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«بورات» لباميال أندرسون يوصد
أبواب قاعة سينما في الجزائر ص 15

األمير :الوقوف في وجه مثيري
النعرات الطائفية والقبلية

«أدعو السلطتين إلى المزيد من التعاون لتعزيز مسيرة العمل الوطني المشترك»
«على الجميع إدراك ما يحدث حولنا
من متغيرات واستشعار المخاطر
التي لسنا بمعزل عنها»

«أحث الشباب على ممارسة األعمال
الحرة والمهنية وإقامة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة»

«أجدد الثقة بإعالمنا وأدعوه
إلى تعزيز الروح الوطنية وإشاعة
أواصر المحبة بين أفراد المجتمع»

شدد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد على ضــرورة التكاتف
ً
ً
والوقوف صفا واحــدا في وجه كل من يحاول إثــارة النعرات الطائفية
ً
والقبلية والنزاعات وتهديد الوحدة الوطنية ،داعيا الجميع إلى إدراك ما
يحدث في المنطقة من متغيرات ،وأن يستشعر طبيعة الظروف واألوضاع
الراهنة والمخاطر "التي لسنا بمعزل عنها ،واستخالص العبر منها
ً
حفاظا على أمن الوطن وسالمته".
ودع ــا س ـمــوه ،فــي كلمته مـســاء أم ــس بمناسبة الـعـشــر األواخـ ــر من
رم ـضــان ،أع ـضــاء السلطتين التشريعية والـتـنـفـيــذيــة ،إل ــى الـمــزيــد من
التعاون ،وتضافر الجهود" ،لتعزيز مسيرة العمل الوطني ،ودفع عملية
التنمية والبناء ،وإلــى النهوض باقتصادنا الوطني ،وتنويع مصادر
الدخل ،وترشيد اإلنفاق".
وبينما أكــد سـمــوه ض ــرورة تذليل كــل العقبات والـمـعــوقــات لتلبية
التطلعات والـطـمــوحــات الـمـنـشــودة للمواطنين ،ج ــدد الـثـقــة بــاإلعــام
ً
الكويتي ،داعيا إياه إلى بذل المزيد من العمل ،واالهتمام بتعزيز الروح
الوطنية ،وإشاعة أواصــر المحبة والـتــواد بين أفــراد المجتمع ،وطرح
القضايا التي تهم المواطنين دونما تهويل أو إثارة.
وشــدد سموه على أهمية العمل على تنمية قــدرات الشباب ،وصقل
مهاراتهم ،وتحصينهم من األفكار الضالة والسلوك المنحرف ،وغرس
ً
روح ال ــوالء وال ــوف ــاء لـلــوطــن فــي نـفــوسـهــم ،داع ـيــا إيــاهــم إل ــى استغالل
الفرص التي باتت مواتية أمامهم ،واالسـتـفــادة مما تقدمه الــدولــة من
امتيازات محفزة من خالل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،لممارسة األعمال الحرة والمهنية ،وإقامة 02

١٧
ً
األمير ملقيا كلمته أمس بمناسبة العشر األواخر من رمضان

● الحربش :نحن في دوامة ...والقادم أسوأ إن لم نتداركه
● الطبطبائي :التعصب الطالبي أحد اإلفرازات السيئة للصوت الواحد
● الفضل :مهلة استجواب الصبيح بشأن جمعية الشفافية تنتهي اليوم
تواصلت ردود الفعل النيابية
الـ ــراف ـ ـضـ ــة لـ ـظ ــاه ــرة اإلعـ ــانـ ــات
«القبلية» في الجامعة ،لتتفق مع
افتتاحية «الجريدة» التي حذرت
مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــذا ال ـ ـطـ ــرح عـلــى
الوحدة الوطنية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .ج ـم ـع ــان
الـحــربــش« :أتـفــق مــع مــا ورد في
االف ـت ـتــاح ـيــة ،فـنـحــن ف ــي دوامـ ــة،
ولـ ــن ن ـخ ــرج م ـن ـهــا ق ـبــل إص ــاح

ي ـح ــدث م ــن الـطـلـبــة م ــن تعصب
قبلي هو أحــد اإلف ــرازات السيئة
لـ ـ «الـ ـص ــوت ال ــواح ــد» الـ ــذي عــزز
الفئوية والعنصرية.
وقال الطبطبائي ،لـ«الجريدة»،
إن «تلك اإلفــرازات انعكست على
انتخابات المجلس البلدي قبل
الـتـعـصــب ال ـط ــاب ــي ،إذ شـهــدنــا
تعميق القبلية والفئوية ،ال في
ف ـئــة ال ـك ـب ــار وال ـش ـب ــاب فـحـســب،
ً
ب ــل حـتــى بـيــن األطـ ـف ــال» ،مــؤكــدا
أن «الـقـبـلـيــة الـبـغـيـضــة 02

اقتصاديات

تقرير اقتصادي

«احتياطي األجيال» و«التأمينات»...
ليس كل سكوت من ذهب
١٠

الرشيدي :تصدير
أول شحنة من النفط
الخفيف نهاية يونيو
أعلن وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء
بخيت الرشيدي نجاح شركة نفط الكويت
ف ــي إن ـت ــاج وف ـص ــل ال ـن ـفــط ال ـخ ــام الـخـفـيــف
المنتج من «وح ــدات اإلنـتــاج الجوراسية»،
ً
كــاش ـفــا ع ــن اس ـت ـعــداد ال ـكــويــت إلت ـم ــام أول
عملية تـصــديــر لـهــذا ال ـنــوع مــن الـنـفــط في
تاريخها بنهاية الشهر الجاري.
وقـ ـ ــال الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ق ـطــاع
التسويق العالمي بمؤسسة البترول يعكف
ً
حــا لـيــا على التجهيز لتصدير هــذا النوع
ً
م ــن ال ـن ـفــط ،مــوض ـحــا أن ــه «يـتـمـيــز ب ـجــودة
عــالـيــة وم ـح ـتــوى كـبــريـتــي مـنـخـفــض ،مما
يحقق عوائد مجزية للكويت في األســواق
العالمية».
إلــى ذل ــك ،كشف مـســؤول تنفيذي ب ــارز أن
ثاني مصفاة نفط في فيتنام ،والتي ستعالج
ً
ً
في األغلب نفطا مستوردا من الكويت ،ستدخل
مرحلة التشغيل الكامل أوائل أغسطس ،وهو
ما سيخفض اعتماد فيتنام على المنتجات
المكررة المستوردة.
02

أكاديميا

أوتار

المحكمة أجلت القضية إلى  20الجاري

●

ناصر الصباح :تضحيات
شهدائنا محل فخر واعتزاز
القيادة والشعب

الجامعة تستقبل طلبات
االلتحاق إلكترونيًا بدءًا
من  13الجاري

اتفاق نيابي مع افتتاحية ةديرجلا.
الرافضة لـ «اإلعالنات القبلية»
فهد التركي ومحيي عامر

٠٣

٠٩

ترفض
«الجنايات»
الملفات»:
«فقد
ً
إخالء سبيل  5محامين وتحبس سادسا

النظام االنتخابي ،واالنتقال إلى
ال ـقــوائــم الـنـسـبـيــة وف ــق بــرنــامــج
عمل وطني».
وأك ــد الـحــربــش ،لــ«الـجــريــدة»،
أن «ا لـعــا ئـلــة والقبيلة والطائفة
ً
ً
لم تعد مكونا اجتماعيا ،بل هي
المكون السياسي المهيمن بعد
مرسوم الصوت الواحد ،والقادم
أسوأ إن لم نتداركه».
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ـن ــائ ــب
وليد الطبطبائي رفضه ظاهرة
ً
اإلعــانــات القبلية ،مــؤكــدا أن ما

محليات

«زين السعودية»:
إعادة تمويل عقد مرابحة
بـ  5.9مليارات ريال
١١

●

حسين جاسم جمع
بين جمال المظهر
وعذوبة الصوت

حسين العبدالله

رفـضــت محكمة الـجـنــايــات أم ــس بــرئــاســة الـمـسـتـشــار عبدالله
العثمان إخالء سبيل  5محامين متهمين في قضية "فقد الملفات"،
وأمرت بالقبض على محام سادس مخضرم وحاجب وحبسهما
على ذمة القضية ،كما أمرت بإلقاء القبض على مندوب محام هارب،
في حين قررت تأجيل نظرها إلى جلسة  20الجاري لالطالع من
قبل الدفاع.
وشهدت جلسة المحكمة أمــس مرافعة من محامي المتهمين
ً
تضمنت انتقادا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية،
كما شـهــدت مطالبات بــإ خــاء سبيل المحامين المتهمين ،لكن
المحكمة رفضت هذه المطالبات.
ً
وتوجه النيابة العامة إلى  15متهما في القضية وقائع تتعلق
بــاالسـتـيــاء وغـســل األم ـ ــوال ،وإف ـشــاء األس ـ ــرار ،وال ــرش ــوة بـحــق 6
محامين وموظفين في المحكمة وحاجب جلسة وموظفين بمكاتب
المحامين ،بعدما حققت في وقائع فقد ملف شركة تيماس.

استقرار األسهم
و«ناسداك»
ً
األميركيةً ...
يحقق إغالقا قياسيا ١٤

األزمة السورية تحضر
فجأة على حدود لبنان
أزمة روسية  -إيرانية في القصير
وواشنطن تحيي «الترسيم»

سوريون يواكبون انتشار قوة من الشرطة
العسكرية الروسية في حمص أمس (أ ف ب)

وجد لبنان نفسه فجأة في قلب األزمة
السورية ،التي حاول على مدى  7أعوام
تجنب االنــزالق إلى نيرانها .فمن جهة،
أث ـ ــار االنـ ـتـ ـش ــار الـ ــروسـ ــي االسـ ـتـ ـف ــزازي
إلي ــران فــي بـلــدة القصير ،على الـحــدود
مع لبنان ،والتي تمتلك رمزية لدى حزب
الله ،أسئلة في بيروت ،ومن جهة أخرى،
أعــادت واشنطن طــرح موضوع ترسيم
الـحــدود اللبنانية  -السورية ،فيما بدا
أنه تحرك لحلحلة كل العقد التي تسرع
الحل الشامل في سورية.
وك ــان ــت م ــوس ـك ــو ع ـم ـقــت خــافــات ـهــا
مــع ط ـهــران فــي ســوريــة ،بــإقــدامـهــا على
نـشــر قــواتـهــا فــي القصير دون تنسيق
سابق ،وطلبها من الميليشيات 02

مسك وعنبر

٢٤

بشرى :للعمل مع عادل
إمام قيمة كبيرة

دوليات

26
طهران تعرقل المفتشين
وواشنطن تحذرها
من «التخصيب»

رياضة

٢٧
«فيفا داي» يتحكم
في انطالق بطوالت
الموسم المقبل

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد والمبارك
اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد بـقـصــر
السيف ،صباح أمس ،سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،ب ـعــث سـمــوه
ببرقية تهنئة إ لــى ملك السويد
كارل غوستافّ ،
عبر فيها سموه
ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد وسمو
رئيس مجلس الــوزراء ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

ً
األمير مستقبال جابر المبارك أمس
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استقباالت ولي العهد
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد بـقـصــر
الـ ـسـ ـي ــف ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ك ـمــا
استقبل سمو و لــي العهد نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.

ً
ولي العهد مستقبال الجراح أمس

ممثل األمير يقدم العزاء إلى ملك البحرين قنصلية الكويت بفرانكفورت
تصدر تعليمات للراغبين في زيارة ألمانيا

قـ ــدم م ـم ـثــل س ـم ــو أم ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد ،سمو الشيخ
نــاصــر الـمـحـمــد ،وال ــوف ــد الـمــرافــق
واج ــب الـ ـع ــزاء ،م ـســاء أم ــس األول،
إلى ملك البحرين حمد بن عيسى،
ورئيس وزراء البحرين األمير خليفة
بن سلمان ،وولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء األم ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن حـمــد،
وألســرة آل خليفة ،بوفاة المغفور
له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله
بن خالد بن علي آل خليفة ،رئيس
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
ونقل ممثل سموه تعازي سمو
األمـيــر وسـمــو ولــي العهد وشعب
الكويت بوفاة الراحل.
وقد رافق ممثل سموه وفد ضم
كال من المستشار بالديوان األميري
الشيخ محمد الخالد ،والمستشار
بالديوان األميري الشيخ فهد سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،وال ـش ـيــخ خــالــد ال ـبــدر،
ونائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ محمد العبدالله ،والشيخ
عبدالله ناصر الصباح.

«الخارجية» :عالقتنا بالواليات
المتحدة استراتيجية

ممثل صاحب السمو خالل تقديم واجب العزاء

أصدرت قنصلية الكويت في مدينة
فرانكفورت األلمانية تعليمات جديدة
للرعايا الكويتيين الراغبين في السفر
الــى ألمانيا ســواء لغرض السياحة او
العالج.
وناشدت القنصلية في بيان لـ «كونا»
المواطنين الراغبين في زيارة ألمانيا
ضرورة االلتزام بالقوانين والتعليمات
المتبعة في البالد ،مؤكدة انها على اتم
االستعداد لتقديم المساعدة للمواطنين
الكويتيين.
ووفـ ــق ال ـب ـيــان فــإنــه ع ـلــى الــراغـبـيــن
بــال ـس ـفــر الـ ــى أل ـم ــان ـي ــا ك ـم ـح ـطــة اول ــى
الـحـصــول عـلــى تــأشـيــرة (شـيـنـغــن) من
السفارة األلمانية فقط دون غيرها من
السفارات االوروبية االخرى ،وعلى من
يــرغــب فــي الـسـفــر ال ــى ألـمــانـيــا بغرض
العالج إصدار تأشيرة خاصة بالعالج
مــن ال ـس ـفــارة األلـمــانـيــة وذل ــك لـتـفــادي
المساء لة القانونية من قبل السلطات

األلـمــانـيــة وبــالـتــالــي تسهيل إج ــراء ات
تمديد االقامة بعد ذلك ان تطلب األمر.
وأضاف ان صالحية تأشيرة (شينغن)
ال تخول صاحبها االقامة لفترة تتعدى
 90يــومــا بـشـكــل م ـتــواصــل ،وان كانت
مــدة صالحية التأشيرة سنة او اكثر،
اذ ي ـجــب ع ـلــى ح ــام ــل هـ ــذه ال ـتــأش ـيــرة
مغادرة المانيا ومنطقة (شينغن) قبل
تجاوز  90يوما.
ودعا البيان مسافري (الترانزيت) الى
دول العالم عدا دول االتحاد األوروبي
عبر مطار فرانكفورت الحصول على
تــأش ـيــرة شـيـنـغــن ف ــي ح ــال تــواجــدهــم
ســاعــات طــويـلــة ورغـبـتـهــم فــي االقــامــة
بفندق المطار قبل السفر الي وجهتهم
اال خ ـيــرة حيث ان السلطات األلمانية
ال تسمح بدخول الفندق لمن ال يحمل
تأشيرة.
وعن الرعايا الكويتيين من حاملي
ال ـ ـجـ ــوازات ال ـخ ــاص ــة والــدب ـلــومــاس ـيــة

االلكترونية قال البيان ان هؤالء الرعايا
معفيون من تأشيرة شيغن ،اذ يمكنهم
ال ــدخ ــول ال ــى ألـمــانـيــا االت ـحــاديــة دون
الحصول على تلك التأشيرة.
ونـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــدت الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة ض ـ ـ ـ ــرورة
االحـ ـتـ ـف ــاظ بــال ـتــأم ـيــن ال ـص ـح ــي ال ــذي
تــم اسـتـخــراجــه عند تقديم التأشيرة،
وذلـ ـ ــك الس ـت ـخ ــدام ــه اذا ت ـط ـلــب األمـ ــر،
اذ انـ ــه يـمـكــن ق ـب ــول هـ ــذا ال ـتــأم ـيــن في
بعض المستشفيات والمراكز الطبية
والمصحات االلمانية.
ووفق البيان فإن القوانين الجمركية
فــي الـمـطــارات االلمانية تسمح بجلب
 200سيجارة او  250غراما من التبغ
المعسل للشخص الواحد عند دخوله
األراضـ ــي األلـمــانـيــة وف ــي حــالــة ادخ ــال
كـمـيــات اكـبــر مــن ذل ــك فعليه اإلفـصــاح
عنها لدى جمارك المطار ألن القوانين
الجمركية تفرض رسوما على الكميات
اإلضافية والمحددة سلفا.

ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
أن ما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية
بشأن ما دار خالل لقاء سفير الكويت لدى
الواليات المتحدة األميركية ،الشيخ سالم
الـصـبــاح ،مــع مستشار الــرئـيــس األميركي
غــاريــد كــوشـنــر ،مــن ع ـب ــارات تــوحــي بعدم
ارتـيــاح اإلدارة األميركية لموقف الكويت
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ح ـيــال ب ـعــض الـقـضــايــا
المطروحة على المجلس ال ّ
يعبر عن طبيعة
وعمق العالقات الكويتية  -األميركية ومدى
التنسيق الجاري بين البلدين ،باعتبارهما
ض ـم ــن ت ـح ــال ــف اس ـت ــرات ـي ـج ــي ويــربـطـهـمــا
شراكة استراتيجية على كل المستويات،
فضال عن التشاور القائم بينهما في إطار
مجلس األمن.
وأشـ ــاد الـمـصــدر فــي تـصــريــح لـ ـ «كــونــا»
ب ــال ــدور ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه ال ـس ـف ـيــر ال ـص ـبــاح
فــي تـعــزيــز عــاقــات الـبـلــديــن وب ـمــا يربطه
ب ـم ـســؤولــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة م ــن صــات
وط ـيــدة واح ـت ــرام مـتـبــادل يـتــم مــن خاللها
التواصل وفق أطر التحالف االستراتيجي
الذي يربط البلدين.

 4شركات تقاضي «الموانئ» إللغاء «السوداء»
«اإلدارية» تنظر الطلب المستعجل في  2سبتمبر
●

حسين العبدالله

ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ــداعـ ـي ــات ق ــرار
م ــؤس ـس ــة الـ ـم ــوان ــئ وض ـ ــع ع ــدة
شــركــات ضمن القائمة الـســوداء
لعدم تعامل المؤسسة واإلدارات
التابعة لها معها بسبب أحكام
ق ـض ــائ ـي ــة ودع ـ ـ ـ ـ ــاوى م ـت ـب ــادل ــة،
أقامت أربــع شركات دعــوى ضد
«الـ ـم ــوان ــئ» ،إلل ـغ ــاء ه ــذا ال ـق ــرار،
وحددت المحكمة اإلدارية جلسة
الثاني من سبتمبر المقبل لنظر
القضية.
وتطالب الشركات بوقف قرار
وضعها ضمن القائمة السوداء

ب ـص ـفــة مـسـتـعـجـلــة ،وتـمـكـيـنـهــا
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــدات
أو ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــا ق ـ ـصـ ــات أو ا لـ ـعـ ـق ــود
االستشارية مع مؤسسة الموانئ،
داعية إلى الغاء القرار لمخالفته
أحكام القانون.
وأبـ ـلـ ـغ ــت م ـ ـصـ ــادر ق ــان ــون ـي ــة
بـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى ،أن األخ ـ ـيـ ــرة،
باعتبارها النائب القانوني عن
الهيئات والمؤسسات الحكومية
أمــام القضاء ،ستعد ،بالتنسيق
مع «الـمــوانــئ» ،الــدفــاع القانوني
لجلسة  2سبتمبر المقبل ،والرد
عـلــى ا لـطـلــب المستعجل المقام
من الشركات.

وكانت الشركات تظلمت ضد
ق ـ ـ ــرار وض ـع ـه ــا ض ـم ــن ال ـقــائ ـمــة
السوداء ،ولم ترد المؤسسة على
هذا التظلم ،بينما أكدت «الفتوى»
في مذكرة لها نشرتها «الجريدة»
ب ـتــاريــخ  15مــايــو ال ـم ــاض ــي ،أن
الـمــاحـظــات الـتــي اسـتـنــد إليها
قرار وضع الشركات غير قانوني
الستناده على مالحظات ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،وهـ ــو مــاح ـظــة في
مــرحـلــة مـنــازعــة بـيــن المؤسسة
وال ـش ــرك ــات ،ول ــم تـنـتــه ب ـعــد ،في
حـ ـي ــن ت ـ ـ ــرى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ث ـب ــوت
المخالفات على الشركات بأحكام
قضائية.

األمير :الوقوف في وجه مثيري...
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى االقتصادية
ً
التي تحقق قيما مضافة لالقتصاد الوطني ،وتعود على
الوطن بالخير والنفع.
وفيما يلي نص الكلمة:
"الحمد لله رب العالمين والـصــاة والـســام على أشــرف
األ نـبـيــاء والمرسلين ،نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني وأبنائي...
ً
جريا على عادتنا السنوية الحميدة ،وتواصلنا الدائم،
وفي لقاء متجدد معكم على الخير والمحبة أستهل كلمتي
بتهنئتكم بشهر رمضان المبارك ،ودخول العشر األواخر منه،
ً
سائال المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا
العزيز ،وشعبنا الكريم ،وعلى المقيمين على أرضه الطيبة
بالخير واليمن والبركات ،وعلى أمتينا العربية واإلسالمية
بالعزة والرفعة والسؤدد.
إخواني وأبنائي...
يمثل شهر رمضان المبارك ،بما خصه المولى تعالى من
تفضيل وتعظيم وتشريف وتكريم بنزول كتابه العزيز ،نقطة
انطالق في نفس المؤمن للتوبة ،واإلنــابــة إلــى الله تعالى،
واالستزادة فيه من صالح األعمال وفعل الخيرات.
إن علينا تذكر نعم المولى تعالى علينا ،والتي ال تعد وال
تحصى ،فقد أنعم علينا بنعمة اإلســام واإليمان ،وتفضل
علينا باألمن واألمان ،وأفاء علينا كل خير وفضل وسعة رزق
ورغد عيش ،وأحاطنا بالتواد والترابط والتراحم واإلخاء،
وجـعـلـنــا نـعـيــش أسـ ــرة كــويـتـيــة واحـ ــدة مـتـكــاتـفــة بــالـســراء
والضراء ،إنها نعم تستحق منا الحمد والشكر ،وتستوجب
المحافظة عليها بالثناء للمنعم ،وباإلخالص والوالء للوطن،
وبذل المزيد من العطاء لخدمته ،والعمل الدؤوب للرقي به
وتقدمه ،وبالتمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وقيمه
السامية.
إخواني وأبنائي...
إن على الجميع أن يــدرك ما يحدث حولنا من متغيرات،
وأن يستشعر طبيعة الظروف ،واألوضاع الراهنة ،والمخاطر
التي لسنا بمعزل عنها ،واستخالص العبر والعظات منها،
ً
حفاظا على أمن وطننا وسالمته ،ولن يتأتى ذلك إال بالتكاتف
ً
ً
والتالحم ،والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة
الـنـعــرات الطائفية والقبلية وال ـنــزاعــات ،وتـهــديــد وحدتنا
الوطنية التي هي السياج الحامي للوطن بعد الله تعالى.
إنني أجدها فرصة طيبة ومناسبة لدعوة إخواني أعضاء
السلطتين التشريعية والتنفيذية إلــى المزيد من التعاون
وال ـتــآزر ،وتضافر الجهود ،لتعزيز مسيرة العمل الوطني
الـمـشـتــرك ،ودف ــع عملية الـتـنـمـيــة وال ـب ـنــاء ،وإل ــى الـنـهــوض
باقتصادنا الوطني ،وتنويع مصادر الدخل وترشيد اإلنفاق،
وإل ــى تــذلـيــل كــافــة الـعـقـبــات والـمـعــوقــات لتلبية التطلعات
والطموحات المنشودة لكافة المواطنين ،كما أجــدد الثقة
بإعالمنا الكويتي الـمـقــروء والمسموع والـمــرئــي ،ودعوته
إلى بذل المزيد من العمل واالهتمام بتعزيز الروح الوطنية،
وإشاعة أواصر المحبة والتواد بين أفراد المجتمع ،وطرح
القضايا التي تهم المواطنين دونما تهويل أو إثارة.
إخواني وأبنائي...
ً
لقد أكدت مرارا أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه،
فهم أغلى ما نملك من ثــروة واستثمار ،وهم يحظون بجل
اهتمامنا واهتمام الحكومة ومجلس األمــة ،وعلينا العمل
على تنمية قدراتهم ،وصقل مهاراتهم ،وحثهم على التحصيل
العلمي المواكب لمتطلبات العصر ،وتحصينهم من األفكار
الضالة والسلوك المنحرف ،وغرس روح الوالء والوفاء للوطن
فــي نفوسهم ،وهــي مسؤولية تقع على األس ــرة والمدرسة
والمسجد والمجتمع ،ولقد سرنا مــا حققوه مــن إنـجــازات
ومــراكــز متقدمة فــي الـمـيــاديــن العلمية واألدب ـي ــة والطبية
والرياضية في العديد من المعارض اإلقليمية والدولية.
إن ـنــي أدع ــوك ــم أبـنــائــي الـشـبــاب السـتـغــال ال ـفــرص التي
باتت مواتية أمامكم ،لتسخير إمكانياتكم لتطوير قدراتكم،
واالستفادة مما تقدمه الدولة من امتيازات محفزة من خالل
ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،لـمـمــارســة األع ـمــال ال ـحــرة والـمـهـنـيــة ،وإقــامــة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى االقتصادية،
ً
التي تحقق قيما مضافة لالقتصاد الوطني ،وتـعــود على
الوطن بالخير والنفع.
إخواني وأبنائي...
نتابع بألم األح ــداث والـتـطــورات األخـيــرة التي تشهدها

األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـم ـح ـت ـلــة ،ون ـس ـعــى م ــع أشـقــائـنــا
وأصدقائنا على حث مجلس األمن والمجتمع الدولي لتحمل
مسؤولياته تجاه هذه المعاناة ،وتحقيق األهداف المشروعة
التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية.
كما ال يفوتنا اإلش ــارة إلــى مــا تعانيه العديد مــن دولنا
العربية الشقيقة مــن ويــات الـحــروب والـصــراعــات ،وفقدان
األمن واالستقرار ،السيما األوضاع في اليمن وسورية ،وإننا
ً
نــؤكــد م ـجــددا موقفنا لــدعــوة األط ــراف اليمنية إلــى طاولة
ً
المباحثات ،وصوال إلى الحل السياسي المنشود ،الذي يضع
ً
حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة األمن واالستقرار
إلى ربوع اليمن الشقيق.
ً
ً
وإذا ك ــان عــالـمـنــا اإلس ــام ــي يـشـهــد ال ـيــوم واق ـع ــا مــؤلـمــا
ً
ويــواجــه ظــروفــا وتحديات سياسية وأمنية خطيرة ،فإننا
م ـطــال ـبــون إزاء ذل ــك ب ــأن نـسـعــى إل ــى تــرس ـيــخ وحـ ــدة صف
المسلمين ،وتكاتفهم و تــآزر هــم لمواجهة هــذه التحديات
ودرء هذه المخاطر.
إخواني وأبنائي...
نعيش هذه الليالي العطرة من العشر األواخر رافعين أكف
الضراعة ومبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا
وقيامنا ،ويغفر ذنوبنا ،ويمحو خطايانا ،ويجعلنا ممن وفق
لليلة القدر ،وكتب له أجرها ،وأن يوحد صفوفنا وغاياتنا
لخدمة وطننا ،وإعالء شأنه ،وتحقيق كل ما ينشده من ازدهار
ونمو ورخــاء ،ويديم علينا نعمة األمن واألمــان ،وأن يجمع
كلمة المسلمين ،ويحقن دماءهم ويحفظ أوطانهم.
كما أننا نستذكر بكل التقدير واإلجالل المغفور لهما بإذن
الله تعالى أميرنا الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح،
وأميرنا الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ،طيب
الله ثراهما ،سائلين المولى تعالى أن يسبغ عليهما رحمته
وواســع مغفرته ورضوانه ،وأن يسكنهما فسيح جناته مع
ً
الصالحين وحسن أولئك رفيقا ،وأن يرحم شهداءنا األبرار
ً
الــذيــن ضحوا بأنفسهم ،وبــذلــوا دمــاء هــم الزكية دفــاعــا عن
الوطن العزيز والذود عنه ،وينزلهم منازل الشهداء ،وأن يغفر
ويرحم موتانا أجمعين .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته".

