــي وانكسار وانتصار للحقيقة .لذا فليس
ً
ً
هناك عمر محدد للكتابة .فقد يكتب كاتب عمال مبدعا في
بداية حياته ،ويكتب آخر أجمل أعماله في مرحلة متقدمة
من عمره.
أما فيما يخص السؤال الثاني :كيف يمكن أن يستشعر
ً
الكاتب أنه ما عاد يعطي جديدا ؟ وأنه يجب عليه التوقف
ً
احتراما لفكره وقلمه ،وتاريخه الطويل عند القارئ .فهذا
ً
ٌ
شأن صعب جدا لسببين؛ األول هو أن الكاتب بعد أن عاشر
الـكـتــابــة فــي مختلف مــراحــل عـمــره ،وأصـبـحــت هــي حياته
ً
وأنفاسه التي يحيا بها ،يصعب عليه جدا أن يبتعد عنها،
وأن يـعـيــش ح ـيــاة جــديــدة ال يـعــرفـهــا َوال اع ـتــادهــا .فـمــاذا
يفعل إ نـســان ا عـتــاد طــوال عمره الكتابة وال شــيء غيرها؟
أما السبب الثاني فهو أن قــراء ومحبي الكاتب يقفون في
ً
ْ
منطقة الـحــرج ،فـمــن تــراه يـكــون قــاسـيــا ويـصــارحــه بقوله:
ً
ْ
َ
"أنت كبرت ،وما عدت قادرا على تقديم أعمال جيدة؟" ومن
يجرؤ على الدنو منه ومصارحته" :لتترك الكتابة لغيرك
مــن أ جـيــال الشباب ،فما تكتبه بالرغم مــن خبرتك مــا عاد
يجاري رتم اللحظة الراهنة!".
ال ـب ـع ــض ي ـش ـ ّـبــه م ـص ــارح ــة ال ـك ــات ــب ب ـت ـقــدمــه ف ــي الـعـمــر
وعـجــزه عــن الكتابة وكــأنــه إطــاق رصــاصــة الــرحـمــة عليه.
فهذه الرصاصة بالرغم من الهدف النبيل من ورائها تبقى
ً
رصاصة مؤلمة وقاسية جدا.

مجلة

«رسالة التوحيد» في مجلة
«الثقافة الجديدة»

• تناولن لغة اإلصدار والتكنيك المتبع وجماليات النصوص

قرأت المشاركات في الحلقة النقاشية حول إصدار «امنحني  9كلمات» مجموعة نصوص تتمحور
حول الموضوعات التي يتناولها اإلصدار.
فضة المعيلي

استضافت مكتبة ميوز الونج
بمجمع سيمفوني ،حلقة نقاشية
ح ــول ال ـك ـتــاب ال ـثــالــث ف ــي سلسلة
"امنحني  9كلمات".
وك ــان ــت الـحـلـقــة بـمـثــابــة ورش ــة
نقدية حضرتها مؤلفات ساهمن
فــي الـكـتــاب وه ــن :إسـتـبــرق أحمد،
وتسنيم الحبيب ،وخــولــة سليقة،
والـمـشــرفــة على الـمـشــروع فتحية
الـ ـح ــداد ،وش ـ ــارك ف ــي ال ـل ـقــاء ريمــا
محمـود وجيهان عبدالعزيز.

قراءات

غالف اإلصدار

المناقشة تخللتها قــراءة تعزز
رؤية المحاورين ،واستمع الحضور
ل ـنــص "اح ـت ـج ــاب" الـ ــذي صاغته
تسنيم الحبيب بلغة شعرية عالية
على وقع ثيمة "اإلنترنت".
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ـ ـ ـ ــرأت خ ــول ــة
سليقة نصها المعنون "اجترار"
الــذي اختزلت فيه كلمة "تلفاز"
م ـت ـن ــاول ــة اخ ـت ـن ــاق ال ـ ـمـ ــرأة في
األح ـيــاء البسيطة ،بين ضغط
الـحـيــاة الـعـصــريــة الـتــي ترسم
صورة المرأة رشيقة ال يداهمها
الشيب وال تغلبها التجاعيد،
ومتطلبات الزوج واشتهائه لما
يراه عبر التلفاز وغيره.

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـرأت ري ـ ـمـ ــا مـ ـحـ ـم ــود نــص
"مقادير" الذي جسد احتفاء الكاتبة
إستبرق أحمد بكلمة "األصــدقــاء".
هـ ــذه ال ـم ـف ــردة ك ــان ــت ض ـمــن تسع
كلمات تناولها الكتاب وهي :اإلذاعة،
واألصدقاء ،واإلنترنت ،والتلفزيون،
والمتحف ،والـمــدرســة ،والمسرح،
والمطبوعات ،والمكتبة.
ت ـن ــاول ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــاورات نـقــاطــا
مـخـتـلـفــة حـ ــول ال ـل ـغ ــة واألسـ ـل ــوب
والـثـيـمــة ،وأجـمـعــت اآلراء عـلــى أن
ه ـن ــاك س ـمــة م ـش ـتــركــة ت ـط ــرأ على
النصوص رغــم أن كــل مؤلف كتب
ع ـلــى ح ـ ــدة .ومـ ــن ي ـق ــرأ الـنـصــوص
م ـج ـت ـم ـعــة ف ـس ـي ــاح ــظ م ـث ــا آل ـيــة
الكتابة وكيفية اضفاء الرمزية من
خالل اعادة صياغة عناصر الواقع
ووضـعـهــا فــي قــالــب مـقــاديــر طبق
الحلو أو مكونات الحساء .وفي هذا
الصدد قاربت خولة سامي سليقة
بـيــن ن ــص "م ـق ــادي ــر" ون ــص "أوالد
الساحرة" فقالت" :الجميل أننا في
هذا الكتاب نصادف نصوصا تلتقي
وإن اختلفت الكلمة التي تم التعامل
معها .استبرق أحمد أدرجت مقادير
وصفتها للصداقة ،أما مي الشراد في
تناولها لكلمة "مطبوعات" فقد كتبت
ً
حساء
نص "أوالد الساحرة" لتقدم
ً
من الكتب والعلوم وخليطا سحريا،

المشاركات في الحلقة النقاشية
فالسر على الدوام في المزيج الذي
ال يـشـبــه ال ـع ـنــاصــر وإن ه ــي منه
وهو منها .مع "أوالد الساحرة" نقرأ
ً
ال ـتــالــي" :ح ـيــن ك ــان والـ ــده صغيرا
كنت أطعمه أمهات الكتب ،أقشرها
وأقـ ـط ــع ص ـف ـحــات ـهــا وإن جـ ــاوزت
ً
المئة .أشرحها كلمة كلمة وحرفا
ً
حرفا .بحب وشغف أطهوها على
نار هادئة حتى يستطيع مضغها".

الفعل الموازي
آلية التعبير أو التأليف لم تكن
ال ـت ـقــاطــع ال ــوح ـي ــد ب ـيــن نـصــوص
"امنحني  9كـلـمــات" ،فقد أضحت
"الكتابة" نفسها محور تقاطع وفعال

يتجسد أمام المشاركات في تأليف
النصوص لتصبح -الكتابة -هما
مشتركا أو غواية حاضرة .وكانت
ال ـك ـت ــاب ــة ش ـخ ـص ـيــة حـ ــاضـ ــرة فــي
نصوص "امنحني  9كلمات" ،وهي
ُ
شخصية ال تفوت فرصة للتعبير
عن نفسها ،في نص "أنــا وقضيب
النخيل" لخولة سليقة .أما تسنيم
الحبيب فحينما تعاملت مع كلمة
"إنـترنت" جعلت من االسم المستعار
منصة لمواقف ُيجبر فيها الكاتب
أو الكاتبة على التنازل عــن اسمه
الحقيقي وربما عن كيانه أيضا.
ي ــذك ــر أن الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـث ــال ــث مــن
سلسلة "امـنـحـنــي  9كـلـمــات" ضم
أسماء أخرى ،وهي :أسماء العوضي،

ودال ـ ـيـ ــا أص ـ ــان،س ـ ــارة ال ـف ــارس ــي،
وفاطمة الفضلي ،ود .عالية شعيب،
ونـجــوى ال ــروح الـهـمــامــي ،وكتبت
مقدمته فتحية الحداد باحترافية
أوج ــزت الـهــدف "مــن خــال الكتابة
عن تلك القنوات  -الكلمات التسع
 ن ـح ــاول إدراك ال ـتــراك ـمــات التيُي ـخ ـل ـف ـهــا ال ـم ـح ـيــط ال ـ ــذي نـعـيــش
ً
فيه ،وقد نستوعب مجددا طبيعة
الضغوط التي نتعرض لها ،وربما
ُْ
تـف ِه ُـمـنا الرسائل التي تم بثها إلى
ً
وعينا فصارت جــزءا من ذائـقـتـنا
وت ـج ــاوب ـن ــا م ــع هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة أو
رفضنا لتلك".

أصــدرت {الهيئة العامة لقصور الثقافة} العدد الجديد من مجلة
{الـثـقــافــة ال ـجــديــدة} الـتــي ي ــرأس تـحــريــرهــا الـشــاعــر سمير دروي ــش،
ً
ً
وتضمن ملفا رئيسا بعنوان {التوحيد في األديان السماوية} ،شارك
فيه كل من :د .مصطفى النشار ،ود .غيضان السيد علي ،ود .فيصل
فتحي محمد ،ود .شريف الدين بن دوبة ،ود .محمد صالحين ،وإسالم
محمود أحمد ،والقس أيمن لويس ،وأسماء عريف.
وكـتــب رئـيــس الـتـحــريــر مـقــدمــة الـمـلــف ومـمــا جــاء فـيـهــا{ :متابعة
الحياة بتفاصيلها والبشر والحيوانات والنباتات والبحار والجماد
بكل تشكيالتها وتنوعها ،واإلنصات إلى األصــوات ،وتأمل األلــوان،
والجرى وراء النظريات الفلسفية واالكتشافات العلمية ،كل هذا يقود
إلى اإليمان بوجود قوة كبرى وراء الكون الشاسع الذي ال تمثل الكرة
األرضية منه إال مقدار حبة رمل في صحراء مترامية األطراف}.
ووقــع اختيار هيئة التحرير على كتاب {سجن الفقه} لشاهيناز
وزير ،ليكون {كتاب الشهر} لهذا العدد ،وتناوله بالقراءة كل من :نظير
حسني ،وعمرو عاشور.
أما قــراء ات هذا العدد فكتبها كل من :د .كاميليا عبد الفتاح ،ود.
أحـمــد فــرحــات ،ود .عــوض الـغـبــاري ،وعطية معبد ،وأحـمــد الليثي
الشروني ،ود .رضــوى جابر شعبان .وتضمن باب تجديد الخطاب
ً
الــديـنــي م ـقــال لـلــدكـتــور عـيــد ص ــاح ب ـشــارة حـمــل ع ـنــوان {الـتـفــاعــل
اإلسالمي المسيحي في مصر} ،وهو يرتبط بموضوع الملف الرئيس.
وفي ملف الترجمة قصص قصيرة من البرازيل اختارتها وترجمتها
د .نجوى السودة ،وقصة للكاتبة األوغندية غلوريا كيمبابازا بعنوان
{أحالمك والجوهرة} ترجمتها د .نهى عبد الله خيرت.
وفي باب شخصيات كتب د .عمر مصطفى لطفي عن {د .مصطفى
العبادي األب الروحي لمكتبة اإلسكندرية} ،وكتب د .هاني حجاج
في باب المسرح عن {مسرح الجماعة} .وفي باب الكتب ،كتب محمود
سليمان عــن ديــوان {بــاب واحــد وم ـنــازل} ،وكتب محمود سانوسي
ً
العبادي عن المجموعة القصصية {تانغو} .كذلك ضم العدد ملفا
ًّ
إبداعيا للشباب تحت  25سنة معظمهم ينشر في المجالت األدبية
للمرة األولى.

توابل ةديرجلا
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ألف ليلة وليلة

الشيخ الهاشمي وغدر الزمان

()30 - 21

في هذة الحلقة تواصل شهرزاد حكايات الليالي العربية .بعد قصة أبو عيسى صاحب الخليفة المأمون،
الذي هام في حب جارية ألحد أثرياء بغداد ،وطلب من أمير المؤمنين أن ّ
يتجول بين سهرات الليل
لالستماع إليها ،تحكي شهرزاد في هذة الحلقة قصة الشاب البغدادي ،الذي عاش في خير َّوفير ،وكان
يعقد المجالس للندمان ،حيث تحفل الموائد بمختلف األلوان ،قبل أن يغدر به الزمان ولم يتبق له غير
جاريته.
القاهرة  -ةديرجلا

•

الشاب البغدادي
يتنكر في ثياب
المالحين على سفينة
الهاشمي للوصول
إلى الجارية

لما كانت الليلة الرابعة والسبعون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك
السعيد ،ذو الرأي السديد والعقل الرشيد،
أن مــدي ـنــة ب ـغ ــداد ف ــي ق ــدي ــم ال ــزم ــان ،كــان
يعيش فيها شاب من أوالد األعيان ،اشتهر
بالحسن واإلحسان ،والوفاء لإلخوان وكان
ً
ً
مولعا بالفن واأللحان ،ويقتني لذلك كثيرا
م ــن ال ـق ـي ــان ،وي ـع ـقــد ال ـم ـجــالــس لـلـنــدمــان،
ح ـيــث تـحـفــل ال ـم ــوائ ــد بـمـخـتـلــف األل ـ ــوان،
وت ــدور ال ــرؤوس إذ ت ــدور ال ـكــؤوس ببنت
الحان ،يطوف بها غلمان كأنهم الولدان في
الجنان ،عدا الجواري الحسان ،وقد تعلق
قـلـبــه مــن بـيــن قـيـنــاتــه الـمـغـنـيــات بـجــاريــة
كاملة الصفات ،مليحة القسمات والبسمات
واللفتات واإلشــارات وبادلته هي األخرى
هواه ،فطابت لهما الحياة.

غدر الزمان
غدر الزمان بذلك الشاب ،فضاعت ثروته
في اإلنفاق بغير حساب ،وسرعان ما تفرق
عنه األصحاب ،وسدت في وجهه األبواب،
ول ــم يـبــق لــه مــن دن ـيــاه ،غـيــر تـلــك الـجــاريــة
الـتــي بــادلـتــه ه ــواه .وقــد عوضهما تـبــادل
الحب والوفاء ،وسماع العزف والغناء ،عما
فقداه من واسع الثراء ،وصداقة األصدقاء،
ومجالس الندماء .ولكن الدهر الغشوم أبى
إال أن يمعن في غدره المشؤوم ،فلم يمض
عـلــى ذل ــك نـحــو ع ــام ،حـتــى أصـيــب الـشــاب

بـمــرض أعـجــزه عــن الـقـيــام ،ولــم يجد ثمن
ً
الـ ــدواء فـضــا عــن ال ـط ـعــام .اقـتــرحــت عليه
جاريته أن يبيعها كي ينتفع بثمنها ،ولم
ت ــزل تـلــح عليه حـتــى قـبــل .وبــاعـهــا لشيخ
هاشمي كان جاء من البصرة لشراء بعض
ً
ال ـج ــواري الـمـغـنـيــات ،وق ــد دف ــع ثـمـنــا لها
خمسمئة دينار.
لما قبض الشاب الثمن ،أراد الرجوع إلى
داره ،ولكن قلبه لم يطاوعه ،وعز عليه أن
يعيش هناك مــن غير جاريته المحبوبة،
ً
وكــانــت ال ــدم ــوع تـنـهـمــر مــن عـيـنـيــه حــزنــا
على فراقها ،واجتمعت عليه آالم الفراق مع
آالم المرض والجوع ،فلم يعد يقوى على
ً
المشي ،فدخل مسجدا وجــده على مقربة
ً
ّ
منه وجلس يبكي نادبا حظه ،ثم تمدد في
ركن منعزل بالمسجد ،ووضع الكيس الذي
به ثمن جاريته تحت رأسه ،وما لبث حتى
غلبه النوم ،ثم استيقظ بعد قليل إذ شعر
بيد تجذب الكيس مــن تحت رأس ــه .مــا إن
ً
فتح عينيه حتى شاهد لصا يحمل الكيس
في يده ويحاول الفرار ،فتحامل على نفسه
وحاول النهوض للحاق به ،لكنه وقع على
ً
األرض ،إذ كان اللص وضع قيدا في رجليه
وهو نائم.
ولم يجد فائدة من الصياح ،فأخذ يعالج
القيد حتى تخلص منه .ثم غادر المسجد
ً
ً
صامتا حزينا ،ولــم يــزل يمشي على غير
هدى إلى أن وجد نفسه على شاطئ النهر،
ً
فرمى بنفسه فــي الـمــاء معتزما االنتحار

ً
يــأســا مــن ال ـح ـيــاة .ول ـكــن ب ـحــارة لـمـحــوه،
فــأخــرجــوه مــن ال ـم ــاء ،ولـمــا عــرفــوا قصته
أخ ــذت ـه ــم الـ ــرأفـ ــة بـ ــه ،وأخـ ـ ـ ــذوا ي ــواس ــون ــه
ً
ويعزونه .ثم أعطوه ثيابا جديدة ،وجمعوا
ً
لــه مــن بينهم  50دره ـمــا ليشتري بها ما
يحتاج إليه من دواء وطعام.
وقال له رئيسهم :اصبر على ما أصابك
يــا بني فالله مــع الـصــابــريــن ،ومــا دمــت ال
تـطـيــق الـعـيــش فــي دارك وح ــدك بـعــد فقد
جاريتك ،فتعال معي إلى داري لتقيم بها
حتى يكتب الله لك الشفاء ،ثم أحملك في
سفينتي إلى أي مدينة أخرى ،لتعيش فيها.
شكره الشاب على أريحيته ،وتوجه معه
إلى داره ،حيث وجد كل رعاية وإكرام .ولما
ّ
تم شفاء الشاب ،أخذه الشيخ إلى الميناء
ليحمله فــي أي سفينة إلــى مدينة واســط
حـســب رغ ـب ـتــه ،لـيـنــزل عـنــد أقـ ــارب لــوالــده
فيها .وفيما هو يتفرج على السفن التي في
الميناء ،وقعت عيناه على الشيخ الهاشمي
الذي اشترى منه جاريته ،ووجده يستعد
للسفر إلى البصرة في سفينة كبيرة له.
تذكر ما جرى له ،وأخذ يبكي وينتحب
ً
ن ـ ــادب ـ ــا ح ـ ـظـ ــه ،ث ـ ــم خ ـ ـطـ ــرت بـ ـب ــال ــه ف ـك ــرة
استحسنها و ق ــرر تنفيذها .ق ــال لرئيس
الـبـحــارة :أري ــد أن أرك ــب فــي هــذه السفينة
الــذاهـبــة إلــى الـبـصــرة ،فــإن قلبي يحدثني
ب ــأن جــاري ـتــي فـيـهــاّ .رد رئ ـيــس ال ـب ـحــارة:
هذه سفينة خاصة ،وال سبيل إلى تحقيق
رغبتك إال إذا خلعت ثيابك التي ترتديها،
ً
ولبست بدال منها ثياب المالحين ،ثم آخذك
إلى رئيس بحارتها واطلب منه أن يجعلك
مــن مالحيها .وافــق الـشــاب على ذلــك .ولم
تمض ساعات حتى كان تسلم عمله الجديد
فــي تلك السفينة .ثــم أقلعت مسافرة بمن
فيها إلى البصرة.
ولم تزل سفينة الشيخ الهاشمي تجري
بركابها فــي ريــح طيبة طــول ذلــك النهار،
ولما أقبل الليل ،أمر بإلقاء مارسيها على

أصلح العود
بطريقة غريبة
ّ
فتملك الجارية
العجب وعاد
الوصال بينهما

الهاشمي يهب
الجارية للشاب
مقابل العزف
والغناء

الشاطئ ،ثم دعا جميع بحارتها إلى مائدة
ً
أعــدهــا غلمانه وج ــواري ــه ،فــأكـلــوا جميعا
وش ــرب ــوا ح ـتــى اك ـت ـف ــوا ،ث ــم قـ ــال ل ـه ــم :إن
الجارية المغنية التي اشتريتها من بغداد،
تـمــاثـلــت لـلـشـفــاء مــن مــرض ـهــا ،وق ــد أقـمــت
ً
هــذه الحفلة ابتهاجا بذلك ،وطلبت إليها
أن تغني لنا بقدر استطاعتها ،فقبلت بعد
إلحاح ،على أن تغني من وراء هذه الستارة
التي ترونها إلى جانبي.
لما سمع الـشــاب ذلــك ،كــاد يغمي عليه
من شدة التأثر ،ولكنه تمالك نفسه وأرهف
أذنيه لسماع عزف جاريته وغنائها ،وقلبه
ً
ً
يخفق شوقا وحنينا إليها .وأصلحت هي
ً
ً
أوتار عودها ،ثم عزفت لحنا حزينا جعل
ً
الحاضرين جميعا يبكون .و غـنــت هذين
البيتين:
بان الخليط من أحب فأدلجوا
ونــأوا بهم عني ولم يتحرجوا
يا ليت شعري هل دروا بمدامعي
وب ـ ــأن ق ـل ـبــي ب ـعــدهــم ي ـتــأجــج؟
ثم غلبها البكاء فألقت العود من يدها
وكفت عن الغناء ،ووقــع الشاب البغدادي
ً
مغشيا عليه .عندئذ ،أخذ بعض المالحين
في إنعاشه ،ولما أفاق كان الشيخ الهاشمي
وبقية الحاضرين أفلحوا في محاوالتهم
إقـنــاع الـجــاريــة بــأن تغني لهم لحنا آخــر،
فغنت تقول:
ظ ـعــن األحـ ـب ــة ب ـك ــرة وتــرح ـلــوا
وال ـق ـل ــب يـتـبـعـهــم وال يـتـحــول
إن ذاب قلبي في الغرام فعذره
إن الحبيب هــو الحبيب األول

يـفـيــق م ــن اإلغـ ـم ــاء ،ح ـتــى عـ ــادت ه ــي إلــى
العزف والغناء ،ثم أنشدت هذه األبيات:
ووقفت باألطالل بعد رحيلهم
وال ـق ـل ــب خ ـف ــاق وع ـي ـنــي تــدمــع
وأق ــول :يــا أط ــال أيــن أحبتي؟
والـ ـ ـ ـ ــدار ق ـف ــر وال ـ ـم ـ ـنـ ــازل بـلـقــع
ولقد صبرت لعل صبري نافع
ف ــإذا الـتـصـبــر بـعــدهــم ال ينفع

العاشق المفارق
عندما سمع الـشــاب الـبـغــدادي جاريته
ً
تغني تلك األبيات ،وقع مغشيا عليه للمرة
ال ـثــال ـثــة .وحـ ــاول ال ـمــاحــون إن ـعــاشــه فلم
يستطيعوا وظنوا أنه فارق الحياة .وتكدر
الـشـيــخ الـهــاشـمــي لــذلــك وس ــأل المالحين:
مــا بــال صاحبكم يغمى عليه كلما سمع
الغناء ،هل هو عاشق مفارق؟ أجابوا :والله
يا موالنا ما لنا علم بحاله ،ولم نعرفه إال
عند إقــاع السفينة بنا من بغداد .تعجب
من ذلك ،وقال لهم :إذ أفاق في هذه المرة،
ً
فأسقوه قدحا أو قدحين من النبيذ ،فمن
ع ــادة أهــل بـغــداد أن يـشــربــوا على الغناء.
وإذا أغـمــي عليه بعد ذل ــك ،فــا تبقوه في
سفينتنا ،وأخــرجــوه منها كــي ال ينغص
علينا ســرورنــا وطربنا بعد ذلــك .فقالوا:
ً
سمعا وطاعة .ولم يزالوا ينعشون الشاب
ً
حتى أفاق من إغمائه ،ثم سقوه أقداحا عدة،
وأخبروه بما قال الشيخ الهاشمي صاحب
السفينة .فتملكه الفزع والجزع ،وقال لهم:
ادع ــو الـلــه أن يثبت قلبي ،ويعينني على
احتمال همي وكربي.

ط ــرب ال ـش ـيــخ ال ـهــاش ـمــي وم ــن م ـعــه كل
الطرب ،بينما بكى الشاب الـ ـبـ ـغ ــدادي
مــن جديد،
واضطرب ،ثم أغمي عليه
وهـ ـ ـ ــم م ــن
فأخذ المالحون ينعشونه
وم ــا كــاد
أم ـ ـ ــره فـ ــي ع ـج ــب ش ــدي ــد.

إصالح العود
كانت الجارية انتهزت فرصة انشغال القوم
ب ــإن ـع ــاش الـ ـش ــاب الـ ـبـ ـغ ــدادي ،فـ ـغ ــادرت مـكــانـهــا
خلف الستارة ،وأوت إلى مخدعها في السفينة،
وهي ال تدري أن ذلك الشاب صاحبها ،فلما علم
الشيخ الهاشمي والبحارة بانصرافها ،تكدروا
غاية الكدر ،وتوجهوا إلى مخدعها ووقفوا إزاء
الستارة المضروبة عليه يصيحون بها ملتمسين
منها أن ترجع إلى المجلس لتزيدهم من عزفها
وغ ـنــائ ـهــا .ول ــم ي ــزال ــوا يـلـحــون عـلـيـهــا بــالــرجــاء
واالستعطاف حتى قبلت .أما صاحبها الشاب
البغدادي ،فإنه انتهز فرصة انصراف
ال ـ ـقـ ــوم إلح ـ ـضـ ــار جـ ــاري ـ ـتـ ــه ،ون ـهــض
ف ـتــوجــه إل ــى مـكــانـهــا خ ـلــف ال ـس ـتــارة
وأمسك عودها وأصلحه بطريقة فنية
غريبة كان قد علمها أياها .فلما رجعت
وأرادت الـعــزف على ال ـعــود ،فوجئت
بـ ــإصـ ــاح أوتـ ـ ـ ـ ــاره ب ـت ـل ــك ال ـطــري ـقــة
ال ـتــي ال يـعــرفـهــا أح ــد إال هي
وصاحبها الشاب البغدادي.
ت ـم ـل ـك ـهــا الـ ـعـ ـج ــب ،وص ــاح ــت
من وراء الستارة :من الذي
أصـلــح أوت ــار ال ـعــود؟ فقال
لها الشيخ الهاشمي :أنت
ال ـتــي أصـلـحـتــه ،وم ــا فينا
أحـ ــد ل ــه ع ـلــم ب ــذل ــك .اشـتــد
غـضـبـهــا وص ــاح ــت قــائـلــة:
والله ال أعزف وال أغني إال
إذا علمت من أصلح العود.
لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ
الـ ـه ــاشـ ـم ــي كـ ــام ـ ـهـ ــا ،ق ــال
لمن حوله من الحاضرين
ً
غ ــاضـ ـب ــا :ه ــل ب ـي ـن ـكــم أحــد
أم ـ ـ ـسـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة؟

ً
فحلفوا جميعا أنهم لم يمسوه .ولما رأى الشاب
الـ ـبـ ـغ ــدادي إصـ ـ ــرار الـ ـج ــاري ــة ع ـلــى عـ ــدم ال ـغ ـنــاء
حتى تعرف من أصلح عــودهــا ،وقــف في مكانه
بالمجلس ،وق ــال للشيخ الـهــاشـمــي :م ـعــذرة يا
س ـيــدي ،أن ــا ال ــذي أصـلـحــت ع ــود ال ـجــاريــة .وأنــا
صاحبها الذي بعتها لك في بغداد ،ثم لم يتمالك
نفسه بعد ذلك ،فأخذ في البكاء ،إلى أن وقع في
إغماء!
وم ـ ــا كـ ـ ــادت الـ ـج ــاري ــة ت ـس ـمــع ص ـ ــوت ال ـش ــاب
البغدادي صاحبها األول حتى خرجت من وراء
الـ ـسـ ـت ــارة ،وألـ ـق ــت نـفـسـهــا ع ـل ـيــه وهــي
تـبـكــي ،ول ــم ت ــزل كــذلــك إل ــى أن أغمي
ً
ع ـل ـي ـهــا هـ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا ،ووق ـ ـعـ ــت عـلــى
أرض السفينة إلــى جانبه .فتجمع
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرون ح ــولـ ـهـ ـم ــا ،وأخ ـ ـ ــذوا
فــي إنعاشهما حتى أفــاقــا .ثــم قال
الشيخ الهاشمي للشاب البغدادي:
ما الذي جرى لك حتى صرت بهذه
ال ـح ــال ــة ال ـت ــي أنـ ــت ع ـل ـي ـهــا؟ فـقـ ّـص
عليه الـشــاب قصته مــن أولـهــا إلى
آخرها .لما فرغ من قصته ،قال له
الشيخ الهاشمي :ال بأس عليك يا
ولدي .إني ما اشتريت جاريتك إال
ألسـمــع غـنــاء هــا ،وقــد كـبــرت سني
ولم يرزقني الله بولد ،وأنا أشهد
ً
الله والحاضرين جميعا على أني
وهبتك جاريتك هذه ،وإذا رغبتما
في اإلقامة معي ،فكل ما أملكه رهن
بأمركما ،وكل ما أطلبه منكما أن
تسعداني بعزفكما وغنائكما.
شـكــره ال ـشــاب وال ـجــاريــة وقبال
يديه .كما شكره الحاضرون من
المالحين وغيرهم ،ثم أمسكت
ال ـجــاريــة ع ــوده ــا ،وغ ـنــت هــذه
األب ـيــات ،وهــي تبكي مــن شدة
الفرح:

عـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن س ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت دمـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد أن زال بـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاء و لـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــي
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ب ـ ـ ـق ـ ـ ــاي ـ ـ ــا
زف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـل ـ ــوع ـ ــي
ال تـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــوا عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ا لـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـح ـ ـبـ ــا
ل ـ ـي ـ ــس ي ـ ـط ـ ـفـ ــي األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق غ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــوع
ً
ً
طرب القوم طربا شديدا ،ثم أخذ الشاب العود
مــن يــد جــاريـتــه فــأصـلــح أوتـ ــاره بطريقة غريبة
أخرى ،وغنى عليه هذه األبيات:
إن شـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ف ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــك ج ـ ـ ـهـ ـ ــارا
وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــا ون ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــارا
لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس ذل ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل و ل ـ ـ ـك ـ ـ ــن
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـغ ـ ـ ــرم ـ ـ ـي ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــارا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــرور
مـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــت ح ـ ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا
اش ـت ــد طـ ــرف ال ـح ــاض ــري ــن ،ولـ ــم ي ــزال ــوا كــذلــك
حتى صباح اليوم التالي ،فأقلعت بهم السفينة،
م ــواص ـل ــة س ـيــرهــا إلـ ــى ال ـب ـص ــرة .وع ـق ــد الـشـيــخ
الهاشمي ق ــران الـشــاب الـبـغــدادي بــالـجــاريــة ،ثم
أ مــر باالحتفال بقرانهما فــي السفينة كــل ليلة،
إلى أن يصلوا إلى داره في البصرة ،فيقيم لذلك
احتفاال كبيرا.
وأدركــت شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم
المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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جريمة

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

س ـنــوات طــويـلــة عــاشـتـهــا نـجـيــة في
عذاب مع زوج بخيل ...نسخة َّ
مكررة من
اليهودي البخيل «شيلوك» ،بطل رواية
شكسبير الخالدة «تاجر البندقية»!
ربع قرن بالتمام والكمال ذاقت خالله
الــزوجــة ّ
المر وقاست الحرمان منذ أن
أغـلــق عليها وعـلــى زوجـهــا حــامــد باب
بيتهما المتواضع فــي مدينة العياط
ً
التابعة لمحافظة الجيزة ( 60كيلومترا
جنوب القاهرة).

الذل والمهانة

منع عروسه من
تناول العشاء معه
ّ
وسبها وتركها
جائعة

رغـ ــم ال ـم ـع ــان ــاة فـ ــإن الـ ــزوجـ ــة نـجـيــة
ت ـحـ ّـم ـلــت م ــا ل ــم يـتـحـمـلــه بـ ـش ــر ...ال ــذل
والمهانة من أجل أوالدها الثالثة .أفنت
عمرها وصحتها فــي تربيتهم .عملت
خادمة في البيوت لالنفاق عليهم بعدما
ً
رفــض زوجـهــا البخيل أن يــدفــع مليما
ليأكلوا ويشربوا ويتعلموا.
شريط طويل من الذكريات المريرة
استعرضته الزوجة البائسة نجية وهي
جالسة فوق سريرها تبكي بحرقة بعد
المشاجرة اليومية المعتادة مع زوجها
البخيل على مصروف البيت .كانت بداية
ً
الـشــريــط قـبــل  25ع ــام ــا ...عـنــدمــا تـقـ ّـدم
حــامــد ال ـم ــزارع الـبـسـيــط آن ــذاك ليطلب
يدها للزواج .يومها فرحت نجية مثل
أية بنت في سنها .ولكن فرحتها سرعان
ما تبخرت عندما اكتشفت ليلة الدخلة
تقتير زوج ـهــا وبـخـلــه الـشــديــد عندما
رفــض أن تتناول معه وجبة العشاء...
ن ـهــرهــا وس ـب ـه ــا ،وفـ ــي ال ـن ـهــايــة الـتـهــم
العشاء بمفرده وتركها جائعة!

فتاة ريفية

الشيطان رسم
لألم وابنها خطة
ّ
التخلص من
زوجها البخيل

كـ ــان م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى ف ـت ــاة ريـفـيــة
بسيطة أن تثور في وجــه زوجها ليلة
الدخلة ألن ثورتها قد تؤدي إلى طالقها،
ً
والطالق حتما سيؤدي إلى فضيحتها
وفضيحة أفــراد أسرتها ،لذلك صمتت
نـجـيــة .ابـتـلـعــت أحــزان ـهــا ف ــي داخـلـهــا،
وقــالــت فــي نفسها ربـمــا تتغير أحــوال
زوجها بعد فترة.
ولكن أحوال الزوج البخيل لم تتبدل
ً ّ
أبـ ـ ــدا .ظ ــل حــامــد ع ـلــى بـخـلــه وتـقـتـيــره
الشديد ،ووصــل به األمــر إلــى االمتناع
ع ــن دفـ ــع أي م ـل ـيــم ل ــزوجـ ـت ــه .وع ـنــدمــا
سألته نجية ،ذات يــوم :من أين أصرف
ً
على البيت؟ أجابها بكل ه ــدوء قــائــا:
اشتغلي واصرفي!
في اللحظة نفسها التي قــررت فيها
نجية إعــان الـثــورة على
زوجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا الـ ـبـ ـخـ ـي ــل
وطـ ـل ــب ال ـط ــاق
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ،كـ ـ ــان
جنين بدأ
يتحرك
بـ ـي ــن

ً
أحشائها ،فخمدت نيران الثورة سريعا
واستمرت الزوجة في حياتها البائسة
مع الزوج البخيل ،الذي وصله بعد أيام
عقد عمل في إحدى الدول العربية.

جمع األموال
ّ
يــومـهــا حــلــق حــامــد مــن الـ ـف ــرح ...وفــي
نشوة فرحته وعد زوجته بأن ِّ
يعوضها
الفقر والحرمان بمجرد أن تنهال األموال
عليه من عمله الجديد .صدقت المسكينة
كلمات البخيل وودعته بالدموع ،وانتظرت
أن يرسل لها ولطفلها القادم إلى الدنيا
ما يكفيهما من أجل حياة كريمة ...ولكن
ّ
كالعادة تنصل حامد من وعده.
سافر حامد البخيل وهدفه الوحيد
جـمــع ال ـمــال واك ـت ـنــاز كــل مــا سيحصل
ع ـل ـيــه ف ــي ال ـغ ــرب ــة .ل ــم ي ــرس ــل لــزوج ـتــه
ً
ً
خ ـطــابــا واحـ ـ ــدا ،ي ـســأل فـيــه ع ــن أح ــوال
صغيرهما الذي خرج إلى الدنيا ووالده
غ ــائ ــب .م ــرة أخ ـ ــرى ،احـتـفـظــت الــزوجــة
ال ـم ـن ـكــوبــة نـجـيــة بــأحــزان ـهــا لـنـفـسـهــا،
ً
وكــي ال تموت ورضيعها جوعا قررت
أن ت ـخ ــرج لـتـشـتـغــل ول ــم ت ـجــد أمــامـهــا
سوى العمل كخادمة في البيوت ،رغم
أن زوجها كــان يكسب آالف الجنيهات
ً
شهريا من عمله بالدولة العربية!
خمس سنوات كاملة أمضاها الزوج
البخيل حــامــد فــي الـغــربــة .وفـجــأة عاد
ً
إلى مصر محمال بالمال .اعتقدت نجية
ّ
أن أي ــام الـشـقــاء والـتـعــب ول ــت إلــى غير
ّ
رجعة .ولكن الزوج البخيل حطم حلمها
الوردي .احتفظ بأمواله لنفسه ورفض
ً
أن ينفق على زوجـتــه وابـنــه مدعيا أن
أمواله كافة ضاعت نتيجة لالضطرابات
التي وقعت في البلد حيث كان يعمل.
لــم تـجــد نجية أمــامـهــا س ــوى طريق
واحد ،أن تستكمل حياتها مع هذا الزوج
البخيل من أجل ابنهما الوحيد.
ومــرت األيــام والـسـنــوات ...وكعادتها
جلست ا لــزو جــة الحزينة نجية تمسح
دمــوعـهــا الـتــي انـهـمــرت منها وحــاولــت
االكتفاء بهذه الذكريات المريرة .ولكن
شـ ــريـ ــط الـ ــذكـ ــريـ ــات داهـ ـمـ ـه ــا وواصـ ـ ــل
استعراض تفاصيل كثيرة في حياتها
البائسة مع زوجها .تذكرت أيام الشقاء
وجـمــع الجنيهات القليلة مــن أجــل ّ
سد
جوع ابنها وابنتها واالبنة الثالثة التي
ج ــاءت إل ــى الــدن ـيــا بـعــد س ـنــوات لتزيد
الـحـمــل عـلــى كــاهــل ال ــزوج ــة المسكينة.
ودارت فــي رأس نجية مـشــاهــد الــراحــة
والالمباالة التي كان يعيش فيها زوجها
الـبـخـيــل حــامــد ال ــذي ك ــان هـمــه الوحيد
في الدنيا االستمتاع بالملذات كافة من
طعام وشراب من دون أن يشاركه فيهما
أحد ،حتى فلذات كبده الصغار الذين لم
ً
يقترفوا ذنبا سوى أنهم أبناء هذا الرجل
البخيل الذي أذاقهم المر سنوات طويلة.