اتفاق نيابي مع افتتاحية...
حـصــاد ال ـطــرح الـعـنـصــري ،وتـقـسـيــم الـكــويــت إل ــى داخــل
وخارج».
إلى ذلك ،أعلن النائب أحمد الفضل أن المهلة الممنوحة
لوزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقـتـصــاديــة هـنــد الصبيح لمعالجة مـخــالـفــات جمعية
الشفافية قبل تقديم االستجواب لها تنتهي اليوم.
وصرح الفضل ،أمس ،بأن «جميع الخطوات الدستورية
وا لـمــو ضــو عـيــة المتعلقة بـمـخــا لـفــات جمعية الشفافية
ً
ً
استنفدت ،ومنحنا وقتا طويال لوزيرة الشؤون لتدارك
الموقف قبل انتهاء فترة تقديم االستجواب ،وبذلك يكون
مر شهر كامل من تاريخ تلويحنا به».
في سياق آخر ،أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية
يوسف الفضالة تأجيل قانون الصحة النفسية إلى دور
ً
االنـعـقــاد المقبل ،مـشـيــرا إلــى أن الحكومة طلبت ،خالل
اجتماع اللجنة أمس ،تأجيل القانون لمزيد من الدراسة.
وق ــال الـفـضــالــة ،فــي تـصــريــح عـقــب االجـتـمــاع ،إن قــرار
دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة سيتم
إيقافه وفق تعهد الحكومة ،إلى حين االنتهاء من دراسته
ً
ً
من جانب اللجنة« ،وعموما سيكون التقرير جاهزا قبل
بدء دور االنعقاد المقبل».
إلى ذلك ،حذر رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية النائب صــاح خورشيد وزيــر المالية نايف
ً
الحجرف من التالعب بأموال المتقاعدين ،مؤكدا أن هناك
قـيــاديـيــن فــي «الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة» يـ ــزودون الــوزيــر
بمعلومات مغلوطة عن النسب التي تمتلكها المؤسسة
في بعض الشركات التي يراد التخارج منها ،وأن الوزير
هو من يتحمل المسؤولية السياسية.
٠٥

الرشيدي :تصدير أول...
وق ــال الـمـســؤول التنفيذي ،لـ ـ «روي ـتــرز» ،إن المصفاة،
ً
التي تصل طاقتها اإلنتاجية إلى  200ألف برميل يوميا
والمملوكة لشركة نجي سون للتكرير والبتروكيماويات،
تعمل بالفعل بـمـعــدل  %55مــن طــاقـتـهــا ،وتـمــر بعملية
ً
تشغيل أول ــي طــويـلــة ال ـمــدى ،مــوضـحــا أن ه ــذه العملية
ستكون «سلسة وبدون مشاكل فنية».

ولـفــت إلــى أن الشركة ال تخطط السـتـخــدام الـخــام من
ً
مصادر أخرى ،مضيفا أنها ستبيع جميع منتجاتها من
البنزين والديزل وغاز البترول المسال في السوق المحلي،
بما في ذلك البتروكيماويات.
وأفــاد بأن الشركة مازالت بصدد اختبار إنتاجها من
ً
وقود الطائرات ،والحصول على تراخيص جودة ،معلنا
أنه «ليس لدينا إطار زمني محدد إلطالق وقود الطائرات
في السوق».
وتكافح فيتنام للحفاظ على إنتاج النفط الخام والغاز
لــديـهــا ،فــي ظــل تــراجــع اإلن ـت ــاج مــن حـقــولـهــا والـضـغــوط
المستمرة من الصين بسبب مناطق متنازع عليها في
بحر الصين الجنوبي.
وتبلغ تكلفة مصفاة نجي سون  9مليارات دوالر ،وتبعد
ً
 260كيلومترا جنوبي هانوي ،وتملك «إيدميتسو كوسان»
اليابانية حصة  %35.1منها ،كما تملك «الكويت للبترول»
حصة مماثلة ،فــي حين تبلغ نسبة شــر كــة بتروفيتنام
التي تديرها الدولة  ،%25.1و«ميتسوي كيميكالز» .%4.7
(رويترز)

األزمة السورية تحضر فجأة...
الموالية إلي ــران والــداعـمــة للرئيس بشار األســد مغادرة
المنطقة.
وأكد مسؤوالن في التحالف اإلقليمي الداعم لألسد أن
نشر العسكريين الروس االثنين في ثالثة مواقع بالقصير
ً
في محافظة حمص أثار خالفا مع القوات المدعومة من
إيران وميليشيات «حزب الله» ،التي عارضت هذه الخطوة
غير المنسقة ورفضت تنفيذها.
وأوضــح قيادي عسكري أنه جرى حل الموقف عندما
سيطر جنود من الجيش الـســوري على المواقع الثالثة
ً
أمس األول ،مضيفا« :رفضنا هذه الخطوة غير المنسقة،
والقصة حلت بنشر الجيش السوري على حدود الفرقة
 ،»11مع بقاء مقاتلي «حزب الله» في المنطقة.
وبينما توقع القيادي أن ذلك «ربما كان حركة تطمين
إلسرائيل ،بعد كل ما قيل من جانبها عن هذه المنطقة»،
أشار مسؤول ثان إلى أن «محور المقاومة» ،في إشارة إلى
إيــران وحلفائها« ،يــدرس الموقف» بعد التحرك الروسي
غير المنسق.
إلــى ذل ــك ،تـحــرك فــي بـيــروت ملف ال ـنــزاع ال ـغــازي بين
ً
ّ
وبقوة ،في الساعات الماضية،
لبنان وإسرائيل ،مجددا
ً
ً
ً
واستدعى اجتماعا رئاسيا تنسيقيا في بعبدا ،دعا إليه
ّ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،وضمه إلى رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف األعمال
سعد الحريري.
ً
دوافع اللقاء ظهرت تباعا ،فبعد أن تحدث وزير الطاقة
اإلسرائيلي يوفال شتاينتز أمس األول عن «أفكار جديدة
طــرحــت عـبــر ق ـنــاة ســريــة أمـيــركـيــة لـلــوســاطــة فــي ال ـنــزاع
ً
الـبـحــري بين تــل أبـيــب وب ـيــروت» ،آم ــا أن «نتمكن خالل
الشهور المقبلة أو بحلول نهاية العام من التوصل إلى
حل أو على األقل حل جزئي للنزاع» ،كشف الرئيس بري
مـســاء أم ــس األول أن «الــوفــد األم ـيــركــي ،ال ــذي زار لبنان
األسبوعالماضي ،وفي عداده عضو الكونغرس األميركي
من أصل لبناني داريل عيسى ،نقل إلى رئيسي الجمهورية
ً
ً
ومجلس النواب كالما إسرائيليا حول الرغبة في حوار
ً
كامل حول الحدود مع فلسطين المحتلة،وضمنا مزارع
شبعا المحتلة».
وأشارت مصادر إلى أن «واشنطن اقترحت على بيروت
ّ
سلة متكاملة تشمل الحدود البرية والبحرية بين لبنان
وإســرائ ـيــل ،وم ــن ضمنها م ــزارع شـبـعــا ،وبـمــا أن هوية
المزارع ملتبسة ومحط تجاذب ،بين بيروت ودمشق ،فإن
ً
واشنطن تطرح أيضا أن تترافق مساعي حل النزاع بين
لبنان وإسرائيل مع ترسيم للحدود بين لبنان وسورية
ً
ً
شرقا وشماال».
٢٥
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ناصر الصباح :تضحيات شهدائنا محل فخر واعتزاز القيادة والشعب

ً
التقى أبناء وأسر شهداء الجيش تزامنا مع قرب حلول «الفطر»
ّ
ثمن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
الشيخ ناصر الصباح ،تضحيات الشهداء العسكريين
بالجيش ،وقال إنها محل فخر واعتزاز القيادة السياسة
والشعب الكويتي أجمع.
والتقى النائب األول مساء أمس األول في نادي ضباط
الجيش أبناء وأسر الشهداء العسكريين بالجيش ،وذلك
بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة
بوزارة الدفاع ،في بيان ،أن اللقاء يأتي للتواصل مع أبناء
وأسر الشهداء العسكريين بالجيش.
وأع ــرب الشيخ نــاصــر ،بحسب الـبـيــان ،عــن سعادته
بلقاء أسر الشهداء األبرار الذين ضحوا بدمائهم العطرة

وسطروا أروع البطوالت بالتضحية في سبيل الوطن
الغالي ،مشيرا الى أن هذه التضحيات محل فخر واعتزاز
القيادة السياسة والشعب الكويتي أجمع.
وتمنى من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة
السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات ،وأن يديم
نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة سمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح
األحمد ،وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
حضر اللقاء رئيس األرك ــان العامة للجيش الفريق
الركن محمد الخضر ،ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد
المنصور ،ونائب رئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن عبدالله النواف.

وزير الدفاع متوسطا اسر وابناء الشهداء

«اإلعاقة» :فتح باب البعثات الخارجية للعام الدراسي 2019/2018

ً
األنصاري لـ ةديرجلا• :تخصيص  50مقعدا بالتنسيق مع «التعليم العالي»
•

جورج عاطف

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن نـ ـ ــائـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لشؤون قطاع الخدمات التعليمية
والتأهيلية ،في الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعــاقــة أنــور األنـصــاري "فتح
بــاب البعثات الخارجية للمعاقين
ً
للعام الدارسي ( ،")2019/2018مشيرا
إلى أنه "بالتعاون والتنسيق المسبق
مع وزارة التعليم العالي ،تم تحديد
ً
 50مقعدا لــذوي اإلعــاقــة لألبتعاث
الخارجي ،وفق ضوابط واشتراطات
محددة".
وقــال األنـصــاري لــ"الـجــريــدة" ،إن
"فترة التسجيل تبدأ اليوم وتنتهي
ُ
فـ ــي  25ال ـ ـج ـ ــاري ،ع ـل ــى أن ت ـس ـلــم
الطلبات للقطاع التعليمي في مقر
هـيـئــة اإلع ــاق ــة ال ـكــائــن ف ــي منطقة

ً
حولي" ،مشددا على أنه "عقب انقصاء
المهلة الـمـحــددة ،لــن يتم تسلم أي
طلب".

دول االبتعاث
وذكر أن "الدول التي سيتم إرسال
المبتعثين إليها تحدد من التعليم
ً
الـعــالــي ،غير أن هـنــاك دوال عربية
وغربية معروفة لدينا ،وذوو كثافة
طــاب ـيــة كــويـتـيــة عــال ـيــة س ـ ــواء من
األصـحــاء أو المعافين وهــي مصر
واألردن وبريطانيا وأميركا".
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن "ه ـ ـنـ ــاك مـقــابـلــة
شـخـصـيــة ت ـتــم م ــع ال ـم ـع ــاق ،عقب
استيفاء األوراق وتقديمها ،وهي من
ً
أهم شروط القبول" ،مبينا أن "التكلفة
الـمــالـيــة لـلـطــالــب وعـمـلـيــة الـصــرف
تحدد وتتم من التعليم العالي".

وق ـ ـ ـ ـ ــال األن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاري ،إن "ثـ ـم ــة
اش ـتــراطــات للتقدم منها أن يكون
الطالب كويتي الجنسية ،وأن يحمل
شهادة إثبات إعاقة حديثة صادرة
عن الهيئة لإلعاقات التالية :السمعية
والبصرية والجسدية ،على أن تكون
درجة اإلعاقة متوسطة أو شديدة".
وأضاف أنه "فيما يخص اإلعاقات
التعليمية (صعوبات التعلم) يجب أن
تكون شهادة إثبات اإلعاقة سارية
المفعول ،وص ــادرة بتاريخ ال يقل
عن  3سنوات".
وأوضـ ـ ـ ــح األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،أن ـ ــه "م ــن
ً
ضمن االشتراطات أيضا ،أن يكون
ً
الطالب حاصال على شهادة الثانوية
العامة الكويتية بالنظام الــواحــد،
أو مــا يـعــادلـهــا بقسميها العلمي
واألدبــي ،على أال تتجاوز صالحية

الشهادة  3أعوام دراسية من تاريخ
ً
التخرج" ،الفتا إلى أنه "يشترط على
الحاصلين على ش ـهــادة الثانوية
األج ـن ـب ـي ــة مـ ــن داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت أو
خارجها ،أو من إحدى الدول العربية،
تـقــديــم مـعــادلــة لـلـشـهــادة مــن إدارة
التعليم الخاص في وزارة التربية".
وبـ ـي ــن أن ـ ــه "يـ ـج ــب أال ي ـق ــل سن
ً
الطالب عن  17عاما ،وال يزيد على
 25عـنــد تـقــديــم الـطـلــب خ ــال فترة
اإلعــان ،وأال تقل نسبته عن  75في
المئة للتخصصين العلمي واألدبي
لـجـمـيــع اإلعـ ــاقـ ــات ،ع ــدا صـعــوبــات
التعلم تكون النسبة  80فــي المئة
ً
للتخصصين" ،موضحا أنه "سيتم
قـبــول الـشـهــادات التالية لخريجي
أعوام ( )2016/2015و ()2017/2016
و ( ،)2018/2017شريطة أال يكون قد

 14ألف متطوع شاركوا في «رمضان بال حوادث»
«الهالل األحمر» :توزيع الوجبات على السائقين الصائمين قبيل اإلفطار
قــال نــائــب رئـيــس مجلس إدارة جمعية الـهــال األحـمــر الكويتية أنــور
الحساوي إن  14ألف متطوع من مختلف األعمار ،من ضمنهم متطوعو
ً
الجمعية ،شاركوا في حملة "معا ...رمضان بال حــوادث" لتوزيع وجبات
إفطار خفيفة على الصائمين ،الذين يقودون سياراتهم قبيل موعد اإلفطار.
وأضــاف الحساوي لـ"كونا" أمــس ،أن الحملة ،التي انطلقت بالتعاون
ً
مع وزارة الداخلية والفرق التطوعية في أنحاء الدولة تأتي انطالقا من
إيمان الهالل األحمر بضرورة خدمة المجتمع من خالل الحفاظ على أرواح
الصائمين.
وأعــرب عن بالغ الشكر للجهات الحكومية والخاصة ،التي تضافرت
ً
جهودها في تنفيذ الحملة ،مشيدا بالقائمين عليها" ،لما تتضمنه من
أه ــداف نبيلة تـســاهــم فــي نـشــر الـمـشــاريــع الـخـيــريــة والمجتمعية ونشر
المفاهيم التوعوية لدى جميع السائقين ومرتادي الطرق".
وذ كــر أن متطوعي الجمعية حريصون على خدمة المجتمع المدني
ً
والمشاركة في الحمالت التوعوية ،الفتا إلى أنهم يحملون شهادات تدريب
في مجاالت اإلسعافات األولية وغيرها من الدورات المتخصصة لخدمة
المجتمع المدني بالكويت.
ً
وبين أن حملة "معا ...رمضان بال حوادث" تهدف إلى الحد من الحوادث
المرورية والسرعات الزائدة في الشهر الفضيل عبر توزيع وجبات اإلفطار
على السائقين قبيل آذان المغرب في عدد من التقاطعات المرورية المهمة
والطرقات المزدحمة.
وأوضح أن الحملة ،التي أقيمت بالشراكة مع وزارة الداخلية وبالتعاون
مع إدارات المرور والشرطة تأتي في سياق المشاريع الخيرية ،التي تنظم
في كل من الكويت واإلم ــارات والسعودية والبحرين وعمان ،إضافة إلى
األردن والبوسنة والهرسك.
يذكر أن هذه الحملة تنظم للعام السابع على التوالي في عدد من الدول
الشقيقة والصديقة وتقوم بتوزيع نحو مليون وجبة إفطار على السائقين
في تلك الدول.

توزيع وجبات اإلفطار على السائقين الصائمين

سفير أذربيجان :الكويت تقوم بعمل كبير
ونشيط في مجلس األمن
•

عادل سامي

أك ـ ــد س ـف ـي ــر أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ل ــدى
الـ ـك ــوي ــت إيـ ـلـ ـخ ــان قـ ـه ــرم ــان أن
الكويت تقوم بعمل كبير ونشيط
من خالل مقعدها غير الدائم في

مجلس األمــن ،آمال أن "تساعدنا
الـ ـك ــوي ــت ع ـن ــدم ــا تـ ـط ــرح قـضـيــة
إقليم ناغورنو كاراباخ قريبا في
مجلس األمن".
ووصـ ـ ــف قـ ـه ــرم ــان ،ف ــي كـلـمــة
للصحافيين على هامش مأدبة

إفطار ،أقامها على شرف بعض
الصحافيين أمس األول في فندق
الجميرة ،العالقات بين الكويت
وبـ ـ ـ ــاده ب ــال ـم ـت ـط ــورة فـ ــي كــافــة
المجاالت ،مشيدا بوضع الكويت
علم أذربيجان على أبراج الكويت
في ذكرى استقاللها يوم  28مايو
الماضي.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ع ـمــل سـفـيــرا
ل ـ ـبـ ــاده ل ـ ــدى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات لـ ـم ــدة 8
س ـنــوات وح ـضــر أش ـهــر رمـضــان
ه ـنــاك ،لـكــن رم ـضــان فــي الكويت
لــه نكهة خــاصــة وجـمـيـلــة ،الفتا
إلى أنه بعد تجربته "قضاء هذا
الشهر فــي الكويت لــم أعــد أرغــب
بالسفر خالله ،نظرا إلى تمتعي
ال ـشــديــد ب ــزي ــارة أصــدقــائ ـنــا في
ال ــدي ــوانـ ـي ــات وم ـش ــارك ـت ـه ــم فــي
الغبقات الرمضانية التي ّ
تميز
هذا الشهر في الكويت".
وأض ــاف أن هـنــاك فــرقــا كبيرا
بـ ـي ــن رمـ ـ ـض ـ ــان ف ـ ــي أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
وال ـكــويــت ،ول ـكــن ه ـنــاك تشابها

إيلخان قهرمان

في التجمع العائلي على مائدة
اإلف ـطــار فـقــط ،والـتـمـيــز الـخــاص
خالل فترة عيد الفطر في القرى
األذرية التي تضع كل عائلة فيها
ولـيـمــة ف ــي الـحــديـقــة الـخــارجـيــة
لمنزلهم لعابري السبيل وجميع
من يمر دون أي دعوة.

•

ً
صدر قرارا بإيفاده في ُبعثة دراسية
داخلية أو خارجية ،أو قبل في منحة
دراسية وإنتهت بالفصل ،أو حصل
على بعثة أو منحة وسحبت منه
ً
عقب التحاقه ،أو يكون موظفا في
ً
ً
أي جهة أو مجازا دراسيا".

األوراق المطلوبة
وع ــن األوراق المطلوبة أوضــح
األنصاري ،أن "على المتقدم إحضار
صــورة حديثة عــن شـهــادة اإلعــاقــة،
ونسخة مصدقة عن شهادة الثانوية
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا ،ونـسـخــة مصدقة
عن كشف تقدير الدرجات للمرحلة
الثانوية عن األربع سنوات من الصف
التاسع حتى الثاني عشر باللغتين
العربية واإلنكليزية".
ً
وأضاف أنه "يجب أيضا إحضار

الشمري لـ ةديرجلا• :إزالة مخالفات
كهربائية بمبنى حكومي في األحمدي

أنور األنصاري

تقرير طبي أو اختبار ذكــاء حديث
(عقب القبول) ،ونسخة عن اختبارات
ً
(اإليـلـتــز ،توفيل) إن وج ــدت ،فضال
عــن نسخة عــن الـقـبــول األكــاديـمــي،
الذي حصل عليه المتقدم ،ونسخة
عن البطاقة المدنية وجــواز السفر
وبطاقة ولي األمر".

سيد القصاص

أزال فــريــق الضبطية الـقـضــائـيــة الـتــابــع لـ ــوزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
تمديدات كهربائية مخالفة تشكل خطرا على السالمة العامة في أحد
المباني الحكومية بمحافظة األحمدي.
وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية ،أحمد الشمري ،لـ "الجريدة":
وردت إلــى الفريق شكوى من األهــالــي عن طريق إدارة العالقات العامة
ّ
بوجود تمديدات كهربائية من األعمدة إلى أحد المباني تشكل خطرا على
المارة ،فانتقل الفريق بالتنسيق مع إدارة أعمدة الشوارع إلى موقع البالغ.
وأضاف :تبين أن تلك التمديدات قامت بها الجهة الحكومية أثناء
االحتفاالت الوطنية من أجــل التزيين ،إال أنها لم تزلها ،األمــر الذي
يعرض كل من يقترب منها للخطر ،وتمت إزالتها على الفور ،وإغالق
فتحات األغطية الخاصة بتلك األعمدة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية بين وزارة الكهرباء والماء وبين جهات
الدولة تسمح لجهات الدولة باستغالل تلك األعمدة للتزيين بمقابل
مادي متفق عليه ،مشيرا إلى أن بقاء تلك التمديدات يعد مخالفة للقرار
رقم  ،2017 /121حيث يخالف مخططات المبنى المزين وفقا لما هو
في ملف المبنى.
ّ
وثمن الشمري تعاون إدارات الوزارة المختلفة ،وفي مقدمتها إدارة
إنارة الشوارع مع فريق الضبطية القضائية إلزالة مثل تلك المخالفات
التي قد تسبب خطرا على المارة.

٤

محليات

ةديرجلا

•
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ً
ّ
«البنك الوطني» يكرم  140طالبا من فائقي الثانوية الثالثاء المقبل

المتفوقون لـ ةديرجلا :.سنواصل مشوار التفوق بالجامعة
مريم شحود :أسرتي سر تفوقي
وطموحي الهندسة اإللكترونية
فهد الرمضان وحمد العبدلي

أعلن بنك الكويت الوطني أنه سيكرم ،بالتعاون مع وزارة التربية ،أوائل الثانوية العامة
من الكويتيين وغير الكويتيين للعام الدراسي  2018 / 2017الثالثاء المقبل  12الجاري،
على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ.
من جانبهم ،أعرب المتفوقون ،لـ«الجريدة» ،عن سعادتهم بهذه النتائج التي حققوها،
مؤكدين أنهم سيواصلون مشوارهم في التفوق األكاديمي بالتخصصات الجامعية التي
سينخرطون بها.
من ناحيته ،قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية واألنشطة بوزارة التربية فيصل
المقصيد ،في تصريح صحافي ،إن الحفل سيشهد تكريم  140طالبا وطالبة ،إضافة إلى
الطلبة الحاصلين على إنجازات ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي شاركوا ًبها.
وأكد المقصيد أن «التربية» تفتخر بأبنائها المتميزين الذين رفعوا اسم الكويت عاليا في
المحافل الدولية ،داعيا الطلبة إلى الحضور إلى مسرح الوزارة في مبنى  ،1لتسلم «روب»
الحفل اعتبارا من اليوم الخميس بعد صالة العشاء.
وذكر أن هناك بروفة ستقام يوم االثنين المقبل استعدادا للحفل الذي سيكون برعاية
وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي.

أع ــرب ــت ال ـطــال ـبــة م ــري ــم اسـمــاعـيــل
شـحــود ،الحاصلة على نسبة 99.47
في المئة في الثانوية العامة (القسم
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي) ،عـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا ال ـك ـب ـي ــرة
بتفوقها في هذه المرحلة التعليمية
المهمة في حياتها ،مؤكدة أن نجاحها
وت ـفــوق ـهــا وراء ه م ـج ـهــود ك ـب ـيــر من
أسرتها التي وفرت لها كل سبل الدعم
والراحة والبيئة التعليمية المناسبة
ل ـت ـح ـص ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
معلماتها وإدارة مدرستها.
وقالت مريم إنها تطمح إلى دراسة
الهندسة اإللكترونية ،رغبتها التي
الزم ـت ـهــا مـنــذ أن كــانــت ف ــي الـمــرحـلــة
االبتدائية ،الفتة إلى أنها ستحرص

نور عبيدو :االختبارات كانت
جيدة وتراعي مستويات الطلبة
الـطــالـبــة الـمـتـفــوقــة ن ــور واثــق
عبيدو من ثانوية فجر الصباح،
والحاصلة على نسبة %99.68
فـ ــي الـ ـقـ ـس ــم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،ق ــال ــت إن
االختبارات كانت جيدة وتراعي
جميع مستويات الطلبة.
وأوضحت أنها كانت تذاكر في
أيام االمتحانات لمدة  8ساعات
ً
يــوم ـيــا ول ــم تــواج ـه ـهــا صـعــوبــة
تذكر في أي مادة.
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ان ـ ـصـ ــح زم ــائ ــي
الـمـقـبـلـيــن ع ـلــى ال ـثــانــويــة بـعــدم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــام ألي ع ـ ـ ــوائ ـ ـ ــق ق ــد
تــواج ـه ـهــم طــال ـمــا ه ـنــاك عــزيـمــة
ومثابرة».
وقــالــت ن ــور إن ـهــا م ــازال ــت في

على التفوق فــي المرحلة الجامعية
مثلما تفوقت في الثانوية.
وع ـب ــرت ع ــن خ ــال ــص ش ـكــرهــا لكل
من ساعدها في تحقيق هذا اإلنجاز
ً
وال ـت ـفــوق فــي الـثــانــويــة ال ـعــامــة ب ــدءا
مـ ــن أس ــرتـ ـه ــا وم ـ ـ ـ ــرورا ب ـصــدي ـقــات ـهــا
ومعلماتها وإدارة مدرستها.

مريم تتوسط والديها

مروة القطب :تنظيم الوقت والمثابرة
وأهلي أهم أسباب تفوقي

بداية الطريق ،حيث انها تنوي
دراسة الطب البشري لما فيه من
رســالــة إنـســانـيــة تـتـيــح الـفــرصــة
لتخفيف آالم الناس.
وأض ــاف ــت :أه ــدي تـفــوقــي إلــى
وال ـ ّ
ـدي اللذين مـهــدا لــي الطريق
إل ــى الـتـفــوق والـنـجــاح واجـتـيــاز
ً
االخ ـت ـبــارات ،خـصــوصــا والــدتــي
التي وفرت لي األجواء المناسبة
والدعم والتشجيع.

أكدت الطالبة مروة محمد القطب الحاصلة
على المركز الـســادس على مستوى الكويت
بالقسم العلمي انها كانت تــدرس ما بين ٦
و ٨ســاعــات يوميا ،مشيرة الــى ان االسـلــوب
األقوم في الدراسة هو باالعتماد على حسن
تنظيم األولويات.
وقــالــت مــروة انها حرصت على اخــاص
الـنـيــة الـصــالـحــة قـبــل ال ـش ــروع فــي ال ــدراس ــة،
وهي إرضاء الله عز وجل ،فطلب العلم عبادة،
وإرضاء أبي وأمي وإخوتي ونفسي ،والدراسة
بـجــد واج ـت ـهــاد ق ــدر الـمـسـتـطــاع ،وال ـحــرص
على الوقت وجدولة المهام والسعي بال كلل
وال م ـلــل ،واسـتـحـضــار ال ـث ــواب مــن ال ـلــه أوال

زينة رمال%96.51 :
ثمرة الجد واالجتهاد
قــالــت الـطــالـبــة زي ـنــة إبــراهـيــم
رم ـ ـ ــال (م ـ ــدرس ـ ــة ف ـج ــر ال ـص ـب ــاح
األهلية) ،الحائزة نسبة  ٩٦.٥١في
المئة ،إنها تشكر الله على كثير
نعمه ،وذكرت أنه بالجد والتعب
حققت الـنـجــاح وال ـت ـفــوق ،وذلــك
باعتمادها على جهدها الذاتي
فقط ودون الـحــاجــة إلــى دروس
خصوصية أو ما شابه ،وأكــدت
أنها ستتابع دراستها الجامعية
بنفس النشاط والهمة ،وترغب
في دراسة اختصاص الهندسة.
وعن نسبتها ،قالت إنها كانت
تتوقع حصولها على نسبة أعلى،
لكن السهر واإلج ـهــاد والصيام
أثر في ذلك.
وق ـ ــد أهـ ـ ــدت ت ـف ــوق ـه ــا أله ـل ـهــا
ومدرستها اللذين لوالهما لما
حققت هذا التفوق.

على هذا المجهود .وأضافت ان النوم مبكرا
واالستيقاظ مبكرا لئال أنهك عقلي وجسدي،
وألتهيأ لطلب العلم بصدر رحب مع الحرص
كل الحرص على تالوة القرآن الكريم بخشوع
وتدبر ،والصالة والنوافل والذكر دوما وحسن
الظن بالمولى عز وجل ،وصدق التوكل عليه،
وت ـف ــوي ــض ك ــام ــل االع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه ب ـعــد بــذل
المستطاع ،فالثقة بالله تفعل المعجزات.
وأش ـ ــارت ال ــى ان ـهــا ت ــود االل ـت ـحــاق بكلية
الطب البشري ،مضيفة :اهدي نجاحي لوالدي
وإخــوتــي ،فالشكر لله ثــم لهم ثــم لمعلماتي
الالئي طالما وقفن بجانبي في مدرسة أنيسة
بنت خبيب األنصارية.

مروة مع ذويها

نجود بالل :سأدرس الصيدلة ...وأهدي
تفوقي ألسرتي ومعلماتي
أكدت الطالبة نجود بالل سعد عبدالله ،من
ثانوية قرطبة للبنات ،والحاصلة على المركز
ا ل ـ  12على مستوى الكويت بالقسم العلمي،
بنسبة بلغت  99.33في المئة ،إنها كرست جل
وقتها للمذاكرة بشكل يومي منذ بداية العام
الدراسي ،القتة الى أنها كانت تدرس ما بين 5
و 6ساعات يوميا.
وقــالــت نـجــود إنـهــا حــرصــت على االهتمام
بدراستها منذ سنواتها األول ــى ،حيث كانت
متفوقة من االبتدائية وحتى الثانوية.
وأضــافــت أنـهــا تــرغــب فــي دراس ــة الصيدلة
بـجــامـعــة ال ـكــويــت أو االل ـت ـح ــاق بـكـلـيــة الـطــب
ال ـب ـش ــري ،م ـض ـي ـفــة« :أهـ ـ ــدي ن ـجــاحــي ل ــوال ــدي
وإخــوتــي ،فالشكر لله ثــم لـهــم ،ثــم لمعلماتي
ال ـل ــوات ــي طــال ـمــا وق ـف ــن ب ـجــان ـبــي ف ــي مــدرســة
أنيسة بنت خبيب األنصارية ،خالل مسيرتي
الدراسية.

ً
ً
أحمد يحيى :أتمنى أن أكون طبيبا ناجحا

قــال الطالب أحمد يحيى جابر،
من ثانوية المباركية علمي ،نسبة
 ،99.86إنـ ــه ي ـط ـمــح ف ــي االل ـت ـحــاق
بـكـلـيــة ال ـطــب ال ـب ـشــري ،وأن يـكــون
طبيبا ناجحا يسعى إلى مساعدة
ال ـ ـنـ ــاس وال ـت ـخ ـف ـي ــف عـ ــن آالمـ ـه ــم،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـ ـ ـ ــه واجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ب ـع ــض
الصعوبات خالل فترة االختبارات
النهائية ،وهي ضغوط وتوتر كبير،

خوفا من عدم تحقيق النسبة التي
يطمح بها.
وأض ـ ــاف يـحـيــى أن ــه ي ـهــدي هــذا
التفوق الــى والــده ووالــدتــه وأخيه،
ال ــذي ــن س ـه ــروا وت ـع ـبــوا م ــن أج ـلــه،
وكذلك بلده الغالي الكويت ،وبلده
األم م ـ ـصـ ــر ،وجـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
الذين ساعدوه للحصول على هذه
النسبة.

ون ـ ـ ـصـ ـ ــح زم ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه بـ ــااله ـ ـت ـ ـمـ ــام
بـتـقــويــة عــاقـتـهــم بــال ـلــه سبحانه
والـ ـ ـت ـ ــوك ـ ــل ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وأن يـ ـ ـح ـ ــددوا
أهدافهم ويضعوها نصب أعينهم،
ليبذلوا كل ما بوسعهم لتحقيقها،
كـمــا نصحهم ب ــأن يـحــرصــوا على
المذاكرة بانتظام.
أحمد يحيى مع والده

ةديرجلا

•
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الطبطبائي لـ ةديرجلا  :التعصب القبلي الطالبي أحد
اإلفرازات السيئة للصوت الواحد
•

فهد التركي

اعتبر النائب وليد الطبطبائي
أن القبلية بالجامعة والتطبيقي
حصاد الطرح العنصري.

السماح بطلب
إذن التفتيش
ً
إلكترونيا
في حالة
االستعجال

أكد النائب وليد الطبطبائي ان
ما يحدث على صعيد الطلبة من
تعصب قبلي هــو احــد اإلف ــرازات
السيئة للصوت الــواحــد ،رافضا
اإلعــانــات القبلية التي انتشرت
م ــؤخ ــرا م ــن ق ـبــل ب ـعــض ال ـقــوائــم
الطالبية حــول استقبال وخدمة
خريجي الثانوية العامة من ابناء
القبيلة.
وقال الطبطبائي لـ «الجريدة»:
قبل التعصب الطالبي الذي حدث
مؤخرا انعكست افرازات الصوت
ال ــواح ــد اي ـض ــا ع ـلــى ان ـت ـخــابــات
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي حـيــث شهدنا
تعميق القبلية وا لـفـئــو يــة ،ليس
في فئة الكبار والشباب فحسب
انما حتى األطفال داخــل القبيلة
بدأ ينتشر بينهم هذا االمر.
وأض ــاف ان مــا يحصل هــو ان
المرشح فقط يخدم قبيلته بعدما
ينجح بألفي او ثالثة االف صوت
ويكفي ان يأتي بها مــن القبيلة
ليتحدث بلسانها وهذا امر بات
سائدا بسبب الصوت الواحد.
وتـ ــابـ ــع :ع ـن ــدم ــا اق ـ ــر ال ـص ــوت
الــواحــد كــان الهدف منه محاربة
الظواهر السيئة في االنتخابات
وف ـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ال ـق ـب ـل ـي ــة ،لـكــن
ِ
لالسف ما شهدناه ان هذا النظام
رسخ القبلية.
وأك ــد الـطـبـطـبــائــي ان القبلية
الـ ـبـ ـغـ ـيـ ـض ــة الـ ـ ـت ـ ــى خ ـ ــرج ـ ــت مــن
م ـج ــام ـي ــع ط ــابـ ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة

الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب مــا هــي إال
حصاد ونتاج الطرح العنصري
الـبـغـيــض وتـقـسـيــم ال ـكــويــت إلــى
داخـ ـ ــل وخ ـ ـ ـ ــارج ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان
ال ـ ـصـ ــوت الـ ــواحـ ــد ع ـ ــزز الـقـبـلـيــة
والفئوية والعنصرية ،مؤكدا انه
لكل فعل ردة فعل وهذا ما حذرنا
م ـن ــه وم ـ ــن خ ـ ـطـ ــورة ال ـخ ـط ــاب ــات
العنصرية.
م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وج ـ ـ ــه
ال ـط ـب ـط ـبــائــي سـ ـ ــؤاال إل ـ ــى نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـجــراح
طـلــب فـيــه ت ــزوي ــده بكشف بعدد
رخ ـ ــص قـ ـي ــادة الـ ـسـ ـي ــارات ال ـتــي
ص ــدرت مـنــذ  2015حـتــى تــاريــخ
ورود ه ـ ـ ــذا ا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ،عـ ـل ــى ان
يتضمن الكشف العدد االجمالي
لـ ـك ــل سـ ـن ــة عـ ـل ــى حـ ـ ــدة لـ ـك ــل مــن
الـكــويـتـيـيــن وال ــواف ــدي ــن (رخ ــص
القيادة العامة والخاصة).
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ـ ــدم
ال ـط ـب ـط ـبــائــي اقـ ـت ــراح ــا ب ـقــانــون
بتعديل المادة ( )44من القانون
رقم  17لسنة  1960بإصدار قانون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية.
وج ــاء فــي ال ـت ـعــديــل :يستبدل
بـنــص ال ـم ــادة ( )44م ــن الـقــانــون
رقم  17لسنة  1960المشار إليه،
ال ـن ــص ال ـت ــال ــي« :ع ـن ــد ق ـي ــام أحــد
رجـ ـ ــال الـ ـش ــرط ــة ب ــال ـت ـح ــري ،إذا
وج ــد أن ه ـن ــاك ضـ ـ ــرورة إلج ــراء

وليد الطبطبائي

تفتيش شخص أو مسكن معين،
يجب عليه أن يعرض التحريات
على المحقق ،وللمحقق اذا تأكد
مــن ان ال ـض ــرورة تقتضي االذن
بالتفتيش ،ان يأذن له كتابة في
اجــرائــه ،وعلى القائم بالتفتيش
أن يـ ـع ــرض ال ـم ـح ـضــر ونـتـيـجــة
ال ـت ـف ـت ـي ــش عـ ـل ــى ال ـم ـح ـق ــق بـعــد
انتهائه مباشرة.
ويجوز لرجل الشرطة في حالة
االستعجال أن يعرض التحريات
عـلــى الـمـحـقــق بــواس ـطــة وســائــل
التواصل االلكتروني ،وللمحقق،
اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي
االذن بالتفتيش ،ان يأذن له كتابة
ف ــي اج ــرائ ــه ،وي ـتــم ارس ـ ــال االذن
ً
إلكترونيا إلى القائم بالتفتيش،
عـ ـل ــى ان ي ـ ـعـ ــرض اذن ا ل ـن ـي ــا ب ــة

وال ـم ـح ـضــر ون ـت ـي ـجــة الـتـفـتـيــش
بشكل رسمي على المحقق بعد
انتهائه لمطابقة اذن التفتيش
ولـلـمـصــادقــة عـلـيــه خ ــال م ــدة ال
تجاوز  24ساعة من وقت استالم
ً
االذن الكترونيا.
لـ ــرجـ ــل ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ح ـ ــق ض ـبــط
ا لـمـنـقــوالت المتعلقة بالجريمة
اث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش او
التحريات».
وجاء في المذكرة االيضاحية
لــاقـتــراح بـقــانــون :تـنــص الـمــادة
رق ــم ( )44م ــن ذات ال ـقــانــون رقــم
( )17لـسـنــة 1960م الـمـشــار إليه
ع ـ ـلـ ــى «عـ ـ ـن ـ ــد قـ ـ ـي ـ ــام احـ ـ ـ ــد رجـ ـ ــال
الـشــرطــة بــالـتـحــري ،اذا وج ــد ان
ه ـن ــاك ضـ ـ ــرورة الجـ ـ ــراء تفتيش
شـخــص او مـسـكــن مـعـيــن ،يجب
عليه ان يعرض التحريات على
ال ـم ـح ـق ــق .ول ـل ـم ـح ـقــق ،اذا تــأكــد
مــن ان ال ـض ــرورة تقتضي االذن
بالتفتيش ،ان يأذن له كتابة في
اجــرائــه ،وعلى القائم بالتفتيش
ان يـ ـع ــرض ال ـم ـح ـضــر ونـتـيـجــة
ال ـت ـف ـت ـي ــش عـ ـل ــى ال ـم ـح ـق ــق بـعــد
انتهائه مباشرة.
لـ ــرجـ ــل ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ح ـ ــق ض ـبــط
ا لـمـنـقــوالت المتعلقة بالجريمة
اث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش او
التحريات».
وب ـي ـن ــت ال ـم ـم ــارس ــة الـعـمـلـيــة
أن ه ــذا االج ـ ــراء ي ـس ـت ـغــرق وقــت
ً
ً
ط ــوي ــا ج ـ ــدا ،مـمــا ق ــد يـ ــؤدي في

بعض األحيان إلى فوات الغرض
من التفتيش أو إلى طمس معالم
الـجــريـمــة أو إل ــى اف ــات الـمـجــرم
ب ـس ـب ــب الـ ـت ــأخـ ـي ــر واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الروتينية؛ لــذا ُرئــي التقدم بهذا
االقـتــراح بقانون بتعديل المادة
( ،)44لتجيز عند الضرورة وفي
ظ ــروف استثنائية بسبب حالة
االستعجال اتخاذ هذه اإلجراءات
عـبــر ال ـتــواصــل االلـكـتــرونــي مثل
(الفاكس أو االيميل أو أي وسيلة
تواصل الكتروني اخرى) ،بحيث
ي ـ ـقـ ــوم رج ـ ــل الـ ـش ــرط ــة بـ ــإرسـ ــال
ط ـلــب االذن م ــع ال ـت ـح ــري ــات إلــى
ال ـم ـح ـق ــق إلص ـ ـ ـ ــدار االذن بـ ــذات
وس ـي ـلــة ال ـت ــواص ــل االل ـك ـتــرونــي،
على أن يعرض المحضر ونتيجة
ال ـت ـح ـق ـي ــق عـ ـل ــى ال ـم ـح ـق ــق بـعــد
التفتيش مباشرة لمطابقة االذن
والمصادقة عليه.
م ـي ــزة هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح ه ــي أن ــه
يوفق بين حق الخصوصية الذي
ن ــص ع ـل ـيــه ال ــدسـ ـت ــور ال ـكــوي ـ ُتــي
فــي ال ـمــادة رقــم ( )38والـتــي تقرأ
«ل ـل ـم ـس ــاك ــن حـ ــرمـ ــة ،فـ ــا ي ـج ــوز
دخولها بغير إذن أهلها ،إال في
األح ـ ــوال ال ـتــي يـعـيـنـهــا الـقــانــون
وبالكيفية المنصوص عليها فيه»
وبـيــن المصلحة الـعــامــة للدولة
فــي مـنــع الـجــريـمــة وكشفها بعد
ارتكابها وجمع األدلــة بالسرعة
المطلوبة.

5

برلمانيات

الفضل :مهلة استجواب
الصبيح تنتهي اليوم
أعلن النائب أحمد الفضل انه
تنتهي اليوم المهلة الممنوحة
ل ــوزي ــرة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والعمل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة هـ ـن ــد ال ـص ـب ـيــح
ل ـم ـع ــال ـج ــة م ـخ ــال ـف ــات جـمـعـيــة
الشفافية قبل تقديم االستجواب
لها.
وق ـ ـ ــال ال ـف ـض ــل فـ ــي ت ـصــريــح
أم ـ ـ ــس :ل ـق ــد اس ـت ـن ـف ــدن ــا جـمـيــع
ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة
وال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ـي ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بـم ـخــال ـفــات جـمـعـيــة الـشـفــافـيــة
وم ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا تـ ـج ــاه ت ـشــويــه
ص ــورة ومــركــز الـكــويــت عالميا
ومحليا ،فتدرجنا من االحاديث
الــوديــة مــع وزي ــرة ال ـشــؤون الى
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ــى
االسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة فالتلويح
باالستجواب.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :م ـ ـن ـ ـح ـ ـنـ ــا وق ـ ـتـ ــا
طويال لــوزيــرة الـشــؤون لتدارك
الموقف قبل انتهاء فترة تقديم
االستجواب والمقرر لها اليوم،
وبذلك يكون مر شهر كامل من
تــاريــخ تلويحنا باالستجواب،
م ـ ــؤك ـ ــدا ان «مـ ـط ــالـ ـبـ ـن ــا ك ــان ــت
مــوضــوع ـيــة وتـ ـه ــدف لـلـصــالــح
العام».
من جهة أخــرى ،حــذر النائب
أح ـم ــد ال ـف ـض ــل رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك من تشويه هوية الوطن
لمصالح سياسية آنية في قضية
«سحب الجناسي».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي رس ــال ــة

أحمد الفضل

وجهها لرئيس ال ــوزراء ،ان «رد
الجناسي للمزورين حاله كحال
شرطي يقبض على لص بالجرم
الـمـشـهــود فيتظاهر ويعترض
باقي اللصوص فيرضخ الشرطي
ويطلق ســراح ذلك اللص وفوق
هذا يرد له سرقته».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
اثنتين؛ إمــا أنكم كنتم ظالمين
وانتهكتم القانون عندما سحبتم
جناسي البعض وهو ال يستحق
السحب قانونا ،أو ان هذا البعض
استحق السحب النه مزور ولص
سرق جنسية البلد وزاحم ابناءه
بقوتهم وقرارهم السياسي».
وتابع الفضل موجها كالمه
لـلـمـبــارك :أرج ــو اال تلعبوا دور
الشرطي المذكور اعاله ،ففي كل
االحـ ــوال لــن نسكت عــن تشويه
هوية الوطن لمصالح سياسية
آنية.

«الصحية» :تأجيل قانون «النفسية» للدور المقبل عسكر يسأل عن عقود المطالع وتطاير الحصى

«الصحية» في اجتماعها أمس
أع ـ ـلـ ــن م ـ ـقـ ــرر ل ـج ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـص ـح ـيــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل الـبــرلـمــانـيــة يــوســف
الفضالة تأجيل قانون الصحة النفسية إلى
دور االنـعـقــاد المقبل مــع ابقائه على جــدول
األعمال وعدم سحبه.
وقال الفضالة عقب انتهاء اجتماع اللجنة
الـصـحـيــة :طلبت الـحـكــومــة تــأجـيــل الـقــانــون

لمزيد من الدراسة ومراجعة بعض القصور
فــي بعض ال ـمــواد ،الفـتــا إلــى أن هـنــاك أمــورا
فنية تتعلق بمراجعة ودخول الطب النفسي
تحتاج إلى إعادة دراسة وستتم مناقشتها مع
متخصصين في الوزارة باإلضافة إلى النائب
الدكتور عودة الرويعي وهو متخصص في
الصحة النفسية.

وفي شأن آخر ،أوضح الفضالة أن اللجنة
ستشرع فــي دراس ــة دمــج الـقــوى مــع برنامج
إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة وف ــق تـكـلـيــف مـجـلــس األم ــة،
مشيرا الى أن قــرار الدمج سيتم ايقافه وفق
تعهد الحكومة إلى حين االنتهاء من الدراسة،
وعموما التقرير سيكون جاهزا قبل بدء دور
االنعقاد المقبل.

الدوسري :روائح كريهة وطرق سيئة
وخدمات متدنية في «الظهر»
طالب النائب ناصر الدوسري الجهات الحكومية المعنية وخاصة
وزير االشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالنظر
الى مشاكل ومعاناة سكان منطقة الظهر ،واتخاذ االجــراء ات الالزمة
لحلها ،خاصة في ظل تزايد شكاوى سكان المنطقة ،مشيرا الى انه
وجــه اسئلة برلمانية لعدد من ال ــوزراء حــول هــذا الملف وسيتابعه
حتى النهاية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان اهالي منطقة الظهر يشتكون
من سوء حالة طرق وشــوارع المنطقة ومن انتشار الروائح الكريهة
والحشرات والقوارض بالمنطقة اضافة الى سوء مستوى الخدمات
العامة ،مما يستدعي استنفارا حكوميا كل فيما يخصه الصالح هذا
الخلل.
وشدد الدوسري على ضرورة ان يتخذ الوزراء المعنيون االجراءات
الــازمــة لـحــل مـشــاكــل اهــالــي المنطقة ،وأدع ــوه ــم ال ــى زي ــارة تفقدية
للمنطقة لالستماع الــى شـكــاوى ومــاحـظــات االهــالــي ،النــه ال يمكن
السكوت عن هذا الوضع السيئ الذي تعيشه منطقة الظهر.

وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب ع ـس ـكــر ال ـع ـنــزي
س ــؤاال إل ــى وزي ــر االش ـغ ــال العامة
وزير الدولة لشؤون البلدية حسام
الــرومــي ،جــاء فيه :نمى الــى علمنا
وجود نقص في مجلس ادارة الهيئة
العامة للطرق والنقل البري بسبب
عـ ــدد م ــن االسـ ـتـ ـق ــاالت ،لـ ــذا أرج ــو
افادتي بسبب عدم استكمال اعضاء
مجلس االدارة ،وما اجراءاتكم بهذا
ال ـخ ـص ــوص؟ ك ـمــا ي ــرج ــى اف ــادت ــي
ب ـس ـبــب عـ ــدم اس ـت ـك ـم ــال اج ـ ـ ــراءات
العقود المرتبطة بمدينة المطالع
السكنية مــع بيان مفصل بموقف
كل منها ،ومــا االج ــراءات المتخذة
من قبلكم؟
وقال :ما اسباب عدم توقيع العقد
طريق المطالع  243من قبلكم؟ وما
تاريخ الحصول على موافقة ديوان
المحاسبة على العقد؟ ومــا سبب
عدم توقيعكم للعقد حتى تاريخه؟
ومتى سيتم توقيعه من قبلكم؟

وم ــا االجـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي تـمــت من
قبلكم بخصوص تأهيل الشركات
ل ـم ـش ــروع مـجـمــع الـ ـ ـ ـ ــوزارات؟ وكــم
مرة تم اجــراء التأهيل؟ وهل هناك
شـ ــركـ ــات ت ـق ــدم ــت بـ ـشـ ـك ــاوى عـلــى
التأهيل؟ يرجى تزويدي بالشكاوى
ونسخ من الردود عليها.
وأضاف :قمتم في بلدية الكويت
ب ــإح ــال ــة ال ـق ـيــادي ـيــن ال ــذي ــن بلغت
خــدمـتـهــم  32ع ــام ــا الـ ــى الـتـقــاعــد،
فـ ـلـ ـم ــاذا ل ـ ــم يـ ـت ــم ذل ـ ــك ف ـ ــي وزارة
االشـ ـغ ــال؟ وه ــل س ـت ـقــومــون بــذلــك
في وزارة االشغال؟ يرجى تزويدي
بكشف بقياديي ال ــوزارة مــع بيان
خــدمــة ك ــل مـنـهــم ،وم ــا االنـ ـج ــازات
التي قمتم بها منذ توليكم الوزارة؟
وم ــا خـطـتـكــم لـتـحـسـيــن االداء في
الوزارة؟ مع تزويدي بنسخ من كافة
القرارات الوزارية الصادرة من قبلكم
منذ توليكم حقيبة وزارة االشغال
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وتـ ـ ــزويـ ـ ــدي ب ــال ـم ـب ــررات

عسكر العنزي

واالسـ ـب ــاب ال ــداع ـي ــة إلص ـ ــدار هــذه
القرارات والنتائج المرجوة منها.
وط ـ ـلـ ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــده ب ــال ـم ـن ــاص ــب
الشاغرة في الوزارة حاليا ،وسبب
ع ــدم االع ــان عنها حـتــى تــاريـخــه،
والمدة القانونية الالزمة لإلعالن،

واج ــراءات وكيل ال ــوزارة لمعالجة
تطاير الحصى ومشاكل االسفلت،
واالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـم ــت ب ـه ــذا
ال ـخ ـصــوص ،وتـكـلـفــة ذل ــك ،وخطة
م ـش ــاري ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـطــرق
للسنوات الخمس القادمة.
ك ـم ــا ط ـل ــب ن ـس ـخ ــة مـ ــن دراس ـ ــة
الجدوى لمشروع سكة الحديد واي
دراسـ ــات اخ ــرى تــم الـقـيــام بـهــا من
قبل وزارة االشغال والهيئة العامة
للطرق ،وتزويده بالموقف التنفيذي
للمشروع ،والتزامات الدولة تجاه
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وت ـ ـجـ ــاه دول مـجـلــس
التعاون الخليجي ،وكذلك تزويده
ببيان بجميع المشاريع الـجــاري
ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة وال ـمــوقــف
التنفيذي لها وبيان المتأخر منها
م ــع اسـ ـب ــاب ال ـت ــأخ ـي ــر ،وإج ـ ـ ــراءات
الوزارة تجاه معالجة التأخير.