دموع
ّ
تــوقــف شــريــط الــذكــريــات الـمــريــر في
رأس نجية فجأة عندما فتح ابنها عالء
باب غرفتها ليشاهد دموعها الحارقة
تـنـســاب عـلــى وجنتيها .ه ــرول الـشــاب
ال ــذي لــم يكمل الـثــانـيــة والـعـشــريــن من
العمر إلى حضن والدته وبكى كما بكت
وبالحرقة نفسها.
اختلطت دموع االبن بدموع والدته،
ّ
فتنبهت األم إ ل ــى ا ل ـحــزن الكبير ا لــذي
ً
يحمله أول فرحتها .أبعدته قليال عن
حضنها وسألته في هلع:
 مالك يا عالء؟مسح االبــن الشاب دموعه وقــال في
حزن كبير:
• أبــويــا ع ــاوز يــدمــر حـيــاتــي .رافــض
يديني أي فلوس علشان أتجوز بيها!
لم يحمل كــام االبــن عــاء أي جديد.
انـتـفـضــت األم فــي مـكــانـهــا مــن الــرعــب
ً
عندما سمعت ابنها يستطرد قائال:
• أنا هأموت نفسي علشان ارتاح!
وفي رعب ردت األم على تهديدات
ابنها األكبر قائلة:
 َأوع أسـمـعــك بـتـقــول ك ــده تــانــي.
الـلــي الزم يـمــوت هــو واح ــد تــانــي...
أبوك!

الخطة
ال ـك ـل ـمــات األخـ ـي ــرة خ ــرج ــت بـعـفــويــة
شديدة على لسان األم ،ولكنها وجدت
ً
صدى كبيرا لدى االبن الغاضب .وانفرد
عالء بأمه داخل غرفتهما ساعة كاملة،
وكـ ــان ال ـش ـي ـطــان ثــالـثـهـمــا ي ـ ِّ
ـزي ــن لهما

ّ
كيفية التخلص من األب البخيل الذي
أذاقهما الويل.
رســم الشيطان الخطة ،وحـ ّـددت األم
موعد التنفيذ ،وكان على االبن عالء أن
يستعد التمام الجريمة كي يرتاح كل من
في البيت المتواضع من الكابوس الذي
يعيشون فيه طوال حياتهم.
قــالــت نـجـيــة البـنـهــا األك ـب ــر وال ـشــرر
يتطاير من عينيها:
 اسمع! أنا عشت أسوأ أيام حياتيمع أبــوك البخيل ده بسببك انــت .كنت
عاوزة أربيك كويس .اشتغلت خدامة في
البيوت علشان االقي لك اللقمة بعد ما
أبوك رفض يخليك حتى تاكل!
كان عالء يستمع إلى كلمات والدته
نجية وقلبه يتمزق مــن ا لـحـســرة على
ح ـظ ـه ــا ال ـع ـث ــر ال ـ ـ ــذي ج ـع ـل ـهــا وج ـع ـلــه
وشـقـيـقـتـيــه م ـســؤول ـيــن م ــن هـ ــذا األب
البخيل الذي ال يستحق الحياة.
مــن ث ــم ،انـتـهــت الـجـلـســة بينه وبين
والدته باتفاقهما الكامل والحاسم على
ض ــرورة انتهاء هــذا الكابوس المزعج
والخالص من األب البخيل الذي يحاول
االن حــرمــانــه م ــن ال ـف ـتــاة ال ـتــي أحـبـهــا،
ويرفض مساعدته في تكاليف زواجه.

التنفيذ
في اليوم التالي ،بينما كانت الشمس
ً
تستعد للرحيل ،خرج عالء حامال شومة
في يده ،وسار إلى جوار أمه نجية في
طــريـقـهـمــا إل ــى األرض ال ــزراع ـي ــة الـتــي
يمتلكها األب البخيل حامد.
ك ــان ــت ع ــام ــات ال ـق ـلــق ت ـت ـقــافــز على
م ــام ــح االبـ ـ ــن وأمـ ـ ــه الـ ـت ــي أخـ ـف ــت بـيــن
م ــاب ـس ـه ــا زجـ ــاجـ ــة مـ ـمـ ـل ــوءة ب ـســائــل
ال ـك ـيــروس ـيــن .ل ــم يـنـطـقــا بـكـلـمــة ط ــوال
ً
ال ـطــريــق .ك ــان كــل منهما ي ـعــرف جـيــدا
دوره في الخطة ،وكان عليهما أن ينفذا
مـ ــا رس ـ ـمـ ــاه فـ ــي األمـ ـ ــس ب ـس ــرع ــة وم ــن
دون أن يلمحهما أحــد من أهــل القرية،
ً
خ ـص ــوص ــا الـ ـم ــزارعـ ـي ــن ف ــي األراضـ ـ ــي
المجاورة ألرض الزوج.
وصل عالء مع والدته إلى مكان األب
الذي كان يجلس تحت شجرة يرتشف
الشاي ،وما إن شاهدهما حتى بادرهما
ً
قائال في سخرية:
* خير! إيه اللي جابكم؟ اكيد عاوزين
فلوس ياللي ما بتشبعوش؟
لم ترد نجية .التفتت بنظرة مرعبة
إلى ابنها عالء الذي رفع الشومة إلى
أعلى بسرعة فائقة ،وهوى بها على
رأس والده بكل قوته .ونظرة أخرى
مــن األم ك ـ ّـرر بـعــدهــا االب ــن السيناريو
نفسه وعاجل والده بضربات قوية عدة
على رأسه فلم ينطق بكلمة .سقط على
ً
األرض سابحا في دمائه وسكت صوته
وشره وبخله إلى األبد!
بسرعة أمسكت الــزوجــة نجية يدي
الـجـثــة بينما أمـســك االب ــن األك ـبــر عــاء
ً
بالقدمين وسحبا سويا الزوج البخيل
حــامــد إل ــى منتصف األرض الــزراع ـيــة
ً
بـعــدمــا تــأكــدا أن أح ــدا مــن ال ـج ـيــران لم
يشاهد ما حدث.

الجزء الثاني
انتهى الجزء األول من الخطة بنجاح.

االبن ضرب األب
بعصا غليظة على
رأسه

أما الجزء الثاني فتولته األم نجية.
ّ
غ ــط ــت ج ـث ــة زوجـ ـه ــا ال ـب ـخ ـيــل بــالـقــش
واألعشاب الجافة ،ثم أخرجت زجاجة
الـكـيــروسـيــن مــن بـيــن طـيــات مالبسها
وسكبت السائل على الجثة واألعشاب
ال ـجــافــة ،وأش ـع ـلــت ع ــود ث ـقــاب لتلتهم
النيران زوجها البخيل.
وقـبــل أن يلمح أح ــد مــن الـمــزارعـيــن
ألـ ـسـ ـن ــة الـ ـلـ ـه ــب ت ـن ـط ـل ــق م ـ ــن األرض
الــزراعـيــة التي يمتلكها حامد البخيل
كانت زوجته نجية وابنها عالء أطلقا
لساقيهما العنان وعــادا إلــى منزلهما
وجلسا هادئين ينتظران سماع خبر
موت الــزوج البخيل حامد من األهالي
والـ ـجـ ـي ــران .وات ـف ـق ــا ع ـلــى انـفـجــارهـمــا
بالبكاء إزاء أول من يبلغهما الخبر كي
ً
يبعدا الشبهات عنهما تماما.
ً
فعال ،انطلق خبر مقتل حامد البخيل
ف ــي األرجـ ـ ــاء ب ـعــدمــا اك ـت ـشــف ال ـج ـيــران
جثته وســط الـنـيــران أثـنــاء محاولتهم
إطفاء الحريق في أرضه ،وأبلغوا رجال
مباحث العياط الذين أسرعوا إلى مكان
الحادث واكتشفوا أن الجثة بعدما نجح
األهالي في اللحاق بها قبل أن تشوهها
النار عليها آثار ضربات قاتلة بالرأس.
وصل الخبر إلى بيت القتيل ،واطلقت
الزوجة نجية صرخة هائلة ّ
رجت الغرف
التي لم تشهد أية سعادة .وتظاهر األبن
األكـبــر عــاء بالصدمة الـمــروعــة بينما
ب ـكــت شـقـيـقـتــاه ال ـص ـغ ـيــرتــان بـحـســرة
لـفـقــدانـهـمــا األب رغ ــم ع ــدم شـعــورهـمــا
ً
بحنانه أبدا.

ً
حامد ،خصوصا ابنه األكبر عالء بعدما
ّ
دلـ ـ ــت ال ـم ـع ـل ــوم ــات إلـ ــى خ ــاف ــه ال ـح ــاد
مــع وال ــده القتيل بسبب رفــض األخير
مساعدته في تكاليف الزواج.
في بداية األمر ،انكر االبن عالء هذا
االتهام ،وحاول إثبات براءته بشدة ،لكن
ً
االبن القاتل لم يصمد كثيرا إزاء تضييق
الخناق عليه .انهار واعترف بكل شيء.
ولــم تستطع األم نجية بــدورهــا إنكار
ما جاء على لسان ابنها .من ثم ،قبض
رجال الشرطة على القاتلين لعرضهما
ع ـل ــى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـت ــي قـ ـ ــررت حـبـسـهـمــا
وتقديمهما لمحاكمة عاجلة.

األم أحرقت الجثة
والمحكمة تقضي
ً
بإعدامهما شنقا

تحريات
بدأ رجال مباحث العياط رحلتهم مع
التحريات لحل غموض الحادث وكشف
الجناة .تبين لهم أنه رغم بخل القتيل
الشديد فإنه لم يكن على عداء مع أحد
من معارفه .يعرف الجميع بخله ،لذلك ال
ً
يتعاملون معه ماديا وال حتى يقتربون
إليه من بــاب الصداقة .من ثــم ،اتجهت
أصابع االتهام إلى أهل بيت القتيل

محاكمة
أوراق القضية ،التي نظرتها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي وعضوية
المستشارين محمود بدير ومحمود الدسوقي ،لم تتضمن أية ثغرة تساعد عالء أو أمه نجية في اإلفالت
من العقاب الرادع.
وفي قاعة المحكمة ،وقفت األم مع ابنها األكبر داخل قفص االتهام يذرفان الدموع ويقوالن:
 قتلناه حتى نرتاح من بخله والحياة البائسة معه!وردت هيئة المحكمة بإعالن قرارها بإحالة أوراق القاتلين إلى فضيلة المفتي للموافقة على إعدامهما
ً
شنقا.

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

٢٣

أستاذ الفلسفة والعلوم اإلنسانية بجامعة اإلسكندرية د .أشرف منصور لـ ةديرجلا:.

الصوفية والمعتزلة والفالسفة هم القادرون على إنقاذ المسلمين
«المسلم مصاب باالنفصال عن واقعه وزمانه لغياب الوعي الديني»
أدت سيطرة المؤسسات الدينية على الخطاب الديني إلى إصابة المسلم باالنفصال عن الواقع والغربة عن العالم .هذا
رأي أستاذ الفلسفة والعلوم اإلنسانية في كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية د .أشرف منصور ،الذي يطالب في مقابلة
مع "الجريدة" بتحرير الفكر اإلسالمي وإبعاد رجال الدين عن الناس ،ألن خطابهم يحارب الوعي الديني ،ويقدم صورة
سيئة عن اإلسالم ..وفيما يلي نص المقابلة:
● ما سبب أزمة الوعي الديني
لدى المسلمين؟
 هـ ـن ــاك أسـ ـب ــاب عـ ـ ــدة ،تـجـمــدالعقليات ا لـمـنــوط بها النهوض
بــالــوعــي الــديـنــي ل ــدى المجتمع،
أيـضــا عــدم حــرص أغـلــب األنظمة
السياسية في البلدان اإلسالمية
على التنوير والعقلنة ،وتتحالف
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــع األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ال ــرجـ ـعـ ـي ــة
الـمـتـجـمــدة ،ضـمــانــا السـتـمــرارهــا
فــي الـحـكــم ،كما أن المسلمين لم
يستطيعوا مجاراة التقدم الحادث
ف ــي الـ ـغ ــرب ،وال ـع ــال ــم م ـنــذ ال ـقــرن
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ولـ ــم يـسـتـطـيـعــوا
تطوير فكرهم الديني كي يناسب
العصر.

القاهرة  -أحمد فوزي

رجال الدين
غير قادرين
على تجديد
الخطاب
الديني

● هـ ــل ت ـن ـع ـكــس ن ـت ــائ ــج أزمـ ــة
ال ـ ــوع ـ ــي الـ ــدي ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـم ـس ـل ــم
والمجتمع ككل؟
 ما نشهده اليوم من سيطرةالعقليات الماضوية ،التي تنتهي
إل ــى اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـك ـف ـيــر ،والـكـفــر
بــال ـع ـلــم وال ـع ـق ــل والـ ـح ــداث ــة ،كما
يـ ـص ــاب ال ـم ـس ـل ــم مـ ــن ج ـ ـ ــراء ذل ــك
بــاالن ـف ـصــال ع ــن واق ـع ــه وزم ــان ــه،
ً
ويصير غريبا وسط العالم.
●م ـ ـ ــا رأي ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــاب ــات

الدينية ،وهل هي تنهض بالوعي
أم تحاربه؟
 ا ل ـح ـق ـي ـق ــة أن مـ ــن م ـش ـكــاتالخطاب الديني أنه متروك لرجال
ال ــدي ــن ،س ــواء كــانــوا رسـمـيـيــن أو
غير رسميين من إخوان وسلفيين.
الــديــن أخـطــر مــن أن ُيـتــرك لرجال
ال ــدي ــن فـ ـق ــط ،إذ ي ـج ــب أن ت ـكــون
مسؤولية تجديد الخطاب الديني
على عــا تــق المفكرين والفالسفة
والـمـثـقـفـيــن ،ألن رج ــال الــديــن لن
يقدروا على التجديد ،وهو ليس
م ــن أول ــوي ــات ـه ــم ولـ ــن يـ ـك ــون ،وال
ي ـعــرفــوا م ــا ه ــو ال ـت ـجــديــد أص ــا،
كما أن آليات التجديد من مناهج
تفكير وبحث ليست في حوزتهم.
إن ـهــم ج ــزء مــن الـمـشـكـلــة ولـيـســوا
حال لها.
● هل انطالق الفرق اإلسالمية
نوع من الوعي أم نتيجة لضعف
الوعي؟
 إذا كـ ــان ال ـم ـق ـصــود بــال ـفــرقاإلســام ـيــة ،تـلــك الـتــي ظـهــرت في
القرون الهجرية األولــى ،فالسبب
ف ــي ن ـشــأت ـهــا س ـيــاســي بــالــدرجــة
األولـ ــى ،وه ــذا نــاتــج عــن تسييس
الــديــن واسـتـغــالــه لـلــوصــول إلــى
السلطة ،أو تبرير صاحب السلطة

لنفسه ،أو في أحيان مقاومة هذه
السلطة باسم الدين عندما ال تكون
هناك وسيلة للمقاومة غيره.
● تتنامى ظاهرة اإللحاد راهنا،
ما السبب وكيف تتم مواجهتها؟
 السبب هو الخطابات الدينيةالسائدة التي قدمت صورة سيئة
جدا لإلسالم ،والعقليات التكفيرية
التي تقدم التشدد واالنفصال عن
الواقع .التكفير يؤدي إلى اإللحاد.
● م ـ ــا الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ل ـت ـص ـح ـيــح
المفاهيم وتقوية الدين الستعادة
الشباب مرة أخرى؟
 فتح ح ــوار مجتمعي يسائلالخطابات الدينية عما جنته في
ح ــق ال ـش ـعــب وع ـق ـلــه ومـسـتـقـبـلــه،
وال ـم ـط ـل ــوب ه ــو ال ـت ـع ــددي ــة الـتــي
تسمح بوجود فهم مختلف للدين:
الفهم الصوفي والفهم االعتزالي
وال ـ ـف ـ ـهـ ــم الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــي ،ال ـص ــوف ـي ــة
والمعتزلة والفالسفة هم القادرون
على إنقاذ المسلمين.
● الثقافة اإلسالمية كيف تراها
راهنا؟
 أراه ــا راك ــدة ومنفصلة عنالــواقــع ،هــذه الثقافة مهووسة

ب ــال ــدف ــاع ع ــن اإلسـ ـ ــام وت ـبــرئــة
النفس من اإلرهاب ،وهي ليست
ع ـلــى وعـ ــي ب ـمــا ي ـش ـغــل ال ـعــالــم
من قضايا حقيقية ،إنها ثقافة
كانت مهيمنة وتريد استعادة
الهيمنة في عالم تعددي تسوده
الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة ،وال يـ ـعـ ـت ــرف ب ــأي
ثوابت أو مطلقات ،هذه الثقافة
ذكــوريــة وسلطوية وماضوية،
وم ـغ ـل ـقــة ع ـلــى ذاتـ ـه ــا ومـحـلـيــة
للغاية ،والمطلوب هو االنفتاح،
والتخلص من كل ما سبق من
أمراض ثقافية.
● بـ ـم ــاذا ت ـن ـصــح الك ـت ـســاب
ثقافة دينية صحيحة؟
 أنصح بقراءة فكر المعتزلةوال ـ ـم ـ ـت ـ ـص ـ ــوف ـ ــة والـ ـ ـف ـ ــاسـ ـ ـف ـ ــة
المسلمين ،للتخلص من الفهم
السلفي السائد.

ً
أشرف منصور متحدثا إلى محرر «الجريدة»
إل ــى الـتـصــادم مــع الـعــامــة ،فكل
مـ ـ ـش ـ ــروع إص ـ ــاح ـ ــي ي ـت ـعــرض
ل ـح ــرب م ــن ال ـع ــام ــة مــدفــوع ـيــن
مــن أص ـحــاب الـفـكــر الـمــوضــوي
ال ــرجـ ـع ــي داخ ـ ـ ــل ال ـم ــؤس ـس ــات
الدينية وخارجها.

● مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الدينية؟
 ليس لها أي دور فيما أقوله،ول ـيــس ف ــي اإلسـ ــام مــؤسـســات
دينية ،فهذا هو الكهنوت بعينه،
والـ ـمـ ـطـ ـل ــوب مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ــديـ ـنـ ـي ــة عـ ـ ــدم الـ ـت ــدخ ــل ف ـق ــط،
ف ـهــذه الـمـهـمــة مـهـمــة الفالسفة
والمثقفين.

● ما أضــرار التشدد الديني
على المجتمع؟
 الـ ـتـ ـش ــدد ال ــديـ ـن ــي فـ ــي حــدذات ــه كــارثــة ك ـبــرى ،إضــافــة إلــى
مـ ــا ي ـث ـي ــره مـ ــن ف ـت ـنــة وان ـت ـه ــاء
باإلرهاب.

● لكن الفالسفة قد يتسببون
في صدام مع الناس؟
 ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــوف هـ ـ ـ ـ ــو م ــني ـت ــول ــى ع ـق ـل ـنــة ال ــدي ــن ألق ــران ــه
م ــن ال ـف ــاس ـف ــة ،ومـ ــن ث ــم تـنـقــل
تجاربهم لتالميذهم وطالبهم
ول ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـع ــام ــة ،دون ال ـن ـظــر

● مـ ـ ــا رأيـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
الــديـنـيــة ،وه ــل م ــواده ــا تــواجــه
وتصد األفكار الهدامة؟
 تـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا ض ـ ـع ـ ـيـ ــف ،ألنالـ ــذي يـتـبـنــى األفـ ـك ــار ال ـهــدامــة
ال ي ـشــاهــدهــا م ــن األص ـ ــل ،لكن
ال يجب فقدان الثقة بها كلها،

فمنها مــا يعمل على التجديد
الحقيقي.

م ــع ال ـح ــرب ال ـتــي شـنــت عليها
من الجميع.

● م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوب مـ ــن
المؤسسات الدينية والتعليمية
لتقوية الوعي الديني؟
 الـمـطـلــوب أال ت ـكــون عائقاأمام حرية اإلبداع والنقد ،وتترك
المثقفين والمفكرين التنويريين
يقومون بمهامهم ،وال تالحقهم
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاكـ ـ ـم ـ ــات واإلدان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والـتـكـفـيــر ،وإذا ك ــان ل ــدى هــذه
الـمــؤسـســات مــا ت ــرد بــه فلترد،
من خالل حوار عقالني هادئ.

● هـنــاك مــن يـطــالــب بمقاطعة
ال ـ ـتـ ــراث اإلس ـ ــام ـ ــي ،وه ـ ـنـ ــاك مــن
ي ـطــالــب بـتـنـقـيـتــه لـتـحــريــر الـفـكــر
ونهضته .ما رأيك؟
 ال ي ـم ـك ــن م ـق ــاط ـع ــة ال ـ ـتـ ــراثاإلس ــام ــي ،بــل يـجــب فـهـمــه جيدا
ودراسته بدقة ،لمعرفة السبب في
أزماتنا ،وذلك لن يحدث إال بإحياء
ال ـف ـكــر ال ـصــوفــي وف ـكــر الـمـعـتــزلــة
وفكر فالسفة اإلسالم.

● م ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
اإلصالحية ،ولماذا فشلت؟
 فشلت ألنها لم تجد صدىال لدى السلطة وال لدى العامة
التي سيطرت عليها المؤسسات
الدينية واالتـجــاهــات السلفية،

المكتبة الدينية

أعالم في تاريخ اإلسالم

ضالالت اإلرهابيين وتفنيدها

أسد الدين شيركوه...
موحد مصر والشام

●

القاهرة -طارق لطفي

ص ــدر حــديـثــا عــن وزارة األوق ـ ــاف الـمـصــريــة كتاب
"ض ــاالت اإلرهــابـيـيــن وتـفـنـيــدهــا" ،ال ــذي ج ــاء فــي 21
مبحثا ،ويـقــع فــي  107صـفـحــات ،وهــو يفند أباطيل
جماعة اإلخوان والجماعات اإلرهابية بشكل عام.
وأكدت وزارة األوقاف من خالل الكتاب أن مواجهة
اإلره ــاب والتطرف وفضح مؤامراتهم وكشف زيفهم
وضالالتهم ،ونشر قيم التسامح وروح الوالء واالنتماء
الوطني ،هدفا استراتيجيا لها خالل المرحلة المقبلة.
ويرد الكتاب على حصر مفهوم الجهاد على القتال
عند اإلرهابيين ،حيث يزعم أصحاب الفكر اإلرهابي
المتطرف ،أن الشرائع السماوية ،والنصوص الدينية،
ســواء فــي الـقــرآن أو السنة النبوية المطهرة ،أن ذكر
الجهاد يقصد به القتال ضد األعداء وفقط ،وهو مفهوم
ضيق وخاطئ لصحيح النص الديني.
ُ
وفــي هــذا يوضح الكتاب ،أن قتال الكفار لم ُيشرع
إال بعد استقرار المؤمنين في المدينة المنورة بعد
الهجرة ،وتطرق الكتاب في مبحثه الثاني إلى الضاللة
ال ـت ــي يـشـيـعـهــا ال ـم ـت ـطــرفــون وي ـص ـف ــون م ــن خــالـهــا

المجتمعات الـعــربـيــة واإلســام ـيــة بــالـجــاهـلـيــة ،وفــي
هــذا أورد الكتاب ما جــاء في القرآن الكريم حــول لفظ
"الجاهلية" ،حيث تكرر في  4آيات في سور آل عمران،
والمائدة ،واألحزاب ،والفتح.
وخـلــص الـكـتــاب إل ــى أن لـفــظ "الـجــاهـلـيــة" ال يصح
إطالقه هكذا دون تقييد على جوانب بعينها ،فالقرآن
نفسها حددها في جوانب مثل الحكم ،أو التبرج ،أو
َّ
الحمية في غير موضعها.
الظن في الله ،أو حتى
كـمــا أك ــد ال ـك ـتــاب أن وص ــف الـمـجـتـمـعــات الـحــالـيــة
بالجاهلية خطأ فــادح ،فالقرآن الكريم حين عبر عن
الجاهلية ،أوردها في سياق الحديث عن فترة ما قبل
اإلسالم بنحو خمسين ومئة ومئتي ألف عام.
ورغم أن الكتاب لم يتوقف عند األدلة التي يسوقوها
اإلرهــاب ـيــون ح ــول حـكــم ال ـخــروج عـلــى الـحــاكــم ،ســوى
تكفيره بأدلتهم الخاصة ،فإن "األوقــاف" حسمت ذلك
األمر بما استقر عليه جمهور أهل العلم ،بأن الخروج
على الحاكم المسلم محرم في الشريعة اإلسالمية ،إال أن
يظهر منه كفر بواح ،كمنعه إقامة الصالة أو إنكارها ،أو
تعطيله شعيرة الصوم ،أو التطاول على الذات اإللهية.
وتطرق الكتاب كذلك لضاللة يروج لها المتطرفين،

يا رب
َ
ُ
َ ّ ُ َّ
ود َك َوك َر ِم َك،
اللهم إني أتقرب إليك بج ِ
وأتـقــرب إليك ب ُم َح َّمد َعـ ْ ِـبــد َك َو َر ُســولــكَ،
ِ
َ ِ ْ َ ِ َ
ـائ ــك ـ ِـت ـ َـك ال ـ ُـم ــق ـ َّـرب ـي ــن
وأتـ ـق ــرب إل ـي ــك ِب ـ َـم ـ ُِ
ِّ
َ
َ
وأنبيائك َو ُر ُس ِلك أن ت َصل َي ْ على ُم َح َّمد
َ ُ َ
َ ُ
َْ َ َ
تي َوت ْست َر
ول َكَ ،و ْأن تقيل َعث َر
عب ِ َدك ُو َر ُ ُس ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ض َي لي
عل َّي ذنوبي وتغ ِفرها لي وتق ِ
َ
حوائجي .إنك على كل شيء قدير.

وتناقلت وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ــول
تطبيق تنظيم
داعش اإلرهابي
لـ ـلـ ـج ــزي ــة ع ـلــى
ال ـم ـس ـي ـح ـي ـيــن
ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي كـ ــانـ ــت
تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــع ت ـ ـحـ ــت
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرت ـ ـ ــه،
وفي ذلك ردت
"األوقاف" بأن الجزية كان اسما لاللتزام المالي انتهى
حاليا ،لكون أصحاب العقائد غير اإلسالمية أصبحوا
مواطنين ،ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات
المفروض على المواطنين المسلمين.

●

القاهرة -محمد أبوالجاسم
هو األمير أسد الدين شيركوه ،الملك المنصور أسد الدين وزير العاضد؛ ولد في إحدى
قرى أذربيجان هو وأخوه نجم الدين أيوب والد الناصر صالح الدين األيوبي ،والتحق هو
وأخوه بخدمة عماد الدين زنكي ،فأحسن إليهما ،وخاضا معه كل حروبه ضد الصليبيين
ثم صار شيركوه من أقرب القادة إلى نور الدين محمود حتى عينه قائد جيوشه.
أفضل أعمال أسد الدين شيركوه هو تحقيق حلم حياته بتوحيد اإلمارات اإلسالمية
في الشام ومصر ،لتتكتل جهودها من أجل طرد العدو الصليبي من األرض المقدسة ،وقد
جاء تحقيق هذا الحلم على عدة مراحل.
كانت البداية في جمادى األولى سنة  559هجرية ،حين استنجد شاور وزير العاضد
لدين الله الفاطمي ،صاحب مصر ،وقد نازعه في الوزارة األمير ضرغام الذي استولى على
مقاليد األمور ،ورحب نورالدين بنجدته ،فأرسل جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه ،الذي
استطاع أن يدخل الديار المصرية ويقتل األمير ضرغام ويعيد شاور للوزارة.
عاد شاور الى االستغاثة من جديد ،ولكن هذه المرة بالصليبيين ليطردوا أسد الدين
من القاهرة ،وصمد شيركوه أمام جحافل الصليبيين أكثر من ثمانية أشهر ،واستغل
السلطان نورالدين غيبة الصليبيين في مصر ودخل بالدهم ،فاضطروا إلى فك الحصار
عن أسد الدين وعقدوا معه صلحا خرج بموجبه كالهما من مصر.
استطاع الصليبيون الدخول إلى مصر بمعاونة بعض الخائنين ،فاستأذن أسد
الدين شيركوه نورالدين في المسير لمصر ،فأذن له ،فلما علم شاور بذلك راسل الفرنج،
فأتوا من كل مكان وذلك في سنة 562هـ ،واشتبك أسد الدين بجيشه الصغير مع جحافل
الصليبيين وهزمهم ،واتجه إلى اإلسكندرية ففتحها ،وتــرك عليها ابن أخيه صالح
الدين ،ثم اتجه إلى الصعيد فملكه ،فاستغل الصليبيون الفرصة وحاصروا صالح الدين
في اإلسكندرية ،فامتنع عليهم صالح الدين ،واضطر أسد الدين لمصالحتهم ليفك
حصارهم ،ومرة أخرى بادر نورالدين إلى اإلغارة على البالد التي بأيدي الصليبيين،
ليفك الحصار عن رجاله في مصر.
المرة الثالثة جــاء ت عندما تحكم الصليبيون في مصر ،فاستغاث الخليفة
العاضد العبيدي بنور الدين ،وأرسل له شعور نسائه ،فأرسل نورالدين أسد
الدين ومعه صالح الدين بجيش كبير هذه المرة ،فلما سمع الصليبيون
بقدومهم خرجوا من الديار المصرية .دخل أسد الدين القاهرة في  7ربيع
اآلخر سنة 564هـ ،فوجد الصليبيين قد هربوا من مصر ،ووجد
ش ــاور الـخــائــن نفسه قبالة أســد الــديــن ،فقتله لخيانته
المتكررة للمسلمين ،وعينه الخليفة العاضد وزيرا مكان
شــاور ،فبدأ في تنظيم األمــور ّ
وعين العمال ،وأرســل
النواب ،وأقطع اإلقطاعات ،ولكن أمر الله عز وجل كان
أسرع ،فقد أصابته ذبحة صدرية في  22جمادى اآلخرة
سنة 564هـ ،ومات ولم يمكث في الوالية غير شهرين
وخمسة أيام ،ودفن في داره بالقاهرة ،وتولى أمر مصر
من بعده ابن أخيه صالح الدين األيوبي.
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صحتنا

ً
ً
َ
لم يبقي التنفس الواعي دماغك سليما وشابا؟
ّ
يقر الجميعَ ،من يتبعون رياضة اليوغا أو ال يتبعونها َومن يمارسون التأمل منذ زمن أو يلجأون إليه من حين إلى آخر ،بأن التأمل ّ
يحسن التركيز .ولكن حتى اليوم،
ً
ً
ُ
لم تظهر أي دراسات كيفية تأثير التنفس في االنتباه في الدماغ .لكن بحثا جديدا تناول التأثيرات العصبية النفسية للتنفس المضبوط.
ً
ّ
متنام من الدراسات فوائد
أكد أخيرا عدد
ٍ
اليوغا والوعي التام بالنسبة إلى الدماغ
كما الجسم.
ّ
تبين أن  25دقيقة فقط مــن اليوغا أو
ّ
الوعي التام تحسن وظائف الدماغ وتعزز
ً
معدالت الطاقة مثال .كذلك تجعلك اليوغا
ّ
أكثر قــدرة على تحمل اإلج ـهــاد .وتوصل
بعض الدراسات إلى تفسير جزئي لذلك:
ّ
تحد ممارسة اليوغا أو الــوعــي الـتــام من
التبدالت الجينية التي تؤدي إلى اإلجهاد.
باإلضافة إلى كل الفوائد الواردة أعاله،
ً
ً
إليك ميزة أخرى :قد يكون التأمل حال أيضا
للتراجع المعرفي ُالمرتبط بالسن.
ً
ت ــذك ــر دراسـ ـ ــة أج ــري ــت أخـ ـي ــرا أن هــذه
ً
ً
الممارسة تبقي دماغنا سليما وشابا على
األمد الطويل .لكن هذه االكتشافات ارتكزت
ع ـلــى ال ـم ــراق ـب ــة .ل ــذل ــك ل ــم تـتـمـكــن هــذه
الدراسة من توضيح أي عالقة سببية.
ً
ً
لـكــن بـحـثــا ج ــدي ــدا ق ــد يساعدنا
في فهم األسـبــاب الكامنة وراء هذه
الـمـيــزة وكـيـفـيــة حــدوث ـهــا .فقد
سلطت هذه الدراسة الجديدة،
التي قادها مايكل ميلنيتشاك،
باحث من معهد علم األعصاب
التابع لجامعة ترينيتي في دبلن
بــأيــرلـنــدا ،ال ـضــوء على بعض ردود

ُ
عندما تكرر سلوكيات جسدية معينة
خالل األوقات العصيبة ،تالحظ مؤشرات
مـبـكــرة عـلــى حــاجـتــك إل ــى أخ ــذ اسـتــراحــة
والقيام بنشاط ّ
مهدئ .في المقابل ،يسمح
بـعــض حــركــات الـجـســم بتأجيج مشاعر
السعادة والهدوء ،من بينها فتح الجسم
وإطالة قامته وتحديد مناطق التشنج أو
ممارسة نشاطات عقلية وجسدية.
يــؤثــر شـكــل جسمك أث ـنــاء ال ــوق ــوف أو
ً
الجلوس مثال في أفكارك ومشاعرك وفي
نظرة الناس إليك! من خالل التركيز على
حكمة ا لـجـســم ا لــدا خـلـيــة ،تكتشف السر
الحقيقي وراء السعادة واالسترخاء .لذا
ّ
خصص الوقت الكافي كي تأخذ استراحة

الفعل العصبية النفسية التي تحدث نتيجة
المرتكزة على التنفس.
ممارسات التأمل
ُ
فــي التقرير ال ــذي نـشــر فــي مجلة {علم
النفس}ُ ،يظهر ميلنيتشاك وزمالؤه كيفية
تأثير التنفس المضبوط في معدالت ناقل
عصبي ُيدعى نورادرينالين ،وهو {هرمون
ينبض بسرعة أكبر
إجهاد} يجعل قلبنا
ُ
وحدقتينا تتسعان عندما نثار.
يــوضــح الـبــاحـثــون أن الـنــورادريـنــالـيــن
ّ
يــولــد ،بالمقدار المناسب ،رواب ــط جديدة
بين خاليا الــدمــاغ .ورك ــزت الــدراســة على
كيفية ّ
تبدل معدالت هذا الناقل العصبي
ُ
في منطقة من الدماغ تدعى الموضع األزرق.
ُ
ت ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة م ــوق ــع إن ـت ــاج
ً
النورادرينالين .ونعرف جيدا أنها تؤدي
ً
دورا في االنتباه والتنفس على حد سواء.

التنفس والدماغ
يـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــح م ـ ـي ـ ـل ـ ـن ـ ـي ـ ـت ـ ـشـ ــاك وظ ـ ــائ ـ ــف
ً
النورادرينالين ،قائال{ :النورادرينالين نظام
عمل متعدد الوظائف في الدماغ}.
يضيف{ :عندما نشعر باإلجهاد ،ننتج
ً
فــائـضــا مــن الـنــورادريـنــالـيــن ،فنعجز عن
ً
التركيز .وعندما نشعر بالكسل ،نفرز مقدارا
ً
ً
قليال منه ،فنعجز مرة أخرى عن التركيز.

ثمة نقطة مميزة من النورادرينالين تكون
فيها مشاعرنا ،تفكيرنا ،وذكرياتنا أكثر
ً
وضوحا}.
بغية التحقق مــن تأثير التنفس في
االن ـت ـب ــاه ،ال ـمــوضــع األزرق ف ــي ال ــدم ــاغ،
وال ـنــورادري ـنــال ـيــن ،اس ـت ـخــدم الـبــاحـثــون
تقنيات تصوير عصبي وقاسوا مدى تمدد
الحدقتين لدى المشاركين أثناء قيامهم
ً
ً
بمهام معرفية تتطلب تركيزا كبيرا.
راق ــب الـبــاحـثــون تنفس المشتركين،
وقت رد فعلهم ،ونشاط الموضع األزرق في
دماغهم وقاسوها.
اك ـ ـت ـ ـشـ ــف م ـي ـل ـن ـي ـت ـش ــاك وفـ ــري ـ ـقـ ــه أن
ّ
المشاركين في الدراسة الذين ركزوا بشكل
أفـضــل على ه ــذه الـمـهــام تمتعوا بتناغم
أف ـض ــل ب ـيــن أنـ ـم ــاط ال ـت ـن ـفــس واالن ـت ـب ــاه.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ازداد ال ـن ـش ــاط في
الموضع األزرق في دمــاغ المشاركين مع
عملية الشهيق وتراجع مع الزفير.
يوضح ميلنيتشاك« :يعني هذا ببسيط
العبارة أن انتباهنا يتأثر بعملية تنفسنا
وأنــه يرتفع وينخفض مع دورة التنفس.
ً
إذا ،يمكننا بالتركيز على تنفسنا وضبطه
تعزيز معدل انتباهنا .وعلى نحو مماثل،
بتركيزنا معدل انتباهنا ،يصبح تنفسنا
ً
أكثر تناغما».

اكتشافات توضح فوائد التأمل

ي ــؤك ــد ال ـب ــاح ـث ــون أن اك ـت ـشــافــات ـهــم ق ــد ت ــوض ــح لـ ـ َـم يشير
المتأملون الذين يمارسون تمارين تتمحور حول التنفس إلى
تمتعهم بتركيز أعلى َ
ولم يتحلون بدماغ يبدو أكثر صحة.
يــذكــر إي ــان روبــرت ـســون ،محقق ب ــارز فــي ال ــدراس ــة يـشــارك
في إدارة معهد صحة الــدمــاغ في جامعة ترينيتي{ :لطالما
اعتبر ممارسو اليوغا والطقوس البوذية التنفس أداة تالئم
ً
خصوصا التأمل}.
ً
يتابع موضحا{ :يسود االعتقاد أن اإلنسان بمراقبته تنفسه
ُ
وضبطه بطريقة محددة (ممارسة تعرف ببراناياما) يختبر
تبدالت في اليقظة ،االنتباه ،والتحكم في المشاعر تعود بفائدة
كبيرة على المتأمل}.
يضيف روبرتسون{ :اكتشف بحثنا أن ثمة أدلة تدعم فكرة
ّ
وج ــود راب ــط قــوي بين الـمـمــارســات الـتــي تــركــز على التنفس

وثـبــات الـعـقــل} .قــد تـكــون هــذه االكـتـشــافــات مفيدة لـعــاج َمن
ً
يعانون اضطراب نقص االنتباه ،فضال عن المسنين األصحاء
الــذيــن يــودون الحفاظ على يقظتهم الفكرية مــع تقدمهم في
السن.
ً
ً
يذكر روبرتسون{ :يخسر الدماغ غالبا جزءا من كتلته مع
التقدم في السن ،إال أن هذه الخسارة تكون أقل في أدمغة َمن
يمارسون التأمل منذ زمن .وال بد من اإلشارة في هذا الصدد
ً
ً
إلى أن خطر الخرف يتراجع في األدمغة األكثر ‘شبابا’ ،فضال
عن أن تقنيات التأمل الواعي ّ
تقوي شبكات الدماغ}.
ً
ً
ً
يختمّ :
«يقدم بحثنا سببا محتمال واحــدا لهذا :استخدام
نفسنا للتحكم في أحد النواقل العصبية الكيماوية الطبيعية،
النورادرينالين ،الــذي يساعد الدماغ ،عندما يكون بالجرعة
المناسبة ،على تشكيل روابط جديدة بين الخاليا».

أصغ إلى جسمك لتنعم باالسترخاء
ِ
وتتمطط وتتنفس بعمق لتقوية الرابط
بين عقلك وجسمك.

استع ْد هدوءك العقلي
ِ

ً
ً
بيقى الضغط النفسي بحد ذاته أمرا صحيا
إذا اقـتـصــر عـلــى جــرعــات صـغـيــرة ،فـقــد كانت
ً
هــرمــونــات الـكــورتـيــزول مـثــا تساعد أسالفنا
على الهرب أو مواجهة المواقف وسط البيئات
العدائية .لكن ينشط هذا التفاعل نفسه اليوم
فــي وج ــه ح ــوادث بسيطة ال تـطــرح أي تهديد
على الحياة.
تتنوع ردود فعل الناس على الضغط النفسي
لـكــن ّيتجاهلها كـثـيــرون .كــم م ــرة تـجــد نفسك
متشنج الكتفين بعد يوم مشحون بالمشاغل
وت ـ ــدرك أن ــك ل ــم تــأخــذ ال ــوق ــت ال ـكــافــي لـتــرتــاح
وتسترخي؟ يعرف جسمك أنــك متعب قبل أن
تــدرك ّ
الجسدية وتشنجاتك
تغير أحاسيسك
ّ
ً
العضلية :قــد يـتـســارع إيـقــاع تنفسك مـثــا أو
يـتــركــز فــي أعـلــى صـ ــدرك ،ورب ـمــا يتشنج فكك
ً
قليال أو تضطرب معدتك أو تبدأ بوضع حواجز
عاطفية في داخلك.
ّ
يتقبل كثيرون هذه األحاسيس ويعتبرونها
عــاديــة .لكن حين يــازمــك التشنج ،ستتراجع
قــدرتــك على فهم مــا يـحــاول جسمك قــولــه .لذا
ّ
يجب أن تركز على حاجات جسمك طوال الوقت
بــدل أن تحصر هــذه العملية في أوقــات الراحة
والهدوء .وبغض النظر عن تفاعالتك الجسدية،
أعــط األولــويــة لنفسك وخـ ّـصــص بعض الوقت
السترجاع االسترخاء .حين تــدرك حقيقة تلك

ال ـتـفــاعــات ،يمكنك أن تـخـتــار ال ــرد المناسب
ً
بطريقة واع ـيــة وتـصـبــح أكـثــر تـجــاوبــا مــع ما
يصيبك وأكثر قدرة على عيش الحاضر والشعور
بالهدوء.
إليك ثالث خطوات تستهدف العقل والجسم
ً
م ـع ــا وت ـض ـمــن اس ـت ــرج ــاع {ال ــذك ــاء ال ـج ـســدي}
المفقود:
ّ
• تنفس بكل بساطة
ً
ً
ّ
ُيشكل التنفس رابـطــا محوريا بين الوعي
والــاوعــيّ .حين يتسلل الضغط النفسي إلى
{الهرب أو المواجهة}
حياتك ،سينشط رد فعل ّ
ً
ً
فطريا ،فيتسارع إيـقــاع تنفسك تلقائيا حين
تحتاج إلــى اتخاذ خطوات مفاجئة .ولكن من
خالل إبطاء التنفس ،يتمكن جسمك من استرجاع
ً
هدوئه تدريجا ّ.
يجب أن تتنفس من أنفك على أن يتراوح عدد
الحركات التنفسية بين  12و 20في الدقيقة .لكن
إذا الحظت أن التمرين سطحي وقصير وأنك
تضطر إلــى التنفس مــن فمك على غير عــادة،
فيجب أن تفهم ضرورة أن تجد مساحة هادئة
لتطبيق تمرين تنفسي يضمن لــك استعادة
االسترخاء.
• خذ وضعية فاعلة
قبل أن تــدخــل إلــى اجـتـمــاع مهم أو تحضر
ّ
مناسبة اجتماعية مكتظة بالناس ،توقف لحظة
وتأكد من سالمة جسمك وابحث عن أي مؤشرات

جسدية على توترك .وضعية الجسم الهابطة (أي
نــزول الصدر وإحناء ال ــرأس) دليل شائع على
الضغط النفسي أو ضعف الثقة بالنفس .لكن
حين تتخذ وضعية مضادة ،ستحارب العواطف
التي تنتجها .قــد يشعر البعض بانزعاج في
منطقة الصدر أو المعدة أو يضغط على قبضته،
لكن تبقى هذه الفرصة مفيدة لتشغيل الذكاء
الجسدي وتجديد االسترخاء والقوة.
يعتبر علماء األعصاب أن بعض وضعيات

الجسم يسمح بزيادة الثقة في النفس .إذا الحظت
مؤشرات جسدية على الضغط النفسيِّ ،
صح ْح
طريقة وقوفك أو مشيتك واتخذ وضعية تجعلك
ً
أطول قامة أو أكثر انفتاحا.
• ّفرغ تشنجاتك
تـتـعــدد الـنـقــاط الـتــي يمكن أن تـتــركــز فيها
التشنجات ،أبرزها :الحاجبان والفك والكتفان

والمعدة والمؤخرة والقدمان .لتحديد مواقع
بمسح عقلي لجسمك:
الضغط النفسي لديك ،قم
ٍ
ّ
ـرك ورك ــز بـبــطء على مختلف
ت ـمــدد على ســريـ ّ
مناطق جسمك .تنفس كي يصل الهواء إلى كل
منطقة بسالسة ،ثــم ابتسم وف ـ ّـرغ التشنجات
ّ
بتوسع
إل ــى أن تشعر بــاالسـتــرخــاء .ستشعر
ً
المساحات داخــل جسمك ،مــا ينعكس إيجابا
على استرخاء عقلك!

تمارين إضافية
يسمح تمرين الزفير التالي بتنشيط الجهاز العصبي ال ــاودي
المسؤول عن الراحة ووظيفة الهضم ،لذا يضمن الهدوء في األوقــات
العصيبة:
• اجلس في وضعية مستقيمة وضع قدميك على األرض.
ً
ً
ً
ً
تزامنا مع ّ
العد حتى الرقم ثالثة كي تشعر بأن حبال
• خذ نفسا بطيئا
ّ ً
ّ
معلقا في السقف يشدك نحو األعلى ويمدد عمودك الفقري.
ببطء َمن أنفك أو فمك خالل مدة مضاعفة على األقل .في غضون
• ازفر
تخيل أن َنفسك ّ
ذلكّ ،
ملون (اختر اللون الذي يهدئك) وأنه يدور في داخلك.
ّ
• كرر الشهيق والزفير وحافظ على إيقاع سلس وتنبه إلى قلبك ألن
المشاعر الهادئة ستخترقك من الداخل.
• اتخذ {وضعية القوة} قبل أي حدث عصيب كي ُت ّ
وسع مساحتك
الداخلية قدر اإلمكان:
• أرجع كتفيك إلى الوراء وضع يديك على وركيك ّ
ومدد جسمك كي
تشعر بالقوة واالسترخاء.
يستهدف ه ــذا التمطط التشنجات ا لـمـتــرا كـمــة فــي العنق

والكتفين والظهر والمعدة والساقين والقدمين:
• اجلس ّ
ومدد ساقيك نحو األمامّ ،
ووجه أصابع َ
قدميك نحو األعلى.
أحن عمودك الفقري إلى
ركبتيك.
على
ويديك
فخذيك
على
ضع مرفقيك
ًِ
ً
أبق فكك مسترخيا.
.
متدليا
رأسك
يصبح
األمام كي
ِ
• بعد خمس أو ست حركات تنفسية ،ضع يديك على الجهة الخارجية
واثنهما ببطء إلى األمام وتابع التركيز على التنفسُ .يفترض
من ساقيك ِ
ً
أن تشعر بتمطط في أسفل ظهرك وصوال إلى عمودك الفقري كله والجهة
الخلفية من ساقيك.
وأحن رأسك
ساقيك،
على
وجودهما
أثناء
بنعومة
يديك
• أقفل قبضة
ِ
ً
بهدوء إلى األمام إلى أن يصبح عمودك الفقري منحنيا .حاول أن تترك
مساحة بين عظام كتفيك وتابع ثني قدميك قدر اإلمكان .يجب أن تتوقف
إذا شعرت بأي ألم أو وخز في عضالتك.
• بعد خمس أو ســت حــركــات تنفسية مماثلة ،استعد وضعية
ً
اثن قدميك عشر مرات تزامنا مع تدوير كتفيك
مستقيمة
ببطء ّواجلس ثم ِ
ً
حرك فكك من جهة إلى أخرى بشكل متكرر للتخلص من
ببطء .أخيرا،
أي تشنجات متبقية.

مضادات حيوية تزيد مخاطر حصى الكلى
ً
يـ ـ ـع ـ ــرف ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــراء أصـ ـ ـ ـ ــا أن ال ـب ـي ـئ ــة
الميكروبية (مستعمرات الكائنات الدقيقة
ً
ا لـتــي تنتشر طبيعيا فــي ا لـجـســم) تتأثر
ً
بالمضادات الحيوية .وأشاروا سابقا إلى
ظـهــور رابــط بين التغيرات الحاصلة في
البيئة الميكروبية المعوية وبين ز يــادة
مخاطر حصى الكلى.
ُ
ل ـك ــن ي ـك ـش ــف ال ـب ـح ــث ال ـ ـ ــذي نـ ـش ــر فــي
{مجلة الجمعية األميركية لطب أ مــراض
الكلى} للمرة األولــى عن وجــود رابــط بين
المضادات الحيوية وبين حصى الكلى.
حصى الكلى عبارة عن رواسب معدنية
تشبه الحصاة الملساء ،تتشكل في كلية
ً
واحدة أو في الكليتين معا.
ً
عموما ،ال تسبب الحصى أي ضرر بارز
ً
لكنها تصبح مؤلمة جدا إذا كانت أكبر من
أن ّ
تمر بسهولة عبر المسالك البولية .في
حاالت مماثلة ،قد يضطر طبيب المسالك
البولية إلى إزالة حصى الكلى أو تفتيتها
ً
إلى قطع أصغر حجما.

مخاطر مضاعفة
ّ
حلل العلماء سجالت صحية إلكترونية
تـ ـع ــود إل ـ ــى  13م ـل ـي ــون ش ـخ ــص م ــن فـئــة
ً
الــراشــديــن واألوالد فــي بــريـطــانـيــا ،علما
بأنهم كــانــوا قابلوا أطـبــاء هــم بين َ
عامي
 1994و.2015

ش ـم ـلــت ال ـب ـي ــان ــات الـ ـت ــاري ــخ ال ـعــاجــي
ال ـخ ــاص ب ـ ــ 26أل ــف ف ــرد م ـصــاب بمشكلة
ح ـص ــى الـ ـكـ ـل ــى ،ف ـق ــارن ـه ــا ف ــري ــق ال ـب ـحــث
ب ـس ـجــات ص ـح ـيــة ت ـع ــود إلـ ــى ن ـحــو 260
أل ــف شـخــص ل ــم ي ـصــابــوا بـحـصــى الكلى
(مجموعة مرجعية).
اكتشف التحليل وجود رابط بين أنواع
م ـت ـع ــددة م ــن ال ـم ـض ــادات ال ـح ـيــويــة الـتــي

على األطباء توخي الحذر
ذكر المشرفون على الدراسة أن نسبة وصفات المضادات الحيوية غير المناسبة
في دراسات أخرى بلغت  .%30يظن هؤالء أن نتائجهم يجب أن ُت ّ
وجه قرارات األطباء
حين يختارون وصف المضادات الحيوية لألوالد كونهم أبرز فئة تتلقى هذه األدوية.
يقول المحقق الرئيس في الدراسة غريغوري تاسيان{ :تثبت نتائجنا أن طريقة
ً
ّ
إعـطــاء الـمـضــادات الحيوية تشكل عامل خطر قــابــا للتعديل .لــذا قــد يــؤدي تغيير
ً
ً
ً
أنماط وصف األدوية إلى تراجع مشكلة حصى الكلى التي تتخذ راهنا منحى وبائيا
بالنسبة إلى األوالد}.
ً
بدأ العلماء اآلن ّ
كجزء من
يوسعون نطاق أبحاثهم عبر إطالق دراسات أكبر حجما
ٍ
جهود مكثفة لفهم طريقة تأثير التغيرات الحاصلة في البيئة الميكروبية في خطر
اإلصابة بحصى الكلى.

ُ
تــؤ خــذ عـبــر ا لـفــم (ال سيما السلفوناميد
والسيفالوسبورين والفليوروكينولونات
وال ـن ـت ــروف ــوران ـت ــوي ــن والـبـنـسـلـيــن واس ــع
الطيف) وزيادة مخاطر حصى الكلى.
حتى بعد السيطرة على عوامل كالسن
والـ ـع ــرق وال ـج ـنــس وال ـت ـه ــاب ــات الـمـســالــك
البولية وأدويــة مختلفة ومشاكل صحية
أخرى ،بقيت زيادة نسبة الخطر بارزة.
كــان األش ـخــاص الــذيــن تلقوا مـضــادات
عرضة
حيوية من نوع السلفوناميد أكثر
ً
بـمــرتـيــن لـمـشـكـلــة ح ـصــى ال ـك ـلــى م ـقــارنــة
بالمنتمين إلى المجموعة المرجعية .أما
األفراد الذين تلقوا البنسلين واسع الطيف،
فكانوا أكثر عرضة للمشكلة بنسبة .%27
ّ
تبين أن هذا الرابط كان األقوى لدى األوالد
والمراهقين.
بقيت ه ــذه ال ــزي ــادة فــي خـطــر اإلصــابــة
بحصى الكلى مرتفعة حتى بعد سنوات
على أخذ المضادات الحيوية ،لكن اكتشف
ً
الباحثون أيضا أن نسبة الخطر تتراجع
مع مرور الوقت.
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كلمات متقاطعة

10
كلمة السر

 -5نصف ( كـنــاريــا) – تلتقط
لها صورة (م).
 -6باراني – أكثر قلة (م).

 -7آللئ – عصا غليظة (م).
 -8الـقـمــر عـنــد اكـتـمــالــه (م) –
قاتم.

 -9حزن – نظراء.
 -١٠دولــة إفريقية عاصمتها
واجادوجو.

بليز

 ...... ( -1كــر ي ـس ـتــي) روا ئ ـي ــة
إنكليزية.
 ........ ( -2األدغال) فيلم لمحمد
رضا وصفاء أبو السعود.
 -3ارتياب (مبعثرة) – تهدم.
 -4فرحن – عاد – متشابهان.
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ً
عموديا:

الحلول
8
6
3
1
7
2
5
4
9

 ........ ( -1األك ـب ــر) م ــن أشـهــر
القادة العسكريين في التاريخ.
 -2مـ ـ ـ ـ ـ ــؤ لـ ـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـسـ ـ ــر ح ـ ـ ـيـ ـ ــة
«بيجماليون».
 -3إقرار – شهر هجري (م).
 -4نفيس – السكن (مبعثرة).
 -5ح ـ ــروف مـتـشــابـهــة – أداة
توكيد.
 -6ش ــدة االش ـت ـهــاء لـلـطـعــام –
أداة نصب.
 -7قط (م) – إحسان – كذبا (م).
 -8ت ـن ـج ــز م ـ ــا و عـ ـ ـ ــدت (م) –
األسود (مبعثرة).
 -9أغنية لنجاة تلحين محمد
عبد الوهاب (م).
 -١٠عاصمة مملكة نيبال.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـض ــع ال ـل ـم ـس ــات األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى أح ــد
ً
المشاريع بعد درسه جيدا.
ً
عاطفيا :يقدمك أحد األصدقاء إلى شخص من
الطرف اآلخر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أجـ ــواء عــائـلـيــة مـسـتـقــرة تــؤمــن لك
حياة هادئة.
رقم الحظ.2 :
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 21مارس  19 -أبريل
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كلمة السر:

تسالي

25

ً ّ
مهنيا :تطلع على معلومات جديدة بواسطة
وسائل االتصال.
ّ
ً
عاطفيا :تتناغم بقوة مع الحبيب وتــولــدان
ً
ً
ً
جوا رومنسيا رائعا.
ً
ّ
اجتماعيا :ساير األجــواء وتكيف معها قدر
اإلمكان.
رقم الحظ.11 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :ثـمــة مـلـفــات أعـتـقــدت أنـهــا طــويــت تعود
إلى الواجهة.
ً
ً
أخبارا ّ
تعمق عالقتك
عاطفيا :يحمل هذا اليوم
مع الحبيب.
ّ
ً
اجتماعيا :تركز على صداقات محددة وتخفف
ما ال لزوم له.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تتغلب على المشاكل التي تواجهك
ً
وتجد حلوال لها.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـعــرف إل ــى شـخــص مــن الـطــرف
اآلخر بهدف االرتباط.
ً
اجتماعيا :يحاصر برجك الذبذبات الفلكية
ويحوطك باالستقرار.
رقم الحظ.16 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تغييرات في مجال العمل بسبب التنافس
ّ
القوي السائد.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعيش وضعا متناقضا يتطلب قرارات
ناجعة.
ً
ّ
تضطر إلــى تصويب أهــداف عائلية
اجتماعيا:
ليطمئن الجميع.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
يتحدث الفلك عن كسب مــادي ستحققه
مهنيا:
بصورة فجائية.
ً
ً
عاطفيا :ال تتخذ قرارا يتعلق بزواج أو طالق قبل
ً
درسه جيدا.
ً
اجتماعيا :الوالدان بحاجة إلى اهتمامك فال تكن
ً
قاسيا معهما.
رقم الحظ.17 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تستعجل التوقيع على العقود وأنظر
ً
مليا في التفاصيل.
ً
ّ
ّ
التسرع والتهور في معاملتك
عاطفيا :حاذر من
مع الشريك.
ً
اجتماعيا :تطرح أسئلة حــول األوض ــاع في
البيت نتيجة قلقك.
رقم الحظ.12 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مـهـنـيــا :رك ــز عـلــى إعـ ــادة تنظيم عـمـلــك ودرس
المشاريع.
ً
عــاطـفـيــا :ي ـعــاود كــوكــب الـحــب سـيــره المباشر
ً
ّ
ويقدم لك فرصا.
ً
اجتماعيا :يطرأ ما يشغل بالك وتضطر معالجة
أمر مفاجئ.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ِّ
وسو األوضاع قبل القيام
مهنيا :تفاوض بهدوء
ّ
ّ
بأي تحرك.
ً
ّ
عاطفيا :أجواء رومنسية تخيم على عالقتكما
التي طال أمدها.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتبنى أمــرا جــديــدا في حياتك وقد
يكون هواية.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يساعدك تصميمك على تخطي األوضاع
الصعبة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـبــوح ل ــك شـخــص م ــن ال ـط ــرف اآلخ ــر
بمشاعره تجاهك.
ً
اجتماعيا :حــاذر من مواجهات عنيفة مع أحد
المعارف.
رقم الحظ.9 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تتمتع بروح إيجابية وميل إلى تبسيط
األمور.
ً
عاطفيا :الحبيب على استعداد للقيام بأي شيء
إلسعادك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـت ـع ــرق ــل خ ـط ــط م ـن ــزل ـي ــة إلجـ ـ ــراء
تصليحات ضرورية.
رقم الحظ.7 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :يـنـتـقــل كــوكــب ال ـم ــال إل ـيــك م ــا يعني
ً
ً
ازدهارا اقتصاديا.
ً
عاطفيا :حدث استثنائي ينقل عالقتكما إلى
ضفة االستقرار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـنـظــم لـ ـق ــاء ات أدب ـي ــة تستقطب
متذوقي هذا النوع.
رقم الحظ.10 :
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مجتمع

بورصة الكويت تحتفي
باإلعالميين في منتجع صحارى
أقامت بورصة الكويت غبقة رمضانية على شرف اإلعالميين،
للتعبير عن تقديرها لجهودهم المستمرة طوال العام ،وذلك في
منتجع صحارى الكويت للغولف.
واستمتع كل من ممثلي البورصة واإلعالميين بأجواء الغبقة
الرمضانية ،التي سادتها األلفة والود ،وجسدت طبيعة العالقة التي
يحرص كال الطرفين على توطيدها وتقويتها.
وخالل الغبقة ،ألقى ممثلو البورصة الضوء على الدور الهام الذي
يلعبه اإلعالم الكويتي في إبراز مهمتها المتمثلة في تشغيل سوق
مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة والشفافية ويخدم جميع األطراف ذات
الصلة بشكل متميز وبأرقى المستويات.

صورة جماعية لفريق بورصة الكويت مع اإلعالميين

رئيس إدارة االتصاالت المؤسسية في البورصة فهد الرشيد

جانب من الحضور

صورة جماعية

رئيس إدارة التسويق ناصر السنعوسي وفهد الرشيد مع اثنين من اإلعالميين

فريق بورصة الكويت

«خريجي الجامعة اللبنانية األميركية» تقيم غبقة في «سيمفوني»
نظمت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية
األميركية ( – )LAUفرع الكويت ،غبقة رمضانية
في فندق سيمفوني ،بمشاركة عدد من
خريجي الجامعة وعائالتهم وأصدقائهم الذين
استمتعوا باألجواء الرمضانية المليئة باأللفة
والمودة.
وحضر السفير اللبناني في الكويت ماهر
الخير الغبقة ،التي تخللها برنامج ترفيهي
وترويحي بعد عزف النشيدين الوطني الكويتي
واللبناني.
وقال نائب رئيس الجمعية في الكويت مروان
فرح« :إن إقامة الغبقة تهدف إلى تعزيز أواصر
العالقات والتواصل بين خريجي الجامعة
وسط أجواء عائلية».
أعضاء جمعية خريجي الجامعة اللبنانية األميركية خالل الغبقة

السفير اللبناني ماهر الخير مع زياد قباني ومروان فرح

غبقة على شرف فريق بروميناد
آيس للتزلج 2018
أقام البروميناد مول فعالية «غبقتنا» على شرف فريق بروميناد
آيس الكويت بمناسبة اإلنجازات الكبيرة واألرقام القياسية التي
حققها الفريق في بطولة اإلمارات للتزلج لعام  2018التي أقيمت
بمدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.
ّ
وعبر م .عدنان العثمان عن سعادته البالغة بالفوز الكبير المحقق
ً
للفريق في البطولة ،مؤكدا أن التتويج هو نتيجة للجهود المشتركة
من أولياء األمور والمدربين وجدية الفريق والتزامه ،إضافة إلى
رعاية واهتمام دائمين له من إدارة البروميناد.
ً
وأشاد العثمان بدور «البروميناد مول» في خدمة المجتمع ،متمنيا
التوفيق للفريق في مسابقاته المقبلة.
تكريم المهندس عدنان العثمان

فريق البروميناد آيس الكويت

 ...والمشاركة دالل العمر

 ...وباسل المنيفي

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

هيا عبدالسالم« :الخافي أعظم» يجمع بين الرومانسية والغموض

ّ
«الرواد هم الذين تعلمنا منهم الفن ومازال عطاؤهم يغمرنا»
محمد جمعة

استطاعت الفنانة هيا
عبدالسالم أن تلفت األنظار
بشدة ،من خالل إطاللتها
الرمضانية في مسلسل «الخافي
أعظم».

س ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــة هـ ـي ــا
عبدالسالم حـضــورا مميزا في
الدراما الرمضانية لهذا العام،
مـ ــن خـ ـ ــال م ـس ـل ـس ــل «الـ ـخ ــاف ــي
أعظم» ،والــذي القى استحسان
الـجـمـهــور ،السـيـمــا أنــه يتطرق
لحقبة زمنية مختلفة ،ويجمع
بين الرومانسية والغموض في
تجربة اعتبرتها هيا مختلفة
شـكــا ومـضـمــونــا عــن أي عمل
شاركت فيه من قبل.
ع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــت
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» عـ ـ ــن «ال ـ ـخـ ــافـ ــي
أع ـ ـظـ ــم» ،ق ــائ ـل ــة إن «ال ـم ـس ـل ـســل
م ــن االع ـ ـمـ ــال الـ ـه ــادئ ــة ال ــراق ـي ــة
ا لـتــي تمثل حقبة زمنية مهمة
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات مــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ويـ ـنـ ـط ــوي
ع ـل ــى م ــزي ــج مـ ــن ال ــروم ــان ـس ـي ــة
والغموض ،والحلقات المقبلة
تحمل تطورات كبيرة وصادمة
للجمهور».

ردود األفعال

تنتظر تنفيذ
مجموعة من
المشاريع الفنية
وستطل
خالل رمضان
المقبل بعملين

وحول ردود أفعال الجمهور
تجاه العمل ،ذكرت« :ردة الفعل
أتــابـعـهــا عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،وألمسها من خالل
ل ـ ـقـ ــاء الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ف ـ ــي األمـ ــاكـ ــن
العامة ،وحقق المسلسل صدى
كبيرا ،ونجاحه واضح ،وأحمد
ال ـل ــه أن وف ـق ـنــي ه ــذا ال ـع ــام في
االختيار».
و ت ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــت« :ال ي ـس ـع ـن ــي إال
ال ـقــول إن الـتــركـيـبــة بشكل عــام

ولـكــن اصــارحــك الـقــول أتلمس
وال أتــابــع بـتــركـيــز ،خصوصا
ان الـ ـي ــوم ي ـم ـضــي س ــري ـع ــا مــا
ب ـي ــن الـ ـب ــروف ــات وااللـ ـت ــزام ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وبـ ـشـ ـك ــل ع ــام
سعيدة بتنوع االعمال الدرامية
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ال ـ ــذي
وصلت له».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــى أن «الـ ـفـ ـك ــر
الشبابي يأخذ منحى مختلفا
وم ـم ـيــزا ،وال انـتـقــص مــن دور
ال ـج ـيــل ال ـق ــدي ــم ،ألن ـه ــم ال ـ ــرواد
الذين تعلمنا منهم الفن ومازال
عطاؤهم يغمرنا».

مشاريع جديدة
وكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ان ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا بـ ـ ـص ـ ــدد
مجموعة من المشاريع الفنية
ال ـت ــي سـتـكـشــف ع ـن ـهــا الح ـقــا،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ع ـي ــد ال ـف ـط ــر،
مضيفة« :المشروع الذي تأجل
سـنـسـتــأنـفــه مـ ـج ــددا ،وأدرس
أف ـكــارا أخ ــرى ألنتقي منها ما
يناسبني».

من اليمين هيا عبدالسالم ومرام وأحمد المقلة
صنعت الفارق ،بدء ا من شركة
ك ـنــوز الـخـلـيــج لـلـمـنـتــج محمد
المعوشرجي وا لـمـخــرج احمد
يعقوب المقلة والكاتب عبدالله
ال ـس ـع ــد ،ع ـن ــدم ــا اك ـت ـم ـلــت ه ــذه
العناصر مع فريق تمثيل مميز
وقوي كانت نتيجته عمال مميزا
أتشرف بالتواجد فيه ،وانتظروا
الحلقات المقبلة فمازال لدينا
كثير من المفاجآت».

وح ـ ــول االك ـت ـف ــاء بــالـتـمـثـيــل
فـقــط ه ــذا ال ـع ــام ،بـعــدمــا ت ــردد
عن تصديها إلخراج عمل قالت:
«ب ــال ـف ـع ــل كـ ــان هـ ـن ــاك م ـش ــروع
م ـقــرر ل ــه أن ي ــرى ال ـن ــور خــال
رمـ ـض ــان ،ل ـكــن ت ــأج ــل ألس ـبــاب
إنتاجية ،والعام المقبل سيكون
ف ــي ج ـع ـب ـتــي عـ ـم ــان لـلـسـبــاق
الرمضاني ،إلى جانب مشاريع
أخرى أرتب لها».

وأردفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت« :ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا ت ــوج ــه
كمجموعة من الشباب ،نتعاون
لـ ـنـ ـق ــدم ش ـي ـئ ــا م ـخ ـت ـل ـف ــا ع ـلــى
شــاكـلــة (ك ــام أص ـفــر) ،وال ـقــادم
س ـي ـس ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـنـ ـه ــج نـفـســه
إليـ ـم ــان ــي ب ــال ـف ـك ــر ال ـش ـب ــاب ــي،
وح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى دعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــم،
خ ـصــوصــا ان ـن ــي ان ـت ـمــى لـهــم،
وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل س ـي ـح ـم ــل ف ـك ــرا
مختلفا أيضا ،حيث من المقرر

أن ندفع بمجموعة من النجوم
الشباب في أدوار متقدمة».

متابعة األعمال
وأكــدت النجمة الشابة« :من
واجـ ـب ــي ك ـف ـنــانــة ان ات ــاب ــع كــل
شيء ،وكل فنان حقيقي يبحث
عن التجديد واالختالف يجب
أن ي ـتــابــع مـ ــاذا ي ـقــدم زمـ ــاؤه،

●

القاهرة  -هيثم عسران

قبل يــوم مــن ذكــرى أهــم احــداث
ح ـي ــات ــه ،رحـ ــل اإلذاع ـ ـ ــي ال ـم ـصــري
الكبير احمد سعيد مؤسس ومدير
شـبـكــة ص ــوت ال ـعــرب االس ـبــق عن
ً
عـمــر يـنــاهــز  92عــامــا بـعــد صــراع
م ــع ال ـ ـمـ ــرض ،اإلذاعـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي ذاع
صيته فــي الــوطــن العربي هــو من
قــام بإذاعة البيانات الكاذبة على
اثير الراديو إبان نكسة  ،1967فكان
يعلن نتائج غير حقيقية على ارض
ال ــواق ــع بـتـفــوق الـجـيــش الـمـصــري
واقترابه من الوصول إلى تل ابيب
وفق مصادر عسكرية.
درس احـ ـم ــد س ـع ـي ــد ال ـح ـق ــوق
بـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة لـ ـيـ ـب ــدأ ف ــور
تخرجه عمله باإلذاعة عبر برنامج
«صوت العرب» الذي كان يذاع عبر
اث ـيــر إذاعـ ــة ال ـقــاهــرة قـبــل ان يقرر
الرئيس عبدالناصر اطــاق اذاعــة
ص ـ ــوت الـ ـع ــرب ل ـت ـخ ــاط ــب ال ـع ــرب
مــن المحيط للخليج حيث تولى
ً
إدارتها على مدار اكثر من  13عاما
نجح خاللها في تحويلها لوجهة

العرب المفضلة لدرجة أن الرئيس
عبدالناصر تلقى تقارير اكثر من
مــرة تفيد بــأن عــددا ليس بالقليل
م ــن المستمعين ا ل ـع ــرب يصفون
الراديو بـ «صندوق أحمد سعيد»
بصوته المميز ومواقفه الوطنية.
وامتلك سعيد مسيرة إعالمية
ك ـب ـيــرة عـ ــرف خــال ـهــا بـمـقــاومـتــه
لالحتالل االنكليزي ودعمه لثورة
 1952وحــركــات الـتـحــرر العربية،
ف ـك ــان اول م ــن اذاع ب ـي ــان ال ـث ــورة
الـ ـج ــزائ ــري ــة عـ ـل ــى اثـ ـي ــر م ــوج ــات
الراديو ،وبسبب مرافقته للرئيس
ع ـبــدال ـنــاصــر ف ــي إح ـ ــدى زي ــارات ــه
للندن اثير جدل كبير حوله بسبب
ت ـش ـج ـي ـعــه ل ـل ـم ـق ــاوم ــة وم ــواقـ ـف ــه
ا لـســا بـقــة ا لـتــي اعتبرتها المملكة
المتحدة بمنزلة التحريض على
ق ـت ــل ال ـج ـن ــود االن ـك ـل ـي ــز ،ك ـم ــا ان ــه
صاحب برنامج «تسقط معاهدة
 »1936وهو البرنامج اإلذاعي االول
ً
الذي احتجت عليه لندن رسميا في
االذاعة المصرية.
لعب أحمد سعيد بالميكروفون
ً
ً
دورا م ـه ـمــا ف ــي رص ــد الـعـمـلـيــات

أحمد سعيد

الفدائية التي يقوم بها الشباب في
مــدن القناة ،كما ساهم في ادخــال
الـقــالــب الــوطـنــي لـلــدرامــا االذاع ـيــة
ف ـكــانــت صـ ــوت الـ ـع ــرب م ــن اوائـ ــل
االذاعــات التي قدمت هذه االعمال
منها «في بيتنا رجل» فيما ارتبط
بعالقات جيدة مع الفنانين.
استقال احمد سعيد من «صوت
الـ ـع ــرب» ف ــي سـبـتـمـبــر  1967بعد
اســابـيــع مــن الـنـكـســة ،فيما تحول

●

ً
قالت الفنانة وفاء عامر انها ليست طرفا في األزمة التي نشبت حول
ترتيب االسماء على شارة مسلسلها الجديد «نسر الصعيد» ،مؤكدة
أنها عرفت من االمر مثل اي شخص يتابع العمل ولم تتحدث فيه
ألنــه مسؤولية المنتج وليس لها عالقة بــه ،وذلــك بعدما تم حذف
اسم الفنانة التونسية درة من الشارة حيث كان اسمها يظهر على
نفس اللوحة التي يظهر فيها اسم وفاء ليختفي اسم درة من الشارة
ً
نهائيا بناء على طلبها.
وأضافت في تصريح لـ «الجريدة» أن تركيزها في الوقت الحالي
على االنتهاء من العمل مع استمرار تصويره ،مشيرة إلى أنها تتابع
ردود الفعل على العمل وهو األهم بالنسبة لها وليس أي شيء آخر.
ً
وأكدت انها ليست طرفا في أي مشكلة بخصوص شارة العمل،
ولن تتحدث فيها باعتبارها مسألة انتاجية ،مشددة على أن الشركة
المنتجة وحدها هي التي يحق لها الحديث عن هــذا االمــر وليس
أي شخص آخر.
وعما واجه العمل من انتقادات بسبب بعض الجمل او العبارات،
قالت وفاء ان هناك مشهدا حذف من الرقابة والعبارة التي اثارت
ً
جدال لم يتجاوز وقتها ثواني معدودة في العمل ،مؤكدة أن الكالم
عن هذه النقاط يعطيها اكبر من حجمها.
وأوضحت انها لم تعترض على هذه الكلمات او تعطيها اكبر
من حجمها خالل قراءة السيناريو ،وكذلك خالل التصوير ،مشيرة
إلى أنها لم ترد على لسانها حتى يكون لها حق االعتراض عليها.

وفاء عامر

بحضور الحساوي والمبارك والعصيمي ونخبة من ضيوف الدورة الثالثة
كرم مهرجان نجوم الفن
واإلعالم في دورته الثالثة نخبة
من الفنانين المتميزين خالل
شهر رمضان.

كل التقدير
واالحترام
للفنانة حياة
الفهد هي «تاج
الراس»

طارق العلي

المكرمون في الدورة الثالثة من مهرجان نجوم الفن واإلعالم
وبعدها انطلقت مــراســم التكريم
ب ـص ـعــود راع ـ ــي ال ـم ـه ــرج ــان ف ــواز
الـ ـحـ ـس ــاوي ،ورئـ ـي ــس ال ـم ـهــرجــان
ج ـمــال ال ـع ــدوان ــي ،وج ــاء التكريم
كالتالي:
ت ـك ــري ــم ش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـه ــرج ــان
الفنان الرائد الراحل عبدالحسين
عبدالرضا وتسلمها سعد كنعان،
ج ــائ ــزة أوس ـك ــار اإلب ـ ــداع االذاعـ ــي
للوكيل الـمـســاعــد لـقـطــاع اإلذاع ــة
بوزارة اإلعالم الشيخ فهد المبارك،
جــائــزة أوس ـك ــار اإلبـ ــداع الــدرامــي
للنجمة والمنتجة القديرة حياة
الفهد.
وحـصــد جــائــزة أفـضــل مـحــاور
رم ـض ــان ــي وب ــرن ــام ــج تـلـفــزيــونــي
مـ ـحـ ـل ــي ل ـ ـل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواري
«ب ــالـ ـع ــرب ــي مـ ــع غـ ــالـ ــب» ل ـلــوك ـيــل
المساعد للشؤون اإلدارية والمالية
ف ــي وزارة اإلع ـ ــام ال ـمــذيــع غــالــب
العصيمي ،والذي يعتبر تتويجا
للنجاحات التي حققها البرنامج

في تلفزيون الكويت خالل دورته
في شهر رمضان.
وأف ـض ــل عـمــل إذاع ـ ــي للموسم
ال ــرم ـض ــان ــي لـلـمـسـلـســل اإلذاع ـ ــي
«شـ ـ ـ ـ ــوق ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــف» ل ـل ـن ـجــم
الـقــديــر محمد الـمـنـصــور ،وكــذلــك
عــن بـطــولـتــه مسلسليه «روت ـيــن»
و«محطة انتظار».
أ ف ـ ـضـ ــل نـ ـج ــم دور أول ل ـه ــذا
الـعــام النجم الـقــديــر داود حسين
عــن مسلسله الـتـلـفــزيــونــي «عـبــرة
ش ـ ــارع» ،أف ـضــل دور أول للفنانة
بــا س ـمــة حـ ـم ــادة ع ــن مسلسليها
«روتين» و«الجسر» ،أفضل مسلسل
كوميدي لشهر رمضان لمسلسل
«واحد مهم» للنجم والمنتج طارق
العلي ،أفضل شخصية كوميدية
فــي رمـضــان للنجم القدير محمد
جابر عن مسلسل «مع حصة قلم»،
وكذلك عن بطولته مسلسل «خذيت
من عمري وعطيت».
أفضل برنامج مسابقات «مدفع

بعد تصوير يومين فقط
من فيلم «يونس» الذي
يلعب بطولته الفنان أحمد
عز ،قررت الجهة المنتجة
للعمل تأجيل الفيلم
ألجل غير مسمى ،لعدم
وجود سيولة مالية داخل
الشركة المنتجة ،فضال
عن وجود تغييرات جذرية
في السيناريو الذي تدور
أحداثه حول فكرة حرب
العقول األحداث ،في وقتنا
المعاصر ،من خالل قصة
يونس الذي يعيش مع
زوجته وطفلته الرضيعة
في إحدى شقق وسط البلد،
ويأتي إليهم ضيف يقلب
حياتهم رأسا على عقب.
فيلم «يونس» بطولة أحمد
عز ،وباسل الخياط ،وظافر
العابدين ،وركين سعد،
وريتا حايك ،وآخرين،
تأليف محمد سيد بشير،
وإخراج أحمد عالء.