الدالل للعازمي :هل توجد سرقات عملية
في أبحاث ودراسات أعضاء هيئة التدريس؟
وج ــه الـنــائــب مـحـمــد الـ ــدالل س ــؤاال إل ــى وزيــر
التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،جاء
فيه :من أهم عالمات وارتفاع مؤشر التعليم في
دولة الكويت ثبات وتميز األساس التعليمي وقوة
األداء التعليمي من خــال قــوة أداء أعضاء هيئة
التدريس وقوة األبحاث العلمية التي تصدر من
أعضاء هيئة التدريس وضمان عدم وجود مآخذ
أو سلبيات أو ضعف في النظم تساهم في عرقلة
المسيرة التعليمية والنتيجة والقبول لمن هو
مؤهل لتولي مهمة التدريس في جامعة الكويت
والمؤسسات التعليمية األخرى.
وق ــال :مــن أبــرز السلبيات فــي جامعة الكويت
والـمــؤسـســات التعليمية األخـ ــرى ب ــروز ظــاهــرة

ناصر الدوسري

ضعف أمانة البحث العلمي عند البعض ويثار
َ
بشأن السرقات العلمية عند البعض االخر االمر
الــذي يعد من السلبيات التي تتطلب المواجهة
القانونية واإلداريــة والعلمية ،لذا يرجى إفادتي
وتـ ــزويـ ــدي بـ ــاآلتـ ــي :ه ــل ت ــوج ــد آلـ ـي ــات أو نـظــم
أو ض ــواب ــط تـحـكــم اع ـت ـمــاد أو تـقـيـيــم األب ـح ــاث
والــدراســات العلمية في جامعة الكويت والهيئة
الـعــامــة للتعليم التطبيقي وال ـتــدريــب وضـمــان
سالمتها وامانتها العلمية واألكاديمية.
َ
وأضــاف :هل توجد اليات أو نظم أو إجــراءات
في شأن التعامل مع السرقات العلمية في األبحاث
والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه التي
تقدم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للترقية

في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب؟ مع تزويدي بنسخة من تلك
النظم واللوائح في هذا الشأن.
وتــابــع :هل وصــل إلــى علم واطــاع اإلدارة في
جامعة الكويت أو اإلدارة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وج ــود س ــرق ــات عملية ف ــي األب ـحــاث
والدراسات التي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس
منذ عام  2015وحتى تاريخه؟ مع إرفاق األقسام
العلمية واالكاديمية التي تقدمت بالشكاوى أو
البالغات أو االخطارات في هذا الشأن ،وما إجراءات
اإلدارة فــي جامعة الكويت أو اإلدارة فــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب أو ال ــوزارة
بالتعامل مع تلك التي تمت في هذا الشأن؟

خورشيد يحذر الحجرف من التالعب بأموال المتقاعدين
العدساني :هل التزمت جميع «البنوك» بتعديالت «نهاية الخدمة»؟
ح ـ ــذر رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
المالية واالقـتـصــاديــة البرلمانية
الـ ـن ــائ ــب ص ـ ــاح خ ــورشـ ـي ــد وزيـ ــر
المالية نايف الحجرف من التالعب
بأموال المتقاعدين ،مؤكدا أن هناك
قـيــاديـيــن فــي مــؤسـســة التأمينات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة يـ ـ ـ ـ ـ ــزودون الـ ــوزيـ ــر
بـمـعـلــومــات مـغـلــوطــة ع ــن الـنـســب
التي تمتلكها المؤسسة في بعض
الشركات التي يراد التخارج منها،
م ــؤك ــدا أن وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ه ــو من
يتحمل المسؤولية السياسية.
وق ـ ــال خ ــورشـ ـي ــد فـ ــي ت ـصــريــح
للصحافيين ان اللجنة بذلت جهدا
في رفع تقريري خفض سن التقاعد
واستبدال المتقاعدين ،الفتا إلى أن
التأمينات االجتماعية أصرت على
رفــض خفض ســن التقاعد بحجة
أنه يحمل المؤسسة مبالغ خسائر
مالية كبيرة ورأت التأمينات عدم
جـ ــدوى وج ــدي ــة الـتـقــريــر الـ ــذي تم
اعـتـمــاده فــي اللجنة وأق ــر مــن قبل
مجلس األمة.
وأش ــار خــورشـيــد :ال أحــد ينكر

أن التأمينات عليها «حمل كبير»
و نـحــن جميعا نسعى للمحافظة
على أم ــوال المؤسسة ،مستدركا:
لـ ـك ــن ف ــوجـ ـئـ ـن ــا قـ ـب ــل أس ـ ـب ـ ــوع ان
احدى الشركات التي تساهم فيها
التأمينات وهي ابراج كابيتال تريد
بيع الحصص ،مشددا على أن مدير
السابق للتأمينات االجتماعية فهد
الــرجـعــان ســرق التأمينات ،وكلنا
ي ـعــرف ذل ــك ول ـكــن م ــا زالـ ــت هـنــاك
تجاوزات وسرقات من آخرين.
وأكـ ـ ـ ــد خ ــورشـ ـي ــد أن ـ ــه ي ـح ـتــرم
وزيــر المالية ويقدره «ونعرف انه
حريص على حماية االموال العامة
ولـ ـك ــن ف ــوج ـئ ـن ــا ان هـ ـن ــاك شــركــة
اس ـم ـهــا ش ــرك ــة اي ـ ــاس الـتـعـلـيـمـيــة
والـتــأمـيـنــات تملك فيها  22.5في
ال ـم ـئ ــة وهـ ـ ــذه أم ـ ـ ــوال م ـت ـقــاعــديــن،
تـ ـع ــرض ل ـل ـب ـيــع وتـ ـتـ ـخ ــارج مـنـهــا
التأمينات االجتماعية بــا اعــان
وبال شفافية» ،محمال وزير المالية
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وهـ ــذه
الحصة تفوق  13مليون دينار.
وتساءل :كيف تقول التأمينات

انها ال تريد تحمل قيمة التكلفة عن
التقاعد المبكر وهي واحد في المئة
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ت ـضـ ّـيــع مـئــات
الماليين بسبب بيع حصة اياس؟
لألسف ان القياديين يكذبون على
وزير المالية ويقدمون له معلومات
مغلوطة ،وتحركت التأمينات في
بيع شركة أياس دون اعالن ورغم
ت ـق ــدم عـ ــدد م ــن الـ ـش ــرك ــات مـعـلـنــة
رغبتها فــي شــرائـهــا ،الفتا إلــى أن
هناك شركات تقدمت بطلب شراء
حصة التأمينات ووصل «كتابان»
للوزير ،وفوجئ الجميع بأن الوزير
ع ـمــل «بـ ـ ــون» ،م ـت ـســائــا :ه ــل تــريــد
التنفيع على حساب المتقاعدين
وعلى حساب مصلحة المتقاعدين؟
هل يجوز ذلك؟
وق ــال خــورشـيــد :هـنــاك تناقض
صــريــح وصـ ـ ــارخ ،إذ ي ـتــم تحميل
ال ـت ــأم ـي ـن ــات خ ـ ـسـ ــارة حـ ــوالـ ــي 13
مليون دينار ،محذرا وزير المالية:
عـلـيــك أن تــوقــف ه ــذا الـتــاعــب في
التأمينات ،ونحن اكتشفنا جزء ا،
وه ـن ــاك أمـ ــور ل ــم نـكـتـشـفـهــا حتى

صالح خورشيد

رياض العدساني

االن لالسف ،موضحا :أنني حذرت
الوزير ،وقلت ان اموال المساهمين
الجميع م ـســؤول عـنـهــا ،وال نقبل
ب ـي ــع ح ـص ــص ال ـت ــأم ـي ـن ــات ب ـهــذه
الطريقة ،وكيف قبلت هيئة اسواق
ال ـم ــال أن ي ـك ــون ه ـن ــاك «ب ـ ــون» من
خالل بيع حصة تبلغ  ٢٢في المئة
بدون وجود شفافية وهذا يخالف
القانون؟ وهل هناك شركات اخرى

تقدمت؟ وهل هناك اعالن عن بيع
هذه الحصة؟
وت ـس ــاءل خــورش ـيــد :ه ــل هـنــاك
ل ـع ـبــة أو ط ـب ـخــة ت ـط ـبــخ ف ــي غــرف
م ـغ ـل ـقــة؟ ي ــا وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة اع ــرف
انــك حريص ونظيف ونــزيــه ولكن
اذا كــان هناك لعب فــي التأمينات
االجتماعية فعليك ان توقفه ،وانا
ل ــدي جـمـيــع ال ـم ـس ـت ـنــدات ،وعـلـيــك

ان ت ـن ـظــف هـ ــذا ال ـع ـبــث س ـ ــواء في
ال ـت ــأم ـي ـن ــات أو ال ـج ـه ــات االخـ ــرى
التابعة لها.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
ال ـعــدســانــي سـ ــؤاال بــرل ـمــان ـيــا إلــى
وزيــر المالية نايف الحجرف ،قال
فــي مـقــدمـتــه :تــأســس بـنــك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون رق ــم
( )32ال ـصــادر بـتــاريــخ 1968/6/30
بشأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـمـ ـهـ ـن ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
والـقــوانـيــن الـمـعــدلــة ل ــه ،كمؤسسة
ع ــام ــة ذات ش ـخ ـص ـيــة اع ـت ـب ــاري ــة
م ـس ـت ـق ـل ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف ال ـق ـي ــام
بـمـمــارســة ام ـت ـيــاز إص ـ ــدار العملة
المحلية لحساب الدولة والعمل على
تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية
ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى ال ـع ـم ــات األجـنـبـيــة
األخــرى وتوجيه سياسة االئتمان
ومراقبة الجهاز المصرفي وكذلك
القيام بوظيفة بنك الحكومة وتقديم
الـ ـمـ ـش ــورة ال ـم ــال ـي ــة ل ـه ــا ويـخـضــع
إلشـ ـ ـ ـ ــراف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة وي ـب ـلــغ
رأسماله  5ماليين دينار كويتي.

وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء م ـ ــا سـ ـب ــق ط ـلــب
اجــابـتــه عــن االت ــي :مــا مــدى صحة
أن هناك قطاعات مصرفية «بعض
البنوك» قامت بعد إقــرار تعديالت
قانون العمل األهلي ،والتي تنص
على إلزام الشركات بسداد مكافأة
نهاية الخدمة للموظفين ،بتسجيل
الـ ـت ــزام ض ـمــن ت ـكــال ـيــف الـعــامـلـيــن
والموظفين في بيان الدخل المجمع
لـ ـع ــام 2017؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
باإليجاب يرجى تزويدي بأسماء
تلك البنوك ،وما اإلجراءات الالزمة
تجاه ذلك؟
وت ـ ــاب ـ ــع :هـ ــل الـ ـت ــزم ــت جـمـيــع
ال ـق ـطــاعــات ال ـم ـصــرف ـيــة «ال ـب ـن ــوك»
بـمـصــروفــات الـعــامـلـيــن حـســب ما
هو مبين في قانون رقــم  17لسنة
 2018باإلضافة إلى التزامها بنسب
العمالة الوطنية المقررة؟ إذا كانت
اإلجــابــة بالنفي ما هي اإلج ــراءات
والخطوات التي قمتم بها تجاه ذلك
باإلضافة إلى إجراءاتكم وخطواتكم
المستقبلية؟
وأضـ ــاف ال ـعــدســانــي :م ــا مــدى

ال ـت ــزام ال ـب ـنــوك بــال ـقــانــون رق ــم 17
لـسـنــة  2018ب ـشــأن ال ــذي ــن انتهت
خدماتهم أو ممن استقالوا خالل
سنوات األثر الرجعي ،وهي الفترة
الممتدة من عام  2010وحتى تاريخ
صدور القانون المشار إليه؟ وهل
هناك بعض القطاعات المصرفية
لــم تـلـتــزم بــالـقــانــون رق ــم  17لسنة
2018؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب
ي ــرج ــى إفـ ــادتـ ــي ب ــأس ـم ــاء ال ـب ـنــوك
وحـجــم المبالغ المستحقة وعــدد
المستحقين من عام  2010وحتى
تاريخ السؤال ،وما هي اإلجــراءات
المتبعة حول ذلك؟
وتـســاء ل :ما خطة بنك الكويت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــدق ـي ــق
والتفتيش والفحص الــدوري على
القطاعات المصرفية حول التأكد
من مدى التزام البنوك في تطبيق
ق ــان ــون  17ل ـس ـنــة  2018بـتـعــديــل
بعض أحكام القانون رقم  6لسنة
 2010ب ـش ــأن ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـطــاع
األهلي؟
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العفاسي :نولي وظائف األئمة والمؤذنين كل
االهتمام ونعمل على تكويتها والترغيب فيها

تفقد استعدادات المسجد الكبير الستقبال المصلين في العشر األواخر
أعلن العفاسي أن «األوقاف»
تسخر كل اإلمكانات
الستقطاب الكوييتين للعمل
في وظائف األئمة والمؤذنين
لسد الشواغر والمساهمة في
تفعيل اإلحالل.

أكد وزير العدل وزير األوقاف
والـشــؤون اإلسالمية المستشار
د .فهد العفاسي ،أن الوزارة تولي
وظ ــائ ــف األئ ـم ــة وال ـمــؤذن ـيــن كل
االه ـت ـمــام «ونـعـمــل عـلــى تكويت
هاتين المهنتين».
وقـ ــال ال ـع ـفــاســي ف ــي تـصــريــح
صحافي بمناسبة بدء استقبال
ال ـ ـ ـ ــوزارة ط ـل ـب ــات ال ــراغ ـب ـي ــن مــن
الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن والـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن
المواطنين للعمل فــي وظيفتي
مـ ـ ـ ــؤذن وإمـ ـ ـ ـ ـ ــام ،إن «األوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف»
تسخر كل اإلمكانات الستقطاب
الـكــويـتـيـيــن لـلـعـمــل فـيـهـمــا لسد
ال ـش ــواغ ــر وال ـم ـســاه ـمــة بتفعيل
اإلحالل.
وذكــر أن الــوزارة شكلت لجنة
خاصة تعنى بتطوير مهنة اإلمام
والخدمات المساندة له من أجل
إيجاد الحلول الفعالة للترغيب
ف ـي ـه ــا واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن أف ـض ــل
تجربة مهنية في مجال اإلمامة
والخطابة في العالم اإلسالمي.
وأوضح أن هذه اللجنة تعنى
ً
أيضا بتسهيل متابعة أداء اإلمام،
ومـ ــا ي ـ ــدور ف ــي ال ـم ـس ـجــد ،وبـمــا
ً
ً
يحقق أداء مهنيا عاليا ،إضافة
إلى إشــراك األئمة والخطباء في
دورات الـتــدريــب ،الـتــي تــزيــد من
مهنيتهم.

ّ
«حولي الرمضانية» استقبلت  20ألف مصل
في أجواء إيمانية ،وخشوع وتبتل وتضرع
إلـ ــى الـ ـل ــه ،أحـ ـي ــا ن ـح ــو  20ألـ ــف م ـص ــل لـيـلــة
الحادي والعشرين من شهر رمضان الفضيل
في المراكز الرمضانية التابعة إلدارة مساجد
محافظة حولي.
وتوافد أكثر من  10آالف مصل على مسجد
ب ــال ب ـضــاح ـيــة ال ـصــديــق ف ــي ظ ــل إج ـ ــراء ات
وت ـن ـظ ـي ــم ع ــال ــي الـ ــدقـ ــة ،وخـ ــدمـ ــات م ـت ـنــوعــة
يقدمها مركز بالل ،استقبل المسجد حشود
ً
المصلين في أجواء روحانية مهيبة ،التماسا
لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ،إذ أم
المصلين في الركعات األر بــع األو لــى الشيخ
ي ــاس ــر ال ـف ـي ـل ـكــاوي ،وف ــي ال ــرك ـع ــات األخ ـي ــرة
الـشـيــخ فـهــد واص ــل ،ال ــذي أس ـهــم فــي مشهد

إيماني مهيب لهجت فيه األلسن بالدعوات،
ً
ً
ً
ورجاء وطمعا في الخير والنور وصالح
أمال
األحوال.
مــن جــا نـبــه ،أ ش ــاد ا لــر ئـيــس ا لـعــام للمراكز
ا لــر مـضــا نـيــة د .خــا لــد ا لـحـيــص ،بالترتيبات
والخدمات اللوجستية التي يوفرها مكتب
سمو و لــي العهد لــرواد مسجد بــال ،الذين
ي ـت ــواف ــدون ب ــازدي ــاد ي ــوم ــا ب ـعــد ي ــوم بـشـكــل
يثير اإلعجاب ،مثمنا «الجهود المبذولة من
فريق العمل بالمركز بقيادة د .سالم العميرة
وزمالئه ،لتعاونهم التام مع فريق المسجد،
إلخراج هذه الحلة اإليمانية التي تفخر بها
الكويت».

«مساجد الفروانية» تختتم مسابقة
الصالح للقرآن
العفاسي يتفقد مسجد الدولة الكبير
ف ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،ت ـف ـقــد وزي ــر
ال ـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية مسجد الدولة الكبير
واطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات
الستقبال المصلين خــال هذه
األي ــام المباركة ،العشر األواخــر
من شهر رمضان المبارك.
ووف ــق بـيــان صـحــافــي ل ــوزارة
األوقــاف أمس ،استمع العفاسي
من القائمين على إدارة المسجد
لشرح عن خطة اإلدارة الستقبال

ال ـم ـص ـل ـيــن فـ ــي ل ـي ــال ــي الـتـهـجــد
وخدماتها المقدمة لهم لتوفير
كل سبل الراحة ألداء الصالة بكل
خشوع ويسر.
واط ـ ـلـ ــع ال ـع ـف ــاس ــي ب ـح ـضــور
وكيل ال ــوزارة فريد عمادي على
الـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة مـ ــن ال ـف ــرق
ً
ً
التطوعية ،التي تؤدي دورا كبيرا
فــي عملية التنظيم ،إضــافــة إلى
الجهود ،التي تبذل من قطاعات
وزارات ـ ـ ـ ـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـص ـح ــة

والهيئة العامة للشباب واإلدارة
العامة لإلطفاء.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى اإلع ـ ـ ـ ــداد
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم وال ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب لـ ـه ــذه
الليالي المباركة وباالستعداد
والجاهزية والـكـفــاء ة فــي تنفيذ
ً
الخطط الموضوعة ،معربا عن
الـشـكــر لـكــل الـجـهــات ،الـتــي تقف
ً
جنبا إلى جنب مع القائمين على
إدارة المسجد الكبير.

ا خـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــت إدارة مـ ـس ــا ج ــد
م ـحــاف ـظــة ال ـف ــروان ـي ــة مـســابـقــة
الـصــالــح الـقــرآنـيــة الرمضانية
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت الـشـهــر
ال ـم ــاض ــي ،ب ــرع ــاي ــة كــري ـمــة من
أسـ ــرة ال ـص ــال ــح ،وش ـ ــارك فيها
 161متسابقا في فئاتها البراعم
والمتوسط والشباب والكبار.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
داود ال ـع ـس ـع ــوس ــي «اه ـت ـم ــام
الوزارة بالقرآن الكريم تحفيظا

وتعليما والسعي في شراكات
مع الغير لنشر الخير وتنمية
الـ ـثـ ـق ــاف ــة وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـش ــرع ـي ــة
وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام بـ ــال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
المصلين» ،مثمنا «تنظيم أسرة
الصالح هذه المسابقة».
من جهته ،ألقى المدير العام
لـبـيــت ال ــزك ــاة ال ـس ــاب ــق الـشـيــخ
إبراهيم الصالح كلمة نيابة عن
أسرة الصالح ،قال فيها« :الحمد
لله على توفيقه في نجاح هذه
الـمـســابـقــة ال ـم ـبــاركــة ،والـشـكــر
موصول لوزارة األوقاف ممثلة

ب ــال ــوكـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
ال ـم ـســاجــد وال ـم ــراق ــب الـثـقــافــي
ممثل إدارة مساجد الفروانية
ال ـش ـيــخ مـسـيــر ال ـظ ـف ـيــري ،كما
نشكر أولياء أمور الطلبة على
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ه ــذه المسابقة
ا لـتــي حظيت بمشاركة فاعلة،
ونشكر أيضا كل من ساهم في
إنجاحها».
وفــي ختام الحفل تم توزيع
الـ ـج ــوائ ــز ع ـل ــى ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن
و ل ـجــان التسميع والمشرفين
اإلداريين.

ةديرجلا
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الرومي :معامالت اللجنة المكلفة أمام اإلدارة القانونية

دراسة شاملة لتطوير البلدية

ً
العتيبي :لقاؤنا مع الوزير كان بروتوكوليا

●

علي حسن

أكد وزير األشغال العامة وزير البلدية د .حسام
الرومي أن المعامالت التي أثارت حفيظة أعضاء
المجلس البلدي ،ووافقت عليها اللجنة المكلفة
أثناء توليها القيام بأعمال المجلس ،سيأتي رد
من اإلدارة القانونية بشأنها ،حسب طلب أرسله
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،وعـلـيــه يـتــوقــف إم ـضــاء تلك
الموافقات من عدمها.
وقـ ــال ال ــروم ــي ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي عقب
اجتماعه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي،
أمـ ــس ،ح ــول إمـكــانـيــة تـعــديــل ق ــان ــون المجلس
البلدي ،إن "القانون معروض على لجنة المرافق،
وسنعرض مالحظاتنا عندما يطلب منا ذلك".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ذك ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
الـمـهـنــدس أســامــة الـعـتـيـبــي ،فــي تـصــريــح بعد

«الشؤون» 4590 :حالة استفادت
من خدمات «الرعاية» خالل أبريل
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية ،أن «اجمالي الحاالت المستفيدة من
خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية االجتماعية خالل أبريل الماضي
بلغ  4590حــالــة» ،مشيرة إلــى أن «ال ـحــاالت وزعــت على إدارة الحضانة
العائلية بواقع  1046حالة ،واألحداث بواقع  449حالة ،والمسنين 3095
حالة».
وقــالــت ال ــوزارة إنــه «بـشــأن المستفيدين مــن خــدمــات إدارة الحضانة
العائلية عن شهر ابريل ،بينت اإلحصائية أن إجمالي الحاالت المستفيدة
بلغ  1046حالة ،وتوزع على دار األطفال ( 36حالة) ،ودار الفتيات ( 11حالة)،
وبيوت الضيافة ( 91حالة) ،وقسم الحضانة ( 618حالة) ،وقسم متابعة
شؤون األبناء ( 220حالة) ،وقسم رعاية الكويتيين بالخارج ( 70حالة)».
وذك ــرت أن ع ــدد المستفيدين مــن خــدمــات إدارة رعــايــة األحـ ــداث عن
شهر ابريل بلغ  449حالة ،توزعت على االستقبال ( 1حالة) ،والضيافة
االجتماعية ( 4حاالت) ،ودار المالحظة ( 15حالة) ،والرعاية االجتماعية
( 42حالة) ،والتقويم االجتماعي ( 9حاالت) ،والمراقبة االجتماعية اختبار
قضائي ( 281حــالــة) ،والمراقبة االجتماعية نيابة األح ــداث ( 81حالة)،
والمراقبة االجتماعية البحث االجتماعي ( 34حالة).
وبينت أن عدد المستفيدين من إدارة رعاية المسنين بلغ  3095حالة،
منها  27حالة في الرعاية اإليوائية ،و 3068حالة في الخدمة المتنقلة
للمسنين في منازلهم ،فيما بلغ إجمالي الحاالت السريرية المحولة من
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة  42حالة ،اما عن عدد التقارير الطبية
المنزلية الصادرة للهيئة فقد بلغ عددها  21تقريرا ،مشيرة إلى أن عدد
ً
الحاالت المستفيدة من بطاقات االولوية ذكورا وإناثا بلغ .2828

أكــد مــديــر إدارة التوعية واإلرش ــاد بجمعية صـنــدوق إعانة
المرضى خالد الهندي ،أن "اإلدارة نفذت عدة أنشطة من يناير
ً
إلى مايو الماضي" ،موضحا أن "ما بذل من جهود يأتي انبثاقا
من األهداف العامة للجمعية في الترويح عن المرضى ،ومساعدة
المحتاجين والمعوزين".
وقال الهندي ،في تصريح صحافي ،إن "الواعظين والواعظات
زاروا أكثر من  15ألف مريضة ،وما يزيد على  18ألف مريض،
وأكثر من  5آالف مريض من الجاليات في مستشفيات الكويت،
فضال عن إقامة  32برنامجا في مستشفيات الكويت من خالل
الواعظات ،وتم توزيع  400هدية قيمة للمريضات ،ما أسفر عن
وجــود مهتدين جدد إلى اإلســام من الجنسين" ،مشيرا إلى أن
"اإلدارة قدمت أنشطة ثقافية متنوعة منها  15برنامجا للمرضى
والموظفين الرجال في مستشفيات الكويت ،تم على اثرها توزيع
 280هدية قيمة".
وأضاف أن "اإلدارة وزعت  55حقيبة للمريضات ،و 60حقيبة
مريض للرجال ،و 22علبة تيمم للمريضات ،فضال عن تركيب 70
حامل مصحف في أجنحة النساء ،و 50في أجنحة الرجال ،كما تم
توزيع أكثر من  10آالف كتيب ومطوية وبروشور على المرضى
وفي المكتبات الحائطية بجميع المستشفيات والمراكز الصحية".
ولفت إلى أن "قسم الواعظات ّ
سير عمرة الباقيات الصالحات
ً
لمرضى مركز الكويت لمكافحة السرطان لـ 26معتمرا ومعتمرة"،
كما قام القسم بزيارة مركز فيصل اإلشعاعي وتوزيع  120حقيبة
متضمنة أهم المؤن الرمضانية على مرضى ومريضات مركز
الكويت لمكافحة السرطان والرعاية التلطيفية".

أحمد المنفوحي

مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،بـيـنــت
المصادر أن البلدية متفائلة
بالمجلس البلدي الحالي،
ألن غ ــال ـب ـي ــة األعـ ـ ـض ـ ــاء مــن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ــريـ ــدون
التطوير في العمل البلدي،
ال فـتــة إ لــى أن البلدية تدعم
ب ـقــوة ك ــل أع ـم ــال الـمـجـلــس،
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـلــى
ال ـم ـشــاركــة ال ـف ـعــالــة ف ــي كل
اجتماعات لجانه وجلساته
من أجل اإلنجاز.

ً ً ً
النجدي :صيانة شبكات العمل و 30نظاما آليا محليا
أعلن برنامج الهيكلة توفيره
دينار على الدولة
نحو  580ألف ً
منذ انطالقه ،مبينا أن اإلنجازات
األبرز تعود إلى موظفي مركز
نظم المعلومات بالبرنامج.

المهمة واألمــاكــن المزدحمة في المحافظات
ً
ال ـســت بــال ـت ـنــاوب ،مـبـيـنــا أن الـهـيـئــة سـتــوزع
وجـبــات أخــرى فــي فترة العشر األواخ ــر على
المحتاجين في أماكن تجمعهم.
وأشــاد األنـصــاري بما يقدمه المتطوعون
ً
ً
مــن عمل مميز يتطلب جـهــدا مضنيا يتمثل
في إعــداد الوجبات وتجهيزها ثم توزيعها،
ً
مؤكدا حرص الهيئة على دعم كل المبادرات
الشبابية ،ا لـتــي مــن شأنها خــد مــة المجتمع
الكويتي.
يــذ كــر أن هــذه الحملة تنظم على مستوى
عدد من دول الخليج هي اإلمارات والسعودية
والبحرين وعمان إضافة الى األردن والبوسنة
والهرسك وقــد اقيمت هــذا العام تحت شعار
ً
"مـ ـع ــا ...رم ـضــان بــا ح ــوادث" وك ــان ــت حــازت
أفضل حملة تطوعية لعام  2017على مستوى
الخليج العربي.

«إعانة المرضى» :زيارة  33ألف
مريض في المستشفيات

خاصة المادة  ،22التي تنص على إحالة جميع
ال ـمــواض ـيــع ال ــى الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،المحكومة
بـ 100يوم عمل ،وأن يكون هناك تقيد بالدراسات
القانونية والمخططات الفنية ،حتى ال تعود تلك
الدراسات والقرارات إلى الجهاز دون البت فيها،
وبالتالي يكون هناك تعطيل ألصل المعاملة.
وأردف" :ركزنا على التعاون بين االمانة العامة
للمجلس الـبـلــدي والـجـهــاز بـشــأن الميزانيات
الـمــرصــودة ،والـتــي نــص عليها الـقــانــون بشكل
ص ــري ــح ،بـ ــأن ت ـك ــون ه ـن ــاك م ـي ــزان ـي ــة مـسـتـقـلــة
للمجلس البلدي ممثال في االمانة ،تحت تصرف
المجلس البلدي ،اضافة للتصرف االداري الخاص
بالمجلس ،ومطالبات التجهيزات اللوجستية
وستحل خالل ايام قليلة".

●

محمد الجاسم

أكدت مديرة إدارة مركز نظم المعلومات
ف ــي بــرنــامــج إعـ ــادة هـيـكـلــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
والجهاز التنفيذي للدولة منيرة النجدي،
أن موظفي مركز نظم المعلومات استطاعوا
خالل الفترة الماضية تطوير وتفعيل العديد
من األجهزة وتسخيرها لخدمة العمل دون
ً
تكلفة مالية إطالقا ،مما يؤكد دور برنامج
إع ــادة الهيكلة فــي توفير كــل الخدمات من
خ ــال صـيــانــة ومـيـكـنــة األرش ـف ــة الضوئية
وخ ــدم ــات دع ــم الـعـمــالــة وص ـيــانــة األنـظـمــة
الداخلية وشبكات التحويالت وإنشاء نظام
آلي لالستعالم المالي من خالل آليات الربط
ً
دون أن تتكلف الحكومة أمــواال باهظة في
هذه المجاالت.
وقالت النجدي ،في تصريح صحافي ،إن
البرنامج وفــر حوالي  580ألــف دينار على
الدولة منذ انطالق البرنامج ،الفتة إلى أن
إن ـج ــازات مــوظـفــي مــركــز الـنـظــم بالبرنامج

ً ً
عديدة أهمها صيانة وتطوير  30نظاما آليا
ً
داخليا في األنظمة منذ عام  2008إضافة إلى
تطوير العمل بها بما يواكب المستجدات
من القوانين والقرارات المستجدة وتوفير
م ــا ب ـيــن 70و 80ألـ ــف ديـ ـن ــار ك ــان ــت تــرصــد
بــالـمـيــزانـيــة الـسـنــويــة لتغطية ه ــذا الـجــزء
م ـنــذ عـ ــام  2008إض ــاف ــة إلـ ــى تــوف ـيــر مبلغ
 130ألــف ديـنــار كــانــت مــرصــودة بميزانية
 2019/2018لـشــراء البرنامج والتراخيص
وقــراء ة البيانات السابقة ،ونجح البرنامج
ف ــي ع ـمــل األرشـ ـف ــة ال ـضــوئ ـيــة واس ـت ــرج ــاع
البيانات الضوئية وق ــراء ة نحو  3ماليين
ً
مستند ضوئي عام  ،2017فضال عن توفير
 5آالف دينار لميكنة عدد من خدمات دعم
ال ـع ـمــالــة (ت ـقــديــم اإلجـ ـ ـ ــازات ،واالس ـت ـق ــاالت
وطباعة شـهــادات التقاضي) وتوفير هذه
ال ـخــدمــة لـلـشــركــات وتــوف ـيــر  5آالف أخ ــرى
لشبكة الـتـحــويــات الـنـقــديــة عـبــر رب ــط مع
ً
بعض الجهات ،التي تصرف دعما الكتشاف
حــاالت ازدواج ـيــات الصرف وخدمة تغيير

ً
بيانات البنك المحول عليه دعم العمالة آليا
عن طريق البنوك لموظفي القطاع المصرفي.
ً
وذكرت أنه تم توفير مبلغ  150ألفا فقط
كانت مــرصــودة بميزانية عــام 2017/2016
ل ـش ــراء وتـجـهـيــز الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـنـظــام،
عدا عن توفير مبلغ  10آالف دينار إلنشاء
النظام اآللــي و 5آالف دينار لميكنة خدمة
ال ـمــراج ـعــات ال ــدوري ــة للخريجين وميكنة
خدمة المراجعة الدورية لمستحقي مكافأة
الـخــريـجـيــن ومـيـكـنــة خ ــدم ــات ال ـمــراج ـعــات
ال ــدوري ــة لـلـبــاحـثـيــن ع ــن ع ـمــل إض ــاف ــة إلــى
توفير  10آالف لميكنة تسجيل وترشيح
متدربي الصيف من الطلبة ،و 10آالف دينار
لميكنة خــدمــة طـبــاعــة ال ـش ـهــادات ،بتوفير
الخدمة في الموقع اإللكتروني لمستحقي
دعم العمالة والشركات الخاصة ،و 10آالف
ً
أيضا إلنشاء نظام آلــي لالستعالم المالي
وتوفيره من خالل آليات الربط لعدد كبير
من الجهات.

الرويح :فعاليات اجتماعية ورياضية ودينية
لـ «جمعية العديلية» في رمضان
صـ ـ ــرح رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــدي ـل ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة
عـمــر ال ــروي ــح ،أن "ش ـهــر رمـضــان
لهذا الـعــام كــان حافال باألنشطة
وال ـف ـع ــال ـي ــات لـلـمـســاهـمـيــن ،فقد
وزعت الجمعية "نقصة" رمضان،
وه ــي ع ـبــارة عــن "ل ـحــوم وسـخــان
ك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي ح ـ ـجـ ــم ك ـ ـب ـ ـيـ ــر" ع ـلــى
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،م ــع ال ـح ــرص على
أن ت ـكــون مـمـيــزة ع ــن الجمعيات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـض ـ ــا عـ ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراء
تـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــات ع ـ ـلـ ــى س ـ ـل ـ ـنـ ــدرات
الـغــاز ( 5سـلـنــدرات ب ـ  100فلس)
للمساهمين".
وأوض ــح الــرويــح ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس أن ـ ــه تـ ــم ال ـع ـمــل
على إجــراء عــروض وتخفيضات
م ـت ـن ــوع ــة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ــرك ــزي
ً
والفروع لـ 160صنفا من األصناف
والمنتجات الغذائية بخصومات

عمر الرويح

كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــم ع ـ ـمـ ــل عـ ــرض
خاص في فرع الجملة والتموين
للمساهمين ،حيث شمل مجموعة
مـ ـمـ ـي ــزة مـ ــن ال ـ ــدج ـ ــاج والـ ــزيـ ــوت
والكريم كراميل واألرز والفيمتو

وغيرها ،بخصومات وصلت إلى
 70في المئة.
وأشـ ــار إل ــى أن الـفـعــالـيــات في
ش ـهــر ال ـخ ـيــر م ـس ـت ـمــرة ،ح ـيــث تم
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى األن ـش ـطــة الــديـنـيــة
والثقافية ،لما لشهر رمضان من
روح ــان ـي ــة ،إذ حــرصــت الجمعية
على إقامة مسابقة لحفظ القرآن
ألبناء المنطقة.
وأضــاف أن الجمعية كعادتها
دائـمــا تــولــي االهـتـمــام باألنشطة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،حـيــث نـظـمــت حفل
قــرق ـي ـعــان لـلـمـســاهـمـيــن وأه ــال ــي
الـمـنـطـقــة وأب ـن ــائ ـه ــم ع ـلــى صــالــة
رابـطــة هيئة الـتــدريــس ،واشتمل
الحفل على العديد من الفعاليات
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة (بـ ــرنـ ــامـ ــج تــرف ـي ـهــي
وتــرويـحــي ،ومـســابـقــات ،وألـعــاب
شعبية ،وتلوين الوجوه لألطفال
وتوزيع القرقيعان).

وأكـ ـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ــالـ ـج ــان ــب
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي وال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــام ــة،
حيث تــم إع ــداد مسابقة رياضية
للمساهمين (اخسر كيلو تحصل
على  5دنانير) ،بهدف نشر الوعي
الصحي بين المواطنين ،والتركيز
عـلــى تـنـبـيــه الـمـســاهــم لــاهـتـمــام
بصحته ،الفتا الــى انــه تــم توفير
الباقة الكاملة للقنوات الرياضية
( )bein sportوكأس العالم بسعر
خاص للمساهمين.
وش ـ ــدد الـ ــرويـ ــح ع ـل ــى اه ـت ـمــام
م ـج ـلــس اإلدارة ب ـتــوف ـيــر ك ــل مــا
يحتاج إليه المساهم ،حيث وفرت
الجمعية خدمة صرف العيادي في
كــاونـتــر خــدمــة الـعـمــاء بــالـســوق
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أن
"نقصة" عيد الفطر ستكون مميزة
ومفاجأة سارة للمساهمين.

«الزكاة» تسلم  11مليون دينار زكاة بيت التمويل
ناقشا أهمية العالقة والشراكة االستراتيجية بين المؤسستين
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو ب ـي ــت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي م ـق ــره
الرئيسي وفد بيت الزكاة برئاسة
م ــدي ــره ال ـع ــام مـحـمــد الـعـتـيـبــي،
ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـشــؤون
المالية واإلدارية وليد الكندري،
ومدير إدارة تنمية الموارد نايف
الجيماز.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وفـ ــد
"الـ ـ ـ ـ ـ ــزكـ ـ ـ ـ ـ ــاة" كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــازن
الناهض ،ورئيس االستراتيجية
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة فـ ـه ــد ال ـم ـخ ـي ــزي ــم،
وال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
يــوســف ال ــروي ــح ،وق ــام ــوا خــال
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــالـ ـه ــم ل ـ ـلـ ــوفـ ــد ب ـت ـق ــدي ــم
زكاتهم البالغ قدرها أحــد عشر
مليونا ومئتين وستة وعشرين
ألـ ـف ــا ومـ ـئ ــة وخ ـم ـس ــة وع ـشــريــن
ً
ديـنــارا ،كما قام العتيبي بدوره
بتسليمهم تقرير أوجــه االنفاق
عن سنة .2017
وشكر العتيبي "بيت التمويل"

ع ـل ــى ريـ ــادتـ ــه فـ ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية ،خاصة للمشاريع
ال ـم ـح ـل ـي ــة واألسـ ـ ـ ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـفــة
داخـ ــل دولـ ــة ال ـك ــوي ــت ،ودعـمـهــم
ل ـع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـجـلــت
صورها في استفادة آالف األسر
الفقيرة واأليتام وطلبة العلم من
تبرعاتهم ال ـعــام الـمــاضــي ،كما
أسـهـمــوا فــي إط ــاق الـعــديــد من
األشخاص المسجونين من خالل
مساهمتهم في الحملة المحلية
"خلهم يرمضون ويانا".
مــن جهته ،أكــد بيت التمويل
أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة
االستراتيجية بين المؤسستين
في خدمة المجتمع ،والتخفيف
م ــن م ـعــانــاة األسـ ــر الـمـحـتــاجــة،
"ألن الـبـنــك مــن خ ــال نجاحاته
ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم الـ ـم ــزي ــد مــن
الـمـسـتـفـيــديــن ،وال ـم ـش ــارك ــة في
التنمية االجتماعية بشكل فاعل،
ودف ـ ــع م ـس ـيــرة ال ـت ـق ــدم وال ـب ـنــاء
للمجتمع الكويتي".

ً
وختاما أشاد العتيبي بالدور
المميز الذي يتواله بنك التمويل
فـ ــي دع ـ ــم م ـس ـي ــرة ب ـي ــت ال ــزك ــاة
الخيرية واإلنـســانـيــة ،مــن خالل

ناشد مدير املشاريع
اإلغاثية في النجاة الخيرية
ثامر السحيب أهل الخير
واملحسنني دعم مشروع
السالل الغذائية ،الذي تطمح
الجمعية توزيعها في دول
اللجوء السوري ،وفي املناطق
اآلمنة بالداخل السوري ،عبر
شركاء امليدان من الجمعيات
الرسمية واملشهرة التي
تتعاون معنا.
وقال السحيب ،في تصريح
صحافي" ،يضم املشروع
املواد الغذائية الضرورية
التي تكفي أسرة من  4أفراد
ملدة شهر تقريبا ،وتبلغ
قيمة السلة  10دنانير،
وطموحنا توزيع  1000سلة،
وتضم السالل أهم املتطلبات
الرئيسية التي يحتاجها
اإلنسان في طعامه ،حيث
يعاني ماليني الالجئني
السوريني من أمراض سوء
التغذية ،بسبب ارتفاع أسعار
املواد الغذائية ،وعدم توفر
االمكانات املادية التي تساعد
على تلبية احتياجات األسر".

 ...وتناشد أهل الخير
لكفالة  150طالبًا
ناشد مدير لجنة طالب العلم
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،إبراهيم البدر ،أهل
الكويت والتجار ورجال
األعمال كفالة  150طالب علم
يتيم يعيشون داخل الكويت،
وبحاجة شديدة وضرورية
إلى سداد رسومهم الدراسية
الستكمال مسيرتهم التعليمية،
موضحا أن هؤالء الطالب
ّ
محرمون من تسلم شهادات
نهاية العام ،ألنهم لم يسددوا
الرسوم الدراسية املستحقة
عليهم ،والفتا إلى أن منهم طلبة
متفوقني ويحصدون املراكز
األولى.
وقال البدر :في هذه األيام
ّ
املباركة نذكر أهل الخير بأن
كثيرا من العوائل يعيشون في
ضيق وحزن وكدر ،فأبناؤهم
أمام أعينهم يحرمون من
التعليم بسبب ضيق ذات
اليد ،لذا نحث املحسنني على
املشاركة واملساهمة معنا في
إسعاد هذه العوائل التي تعيش
معنا في ديرة الخير.

انطالق مسابقة القرآن
بمسجد الصقران
أكد مشرف مسابقة مسجد
صقر الصقران لحفظ القرآن
وتجويده وليد الشطي أن
"املسابقة تهدف الى تشجيع
األبناء والجاليات على طلب
املزيد من العلم وترسيخ حب
حفظ القرآن وتجويده في
نفوس الشباب لتخريج أجيال
صالحني".
وقال الصقران في تصريح
صحافي بمناسبة انطالق
املسابقة السادسة على
التوالي لحفظ القرآن الكريم
وتجويده ملسجد صقر الصقران
بالقيروان بحضور رئيس
اللجنة الشيخ رضا أسالف
إبراهيم وعضويها احمد
السعيد وإبراهيم الفضلي،
وعدد من أولياء األمور واألبناء
والجاليات ،ان "املسابقة نجحت
بكل املقاييس بفضل الله،
والدليل الحضور واملشاركة،
ويبشر عدد املشاركني بالخير
من األبناء والبنات والجاليات
غير الناطقة بالعربية".
وأشاد "بحرص أولياء األمور
على املشاركة الفاعلة في
املسابقة ،والشكر موصول إلى
بسام الصقران على استمراره
في دعم هذه املسابقة إيمانا
منه بترسيخ القرآن الكريم في
نفوس أبنائنا".

ال صحة لوقف
الرحالت البريطانية

وفد «الزكاة» يتسلم زكاة أموال بيت التمويل الكويتي
مساعدته على أداء رسالته في
تنمية وخدمة المجتمع واألسر
ال ـم ـس ـت ـ ًح ـقــة ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ــه،
"خ ــاص ــة أن بـيــت الـتـمــويــل يعد

سلة أخبار
«النجاة» تطمح إلى توزيع
 1000سلة للسوريين

«الهيكلة»« :نظم المعلومات» يوفر  580ألف دينار

«هيئة الشباب»« :رمضان أمان»
أظهرت الشغف بالعمل التطوعي
ق ــال مــراقــب إدارة مــراكــز الـشـبــاب بالهيئة
ال ـعــامــة لـلـشـبــاب ول ـيــد األنـ ـص ــاري ،إن حملة
"رمـضــان أم ــان" ،الـتــي نفذتها الهيئة ومركز
العمل التطوعي وعدد من الجهات األخرى في
شهر رمضان المبارك ،أظهرت تميز الشباب
الكويتيين وشغفهم باألعمال التطوعية التي
تخدم المجتمع.
وأعلن األنصاري ،في بيان صحافي أصدرته
الهيئة ،انتهاء عمليات توزيع الوجبات على
السائقين مساء أمس األول التي استمرت 18
ً
ً
يوما بــدء ا من الثاني من رمضان ،بالشراكة
مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات حكومية
وال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ب ـهــدف ال ـحــد م ــن ح ــوادث
الـ ـم ــرور ،ال ـت ــي ت ـح ــدث وق ــت ال ـم ـغــرب بسبب
م ـح ــاول ــة ب ـعــض ال ـســائ ـق ـيــن ال ـل ـح ــاق بـمــوعــد
اإلفطار.
وذكر أن الحملة ،التي تتخذ من مركز شباب
ً
الشامية مقرا لها وزعت آالف وجبات اإلفطار
الخفيفة على السائقين في تقاطعات المرو

علي حسن

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" أن
المدير العام لبلدية الكويت،
أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي ،ط ـلــب
مــن بـعــض إداراتـ ــه المعنية
بــالـتـطــويــر وال ـب ـحــوث عمل
دراس ـ ـ ــة ش ــام ـل ــة ع ــن كـيـفـيــة
تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
ليواكب الدول المتقدمة.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
الدراسة تشمل عدة ملفات،
أهمها ملف النظافة وطرق
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـن ـف ــاي ــات
الـبـسـيـطــة وال ـص ـل ـبــة كــذلــك،
كما طلب المنفوحي التركيز
عـ ـل ــى إنـ ـ ـه ـ ــاء الـ ـم ــراجـ ـع ــات
الروتينية الورقية بالكامل،
ل ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة دون
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
الشخصي للبلدية.
وقــالــت إن مــديــر الـبـلــديــة
سيأخذ تلك الدراسة بعين
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ،بـ ـع ــد دراسـ ـتـ ـه ــا
ج ـي ــدا ،ح ـيــث س ـي ـتــم الـعـمــل
ع ـ ـلـ ــى ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ف ـ ــي حـ ــال
كانت هناك توصيات تحث
على التطوير و مــن الممكن
تـطـبـيـقـهــا ،وذل ـ ــك ك ـمــا فعل
من قبل ،خاصة فيما يخص
األرشفة اإللكترونية.

الرومي وأعضاء المجلس البلدي
االجتماع ،انه كان لقاء بروتوكوليا" ،ووضعنا
النقاط االساسية التي سنعمل على ضوئها في
مسيرة جديدة من عمر المجلس البلدي ،والتي
ستستغرق  4سنوات أخرى ،حيث يتم التعاون
بين المجلس والوزير من جهة ،وبين المجلس
وال ـج ـهــاز م ــن جـهــة اخـ ــرى ،درءا ألي إش ـكــاالت
إجرائية أو موضوعية.
وأضاف العتيبي" :ننتظر رأي اإلدارة القانونية
في قرارات اللجنة المكلفة أعمال المجلس البلدي
للبت فيها ،وسيعرض حال وروده" ،الفتا إلى أن
عددا من األعضاء يرى إعادة النظر فيها "رغم أن
المادة الخاصة بهذه القرارات تفيد بأننا نكتفي
باالطالع".
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ال ـت ـق ـي ــد ب ـن ـص ــوص الـ ـق ــان ــون،

٧

محليات

من أكبر المؤسسات التي تتبرع
ً
سنويا للبيت" ،معبرا عن شكره
ل ـم ـس ــؤول ــي ال ـب ـن ــك ع ـل ــى حـســن
الضيافة واالستقبال.

نفت اإلدارة العامة للطيران
املدني ،أمس ،صحة األخبار
املتداولة بشأن وقف تشغيل
الرحالت التابعه لشركة
الخطوط الجوية البريطانية
إلى الكويت.
وأوضح املتحدث الرسمي
باسم "الطيران املدني" ،سعد
العتيبي ،في تصريح لـ "كونا"،
أن الخطوط البريطانية تعمل
بشكل معتاد من مطار الكويت
وإليه ،مضيفا أنه "ال توجد أي
نية لوقف هذا الخط الحيوي
بني البلدين".
وأشار إلى أن طائرات تابعة
للشركة البريطانية موقوفة عن
العمل مؤقتا ،نظرا للفحص
السنوي الروتيني ملحركاتها،
مبينا أن الشركة ستواصل
رحالتها إلى لندن بطائرات
مؤجرة في الفتره من  10الجاري
الى  1يوليو املقبل.
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األغلبية الصامتة :من
يعقلها؟

خليل علي حيدر

د .عايد الجريد ...والنادي األدبي الكويتي )1( 1924
«النادي األدبي الكويتي»
كتاب جديد للباحث
د .عايد عتيق الجريد،
يسلط فيه األضواء على
مرحلة مدهشة من الحياة
اإلبداعية في الكويت ،بعد
مضي قرن كامل تقريبا
عليها اليوم ،وهي فترة
زاخرة باالندفاع والرغبة
في النهوض وفي حب
التخلص من الجمود.