االفـ ـط ــار» لـلـمــذيــع ط ــال الـمــاجــد،
كــذ لــك لمدير ادارة المكتب الفني
بتلفزيون الكويت المشرف العام
ورئ ـي ــس فــريــق ال ـبــرنــامــج محمد
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري ،أف ـ ـضـ ــل عـ ـم ــل ت ــراث ــي
لمسلسل «س ـم ــوم» لـلـفـنــان أحمد
الجوهر ،أفضل كاراكتر رمضاني
للنجم جمال الردهان في المسلسل
التلفزيوني «عبرة شــارع» ،أفضل
منتج درامي لموسم شهر رمضان
النجم والمنتج عبدالله السيف عن
مسلسلي «محطة انتظار» و»بات
نايت».
أ ف ـض ــل أداء ر م ـض ــا ن ــي للنجم
اب ــراه ـي ــم ال ـحــربــي ف ــي الـمـسـلـســل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي «الـ ـخ ــاف ــي أعـ ـظ ــم»،
أفـ ـض ــل ب ــرن ــام ــج ثـ ـق ــاف ــي لـلـطـفــل
«سـهـيــل وزهـ ــرة ال ـلــوتــس» للنجم
ال ـق ــدي ــر ج ــاس ــم ال ـن ـب ـه ــان ،أف ـضــل
إعـ ــان ت ـج ــاري رم ـضــانــي للنجم
عبدالرحمن العقل ،أفضل شخصية
خ ـل ـي ـج ـيــة ال ـن ـج ــم ع ـبــدال ـم ـح ـســن

طرحت شركة
«Amazon
 ،»Studiosاإلعالن
الدعائي األول
لفيلم الرعب والغموض
« ،»Suspiriaالذي تشارك
في بطولته النجمة تيلدا
سوينتن ،ونجمة سلسلة
«،»Fifty Shades of Grey
شايلين وودلي ،وكشف
اإلعالن الدعائي عن جو
من الرعب يتملك عددا من
النساء بإحدى بيوت تعليم
الرقص ،والفيلم من إخراج
اإليطالي لوكا جوادينو.
يذكر أن مخرج الفيلم
رشح لجائزة أفضل
مخرج بجوائز األوسكار
العام الماضي ،عن فيلمه
الدرامي «Call Me by Your
 ،»Nameوالذي أعلن بعده
إخراجه لجزء ثان سيطرح
العام المقبل ،وسيتم طرح
فيلم « »Suspiriaمطلع
نوفمبر المقبل.

ريتا أورا تخطف
األنظار في ألبانيا

محمد جمعة

ش ـ ـهـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
مـ ـه ــرج ــان نـ ـج ــوم الـ ـف ــن واإلع ـ ــام
حـ ـض ــورا رس ـم ـي ــا وف ـن ـي ــا ك ـب ـيــرا،
تـ ـق ــدم ــه راع ـ ـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان رج ــل
األعمال فواز الحساوي ،والوكيل
المساعد لقطاع الشؤون اإلداريــة
والمالية غالب العصيمي ،والوكيل
الـمـســاعــد لـقـطــاع اإلذاع ـ ــة الشيخ
فهد المبارك ،والسفير اإلمــاراتــي
ب ــال ـك ــوي ــت رحـ ـم ــة ال ــزع ــاب ــي ،إل ــى
جانب نخبة من رواد الفن واإلعالم
الكويتي والنجوم الشباب ،بينما
قــدمــت ف ـقــراتــه ال ـمــذي ـعــة ســودابــة
علي.
بـ ــدأ ال ـح ـفــل ب ـع ــرض ب ــان ــورام ــا
ع ــن م ـس ـيــرة ال ـم ـه ــرج ــان ،إضــافــة
إلــى كلمة مسجلة لــراعــي الحدث
ف ــواز ال ـح ـســاوي ،ثــم أل ـقــى رئيس
المهرجان جمال الـعــدوانــي كلمة
أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم ال ـت ـح ــدي ــات
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي واج ـ ـهـ ــت
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ف ـ ـقـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع أن
يـ ـتـ ـج ــاوزه ــا ،م ـع ـت ـم ــدا ع ـل ــى ثـقــة
ال ـف ـنــان ـيــن ال ـك ـب ــار والـ ـشـ ـب ــاب ،مــا
أكـسـبــه الـمـصــداقـيــة واالس ـتــدامــة،
مـمــا يحمله الـمـســؤولـيــة الكبيرة
نحو مواصلة العطاء ،الفتا إلى أن
الدورة الثالثة تكرم المتميزين في
الموسم الرمضاني الذين صنعوا
اإلبداع.
وتـ ـخـ ـل ــل الـ ـحـ ـف ــل عـ ـ ــرض فـيـلــم
قـصـيــر ع ــن شـخـصـيــة الـمـهــرجــان
الفنان الكبير الراحل عبدالحسين
عـ ـب ــدال ــرض ــا ،وف ـق ــرت ـي ــن فـنـيـتـيــن
لـفــرقـتــي ب ــال ال ـشــامــي الـشـعـبـيــة
والـ ـسـ ـي ــوف الـ ـس ــوري ــة ال ـش ـع ـب ـيــة،

تأجيل تصوير فيلم
«يونس» لصعوبات إنتاجية

القاهرة  -هيثم عسران

َّ
مهرجان نجوم الفن واإلعالم كرم المتميزين في رمضان
●

خبريات

طرح اإلعالن الدعائي
لفيلم «»Suspiria

ً
رحيل اإلذاعي أحمد سعيد مؤسس «صوت العرب» وفاء عامر :لست طرفا
اشتهر بإذاعة األخبار الكاذبة في نكسة يونيو
في أزمة «نسر الصعيد»
إلى رمز إلذاعة االخبار الكاذبة في
وســائــل اإلعـ ــام ،وفـضــل االبـتـعــاد
ً
عن المشهد اإلعالمي مكتفيا بدور
الـمــراقــب ال ــذي لــم يمنعه التوقف
عــن م ـمــارســة الـمـهـنــة مــن متابعة
تطوراتها.
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــواراتـ ـ ـ ـ ــه الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة
المحدودة بعد سنوات من اعتزاله،
يرفض سعيد تحميله مسؤولية
إذاع ـ ـ ــة ال ـب ـي ــان ــات ال ـخ ــاط ـئ ــة إب ــان
ً
الـنـكـســة ،مــؤكــدا أن جـهــاز االع ــام
تملكه الــدولــة وال ــذي يعمل بهذا
ال ـج ـه ــاز ال يـسـتـطـيــع ان يـخــالــف
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـمـ ــرسـ ــومـ ــة ل ـل ــدول ــة
وان الـعـمـلـيــة االعــام ـيــة يحكمها
الدستور والقانون.
كـ ــان س ـع ـيــد يـ ــرد ع ـلــى ات ـهــامــه
بنشر البيانات الكاذبة بأن تحميله
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة بـ ـمـ ـف ــرده ظ ـل ــم ألن ــه
كـمــذيــع لــم يـكــن فــي جـبـهــة الـقـتــال
وإنما يتلقى البيانات من القيادة
العسكرية وال يحق له أن يعدل او
يناقش في هذه المعلومات الواردة
في البيانات ،ولكن دوره يقتصر
على إذاعتها فحسب.
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النمر عن مسلسليه «عطر الروح»
و»الخطايا العشر» ،أفضل ثنائي
فـنــي فــي رم ـضــان الـنـجـمــان خالد
أمين وإلهام الفضالة عن مسلسل
«روتين».
أكثر شخصية مؤثرة ايجابيا
بالسوشيال ميديا على مستوى
ح ـ ــواء ال ـن ـج ـمــة ن ـهــى ن ـب ـيــل ،أكـثــر
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ــرة إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا
بالسوشيال ميديا على مستوى
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــذيـ ــع حـ ـم ــد ال ـع ـل ــي
«حمد قلم» ،أفضل مقدمة غنائية
ل ـم ـس ـل ـس ــل «خـ ـ ــذيـ ـ ــت مـ ـ ــن ع ـم ــري
وعطيت» ،من الحان أنور عبدالله،
وأداء الفنانة الشابة «دالل» ،ومن
إش ـ ـ ـ ــراف ال ـش ـي ـخ ــة مـ ــريـ ــم ن ــاص ــر
الصباح.
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة خ ـل ـي ـج ـي ــة
«الخطايا العشر» للنجم عبدالله
بــوش ـهــري ،أف ـضــل م ـخــرج درام ــي
للموسم الرمضاني المخرج مناف
عـ ـب ــدال ع ــن م ـس ـل ـســل «مـ ــع حـصــة

ق ـل ــم» ،أف ـض ــل مــذي ـعــة تـلـفــزيــونـيــة
إيمان نجم ،أفضل مخرج منوعات
للمخرج علي سلطان.
أفضل مخرج تلفزيوني طالل
الـ ـب ــرج ــس ،أفـ ـض ــل ك ــات ــب درام ـ ــي
إذاع ـ ــي ل ـل ـكــاتــب مـحـمــد ال ـك ـنــدري
ع ــن مـسـلـســل «ع ـم ــارة بــوصـخــي»،
أف ـضــل مـحـطــة إذاع ـي ــة رمـضــانـيــة
«نبض الكويت» لمديرها التنفيذي
االع ــام ــي ط ــال ال ـي ــاق ــوت ،أفـضــل
شـ ــاشـ ــة رمـ ـض ــانـ ـي ــة م ـح ـط ــة atv
لمديرها التنفيذي االعالمي أحمد
الفضلي ،أفضل برنامج منوعات
«مـ ــرح ـ ـبـ ــا ه ـ ـ ــو» لـ ـحـ ـم ــد ال ـت ـع ـل ــى،
وشـهــادة تقدير للفنانة صابرين
بورشيد عن أفضل دور واعــد في
مسلسل «محطة انتظار».
والالفت أن الفنان طارق العلي
لـ ـ ــدى ت ـك ــري ـم ــه وأم ـ ـ ـ ــام ال ــوس ــائ ــل
اإلعالمية تحدث بكلمة مرتجلة:
«ك ــل الـتـقــديــر واالحـ ـت ــرام للفنانة
حياة الفهد ،وهي تاج الراس».

تواصل النجمة العالمية
ريتا أورا إمتاع محبيها
وعشاقها بتقديمها
االستعراضات الغنائية
الراقصة الممتعة ،إذ أثارت
أورا البالغة من العمر 27
سنة ضجة كبيرة بحفلها
في ألبانيا ،وقدمت عددا
هائال من األغنيات التي
تفاعل معها الحضور
بشكل واضح.
وارتدت أورا خالل الحفل
مالبس ذات تصميم مثير
خطفت أنظار قطاع كبير
من المعنيين باألزياء
والموضة ،وهي المالبس
التي اعتمدت على اللون
األصفر ،وحصدت النجمة
العالمية سلسلة طويلة
من عبارات اإلعجاب
والثناء بجسدها
الممشوق ،كما خطفت
األنظار بشعرها ذي اللون
الوردي.
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دوليات

ّ
إيران تعود إلى «التخصيب» ...وخامنئي «يحرض» الشباب العرب

تل أبيب تدعو إلى حلف يجمعها مع العرب ونتنياهو يعتبر خطوة طهران مقدمة لتدمير إسرائيل

ً
في خطوة ستقود حتما إلى
مزيد من التوتر في الملف
اإليراني المفتوح على مصراعيه
من قبل إدارة الرئيس دونالد
ترامب ،أمر المرشد اإليراني
األعلى علي خامنئي باالستعداد
لزيادة تخصيب اليورانيوم وهو
ما بدأت السلطات اإليرانية على
الفور تنفيذه.

فــي خـطــاب تحد يظهر أن ملف
إيران سينزلق الى مزيد من التوتر
خــال األي ــام المقبلة ،قــال المرشد
اإليراني األعلى علي خامنئي ،أمس
األول ،إن بــاده لن تقدم أي تنازل،
وس ـت ـم ـضــي ب ـس ـيــاســات ـهــا ،س ــواء
فيما يتعلق بــالـبــرنــامــج ال ـنــووي،
حيث أمــر باالستعداد للعودة الى
التخصيب أو بأنشطتها اإلقليمية
أو برنامجها الباليستي ،متعهدا
بمقاومة الضغوط.
وزعم خامنئي ،في كلمة بمناسبة
الـ ــذكـ ــرى ال ـ ـ ـ  29لـ ــوفـ ــاة الـخـمـيـنــي
(مؤسس النظام اإلسالمي في إيران)،
أن ب ــاده بــاتــت الـقــوة الصاروخية
األولــى في المنطقة ،قائال إن "على
أوروبـ ـ ـ ــا أن ت ـع ـلــم أن فـ ــرض قـيــود
ع ـلــى ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ــران ال ـص ــاروخ ــي
ه ــو حـلــم ل ــن يـتـحـقــق" ،مـضـيـفــا أن
"العدو سيتلقى  10صواريخ عن كل
صاروخ يستهدف به إيران".
واع ـت ـب ــر ال ـم ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي أن
البرنامج النووي اإليراني "من أهم
ً
إنجازات البالد ،ويشكل فخرا للعلم"،
وحذر القادة األوروبيين بأن عليهم
التخلي عــن "حـلــم" مــواصـلــة إي ــران
تقييد برنامجها الـنــووي ،فــي ظل
إعادة فرض العقوبات االقتصادية،
م ــؤك ــدا أن "األع ـ ـ ــداء يـشـنــون حــربــا
اق ـت ـص ــادي ــة ون ـف ـس ـيــة ع ـل ــى إي ـ ــران
لتركيعها" ،ووصف إسرائيل بأنها

"ورم سرطاني خبيث" ،يجب إزالته.
ووجه خامنئي كالمه إلى الشبان
العرب قائال" :عليكم التحرك وأخذ
زمــام المبادرة لتقرير مستقبلكم"،
وأضاف أن "بعض الدول في المنطقة
تتصرف كأعداء لشعوبها ،سنواصل
دعم الدول المقهورة وقوى المقاومة
في المنطقة".
وعلق القائم باألعمال السعودي
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ول ـي ــد الـ ـبـ ـخ ــاري ،على
تصريحات خامنئي التي ألقاها في
ذكرى وفاة مؤسس النظام اإلسالمي
في إيران قائال" :المشروع الصفوي
خلع قناع التقية عن وجهه ،ولم ُ
نعد
ْ
كشف َ
نواياه".
بحاجة إلى
في غضون ذلك ،وفي أول ترجمة
لتصريحات خامنئي أعـلــن نائب
الرئيس اإليراني علي أكبر صالحي،
أم ـ ـ ــس ،ان ب ـ ـ ــاده أب ـل ـغ ــت ال ــوك ــال ــة
الدولية للطاقة الذرية ،أمس األول،
أنها ستزيد قدرتها على تخصيب
ال ـيــوران ـيــوم م ــن خ ــال زي ـ ــادة عــدد
أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ـطـ ــرد الـ ـم ــرك ــزي لــدي ـهــا،
مضيفا "اذا سمحت الظروف سيكون
بإمكاننا أن نعلن مساء االربعاء في
ناتنز (وس ــط) ربما بــدء العمل في
مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي
جديدة".
وزعم صالحي الذي يتولى رئاسة
المنظمة اإليــرانـيــة للوكالة الذرية
أن هــذه الخطوة "ال تشكل انتهاكا

إسرائيل تعتقل مصلين
من األقصى في ذكرى النكسة

قالت مصادر فلسطينية إن
الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت،
أمس ،عددا من املصلني
الفلسطينيني من إحدى ساحات
املسجد األقصى في شرق القدس.
وذكرت املديرية العامة لألوقاف،
في القدس ،أن «شرطة االحتالل
والقوات الخاصة اعتقلت
ما يقرب من  12مصليا من
أمام الجامع القبلي باملسجد
األقصى أثناء اقتحام مجموعة
من املتطرفني» ،في ذكرى مرور
 50عاما على احتالل إسرائيل
للضفة الغربية بما فيها القدس
الشرقية وقطاع غزة ،وهو ما
يطلق عليه «ذكرى النكسة» لدى
الفلسطينيني.
وبهذه املناسبة ،دعت الفصائل
الفلسطينية إلى احتجاجات
عند نقاط التماس مع الجيش
اإلسرائيلي في الضفة الغربية
وقطاع غزة.

إيرانيات يستمعن إلى كلمة خامنئي أمس األول في مرقد الخميني (أ ف ب)
لالتفاق" النووي الموقع بين إيران
وال ـق ــوى العظمى فــي فيينا خــال
يوليو  ،2015والــذي انسحبت منه
ال ــوالي ــات المتحدة فــي الـثــامــن من
مايو الماضي.
وش ــدد على أن "ه ــذه اإلج ــراءات
ل ـيــس مـعـنــاهــا ف ـشــل ال ـم ـفــاوضــات
م ــع األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن" ،ف ــي إشـ ـ ــارة الــى
ال ـم ـحــادثــات بـيــن إي ـ ــران واالت ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا وف ــرنـ ـس ــا
وبريطانيا من أجــل بقاء ايــران في
االت ـفــاق ،رغــم االنسحاب األميركي
منه.
من ناحية أخ ــرى ،قــال أمين سر
مجلس تشخيص مصلحة النظام
في إيران محسن رضائي ،وهو من
التيار األصولي إن االتفاق النووي
ب ـيــن ب ـ ــاده و"م ـج ـم ــوع ــة  "1+5قد
انتهى" ،ويجب أخذ العبرة من هذا
الدرس".
وطالب رضائي الرئيس اإليراني
حـســن روح ــان ــي ب ـعــدم ارتـ ـك ــاب ما
سـمــاه الخطأ ال ــراب ــع ،بعد ارتـكــاب
الحكومة ثالثة أخطاء سابقة تتعلق
باالتفاق والتفاوض ،حسب قوله.
وأوضـ ـ ـ ــح أن األخ ـ ـطـ ــاء ال ـثــاثــة
ه ــي ع ــدم وجـ ــود فــريــق اقـتـصــادي
متخصص ضـمــن وف ــد الـتـفــاوض
اإلي ــران ــي ،وع ــدم ال ـت ــزام الـمـفــاوض
اإلي ــران ــي بــال ـشــروط الـتـسـعــة التي
ح ـ ــدده ـ ــا مـ ــرشـ ــد الـ ـ ـب ـ ــاد وأيـ ــدهـ ــا

سلة أخبار

«االستئناف» البحرينية تؤيد
حكمًا بالسجن ضد رجب

ال ـب ــرل ـم ــان ،ورب ـ ــط اق ـت ـصــاد ال ـبــاد
بنجاح االتفاق النووي.
الى ذلك ،دعا وزير االستخبارات
اإلسرائيلي ،إسرائيل كاتس ،أمس،
إل ــى تشكيل تحالف عسكري ضد
اي ــران يشمل دوال عــربـيــة فــي حــال
تحدت طهران العالم عبر تخصيب
اليورانيوم لالستخدام العسكري.
وأشــار كاتز في تصريحاته إلى
تهديد طهران باستئناف تخصيب
اليورانيوم على مستوى "صناعي"
في حال انهار االتفاق.
وقال "إذا لم يستسلم االيرانيون
اآلن وحاولوا العودة" إلى تخصيب
الـيــورانـيــوم دون إش ــراف "سيكون
ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
والتحالف الغربي برمته إصدار بيان
واضح" في هذا الصدد .وأضاف أن
"ال ـعــرب وإســرائـيــل سـيــؤيــدون ذلك
بكل تأكيد".

وق ــال إلذاع ــة "ك ــان" اإلسرائيلية
إن ال ــرس ــال ــة ي ـجــب أن ت ـك ــون "فــي
حال عاد اإليرانيون" إلى تخصيب
اليورانيوم الذي يمكنهم من صناعة
قنبلة نووية "فسيتم تشكيل تحالف
عسكري ضدهم".
وفـ ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،واصـ ـ ـ ــل رئ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـن ـيــام ـيــن
نتنياهو ،أمس ،في باريس حملته
سعيا لتشكيل جبهة موحدة ضد
إيران ،في المحطة الثانية من جولة
أوروبية.
وحدد نتنياهو هدفه منذ اليوم
األول من جولته االثنين في برلين،
إذ حذر المستشارة أنجيال ميركل
بأن بالدها ستشهد موجة جديدة
مــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن فــي حــال
عدم اتخاذ أي خطوات الحتواء نفوذ
طهران المتزايد في الشرق األوسط.
وأكــد نتنياهو لميركل أن إيــران

"تسعى إلــى حـيــازة أسلحة نووية
لتنفيذ مخططاتها الرتكاب عمليات
إب ــادة جـمــاعـيــة" .وق ــال" :م ــن المهم
منع إيران من الحصول على سالح
نــووي .نعلن التزامنا والتزامي أنا
مجددا بعدم السماح بحدوث ذلك".
وقال نتنياهو أمس في تسجيل
م ـص ــور إن خــام ـن ـئــي «أعـ ـل ــن نيته
تــدم ـيــر دولـ ــة إس ــرائـ ـي ــل» .وأض ــاف
«باألمس ،شرح كيف سيقوم بذلك
ع ـب ــر ال ـت ـخ ـص ـيــب غ ـي ــر ال ـم ـح ــدود
لـلـيــورانـيــوم لصناعة تــرســانــة من
القنابل النووية».
رغــم ذلــك أشــار رئيس الحكومة
االس ــرائ ـي ـل ــي إلـ ــى أن إع ـ ــان إيـ ــران
عزمها زيادة قدرتها على تخصيب
اليورانيوم ليس مفاجأة إلسرائيل،
ً
مـجــددا التعهد بمنعها من حيازة
أسلحة نووية.
(عواصم ـ وكاالت)

عبدالله الثاني يدعو حكومة الرزاز
إلى «مراجعة» قانون الضريبة

أيدت محكمة االستئناف
البحرينية ،أمس ،حكما
بالسجن خمس سنوات
بحق الناشط البحريني
املعروف نبيل رجب في قضية
تغريدات.
وتعود هذه القضية إلى
تغريدات نشرها رجب في
حسابه بـ «تويتر» تحدث فيها
عن تعذيب في أحد السجون.
وفي سياق هذه القضية،
وجهت إليه أيضا تهمتا
«اهانة مؤسسة تابعة للدولة،
واإلساءة للسعودية عبر
مواقع التواصل».
وال يزال باإلمكان تقديم
استئناف في محكمة النقض
البحرينية ،والتي تعد أعلى
سلطة قضائية بالبالد.

ارتفاع ضحايا غرق قارب
مهاجرين إلى  52شخصًا

حذر من الدخول في المجهول ...واالحتجاجات تتراجع وال تخمد

أردنية تحمل علم بالدها في عمان أمس األول (رويترز)

دعا العاهل األردني الملك عبدالله بن الحسين
أمس رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى عمل
"مراجعة شاملة" لمشروع قانون ضريبة الدخل،
الذي يثير احتجاجات شعبية في عموم البالد
منذ أيام.
وق ـ ــال ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه ال ـث ــان ــي ،ف ــي ال ـك ـتــاب
الرسمي لتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة،
"على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق
مع مجلس األمــة بمشاركة األحــزاب والنقابات
ومختلف مؤسسات المجتمع المدني ،إلنجاز
مشروع قانون ضريبة الدخل".
وأض ــاف" :على الحكومة أن تقوم بمراجعة
شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي
بشكل متكامل ،ينأى عن االستمرار في فرض
ضرائب استهالكية غير مباشرة وغير عادلة ال
تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

وش ــدد الـمـلــك فــي الـخـطــاب عـلــى أن "الـظــرف
االق ـت ـصــادي الـصـعــب ال ــذي نـمــر بــه لـيــس وليد
اللحظة ،بل هو نتيجة تراكم ظــروف ضاغطة،
جـلـهــا خــارج ـيــة وب ـف ـعــل غ ـيــاب االس ـت ـق ــرار في
اإلقليم ،وتتركز في ارتـفــاع فــاتــورة الطاقة إثر
انـقـطــاع ال ـغــاز الـمـصــري ،وال ـتــراجــع ال ـحــاد في
صــادرات ـنــا بـسـبــب إغ ــاق ح ــدود بـعــض ال ــدول
المجاورة إثر التحديات األمنية التي تواجهها،
والـكـلـفــة الـمــالـيــة لـلـجـهــود األمـنـيــة الـضــروريــة
لحماية كل شبر من تراب الوطن".
وحذر العاهل االردني ،أمس األول ،خالل لقائه
عددا من مسؤولي وسائل اإلعالم ،من أن بالده
تقف أمام مفترق طرق ،فإما الخروج من االزمة
وإما الدخول بالمجهول.
واضـ ـ ـ ــاف" :األردن واج ـ ــه ظ ــرف ــا اق ـت ـصــاديــا
وإقليميا غير متوقع ،وال يوجد أي خطة قادرة

العراق« :العشر األواخر» حاسمة لتشكيل «التكتل األكبر»
تجدد الحديث فــي الـعــراق عــن تشكيل
التكتل األكبر في البرلمان ،المخول تسمية
رئيس جديد للحكومة ،بعد أن انحسرت
األج ــواء المشككة فــي نتائج االنتخابات
األخيرة.
وك ـشــف الـمـتـحــدث بــاســم زع ـيــم الـتـيــار
الـ ـص ــدري ،جـعـفــر ال ـم ــوس ــوي ،ع ــن وج ــود
مفاوضات مستمرة بين تحالف "سائرون"
مــع الـكـتــل الـسـيــاسـيــة األخ ـ ــرى ،مبينا أن
األي ــام العشرة األخـيــرة مــن شهر رمضان
الفضيل ستكون حاسمة.
وق ــال الـمــوســوي إن "مـفـهــوم الحكومة
األبــويــة الــذي طرحه السيد الصدر يعني
ً
الدولة العادلة وتطبيق القانون" ،مشيرا
إل ــى أنـهــا "سـتــراعــي الجميع دون تمييز
بين محافظة وأخــرى ،ودون تفضيل فئة
على أخرى".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد سـ ـك ــرتـ ـي ــر ال ـل ـج ـن ــة

المركزية للحزب الشيوعي العراقي ،عضو
تحالف سائرون ،رائد فهمي ،أمس األول،
أن ال ـت ـفــاه ـمــات الـسـيــاسـيــة ب ـيــن تـحــالـفــه
وائ ـتــاف الـنـصــر بــزعــامــة رئـيــس ال ــوزراء
حيدر العبادي وتيار الحكمة الذي يرأسه
عمار الحكيم وصلت الى مرحلة النضج،
وستعلن تشكيل الكتلة األكبر في األيــام
المقبلة.
وقــال فهمي إن "تطابق وجهات النظر
ف ــي ال ـم ـن ـهــج ال ـس ـيــاســي ب ـيــن "س ــائ ــرون"
و"الـ ـنـ ـص ــر" و"ال ـح ـك ـم ــة" وصـ ــل الـ ــى غــايــة
النضج إلعــان التحالف وتشكيل الكتلة
األك ـب ــر وال ــذه ــاب ال ــى تـشـكـيــل الـحـكــومــة
المقبلة" ،مبينا أن "هنالك أطرافا سياسية
أخ ـ ــرى م ـس ـت ـمــرة ب ــال ـح ــوار م ــع س ــائ ــرون
للدخول في تحالف موحد".
وكــانــت م ـصــادر مطلعة أعـلـنــت األحــد
الماضي ،أن هناك تفاهمات جمعت بين 4

كتل رئيسة هي "سائرون ،الفتح ،الحكمة
والوطنية (إياد عالوي)".
في سياق آخر ،قدم زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ،أمس ،ثالثة مقترحات لحل
"األزمــة المائية" .وقال الصدر في تغريدة
على حسابه الشخصي فــي "تــويـتــر" ،إنه
يجب "تـقــديــم دع ــوة مــن وزارة الخارجية
أو الـ ـ ـ ــوزارات الـمـخـتـصــة الج ـت ـمــاع (دول
ال ـح ــوض) ب ــأس ــرع وق ــت مـمـكــن لمناقشة
األزمة المائية".
كما اقترح "اإلسراع باجتماع الوزارات
الـعــراقـيــة المختصة بـهــذه األزم ــة لوضع
الحلول الناجعة لها ،على أن ينبثق منها
لـجـنــة دائ ـم ــة مـخـتـصــة لـمـعــرفــة األس ـبــاب
ووضع الحلول لألمن المائي".
أمـ ـ ـ ــا االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث فـ ـ ـج ـ ــاء فـ ـي ــه:
"تـخـصـيــص م ـبــالــغ مــال ـيــة م ــن الـحـكــومــة
ً
العراقية للوزارات المختصة عموما ووزارة

الموارد المائية خصوصا لمواجهة األزمة
المائية".
وكان الصدر قد أعطى ،األحد الماضي،
ال ـح ـك ــوم ــة "ف ــرص ــة ب ـض ـعــة أي ـ ـ ــام" إلن ـه ــاء
أزمتي الماء والكهرباء في العراق ،متعهدا
"بإرجاع الحق".
وب ــدأت آث ــار م ــلء ســد "ألـيـســو" التركي
تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد
ومــديـنــة ال ـمــوصــل ،بــانـخـفــاض مناسيب
الـمـيــاه إلــى حــد كبير ،وهــو مــا أث ــار رعب
المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم
ومحاصيلهم الزراعية.
وي ــؤك ــد خـ ـب ــراء أن ج ـف ــاف ن ـه ــر دج ـلــة
س ـي ـعــود بـمـخــاطــر كــارث ـيــة ع ـلــى ال ـع ــراق،
خــاصــة ف ــي ق ـطــاع ال ــزراع ــة وت ـل ــوث مـيــاه
الشرب.
(بغداد ـ وكاالت)

على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي"،
الف ـت ــا الـ ــى أن "الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ــدولـ ـي ــة لـ ــأردن
انخفضت رغــم تحمل المملكة عــبء استضافة
الالجئين السوريين" ،قائال" :هناك تقصير من
العالم".
ورغم انحسار حجمها ،شهدت عمان ومدن
أردنـيــة أخــرى ليل االثنين  -الثالثاء تظاهرات
جــديــدة رغ ــم اسـتـقــالــة رئـيــس ال ـ ــوزراء االردن ــي
هاني الملقي ،وتجمع نحو ألفي شخص قرب
مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان ،وسط اجراءات
أمنية مشددة.
وردد ال ـم ـت ـظــاهــرون ه ـتــافــات غــاض ـبــة ضد
صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .وشـ ـه ــدت مـ ــدن ارب ــد
وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك
والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة.
(عمان  -وكالة)

أعلنت السلطات التونسية،
أمس ،ارتفاع عدد ضحايا
غرق مركب يقل مهاجرين
الى  52شخصا قبالة سواحل
صفاقس.
وقال الناطق الرسمي باسم
وزارة الداخلية خليفة
الشيباني« :أسفرت عمليات
البحث عن انتشال أربع جثث
إضافية ،وبذلك يصبح عدد
الجثث التي تم انتشالها ،»52
مضيفا« :تم التعرف على
هوية  36تونسيا من بني
الجثث و 12أجنبيا ،وجار
التعرف إلى هوية الجثث
األربع االخرى».

تقدم جديد للقوات اليمنية من الحديدة
أكــد المتحدث الرسمي باسم قــوات التحالف
العربي لدعم الشرعية في اليمن ،العقيد تركي
ال ـمــال ـكــي م ـســاء أم ــس األول ،أن قـ ــوات الـجـيــش
الوطني اليمني لم تعد تبعد سوى  9كيلومترات
عن مدينة الحديدة ذات األهمية االستراتيجية.
وقال المالكي ،في مؤتمر صحافي ،إن أسباب
الـتــأخــر فــي اسـتـعــادة الـحــديــدة تتعلق بسالمة
الـمــدنـيـيــن ال ــذي ــن يـتـخــذهــم ال ـحــوث ـيــون دروع ــا
بشرية ،موضحا أنه ال يوجد أي تباطؤ في جبهة
الساحل الغربي.
وأشار إلى أن قوات الشرعية ،بدعم وإسناد من
قوات التحالف العربي ،تتقدم في جميع الجبهات
ال سـيـمــا ف ــي م ـحــور ص ـعــدة ش ـمــاال وال ـحــديــدة
ً
جنوبا ،مضيفا أن التقدم على محور صعدة التي
تعتبر ساحة تحرك للصواريخ البالستية ،منع
الحوثيين من إطــاق أي صواريخ خــال الفترة
الماضية.
وأوضـ ـ ــح ال ـمــال ـكــي أن ال ـحــوث ـي ـيــن ال ي ــزال ــون
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ع ـ ـلـ ــى تـ ـجـ ـنـ ـي ــد األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،وأن ت ـلــك

الـمـيـلـيـشـيــات بــاتــت ت ـعــانــي نـقـصــا ش ــدي ــدا في
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،م ـش ــددا عـلــى أن ذل ــك تجلى
فــي انـهـيــار ق ــوات الحوثيين فــي مـعــارك صعدة
والحديدة.
إلى ذلك ،قال قائد اللواء  143مشاة في الجيش
اليمني ،العميد ذ ي ــاب القبلي ،أ م ــس ،إن الفرق
الـهـنــدسـيــة تـمـكـنــت م ــن ن ــزع كـمـيــات كـبـيــرة من
األلـغــام فــي منطقة بير الـســامــي ،وج ــوار نقطة
حجر على الخط الدولي الرابط بين السعودية
ومحافظة الجوف ،مضيفا أن الفرق الهندسية
تستخرج في اليوم الواحد ما يتراوح بين 100
ً
و 150لغما وعبوة ناسفة.
ً
في سياق آخر ،لقي ما ال يقل عن  13عنصرا
من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون
أم ــس األول ،ب ـمــواج ـهــات م ــع ال ـج ـيــش الـيـمـنــي،
وغـ ــارات لـتـحــالــف دع ــم الـشــرعـيــة فــي الـيـمــن في
جبهة المالجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ةديرجلا
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دوليات

«حلحلة» أميركية  -تركية ...واألكراد ينسحبون من منبج
• مخطط «سوري» الغتيال نتنياهو • توافق «دولي وإقليمي» نادر على استعادة األسد الجنوب
مع إعالن إسرائيل للمرة الثانية
خالل أشهر عن مخطط من
سورية الغتيال رئيس وزرائها
بنيامين نتنياهو ومسؤولين
آخرين واستهداف مؤسسات
حيوية ،صادقت الواليات
المتحدة وتركيا على خريطة
طريق لحلحلة العالقات
المتوترة بينهما تبدأ من مدينة
األغلبية الكردية،
منبج ،ذات ً
وتشمل الحقا مناطق وملفات
أخرى.

بعد فترة توتر طويلة ومخاوف
من وقوع مواجهة مباشرة بين أكبر
قوتين فــي حلف شمال األطلسي،
اتفقت الــواليــات المتحدة وتركيا
أم ــس األول ،عـلــى «خــريـطــة طريق
ل ـمــدي ـنــة م ـن ـبــج» ب ـش ـمــال س ــوري ــة،
وأك ــدت ــا ،ف ــي ب ـي ــان م ـش ـتــرك أعـقــب
ً
اج ـت ـم ــاع ــا ب ـيــن وزي ـ ـ ــري خــارج ـيــة
ال ـب ـلــديــن م ــاي ــك بــومـبـيــو وم ــول ــود
جـ ــاويـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن،
التزامهما المشترك بتنفيذها.
وأوضــح البلدان ،في البيان ،أن
جــاويــش أوغ ـلــو وبــومـبـيــو ناقشا
ً
أيضا مستقبل التعاون في سورية
والـخـطــوات التي يتعين اتخاذها
لضمان االستقرار واألمن في منبج.
ووفـ ـ ــق جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،ف ــإن
وح ــدات تــركـيــة وأمـيــركـيــة ستنفذ
بشكل مـشـتــرك األم ــن واالس ـت ـقــرار
فــي منبج خ ــال  10أي ــام ول ـمــدة 6
أشهر وسيتم استكمال إخــراج كل
تنظيمات وح ــدات حماية الشعب
ال ـكــرديــة مـنـهــا وس ـحــب ســاحـهــا،
ً
م ـب ـي ـنــا أنـ ــه «ع ـل ــى الـ ـم ــدى الـبـعـيــد
سيتم نقل نموذج منبج إلى مناطق
أخرى تحت سيطرة األكراد لتطبيق
األمــن واالسـتـقــرار فيها مثل الرقة
وكوباني».
وقال الوزير التركي ،في مؤتمر
صحافي بواشنطن ،إن «الهدف من
خــريـطــة ال ـطــريــق تـلــك ه ــو تطهير
منبج من كل التنظيمات اإلرهابية
وإح ــال األم ــن واالس ـت ـقــرار بشكل
ً
دائ ـ ـ ـ ـ ــم» ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة لـ ــم ت ـت ـع ـهــد بـتـصـنـيــف
الوحدات الكردية منظمة إرهابية
ً
وأن الـعـمــل معها لـيــس بــديــا عن
العمل مع روسيا في سورية.
وبعد ساعات من اإلعالن التركي
ـ األميركي أعلنت «وحــدات حماية
الشعب» بدء االنسحاب من منبج.

اغتيال نتنياهو

«داعش» يتوغل
غرب الفرات ويقتل
العشرات من قوات
النظام

م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ك ـشــف جـهــاز
األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي فـ ـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
(ال ـش ــاب ــاك) أم ــس أن ــه أوقـ ــف ثــاثــة
أشـ ـخ ــاص ك ــون ــوا خ ـل ـيــة ي ـقــودهــا
شخص مــن ســوريــة كانت تخطط
لشن هجمات ضد كبار مسؤولي

إسرائيل ،ومن بينهم رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ورئـيــس بلدية
القدس نير بركات وآخرين.
وعلمت «الـجــريــدة» مــن مصادر
مطلعة ،أن حديث «الشاباك» يدور
ح ــول تـ ــورط إي ـ ــران و«ح ـ ــزب ال ـلــه»
فــي إدارة الخلية وليست فصائل
المعارضة أو تنظيم «داعش».
ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،ال ـت ــي تم
السماح بنشرها ،تم توقيف ثالثة
أش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى ص ـل ــة بــالـقـضـيــة
خــال األسابيع الماضية ينتمون
إلـ ــى «ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر
فـلـسـطـيــن» ،بينهم شـخــص يدعى
م ـح ـم ــد جـ ـم ــال رش ـ ـ ــدة مـ ــن مـخـيــم
شعفاط في القدس الشرقية.
وذكرت هيئة البث اإلسرائيلي أن
رشــدة «يحمل جنسية إسرائيلية،
وخـطــط للقيام بـهــذه االع ـت ــداءات،
ً
ف ـض ــا ع ــن اع ـ ـتـ ــداءات أخـ ــرى ضد
مبان تابعة للقنصلية األميركية،
ووفد من ممثلين كنديين يقيمون
فــي الـقــدس بهدف تــدريــب عناصر
أ ج ـهــزة ا لـسـلـطــة الفلسطينية في
الضفة الغربية».
وأضــافــت الهيئة أن رش ــدة (30
ً
ً
عــامــا) سبق أن كــان مسجونا في
إس ــرائـ ـي ــل «ل ـض ـل ــوع ــه فـ ــي ن ـشــاط
إرهابي» ،موضحة أن الخلية كانت
تخطط الستقدام شخص من األردن
للمشاركة في العمليات.

«حزب الله» وإيران
وع ـلــى األرض ،أف ـ ــادت مـصــادر
محلية ونــاشـطــون عــن اسـتـهــداف
غارات يعتقد أنها إسرائيلية مواقع
عسكرية ومخازن ذخيرة وصواريخ
لميليشيا «حزب الله» اللبناني في
منطقة القلمون الغربي ،مشيرة إلى
وقوع انفجارات عنيفة بالقرب من
عسال الورد.

جنوب سورية
ول ـل ـم ــرة األول ـ ــى م ـنــذ أك ـث ــر من
سبع سنوات ،تلتقي قوى إقليمية
ودولـ ـي ــة ذات م ـصــالــح متناقضة
معنية بالنزاع السوري ،على دعم
ً
عودة قوات األسد حصرا الى منطقة

عضو البرلمان األوروبي األلماني أودو فويت يتفقد قلعة حلب أمس األول
جنوب سورية االستراتيجية.
وتـكـتـســب ه ــذه الـمـنـطـقــة ،التي
ت ـضــم بـشـكــل رئ ـي ـســي مـحــافـظـتــي
درعا والقنيطرة ،خصوصيتها من
أهمية موقعها الجغرافي الحدودي
مع إسرائيل واألردن ،عدا عن قربها
من دمشق .ولكل من هذه األطراف
ال ـثــاثــة ،بــاإلضــافــة إل ــى داعـمـيـهــا
مــن روس وإيــرانـيـيــن وأميركيين،
مصالح أو تطلعات فيها.
ويقول الباحث في مركز عمران
ل ـلــدراســات ن ــوار أولـيـفــر« :الجبهة
الجنوبية هي أول مثال على توافق
دولــي لـعــودة النظام ،مــن الواضح
أن ه ـنــاك تــوافــق بـيــن األميركيين
واإلسرائيليين واألردنيين والروس،
على أن الخيار األفضل هو انتشار
قواته من دون الــدخــول في عملية
عسكرية».
ويـ ـحـ ـض ــر م ـس ـت ـق ـبــل ال ـج ـن ــوب
الـ ـس ــوري ع ـلــى ج ـ ــدول م ـحــادثــات
تـقــودهــا روس ـيــا مــع إســرائ ـيــل من

جهة والــواليــات المتحدة واألردن
من جهة أخــرى .فقد دعت موسكو
قبل أسبوع واشنطن وعمان لعقد
لقاء «بأسرع ما يمكن» للبحث في
ً
هــذه المسألة التي حضرت أيضا
في اتصال هاتفي جمع الخميس
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ــال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتين.

دوما والرقة
وخـ ـ ــال حـ ـ ــوار م ــع ال ـت ـل ـفــزيــون
النمساوي بمناسبة زيارة رسمية
ً
يبدأها لفيينا ،نفى بوتين مجددا
ق ـ ـصـ ــف الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام مـ ـنـ ـطـ ـق ــة دوم ـ ــا
ً
ب ــاألس ـل ـح ــة ال ـك ـي ـم ــاوي ــة ،م ـع ـت ـبــرا
أنــه مفبرك وأن ضــربــات الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
ل ــدم ـش ــق ف ــي  14أب ــري ــل ال ـمــاضــي
«عدوان على دولة ذات سيادة هدفه
تعطيل عمل لجنة التحقيق التابعة
لألمم المتحدة».

(أ ف ب)

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ات ـه ـم ــت مـنـظـمــة
الـعـفــو ال ــدول ـي ــة ،أمـ ــس ،الـتـحــالــف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة
بإظهار القليل من االعتبار لحياة
المدنيين األبــريــاء أثناء مهاجمة
مدينة الرقة من يونيو إلى أكتوبر
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،مـشـيــرة إل ــى أنــه
خالل حملة استعادة معقل تنظيم
«داع ـ ــش» ل ــم يـتـخــذ م ــا يـكـفــي من
اإلج ـ ــراء ات لحماية المدنيين أو
يأخذ االحتياطات الالزمة لتقليل
الضرر الواقع بهم ألدنى حد.
ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،أف ـ ـ ـ ــاد الـ ـم ــرص ــد
ً
أمس ،بمقتل  11مدنيا على األقل
بينهم خـمـســة أط ـف ــال ف ــي غ ــارات
اسـتـهــدفــت قــريــة ال ـج ــزاع الــواقـعــة
تـحــت سـيـطــرة «داع ـ ــش» فــي ريــف
ً
الـحـسـكــة الـجـنــوبــي ،مــوضـحــا أن
الضربات في إطــار دعمه لهجوم
تشنه قــوات سورية الديمقراطية
(قسد) في المنطقة.
وف ـ ـ ــي دي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزور ،اس ـت ـك ـم ــل

«داع ـ ــش» هـجـمــاتــه الـعـنـيـفــة على
ال ـض ـفــاف الـغــربـيــة لـنـهــر ال ـف ــرات،
ّ
وتـمــكــن مــن الـسـيـطــرة عـلــى بلدة
ال ـ ــرم ـ ــادي ،والـ ـتـ ـق ــدم داخـ ـ ــل ب ـلــدة
حـ ـس ــرات الـ ـمـ ـج ــاورة ل ـه ــا وق ـطــع
الـ ـ ـط ـ ــرق إل ـ ـ ــى ري ـ ـ ــف ال ـم ـح ــاف ـظ ــة،
وس ـ ــط انـ ـسـ ـح ــاب ق ـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام
وال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات الـ ـم ــوالـ ـي ــة بـعــد
تـكـبــدهــا خـســائــر ف ــادح ــة وصلت
ً
إلى  45قتيال.
وأك ــد الـمــرصــد ال ـس ــوري عــدم
تمكن قوات النظام وحلفائها من
اس ـت ـعــادة مـنــاطــق خـســرتـهــا في
ا لـهـجــوم العنيف للتنظيم على
محورين ،أحدهما من بادية دير
الزور في غرب الفرات واآلخر من
ً
شــرق نهر ال ـفــرات ،مــؤكــدا عبور
الـعـشــرات مــن «داع ــش» مــن شرق
ال ـن ـهــر إلـ ــى غ ــرب ــه ،ف ــي ظ ــل عــدم
تدخل الطائرات الروسية بشكل
فاعل.
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :بدء التحقيق في أسماء «المجنسين» و«اإلنتربول» يشارك
الحريري يدافع عن «المرسوم» ...وجنبالط يواصل حملته ضده
●

غابة من أعــام الــدول المشاركة في مونديال روسيا في جونية شمال
(أ ف ب)
					
بيروت أمس

بيروت  -ريان شربل

م ــع دخـ ــول رئ ـيــس حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال سعد
الحريري على خط أزمة مرسوم التجنيس ودفاعه عنه
مــن قـصــر بـعـبــدا ،أمــس األول ،سـلــك «ال ـمــرســوم» ،أمــس،
الطريق القانونية العتماده إذ عقد مدير عام األمن العام
ً
اللواء عباس إبراهيم اجتماعا لفريق األمن العام المكلف
التدقيق بــاألسـمــاء ،وصــار خالله وضــع منهجية عمل
دقيقة ،تبدأ بعدها أعمال فرق متفرعة .وقالت مصادر
متابعة لـ «الجريدة» ،أمــس ،إن «عمل األمــن العام إذا ما
ً
نفذ بجدية من المتوقع أن يستغرق أسابيع عدة نظرا
إلى العدد الكبير من المجنسين ،الذي يقارب الـ .»400
وأضافت المصادر أن «األمن سيدقق مع ثالث جهات
أولها محلية بحيث ُيطلب للشخص النشرة القضائية
اللبنانية ،التي تثبت إذا كان قد ارتكب أي عمل مخالف
ً
لـلـقــانــون عـلــى األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة ،ثــان ـيــا تـعــد شعبة
ً
ً
المعلومات تقريرا أمنيا نتيجة االستقصاء حول كل اسم،
وثالثا يسأل اإلنتربول عن النشاطات خــارج األراضــي
اللبنانية لكل شخص» .وتابعت« :بعد التأكد من خلو
سجل األشخاص من أي عمل أمني ،يرفع وزير الداخلية
المرسوم إلى إلى رئيس الحكومة فيضع توقيعه عليه
وم ــن ثــم يحيله إل ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
صاحب التوقيع األخير على المرسوم».
وكــان الـحــريــري قــال أمــس األول بعد لقائه عــون ،إن
«النقاش حــول التجنيس يجب أن يحصل فــي مجلس
النواب ،ومن لديه اعتراض على التجنيس فليذهب إلى
القضاء ،ومــا الضرر إذا أعطينا الجنسية لعدد معين
من األشخاص».

وأضــاف« :اإلشكالية في مرسوم التجنيس طائفية،
وحــرام الكالم عن أن المرسوم فاسد ومخالف ،وهناك
عمل تم من وزارة الداخلية والقرارات إتخذت والمرسوم
أقر .من كل حبة بدنا نعمل فيها قبة؟!»

جنبالط
إلــى ذلــك ،غـ ّـرد رئيس الـحــزب «التقدمي االشـتــراكــي»
النائب السابق وليد جنبالط عبر «تويتر» ،أمس ،حول
مرسوم التجنيس بالقول« :األجهزة األمنية منكبة على
معرفة كيفية حصول التجنيس .كفى استهزاء بعقول
ال ـنــاس فــرئـيــس الـحـكــومــة قــالـهــا ال ـيــوم إن ـهــا صالحية
رئيس الجمهورية ووزيــر الخارجية قال إن التجنيس
ً
اإلفــرادي يعزز الهوية .هويتنا تتعزز فعال بأشخاص
من هذه الطينة النادرة .خبرونا انكم تصالحتو مع رامي
مخلوف مش أفضل؟»

الجميل
في موازاة ذلك ،عقد أمس اجتماع ضم محامي أحزاب
«الـكـتــائــب الـلـبـنــانـيــة»« ،ال ـق ــوات اللبنانية» و«الـتـقــدمــي
االشتراكي» في بيت «الكتائب المركزي» في الصيفي،
م ــن أج ــل درس ال ـخ ـط ــوات الـمـسـتـقـبـلـيــة لـلـتـعــامــل مع
مرسوم التجنيس .وانضم إلــى االجتماع رئيس حزب
«الكتائب» النائب سامي الجميل وعضو الحزب النائب
نديم الجميل.
وقال النائب سامي الجميل بعد االجتماع« :تناقشنا
ً
بكل الـمــراحــل المقبلة وسنتابع الملف معا فــي األيــام

المقبلة إلعطاء اللبنانيين معلومات وخطوات عملية
فيما ّ
خص التحرك بشأن مرسوم التجنيس».
وأضاف أنه «بناء على اجتماع نواب الكتائب مع وزير
ّالداخلية نهاد المشنوق صدر عن األخير بيان قال فيه
إن ــه خــال  48ســاعــة سيعلن عــن الـمــرســوم أو ستعرف
األسماء أو أن يكون لدينا جواب ،ونحن نأمل الحصول
على الجواب األربعاء».
وتــابــع« :لــن نبدي رأيـنــا الـيــوم ألننا لــم نحصل على
المرسوم ،فالقيام ّ
بأي خطوة قانونية ودستورية تتطلب
أن يكون لدينا النص واألسماء الكاملة لنقوم بالمقتضى
القانوني والدستوري» .وختم« :نحن نحترم صالحية
رئيس الجمهورية وال ّ
نمس بها بل نريد فقط درس هذه
ً
االسماء لكي نرى إذا كانوا فعال مستحقين للجنسية».

باسيل
في سياق منفصل ،رأى رئيس تكتل «لبنان القوي»
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ،أن ــه «علينا أن نحرر
الـمــؤسـســات مــن الـفـســاد ،وال ـمــواط ـنــون يـنـتـظــرون منا
تحقيق هذا الشيء ،فيعيب علينا أن نخذلهم كل يوم».
وأشار في جلسة افتتاح خلوة عقدها التكتل ،أمس،
في أوتيل قــادري في زحلة ،إلى أن «ثوابتنا السياسية
األساسية أن هناك قوى سياسية نعمل معها السيما
حـ ــزب ال ـل ــه ال ـ ــذي س ـن ـح ــارب م ـعــه ال ـف ـس ــاد ،ومـ ــع تـيــار
المستقبل سنبني الدولة واالقتصاد ،وهناك حرص على
المحافظة على المصالحة والهدوء والتآخي والسالم في
مجتمعنا ومع القوات اللبنانية ،ومهما تعرضنا لإلساءة
أن نكمل في هذا المسار».

سلة أخبار
مولر يتهم مانافورت بالضغط
على شهود «التدخل الروسي»

وجه المدعون األميركيون،
أمس األول ،إلى المدير
السابق لحملة الرئيس
دونالد ترامب االنتخابية،
بول مانافورت الذي يواجه
تهما باالحتيال المصرفي
والضريبي ،تهمة محاولة
الضغط على شهود في
التحقيق حول التدخل
الروسي في االنتخابات.
ويقول القرار االتهامي الصادر
عن المدعي الخاص روبرت
مولر المشرف على التحقيق
إن مانافورت اتصل بشهود
هاتفيا وعبر رسائل نصية
مشفرة بغرض حملهم على
ً
تقديم «شهادات كاذبة ماديا».
ويضيف النص أن مثل تلك
األنشطة ترقى إلى انتهاك
شروط إطالق سراحه بكفالة
ما «يدفع لالفتراض القانوني
لمصلحة توقيفه» ،مما يعني
أنه يواجه احتمال سجنه قبل
محاكمته.

كونتي إللزام أوروبا بتوزيع
المهاجرين ومعاقبة موسكو

قبل طلبه الثقة من البرلمان
اإليطالي ،أعلن رئيس الحكومة
الجديد جوزيبي كونتي،
ً
ً
أمس ،أنه يريد نظاما «تلقائيا»
و«إلزاميا» إلعادة توزيع طالبي
اللجوء في االتحاد االوروبي.
وأعرب كونتي ،في كلمته حول
السياسة العامة لحكومته
أمام مجلس الشيوخ ،عن
تأييده «مراجعة» العقوبات
االقتصادية التي تفرضها
األسرة الدولية على روسيا.

قتلى في عمليات
انتحارية بالنيجر

استهدفت ثالث انتحاريات
ً
مسجدا ليل االثنين -الثالثاء
في مدينة ديفا بجنوب شرق
النيجر فقتلن عشرة مصلين
تجمعوا بعد إفطار رمضان.
وفجرت االنتحاريات الشابات
أحزمتهن الناسفة في مناطق
مختلفة من المدينة ،بينها
مدرسة قرآنية في حي شعبي
من منطقة ديفا القريبة من
الحدود مع نيجيريا وتشاد
والكاميرون ،وتشهد منذ نهاية
أبريل عملية عسكرية إقليمية
واسعة «جارية» في حوض
بحيرة تشاد لتطهير المنطقة
من بقايا جماعة «بوكو حرام».

قضاة باريس يستجوبون
رمضان ألول مرة

قوات حفتر تسيطر على  %75من درنة مصر« :عالوة» استثنائية تسبق رفع أسعار الوقود
ُ
ّ

بـعــد إع ــان الـمـشـيــر خليفة حفتر إطــاق
المرحلة الثانية في المدينة الوحيدة الخارجة
على سيطرته ،أعلن الناطق الرسمي للقيادة
الـعــامــة للجيش الـعـمـيــد أح ـمــد الـمـسـمــاري،
سيطرة غرفة عمليات الكرامة على  %75من
ً
مدينة درنة ،مشيرا إلى أن االشتباكات تدور
في بعض الجيوب.
وأوضح المسماري ،بحسب موقع «بوابة
الــوســط» ،فــإن غرفة العمليات «ش ــددت على
قوات الجيش االلتزام بالمعاملة الحسنة َلمن
ً
ً
سلم نفسه» ،مشيرا إلــى أن هناك «ع ــددا من
الشباب المغرر بهم سلموا أنفسهم».
وت ــاب ــع أن غــرفــة عـمـلـيــات ال ـكــرامــة قــدمــت
ش ـكــرهــا أله ــال ــي درن ـ ــة الس ـت ـق ـبــال أبـنــائـهــم
ً
مــن ق ــوات الـجـيــش ،مـشـيــرا إلــى أنـهــم رحبوا
بالوحدات التي دخلت أحياء المدينة وقدموا
كل التسهيالت للجنود.
فــي وق ــت ســابــق ،أعـلــن حـفـتــر ،ال ــذي عينه
ً
مجلس الـنــواب قــائــدا عاما للجيش ،انتهاء
الـمــرحـلــة األولـ ــى لـتـحــريــر درن ــة مـمــا يسمى
ب ـ ـ ـ «مـ ـجـ ـل ــس شـ ـ ـ ــورى م ـ ـجـ ــاهـ ــدي» ال ـم ــدي ـن ــة
وض ــواح ـي ـه ــا وان ـ ـطـ ــاق ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ق ــوات ــه س ـتــدخــل ال ـمــدي ـنــة لـ
«بسط السيطرة التامة على كامل أحيائها،
ومرافقها ،وفك قيود عزلتها ،وإعادة الحياة

الطبيعية إليها والقضاء على ما تبقى من
زمر اإلرهاب».
وأعطى حفتر توجيهات لقواته بـ «اتباع
االج ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة للتعامل مــع األس ــرى
وتسليمهم إ ل ــى ا لـجـهــات المختصة ،و عــدم
اتخاذ أي اجراءات انتقامية ضدهم ،والتعامل
بــال ـح ـس ـنــى مـ ــع كـ ــل مـ ــن ي ـل ـقــي ال ـ ـسـ ــاح مــن
االرهابيين ويسلم نفسه اليكم».
وتقع درنة على بعد ألف كلم شرق طرابلس
ونحو  300كلم شرق بنغازي ويسيطر عليها
اسالميون وجهاديون منذ سقوط نظام معمر
القذافي في .2011
وتـحــاصــر ق ــوات حفتر منذ نحو سنتين
هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها
 150ألف نسمة.
في سياق متصل ،التقى األمير محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـسـعــودي في
جــدة أمــس األول ،رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.
وجرى خالل اللقاء بحث تطورات األوضاع
على الساحة الليبية ،والمساعي المبذولة
تجاهها بما يحقق األمن واالستقرار فيها.
(عواصم -وكاالت)
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القاهرة  -رامي إبراهيم

ح ـص ــل ال ـع ــام ـل ــون بــال ـح ـكــومــة
وال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي مـ ـص ــر
والمتقاعدون على زيــادة مفاجئة
فــي األج ــور والـمـعــاشــات قبل أيــام
قليلة من رفع أسعار المحروقات،
ووافق مجلس النواب في جلسته
م ـس ــاء أمـ ــس األول ع ـلــى م ـشــروع
قــانــون م ـقــدم مــن الـحـكــومــة بمنح
عــاوة خاصة وعــاوة استثنائية
للموظفين والعاملين بالدولة ،على
أن يكون الحد األدنى لقيمة العالوة
الدورية المستحقة في أول يوليو
ً
ً
المقبل مبلغ  65جنيها شهريا.
وت ـ ـنـ ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
القانون على أن يمنح الموظفون
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــون بـ ــأح ـ ـكـ ــام قـ ــانـ ــون
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،والـ ـع ــامـ ـل ــون
غـيــر المخاطبين ب ــه ،اعـتـبــارا من
أول ي ــو ل ـي ــو س ـن ــة  ،2018عـ ــاوة
استثنائية بفئات مالية مقطوعة
بــواقــع  200جنيه شهريا أو 190
ج ـن ـي ـه ــا أو و 18ج ـن ـي ـه ــا حـســب

الدرجة الوظيفية ،وذلك بعد إضافة
 40جنيها بعد طلب رئيس مجلس
ال ـن ــواب ذل ــك .وت ـعــد ه ــذه ال ـعــاوة
جزءا ال يتجزأ من األجر األساسي،
وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،شــريــف
إسماعيل ،أمام الجلسة إن الخزانة
العامة ستتحمل ما يزيد على 60
مليار جنيه ،تكلفة منح العالوتين
الخاصة واالستثنائية للعاملين
بـ ـ ــالـ ـ ــدولـ ـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة
المعاشات بنسبة  15في المئة.
ورف ــض مـصــدر حكومي الربط
ب ـيــن هـ ــذه الـ ـع ــاوة االسـتـثـنــائـيــة
وتـ ـظ ــاه ــرات األردن ،ب ـس ـبــب رفــع
ً
األسـ ـع ــار وقـ ــال لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ردا
على سؤال حول ما إذا كانت زيادة
الرواتب والمعاشات في الحقيقة
مـنـحــة م ــن مـتـظــاهــري األردن« :ال
صـحــة ل ـهــذا الـتـحـلـيــل والـحـكــومــة
في مصر لها خطة لتخفيف أعباء
إجراءات اإلصالح االقتصادي على
محدودي الدخل ،ونثق بتفهمهم
لضرورة هذه اإلجراءات».

وأع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة ع ــدة م ــرات
أنها سترفع أسعار الوقود الشهر
الجاري.
وخــال جلسة البرلمان ،رفض
رئيس المجلس ،علي عبدالعال،
تحميل حكومة شريف إسماعيل،
مسؤولية الديون المتراكمة التي
تتضمنها الموازنة العامة قائال:
هـ ــذه ال ـح ـكــومــة لـيـســت ه ــى الـتــي
أغــرقــت مصر فــي الــديــون ،الديون
متراكمة من الحكومات السابقة،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات الـ ـق ــومـ ـي ــة ال ـت ــي
انطلقت أخـيــرا لــم تشهدها مصر
من قبل منذ سنوات طويلة ،ومنذ
بناء مشروع السد العالي ،النظام
الـسـيــاســي ال ـحــالــي ه ــو م ــن أحـيــا
المشروعات العمالقة.
ً
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا ،تـ ـ ـ ــداولـ ـ ـ ــت ب ـع ــض
صفحات الغش اإللكتروني على
«ف ـي ـس ـب ــوك» ،أس ـئ ـلــة م ــن امـتـحــان
االقتصاد الذي أداه طالب الثانوية
الـعــامــة ،أم ــس ،بعد  20دقيقة من
بدء االمتحان.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم

أنــه تــم ضبط الطالب ال ــذي صور
ورقــة األسـئـلــة ،وهــو مــن محافظة
سـ ــوهـ ــاج ،وك ـ ــان ب ــرف ـق ـت ــه هــاتــف
م ـح ـمــول وجـ ــرى ت ـحــريــر محضر
لــه .وقــال رئيس امتحان الثانوية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،رضـ ـ ــا حـ ـ ـج ـ ــازي ،إن مــا
حدث يعد غشا إلكترونيا وليس
تسريبا ،مشددا على أن كراسات
االمتحان بها أكواد تكشف هوية
صاحبها.
في سياق منفصل ،نفى رئيس
اإلدارة المركزية لحديقة الحيوان
الـ ـمـ ـص ــري ــة فـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــزة ،مـحـمــد
رجائي ،ما تردد عن نقل الحديقة
إلــى العاصمة اإلداريـ ــة الـجــديــدة،
وقـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـح ــاف ــي:
الحديقة مسجلة كآثار في الجيزة،
وت ـض ــم أشـ ـج ــارا وم ـبــانــي أث ــري ــة،
وه ــي ثــانــي أقـ ــدم حــديـقــة حـيــوان
فـ ــي الـ ـع ــال ــم مـ ــن حـ ـي ــث اإلن ـ ـشـ ــاء،
وهـ ـ ــي م ـح ــط أن ـ ـظـ ــار ال ـم ـن ـظ ـمــات
الدولية ومتابعة العالم لقيمتها
وت ــاري ـخ ـه ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ال صحة
لنقلها الى العاصمة.

وصل المفكر اإلسالمي طارق
رمضان ،صباح أمس ،إلى
محكمة باريس ألول جلسة
استجواب منذ سجنه بتهمة
االغتصاب في فبراير ،قد
تفضي الى توجيه تهمة
اغتصاب ثالثة اليه.
ورمضان ( 55عاما) المعتقل
في مستشفى سجن فرين
إلصابته بالتصلب اللوحي،
أودع السجن بعد توجيه
االتهام اليه في  2فبراير
بالتورط في حادثتي اغتصاب،
ومنذ مارس رفعت شكوى
ثالثة ضده بتهمة االغتصاب
ً
أيضا.
واذا اضطر رمضان لالقرار
بعالقة بعيدة عن تعاليم
ساهمت في شهرته ،فذلك
سيكون ضربة جديدة
لشخصية إسالمية تحظى
بشعبية في أوروبا.

ةديرجلا
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رياضة

«الهيئة» تنفي ما يتداول بشأن التفرغ الرياضي

ً
ً
مجلس اإلدارة يعتمد محضرا رسميا يتضمن التفرغات
نـفــت إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة فــي ب ـيــان لها
مــا ت ــردد عبر بعض وســائــل التواصل
االجتماعي عن منح الهيئة تفرغات
ريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ألش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص غ ـي ــر
مستحقين لها ،مــؤكــدة أن
كل ما نشر من تفاصيل
عــن هــذا األم ــر غير
صحيح جملة
وتفصيال.

وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت إدارة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واإلعــام ،أن آلية منح التفرغات الرياضية
تتم وفق ضوابط متفق عليها بين القطاع
المعني فــي الهيئة واألنــديــة واالت ـحــادات
الرياضية بضرورة توثيق طلب التفرغات
في محضر رسمي معتمد من مجلس اإلدارة
حتى يتم الموافقة عليه ،وهــو األمــر الذي
يـلـتــزم بــه الـجـمـيــع فــي ظــل ح ــرص الهيئة
على تذليل كــل العقبات التي تــواجــه أكثر
من  60جهة رياضية تتعامل مع الهيئة في
هذا الشأن.

تضليل الشارع الرياضي
واس ـت ـن ـكــرت اإلدارة م ـح ــاوالت تضليل
الشارع الرياضي من بعض الذين امتهنوا
العبث بمقدرات الحركة الرياضية لتحقيق
أهداف ومصالح شخصية بأرقام وهمية ال
تمت إلى الحقيقة بصلة عن عدد التفرغات
ا لـمـمـنــو حــة ،مضيفة أن ا ل ـف ـتــرة الماضية
شهدت مشاركات خارجية خليجية وعربية
وقارية وعالمية لعدد من االتحادات التي
لم يشملها اإليقاف الظالم ،وكذلك األندية
المتخصصة إلى جانب استضافة الكويت
لمنافسات خليجي (.)23

هيئات غير موقوفة

ال ـن ـســائ ـيــة واألنـ ــديـ ــة الـمـتـخـصـصــة الـصــم
والبحري والمعاقين والبولينغ واأللعاب
الذهنية واأللعاب الشتوية والرماية ونادي
بــاســل الـصـبــاح ونـ ــادي ال ـس ـيــارات وأنــديــة
الفروسية ونادي الهجن ،وجميعها هيئات
رياضية غير موقوفة قد شاركت في بطوالت
خليجية وعربية وقارية وعالمية ،إلى جانب
تنظيم بطوالت ومهرجانات داخلية خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،مما تطلب معه منحهم
تفرغات رياضية وفــق اللوائح والقوانين
المعمول بها في هذا الشأن.
وطالبت اإلدارة جميع وســائــل اإلعــام
بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات،
مؤكدة أن الهيئة العامة للرياضة تحتفظ
لـنـفـسـهــا ب ـحــق الـ ـ ــرد ،واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
القانونية تجاه من نشر او شارك في ترويج
هــذه االدع ــاء ات الكاذبة التي ال وجــود لها
سوى أقاويل ال تستند إلى حقائق أو دليل
واقـ ــع س ــوى الـتـشـكـيــك وال ـن ـيــل م ــن سمعة
قيادات الهيئة.
وأشـ ــارت إل ــى أنـهــا م ـحــاوالت مكشوفة
لخلط االوراق في ظل النجاح الــذي تحقق
بالوصول الى صيغة توافقية مع المنظمات
الــريــاضـيــة الــدولـيــة نحو رفــع اإلي ـقــاف عن
الرياضة الكويتية.

وبـيـنــت أن ات ـح ــادات الـتـنــس وأل ـعــاب
الـ ـق ــوى واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـلــريــاضــة

ً
القالف يختار  14العبا لـ «أزرق السلة»

ثامر الشنفا

خالد القالف

•

sports@aljarida●com

جابر الشريفي

أع ـل ــن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـمـنـتـخـبـنــا
الــوط ـنــي األول ل ـكــرة ال ـس ـلــة ،بـقـيــادة
المدرب خالد القالف ،قائمة الالعبين
الــذيــن سيشاركون فــي بطولة تركيا
الـ ـ ــوديـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــام ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
إسطنبول خالل الفترة من  15إلى 21
يونيو الجاري.
واخـتــار الجهاز الفني  14العبا هم
عبدالعزيز الحميدي ،خالد الهجرس،
سيد عبدالمحسن مرتضى ،عبدالرحمن
السهو ،صالح يوسف ومحمد السليم
(ال ـقــادس ـيــة) .حسين الـخـبــاز ومساعد
الـعـتـيـبــي (ال ـك ــوي ــت) .أح ـمــد الـبـلــوشــي،
عبدالله توفيق ،محمد جاسم (كاظمة).

عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ضـ ـ ــاري وتـ ــركـ ــي ح ـم ــود
(الجهراء) .يوسف عقاب (النصر).
ووقع "أزرق السلة" في المجموعة
االول ــى إلــى جــانــب منتخبات انغوال
والـ ـع ــراق واالردن ،ف ــي ح ـيــن ضمت
المجموعة الثانية ايران ،والكاميرون،
وأوغـ ـن ــدا ،وال ـب ـحــريــن .وتـعـتـبــر هــذه
البطولة المشاركة الخارجية االولى
للمنتخب منذ أكثر من عامين بسبب
االيقاف الخارجي.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو ل ـج ـنــة
المنتخبات والتدريب ثامر الشنفا،
إن المشاركة في هذه البطولة تعتبر
ً
ً
م ـه ـمــة ج ـ ـ ــدا ،نـ ـظ ــرا ألنـ ـه ــا ال ـت ـجــربــة
االولــى بعد االبتعاد عن المشاركات
الخارجية اكثر من عامين.

«الكرة» يتلقى  3كتب بالشخصيات
التي تشغل مناصب خارجية
تلقى مجلس إدارة اتـحــاد كــرة الـقــدم  3كتب مــن االتـحــاد
اآلسيوي لكرة القدم ،وكذلك من االتحادين الخليجي وغرب
آسيا ،تضمنت المناصب التي يشغلها كويتيون في اللجان
العاملة بهذه االتحادات.
ويشغل الكويتيون الذين اختارهم مجلس إدارة االتحاد
ال ــذي تــرأســه الشيخ طــال الفهد وتــم طــرح الثقة فيه من
الجمعية العمومية بعد أن وقف مكتوف األيدي في الدفاع
عن حقوق األندية والالعبين في اإليقاف الدولي ،بل
ســاهــم فــي اسـتـمــرار اإلي ـقــاف لــوال تــدخــل الحكماء
والعقالء ،منصبين في االتحاد اآلسيوي ،وثالثة
في "الخليجي" ،ومنصبا واحدا في "غرب آسيا".
وتتجه النية داخل مجلس إدارة االتحاد إلى
تغيير أغلب الشخصيات التي تشغل المناصب
حاليا ،وترشيح شخصيات رياضية أ خــرى
سواء من داخل المجلس أو من خارجه ،حيث
يفاضل المجلس في الوقت الحالي بين عدد
من الشخصيات الختيار األفضل واألنسب
مـنـهــم ل ـهــذه ال ـم ـه ـمــة ،ع ـلــى أن ي ـتــم اعـتـمــاد
األسماء الجديدة في االجتماع الذي سيعقد
خالل الساعات القليلة المقبلة.
وكان رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
الـشـيــخ سـلـمــان ب ــن إبــراه ـيــم أك ــد ف ــي زيــارتــه
يومي الجمعة والسبت الماضيين للكويت أن
اتحاد الكرة له الحق في اختيار شخصيات جديدة
لتشغل بعض المناصب في االتحاد القاري ،مبينا
أنه يتم إخطار االتحادات األهلية بهذا األمر ،واألخيرة
تحدد ما إذا كانت ترغب في التغيير من عدمه.
ويفرض مجلس اإلدارة سياجا من السرية والكتمان
ُ َ
على الشخصيات التي سيتم ترشيحها ،والتي ستعلن
عقب انتهاء اجتماع المجلس المقبل.

االتحاد السعودي يعلن
استغناءه عن األنصاري
أع ـلــن نـ ــادي ات ـح ــاد ج ــدة الـسـعــودي
اسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء ه عـ ــن  14العـ ـ ًـبـ ــا ب ـص ـفــوف
الفريق األول لكرة القدم من بينهم فهد
األنصاري.
وك ــان األن ـص ــاري ،ال ــذي أعـلــن رغبته
في االستمرار بعالم االحتراف بعيدا عن
العودة الى الكويت ،قد أعطى األولوية
لالتحاد السعودي في حال أراد تمديد
العقد ،والذي انطلق قبل موسمين.
وطــال ـبــت جـمــاهـيــر ال ـقــادس ـيــة إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــن خـ ـ ــال مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
اإلجتماعي ،باستعادة األنـصــاري ،في
ظل حاجة الفريق لجهوده.

استبعاد كهربا
وضـ ـم ــت ق ــائ ـم ــة ات ـ ـحـ ــاد ج ـ ــدة ال ـتــي
طلب مدرب الفريق األرجنتيني رامون
ديــاز مغادرتها ،الــى جانب األنصاري،
الـ ـمـ ـص ــري م ـح ـم ــود كـ ـه ــرب ــا ،ويــاس ـيــن
حمزة ،وربيع سفياني ،وعوض خريص،
وبــدر النخلي وتركي الخضير وهاني
الناهض وتركي الجلفان وأحمد العوفي
وفيصل الخراع وماجد الخيبري وأحمد
الناظري وعدنان فالته.
وقال االتحاد عبر حسابه في "تويتر":

أحمد اليوسف

خيطان يدشن تدريباته
منتصف يوليو
•

"ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـ ـن ــادي ب ــرئ ــاس ــة ن ــواف
المقيرن ،القائمة األولية
لــاعـبـيــن ال ــذي ــن انـتـهــى
ارتـ ـ ـب ـ ــاطـ ـ ـه ـ ــم بـ ــال ـ ـنـ ــادي
ً
رسميا ،بانتهاء عقودهم،
أو عبر توقيع مخالصة،
ب ـنــاء عـلــى االسـتــراتـيـجـيــة
ال ـف ـن ـيــة وال ـت ـط ــوي ــري ــة الـتــي
ر ف ـع ـت ـه ــا إدارة كـ ـ ــرة ا لـ ـق ــدم
لــارتـقــاء بالفريق األول ،نحو
ت ـح ـق ـي ــق أف ـ ـضـ ــل ال ـم ـس ـت ــوي ــات
والنتائج".
وخ ـ ـتـ ــم بـ ـي ــان ــه بـ ـع ــد ذكـ ـ ــر تـلــك
األسماء بالقول" :قدم مجلس إدارة
ال ـ ـنـ ــادي ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر لـجـمـيــع
الالعبين على جهودهم طوال الفترة
ً
متمنيا لهم التوفيق في
ا لـمــا ضـيــة،
مسيرتهم المقبلة".
يذكر ان قائمة اتحاد جدة أبقت على
التونسي أحمد العكايشي ،والذي كان
قريبا من االنضمام الى نادي الكويت
في حال خرج من قائمة الفريق.