بداية النهضة
اندفع
الكويتيون
الفتتاح
المدرسة
النظامية
األولى
وبواكير
مؤسسات
المجتمع
المدني
وإرساء دعائم
الصحافة

ف ــي ك ـت ــاب ــه ال ـج ــدي ــد "الـ ـ ـن ـ ــادي األدب ـ ــي
ال ـكــوي ـتــي" ،س ـلــط ال ـبــاحــث د .عــايــد عتيق
الجريد ،من قسم التاريخ بجامعة الكويت،
األضـ ــواء عـلــى مــرحـلــة مــدهـشــة مــن الحياة
اإلب ــداعـ ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ي ـك ــاد قـ ــرن كــامــل
يمضي عليها اليوم ،فترة زاخرة باالندفاع
والرغبة في النهوض وفي حب التخلص من
الجمود ،فترة تالقت فيها بإخالص جهود
اإلصالحيين مــن تـجــار ومعلمين ورجــال
ديــن وغـيــرهــم ،ومــن كويتيين و"مقيمين"،
ممن لم ينتظروا تحرك "كبار المسؤولين"
أو مبادرة الدولة وبادروا متعاونين إلنشاء
المؤسسات التعليمية والثقافية واألندية
االجتماعية ،ومنها النادي األدبي الكويتي
سنة .1924
وبينما تعاني حياتنا اليوم من مشاكل
وإحـ ـب ــاط ــات ق ــد نـ ـق ــارن ب ـهــا ع ـلــى الـعـكــس
تماما ،ما رسم د.عايد الجريد من تفاصيل
تـلــك الـحـقـبــة الـخــاقــة ال ـتــي انــدفــع خاللها
الكويتيون يفتتحون ا لـمــدر ســة النظامية
األولى وبواكير مؤسسات المجتمع المدني،
ويرسون دعائم الصحافة والمكتبات العامة،
ويرسلون البعثات ،كما جربوا كذلك عبر
مجلس  1921اول ــى مـحــاوالتـهــم فــي إقامة
السلطة التشريعية.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن مـ ـ ــرورنـ ـ ــا ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
الـمـعـلــومــات واإلش ـ ــارات الـ ــواردة فــي كتاب
د .الـجــريــد لكونها مـتـنــاثــرة فــي حـشــد من
ال ـم ـص ــادر والـ ـم ــراج ــع ال ـت ــي اس ـت ـع ــان بها
األستاذ الباحث ،وذكرها في نهاية الكتاب
الــواقــع فــي نـحــو  170صـفـحــة ،ف ــإن الـقــارئ
يـفــاجــأ مــن جــديــد ،وكــأنــه يسمع بـهــا ألول
مرة ،بتلك الحيوية والجدية والحماس التي
ك ــان اإلصــاح ـيــون األوائـ ــل والـنـهـضــويــون
ال ـك ــوي ـت ـي ــون ي ـت ـح ــرك ــون ب ـه ــا وي ـن ـش ـطــون
وي ـت ـب ــرع ــون ب ـس ـخ ــاء ،ويـ ـح ــاول ــون إدخـ ــال
المستجدات في مجتمعهم الصغير وسط
مـعــارضــة ال ـقــوى وال ـت ـيــارات المحافظة أو
الجامدة التي كانت تحرم األفكار الجديدة،
وق ــراء ة الصحف والكتب غير الدينية ،بل
ت ـح ـظــر ح ـتــى ك ـتــب ومـ ـنـ ـش ــورات اإلصـ ــاح
الــديـنــي ،وتـعــد مــن كــان فـكــره كفكر الشيخ
م ـح ـمــد رش ـي ــد رضـ ــا ال ـ ــذي أج ـه ــد ال ـم ــؤرخ
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــرش ـي ــد ن ـف ـســه ف ــي ال ـتــرويــج
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لـ ــه ،خ ـط ــرا ع ـلــى اإلسـ ـ ــام وت ـج ــرم تــدريــس
اللغات األجنبية وتحارب أبسط النظريات
والـحـقــائــق الـعـلـمـيــة فــي الـمـنــاهــج كتشكل
المطر مثال من بخار الماء المتصاعد غيوما
من البحار والمحيطات!
تـنــاولــت دراس ــات ســابـقــة ،وعـلــى رأسها
كتب المؤرخ الرشيد والحاتم ود.الوقيان،
بواكير الثقافة الكويتية بــدا يــات مختلف
الـمــؤسـســات الـثـقــافـيــة بـشـكــل ع ــام ،وحيث
اس ـت ـفــاد ال ـبــاحــث مـنـهــا الـكـثـيــر .وي ـق ــول د.
الجريد إن ما يقصده من دراسته هذه التي
أفــردهــا ألول نــاد أدبــي فــي تــاريــخ الكويت،
أن يوضح كل جوانب هــذه التجربة ،حيث
إن هذا النادي ،كما يقول الباحث في نهاية
الكتاب ،رغم قصر عمر التجربة" ،كانت له
أنـشـطــة مـثـمــرة ،فـقــد ســاهــم فــي إع ــداد فئة
مثقفة مــن خ ــال الـمـحــاضــرات والـتــدريــس
واللقاءات التي جمعت فئة الشباب المثقفين
بــالـمـثـقـفـيــن األوائـ ـ ــل ومـصـلـحــي ومـفـكــري
العرب ،كما كان له دور في تثقيف المجتمع
باألطماع الغربية"( .ص.)122
ويحاول الباحث أن يوضح كل الجهود
التي بذلت والدور الذي ساهمت فيه مختلف
األطــراف ويقول "من أسباب اختياري لهذا
الـمــوضــوع أن أغلب الــدراســات السابقة لم
تتناول النادي األدبــي ودور مؤسسية في
اإلصالح بشكل كبير" ،ويضيف د .الجريد
"كما تأتي أهمية هذه الدراسة كونها أبرزت
دور رجــال العلم واإلصــاح الكويتيين في
المشاريع الثقافية ،باإلضافة إلى دورهم في
اإلصالح في مجتمهم ،ودورهم في محاربة
الـبــدع وال ـخــرافــات" ،وكــذلــك "افـتـقــار بعض
الــدراســات للموضوعية ،حيث ركــزت على
شخصيات معينة دون األخرى في تأسيس
الـنــادي" ،وأخيرا يقول "فــي حــدود اطالعي
أيضا لم أجد دراسة علمية وافية مختصة
في هذا الموضوع"( .ص.)9
يمهد األستاذ الباحث للموضوع بدراسة
ظــروف الــزمــان والـمـكــان لتأسيس الـنــادي،
فينطلق بدراسة األوضاع السياسية للكويت
بين عامي  1899و 1923وهي المرحلة التي
وقعت فيها معاهدة أو اتفاقية الحماية مع
بريطانيا في  23يناير  1899في عهد الشيخ
مـبــارك الصباح" ،وبموجب هــذه االتفاقية

ضمن الشيخ مبارك الصباح حماية الكويت
من األخطار الخارجية".
ويستشهد د .الجريد في هذا بالوثائق
الروسية التي تؤكد أن لجوء واستعجال
م ـ ـبـ ــارك ب ـط ـل ــب ال ـح ـم ــاي ــة ك ـ ــان بـ ــدافـ ــع مــن
التهديدات العثمانية ،وقولهم "إن لم تخرج
سيخرجك الجنود العثمانيون وقوات ابن
رشيد" .ويؤكد القنصل الروسي في بوشهر
فــي إح ــدى الــوثــائــق "أن الشيخ مـبــارك كان
يتجنب مـســا عــدة اإلنكليز غير أن حماقة
األتراك الذين أرسلوا قواتهم بقيادة محمد
بــاشــا فــي أبــريــل  1901ضــد الـشـيــخ مـبــارك
ّ
وجهته إلى أحضان البريطانيين ،وأصبح
ي ـن ـظــر ل ـهــم كـمـنـقــذيــن ل ـ ــه" ،وهـ ـك ــذا أعـلـنــت
بــريـطــانـيــا الـحـمــايــة عـلــى ال ـكــويــت وواف ــق
وزير الدولة لشؤون الهند على إيفاد وكيل
سياسي للكويت.
ويـلـفــت ال ـبــاحــث ان ـت ـبــاه ال ـق ــارئ إل ــى أن
هذه المعاهدة لم تكن ذات نتائج سياسية
فحسب في حمايتها من األخطار الخارجية،
ف ـم ــع ه ـ ــذه ال ـح ـم ــاي ــة ي ــاح ــظ د .ال ـج ــري ــد
"تهيأت األوضاع الداخلية لقيام العديد من
المشاريع التعليمية والثقافية وغيرها ،كما
أنها أمنت حركة تجارة الكويت الخارجية
بـتــأمـيــن ال ـطــريــق الـبـحــريــة لـسـفـنـهــا ،وهــو
م ــا س ــاه ــم ب ـ ــدوره ف ــي تـحـسـيــن األوض ـ ــاع
المعيشية للكويتيين".
وكل هذه مالحظات واستنتاجات قيمة
للباحث الذي يلفت في الوقت نفسه االنتباه
إل ــى أن ــه "ك ــان ــت لـبــريـطــانـيــا ع ــدة تــدخــات
فــي ش ــؤون اإلم ــارة الــداخـلـيــة ،وخــاصــة في
المشاريع اإلصالحية التي كان منها دورهم
في حل مجلس الشورى عام  1921وأيضا
ح ــل الـمـجـلــس الـتـشــريـعــي ف ــي  20أكـتــوبــر
 ،1938كما أنهم استنزفوا ثروات الكويت من
خالل االحتكارات التجارية التي فرضوها".
وال نــريــد االس ـت ـطــراد هـنــا فــي مناقشة
ظ ـ ـ ــروف م ـج ـل ــس  1921و 1938و م ــو ق ــف
بــريـطــانـيــا مـنـهـمــا وغ ـيــر ذلـ ــك ،ف ــا ش ــك أن
اندفاع وحماس وعدم واقعية بعض أعضاء
المجلسين ع ــام  1921و ،1938ر ب ـمــا كــان
الـسـبــب األس ــاس ــي فــي فـشــل الـمـحــاولـتـيــن،
وكذلك الجدل حول مصادر التشريع وغير
ذل ــك ،كـمــا ك ــان يـصـعــب كـثـيــرا مــن الـجــانــب
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ً
ألمانيا وروسيا تزدادان تقاربا وإليك الدليل

ً
ً
كتب اليــل غولدشتاين أخـيــرا مـقــاال عــن اخـتــال عــاقــات ألمانيا
ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة واأله ـ ــم م ــن ذل ــك بــروس ـيــا ،وي ـب ــدو أن مـصــدر
غولدشتاين الوحيد عن روسيا مقابلة واحدة أجرتها وزيرة الدفاع
األلمانية أورسوال فون دير الين مع محطة "رين" التلفزيونية ،ولكن بما
أن فون دير الين كانت تفكر في الترشح لتخلف ينس ستولتنبرغ في
منصب أمين عام حلف شمال األطلسي (ناتو) وبما أنها تأتي من جناح
ً
تعصبا لحقوق المرأة ،تميل إلى
االتحاد الديمقراطي المسيحي األكثر
ً
تبني عالقات أكثر عدائية مع روسيا مقارنة بوزراء ألمانيا العاديين.
أصــاب غولدشتاين عندما ذكــر أن العالقات األلمانية-الروسية
ً
ً
شهدت تراجعا حادا عقب األزمة والحرب في أوكرانيا في عام ،2014
إال أن الروابط بين البلدين عادت ببطء إلى طبيعتها خالل السنتين
الماضيتين ،صحيح أن ألمانيا تسلمت قيادة كتيبة قــوات الشمال
الشرقي المتعددة الجنسيات التابعة للناتو في ليتوانيا ،إال أن ألمانيا
تحولت مذاك إلى بصيص األمل للجهود الدبلوماسية الروسية في
دول الناتو األوروبية.
ً
لعل المثال األكثر وضوحا لهذا الواقع ملحمة خط أنابيب "سيل
الشمال  "2المتواصلة ،التي تروي قصة التوسيع المقترح لخط الغاز
َ
الروسي-األلماني المباشر في بحر البلطيق الــذي يتفادى دولتي
بولندا وأوكرانيا المعاديتين لروسيا .شهدت معارضة توسيع هذا
ً
ً
الخط في أوروبــا الوسطى والشرقية ،حتى الدنمارك ،تفاقما كبيرا،
ً
مما دفع الفروف إلى التشكي رسميا في أكتوبر عام  2017من التدخل
السياسي في المشروع .كذلك أدت هذه المعارضة إلى خفض شركة
غازبروم تمويلها لمشروع "سيل الشمال  "2في تلك السنة عينها.
ولكن رغم جهود دول البلطيق وأوكرانيا هذه لوقف هذا الخط،
المعدات لهذا
تواصل ألمانيا دعمها له مع إنتاج الشركات األلمانية
ً ً
المشروع ،كذلك كانت الدبلوماسية األلمانية-الروسية ناشطة جدا حتى
هذه الفترة من عام  .2018على سبيل المثال ،من بين أعضاء الناتو
ً
كافة تفوقت فرنسا وتركيا فقط على ألمانيا في مقدار المحادثات
الرسمية التي أجرتها مع حكومة روسيا االتحادية ،وال شك أن حجم
الـمـشــاورات األلمانية-الروسية كــان سيكون أكبر لــوال المحادثات
المتواصلة التي شهدتها ألمانيا في مطلع السنة لتشكيل حكومة،
خصوصا دبلوماسية ماكرون الناشطة ،واستراتيجية أردوغان التي
ً
تزداد استقالال في تركيا ،وهكذا جاء تفاعل ألمانيا مع روسيا هذه
ً
السنة أعلى حتى من دولة صربيا المحايدة الموالية تاريخيا لروسيا.
بـعــد ثــاثــة أي ــام مــن زيـ ــارة ألـتـمــايــر مــوسـكــو فــي  18مــايــو ،زارت
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بوتين في سوتشي ،بعد يوم من
استقباله الرئيس السوري بشار األسد ،وإذا أضفنا إلى ذلك اجتماع
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بنظيره األلماني هيكو ماس
في موسكو في  10مايو ،نحصل على ثالثة لقاءات ألمانية-روسية
رفيعة الشأن في غضون تسعة أيام ،وال شك أن هذا مسعى ممتاز.
عالوة على ذلك اعتادت وسائل اإلعالم الروسية وصف العالقات
األلمانية-الروسية بعالقات "مرحلة النهضة" في أعقاب هذه القمم ،مع
ً
أن الفروف يدعي رسميا أن العالقات بين البلدين لم تسؤ يوما ،وفي
المؤتمر الصحافي الذي تال لقاء ميركل وبوتين ،وصفت المستشارة
األلمانية "سيل الشمال  "2بمشروع قيد اإلنجاز ستؤدي فيه ألمانيا
ً
ً
"دورا فــاعــا" وسـتـقـ ّـدم "مـســاعــدة" ،رغــم الـتـســاؤالت المتواصلة عن
صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في حال مضى هذا
ً
المشروع قدما .عالوة على ذلك يبدو أن تعطل الدبلوماسية الروسية
في أوروبا ،الذي شهدناه عقب اندالع أزمة أوكرانيا في عام  ،2014يدخل
ً
ً
ّ
فصال جديدا على أقل تقدير ،إن لم نقل إنه بلغ نهايته الكاملة ،ويشكل
ً
هذا إشارة بارزة إلى استقرار موازنة روسيا ،التي انتعشت مجددا في
عام  2017مع ازدهار االقتصاد العالمي ،كذلك استقرت أزمة روسيا
ً
الديمغرافية .وأخيرا ،مع أن نظام العقوبات األوروبية استمر فترة
أطول مما توقع الجميع ،يبدو أن حكومة مؤيدة لروسيا في طريقها
الستالم السلطة في إيطاليا.
منذ تــدريـبــات زابـ ـ ــاد( -2017الـ ـغ ــرب )-2017بين روسـيــا وروسـيــا
البيضاء في شهر سبتمبر  ،2017هذه التدريبات التي أخافت بعض
ً
ً
ً
ً
أعضاء الناتو ،نفذت روسيا عمال عسكريا مشتركا واحــدا مع دولة
واح ــدة مــن دول الـنــاتــو ،ونـفــذت هــذا الـتــدريــب المشترك مــع ألمانيا
ً
خالل زابــاد ،-2017فقد عملت ألمانيا وروسيا معا للبحث عن رفات
جنود من الحرب العالمية الثانية في  15سبتمبر ،وسيلي هذا الجهد
تعاون آخر خالل تدريبات بارنت -2018البحرية المشتركة بين روسيا
والنرويج ،التي أجريت في البحر المتجمد الشمالي في وقت الحق
من شهر مايو الماضي.
ً
ال تــزال روسيا معزولة تاريخيا عن أوروبــا وفق معايير ما بعد
ً
الحقبة السوفياتية ،وخصوصا عقب محاولة اغتيال العميل المزدوج
سكريبال ،ولكن ال يمكننا أن ننكر أن روسيا تخرج من عزلتها وأن
ُ
عالقتها بألمانيا تعتبر األفضل ،مقارنة بدول الناتو األخرى باستثناء
تركيا المتمردة.
*«ناشيونال إنترست»

الـسـيــاســي والــدفــاعــي الـتـســاهــل مــع بعض
المطالب التي ال يمكن الجمع بين تحقيقها
وبين االلتزام بمتطلبات اتفاقية  1899مع
الشيخ مبارك.
وي ـق ــول ال ـبــاحــث نـفـســه "ل ــم يـسـتـمــر هــذا
ال ـم ـج ـلــس ع ــام  1921ط ــوي ــا ،فـبـعــد أشـهــر
ق ــائ ــل م ــن تـشـكـيـلــه أص ـي ــب بــال ـخ ـلــل فـحــل
نفسه تلقائيا ،نتيجة لـخــا فــات شخصية
بين األعضاء ،وعن دور المعتمد البريطاني
الميجر ج .مور في "إذكاء نار الخالفات" بين
أعضاء المجلس ،فالباحث يستشهد بكتاب
د .غانم النجار "مدخل للتطور السياسي في
الكويت( ،ص ،)17ولكن لم أجــد ما يدعم ما
يشير إليه د .الجريد.
كما يذكر د .الجريد ما قاله أحد أعضاء
ال ـم ـج ـلــس الـ ـم ــذك ــور وهـ ــو ال ـش ـي ــخ يــوســف
بــن عيسى الـقـنــاعــي" :أخ ــذ الـحــاكــم يواصل
جلساته مــع الـجـمــاعــة فــي األم ــور المهمة،
فـكــانــت ثـمــرة ه ــذه الـمـشــاركــة ضئيلة جــدا،
سببها كثرة االختالف بين الجماعة ،إذ كان
كل عضو يرى أنه هو المصيب ،ولم يرجعوا
ّ
التباع األكثرية"( .ص.)20
وم ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ال ـ ـج ـ ـسـ ــام خ ـ ـ ــال ه ــذه
المرحلة "حرب الجهراء" عام  1920والحرب
الـعــالـمـيــة األولـ ــى ال ـتــي انـقـســم فـيـهــا ال ــرأي
ال ـعــام بـيــن االنـكـلـيــز والـعـثـمــانـيـيــن ،والـتــي
انـتـهــت بـسـقــوط ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة وتـبــدل
المعادالت السياسية والـقــوى المؤثرة في
أوضــاع الكويت والمنطقة ،وظهرت كبديل
مـجـمــوعــة م ــن ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ك ـمــا ب ــرزت
التوجهات القومية والوحدوية واإلصالحية
والتيارات الدينية التي وجدت طريقها إلى
الكويت وثقافة نخبتها الفكرية والسياسية،
مما مهد بــا شــك لتأسيس الـنــادي األدبــي
عام .1924
ويقول د.الجريد" :في أوائل القرن العشرين
شهدت الكويت تحسنا ملحوظا في األوضاع
التعليمية والثقافية عندما بدا رجال العلم
المصلحون التفكير في تأسيس المدارس
النظامية ،بعد أن كان نظام التدريس يعتمد
على عــدد من الـمــدارس األهلية التي عرفت
باسم "الكتاتيب" حيث أسسوا أول مدرسة
كنواة أولى للتعليم "المدرسة المباركية" في
المحرم 1330هـ ديسمبر ."1911

mulaifi70@gmail.com

الهويات الفرعية انفلتت من عقالها ولن "يعقلها"
من يرعاها ،والعالج يزداد بعدا ألن "السستم"
منشغل باألمور اآلنية وغير مدرك للتصدعات التي
تضرب األرض التي يقف عليها ،ال تحملوا إدارة
جامعة الكويت فوق طاقتها ،فهي تأتي كآخر
مرحلة تعليمية في حياة الطالب ،وتتسلم الطلبة
على عالتهم المعرفية في سن يصعب فيها تصليح
ما أفسده فيهم البيت والمجتمع.
في زمن مضى عملت أول ما عملت في الصحافة في
تغطية أخبار الجامعة ،وتوليت مسؤولية الصفحات
الطالبية في جريدة "السياسة" و"آفاق الجامعية" ،كنت
طالبا وصحافيا فــي ا لــو قــت نفسه ،لحقت على صــراع
الفكر واأليديولوجيا في آخر سنة قبل الغزو العراقي،
ثم عاصرت تنامي النزعة المحلية منذ التحرير ،وأعني
بها تبدل المزاج الكويتي من االندفاع في تبني القضايا
الـعــربـيــة إل ــى االن ـغ ـمــاس فــي ال ـشــأن الـمـحـلــي ،والـسـبــب
المباشر في ذلك يعود إلى تخاذل بعض الدول العربية
في مناصرة الكويت واصطفافهم مع نظام صدام حسين.
ومـنــذ  26فـبــرايــر  1991حـتــى ال ـيــوم شـهــدت الـكــويــت
أح ــداث ــا وت ـق ـل ـبــات ال ح ـصــر ل ـهــا ،ت ـصــارعــت فـيـهــا قــوى
ال ـف ـســاد م ــع األص ـ ــوات الـمـنــاهـضــة لـهــا والـحـصـيـلــة في
الغالب تصب في خانة التفكك االجتماعي وضمور دولة
المؤسسات والقانون ،جامعة الكويت تأثرت بطبيعة
ا لـحــال بما يحصل خــارج أ ســوار هــا وا لـقــوا ئــم الطالبية
التي تبنت أفكارا وبرامج تتجاوز حــدود الكويت قبل
ا ل ـغــزو ا ض ـطــرت لتخفيف ا لـكـثـيــر مــن ب ـنــود هــا ،وز ي ــادة
بنود المطالب المتعلقة بالكويت التي خرجت للتو من
محنة هي األكبر في تاريخها ،يستثنى من ذلك القضايا
التي صبغت بالصبغة الدينية مثل حرب اإل بــادة التي
اشتعلت في البوسنة والهرسك ،وو جــدت لها حضورا
داخل أروقة الجامعة.
لم تكن الهويات الفرعية غائبة عن الساحة الطالبية
لكنها كامنة داخل القوائم بشكل عام ،وحصصها داخل
بعض القوائم الدينية تظهر بشكل واضح خالل العملية
االنتخابية ،بمعنى آخر كانت القوائم المؤدلجة حتى
أواخ ــر الـتـسـعـيـنـيــات ق ــادرة عـلــى كـبــح جـمــاح الـهــويــات
الـفــرعـيــة تـحــت مـظـلــة مــا تـتـبـنــاه مــن أف ـكــار دون ال ـتــزام
قسري بذلك الفكر ،وهذا الوضع يفهمه جيدا من درس
فــي جامعة ا لـكــو يــت ،حيث تــؤدي ا لـعــا قــات الشخصية
واال جـتـمــا عـيــة دورا كبيرا فــي تصويتات غير منطقية
وغير مفهومة.
الـتـصــويــت لـلـقــوائــم يـعـنــي االل ـت ــزام بـكــل الـمــرشـحـيــن
ب ــوض ــع دائ ـ ــرة ع ـلــى اس ــم ال ـقــائ ـمــة ،وال ـم ـف ــرق ي ـع ـنــي أن
الناخب وزع أصواته على بقية القوائم أو اختار اسما
وت ـ ــرك ال ـب ــاق ــي ،األص ـ ـ ــوات ال ـم ـت ـفــرقــة ه ــي ال ـت ــي كـشـفــت
المستور ،يقف أحد الطالب وورقة التصويت أمامه فال
يختار غير أقربائه دون أن يلتقيهم ولو لمرة وا حــدة،
وعندما تعلن النتائج نجد أن بعض المرشحين بسبب
األصوات المتفرقة أخذوا أكثر من أصوات القائمة التي
نزلوا باسمها!!
منذ ذلك اليوم عرفت أن األمور تتجه إلى ما ال تحمد
عقباه ،خصوصا أن الجامعة تتأثر كثيرا بما يدور في
المجتمع وعندما "يفعلها" الكبار في البرلمان والبيت
وال ـشــارع وكــل مـكــان ،وعـنــدمــا تـبــارك الــدولــة نقائضها
من أنشطة وفعاليات تعزز الوجود السياسي لكيانات
اجتماعية وطائفية فما الذي ننتظره من األبناء والوضع
يسير بهذا االتجاه؟
اف ـه ـمــوا ،ال ـهــويــات الـفــرعـيــة انـفـلـتــت مــن عـقــالـهــا ولــن
"يعقلها" من يرعاها ،والعالج يزداد بعدا ألن "السستم"
منشغل بــاأل مــور اآل ن ـيــة و غـيــر م ــدرك لـلـتـصــد عــات التي
تضرب األرض التي يقف عليها ،ال تحملوا إدارة جامعة
الكويت فوق طاقتها ،فهي تأتي كآخر مرحلة تعليمية
في حياة الطالب ،وتتسلم الطلبة على عالتهم المعرفية
فــي ســن يـصـعــب فـيـهــا تـصـلـيــح مــا أف ـســده فـيـهــم البيت
والمجتمع.

ريتشارد ن .هاس*

فرصة كوريا الشمالية ألميركا والصين
إن انعقاد قمة بين
الواليات المتحدة وكوريا
الشمالية تساعد في تفادي
أزمة لن تستفيد منها
الواليات المتحدة وال
الصين لجديرة بأن تذكر
الناس في الدولتين بقيمة
التعاون الصيني األميركي،
وقد يسهم تقديم سابقة
لتعاون القوتين الكبريين
في العالم في حل مشكلة
ذات تداعيات إقليمية
وعالمية.