حازم ماهر

ق ــرر ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لـلـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـنــادي
خـيـطــان ب ـق ـيــادة ال ـم ــدرب خــالــد أح ـمــد تــدشـيــن تــدريـبــات
ال ـفــريــق فــي مـنـتـصــف يــولـيــو الـمـقـبــل عـلــى اس ـتــاد نــاصــر
العصيمي ،ا سـتـعــدادا للموسم ا لــر يــا ضــي المقبل -2018
.2019
و لـ ــم ي ـح ـســم م ـج ـلــس إدارة ا لـ ـن ــادي م ـص ـيــر ا لـمـعـسـكــر
ا لـخــار جــي ،وتتجه النية إ لــى حسم هــذا األ مــر إ مــا بإقامة
معسكر أو االكتفاء بالتدريبات التي ستجرى بالكويت
لتجهيز الفريق لمنافسات دوري الدرجة األولى.
إلى ذلك ،حدد المدرب خالد أحمد احتياجات الفريق من
الالعبين المحترفين لتدعيم الصفوف ،إذ طالب بالتعاقد
مع محترف يلعب في مركز المدافع األيمن أوال ،ثم البحث
في بقية المراكز ومنها الوسط والهجوم.
و ثـمــة ا تـفــاق نهائي تــم بين خــا لــد أ حـمــد و جـهــاز الكرة
و م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـ ـنـ ــادي بـ ـع ــدم ا ل ـت ـع ــا ق ــد م ــع مـحـتــر فـيــن
اع ـت ـم ــادا ع ـلــى ت ـس ـج ـيــات حــدي ـثــة ل ـه ــم ،ح ـيــث سـيـخـضــع
المحترفون للتجربة في التدريبات والمباريات الودية
التي سيخوضها الفريق بعد انطالق فترة اإلعداد.
وجاء االتفاق من أجل تفادي التعاقد مع محترفين دون
المستوى ،أو تعرضهم إلصابات مزمنة في وقت سابق،
تحول دون ظهورهم بمستوى جيد خالل مدة عقدهم.
ومن المقرر ،أن يستمر نجم الفريق مساعد الفوزن مع
خيطان في الموسم المقبل ،وذلك في ظل الرغبة الجامحة
للجهاز الفني في االبقاء عليه ،ألنه أحد األعمدة األساسية
للفريق.

«الخليج للكابالت» أكمل عقد المتأهلين
للدور الثاني في «الروضان»
حسم الخليج للكابالت تأهله
للدور الثاني بفوز مستحق على
ولفرهامبتون بهدفين في
اليوم التاسع عشر بدورة عبدالله
الروضان.

انـتــزع فــريــق الخليج للكابالت آخر
بـ ـط ــاق ــات الـ ـعـ ـب ــور ال ـ ــى الـ ـ ـ ــدور ال ـثــانــي
"خ ــروج المغلوب" بـفــوزه على جامعة
ولفرهامبتون ،في إطار منافسات اليوم
التاسع عشر بــدورة المرحوم عبدالله
مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم
الصاالت.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،ف ــاز فــوتـســال
ب ــوتـ ـي ــك عـ ـل ــى ف ــري ــق ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم سـعــد
ال ــراش ــدي بـثــاثـيــة ،رودريـ ـغ ــو ،وسـعــد
المكيمي وعبدالله السعد ،في الظهور
األخير للفريقين.
وفــي المباراة الثانية ،حسم الخليج
ل ـل ـكــابــات تــأه ـلــه ب ـف ــوز مـسـتـحــق على
جامعة ولفرهامبتون بهدفي مشاري
النكاس والبرازيلي بــوال ،ليرفع الفائز
رص ـ ـيـ ــده الـ ـ ــى سـ ــت ن ـ ـقـ ــاط ،ب ـي ـن ـمــا ظــل
ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون ب ـن ـق ـطــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وف ــي
ال ـثــال ـثــة ،أن ـهــى ال ـم ـض ـمــار مـ ـش ــواره في
الدورة بالفوز على فريق المرحوم حسين
أحمد الرومي بهدف سالم فيصل.

مميزة في مرحلة المجموعات ،مسجال
 16هــدفــا فــي ث ــاث م ـبــاريــات ،وتــوهــج
مــن صـفــوفــه الـثـنــائــي المميز بتشينو
وسـ ـت ــريـ ـنـ ـج ــاري ال ـ ــى ج ــان ــب ال ـث ــاث ــي
المحلي المكون من عبدالرحمن الوادي،
وعـبــدالــرحـمــن ال ـطــويــل ،وعـبــدالــرحـمــن
المسبحي.
في المقابل ،يأمل فريق سويتش في
تحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة،
معوال على الثنائي البرازيلي رفابيل
ودوغالس.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـك ـ ـفـ ــة م ـ ـتـ ــأرج ـ ـحـ ــة فــي
المباراة االخرى التي تجمع كي اي بي
مــع االه ـلــي الـلـيـبــي ،فـ ــاألول ق ــدم نفسه
بصورة مميزة في الدور االول مسجال
انـ ـتـ ـص ــاري ــن وت ـ ـ ـعـ ـ ــادال ،ب ـف ـض ــل ت ــأل ــق
الـثـنــائــي الـمـحـتــرف ،ديـيـجــو مــانـكــوزو
ومانويل كريما ،باالضافة الــى النجم
المحلي نــا صــر العلبان ،بينما خطف
االهلي األنظار في مرحلة المجموعات
بمجموعة متجانسة من الالعبين التي
تملك طموحات كبيرة للذهاب بعيدا في
صراع المنافسة.

تتواصل منافسات خروج المغلوب
اليوم ،بمباراتين من العيار الثقيل ،حيث
يلتقي بي ام دبليو مع سويتش ،وكي
اي بي مع االهلي الليبي.
ويـ ـع ــد بـ ــي ام دب ـل ـي ــو األوفـ ـ ـ ــر حـظــا
لبلوغ الدور الثالث بعدما قدم عروضا

الرومي يغتال أحالم الفحيحيل
في البراعم

مباراتان من العيار الثقيل

اغـتــال فريق المرحوم احمد حسين
الرومي أحالم منافسه الفحيحيل بعدما
خـطــف مـنــه ال ـفــوز ب ـهــدف فــي الـمـبــاراة

التي جمعتهما ضمن مواجهات اليوم
ال ـتــاســع ع ـشــر ،وي ــدي ــن ال ــروم ــي بـفــوزه
ألحـمــد ب ــودي صــاحــب الـهــدف ،وضــرب
بــذلــك الــرومــي مــوعــدا مــع ن ــادي كاظمة
ب في قبل نهائي المجموعة بعد تغلب
االخ ـي ــر ع ـلــى م ـصــاعــد اط ـل ــس بــركــات
الـتــرجـيــح بسبعة اه ــداف مـقــابــل ستة،
عقب انتهاء الــوقــت االصـلــي بالتعادل
اإليجابي بهدف لمثله.
تـ ـق ــام ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـبـ ــاراتـ ــان حــاس ـم ـتــان
لـت ـحــديــد بـطـلــي الـمـجـمــوعـتـيــن االول ــى
والـثــانـيــة ،الـلــذيــن يـتــواجـهــان الحـقــا في
قبل نهائي الدورة ،فيلعب فريق اكاديمية
النادي االهلي أ مع اكاديمية سدن أ ،في
حين يواجه فريق المرحوم الشيخ خالد
اليوسف منافسه نجوم الجهراء أ.

جانب من منافسات دور المجموعات

الهاجري :سعيد باللعب مع بنزيمة
أكد فهد الهاجري نجم منتخبنا الوطني ونادي الكويت،
ان ــه ت ـشــرف بــالـمـشــاركــة فــي ال ـم ـبــاراة االسـتـعــراضـيــة التي
نظمتها دورة الــروضــان واللعب بجوار كريم بنزيمة أمام
نجوم العرب بقيادة عدي الصيفي محترف السالمية ،مثمنا
دعوة اللجنة المنظمة للمشاركة في هذه الفعاليات.
وأشاد الهاجري بأجواء الدورة وجهود العاملين عليها
لتخرج للعالم بهذه الصورة المشرفة وسط مشاركة لكوكبة
من أبرز نجوم الصاالت ،الى جانب استقطاب العديد من ابرز

نجوم الكرة العالمية.
وأضـ ــاف" :يـحـســب للقائمين عـلــى الـ ــدورة نجاحهم في
استقطاب كريم بنزيمة الذي شارك قبل اسبوع في نهائي
دوري االب ـ ـطـ ــال ،لـيـحـضــر الـ ــى ال ـك ــوي ــت وي ـخ ــوض م ـب ــاراة
استعراضية يمتع من خاللها جمهور الدورة".
وعلى الصعيد الشخصي كشف الهاجري عن تجديد عقده
مع العميد أربعة مواسم مقبلة ،معربا عن امله أن يوفق في
رحلته القادمة مع األبيض.

لقطات
• نال جائزة األفضل عبدالعزيز
م ـش ـع ــل مـ ــن ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة،
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاب الع ـ ـ ــب
"الرومي".
• حصل البرازيلي بوال محترف
فــر يــق الخليج للكابالت على
جائزة أفضل العب في مباراته
مع جامعة ولفرهامبتون.

ةديرجلا

•
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رياضة

والدة أسطورة زيدان في مونديال 1998
في  12يوليو  ،1998شهد العالم والدة
أس ـطــورة الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زي ــدان.
صانع األلعاب الفذ الــذي منح بكرتين
رأسيتين ،لقب كأس العالم في كرة القدم
لفرنسا على أرضها .وبعد  20عاما ،لم
يتوقف الجزائري األصل عن المفاجأة.
كان استاد دو فرانس على الموعد.
نهائي مرتقب بين فرنسا والـبــرازيــل
حاملة اللقب .أي عنوان أكبر من هذا
لتحقيق ا ل ـم ـجــد؟ بـعــد ب ــدا ي ــة مخيبة
ل ـكــأس الـعــالــم وبـطــاقــة ح ـمــراء لالعب
الـ ـح ــام ــل الـ ــرقـ ــم  10فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ضــد
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عـ ــرف العـ ــب يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي (في حينه) أين يضرب ومتى.
ركـلـتــان ركـنـيـتــان ،هــدفــان بــالــرأس.
هدف تأكيد متأخر من إيمانويل بوتي،
وها هي فرنسا تفوز  -3صفر ،وتحرز
اللقب العالمي األول في تاريخها .كان
العالم يعرف مهارة زيدان بين قدميه،
إال أن رأسه كان حكاية مختلفة.
روى ال ـن ـج ــم ال ـف ــرن ـس ــي لـصـحـيـفــة
"ليكيب" الفرنسية حديث األيــام التي
سبقت النهائي مع المدرب المخضرم
إيميه جاكيه .قال إن المدرب "ركز في
األيام التي سبقت النهائي على أهمية
الركالت الركنية .قال لي" :زيزو ،أعرف
أن ال ـض ــرب ــات ال ــرأس ـي ــة لـيـســت نقطة
قوتك ،إال أن هذا البرازيلي بالكاد يبلغ
طــولــه  1:70م (فــي إش ــارة الــى الظهير
األيسر روبرتو كارلوس) ،اآلخر بالكاد
أط ــول بقليل (لـيــونــاردو البالغ طوله
 ،)1:75لــذا أنــا أضـمــن لــك ،إذا حاولت
وكنت مقتنعا بقدرتك ،يمكنك أن تحقق
أمرا ما".
وأضاف زيدان" :حياتي انقلبت رأسا
على عقب بعد تلك المباراة".

معبود الجماهير
في السادسة والعشرين من عمره،
تـحــول زي ــدان ال ــى مـعـبــود للجماهير
الفرنسية التي هتفت باسمه على جادة
الـشــانــزيـلـيــزيــه ورف ـعــت صــورتــه على
قوس النصر في قلب باريس ،وصوال
الى المطالبة به رئيسا للجمهورية!
بعد  20عاما ،ال يزال البعض يطالب
بزيدان رئيسا بعد نهاية والية الرئيس

االيطالي كارلو أنشيلوتي ،ولم يتأخر
في حصد النجاح مع تتويج الفريق في
نهاية الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا
للمرة العاشرة في تاريخه.

العودة إلى المشهد الرياضي

لحظة تسجيل زيدان هدفه األول في نهائي مونديال 1998
الحالي إيمانويل ماكرون ...إال أنه في
حــال شغور منصب مــدرب المنتخب
الفرنسي من اآلن وحتى االنتخابات،
ف ـ ــإن تـ ــدريـ ــب "الـ ـ ــديـ ـ ــوك" هـ ــو ال ـم ـس ــار
المرجح للفرنسي الذي اختار في 31
مــايــو ال ـمــاضــي ،أن يـعـلــن رحـيـلــه عن
تدريب ريال مدريد االسباني ،بعدما
ق ـ ــاده الـ ــى إحـ ـ ــراز ل ـقــب دوري أب ـطــال
أوروبــا للمرة الثالثة تواليا ،ليصبح
أول مــدرب في التاريخ يحقق إنجازا
مماثال.
اخ ـت ــار "زي ـ ــزو" ال ـخ ــروج م ــن الـبــاب
العريض ،كما دخل تاريخ كرة القدم من
باب النجومية في نهائي كأس العالم.
منافسه فــي نهائي دوري األبطال
هــذا الموسم ،األلماني يــورغــن كلوب
مدرب ليفربول اإلنكليزي ،قال عنه قبل
المباراة إنه "مقاتل" .وأضاف أن زيدان
كــان دائـمــا مقاتال "نشأ فــي مرسيليا
(جنوب فرنسا) ،ولكي تحظى بمسيرة
مشابهة يجب أن تكون مقاتال" ،وأن
ج ــودت ــه ك ـم ــدرب ه ــي نـفـسـهــا جــودتــه
كالعب.

واعتبر كلوب أن اللحظة الوحيدة
التي كان ينسى فيها العالم أن زيدان
هو مقاتل "هي عندما كان يلعب ،ألنه
كان أفضل من الجميع".
جعل "يزيد" (االسم الذي كان يناديه
به أقاربه في صغره) كرة القدم تبدو
بسيطة ،سلسة ،سهلة .انساقت الكرة
بين قدميه كما يجري النهر في الوادي
السحيق ،بال عوائق ،بال كلفة ،بمسار
مرسوم من أول الملعب الى آخره.
ك ــأس عــالــم وك ــرة ذهـبـيــة كأفضل
العـ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم عـ ــام  ،1998كــأس
أوروبا  ،2000هدف حاسم من األجمل
في تاريخ المسابقة في نهائي دوري
أبطال أوروبا  2002مع ريال مدريد...
ال ـط ـفــل ال ـك ـت ــوم ال ـ ــذي ت ـخ ـفــي عـيـنــاه
بعض الخجل ،ا بــن العائلة المؤلفة
مـ ــن خ ـم ـس ــة أوالد ،والـ ـمـ ـتـ ـح ــدر مــن
منطقة القبائل الجزائرية ،أحرز معظم
األلقاب الفردية الممكنة في مسيرته
الـتــي تنقل خــالـهــا بـيــن أنــديــة عــدة،
بدءا من كاين الى بوردو الفرنسيين،
فيوفنتوس وريال.

قيادة منتخب 2006
بعد خيبة الخروج من الدور األول في
مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002
في ظل غيابه عن المباراتين األوليين
بـسـبــب إص ــاب ــة ت ـعــرض لـهــا قـبــل نحو
أسبوع على انطالق البطولة ،عاد زيدان
في  2006حامال شــارة القائد ،وعازما
عـلــى إن ـهــاء مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة بأفضل
شكل ممكن :مونديال ألمانيا.
قاد زيدان فرنسا الى النهائي ،وقدم
خالل البطولة لمحات عبقرية ،السيما
في ربع النهائي ضد البرازيل ( -1صفر)
عندما راوغ العبي السيليساو بطول
الملعب وعرضه ،وصنع من ضربة حرة،
تمريرة حاسمة لهدف تييري هنري.

النطحة الشهيرة
أال أن األمور لم تصل الى خواتيمها
الـسـعـيــدة .فــي ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ضد
ايطاليا ،وبدال من أن يرفع زيدان كأس
العالم ،رفعت في وجهه البطاقة الحمراء

بعد "نطحة" شهيرة وجهها الى صدر
المدافع االيطالي ماركو ماتيزارتزي،
على خلفية مــا قــال زي ــدان انـهــا إهانة
وجهها الى والدته.
"سامحت" فرنسا زيدان ،السيما رأس
الهرم في حينه رئيس الجمهورية جاك
شيراك ،الــذي أكــد له في قصر اإلليزيه
"إعجاب وعاطفة البالد كلها" تجاهه.
بعد "انقطاع" لبضعة أعوام عن كرة
القدم ،عاد "زيزو" المتجدد في عام
 ،2011وهـ ــذه ال ـم ــرة م ــن بــوابــة
اإلدارة ال ــري ــاض ـي ــة ل ـل ـنــادي
ال ـ ـ ـ ــذي أن ـ ـهـ ــى ف ـ ــي ص ـف ــوف ــه
مسيرته كالعب :ريال مدريد
االسباني.
"ت ـ ــدرج" الـنـجــم الـســابــق
في أرض الملعب ،في مسار
ال ـت ــأق ـل ــم م ــع ال ـح ـي ــاة عـلــى
أطـ ـ ــراف ال ـع ـشــب األخ ـض ــر.
قرر أن يخطو نحو التدريب
خ ـطــوة خ ـط ــوة :ف ــي 2014
أصـ ـب ــح مـ ـس ــاع ــدا ل ـم ــدرب
الـ ـف ــري ــق األول "ال ـم ـع ـل ــم"

إيميه جاكيه مدرب محبوب لم ترحمه الصحافة
ي ــدي ــن م ـن ـت ـخــب ف ــرن ـس ــا لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بالنجمة الــوحـيــدة الـتــي تــزيــن قميصه
للمدرب إيميه جاكيه الــذي قــاده للفوز
بمونديال  1998على أرض ــه .مدير فني
تحول الى معشوق "الزرق" ومشجعيهم،
ب ـع ــد أس ــاب ـي ــع م ــن انـ ـتـ ـق ــادات ل ــم تــرحــم
وجـهـتـهــا إل ـيــه الـصـحــافــة الـمـحـلـيــة قبل
المونديال.
في  12يوليو  ،1998فازت فرنسا على
البرازيل ( -3صفر) في نهائي المونديال
عـلــى ملعب "اس ـتــاد دو فــرانــس" بفضل
رأسيتين لزين الدين زيدان ،لتحرز اللقب
الوحيد في تاريخها ،وذلك على حساب
حامل اللقب.
بعدما رفع على أكف العبيه فرحا ،لم
يخف جاكيه ال ــذي كــان يبلغ مــن العمر
حينها  56عاما ،مرارته حيال الصحافة
الفرنسية ،قائال بنبرة صارمة" :لن أسامح
أبدا ،أبدا لن أسامح!".
وأضاف "لقد خانتنا الصحف سنوات
طــويـلــة .أخ ـيــرا رأت فــرنـســا انـهــا تتمتع
بـمـنـتـخــب ك ـب ـيــر ول ــدي ـه ــا العـ ـب ــون كـبــار
يدافعون عن القميص الفرنسي".
لم ينجح أي مدرب آخر منذ  20عاما
فــي ت ـكــرار إن ـجــاز جــاكـيــه .الع ــب الــوســط
السابق لنادي سانت اتيان والذي أحرز
معه لقب الدوري الفرنسي  5مرات ،أشرف
قبل المنتخب على تدريب ليون وبوردو
ال ــذي ف ــاز مـعــه بلقب الـ ــدوري الفرنسي
ثالثة مرات أعوام  1984و 1985و.1987
تولى في  1993االدارة الفنية لمنتخب

"الديوك" في ظل أجــواء كارثية ،إذ تلقى
المنتخب الفرنسي صفعة قوية بسقوطه
أمام بلغاريا ( )2-1في المباراة الحاسمة
للتأهل لمونديال أميركا .1994
بـعــد تـلــك ال ـخ ـســارة ،اسـتـقــال الـمــدرب
جـ ـي ــرار هــوي ـيــه ال ـ ــذي كـ ــان ي ـش ــرف على
تدريب المنتخب وتسلم مساعده إيميه
جــاكــي المهمة بــدال مـنــه" .مـيـمــي" وصل
بخفر ،ولــم يكن حينها ســوى "الـمــدرب
المؤقت".
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم كـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـص ـع ـبــة
المحيطة بمهمته ،فــرض جاكيه نفسه
وفـلـسـفـتــه ال ـك ــروي ــة واش ـت ـهــر بصالبته
وقـبـضـتــه ال ـحــديــديــة ،فـعـمــد إل ــى ابـعــاد
العديد من الالعبين الكبار في تلك الحقبة

على غرار إريك كانتونا ودافيد جينوال،
وق ـ ــاد فــرن ـســا الـ ــى ن ـصــف ن ـهــائــي كــأس
أوروبا .1996
فــي فترة التحضير لمونديال ،1998
اتخذت األمور منحى سلبيا.

بداية االنتقادات
بــدأت االنـتـقــادات تنهال من كل حدب
وصــوب بسبب أسـلــوب اللعب المعتمد
وشـخـصـيــة الـ ـم ــدرب "ال ـ ـكـ ــادح"" ،ال ـف ــظ"،
"الــرجــل الـشـجــاع" ...كــل هــذا بحق "طفل"
متواضع نشأ في قرية سيل-سو-كوزان
في منطقة الـلــوار الفرنسية ،حيث عمل
والداه في ملحمة القرية.

كتبت عنه "ليكيب" ،مرجع الصحافة
الرياضية الفرنسية" ،جاكيه بالتأكيد
لـيــس رج ــل ه ــذه ال ـمــرح ـلــة" .اض ــاف ــة الــى
االنتقادات ،ما أصاب جاكيه في الصميم
هــو اسـتـهــزاء البعض مــن لكنته .احتج،
وج ـع ــل مــوق ـفــه مـعـلـنــا ع ـنــدمــا عـ ــاد الــى
مسقط رأسه لالحتفال بالمونديال ،قائال
"سخر الباريسيون من لهجتي."...
فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف "ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزرق" ،اك ـت ـس ـب ــت
شـخـصـيــة جــاك ـيــه ب ـع ــدا مـخـتـلـفــا ،مع
ا لــد عــم المطلق مــن الالعبين لمدربهم
وحــس العمل لــدى الرجل الــذي تناوب
فــي شـبــابــه بـيــن ك ــرة ال ـقــدم وعـمـلــه في
أحد المصانع.
يستعيد العب خط الوسط السابق
إيمانويل بيتي ،مسجل الهدف الثالث
في نهائي المونديال ،تلك الفترة.
ويقول "ما يميز إيميه هو انسانيته
وت ــواضـ ـع ــه واح ـت ــراف ـي ـت ــه .كـ ــان قـ ــادرا
على دمج القساوة مع الرؤية الكروية،
ولـكــن أيـضــا إدارة األم ــور مــن الناحية
االنسانية ،وهذا أمر مهم جدا".
يــؤكــد بــوتــي ان جاكيه حظي أيضا
" بــد عــم المجموعة بكاملها ،أل نـنــا كنا
نشعر أننا فــي عالقة احـتــرام متبادل،
وأيضا أمام قيم صادقة".

القدرة على التواصل

ب ـع ـب ــارات اك ـت ـس ـبــت ش ـه ــرة خــارج ـهــا،
مثل توجهه الى الدولي السابق روبير
بيريس بالقول "اجعل لعبك أكثر قوة
روبير ،وإذا لم تقم بذلك ،ركز أكثر".
ق ــدرت ــه عـلــى اس ـت ـبــاق األمـ ــور جعلته
محط احترام ،بحسب العب خط الوسط
الـســابــق أالن بــوغــوصــان ال ــذي يــؤكــد ان
جاكيه "كان يتعب كثيرا".
وقبل المباراة النهائية أمام البرازيل
منح جاكيه بعض النصائح لالعبيه مع
نظرة مبهمة قائال "خالل الركالت الثابتة
ليسوا صارمين (البرازيليون) ،في حال
ً
كنتم أذكياء قليال حاولوا أن تتحركوا،
حاولوا ان تؤثروا فيهم .ليست لديهم
قدرة عالية على المراقبة خالل تنفيذ
الركالت الثابتة".
وصلت كلمات جاكيه الى مسامع
زيدان الذي سجل ثنائيته الشهيرة
م ـ ــن رأسـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ،وم ـ ـ ـ ــن رك ـل ـت ـي ــن
ركنيتين.
ف ــي س ـي ــرت ــه ال ــذاتـ ـي ــة ب ـع ـنــوان
"ح ـي ــات ــي م ــن أجـ ــل ن ـج ـم ــة" ال ـتــي
ص ـ ــدرت ف ــي يــون ـيــو  ،1999كتب
جاكيه "ليست لــدي ســوى أمنية
واحدة ،أن ُيقال الحقا ،هذا الرجل
الـ ـص ــادق قـ ــام بـعـمـلــه ع ـلــى أكـمــل
وجه".

عــرف جاكيه بقدرته على التواصل
مــع العـبـيــه فــي غ ــرف تـبــديــل المالبس

أين أصبح أبطال العالم؟
فابيان بارتيز :سائق في سباقات السيارات
برنار المــا :رئيس شركة تعبئة مياه ،والمدير
التقني لنادي هواة في غويانا ،والمدير العام لفريق
غويانا الفرنسية.
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل ش ـ ــارب ـ ــونـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــه :م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار لـ ـقـ ـن ــاة
"أوروسبورت" ،إذاعة "ار ام سي".
ـاد (درب سابقا
ـ
ن
لـ ــوران ب ــان :م ــدرب مــن دون ٍ
المنتخب الفرنسي).
فنسان كانديال :مالك فيال تخصص للمناسبات
واالحتفاالت ،ومنتج نبيذ واستشاري في ايطاليا.
مــارسـيــل دوس ــاي ــي :محلل عـبــر ق ـنــوات "ب ــي ان
سبورتس".
فــرانــك لــوبــوف :محلل عبر شبكة "اس اف أف"
وكوميدي.
بيكسانتي ليزارازو :محلل على شبكة "تي اف
 "1الفرنسية ،ومـقــدم بــرامــج فــي شبكة "ار تــي ال"
الفرنسية.
ليليان ت ــورام :مــؤســس ورئـيــس منظمة تحمل
اسمه للتوعية ضد العنصرية.
أالن بوغوصيان :محلل على "أوروسبور" وشبكة
"دوبل في  "9الفرنسية.
ديدييه ديشان :مدرب المنتخب الفرنسي لكرة
القدم.

نجوم المنتخب الفرنسي
ي ــوري دجــوركــاي ـيــف :عـضــو ف ــي مـجـلــس إدارة
"فونداكسيون دو فوتبول" ،وهي منظمة فرنسية
ت ـقــوم ب ــ"أع ـمــال مـبـتـكــرة ت ـهــدف ال ــى تــرويــج رؤيــة
مواطنية" لكرة الـقــدم فــي فرنسا ،وسفير لرابطة
ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وم ـح ـلــل لشبكة

"كــانــال بـلــوس" ولمصلحة "تــي أف  "1خــال كأس
العالم .2018
كــري ـس ـت ـيــان ك ــارام ـب ــو :م ـس ـت ـشــار اسـتــراتـيـجــي
مكلف بالعالقات الخارجية في نادي أولمبياكوس
اليوناني ،وسفير لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

روبير بيريس :محلل لقنوات "بي ان سبورتس".
باتريك فييرا :مدرب نادي نيويورك سيتي اف
سي األميركي.
زين الدين زيدان :مدرب من دون ناد بعد إعالنه
األس ـبــوع الـمــاضــي رحيله عــن ن ــادي ري ــال مدريد
االسباني الذي أشرف على تدربيه منذ مطلع .2016
بــرنــار ديــومـيــد :مــدرب المنتخب الفرنسي لما
دون  19عاما.
كريستوف دوغــاري :محلل لــ"ار ام سي" و"اس
اف أر".
ستيفان غيفارش :نائب الرئيس المدير العام
لنادي هواة أسسه ،ومسؤول تجاري في شركة
ألحواض السباحة.
تييري هنري :محلل لشبكة "سكاي سبورت"
ومساعد لمدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم
االسباني روبرتو مارتينيز.
دافيد تريزيغيه :سفير لنادي يوفنتوس
تورينو.

فـ ـ ــي  ،2016د فـ ـ ـ ــع ر ئـ ـ ـي ـ ــس ا لـ ـ ـن ـ ــادي
فلورنتينو بيريز بــزيــدان الــى واجهة
المشهد على نحو غير متوقع :مديرا
ف ـن ـيــا ل ـل ـف ــري ــق األول ،خ ـل ـفــا ل ــراف ــاي ــل
بينيتيز .لم يتأخر الفرنسي في حصد
الـثـمــار فــي رحـلــة اث ـبــات ال ـج ــدارة بعد
تــول ـيــه ،م ــن دون خ ـبــرة ت ــدري ــب تــذكــر،
مسؤولية أحــد أبــرز األندية في العالم
وأكثرها تطلبا.
بعد أشهر ،قاد ريال الى لقبه الحادي
عشر في دوري األبطال ،ولم يتخل عنه
منذ ذلك الحين .في أقل من ثالثة أعوام،
ص ـنــع زي ـ ــدان ل ــري ــال ف ـتــرة م ــن األن ـجــح
فــي المسيرة التاريخية لـلـنــادي :لقب
ال ــدوري ،دوري األبـطــال  3م ــرات ،كأس
العالم لألندية مرتين.
اخ ـت ـلــف زيـ ـ ــدان الـ ـم ــدرب ع ــن زيـ ــدان
الالعب أمام وسائل االعالم .بات يتقن
لعبة الكاميرات والتصريحات ،وتوزيع
االبتسامات وإمرار الرسائل.
وعـلــى الــرغــم مــن نجاحاته كـمــدرب،
ب ـق ــي زي ـ ـ ــدان ي ــاق ــي انـ ـتـ ـق ــادات بـعــض
الـمـلـعـقـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـت ـبــرون ان ــه ليس
"تكتيكيا" ناجحا.
زميله السابق في المنتخب مارسيل
دوس ــاي ــي ي ـخــالــف الـمـشـكـكـيــن الـ ــرأي.
وي ـقــول فــي تـصــريـحــات لوكالة
فرانس بــرس إن زيــدان هو
ع ـل ــى ع ـك ــس مـ ــا يـعـتـقــد
الجميع "هو انطوائي،
إال أنه متحفز للغاية،
طموح للغاية".
ويضيف" :ال أعتقد
أن ث ـمــة أح ـ ــدا يـمـكـنــه
الـ ـق ــول انـ ــه ل ــم يـفــاجــأ
بـمـسـيــرتــه .ي ـكــذب من
يقول إنه كان يعرف انه
سيحقق نـجــا حــا على
هذا المستوى".
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تشكيالت المجموعة األولى
روسيا

أوروغواي

مصر

• حراس المرمى
 -1إي ـ ـ ـغـ ـ ــور أكـ ـيـ ـنـ ـفـ ـي ــف (س ـس ـك ــا
موسكو)
 -12أن ــدري لونيف (زيـنـيــت سان
بطرسبورغ)
 -20فــاديـمـيــر غــابــولــوف (ب ــروج
البلجيكي)
• الدفاع
 -2ماريو (سسكا موسكو)
 -3كوتيبوف (سبارتاك موسكو)
 -4اينياشيفين (سسكا موسكو)
 -5سيميونوف (أحمد غروزني)
 -13كودرياشوف (روبن قازان)
 -14فالديمير غرانات (روبن قازان)
 -23إيغور سمولنيكوف (زينيت)
• الوسط:
 -6دينيس تشيريشيف (فياريال )
 -7دالر كوزياييف (زينيت سان )
 -8يوري غازينسكي (كراسنودار)
 -9أالن دزاغوييف (سسكا موسكو)
 -11زوبنين (سبارتاك موسكو)
 -15ميرانتشوك (لوكوموتيف)
 -16ميرانتشوك (لوكوموتيف )

• حراس المرمى:
 -1موسليرا (غلطة سراي )
 -12مارتن كامبانا (ايندبندينتي )
 -23مارتن سيلفا (فاسكو دا غاما )
• الدفاع:
 -2خـ ــوس ـ ـيـ ــه مـ ـ ــاريـ ـ ــا خ ـي ـم ـي ـن ـيــز
(أتلتيكو مدريد )
 -3دييغو غودين (أتلتيكو مدريد )
 -4غييرمو فاريال (بينارول)
 -13غاستون سيلفا (ايندبندينتي)
 -16مكسيميليانو بيريرا (بورتو )
 -19س ـ ـي ـ ـبـ ــا س ـ ـت ـ ـيـ ــان كـ ــوا ت ـ ـيـ ــس
(سبورتينغ لشبونة )
 -22مارتن كاسيريس (التسيو )
• الوسط:
 -5كارلوس سانشيز (مونتيري )
 -6رودريغو بنتانكور (يوفنتوس )
 -7كريستيان رودريغيز (بينارول)
 -8ناهيتان نانديز (بوكا جونيور )
 -14لوكاس توريرا (سمبدوريا )
 -15ماتياس فيسينو (إنتر ميالن )
 -17دييغو الكسالت (جنوى )

• حراس المرمى
 -1ع ـص ــام ال ـح ـض ــري (ال ـت ـع ــاون
السعودي)
 -16شريف إكرامي (األهلي )
 -23محمد الشناوي (األهلي )
• الدفاع:
 -2علي جبر (وست بروميتش)
 -3أحمد المحمدي (إستون فيال)
 -6أحمد حجازي (بروميتش)
 -7أحمد فتحي (األهلي )
 -12أيمن أشرف (األهلي )
 -13محمد عبدالشافي (الفتح)
 -15محمود حمدي (الزمالك)
 -20سعد سمير (األهلي )
• الوسط:
 -4عمر جابر (لوس أنجليس )
 -5سام مرسي (ويغان )
 -8طارق حامد (الزمالك)
 -11محمود عبدالمنعم (االتحاد)
 -17محمد النني (أرسنال)
 -19عبدالله السعيد (األهلي )
" -21تريزيغيه" (قاسم باشا)

 -17غولوفين (سسكا موسكو)
 -18جيركوف (زينيت سان )
 -19ساميدوف (سبارتاك)
 -21ألكسندر (زينيت سان)
• الهجوم:
 -10فيودور (كراسنودار)
 -22أرتيم دزيوبا (أرسنال توال)

• الهجوم:
 -9لويس سواريز (برشلونة )
 -10جيورجيان (كروزيرو )
 -11كريستيان ستواني (جيرونا )
 -18غوميز (سلتا فيغو )
 -20جوناثان (باتشوكا )
 -21كافاني (باريس سان جرمان )

السعودية

• الهجوم:
 -9مروان محسن (األهلي)
 -10محمد صالح (ليفربول)
 -14رم ـ ـضـ ــان ص ـب ـح ــي (سـ ـت ــوك
سيتي )
" -18شيكاباال" (الرائد السعودي)
 -22عمرو وردة (اتروميتوس)

• حراس المرمى
 -1عبدالله المعيوف (الهالل)
 -21ياسر المسيليم (األهلي)
 -22م ـح ـم ــد الـ ـع ــوي ــس (األهـ ـل ــي
السعودي)
• الدفاع:
 -2منصور الحربي (األهلي)
 -3أسامة هوساوي (الهالل)
 -4علي البليهي (الهالل)
 -5عمر هوساوي (النصر)
 -6محمد البريك (الهالل)
 -13ياسر الشهراني (الهالل)
 -23معتز هوساوي (األهلي)
• الوسط:
 -7سلمان الفرج (الهالل)
 -8يحيى الشهري (النصر)
 -9هتان باهبري (الشباب)
 -11عبدالملك الخيبري (الهالل)
 -12محمد كنو (الهالل)
 -14عبدالله عطيف (الهالل)
 -15عبدالله الخيبري (الشباب)
 -16حسين المقهوي (األهلي)
 -17تيسير الجاسم (األهلي)
 -18سالم الدوسري (الهالل)

تشكيالت المجموعة الثانية
SOCCER: Spain ESP

إسبانيا

البرتغال

المغرب

إيران

• حراس المرمى:
 -1دا فـ ـ ـي ـ ــد دي خـ ـي ــا ( م ــا ن ـش ـس ـت ــر
يونايتد)
 -13كيبا أريساباالغا (أتلتيك بلباو)
 -23بيبي رينا (نابولي االيطالي)
• الدفاع:
 -2داني كارفاخال (ريال مدريد)
 -3جيرار بيكيه (برشلونة)
 -4ناتشو (ريال مدريد)
 -12ألـ ـف ــارو أودريـ ــوسـ ــولـ ــو (ريـ ــال
سوسييداد)
 -14سيزار أسبيليكويتا (تشلسي )
 -15سيرجيو راموس (ريال مدريد)
 -16ناتشو مونريال (ارسنال)
 -18جوردي ألبا (برشلونة)
• الوسط:
 -5سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)
 -6أندريس انييستا (فيسل كوبي)
 -7ساول نيغويز (أتلتيكو مدريد)
 -8كوكي (أتلتيكو مدريد)
 -10تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)
 -22إيسكو (ريال مدريد)

• حراس المرمى
 -1روي باتريسيو (سبورتينغ)
 -12أنطوني لوبيش (ليون)
 -22بيتو (غوزتيبي)
• الدفاع:
 -2برونو ألفيش (غالسكو رينجرز)
 -3بيبي (بشيكتاش التركي)
 -5راف ـ ــاي ـ ــل غـ ـي ــري ــرو (ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند)
 -6جوزيه فونتي (داليان ييفانغ)
 -13روبن دياش (بنفيكا)
 -15ريكاردو بيريرا (بورتو)
 -19ماريو روي (نابولي)
 -21سيدريك (ساوثمبتون)
• الوسط:
 -4مانويل فرنانديز (لوكوموتيف)
 -8جواو موتينيو (موناكو)
 -10جواو ماريو (وست هام)
 -11ب ــرن ــاردو سـيـلـفــا (مانشستر
سيتي )
 -14وليام كارفاليو (سبورتينغ)
 -16برونو فرنانديز (سبورتينغ)
 -23أدريان سيلفا (ليستر سيتي)