العالقة
بين الصين
وأميركا ُولدت
قبل نصف
قرن تقريبا
على أساس من
القلق المشترك

رب ـمــا كــانــت قـضـيــة ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة أف ـضــل شــيء
يحدث للعالقة بين ا لــوال يــات المتحدة والصين منذ
انهيار االتحاد السوفياتي ،وإن لم يكن ذلك واضحا،
وسواء أدرك بعض المراقبين أسباب هذه الفرضية أو
لم يدركوها ،فليس صعبا أن نفهم علتها.
ُولــدت العالقة بين الصين وأميركا قبل نصف قرن
تقريبا على أساس من القلق المشترك من التهديد الذي
تواجهه كلتا الدولتين من جانب االتحاد السوفياتي،
حيث جسدت تلك العالقة حالة نموذجية للمثل القديم
القائل "عدو عدوي صديقي".
وك ــان بــإمـكــان مثل هــذه الـعــاقــة أن تصمد أم ــام أي
شيء إال اختفاء العدو المشترك ،وهو بالطبع ما حدث
تـحــديــدا مــع نهاية الـحــرب ال ـبــاردة عــام  ،1989وزوال
االتحاد السوفياتي في بداية عام .1992
لـكــن الـعــاقــة بـيــن أمـيــركــا والـصـيــن أظ ـهــرت مــرونــة
مدهشة ،بعد أن وجدت لها أساسا منطقيا جديدا وهو:
االعتماد االقتصادي المتبادل ،حيث ُسر األميركيون
ب ـشــراء كـمـيــات هــائـلــة مــن الـسـلــع الـمـصـنـعــة بالصين
زهيدة الثمن نسبيا ،والتي وفر اإلقبال عليها وظائف
ل ـع ـشــرات الـمــايـيــن مــن الصينيين الــذيــن نــزحــوا من
المناطق الزراعية الفقيرة إلى المدن الجديدة أو المدن
السريعة التوسع.
من جانبها ،كانت الواليات المتحدة مفتونة بإمكانية
ال ـت ـص ــدي ــر ل ـل ـس ــوق ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـض ـخ ـمــة الـمـتـعـطـشــة
للمنتجات األكثر تطورا التي كانت تحتاجها لكنها لم
تستطع إنتاجها بعد ،كما اعتقد الكثيرون في الواليات
الـمـتـحــدة أن الـتـجــارة ستمنح الـصـيــن دورا أكـبــر في
الحفاظ على النظام الدولي القائم ،مما يزيد من فرص
صـعــودهــا سلميا كـقــوة كـبــرى ،وارت ـبــط ذلــك بــأمــل أن
يفضي النمو االقتصادي إلى إصالح سياسي ،وقد أدت
مثل هذه الحسابات إلى القرار األميركي بدعم انضمام
الصين لمنظمة التجارة العالمية عام .2001
واآلن ،وبعد مرور أعوام على ذلك ،أضحت الروابط
االقتصادية ،التي كانت أ ســا ســا للعالقة بين الصين
وأميركا ،مصدرا لالختالف واالحتكاك بين الطرفين
بـ ـص ــورة ب ــات ــت ت ـه ــدد ت ـل ــك الـ ـع ــاق ــة ،إذ ي ـف ــوق حـجــم
صادرات الصين إلى الواليات المتحدة حجم وارداتها
منها بنسبة كبيرة ،مما يتسبب فــي اختفاء ماليين
الوظائف األميركية ،كما أن الصين لــم تفتح سوقها
تف بوعودها الخاصة باإلصالح.
بالقدر المتوقع ،ولم ِ
فضال عن ذلك تواصل الحكومة الصينية دعم المشاريع
المملوكة للدولة ماليا ،ناهيك عما تقوم به من سرقة

الملكية الفكرية ،أو طلب نقلها للشركاء الصينيين
كشرط لدخول الشركات األجنبية إلى السوق المحلية.
ورغ ــم اخ ـتــاف الـجـمـهــوريـيــن والــديـمـقــراطـيـيــن في
أميركا على تدابير عالج الموقف المقترحة من جانب
إدارة ترامب ،فإنهما متفقان على نطاق واسع على تبني
هذا االنتقاد الموجه للصين ،وهو انتقاد ال يقتصر على
الجوانب االقتصادية فحسب ،إذ إن هناك قلقا متزايدا
في الواليات المتحدة من تأكيد الصين المتنامي لذاتها
فيما وراء حــدودهــا .وفــي هــذا الـسـيــاق ،تـبــدو مـبــادرة
الحزام والطريق أداة جغرافية-اقتصادية لمد النفوذ
الصيني أكثر منها برنامجا تنمويا ،كما ينظر اإلقليم
بأكمله إلــى مطالبات الصين بحقوق كبيرة في بحر
الصين الجنوبي وإنشائها قواعد عسكرية هناك على
أنها نوع من االستفزاز.
كــذلــك سـبـبــت ال ـت ـط ــورات الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة في
الصين إحباطا لدى المراقبين ،حيث جاء إلغاء تقييد
مدد الرئاسة ،وتركيز السلطة في يد الرئيس شي جين
بينغ مفاجأة غير مرحب بها من جانب كثيرين ،فضال
عــن الـمـخــاوف مــن قمع الـمـعــارضــة (وال ــذي يتم غالبا
تحت ستار حملة مكافحة الفساد التي يتبناها شي)،
واالن ـق ـضــاض عـلــى المجتمع الـمــدنــي ،وكـبــت أقليات
األويغور والتبتيين في غرب الصين .وكانت النتيجة
أن صــار مــن المعتاد اآلن أن تـقــرن الــوثــائــق الرسمية
للحكومة األميركية الصين بروسيا وأن تتحدث عنها
كمنافس استراتيجي.
تعيدنا كل هذه المالبسات إلى قضية كوريا الشمالية
مجددا ،حيث ترى الصين أن أسلحة بيونغيانغ النووية
وصواريخها بعيدة المدى تمثل تهديدا حقيقيا -ليس
ضدها كدولة إنما ضد مصالحها اإلقليمية ،وال ترغب
الصين في نزاع من شأنه أن يعطل تجارتها اإلقليمية
ويـ ــؤدي إل ــى تــدفــق مــايـيــن الــاجـئـيــن عـبــر حــدودهــا،
وتخشى الصين أن تفضي حرب كهذه إلى كوريا موحدة
راسخة في فلك أميركا االستراتيجي ،كما ال تريد أن
ُ
ت ـقــدم الـيــابــان والـ ــدول األخ ــرى ال ـم ـجــاورة عـلــى إع ــادة
التفكير في إعراضها الممتد منذ زمن طويل عن تطوير
أسـلـحــة نــوويــة خــاصــة بـهــا ،كــذلــك ت ـعــارض الحكومة
الصينية نظام الــدفــاع الصاروخي لكوريا الجنوبية
(الذي حصلت عليه من الواليات المتحدة ردا على نشر
كوريا الشمالية صواريخ في أماكن متفرقة) ،حيث تراه
الصين تهديدا لقوة الردع النووية الخاصة بها.
أما الواليات المتحدة ،فال تريد العيش في ظل شبح
كــوريــا الشمالية التي تمتلك صــواريــخ بعيدة المدى

قادرة على إيصال حموالت نووية إلى المدن األميركية،
لكنها فــي الــوقــت ذات ــه ليست لديها أي شهية لحرب
ستكون مكلفة بكل المقاييس.
وبــال ـتــالــي فـ ــإن لـ ــدى ال ـص ـيــن والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
مصلحة مشتركة فــي تفعيل وإ ن ـجــاح الدبلوماسية
ُ
وضـمــان نـجــاح أي قمة تعقد بين الــواليــات المتحدة
وكوريا الشمالية ،وتنحصر المسألة من منظور الصين
في مدى استعدادها لممارسة ضغوط كافية على كوريا
الشمالية كي تقبل بقيود فعلية مؤثرة على برامجها
لألسلحة النووية والصواريخ ،والسؤال المطروح على
الواليات المتحدة هو ما إذا كانت على استعداد لتقبل
نتيجة دبلوماسية تسهم في استقرار الوضع النووي
عـلــى شـبــه الـجــزيــرة الـكــوريــة وإن لــم تـقــدم حــا لــه في
المستقبل المنظور.
إن ان ـع ـق ــاد ق ـمــة ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وك ــوري ــا
الشمالية تـســاعــد فــي ت ـفــادي أزم ــة لــن تستفيد منها
الواليات المتحدة وال الصين لجديرة بأن تذكر الناس
في الدولتين بقيمة التعاون الصيني األميركي ،وقد
يسهم تقديم سابقة لتعاون القوتين الكبريين في العالم
في حل مشكلة ذات تداعيات إقليمية وعالمية في توفير
أساس للحقبة التالية من عالقة ثنائية ستشكل مالمح
السياسة الدولية في هذا القرن أكثر من أي عالقة أخرى.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية ومؤلف كتاب
عالم في حالة من الفوضى :السياسة الخارجية
األميركية وأزمة النظام القديم.
"بروجيكت سنديكيت "2018 ،باالتفاق مع
"الجريدة"

الواليات المتحدة ال تريد
العيش في ظل شبح كوريا
الشمالية التي تمتلك صواريخ
بعيدة المدى

9
ً ً
الجامعة تستقبل طلبات االلتحاق إلكترونيا بدءا من  13الجاري
ةديرجلا
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الجارالله :إعالن نتائج المقبولين خالل  3أيام من انتهاء فترة التقديم
فيصل متعب

كشفت د .ريم الجارالله ،أن
الجامعة ستستقبل طلبات
الدراسي
االلتحاق للعام ً
 2019/2018بدءا من 13
الجاري حتى  5يوليو المقبل عبر
الموقع اإللكتروني.

أعـلـنــت الـقــائـمــة بــأعـمــال عميد
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ـجــام ـعــة
ال ـكــويــت د .ري ــم ال ـج ــارال ـل ــه ،فتح
ب ــاب االل ـت ـحــاق بــالـجــامـعــة للعام
الجامعي  2019/2018يوم األربعاء
الموافق  13الجاري ،ويستمر حتى
الـخـمـيــس  5يــول ـيــو الـمـقـبــل عبر
الموقع االلكتروني لعمادة القبول
والتسجيل.
وقالت الجارالله ،خالل المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ال ـ ــذي ع ـقــدتــه ع ـمــادة
ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل ل ــإع ــان عن
شروط القبول في كليات الجامعة
أمس في مقر العمادة «بالشويخ»،
إن عملية التسجيل اإللكتروني
ستشمل الطلبة الكويتيين ،وأبناء
الكويتيات ،ومواطني دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـق ـي ـم ـيــن
بـ ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة ول ـي ـســوا
من ابناء الكويتيات المستوفين
لشروط القبول من خريجي النظام
الموحد ،وطــاب المعهد الديني،
والثانوية االميركية ،إضافة إلى
خ ــري ـج ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس االن ـك ـل ـيــزيــة
ال ـم ـتــوقــع ت ـخــرج ـهــم م ــن مـ ــدارس
الكويت فقط.

«التطبيقي» :استطالع الرأي
الطالبي اختياري في «الصيفي»
أفــاد مدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية فــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .أحمد الصانع ألعضاء هيئة
التدريس بكليات الهيئة العاملين خالل الفصل الصيفي ،2018 /2017
ً
بإمكان التسجيل آليا لعمل استطالع الــرأي الطالبي ،مشيرا إلى أن
االستطالع سيكون اختياريا للراغبين به.
ّ
وبين الصانع ،في تصريح صحافي أمس ،أن موعد فتح الشاشة
ألعضاء الهيئة التدريسية الختيار وتسجيل المقرر اعتبارا من الفترة
 10حتى  21الجاري ،فيما موعد فتح الشاشة لتقييم الطلبة ألعضاء
الهيئة التدريسية خالل الفترة من  24الجاري حتى  23يوليو المقبل،
بينما موعد فتح الشاشة ألعضاء الهيئة التدريسية لالطالع على
نتائج االستطالع يوم االثنين الموافق  30يوليو المقبل.
وشدد الصانع على أعضاء هيئة التدريس بضرورة تذكير وحث
الطلبة على أداء هذا التقييم ،متمنيا للجميع دوام التوفيق.

وذكـ ـ ــرت أن ط ـل ـبــات االل ـت ـحــاق
ت ـقــدم عـلــى ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي،
وسـيـتــم رص ــد نـتــائــج اخ ـت ـبــارات
القدرات االكاديمية المنعقدة في
مايو الماضي قبل فترة التقديم
حتى يتسنى للطالب معرفة معدله
ال ـم ـكــافــئ لـجـمـيــع الـتـخـصـصــات
المتقدم لها ،الفتة إلى أن «إعالن
نتائج القبول في الجامعة سيكون
خــال ثالثة أيــام مــن انتهاء فترة
تقديم طلبات االلتحاق».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن هـ ـ ـن ـ ــاك فـ ـت ــرة
خصصت للطلبة المحولين من
جــامـعــات أخ ــرى وكـلـيــات الهيئة
ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي الــى
جامعة الكويت تبدأ اعتبارا من 19
الجاري وتستمر حتى  9أغسطس
المقبل ،مؤكدة أن كل االرش ــادات
الـخــاصــة بــالـقـبــول وال ــدراس ــة في
الجامعة والمستندات المطلوبة
معلنة في موقع العمادة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـن ـ ـسـ ــب ال ــدنـ ـي ــا
لـ ـلـ ـتـ ـق ــدي ــم ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة ل ـل ـط ـل ـبــة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وأبـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات
هــي  70فــي الـمـئــة أو  2.50نقطة
لـلـقـســم ال ـع ـل ـمــي ،و 78ف ــي الـمـئــة

الجارالله والسالم في المؤتمر الصحافي أمس (تصوير عوض التعمري)
أو  2.90ن ـق ـطــة ل ـل ـق ـســم االد ب ـ ــي،
موضحة ان مجلس الجامعة اقر
قـبــول الطلبة الكويتيين وا بـنــاء
الكويتيات المستوفين للشروط
لـ ـلـ ـع ــام ا لـ ـج ــا مـ ـع ــي 2019/2018
وال ـ ـبـ ــالـ ــغ عـ ــددهـ ــم  6157طــال ـبــا
وطــالـبــة مــوزعـيــن عـلــى الفصلين
الــدراسـيـيــن االول والـثــانــي ،وفقا

ل ــرغ ـب ــات ـه ــم ،ع ـل ــى أال ي ـق ــل ال ـحــد
االد ن ــى للمقبولين منهم للفصل
األول عــن  75فــي الـمـئــة للعلمي،
و 80فــي الـمـئــة ل ــأدب ــي ،والبقية
للفصل الدراسي الثاني مع تحديد
ال ـت ـخ ـص ـصــات لـلـمـقـبــولـيــن فيها
خ ــال أس ـب ــوع م ــن إع ـ ــان نـتــائــج
القبول في الفصل الدراسي االول.

وبينت ان اجمالي عدد الرغبات
المتاحة  77رغبة لخريجي القسم
العلمي ،و 36رغبة لخريجي القسم
االدب ـ ــي ،الف ـتــة إل ــى أن الـطــالــب له
حرية اختيار عدد الرغبات.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه الـ ـ ـ ــى ان
هناك نسبا دنيا محددة للطلبة
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة من

«شؤون الطلبة» :استخدام شعار الجامعة
في اإلعالنات القبلية غير مقبول
حـ ــذر ع ـم ـيــد ش ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
د .عـلــي ال ـنــامــي ،جـمـيــع الـخــريـجـيــن م ــن ع ــدم أخــذ
الـمـعـلــومــات الـمـتـعـلـقــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت م ــن غير
م ـصــادرهــا الــرسـمـيــة وال ـم ــوث ــوق ــة ،مـشـيــرا إل ــى أن
التهنئة واإلعــانــات اإلرشــاديــة القبلية والطائفية
والفئوية التي يطلقها بعض طلبة الجامعة ،بغية
تقديم مساعدات إرشادية للطلبة الراغبين بالتقدم
للجامعة ،أمر غير مقبول ،حيث تم استخدام شعار
الجامعة فــي اإلع ــان دون الـحـصــول على إذن من
الجهات المختصة بالجامعة ،مما يؤدي إلى إدخال
اللبس بأنهم جهة رسمية تمثل جامعة الكويت في
ً
تسجيل الطلبة ،وهذا ما يشكل خروجا عن السلوك
الطالبي السليم ويخالف اللوائح والنظم الجامعية.
ودعا النامي ،في تصريح صحافي أمس ،جميع
طلبة الجامعة ومن يود التقدم للجامعة إلى أخذ

ال ـم ـع ـلــومــات م ــن ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة والـمـخـتـصــة
بالجامعة كعمادة القبول والتسجيل ،وعمادة شؤون
الطلبة ،ومكاتب التوجيه واإلرشاد بالكليات.
وأش ـ ــار إل ــى أن ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة ح ـص ــرت هــذه
اإلع ــان ــات اإلرش ــادي ــة ،وت ـمــت إحــالـتـهــا إل ــى لجنة
النظام الجامعي الطالبي ،بناء على توجيهات مدير
الجامعة التخاذ اإلجراءات الالزمة وتطبيق الئحة
النظام الجامعي ،موضحا أن جلسات لجنة النظام
ب ــدأت بــالـفـعــل أم ــس ،وستستمر يــومـيــا لـبــت هــذه
الشكاوى حسب الئحة النظام الجامعي.
وأضاف أن الجامعة ،كجزء من المجتمع ،ترفض
وتنبذ القبلية والطائفية والفئوية بجميع صورها،
وتسعى إلى غرس المفاهيم اإليجابية لدى الطلبة
واالنتماء للوطن.

علي النامي

ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وابـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات
المستوفين للشروط وهي  72في
المئة للقسم االدبي ،و 65في المئة
لـ»العلمي».
ومن جهتها ،ذكرت مديرة ادارة
القبول هند السالم أنه «نظرا الى
انـعـقــاد اخ ـت ـبــارات الـ ــدور الـثــانــي
قبل انتهاء فترة اعتماد القبول،
وحـ ــرصـ ــا ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة هـ ــؤالء
ال ـط ـل ـبــة ،وعـ ــدم ت ــأخ ــر الـتـحــاقـهــم
بــالـجــامـعــة ال ــى الـفـصــل الــدراســي
الثاني سيسمح للمستوفين منهم
لنسب القبول بالجامعة بتقديم
طلبات االلـتـحــاق مــع صــور طبق
األصـ ــل م ــن ش ـهــادات ـهــم الـثــانــويــة
المؤقتة مباشرة في صالة القبول
وال ـت ـس ـج ـيــل ب ــال ـش ــوي ــخ ع ـل ــى أن
يسلموا شهاداتهم النهائية قبل
 26يوليو المقبل».
وأضافت السالم أن على طلبة
م ـ ـ ـ ــدارس الـ ـث ــان ــوي ــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة
المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي
تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة
ً
إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــواعـ ـي ــد
الـ ـمـ ـح ــددة ،ث ــم ت ـق ــدي ــم نـتــائـجـهــم
خ ــال يــومــي عـمــل بـعــد تخرجهم

حتى يمكن تحديد تخصصاتهم
بــالـجــامـعــة واس ـت ـك ـمــال اجـ ــراءات
تسجيلهم.
وأشارت الى انه «طبقا للقواعد
اال ســا سـيــة للقبول المطبقة منذ
س ـ ـنـ ــوات ت ـق ـبــل ط ـل ـب ــات ال ـت ـحــاق
الـطـلـبــة الـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غير
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ول ـ ـي ـ ـسـ ــوا مـ ـ ــن اب ـ ـنـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ــات ع ـل ــى ان ي ـس ـتــوفــوا
الشروط المطلوبة ،وهي الحصول
على بطاقة امنية سارية المفعول
ع ـ ـنـ ــد ت ـ ـقـ ــديـ ــم ط ـ ـلـ ــب االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق،
والحصول على نسبة ال تقل عن
 90في المئة في الشهادة الثانوية
للقسمين العلمي واألدبي».
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـس ـم ــح
لـمــن ع ــدل وض ـعــه م ــن ه ــذه الفئة
بالتقديم الى الجامعة بعد تقديم
ما يفيد ذلك من الجهاز المركزي
ل ـم ـع ــال ـج ــة اوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن
بـ ـص ــورة غ ـيــر قــان ــون ـيــة ،ع ـلــى ان
يـمـنــح اول ــوي ــة لـقـبــول أوراق ـ ــه في
ال ـج ــام ـع ــة ب ـن ـفــس ش ـ ــروط طـلـبــة
هذه الفئة.

«صناعي الشويخ» ّ
يكرم فائزيه
في «ريادة وابتكار»
كرم مدير المعهد الصناعي «الشويخ» فريق المعهد الحاصل على
المركز الثالث في مسابقة «رواد المستقبل ...ريادة وابتكار» ،التي
نظمتها عمادة شــؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم ّالطبيقي
والتدريب ،بمشاركة مجموعة من الفرق الطالبية التي تمثل كليات
ومعاهد الهيئة.
وضم فريق المعهد الصناعي -الشويخ كال من المتدربين :علي
حاجي حسين ،وسلمان سالم الشمري وعبدالعزيز علي الفرحان،
وبــإشــراف المدرب د .فيصل الشايع ،الذين قضوا وقتا طويال في
اإلعداد لهذه المشاركة.
وشكر مدير المعهد فريق العمل بالمعهد ،وكــل من شــارك معه
بهذا اإلنجاز الذي يضاف إلى انجازات المعهد التي تظهر تميزه
على جميع المستويات ،كما تمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية
والعملية .يذكر أن هذه المشاركة تعد األولى للمعهد بهذه المسابقة
التي تهدف الــى االهتمام بالمشاريع الريادية واالبتكارية لطلبة
ومتدربي كليات ومعاهد الهيئة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.٧٨٥

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٨٣٤

٤.٧٥٨

2.٤٦٤ 2.٨١٢ 3.٣٠٩

تقرير اقتصادي

«احتياطي األجيال» و«التأمينات» ...ليس كل سكوت من ذهب

• هيئة االستثمار نفت «المعلومات المغلوطة» عن أداء الصندوق السيادي ...ولم تصححها!
• «التأمينات» لم توضح موقفها من «أبراج» المتعثرة عن سداد  100مليون دوالر
مؤسسات مهمة مثل
الهيئة العامة لالستثمار
والتأمينات االجتماعية
عليها أن تكون على قدر أكبر
من الشفافية في التعامل
مع األخبار والمعلومات
الخاصة بالصندوق السيادي
المتقاعدين في عالم
وأموال
ً
يستهدف يوميا المزيد من
إجراءات الشفافية واإلفصاح
وسهولة نشر المعلومات.

ارتبكت اإلدارة المالية للدولة
األسبوع الماضي في التعامل مع
حدثين مهمين يمسان مؤسستين
ً
مــالـيـتـيــن مهمتين جـ ــدا ،أواله ـمــا
الهيئة العامة لالستثمار المعنية
ب ـ ــاألص ـ ــول الـ ـسـ ـي ــادي ــة مـ ــن خ ــال
ص ـ ـنـ ــدوقـ ــي احـ ـتـ ـي ــاط ــي األج ـ ـيـ ــال
واالحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـ ـع ـ ــام ،وال ـث ــان ـي ــة
مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات االجتماعية
المديرة ألموال المتقاعدين ...إذ تم
التعامل معهما على حساسيتهما،
ً
وفقا لقاعدة «السكوت من ذهب»،
حتى وإن لم تنطبق القاعدة على
المسألتين.
ف ـ ــر غ ـ ــم أن ا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لالستثمار ردت على مــا ورد في
تقرير منتدى المؤسسات النقدية
وال ـمــال ـيــة الــرس ـم ـيــة الـ ــذي يــرصــد
أص ــول  750مــؤسـســة استثمارية
ك ــال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة وص ـن ــادي ــق
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة وصـ ـن ــادي ــق
مـ ـع ــاش ــات تـ ـق ــاع ــد ،والـ ـ ـ ــذي أشـ ــار
إلـ ــى أن ال ـه ـي ـئــة خ ـس ــرت مــركــزهــا
ب ـي ــن ال ـع ـش ــرة األوائ ـ ـ ـ ــل ،ل ـت ـتــراجــع
إل ــى الـمــرتـبــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة مع
ان ـخ ـفــاض األص ـ ــول  11ف ــي الـمـئــة
أو  68مليار دوالر ،فإن الرد اتركز
على نفي األرقــام «المغلوطة» بأن
«االحتياطيات في أفضل أحوالها
مـنــذ إن ـشــاء الـهـيـئــة ،ولـيــس هناك
أي انخفاض ،وأنه ال يجوز ضرب
ال ـس ـي ــاس ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـل ــدول ــة
وال ـتــأث ـيــر عـلــى سـمـعــة الـصـنــدوق
السيادي عبر نشر معلومات غير
صحيحة» ،ومــن ثــم لــم يقدم بيان
الـهـيـئــة أي أرقـ ــام عــن األداء ال من
حيث القيمة ،وال حتى النسبة ،إذ
ً
إنها تمتنع دائما عن تقديم األرقام
ال ـص ـح ـي ـحــة ع ــن أداء ال ـص ـن ــدوق
السيادي.

سلوك مكرر
وهذه ليست المرة األولــى التي

تـنـفــي الـهـيـئــة الـعــامــة لالستثمار
تقارير مؤسسات التقييم الدولية،
ً
ً
إذ بات هذا النفي سلوكا مكررا مع
كل تقييم سنوي ألداء الصناديق
السيادية في العالم ،فالكويت على
ع ـكــس ص ـن ــادي ــق س ـي ــادي ــة أخ ــرى
كــال ـنــرويــج وس ـن ـغــافــورة وكــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وت ـش ـي ـلــي وال ـص ـي ــن ال
ت ـع ـلــن ت ـفــاص ـيــل أداء ص ـنــدوق ـهــا
السيادي ،ومن ثم تكون التكهنات
والـتــوقـعــات هــي أس ــاس البيانات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ع ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال
المعلومات الرسمية.
وت ـح ـص ــل ال ـه ـي ـئــة ف ــي مــؤشــر
ل ـي ـنــابــورغ م ــادي ــول ،الـ ــذي يقيس
درجة شفافية الصناديق السيادية،
عـ ـل ــى  6نـ ـق ــاط مـ ــن أصـ ـ ــل  10فــي
معايير قياس الصندوق ،في حين
أن ال ـم ـط ـلــوب ع ـلــى األقـ ــل  8نـقــاط
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن م ـس ـت ــوى ش ـفــاف ـيــة
ً
مقبول عالميا.
وح ـتــى ال ـت ـطــور الـبـسـيــط ال ــذي
ح ـ ــدث الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي الـمـتـمـثــل
فــي كشف الهيئة عــن العائد على
إجمالي األصول المدارة ،والذي بلغ
حينها  0.2فــي المئة ،مما يعطي
ً
م ــؤش ــرا ول ــو أول ـي ــا إل ــى إجـمــالــي
األصول ،تم التراجع عنه هذا العام،
مكتفية بنفي الخسائر ،والتأكيد
على جودة األداء ولكن دون أرقام
تدعم بيانها.