• حراس المرمى:
 -1ياسين بونو (جيرونا )
 -12منير الكجوي (نومانسيا)
 -22أحمد التكناوتي (اتحاد طنجة)
• الدفاع:
 -2أشرف حكيمي (ريال مدريد)
 -3حمزة منديل (ليل)
 -4مــروان داكوستا (اسطنبول باشاك
شهير)
 -5المهدي بنعطية (يوفنتوس)
 -6غانم سايس (وولفرهامبتون)
 -17نبيل درار (فنربغشة)
• الوسط:
 -7حكيم زياش (اياكس امستردام)
 -8كريم األحمدي العروسي (فيينورد
روتردام)
 -10يونس بلهندة (غلطة سراي)
 -11فيصل فجر (خيتافي )
 -14مبارك بوصوفة (الجزيرة االماراتي)
 -15يوسف ايت بناصر (كاين)
 -18أمين حارث (شالكه)
 -21سفيان امرابط (فيينورد روتردام)
 -23مهدي كارسيال (ستاندار لياج)

• حراس المرمى:
 -1عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ر ض ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــرا نـ ـ ـف ـ ــا ن ـ ــد
(بيرسيبوليس)
 -12رشيد مظاهري (ذوب اهن)
 -22أمير عابدزاده (ماريتيمو)
• الدفاع:
 -3إ حـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ــي صـ ـف ــي
(أولمبياكوس)
 -4روزبه جشمي (استقالل)
 -5ميالد محمدي (أخمات غروزني
الروسي)
 -8مرتضى بورعليغنجي (السد
القطري)
 -13محمد خانزاده (بديده)
 -15بجمان منتظري (استقالل)
 -19مجيد حسيني (استقالل)
 -23رامين رضائيان (أوستند)
• الوسط:
 -2مهدي ترابي (سايبا)
 -6سعيد عزت اللهي (روستوف )
 -7مسعود شجاعي (أيك أثينا)
 -9أميد ابراهيمي (استقالل)
 -11وحيد أميري (بيرسيبوليس)

• الهجوم:
 -9رودريغو مورينو (فالنسيا)
 -11لوكاس فاسكيز (ريال مدريد)
 -17ياغو أسباس (سلتا فيغو)
 -19دييغو كوستا (اتلتيكو مدريد)
 -20ماركو أسنسيو (ريال مدريد)
 -21دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)

• الهجوم:
 -9أندريه سيلفا (ميالن االيطالي)
 -7كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو (ريـ ــال
مدريد)
 -18جيلسون مارتينز (سبورتينغ)
 -17غونسالو غيديس (فالنسيا)
 -20ر يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــاردو كـ ـ ــوار ي ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــا
(بشيكتاش)

• الهجوم:
 -9أيوب الكعبي (نهضة بركان)
 -13خالد بوطيب (ماالتيا سبور )
 -16نور الدين امرابط (ليغانيس )
 -19يوسف النصيري (ملقة)
 -20عزيز بوحدوز (سانت باولي)

تشكيالت المجموعة الثالثة
فرنسا

الدنمارك

أستراليا

بيرو

• حراس المرمى:
 -1ه ـ ــوغ ـ ــو لـ ـ ــوريـ ـ ــس (ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
هوتسبر)
 -16ستيف مانداندا (مرسيليا)
 -23ألفونس أريــوال (باريس سان
جرمان)
• الدفاع:
 -2بنجامان بافار (شتوتغارت)
 -3بريسنل كيمبيبي (باريس سان
جرمان)
 -4رافايل فاران (ريال مدريد)
 -5صامويل أومتيتي (برشلونة)
 -17عادل رامي (مرسيليا)
 -19جبريل سيديبيه (موناكو)
 -21لــوكــاس هــرنــانــديــز (أتلتيكو
مدريد)
 -22بـنـجــامــان م ـنــدي (مانشستر
سيتي)
• الوسط:
 -6بول بوغبا (مانشستر يونايتد)
 -12ك ــورنـ ـت ــان تــول ـي ـســو (ب ــاي ــرن
ميونيخ)
 -13نغولو كانتي (تشلسي)
 -14بليز ماتويدي (يوفنتوس)
 -15ستيفن نزونزي (اشبيلية)

• حراس المرمى:
 -1كاسبر شمايكل (ليستر سيتي)
 -16يوناس لوسل (هادرسفيلد)
 -22فريديريك رونوو (بروندبي)
• الدفاع
 -3يــانـيــك ف ـس ـتــرغــارد (بــوروس ـيــا
مونشنغالدباخ)
 -4سايمون كياير (اشبيلية)
 -5يوناس كنودسن (ايبسويتش)
 -6أندرياس كريستنسن (تشلسي)
 -13مـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس ي ـ ــور غ ـ ـن ـ ـس ـ ــن
(هادرسفيلد)
 -14هنريك دالسغارد (برنتفورد)
 -17يـ ـ ـن ـ ــس سـ ـ ـت ـ ــرا يـ ـ ـغ ـ ــر الر س ـ ـ ــن
(أودينيزي)
• الوسط:
 -2ميكايل كرون-ديلي (ديبورتيفو)
 -7و ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــام ف ـ ـي ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــد ك ـف ـي ـس ــت
(كوبنهاغن)
 -8توماس ديالني (فيردر بريمن
االلماني)
 -10كريستيان إريكسن (توتنهام)
 -18لوكاس ليراغر (بوردو)
 -19الس شون (اياكس امستردام)

• حراس المرمى:
 -1ماثيو راين (برايتون)
 -12براد جونز (فيينورد)
 -18دانـ ـ ـي ـ ــال ف ــوك ــوف ـي ـت ــش (غ ـنــك
البلجيكي)
• الدفاع:
 -2ميلوش ديغينيك (يوكوهاما
مارينوس)
 -3جيمس ميريديث (ميلوول)
 -5مـ ـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــان (األه ـ ـ ـلـ ـ ــي
السعودي)
 -6ماثيو يورمان (سوون الكوري
الجنوبي)
 -16عزيز بهيش (بورصة سبور)
 -19ج ــوش ــوا ريـ ـس ــدون (وس ـت ــرن
سيدني)
 -20تـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــز بـ ـ ـ ــوري
(غراسهوبرز)
• الوسط:
 -8ماسيمو لوونغو (كوينر بارك
رينجرز)
 -13آرون موي (هادرسفيلد)
 -15مايل جديناك (استون فيال)
 -22جاكسون ايرفاين (هال سيتي)
 -23توم روغيتش (سلتيك)

• حراس المرمى:
 -1بيدرو غاييسي (فيراكروس)
 -12كارلوس كاسيدا (مونيسيبال)
 -21خوسيه كارفاليو (يو تي سي)
• الدفاع:
 -2ألبرتو رودريغيس (جونيور)
 -3ألدو كورسو (يونيفرسيتاريو)
 -4أندرسون سانتاماريا (بويبال)
 -5ميغيل أراوخو (أليانسا ليما)
 -6ميغيل تراوكو (فالمنغو)
 -15كريستيان راموس (فيراكروس)
 -17لويس أدفينكوال (لوبوس)
 -22نيلسون لويوال (مليغار)
• الوسط:
 -7بـ ــاولـ ــو هـ ـ ــورتـ ـ ــادو (ف ـي ـت ــوري ــا
غيمارايش)
 -8كريستيان كويفا (ساو باولو)
 -13ري ـ ـنـ ــاتـ ــو ت ــابـ ـي ــا (ف ـ ـي ـ ـنـ ــوورد
روتردام)
 -14أندي بولو (بورتالند تيمبرز)
 -16ويلدر كارتاخينا (فيراكروس)
 -19يــوشـيـمــار يــوتــون (اورالنـ ــدو
سيتي)
 -23بدرو أكينو (لوبوس)

• الهجوم:
 -7أن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان (أت ـل ـت ـي ـكــو
مدريد)
 -8توما ليمار (موناكو)
 -9أوليفييه جيرو (تشلسي)
 -10كيليان مبابي (بــاريــس سان
جرمان)
 -11عثمان دمبيلي (برشلونة)
 -18نبيل فقير (ليون)
 -20فلوريان توفان (مرسيليا)

• الهجوم:
 -9نيكوالي يورغنسن (فيينورد
روتردام)
 -11مارتن برايثوايت (بوردو)
 -12كاسبر دولبرغ (أياكس )
 -15فيكتور فيشر (كوبنهاغن)
 -20يوسف بولسن (اليبزيغ)
 -21أ ن ـ ـ ـ ــدر ي ـ ـ ـ ــاس ك ــور نـ ـيـ ـلـ ـي ــوس
(اتاالنتا)
 -23بيوني سيستو (سلتا فيغو)

• الهجوم:
 -4تيم كايهيل (ميلوول)
 -7ماثيو ليكي (هرتا برلين)
 -9تومي يوريتش (لوسيرن)
 -11أ ن ـ ـ ــدرو ن ــا ب ــوت (اوراوا ر ي ــد
دايموندز)
 -10روبي كروز (بوخوم)
 -14جايمي ماكالرين (هيبرنيان )
 -17دانيال أرزاني (ملبورن سيتي)
 -21ديميتري بتراتوس (نيوكاسل
جتس)

تشكيالت المجموعة الرابعة
األرجنتين

آيسلندا

كرواتيا

نيجيريا

• حراس المرمى:
 -1ن ــاه ــوي ــل غـ ـ ــوزمـ ـ ــان (ت ــايـ ـغ ــرز
مونتيري)
 -12فرانكو أرماني (ريفر باليت)
 -23ويلي كاباييرو (تشلسي)
• الدفاع:
 -2غابريال مركادو (اشبيلية)
 -3نيكوالس (أياكس امستردام)
 -4كريستيان انسالدي (تورينو)
 -6فيديريكو فازيو (روما)
 -8ماركوس أكونيا (سبورتينغ)
 -14خافيير (هيبي فورتشون)
 -16روخو (مانشستر يونايتد)
 -17أوتامندي (مانشستر سيتي)
 -18ادواردو سالفيو (بنفيكا)
• الوسط:
 -5لوكاس بيليا (ميالن)
 -7إيفر بانيغا (اشبيلية)
 -11دي ماريا (باريس سان جرمان)
 -13ميزا (انديبندينتي)
 -15مــانــويــل النــزيـنــي (وس ــت هام
يونايتد )
 -20جيوفاني لو سيلسو (باريس
سان جرمان الفرنسي)
 -22كريستيان (بوكا جونيورز)

• حراس المرمى:
 -1انيس هالدورسون (راندرز)
 -12فريديريك شرام (روسكيلده)
 -13رونار (نوردسياالند)
• الدفاع:
 -2بيركير (فالور ريكيافيك)
 -3سامويل (فاليرينغا)
 -5سفيرير إينغاسون (روستوف)
 -6راغنار (روستوف)
 -14كاري أرناسون (ابردين)
 -15هولمار اييولفسون (ليفسكي
صوفيا)
 -18هوردور (بريستول سيتي)
 -23آري سكوالسون (لوكريرين)
• الوسط:
 -4ألبرت (ايندهوفن)
 -7يوهان (بيرنلي)
 -8بيركير (استون فيال)
 -10غيلفي (ايفرتون)
 -16أوالفور (كارابوك سبور)
 -17آرون (كارديف سيتي)
 -19روريك (ساندهاوزن)
 -20إميل هالفريدسون (اودينيزي)
 -21أرنور تراوستاسون (مالمو)

• حراس المرمى:
 -1دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو
زغرب)
 -12لوفري كالينيتش (غنت )
 -23دانيال سوباشيتش (موناكو )
• الدفاع:
 -2ش ـي ـمــي فــرســال ـي ـكــو (اتـلـتـيـكــو
مدريد)
 -3ايفان سترينيتش (سمبدوريا)
 -5فدران تشورلوكا (لوكوموتيف
موسكو)
 -6ديان لوفرن (ليفربول)
 -13تين يدفاي (باير ليفركوزن)
 -15دويي كاليتا-كار (سالزبورغ)
 -21دوماغوي فيدا (بشتكاش)
 -22يوسيب بيفاريتش (دينامو
كييف)
• الوسط:
 -7ايفان راكيتيتش (برشلونة)
 -8ماتيو كوفاسيتش (ريال مدريد)
 -10لوكا مودريتش (ريال مدريد)
 -11مارسيلو بروزوفيتش (انتر
ميالن)
 -14فيليب براداريتش (رييكا)
 -19ميالن باديلي (فيورنتينا )

• حراس المرمى:
 -1ايكيشوكوو ايزينوا (انييمبا)
 -16دانيال أكبيي (شيبا يونايتد)
 -23فرنسيس أوزوهو (ديبورتيفو)
• الدفاع:
 -2براين ايدوو (أمكار برم)
 -3ألدرسون (سيركل بروج)
 -5وليام ايكونغ (بورصة سبور)
 -6ليون بالوغون (ماينتس)
 -12شـيـهــو ع ـبــدلــاهــي (ب ــورص ــة
سبور)
 -20تشيدوزي أوازييم
 -21تايرون ايبويهي (ادو دن هاغ )
 -22كينيث اوميروو (قاسم باشا)
• الوسط:
 -4وليفريد نديدي (ليستر سيتي)
 -8أوغـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــارو اي ـت ـي ـب ــو (الس
بالماس )
 -10ج ــون أو ب ــي ميكل (تيانجين
تيدا)
 -15جويل أوبي (تورينو االيطالي)
 -17أوغينيي (طرابزون سبور)
 -19ج ـ ــون أوغـ ـ ــو (ه ـب ــوع ـي ــل بـئــر
السبع)

• الهجوم:
 -9غونزالو هيغواين (يوفنتوس)
 -10ليونيل ميسي (برشلونة)
 -19أغويرو (مانشستر سيتي)
 -21باولو ديباال (يوفنتوس)

• الهجوم:
 -9بيورن (روستوف)
 -11ألفريد (اوغسبورغ)
 -22يون بودفارسون (ريدينغ)

• الهجوم:
 -4ايفان بيريشيتش (انتر ميالن)
 -9اندري كراماريتش (هوفنهايم)
 -16نيكوال كالينيتش (ميالن)
 -17مـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ــو م ـ ــا ن ـ ــدزو كـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش
(يوفنتوس)
 -18أن ـت ــي ري ـب ـي ـتــش (اي ـن ـتــراخــت
فرانكفورت)
 -20ماركو بياتسا (شالكه)

A
• الهجوم:
 -10محمد السهالوي (النصر)
 -19فهد المولد (االتحاد)
 -20مهند عسيري (األهلي)

B
• الهجوم:
 -10ك ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــم أ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ف ـ ـ ــرد
(أولمبياكوس)
 -14سامان قدوس (أوسترسوند)
 -16رضا قوتشان نجاد (هيرنفين
)
 -17مهدي طارمي (الغرافة)
 -18ع ـلــي رضـ ــا جـهــانـبـخــش (إي
زد ألكمار)
 -20سردار آزمون (روبن قازان)
 -21أشـكــان ديـجــاغــاه (نوتنغهام
فورست)

C
• الهجوم:
 -9باولو غيريرو (فالمنغو)
 -10ج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــان
(لوكوموتيف)
 -11راوول رويدياس (موريليا)
 -18أندري كاريو (واتفورد)
 -20إديسون فلوريس (ألبورغ)

D
• الهجوم:
 -7أحمد موسى (سسكا موسكو )
 -9ايغالو (تشانغتشون ياتاي )
 -11فيكتور موزيس (تشلسي )
 -13سيميون كوانكو (كروتوني )
 -14كيليشي (ليستر سيتي)
 -18أليكس ايوبي (ارسنال )

sports@aljarida●com

تشكيالت المجموعة الخامسة
البرازيل

سويسرا

كوستاريكا

صربيا

• حراس المرمى:
 -1أليسون (روما اإليطالي)
 -16كاسيو (كورنثيانس)
 -23إيدرسون (مانشستر سيتي )
• الدفاع:
 -2ت ـيــاغــو سـيـلـفــا (ب ــاري ــس ســان
جرمان)
 -3ميراندا (انتر ميالن)
 -4جيروميل (غريميو)
 -6لويس فيليبي (اتلتيكو مدريد)
 -12مارسيلو (ريال مدريد)
 -13مــاركـيـنـيــوس (ب ــاري ــس ســان
جرمان)
 -14دانيلو (مانشستر سيتي)
 -22فاغنر (كورنثيانس)
• الوسط:
 -5كاسيميرو (ريال مدريد)
 -8ريناتو اغوستو (بكين غوان)
 -11فيليبي كوتينيو (برشلونة)
 -15باولينيو (برشلونة)
 -17فرناندينيو (مانشستر سيتي)
 -18ف ــري ــد (ش ــاخ ـت ــار دانـيـيـتـســك
األوكراني)
 -19ويليان (تشلسي)

• حراس المرمى:
 -1يان سومر (بوروسيا)
 -12ايفون مفوغو (اليبزيغ )
 -21رومان بوركي ( دورتموند)
• الدفاع:
 -2ستيفان (يوفنتوس)
 -3فرنسوا موباندجي (تولوز)
 -4نيكو إلفيدي (بوروسيا)
 -5مانويل أكانجي دورتموند)
 -6ميكايل النغ (بازل)
 -13ريكاردو رودريغيز (ميالن)
 -20يوهان دجورو (انتاليا سبور)
 -22فابيان شار (ديبورتيفو)
• الوسط:
 -8ريمو فرولر (اتاالنتا برغامو)
 -10غرانيت تشاكا (ارسنال)
 -11فالون بهرامي (اودينيزي)
 -14ستيفن تسوبر (هوفنهايم)
 -15بليريم دزيمايلي (بولونيا)
 -16جـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــون (ا ي ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــرا خـ ـ ــت
فرانكفورت)
 -17دينيس زكاريا (بوروسيا )
 -23شيردان (ستوك سيتي )

• حراس المرمى:
 -1كيلور نافاس (ريال مدريد)
 -18باتريك (أالخوالنسي)
 -23ليونيل موريرا (هيريديانو)
• الدفاع:
 -2أكوستا (ريونيغرو أغيالس)
 -3جانكارلو غونزاليس (بولونيا)
 -4ايان سميث (نوركوبينغ)
 -6أوسكار دوارتي (اسبانيول)
 -8براين أوفييدو (سندرالند)
 -15كالفو (مينيسوتا يونايتد )
 -16كريستيان غامبوا (سلتيك)
 -19كندال (فانكوفر وايتكابس)
 -22ماتاريتا (نيويروك سيتي)
• الوسط:
 -5سيلسو بورخيس (ديبورتيفو)
 -7بوالنيوس (سابريسا)
 -9دانيال كوليندريس (سابريسا)
 -10براين رويز (سبورتينغ)
 -13رودني (نيويورك سيتي)
 -14راندال أسوفيفا (هيريديانو)
 -17يلتسين تيخيدا (لوزان)
 -20دافـ ـي ــد غ ــوزم ــان (ب ــورت ــان ــد
تيمبرز)

• حراس المرمى:
 -1فالديمير (بارتيزان بلغراد)
 -12بردراغ (ماكابي تل ابيب )
 -23ماركو ديميتروفيتش (ايبار)
• الدفاع
 -2أنطونيو روكافينا (فياريال)
 -3دوسكو توسيتش (بشيكتاش)
 -5أوروس سباييتش (اندرلخت)
 -6ب ــرانـ ـيـ ـس ــاف إي ـفــانــوف ـي ـتــش
(زينيت سان بطرسبورغ )
 -11ألكسندر كوالروف (روما)
 -13ميلوش (فيردر بريمن )
 -14ميالن (النجم االحمر بلغراد)
 -15نيكوال (فيورنتينا)
• الوسط:
 -4لوكا (كريستال باالس)
 -7اندريا زيفكوفيتش (بنفيكا)
 -10دوشان (ساوثمبتون)
 -16ماركو (كارديف سيتي)
 -17فيليب كوستيتش (هامبورغ)
 -18نيمانيا (النجم االحمر)
 -20سيرغي سافيتش (التسيو )
 -21نيمانيا (مانشستر يونايتد)
 -22آدم لياييتش (تورينو)

• الهجوم:
 -7دوغالس كوستا (يوفنتوس)
 -9غــابــريــال جـيــزوس (مانشستر
سيتي)
 -10نيمار (باريس سان جرمان)
 -20روبرتو فيرمينو (ليفربول)
 -21تايسون (شاختار دانييتسك)

• الهجوم:
 -7بريل أمبولو (شالكه االلماني)
 -9هاريس سيفيروفيتش (بنفيكا
البرتغالي)
 -18ماريو غافرانوفيتش (دينامو
زغرب الكرواتي)
 -19يوسيب درميتش (بوروسيا
مونشنغالدباخ االلماني)

• الهجوم:
 -11يوهان فينيغاس (سابريسا)
 -12جويل كامبل (ريال بيتيس)
 -21ماركو (لوس انجليس)

تشكيالت المجموعة السادسة
ألمانيا

المكسيك

• حراس المرمى:
 -1مانويل نوير (بايرن ميونيخ)
 -12كيفن (باريس سان جرمان)
 -22تير شتيغن (برشلونة)
• الدفاع:
 -2مارفين بالتنهاردت (هرتا برلين)
 -3يوناس هكتر (كولن)
 -4ماتياس غينتر (بوروسيا)
 -5ماتس هوميلس (بايرن ميونيخ)
 -15نيكالس سوله (بايرن ميونيخ)
 -16أنطونيو روديغر (تشلسي )
 -17جيروم بواتنغ (بايرن ميونيخ)
 -18يوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)
• الوسط:
 -6سامي خضيرة (يوفنتوس )
 -7دراكسلر (باريس سان جرمان)
 -8طوني كروس (ريال مدريد)
 -10مسعود أوزيل (أرسنال)
 -11ماركو رويس (دورتموند)
 -14ليون غوريتسكا (شالكه)
 -19رودي (بايرن ميونيخ)
 -20يوليان براندت (باير ليفركوزن)
 -21غوندوغان (مانشستر سيتي)

* حراس المرمى:
 -1خيسوس كورونا (كروس اسول)
 -12ألفريد تاالفيرا (تولوكا)
 -13غـيـيــرمــو أوتـ ـش ــوا (س ـتــانــدار
لياج)
• الدفاع:
 -2هوغو اياال (تيغريس)
 -3كارلوس سالسيدو (اينتراخت
فرانكفورت)
 -4رافايل ماركيز (أطلس)
 -5دييغو رييس (بورتو )
 -15هـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــور م ـ ــور ي ـ ـن ـ ــو (ر ي ـ ـ ـ ــال
سوسييداد)
 -16هكتور هيريرا (بورتو)
• الوسط:
 -6دوس سانتوس (لوس انجلس)
 -7ميغيل ليون (اشبيلية )
 -10جيوفاني (لوس انجلس)
 -17خيسوس كورونا (بورتو)
 -18أندريس غواردادو (بيتيس)
 -20خافيير أكينو (تيغريس)
 -23خيسوس غاياردو (بوما)

• الهجوم:
 -9تيمو فيرنر (اليبزيغ)
 -13توماس مولر (بايرن ميونيخ)
 -23ماريو غوميز (شتوتغارت)

السويد

الهجوم:
 -8ماركو فابيان (اينتراخت)
 -9راوول خيمينيز (بنفيكا)
 -11كارلوس فيال (لوس انجلس)
 -14خافيير هرنانديز (وستهام)
 -19أوريبي بيرالتا (اميريكا)
 -21إدسون ألفاريس (اميريكا)
 -22هيرفينغ لوسانو (ايندهوفن )

• حراس المرمى:
 -1روبن أولسن (كوبنهاغن الدنماركي)
 -12كارل-يوهان يوهانسون (غانغان )
 -23كريستوفر (سوانسي سيتي )
• الدفاع:
 -2ميكايل لوستيغ (سلتيك )
 -3ليندلوف (مانشستر يونايتد )
 -4أندرياس غرانكفيست (كراسنودار)
 -5مارتن أولسون (سوانسي)
 -6لودفيغ (فيردر بريمن )
 -14فيليب هيالندر (بولونيا االيطالي)
 -16اميل كرافث (بولونيا االيطالي)
 -18بونتوس يانسون (ليدز االنكليزي)
• الوسط:
 -7سيباستيان الرسون (هال االنكليزي)
 -8ألبين ايكدال (هامبورغ االلماني)
 -10اميل فورسبرغ (اليبزيغ االلماني)
 -13غ ــوسـ ـت ــاف س ـف ـن ـس ــون (س ـيــاتــل
االميركي)
 -15اوسكار هيلييمارك (جنوى )
 -17فيكتور كاليسون (كراسنودار)
 -19ماركوس رودن (كروتوني االيطالي)
 -21جيمي دورماز (تولوز الفرنسي)

SOCCER: Sweden SWE

• الهجوم:
 -9ماركوس بيرغ (العين اإلماراتي)
 -11جون غيديتي (االفيس االسباني)
 -20أوال تويفونن (تولوز)
 -22ايزاك كيسي-ثيلن (فاسالند بيفيرن
البلجيكي)

كوريا الجنوبية
• حراس المرمى:
 -1سونغ-غيو كيم (فيسل كوبي)
 -21جين-هيون كيم (سيريزو)
 -23تشو هيون-وو (دايغو)
• الدفاع:
 -2يونغ لي (جونبوك موتورز)
 -3سونغ-هيون (ساغان توسو)
 -4بان-سوك اوه (جيجو يونايتد)
 -5يونغ-سون يون (سيونغنام)
 -6جو-هو بارك (اولسان هيونداي)
 -12مين-وو كيم (سانغجو)
 -14تشول هونغ (سانغجو)
 -19يونغ-غوون كيم (غوانغجو )
 -20هيون-سوو (اف سي طوكيو )
 -22يو-هان غو (سيول)
• الوسط:
 -8سي-جونغ (اسان موغونغوا)
 -10سونغ-وو لي (هيالس فيرونا )
 -13جا-تشيول كو (أوغسبورغ )
 -15وو-يونغ جونغ (فيسل كوبي )
 -16سونغ يونغ (سوانسي)
- -17سونغ (جونبوك موتورز)
 -18سيون-مين مون (اينتشيون )

تشكيالت المجموعة السابعة
بلجيكا

بنما

تونس

إنكلترا

• حراس المرمى:
 -1تيبو كورتوا (تشلسي )
 -12سيمون مينيوليه (ليفربول )
 -13كون كاستيلز (فولفسبورغ )
• الدفاع:
 -2توبي ألدفيريلد (توتنهام )
 -3توماس فيرمايلن (برشلونة )
 -4كومباني (مانشستر سيتي )
 -5يان فيرتونغن (توتنهام )
 -15مونييه (باريس سان جرمان )
 -20ديدريك بوياتا (سلتيك )
 -23لياندر دندونكر (أندرلخت)
• الوسط:
 -6أكـ ـ ـس ـ ــل فـ ـيـ ـتـ ـس ــل ( تـ ـي ــا نـ ـجـ ـي ــن
كوانجيان)
 -7دي بروين (مانشستر سيتي)
 -8فياليني (مانشستر يونايتد )
 -11يانيك كاراسكو (داليان )
 -17يوري (موناكو الفرنسي)
 -18عدنان (ريال سوسييداد)
 -19موسى ديمبيلي (توتنهام)
 -22نـ ـ ــا صـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــاذ لـ ـ ــي (و س ـ ـ ــت
بروميتش )

• حراس المرمى:
 -1خ ــايـ ـم ــي بـ ـيـ ـنـ ـي ــدو (ديـ ـن ــام ــو
بوخارست )
 -12خوسيه كالديرون (تشوريو)
 -22أليكس (سان فرانسيسكو)
• الدفاع:
 -2ميكايل أمير مورييو (نيويورك
ريد بولز)
 -3هارولد كامينغز (سان خوسيه)
 -4فيدل اسـكــوبــار (نـيــويــورك ريد
بولز األميركي)
 -5رومان (سياتل ساوندرز )
 -13أدولفو (هيوستن دينامو )
 -15إيريك ديفيس (داك دونايسكا)
 -17لويس أوفالي (أوليمبيا)
 -23فيليبي بالوي (مونيسيبال )
• الوسط:
 -6غابريال غوميز ( بوكارامانغا )
 -8إدغار (كافيتاليروس)
 -11أرمــانــدو كوبر (أونيفرسيداد
دي)
 -14فالنتين (بالزا امادور)
 -19ألبرتو (أنيفرسيتاريو )
 -20أنيبال غودوي (سان خوسيه)
 -21خوسيه لويس (غنت)

• حراس المرمى:
 -1فاروق بن مصطفى (الشباب)
 -16أيمن المثلوثي (الباطن)
 -22معز حسن (شاتورو الفرنسي)
• الدفاع:
 -2صيام بن يوسف (قاسم باشا)
 -3يوهان بن علوان (ليستر سيتي)
 -4ياسين مرياح (الصفاقسي)
 -5أسامة الحدادي (ديجون)
 -6رامي البدوي (النجم الساحلي)
 -11ديالن برون (غنت البلجيكي)
 -12علي معلول (األهلي المصري)
 -21حمدي النقاز (الزمالك)
• الوسط:
 -9أنيس البدري (الترجي)
 -13الفرجاني ساسي (النصر)
 -14محمد أمين بن عمر (األهلي)
 -17الياس السخيري (مونبلييه)

• حراس المرمى:
 -1جوردان بيكفورد (ايفرتون)
 -13جاك باتالند (ستوك سيتي)
 -23نيك بوب (بيرنلي)
• الدفاع:
 -2كايل ووكر (مانشستر سيتي)
 -3داني روز (توتنهام هوتسبير)
 -5جون ستونز (مانشستر سيتي)
 -6هاري ماغواير (ليستر سيتي)
 -12كيران تريبييه (توتنهام )
 -15غاري كايهيل (تشلسي)
 -16فيل جونز (مانشستر يونايتد)
 -17فابيان (مانشستر سيتي)
 -18آشلي يونغ (مانشستر يونايتد)
 -22تـ ــري ـ ـنـ ــت أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر-أرنـ ــولـ ــد
(ليفربول)
• الوسط:
 -4إيريك داير (توتنهام)
 -7جيسي (مانشستر يونايتد)
 -8جوردان هندرسون (ليفربول)
 -20ديلي آلي (توتنهام)
 -21روبن لوفتوس-تشيك (كريستال
باالس)

• الهجوم:
 -9لوكاكو (مانشستر يونايتد)
 -10إدين هازارد (تشلسي)
 -14درايس مرتنز (نابولي)
 -16ثورغان هازار (بوروسيا)
 -21ميتشي باتشواي (دورتموند )

• الهجوم:
 -7بالس بيريز (مونيسيبال )
 -9غابريال توريس (هواتشيباتو )
 -10إسماعيل دياز (ديبورتيفو)
 -18لويس تيخادا (سبور بويز)
 -16أبدييل أرويو (أالخويلينيس)

• الهجوم:
 -7سيف الدين الخاوي (تروا)
 -8فخر الدين بن يوسف (االتفاق)
 -10وهبي الخزري (رين الفرنسي)
 -15أحمد خليل (االفريقي)
 -18بسام الصرارفي (نيس )
 -19صابر خليفة (االفريقي)
 -20غيالن الشعاللي (الترجي)
 -23نعيم السليتي (ديجون)

تشكيالت المجموعة الثامنة
بولندا

السنغال

كولومبيا

اليابان

• حراس المرمى:
 -1تشيسني (يوفنتوس )
 -12بارتوس (إيبسويتش تاون)
 -22لوكاس (سوانسي سيتي)
• الدفاع:
 -2ميكال باجدان (ليجيا وارسو)
 -3ارتور (ليجيا وارسو)
 -4تياغو شيونيك (سبال االيطالي)
 -5يان بيدناريك (ساوثمبتون)
 -15كاميل غليك (موناكو الفرنسي)
 -18بـ ـ ــار تـ ـ ــوش ب ـيــر ي ـش ـي ـن ـس ـكــي
(سمبدوريا)
 -20لوكاس بيشيك (دورتموند )
• الوسط:
 -6ياسيك غورالسكي (لودوغرتس)
 -8كارول لينيتي (سمبدوريا)
 -10غريغور كريشوفياك (باريس
سان جرمان)
 -11كاميل (هال سيتي )
 -13ماتشييه (لوكوموتيف )
 -16يـ ـ ــا كـ ـ ــوب ب ــا ش ـي ـك ــو ف ـس ـك ــي
(فولفسبورغ )
 -17بيشكو (ليخيا غدانسك)
 -19بيوتر (نابولي االيطالي)
 -21رافال (غورنيك زابرجي)

• حراس المرمى:
 -1عبدالله ديالو (رين الفرنسي)
 -16كاديم نداي (هورويا الغيني)
 -23ألفرد غوميس (سبال االيطالي)
• الدفاع:
 -2ساليو سيس (فالنسيا )
 -3كاليدو كوليبالي (نابولي )
 -4كارا مبودج (أندرلخت )
 -12يوسف سابالي (بوردو )
 -21المين غاساما (أنطاليا سبور )
 -22موسى واغيه (أوبن البلجيكي)
• الوسط:
 -5إدريسا غانا غاي (إيفرتون )
 -6ساليف سانيه (هانوفر )
 -8شيخو كوياتي (وست هام )
 -11ش ـ ـيـ ــخ ن ـ ـ ـ ــدوي (ب ــرمـ ـنـ ـغـ ـه ــام
اإلنكليزي)
 -13ألـفــرد ن ــداي (وولفرهامبتون
اإلنكليزي)
 -17بـ ــاب أل ـي ــون ــي نـ ـ ــداي (س ـت ــوك
سيتي اإلنكليزي)

• حراس المرمى:
 -1دافيد أوسبينا (أرسنال )
 -12كاميلو (ديبورتيفو كالي)
 -22خــوس ـيــه ف ــرن ــان ــدو (أون ـس ــي
كالداس)
• الدفاع:
 -2كريستيان ساباتا (ميالن )
 -3أوسكار موريو (باتشوكا )
 -4سانتياغو أرياس (آيندهوفن )
 -13ييري مينا (برشلونة )
 -16جيفرسون ليرما (ليفانتي )
 -17يوهان موخيكا (جيرونا )
 -18فرانك فابرا (بوكا جونيورز )
 -23سانشيس (توتنهام )
• الوسط:
 -5وي ـ ـل ـ ـم ـ ــار بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــوس (ب ـ ــوك ـ ــا
جونيورز )
 -6كارلوس سانشيس (إسبانيول)
 -8أبل أغيالر (ديبورتيفو كالي)
 -10خاميس (بايرن ميونيخ )
 -11خوان كوادرادو (يوفنتوس)
 -15ماتيوس أوريبي (أميركا )
 -20خوان فرناندو (ريفر باليت)
 -21خوسيه هريبيرتو إسكييردو
(برايتون )

• حراس المرمى:
 -1إيجي كاواشيما (متز الفرنسي)
 -12ماساكي (غامبا أوساكا)
 -23كوسوكي ناكامورا (كاشيوا)
• الدفاع:
 -2ناوميتشي أويدا (كاشيما)
 -3غين شوجي (كاشيما)
 -5يوتو ناغاتومو (غلطة سراي )
 -6واتارو إندو (أوراوا)
 -19هيروكي ساكاي (مرسيليا )
 -20تومواكي ماكينو (أوراوا)
 -21غوتوكو ساكاي (هامبورغ )
 -22مايا يوشيدا (ساوثمبتون )
• الوسط:
 -4كيسوكي هوندا (باتشوا )
 -7غاكو شيباساكي (خيتافي )
 -8غينكي (فورتونا دوسلدورف )
 -10شينجي كاغاوا (دورتموند)
 -11تــاكــاشــي أوســامــي (فــورتــونــا
دوسلدورف األلماني)
 -14تاكاشي إنوي (ايبار)
 -17ماكوتو هاسيبي (اينتراخت
فرانكفورت)
 -16هوتارو (سيريزو أوساكا)
 -18ريوتا أوشيما (كاوازاكي)

• الهجوم:
 -7اركاديوس ميليك (نابولي )
 -9روب ــرت ليفاندوفسكي (بــايــرن
ميونيخ )
 -14ل ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ــاس ت ـ ـ ـيـ ـ ــودور ش ـ ـ ـيـ ـ ــك
(اندرلخت)
 -23دافيد كوفانسكي (سمبدوريا )

• الهجوم:
 -7موسى سو (بورصا سبور )
 -9ماميه بيرام ضيوف (ستوك )
 -10ساديو مانيه (ليفربول )
 -14موسى كوناتيه (أميان )
 -15ديافرا ساخو (رين الفرنسي)
 -18إسماعيال سار (رين الفرنسي)
 -19مباي نيانغ (تورينو اإليطالي)
 -20كيتا بالدي (موناكو الفرنسي)

• الهجوم:
 -7كارلوس باكا (فياريال )
 -9راداميل فالكاو (موناكو )
 -14لـ ــويـ ــس فـ ــرنـ ــانـ ــدو م ــوري ـي ــل
(إشبيلية اإلسباني)
 -19ميغل بورخا (بالميراس )

E
• الهجوم:
 -8ألكسندر (باوك تيسالونيكي)
 -9ألكسندر ميتروفيتش (فولهام )
 -19لوكا يوفيتش (فرانكفورت )

F

SOCCER: South Korea KOR

• الهجوم:
 -7هيونغ-مين سون (توتنهام )
 -9شين-ووك (جونبوك موتورز)
 -11هي-تشان (ريد بول سالزبورغ)

G
• الهجوم:
 -9هاري كين (توتنهام)
 -10ستيرلنغ (مانشستر سيتي)
 -11جايمي فاردي (ليستر سيتي)
 -14داني ويلبك (أرسنال)
 -19راشفورد (مانشستر يونايتد)

H
• الهجوم:
 -9ش ـي ـن ـجــي أوك ـ ــازاك ـ ــي (لـيـسـتــر
سيتي)
 -15يويا أوساكو (فيردر بريمن)
 -13يوشينوري موتو (ماينتس)
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رياضة
سيرينا المصابة تنسحب
وتهدي لشارابوفا ربع النهائي
ةديرجلا

•
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انسحبت سيرينا وليامز من
لقاء مرتقب في بطولة فرنسا
المفتوحة بينها وبين الروسية
ماريا شارابوفا ،إذ دفعت
االنسحاب،
اإلصابة األولى إلى
ً
مما أهدى إلى الثانية مقعدا في
الدور ربع النهائي.

ح ــرم ــت االصـ ــابـ ــة م ـتــاب ـعــي
ك ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـق ـ ــاء
م ــرتـ ـق ــب ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ف ــرن ـس ــا
الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ــة بـ ـي ــن األم ـي ــرك ـي ــة
الـمـخـضــرمــة سـيــريـنــا ولـيــامــز
والــروس ـيــة مــاريــا شــارابــوفــا،
اذ دفعت االصابة األو لــى الى
االنسحاب ،مما أهدى للثانية
مقعدا في الدور ربع النهائي،
ف ــي حـ ـي ــن واص ـ ــل االس ـب ــان ــي
راف ــاي ــل ن ـ ــادال الـمـصـنــف أوال
زح ـ ـفـ ــه نـ ـح ــو ل ـق ـب ــه ال ـ ـ ـ ــ 11فــي
البطولة الفرنسية.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــو ث ـ ــان ـ ــي
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت األربـ ـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى
ي ـ ـتـ ــرق ـ ـبـ ــون ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـيــن
س ـ ـيـ ــري ـ ـنـ ــا الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـف ــة أولـ ـ ــى
عالميا سابقا وحاملة الرقم
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد أل ـ ـقـ ــاب
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرانـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ع ـص ــر
اال حـ ـت ــراف ( ،)23و شــارا بــو فــا
المصنفة أو ل ــى ســا بـقــا أيضا
والـ ـمـ ـت ــوج ــة ب ـخ ـم ـس ــة ألـ ـق ــاب
كبرى في مسيرتها ،والعائدة
الى البطولة الفرنسية للمرة
األولى منذ ايقافها في مطلع
 2016ب ـس ـبــب ت ـنــاو ل ـهــا م ــادة
محظورة.
وقبيل دقائق من المباراة،
أعـلـنــت األم ـيــرك ـيــة ( 36عــامــا)
انسحابها بسبب إصابة في
"العضالت الصدرية" تعرضت
ل ـه ــا فـ ــي الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث ضــد
األل ـمــان ـيــة جــول ـيــا غــورغـيــس،
م ــوضـ ـح ــة ان ـ ـهـ ــا بـ ــاتـ ــت "غ ـي ــر
قادرة على إرسال الكرة".
وأ عــر بــت ا لــا عـبــة عــن خيبة
أملها الكبيرة جراء تعرضها
ل ــاص ــاب ــة ،م ـش ـي ــرة الـ ــى ان ـهــا

ت ـخ ـلــت "ع ـ ــن وق ـ ــت ط ــوي ــل مــع
ابنتي وعائلتي من أجل هذه
الـلـحـظــة .مــن الـصـعــب جــدا ان
أجد نفسي في هذا الوضع".
وأ ش ــارت سيرينا ا لــى انها
ستبقى في الوقت الراهن في
باريس ،وستخضع لفحوص
إضافية لتبيان حجم االصابة
وفترة ابتعادها عن المالعب.
وتــاقــي شــارابــوفــا فــي ربع
النهائي االسبانية غاربيني
مــو غــورو ت ـســا ا لـثــا لـثــة وبطلة
 ( 2016عـلــى حـســاب سيرينا)
والتي تغلبت على األوكرانية
ليزيا تسورينكو  -2صـفــر ثم
باالنسحاب.
وفي مباريات أخرى ،انتهى
مشوار الدنماركية كاروالين
ف ــوزن ـي ــاك ــي ال ـم ـص ـن ـفــة ثــانـيــة
عـ ـن ــد الـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــرابـ ـ ــع ،ب ـعــدمــا
استكملت أمس األول مباراتها
مع الروسية داريا كاساتكينا
الرابعة عشرة وخسرتها 7-6
( )7-5و.6-3
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،واصـ ـ ـل ـ ــت
ال ــروم ــان ـي ــة س ـي ـمــونــا هــالـيــب
الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـف ــة أولـ ـ ـ ــى ووصـ ـيـ ـف ــة
الـ ـبـ ـطـ ـل ــة م ـ ـشـ ــوارهـ ــا وب ـل ـغ ــت
ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ب ـف ــوزه ــا عـلــى
الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـكـ ـي ــة اي ـ ـل ـ ـيـ ــز م ــرتـ ـن ــز
السادسة عشرة بسهولة 2-6
و.1-6
وت ـل ـت ـق ــي ه ــالـ ـي ــب فـ ــي رب ــع
النهائي الثالث لها في روالن
غ ــاروس (بلغت نهائي 2014
و )2017وا ل ـ ـ ــ 11ف ــي ا ل ـغــرا نــد
سالم ،المصنفة أولى عالميا
سابقا والثانية عشرة حاليا
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة انـ ـجـ ـلـ ـي ــك ك ـي ــرب ــر

سيرينا في اللقاء السابق
ال ـتــي تـغـلـبــت عـلــى الـفــرنـسـيــة
ك ــارولـ ـي ــن غ ــارس ـي ــا ال ـســاب ـعــة
 2-6و.3-6

نادال يواصل زحفه
وواص ــل ن ــادال زح ـفــه نحو
الـ ـلـ ـق ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــادي ع ـ ـشـ ــرة فــي
روالن غـ ــاروس ،بـبـلــو غــه ر بــع
النهائي اثر فوزه السهل على

يايا توريه يعتقد أن غوارديوال عنصري
اعتبر العــب الــوســط اإلي ـف ــواري يــايــا توريه
أن مــدربــه السابق فــي مانشستر سيتي ،بيب
غوارديوال" ،لديه مشكلة مع الالعبين األفارقة".
وأكد الالعب ،الذي لعب تحت قيادة الكتالوني
غ ــواردي ــوال فــي بــرشـلــونــة ومــانـشـسـتــر سيتي
الحـ ـق ــا ،ف ــي م ـقــاب ـلــة ن ـشــرت ـهــا م ـج ـلــة "ف ــران ــس
فوتبول" الفرنسية ،أنــه "مــن الممكن أال نتلقى
نحن الالعبين األفارقة نفس معاملة اآلخرين"،
مبينا أنه يريد أن "يكسر أسطورة غوارديوال".
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ــاعـ ــب ص ــاح ــب الـ ـ ـ ـ ــ 35ع ــام ــا أن
غوارديوال لم يحترمه ولم يعطه أبدا توضيحات
بشأن استبداله ،وفعل كل ما هو ممكن إلزعاجه
بموسمه األخير في مــان سيتي ،ما حــال دون
حصوله على تكريم مشابه لرحيل اإلسباني
أندريس إنييستا عن برشلونة.
ورغ ــم ان ت ــوري ــه يـعـتـبــر ال ـم ــدرب اإلسـبــانــي
"رائعا من الناحية الفنية" ،و"رؤيته في اللعب
استثنائية" ،لكنه "من ناحية القيادة الجماعية
ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ن ـف ــس
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م ـس ـتــوى" العـبـيــن آخ ــري ــن لـعــب تحت
إمرتهم ،مؤكدا أن "زيدان أفضل ألنه أقل
تطلبا ويظهر احتراما كبيرا لالعبيه".
وشدد على أن غوارديوال لم يخترع
طريقة لعب برشلونة ،بل "تبنى ما
فعله (يوهان) كرويف" ،مضيفا أنه
حــاول تطبيق نفس األسلوب
الحقا في بايرن ميونيخ،
وب ـع ــده ــا ف ــي الـسـيـتــي،
ل ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ــذل ـ ــك
اعتمادا على العبيه
"الـ ـمـ ـفـ ـضـ ـلـ ـي ــن"،
فضال عن موارد
اق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة
"غير مـحــدودة"،
بحسبه.
(إفي)

يايا توريه

االلماني المصنف  70عالميا
مــاك ـس ـي ـم ـي ـل ـيــان م ــارت ــرر 3-6
و 2-6و.)4-7( 6-7
وه ــي ال ـمــرة الـثــا نـيــة عشرة
ال ـتــي يـبـلــغ فـيـهــا نـ ــادال ال ــذي
اح ـت ـف ــل االح ـ ــد ب ـع ـيــد م ـي ــاده
الثاني والثالثين ،ربع نهائي
روالن غـ ــاروس ،ف ـعــادل الــرقــم
ال ـق ـيــاســي الـ ــذي ح ـق ـقــه األح ــد
الصربي نوفاك ديوكوفيتش

ب ـ ـت ـ ـغ ـ ـل ـ ـبـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
فرناندو فرداسكو.
ول ـ ــم ي ـج ــد ن ـ ـ ــادال ص ـعــوبــة
فـ ــي ت ـخ ـط ــي ع ـق ـب ــة االلـ ـم ــان ــي
ا لـ ـمـ ـغـ ـم ــور فـ ــي اول م ــوا ج ـه ــة
بينهما ،فحسم المجموعتين
االولى والثانية بسهولة 3-6
و 2-6قـبــل ان يــوا جــه مـقــاو مــة
فــي الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة حيث
اح ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــوط ف ــاص ــل

لحسمها لصالحه وبالتالي
الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي ســاع ـت ـيــن و30
دقيقة.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي نـ ـ ـ ـ ــادال فـ ـ ــي ربـ ــع
النهائي االرجنتيني دييغو
ش ـف ــارت ـس ـم ــان الـ ـح ــادي عـشــر
والفائز على الجنوب افريقي
كيفن اندرسون السادس 6-1
و  6 -2و  5 -7و  -7 ( 6 -7صـ ـف ــر)
و.2-6

وبـ ـل ــغ األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ــوان
م ــار ت ــن دل ب ــو ت ــرو ا ل ـخــا مــس
( 29عاما) الدور ربع النهائي
للمرة األولى منذ ستة أعوام،
بـ ـف ــوزه ع ـلــى األم ـي ــرك ــي جــون
ا يـ ـسـ ـن ــر ا ل ـ ـتـ ــا سـ ــع  4 -6و 4 -6
و ،4-6في مباراة ارتكب فيها
االرجنتيني  14خطأ مباشرا
فقط.

 ...وإيقافه مباراتين في دوري األبطال
أع ـلــن االت ـح ــاد االوروبـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـقــدم امــس
االول اي ـقــاف االس ـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال
مــدرب مانشستر سيتي االنكليزي مباراتين
بينهما واحدة مع وقف التنفيذ بسبب سلوكه
في الــدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال
اوروبا للموسم الحالي.
وق ـ ـ ــررت ل ـج ـنــة االنـ ـضـ ـب ــاط ف ــي االت ـح ــاد
االوروب ــي وقــف غــوارديــوال مـبــاراة مع وقف
الـتـنـفـيــذ "ل ـف ـتــرة اخ ـت ـبــاريــة لـمــوســم واح ــد"
بسبب سلوك المدرب الكاتالوني في مباراة
اياب الدور ربع النهائي التي خسرها فريقه
امام مواطنه ليفربول (.)1-2
وك ــان غ ــواردي ــوال ط ــرد مــن مـقــاعــد الـجـهــاز
الـفـنــي لسيتي عـنــد نـهــايــة ال ـشــوط األول ،اثــر
اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.
من جهة أخرى ،فرض االتحاد االوروبي للعبة
غرامة مالية بقيمة  20الف يورو بسبب الخسائر
التي ألحقتها جماهيره بحافلة مانشستر سيتي
في مـبــاراة الــذهــاب التي كسبها فريق المدرب

االلماني يورغن كلوب بثالثية نظيفة.
وتعرضت الحافلة التي تقل العبي النادي
األزرق ،ال ــى ال ــرم ــي بـمـقــذوفــات
كالقوارير الزجاجية
واأللـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاب
النارية.
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا
س ـ ـيـ ــدفـ ــع
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
خ ـ ـسـ ــر نـ ـه ــائ ــي
الـمـســابـقــة الـقــاريــة
العريقة امام ريال مدريد
االس ـ ـبـ ــانـ ــي ح ــام ــل ال ـل ـق ــب،
 9االف يـ ــورو بـسـبــب االل ـع ــاب
النارية التي أطلقتها جماهيره في
مباراتي االياب ضد سيتي وضد روما
االيطالي في الدور نصف النهائي.

غوارديوال

 500مليون يورو الشرط الجزائي لتحرير أومتيتي فيردي يقترب من االنتقال إلى نابولي

أومتيتي

وصلت قيمة الشرط الجزائي لتحرير
الفرنسي صامويل أومتيتي ،مدافع نادي
برشلونة ،بطل الــدوري اإلسباني لكرة
الـقــدم ،إلــى  500مليون ي ــورو ،حسبما
أع ـلــن رئ ـيــس ال ـن ــادي جــوسـيــب مــاريــا
بــارتــومـيــو أم ــس األول ،خ ــال توقيع
ال ـم ــداف ــع ال ــدول ــي ت ـمــديــدا ل ـع ـقــده مع
النادي الكتالوني.
وك ــان بــرشـلــونــة أعـلــن األح ــد تمديد
عـقــد ال ــاع ــب ،ال ـبــالــغ  24عــامــا ،خمسة
أعوام ،ما سيبقيه في صفوف النادي حتى
نهاية موسم .2023-2022
وقال بارتوميو ،خالل مؤتمر صحافي
عقده فــي "كــامــب نــو" ،بعد تجديد العقد،

"إنه عقد لفترة طويلة مع بند جزائي يصل إلى
 500مليون يــورو ،نعتقد أنــه مع هــذا البند لن
يفكر أي شخص في الـقــدوم إلــى هنا (للتعاقد
مع أومتيتي)".
وأكد أن تمديد عقد الفرنسي هو "أفضل خبر
لعشاق النادي البرشلوني .هذا الالعب بات مهما
جدا للفريق .وبدون صامويل لن يكون الفريق
هو ذاته ونحن في حاجة إليه".
وانضم أومتيتي الى برشلونة قادما من ليون
الفرنسي عام  ،2016في صفقة قدرت قيمتها بـ25
مليون ي ــورو ،فيما عدته الصحافة االسبانية
أفـضــل تعاقد فــي عهد بارتوميو ال ــذي يتولى
رئاسة النادي منذ عام .2014
وكانت قيمة البند الجزائي في العقد السابق

محددة بـ 60مليون يورو ،ما أثار اهتمام أندية
أوروبية بالتعاقد معه ،السيما ألن هذا المبلغ
"م ـتــواضــع" إذا تـمــت مـقــارنـتــه بصفقات أخــرى
لمدافعين ،مثل الهولندي فيرجيل فان دايك (من
ساوثمبتون إلى ليفربول اإلنكليزيين مقابل 84
مليون ي ــورو) ،والفرنسي إيمريك البــورت (من
أتلتيك بيلباو اإلسباني الى مانشستر سيتي
اإلنكليزي لقاء  70مليون يورو).
وقطع أومتيتي انخراطه في معسكر المنتخب
الفرنسي التحضيري لمونديال روسيا ،2018
لتوقيع العقد أمس األول ،وقــال خالل المؤتمر
الصحافي" :أنا متوتر قليال ألني سأتابع حلمي
هنا .منذ اليوم االول في برشلونة شعرت وكأني
في منزلي ،وأريد أن أبقى لفترة  15عاما".

أكــد مهاجم بولونيا سيموني فـيــردي موافقته
على االنتقال اعتبارا من الموسم المقبل ،من فريقه
الحالي بولونيا الى نابولي وصيف بطل الدوري
االيـطــالــي لـكــرة الـقــدم ،وال ــذي سيكون فــي الموسم
الجديد بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي.
وكان سيموني ( 25عاما) رفض عرضا لالنتقال
الى نابولي في يناير الماضي ،لكنه أكد استعداده
للعب الى جانب زميله في المنتخب المهاجم الدولي
لورنتسو انسينيي.
وق ــال سـيـمــونــي بـعــد ت ـعــادل ايـطــالـيــا وهــولـنــدا
 1-1أم ــس األول فــي تــوريـنــو "حــرصــت دائ ـمــا على
االس ـت ـمــرار .لـقــد قـلــت فــي يـنــايــر ان ــي اري ــد ان انهي
الموسم مع بولونيا".
وأوضـ ــح ان ذل ــك ال ــرف ــض "ل ــم يـكــن ل ــه أي عــاقــة
بنابولي" ،كما ان الموافقة الحالية "ليس لها أي

ً
كاريوس عانى ارتجاجا في الدماغ أمام الريال
أصيب حــارس مرمى ليفربول االنكليزي األلماني لوريس
كــاريــوس بارتجاج فــي الــدمــاغ فــي الـمـبــاراة النهائية لــدوري
أبطال أوروبا في كرة القدم ،بحسب طبيبين في مدينة بوسطن
األميركية أجريا له فحوصا.
وارتكب كاريوس هفوتين قاتلتين في المباراة ساهمتا في
تسجيل ريال هدفين من أهدافه الثالثة ،علما انه فاز في المباراة
بنتيجة  3-1وأحرز لقب دوري األبطال للمرة الثالثة تواليا.
اال ان الحارس االلماني الذي بكى في نهاية المباراة واعتذر
إلــى المشجعين ،شكا قبل دقــائــق مــن ارتـكــابــه الخطأ األول،
تعرضه لضربة بالكوع من قائد ريال سيرجيو راموس.
وأظـهــرت اللقطات حصول االحتكاك ،من دون ان يحتسب
الحكم خطأ.
وفــي بـيــان مـشـتــرك ،أف ــاد الطبيبان روس زافــونــت ولينور
هيرجيه بــأن كــاريــوس خضع لمعاينة شاملة في مستشفى
ماساتشوستس العام في  31مايو ،أي بعد خمسة أيــام من
النهائي الذي أقيم في العاصمة األوكرانية كييف.
وأض ــاف الطبيبان ان الفحوص أدت الــى "االسـتـنـتــاج بأن
كاريوس تعرض الرتجاج خالل مباراة  26مايو" ،ملمحين الى
ان ذلك قد يكون قد أثر على أدائه ودفعه الى ارتكاب الخطأين.
وتــاب ـعــا" :خ ــال عملية تقييم ك ــاري ــوس ،كــانــت ال ـعــوارض

ً
االســاسـيــة واإلش ـ ــارات الـمــوضـعـيــة تظهر أن ــه عــانــى اخـتــاال
في (الوظائف) البصرية المكانية" ،وهي القدرة على تحليل
المعطيات البصرية حول أماكن وجود األشياء في المساحة
المحيطة بالشخص.
وارتكب كاريوس الخطأ األول
فـ ـ ـ ــي م ـ ـط ـ ـلـ ــع ال ـ ـش ـ ــوط
ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد نحو
دق ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ـي ـ ــن م ــن
ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى ب ـحــق
ك ـ ـ ــوع رام ـ ـ ـ ــوس،
ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــام
بـ ـتـ ـم ــري ــر الـ ـك ــرة
بيده دون التنبه
إل ـ ـ ــى وج ـ ــود

مهاجم ريــال الفرنسي كريم بنزيمة على مقربة منه ،وتمكن
األخـيــر مــن قطع مـســار الـكــرة برجله وتحويلها إلــى المرمى
الخالي.
أمــا الخطأ الثاني فكان فــي التصدي لتسديدة بعيدة من
الويلزي غاريث بايل ،بدت انها في متناول كاريوس،
قبل ان ترتد من يديه إلى داخل الشباك ،معلنة
تسجيل ريال الهدف الثالث.
واع ـت ـبــر الـطـبـيـبــان أن االخ ـت ــاالت
الــوظ ـي ـف ـيــة ل ــدى ك ــاري ــوس م ــن ج ــراء
تعرضه لالرتجاج "قــد تؤثر على
األداء" ،م ــؤ ك ــد ي ــن ان ا ل ـح ــارس
ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  24عــامــا
يتعافى بشكل "كبير وثابت"
منذ إصابته باالرتجاج.

عالقة بـقــدوم أنشيلوتي" ،متابعا "كــان لــي حديث
قصير معه ،لكنه كان حديثا رسميا".
وتابع" :أردت انهاء الموسم مع بولونيا وإظهار
امتناني لهم لدعمهم لي".
وأه ــدر فـيــردي الــذي خــاض مـبــاراتــه الــرابـعــة مع
المنتخب االيطالي منذ استدعائه ا لــى التشكيلة
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،فــرصـتـيــن لـتـسـجـيــل اول اه ــداف ــه
الدولية.
وسجل فيردي  10اهداف في الموسم المنصرم
لبولونيا ال ــذي انـضــم الـيــه قــادمــا مــن كــاربــي بعد
هـبــوط االخـيــر الــى الــدرجــة الثانية فــي  ،2016كما
دافع عن ألوان تورينو ونادي بداياته ميالن .وأنهى
بولونيا الموسم في المركز الخامس عشر برصيد
 39نقاط بفارق  4نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

بورتو يعتزم ضم البرازيلي بدرو
يـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ب ـ ـ ــورت ـ ـ ــو
الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي ض ـ ـ ــم الـ ـظـ ـهـ ـي ــر
األيـمــن البرازيلي جــواو بــدرو
ماتورانو دوس سانتوس في
أول تعاقداته للموسم المقبل،
حسبما كـشـفــت ام ــس تـقــاريــر
إخبارية.
وأوضحت صحيفة ريكورد
البرتغالية أن الالعب البالغ من
العمر  21عاما موجود حاليا
فـ ــي م ــدي ـن ــة بـ ــورتـ ــو مـ ــن أج ــل
الخضوع للفحوصات الطبية
التمهيدية لتوقيع العقد.
وذك ــرت الــدوريــة الرياضية
أن ضـ ــم ال ـظ ـه ـي ــر الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
س ـي ـص ـب ــح الع ـ ـب ـ ــا رسـ ـمـ ـي ــا لـ ـ
"التنانين" اليوم أو غدا.
ول ـع ــب ج ـ ــواو ب ـ ـ ــدرو ،ال ــذي
ظهر في فرق الناشئين بنادي
ب ــالـ ـمـ ـي ــراس ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ،فــي
صـفــوف الـفــريــق األول ،عندما
كان عمره  17عاما ،ووقع العام
الماضي عقدا امتد عاما واحدا
للعب بقميص باهيا المحلي.

بدرو

ويعتزم بورتو ضم الالعب
ال ـش ــاب إزاء احـتـمــالـيــة رحـيــل
الـ ـظـ ـهـ ـي ــري ــن دي ـ ــوج ـ ــو دالـ ـ ــوت
وريكاردو بيريرا إلى مانشستر
يونايتد وليستر اإلنكليزيين.
(إفي)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور
زمن عبدالله السالم ٥

مكتب االستثمار
والمفاجأة

الوضع عندنا منكوس

أ .د .غانم النجار

ال تحسبونها نكتة ...ألن صار لي
أسـبــوعـيــن أدور ش ـهــادة الــدك ـتــوراه
التي حصلت عليها في عام ...1975
دار راسي وأنا أبحث عن أثر لها ،ولم
ً
أجــدهــا! طبعا داخــت زوجـتــي ،وهي
ت ــ ّ
ـدور م ـعــاي وتـســألـنــي بــاسـتـمــرار:
لماذا تبحث عنها وأنــت على وشك
التقاعد؟! وأسوي نفسي ما سمعت،
ً
ولـ ـك ــن "وف ـ ـقـ ــا إلحـ ـص ــائـ ـي ــات دي ـ ــوان
الخدمة المدنية ،فإنه نما عدد حملة
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه خ ـ ــال ث ـم ــان ــي س ـن ــوات
بـنـسـبــة  82ف ــي ال ـم ـئــة ،ون ـم ــا حملة
الماجستير بنسبة  130فــي المئة،
ً
ووفقا لمعلومات خاصة من الديوان،
فإن  91في المئة من حملة الدكتوراه
و 88في المئة من حملة الماجستير
حصلوا عليها وهم على رأس عملهم
دون إذن دراسة".

مع مرور الزمن تحول مكتب االستثمار في لندن من
مجرد مكتب صغير يدير الفوائض المالية الكويتية
في بورصة لندن ،ومن مجرد استفادة بريطانية لدعم
منطقة اإلسترليني سنة  ،١٩٥٣وهو هدف محدود ،إلى
أن أصبح المصدر الثاني للدخل في الكويت ،وشب ذلك
المكتب المشكوك فــي بعده االستراتيجي عــن الطوق
ً
ً
إلى أن أصبح مؤسسة كبرى ،ثم صندوقا سياديا يعد
ً
واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن االخـ ـت ــاالت الـهـيـكـلـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة .هـكــذا
هــي الكثير مــن األ ف ـكــار تـبــدأ بتصور معين ،قــد يكون
ً
ً
ً
مــر فــو ضــا  ،ثــم يصبح ذ لــك التصور شيئا آ خــر ،خادما
ألهداف متعددة.
توجه الشيخ عبدالله السالم للوفد المالي البريطاني،
الذي جاء ليقنعه بضرورة استثمار الفوائض النفطية
الكويتية في بورصة لندن ،بالسؤال التالي" :بصرف
الـنـظــر عــن أنـنــي غـيــر متحمس لـفـكــرة االسـتـثـمــار ،هل
ممكن أن توضحوا لي باسم من ستكون هذه الفوائض
المالية؟" ،لم يفهم رئيس الوفد السؤال ،ألنه ضمني فإن
األموال الخاصة بالكويت في بريطانيا يتم تسجيلها
ً
عادة باسم الحاكم ،أخذا باالعتبار أن األموال الموجودة
بحساب خاص لم تكن كبيرة .أما اآلن فالمسألة مختلفة
ً
تماما .أدرك الشيخ حيرة رئيس الوفد فتوجه بسؤال
ً
آخر أكثر تركيزا وأكثر دقة" :كيف تطبق ضريبة التركات
عـنــدكــم فــي بــريـطــانـيــا؟ أال تـقــوم الــدولــة بخصم نسبة
كبيرة من أموال المتوفى؟" ،واستطرد الشيخ" :في حالة
أن هذه الفوائض مسجلة باسمي الشخصي فإنه عند
وفاتي ستقوم الدولة البريطانية بخصم نسبة كبيرة
ً
من هذه األمــوال ،أيا كان شكل تلك األمــوال ،عقارات أو
ً
ً
نـقــدا أو أوراق ــا مالية أو غير ذلــك؟ هــل هــذا صحيح؟"،
اسـتـغــرب الــوفــد مــن دقــة ال ـســؤال ،ولـكــن اإلجــابــة كانت
واضحة" :نعم فخامتكم هكذا هي القوانين البريطانية".
وهـنــا كــان الـمــوقــف ال ــذي أث ــار الـمــزيــد مــن االسـتـغــراب،
حين قال الشيخ" :ولكن هذه األموال هي ليست أموالي
الشخصية ،بل هي أ مــوال الكويت والكويتيين .فكيف
ستحلون هــذه المشكلة؟" ،واستمر الشيخ " :لــو كانت
أموالي الشخصية فال بأس ولكنها ليست كذلك" .جرى
ذلك في غرفة مغلقة دون إعالن.
ً
لم يتوقع الوفد سؤاال من هذا الوزن ،فلم يكونوا قد
هيأوا أنفسهم لذلك ،خاصة أنهم ال يملكون الصالحية
في البت في مثل هــذه الموضوعات ،واستثنائها من
أي التزامات ضريبية أو غير ذلك ،فالمسألة بالنسبة
لهم كانت مجرد إقناع الشيخ باستثمار فوائضه .لذلك
توقف مسار النقاش ،وسيطر على الموقف هدوء مزعج،
وكأن على رؤوسهم الطير ،فال طاروا وال طار الطير.
اضطر الوفد إلى المغادرة ليحلوا المشكلة التي لم
يكونوا قد حضروا لها ،وعادوا من حيث جاء وا بخفي
حنين ،وهو مثل يضرب عادة على الالشيء .المسألة
لم تنته هنا.

د .ناجي سعود الزيد
إذا كــانــت ه ــذه األرقـ ـ ــام صحيحة
فإنها بال شك كارثة تستحق إعادة
النظر
ً
ف ــي قـيـمــة ت ـلــك ال ـش ـه ــادات ثـقــافـيــا
ً
وعلميا ،ولماذا تملك هذه الشهادات
أهـمـيــة؟ فــالــدك ـتــوراه ليست شـهــادة
فقط ،بل هي مدخل إلجــراء البحوث
الـعـلـمـيــة والـعـمـلـيــة وال ـحــدي ـثــة دون
إشــراف وباستقاللية تامة ،ومدخل
الك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــات وتـ ــأك ـ ـيـ ــدهـ ــا ب ــال ـع ـل ــم
والتجربة.
ً
المعرفة ليست إال مدخال لمستقبل
م ـل ــيء بــال ـب ـحــوث ال ـع ـل ـم ـيــة األم ـي ـنــة
وال ـصــادقــة الـتــي يـبــذل بـهــا الباحث
ً
جهدا ،ويسهر الليالي لكي ينشرها
في مجالت علمية محترمة.
لــذلــك ق ــررت عندما أجــد شهادتي
ّ
لـ ـل ــدكـ ـت ــوراه أن أمـ ــزق ـ ـهـ ــا وأح ــرقـ ـه ــا

وأعدمها من الوجود حتى ال أتساوى
م ـ ــع م ـ ــن أراد أن يـ ـتـ ـب ــا ه ــى بـ ـش ــراء
الـمــاجـسـتـيــر وال ــدكـ ـت ــوراه ،وآمـ ــل أن
يكون الخبر المنشور بـ"الواتساب"
غير صحيح.
على فكرة ،إذا كان  91في المئة من
حملة الــدك ـتــوراه و 88فــي المئة من
حملة الماجستير حـصـلــوا عليها،
و ه ـ ــم ع ـل ــى رأس ع ـم ـل ـهــم دون إذن
دراسـ ـ ــة ،ف ـهــل ال ـب ـق ـيــة ،وه ــم األق ـل ـيــة،
ً
هــم ف ـعــا مــن داوم ودرس وامـتـحــن
لسنوات للحصول على الماجستير
والدكتوراه؟! كأن الوضع عندنا في
الكويت "منكوس".

األردن...
و«األشقاء»!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

ك ـ ــان األخـ ـط ــر ع ـل ــى األردن ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وه ـ ــم ي ــواجـ ـه ــون ه ــذه
التحديات وه ــذه االسـتـحـقــاقــات ،أنـهــم شـعــروا فــي لحظة
مـعـيـنــة أن ـه ــم وح ــده ــم ،وأن ب ـعــض أش ـقــائ ـهــم ق ــد تـخـلــوا
عنهم بينما هم في حقيقة األ مــر يرابطون في هذا الممر
ً
االستراتيجي الخطير ج ــدا  ،و خــا صــة بالنسبة لألشقاء
الــذيــن يـتـصــدون للتحدي اإليــرانــي لـيــس فــي الـيـمــن فقط
بل في منطقة الخليج العربي كلها ،وحيث تمكنت إيران،
بالتآمر ،من إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة التي
كانت شملتها بـ"هاللها الطائفي" ا لــذي كانت رو جــت له،
ً
وحققت جزء ا منه في فترة مبكرة ليست بعيدة.
وال ـم ـعــروف أن ه ــذا ال ــذي شـهــده األردن ،ال ــذي ك ــان وال
يزال يشكل الخندق األمامي لمنطقة الخليج العربي ضد
كل محاوالت اختراقها ،سواء باإلرهابيين أو بالمخدرات
أو باألفكار الضالة والمضللة ،هو نتيجة عوامل كثيرة
وليس العامل االقتصادي وحده ،إذ إن ما جرى في سورية
وال ـعــراق ،ومــا يجري فــي لبنان ،وقبل ذلــك فــي فلسطين،
أشعرهم بأنهم مهددون ،وأنهم وحدهم ،فلجأوا إلى هذه
َّ
"الهبة" العفوية التي كان عنوانها "اشتراطات" صندوق
النقد الدولي واألوضاع االقتصادية المتردية.
وهنا فلعل ما عزز الشعور لدى غالبية األردنيين بأنهم
يرابطون في هذه الجبهة األمامية ،وفي هذا الممر الصعب
وح ــده ــم ،هــو أن ضـغــط ال ــدي ــون الـمـتــراكـمــة عـلـيـهــم ،التي
ترافقت مع ضغط صندوق النقد الدولي ،وإصدار مشروع
قانون الضريبة األخير ،قد أدى إلى هذا "االنفجار" الذي
اختلف عن انفجارات سابقة ،وأهمها في عام  ،1989بأنه
ً
جاء عفويا ،ولم تقف وراء ه ال جهة داخلية وال خارجية،
اللهم إال بعض الجيوب اإليرانية الضيقة ،وبعض "أتباع"
ً
هذا النظام السوري الذي كان قد هدد علنا بنقل ما عنده
إلى األردن ...إلى المملكة األردنية الهاشمية.
ً
ويقينا إن الرد على هذا كله ،وما أشعر األردنيين بأنهم
ليسوا وحدهم ،هو مبادرة األشقاء ،أي إخوتنا في الجنوب
وليس في الشمال ،إلــى إعــان وقوفهم إلــى جانب األردن
وشعب األردن ،ليس بالكالم فقط ،وإنما بالمساندة والدعم،
وه ــذا هــو مــا ب ــادرت إلـيــه المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة...
الـشـقـيـقــة ال ـك ـب ــرى ،ودول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة،
وبالطبع الكويت العزيزة التي عودتنا وعودت العرب كلهم
على مثل هذه المواقف النبيلة.
وح ـق ـي ـقــة ،وه ـ ــذا ي ـجــب أن ن ـقــولــه ل ـكــل ه ـ ــؤالء األش ـق ــاء
ً
األعــزاء ،وأيضا إلى مصر وأهلها الطيبين ،إن األردنيين
قد شعروا في لحظة معينة ،و هــذه كانت لحظة في غاية
الـصـعــوبــة ،أنـهــم وحــدهــم وأنـهــم مـتــروكــون للمرابطة في
هذا الممر الصعب ،بــدون أي إسناد من أشقائهم األقرب
إليهم ،لكن ما لبث أن اتضح لهم أن "الدم ما يصير َّ
ميه"،
وأن هــذه ال ــدول الشقيقة لــن تتخلى عــن هــذا الـبـلــد الــذي
يشكل خندقها المتقدم ،ويشكل شعبه جنود األمة العربية
ً
الذين يرابطون في هذا الخندق دفاعا عن هذه األمة ،التي
تواجه اآلن تحديات مصيرية ،والدليل هــذا ا لــذي يجري
ً
في فلسطين وسورية والعراق ولبنان ...وأيضا في ليبيا
والمغرب العربي كله.

تفعيل المناعة يشفي من سرطان الثدي
نـ ـج ــح عـ ـ ــاج ت ـج ــري ـب ــي فــي
مساعدة امرأة مصابة بسرطان
الثدي في مراحل متقدمة على
الشفاء ،من خالل تفعيل جهاز
ال ـم ـنــاعــة لــدي ـهــا ب ـعــدمــا عجز
العالج الكيميائي عن ذلك ،وفق
ما أعلن باحثون أمس األول.

وج ـ ـ ـ ـ ــرى اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار أن هـ ــذه
المريضة ،التي شكلت حالتها
ســاب ـقــة عــال ـم ـيــة ،ش ـف ـيــت منذ
عامين ،حسبما أعلن فريق من
الباحثين عمل على حالتها في
المعهد الوطني للسرطان في
بيتيسدا وجامعة ريتشموند

بوالية فيرجينيا األميركية.
وك ـ ـ ـ ــان وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ال ـص ـح ــي
ً
حرجا مع سرطان في مرحلة
انبثاث تمدد إلى أعضاء أخرى
بينها الكبد.
وأوضـ ـح ــت الـ ــدراسـ ــة ،الـتــي
نـ ـش ــرت ن ـت ــائ ـج ـه ــا فـ ــي مـجـلــة

وفيات

"نيتشر ميديسين" األميركية
أمـ ـ ــس ،أن ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرأة كــانــت
ً
في سن  49عاما عندما بدأت
الخضوع لتجارب بشأن هذه
"المقاربة الجديدة على صعيد
العالج المناعي".
وقــد أثبت العالج المناعي،

مواعيد الصالة

نجم عبدالله مندني كنكوني

منطقة ال ــروض ــة ،ق ،2ش يــوســف أبــوكـحـيــل،
نـســاء :الظهر ،ق ،3ش ،1م ،22ت،66788677 :
66233113

 64ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،رجـ ـ ــال :ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ،ق،7
ش ،777م ،316ن ـســاء :م ـبــارك الـعـبــدالـلــه ،ق،3
ش ،315م ،23ت66361320 :

محمد حمود السيف

 88عــامــا ،شـيــع ،رجـ ــال :ال ـس ــام ،ق ،1ش،114
م ،109نساء :النزهة ،ق ،1شارع الثعالبي ،م،4
ت99647966 ،66311137 :

محسن هويدي زعال البذالي

خليفة حسين زيد المسلم

سميرة فرحان سرور

 73عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،رجـ ـ ـ ــال :ص ــال ــة دسـ ـم ــان،

 89عاما ،شيع ،رجال :الخالدية ،ق ،3ش عبدالله
الـخـلــف الـسـعـيــد ،م ،40ن ـســاء :الـخــالــديــة ،ق،3
ش ،37م ،40ت99799771 ،99779577 :

 82عاما ،شيع ،الصليبيخات ،ق ،3ش ،112م،11
ت99015564 :

الفجر

الذي يحفز عمل جهاز المناعة،
فعاليته لدى مرضى مصابين
بــأنــواع سرطانية عــدة تشمل
ال ـ ــرئ ـ ــة وع ـ ـنـ ــق ال ـ ــرح ـ ــم وال ـ ـ ــدم
(لوكيميا) والجلد (ميالنوما)
وال ـب ــروس ـت ــات .وع ـلــى صعيد
ســرطــانــات المبيض واألمـعــاء
والـثــدي ،ال تــزال هــذه الفعالية
ً
بحاجة إلثباتها علميا.
وقامت الطريقة المستخدمة
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ع ـلــى سحب
خ ــاي ــا ل ـم ـف ــاوي ــة م ــن ال ـج ـهــاز
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـم ــريـ ـض ــة
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـهـ ـ ــا وإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
زرع ـهــا .وبـعــد أخــذهــا مــن ورم
سرطاني ،فــرزت هــذه الخاليا
لمعرفة أي منها تتعرف إلى
الخاليا السرطانية .وقد "أعيد
تنشيطها" لجعلها تتصدى
لهذه الخاليا كما أرفقت بـ"مادة
مثبطة لنقاط التحكم المناعي"
بهدف تفعيل الهجوم المضاد
لجهاز المناعة.
وقــد أوضــح الباحثون أنهم
ً
ً
أن ـج ــزوا بــذلــك ع ــاج ــا م ـضــادا
للسرطان "يتكيف بدرجة عالية
ً
مع الحالة" ،مما أتــاح "تقلصا
ً
تاما للورم".
(أ ف ب)

الطقس والبحر

03:14

الشروق

04:48

الصغرى

27

الظهر

11:47

أعلى مد

ً
 05:44صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 03:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:45

ً
أدنى جزر  10:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:16
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 11:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

اإلعالنات:

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

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
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