فوائد الشفافية
ولـكـشــف مـعـلــومــات الـصـنــدوق
السيادي فــوائــد عــديــدة ،أقلها أنه
يـعـطــي أك ـثــر م ــن رأي متخصص
فـ ــي ت ـق ـي ـيــم ع ـم ـل ـي ــات ال ـص ـن ــدوق
وجودة االستثمارات فيه ،وكفاءة
األداء وس ــام ــة ال ـن ـتــائــج ،وقـ ــراء ة
م ـس ـت ــوي ــات ال ـم ـخ ــاط ــرة ،ومـ ــن ثــم
ف ــإن الـتـقـيـيــم م ــن أطـ ــراف حـيــاديــة
ومستقلة يعطي ج ــودة أ كـثــر في
ً
األداء ،وخصوصا فيما يتعلق بأثر

االستثمارات الكويتية في الواليات
الـمـتـحــدة ،مــركــز األزم ــة العالمية،
أو أوروبـ ـ ـ ــا ال ـت ــي ال ت ـ ــزال تـعــانــي
لـتـجــاوز أزمــاتـهــا االقـتـصــاديــة ،أو
مثال في دول الربيع العربي التي
تـغـيــرت خــريـطــة االسـتـثـمــار فيها
ّ
رأسا على عقب ،كما أنه يمكن من
فـهــم الـتـغـيــرات الـعــالـمـيــة فــي أداء
األس ـ ـ ــواق ،فــال ـنــرويــج م ـثــا تعمل
أخ ـي ــرا لـخـفــض وزن اس ـت ـث ـمــارات
ص ـن ــدوق ـه ــا الـ ـسـ ـي ــادي ف ــي أس ـهــم
النفط والغاز التي تمثل اآلن  6في
المئة أو نحو  37مليار دوالر من
مؤشر األسهم القياسي للصندوق،
ألنها تعتبر هذا القطاع أقل قيمة
ً
ونموا من السابق.
ً
وف ـض ــا ع ــن ض ـعــف الـشـفــافـيــة
في الصناديق السيادية ،فإن ذلك
ي ـم ـك ــن أن ي ـع ـي ــد حـ ـم ــات دول ـي ــة
على أي دولــة لم تلتزم بالمعايير
الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ـفــاف ـيــة ص ـنــادي ـق ـهــا
ال ـ ـتـ ــي تـ ــديـ ــر م ـ ـئـ ــات الـ ـمـ ـلـ ـي ــارات
ً
م ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،وخـ ـص ــوص ــا مــع
تنامي االتهامات بوجود معايير
س ـيــاس ـيــة ال اس ـت ـث ـمــاريــة تتحكم

في اتجاهات صناديق االستثمار
التي تأتي في مقدمتها الصناديق
ال ـس ـي ــادي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ب ــال ــدرج ــة
األول ـ ـ ــى ،وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـكــويــت
ً
تحديدا فــإن الشفافية واإلفـصــاح
يجنبان ت ـكــرار الــذكــريــات األليمة
للصندوق السيادي في ثمانينيات
وتسعينيات القرن الماضي ،وما
حـ ـ ــدث مـ ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات وعـ ـم ــوالت
وخسائر تتعلق بصفقات شركتي
سنتافي وتوراس وغيرهما.

«أبراج» و«التأمينات»
وإذا كـ ــا نـ ــت ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ــا س ـت ـث ـم ــار ردت ب ــا ل ـن ـف ــي دون
ت ـف ـص ـيــل ،ف ــإن ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الذت
ب ــالـ ـصـ ـم ــت ال ـ ـ ـتـ ـ ــام تـ ـ ـج ـ ــاه إعـ ـ ــان
صحيفة «وول ستريت جــورنــال»
تعثر مجموعة أبراج اإلماراتية عن
س ــداد قــرض ب ـ  100مليون دينار
لمصلحتها إلى جانب فوائد بـ 7
ماليين دوالر يوم األحد الماضي،
وأن «التامينات» طالبت بتصفية

●

محمد اإلتربي

يـ ـشـ ـه ــد سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـ ـ ـ ــأوراق
المالية عمليات تسييل ألسهم مدرجة
للعديد من العمالء المتعثرين للبنوك،
ً
وعمليا يتم توزيع األسهم على شركات
الوساطة للتصرف فيها حسب ظروف
الـ ـس ــوق وم ـق ـت ـض ـيــات ال ـط ـل ـب ــات عـلــى
السهم.
وت ـط ــال ــب مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة بــآلـيــة
م ـغــايــرة لـعـمـلـيــات الـتـسـيـيــل الـمـبــاشــر
في السوق ،بحيث تكون هناك خيارات
ً
أخرى يمكن أن تضمن سعرا على للدائن
على سبيل المثال ،بوضع األسهم ضمن
نظام مزايدة للمنافسة واستثناء نسبة
ال ـ  5فــي المئة ،التي تحدد نسبة دنيا
لعقد المزاد مراعاة لمصلحة الدائن.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن بـعــض
ً
الكميات يمكن أن تمثل هــد فــا لبعض
ً
المستثمرين لشرائها كاملة ب ــدال من
تناثر الكميات في السوق بشكل متقطع
ً
ً
خـصــوصــا أن هـنــاك كـثـيــرا مــن األسهم

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي مـقــابــل
ال ــديـ ـن ــار ال ـك ــوي ـت ــي ،أم ــس،
عند مستوى  0.302دينار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـ ـيـ ــورو
الى مستوى  0.354دينار،
مقارنة بأسعار صرف يوم
الثالثاء الماضي.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـتــرونــي،
إن سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـيــه
اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ارتـ ـ ـف ـ ــع إل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى  0.405د ي ـ ـنـ ــار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـف ــرن ــك
ال ـس ــوي ـســري الـ ــى مـسـتــوى
 0.306دي ـن ــار ،بـيـنـمــا بقي
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

معالجة االحتياطي العام بترشيد نفقاته ...ال االقتراض
كان تصريح وزير المالية د .نايف الحجرف هذا االسبوع
عن مخاطر نفاد االحتياطي العام الفتا من حيث تحديد
الفترة الزمنية للنفاد ما بين عامين الى  10سنوات ،وكذلك
من ناحية الكشف عن قيمة حجم االحتياطي العام في السنة
المالية  -2018 2017البالغة  26.4مليار دينار ،أي نصف
قيمته تقريبا ،مقارنة بالسنة المالية !-2013 2012
فـعـلــة االحـتـيــاطــي ال ـعــام هــي أن ــه ي ـمــول االن ـف ــاق خــارج
الميزانية كتغطية النفقات العسكرية و حـصــص ا لــدو لــة
من رساميل شركات حكومية أو هيئات محلية أو دولية،
ومؤسسة الرعاية السكنية وبنك االئتمان وصندوق األسرة،
وتغطية العجز االكـتــواري للتأمينات االجتماعية ،وهذه
مـصــروفــات ال تظهر فــي أب ــواب الميزانية الـعــامــة للدولة،

ألنها تـنــدرج ضمن السحب او االقـتــراض مــن االحتياطي
العام ،مما يجعل مصروفات ميزانية الكويت خالل السنوات
األخيرة أكبر من حجمها المعلن بمتوسط يصل إلى  30في
المئة ،ويعجل بنفاد االحتياطي العام ،وخصوصا ان كثيرا
من اوجه االنفاق خارج الميزانية يمكن اعــادة ضبطها او
خفضها او حتى االستغناء عن جزء منها كالمصروفات
العسكرية ...او تقديم حلول اقتصادية تخفض االنفاق على
بعضها االخــر المتعلق بالرعاية السكنية وبنك االئتمان
والتأمينات االجتماعية.
غير أن اعتبار أن اقرار مشروع القانون باإلذن للحكومة
باالقتراض سيوفر سيولة لتمويل االحتياطي العام يمثل
خطورة عالية في المستقبل ،ألن االقتراض لتمويل الميزانية

مصارف تطلب آليات لتسييل الرهونات بأفضل األسعار
مــن شــريـحــة ال ـشــركــات الـمـمـتــازة التي
يتم تسييلها.
ً
أي ـض ــا يـمـكــن أن ي ـتــم م ـنــح شــركــات
الوساطة أو صاحب المحفظة ،التي يتم
تسييلها سواء الدائن أو المدين فرصة
إلي ـج ــاد مـشـتـ ٍـر يـتـعـهــد ب ـش ــراء الكمية
كاملة بسعر محدد يمكن أن يتم اإلتفاق
ً
عليه سابقا.
يذكر أن عمليات التسييل التقليدية،
التي تتم في السوق تكون على حسب
الطلب ،ومعروف أن السوق يشهد منذ
سنوات طويلة تراجعات حادة ومعظم
األسهم تتداول بأقل من القيمة الدفترية،
وأ سـعــارهــا الحالية ال تعكس قيمتها
الحقيقية ،مـمــا يكبد الــدائــن والـمــديــن
خسائر كبيرة.
في هذا الصدد ،ينتظر أن يتم تقديم
مقترح رسمي إلــى هيئة أســواق المال
ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص لـتـقـيـيـمــه ودراس ـت ــه
ً
م ــراع ــاة للمصلحة ال ـعــامــة ،وت ـطــويــرا
لعمليات وآليات التسييل.
ولــإشــارة ،أكـثــر مــن  50أمــر تسييل

أصول «أبراج» لتسديد مستحقات
الــدائ ـن ـيــن ...ولـعــل هــذا الـخـبــر -مع
الصمت عن التعقيب عليه -يفتح
تساؤالت عدة ومنها :كيف تتعامل
مؤسسة مهمة بحجم التأمينات
مـ ــع ش ــرك ــة م ـش ـب ــوه ــة غـ ــارقـ ــة فــي
المشاكل والقضايا مثل «أب ــراج»،
ولــديـهــا شبهات احـتـيــال مــع عدد
من األطراف ،وحتى مع الملياردير
األم ـيــركــي بـيــل غـيـتــس وزوج ـت ــه؟
وهل تساهم التأمينات االجتماعية
أص ــا فــي رأس ـم ــال «أب ـ ــراج» ومنذ
مـ ـت ــى؟ وم ـ ــا م ـع ــاي ـي ــر االس ـت ـث ـم ــار
واإلق ـ ــراض لـمــؤسـســة الـتــأمـيـنــات
م ــع ال ـغ ـي ــر ،ومـ ـ ــدى ات ـس ــاق ـه ــا مــع
قــواعــد م ــاءة الـعـمــاء وجــودتـهــم
وسمعتهم إذا كانت «أبراج» واحدة
من عمالئها واستثماراتها؟
ف ــ»ال ـتــأم ـي ـنــات» خــاضــت أخ ـيــرا
مــواجـهــة مــع ع ــدد كبير مــن نــواب
مجلس األمة تجاه قانون التقاعد
الـ ـج ــدي ــد الـ ـمـ ـع ــروف ب ـ ـ «ال ـت ـق ــاع ــد
المبكر» ،و هــي مواجهة مستحقة
لـحـمــايــة أمـ ــوال الـمـتـقــاعــديــن على
ال ـم ــدى ال ـطــويــل ،غـيــر أن الصمت

ع ـ ــن مـ ـس ــأل ــة ت ـع ـث ــر «أب ـ ـ ـ ـ ـ ــراج» فــي
ســداد قرضها للتأمينات يضعف
موقف التأمينات في أي مواجهة
مـ ــع الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـش ـع ـب ــوي ـي ــن ،وم ــن
ث ــم يـجـعـلـهــا تـخـضــع لـلـعــديــد من
المطالب ،الـتــي ال تقتنع بـهــا ،ألن
لــديـهــا مــن االخ ـت ــاالت مــا يصلح
ل ـي ـكــون ب ــاب ــا لـلـضـغــط الـسـيــاســي
عليها.
ً
في عالم يستهدف يوميا المزيد
من إج ــراء ات الشفافية واإلفصاح
وسهولة نشر المعلومات فإن إدارة
أصول وثروات األجيال القادمة أو
ً
أموال المتقاعدين تتطلب قدرا من
ال ــوض ــوح ،وم ــن الـمـعـيــب أن يـقــرأ
ً
ال ـكــوي ـت ـيــون أخ ـ ـبـ ــارا وم ـع ـلــومــات
ص ـن ــدوق ـه ــم الـ ـسـ ـي ــادي ال ـمــرت ـبــط
بـمـسـتـقـبــل أج ـيــال ـهــم أو ص ـنــدوق
معاشاتهم التقاعدية من الصحف
والـمــؤسـســات العالمية ،فــي حين
تمتنع الهيئات الرسمية عن تقديم
معلومات رسمية مفيدة ...فالصمت
أو شبه الصمت عــن تفاصيلهما
ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة ف ــي ك ــل م ــرة أن
يكون من ذهب!

ً
قائمة فــي الـســوق حــالـيــا لــدى شركات
ً
الوساطة تخص بنوكا دائنة الستيفاء
مديونيات متعثرة ،إضافة إلى أكثر من
 20أمر تسييل آخر ألسهم وأصول غير
مدرجة تباع بنظام البونات عقب إغالق
السوق قدرت مصادر حجم مديونياتها
بــأكـثــر مــن  100مـلـيــون دي ـنــار كويتي،
ع ـبــارة عــن ت ـمــويــات مختلفة بمبالغ
تتراوح بين  1و  5ماليين دينار بعضها
للمتاجرة فــي ع ـقــارات أو اسـتـثـمــارات
أسهم أو أنشطة تجارية أخرى.
ومع ظروف السوق الحالية ،لن تحقق
مستويات األسعار الحالية تلك المبالغ
السـيـمــا أن هــوامــش الـسـيــولــة والطلب
ً
ضعيف جدا وال يستوعب كم المعرض.
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـس ـي ـيــل
الرهونات تأتي بعد استنفاذ درجــات
تقاض أو بحسب الصيغة التنفيذية في
ٍ
عقد التمويل وبالتالي استحداث نظام
م ــزاد لـلـمـتـعـثــريــن يـجــب أن ي ـخــرج من
تحت تنظيم ومفهوم المزاد التقليدي
الذي يشترط  %5فما فوق.

او االحتياطي العام لتمويل النفقات خارج الميزانية يعني
ان ادارة ملف الدين السيادي سيكون بمستوى اخفاق ملف
إدارة س ـنــوات الـفــوائــض الـمــالـيــة ،فــالــديــن الـسـيــادي ليس
مصيبة ،والعجز في الميزانية ليس مشكلة كبيرة ،لكن القلق
من أن تكون امواال القتراض تنفق على مصروفات ال تعطي
االقتصاد اي قيمة مضافة ،وخصوصا ان مشاريع الدولة
الخاصة بالتنمية كوثيقة استدامة ال تخلو من التواضع
ومحدودية االهداف .إدارة الديون السيادية بنفس بطريقة
االدارة الحكومية التقليدية دون وجود إيرادات وسياسات
خارج عقلية االرتهان للنفط ربما تجعلها تتراكم فتتطور
الحالة من مشكلة عجز مالي سنوي يمكن السيطرة عليه
إلى أزمة دين عام ال يتمنى احد الوقوع فيها.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  75سنتا
انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  75سنتا في تداوالت
أمس األول ،ليبلغ  72.15دوالرا
مقابل  72.90دوالرا للبرميل في
ً
تداوالت االثنين الماضي ،وفقا
لـلـسـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.
ً
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،صـ ـع ــدت ال ـع ـق ــود
اآلجلة لخام برنت بأكثر من 1
فــي المئة صـبــاح أمــس بعدما
ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،إن
فـنــزويــا أث ــارت احـتـمــال وقــف
بعض صادراتها النفطية ،لكن
الـمـكــاســب كــانــت م ـحــدودة في
ظل تقارير قالت ،إن الحكومة
األميركية طلبت من السعودية
وبعض المنتجين اآلخرين في
«أوبك» زيادة اإلنتاج.
وساهم انخفاض اإلنتاج
م ــن ف ـن ــزوي ــا ف ــي مــوجــة
ص ـ ـ ـعـ ـ ــود ل ـس ـع ــر
خ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـي ــاس

العالمي مزيج برنت إلى نحو
 80دوالرا للبرميل .وقالت ثالثة
مـصــادر ل ــ»روي ـتــرز» ،إن شركة
النفط الحكومية « بــي دي في
إس إيـ ــه» تـ ــدرس إعـ ــان حــالــة
القوة القاهرة لبعض الصادرات
فــي ظــل انـخـفــاض اإلن ـتــاج في
حقولها النفطية.
وارتفع خام برنت  78سنتا
إ ل ـ ــى  76.16دوالرا لـلـبــر مـيــل
بعدما تراجع إلى
أدنـ ـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
م ـنــذ ال ـث ــام ــن من
مايو أمس األول،

وارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
لـخــام غ ــرب تـكـســاس الوسيط
األميركي  33سنتا إلى 65.85
دوالرا للبرميل ،بعدما المست
أدنى مستوى في شهرين أمس.
وت ـج ـت ـمــع م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول (أوب ـ ـ ــك)
ورو سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا يـ ـ ــو مـ ـ ــي  22و23
ال ـ ـجـ ــاري التـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ب ـشــأن
حجم زيادة اإلنتاج في الوقت
الذي تنخفض فيه المخزونات
ال ـعــال ـم ـيــة ،ف ــي ح ـيــن ي ـتــراجــع
إنـ ـ ـت ـ ــاج ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ب ــأكـ ـث ــر مــن
المتوقع .كما تهدد العقوبات
األميركية على إيران بانخفاض
صادرات النفط من البلد
العضو في «أوبك».

الرومي« :المعدات» تسعى إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية

الشركة تخارجت من بعض االستثمارات واألصول غير ُالمدرة للربح
●

سند الشمري

ك ـشــف ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
الرئيس التنفيذي فــي شركة «المعدات
القابضة» عبدالعزيز الرومي عن سعي
الـ ـش ــرك ــة واه ـت ـم ــام ـه ــا ب ـ ــإع ـ ــادة هـيـكـلــة
أوضاعها المالية ،والمضي نحو إجراء
ُ
المعالجات الالزمة ألنشطتها وخدماتها
المتنوعة.
وقال الرومي ،خالل اجتماع الجمعية
العمومية العادية المؤجلة التي عقدت
أم ـ ــس ،إن ال ـش ــرك ــة حــري ـصــة ع ـلــى طــرح
األمور بشكلها الصحيح أمام المساهمين
ً
س ـع ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة،
للنهوض بأعمالها بالصورة الالئقة.
ولفت إلــى تـخــارج الشركة مــن بعض
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات واألصـ ـ ـ ــول غ ـي ــر الـ ـم ــدرة
ل ـل ــرب ــح ،بــاخ ـت ـيــار ال ـتــوق ـيــت الـمـنــاســب

للبيع وتحقيق أعلى عائد منها ،بغية
الـحـصــول عـلــى تـمــويــل لــدعــم المشاريع
الجاري تنفيذها.
ً
وذكــر أن المعدات بــدأت فعليا التقدم
ب ـخ ـطــى ث ــاب ـت ــة ن ـح ــو ال ـع ـم ــل ع ـل ــى رق ــي
الشركة بعدما بــدأت تتعافى مــن اآلثــار
المترتبة على إجراءات سابقة.
وبـيــن أن الـشــركــة سعت خــال الفترة
األخـ ـي ــرة م ــن عـ ــام  2017ومـ ــازالـ ــت إلــى
استكمال متطلبات شركة «نفط الكويت»
واستكمال المشاريع القائمة من خالل
الشركات التابعة لها.
ولفت إلى أن «المعدات» تسعى جاهدة
إليـجــاد الـحـلــول المناسبة لمشاريعها
وأنشطتها المختلفة ،ضمن خطة لتنويع
م ـص ــادر ال ــدخ ــل خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة،
ب ـم ــا ي ـض ـمــن ل ـه ــا ال ـث ـب ــات واالسـ ـتـ ـق ــرار
واالستمرارية.

وعلى الصعيد نفسه ،ذكــر الرومي
أن الشغل الشاغل للشركة خالل الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة ك ـ ــان ي ـن ـص ــب ع ـل ــى كـيـفـيــة
تجاوز العقبات التي تواجهها أو يمكن
مواجهتها ،ثم توفير السيولة لعبور أي
مطبات قد تعترضها».
ً
وأوضـ ــح أن الـشــركــة قطعت شــوطــا
ً
م ـه ـمــا م ــن خ ـطــة الـهـيـكـلــة ،ال ـتــي تهتم
ب ـت ـن ـف ـي ــذه ــا خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة،
ً
الفـتــا الــى أن إح ــدى الـشــركــات التابعة
والمملوكة للمجموعة بنسبة  99في
المئة ،توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة
جدول قرض ُمستحق لصالح بنك قطر
الوطني.
وأضــاف أن الجدولة القديمة كانت
تتمثل في  8ماليين دينار ( 26.5مليون
دوالر) ه ــي أص ــل ال ـق ــرض ،وت ــم س ــداد
دفـعــات منه حتى أصـبــح رصـيــده قبل

إعــادة الجدولة الجديدة  4.81ماليين
ً
دينار تقريبا ،بقسط شهري  180ألف
ُ
دينار وسعر فائدة مستحقة  6.75في
المئة ،على أن يتم انتهاء سداد أقساط
القرض مع الفائدة في  31يوليو .2020
وق ــال ال ــروم ــي« ،يـتــرصــد فــي نهاية
الجدولة بتاريخ  1يونيو  2021مبلغ
ً
ق ــدره  2.7مليون ديـنــار تقريبا سيتم
سدادها بعد االنتهاء من المشروع».
ً
وفيما يخص سعر الفائدة ،فطبقا
للجدولة الجديدة ،أصبح سعر الفائدة
 4في المئة بالنسبة للقرض فوق سعر
الخصم ُ
المعلن من قبل البنك المركزي
والبالغ  3فــي المئة ،ليصبح إجمالي
ً
الـفــائــدة  7فــي المئة ب ــدال مــن  6.75في
المئة.
وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذه ال ـجــدولــة ســوف
ُ
تحسن المركز المالي لـ»المعدات» ،كذلك

عبدالعزيز الرومي وأحمد صبري خالل العمومية
ُ
تزيد من قدرة الشركة على تسيير األعمال
وزيادة التدفقات النقدي ،األمر الذي يدعم
أنشطة الشركة التشغيلية.
وواف ـق ــت الـعـمــومـيــة عـلــى ك ــل الـبـنــود
ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي ج ـ ــدول األعـ ـم ــال وأب ــرزه ــا

المصادقة على تقريري مجلس اإلدارة
ومراقبي الحسابات ،واعتماد البيانات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
إضــافــة الــى توصية بعدم تــوزيــع أربــاح
عن السنة المذكورة.
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الخرافي :ملتزمون بلعب دور حاسم في تطوير قطاع االتصاالت بالمملكة

إعاده تمويل
التسهيالت لـ ٥
سنوات بشروط
تفضيلية

أعـلـنــت شــركــة زي ــن الـسـعــوديــة نـجــاحـهــا في
إع ــادة تـمــويــل وتـمــديــد عـقــد الـمــرابـحــة الحالي
البالغ  5.9مليارات ريــال سعودي ( 1.57مليار
دوالر) م ــدة خ ـمــس سـ ـن ــوات ،ح ـتــى ت ــاري ــخ 30
يونيو .2023
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة ،فــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن
هذا االتفاق يشمل تسهيالت رأس المال العامل
بمبلغ  647مليون ريال ( 172مليون دوالر) مدة
عامين ،وحتى  30يونيو  ،2020وهو ما سيوفر
سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمالها التي
تركز على مجاالت الخدمات الرقمية.
وذك ــرت الـشــركــة أن هــذه التسهيالت طويلة
األجل جاء ت بشروط تفضيلية بعد مباحثات
مـثـمــرة مــع الـمــؤسـســات المصرفية اإلســامـيــة
والتقليدية على المستوى اإلقليمي والــدولــي
بدعم مالي مــن مجموعة زيــن ،وبفضل جهود
«زي ــن الـسـعــوديــة» فــي تحسين عملياتها ،فقد
س ــددت تدريجيا مــا يـقــارب  3.5مـلـيــارات ريــال
سـعــودي (  900مليون دوالر) مــن التسهيالت
الخاصة من أصل الدين في عام  ،2009الذي بلغ
 9.4مليارات ريــال ( 2.5مليار دوالر) عن طريق
الـمـتـحـصــات الـنـقــديــة مــن الـنـقــد الـمـتــوافــر من
العمليات التشغيلية داخليا.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة شـ ــركـ ــة زي ــن
السعودية ،سمو األمير نايف بن سلطان الكبير:
«يعكس تمديد اتفاق المرابحة بشروط تفضيلية
نجاح زين السعودية في تبني سياسة اقتراض
حصيفة ،كما يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها
المؤسسات المصرفية اإلسالمية والتقليدية
الدولية في خطط التحول والنمو المستقبلي
لعمليات الشركة».
ّ
وثمن سموه التعاون المثمر مع المؤسسات
المصرفية بقوله« :يعرب مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية في الشركة عن االمتنان لثقة وجهود
المجتمع المصرفي التي أدت إلى التوصل لهذا
االتفاق».

شهادة ثقة
من ناحيته ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة،

أخبار الشركات
تغير هدف ملكية الخرافي في «المغاربية»
أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة تغير هدف ملكية
شــركــة مـحـمــد عـبــدالـمـحـســن ال ـخــرافــي وأوالده لـلـتـجــارة الـعــامــة
والـمـقــاوالت والمنشآت الصناعية ،فــي "المغاربية" إلــى "تخارج
من االستثمار" .وبحسب بيان الشركة للبورصة ،تمتلك "الخرافي
ُ
للتجارة" نحو  22.06مليون سهم في رأسمال "المغاربية" ،تعادل
حصة نسبتها  14.707في المئة.
ً
وكــانــت "ال ـم ـغــارب ـيــة" أعـلـنــت أي ـضــا ت ـقــدم "ال ـخــرافــي لـلـتـجــارة"
باستقاالتها من عضوية مجلس إدارة الشركة والممثلة في طالل
جاسم الخرافي ،باإلضافة إلى استقالة عضوين آخرين من المجلس.

«كميفك» :تسوية مديونية بقيمة  855ألف دينار
قــالــت الـشــركــة الكويتية للتمويل واالسـتـثـمــار «كـمـيـفــك» ،إنها
توصلت مــع أحــد الـعـمــاء المتعثرين منذ عــام  2010إلــى تنفيذ
اتفاق تسوية وإعادة جدولة مديونية قائمة بلغت قيمتها 855.1
ألف دينار ،عن طريق سداد مبلغ  450ألف دينار وجدولة جزء من
المديونية.
وبينت الشركة أنــه تم تسجيل أربــاح ناتجة عن تلك التسوية
بقيمة  207أل ــف دي ـن ــار ،وان ـخ ـفــاض ال ــدي ــون غـيــر المنتظمة في
المحفظة االئتمانية بمبلغ  855.1ألف دينار.

الرئيس التنفيذي في مجموعة زين ،نائب رئيس
مجلس اإلدارة في «زين السعودية» ،المهندس
بدر ناصر الخرافي« :على الرغم من التحديات
الـ ـت ــي ت ـت ـســم ب ـه ــا ال ـب ـي ـئــة ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ال ــوق ــت
الحالي ،فإن هذا االتفاق يعد إنجازا ،وشهادة
ثقة بالعالقات القوية التي تربط مجموعة زين
وشركة زين السعودية بالمؤسسات المصرفية
اإلقليمية والدولية».
وأضاف الخرافي« :نحن ملتزمون بأن نلعب
دورا ح ــاس ـم ــا ف ــي ت ـط ــوي ــر ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ،وقـ ــد أح ــرزن ــا ت ـقــدمــا ه ــائ ــا في
استراتيجية تحول الشركة».
وقــال« :تمثل خطوة إعــادة تمويل المرابحة
بشروط تفضيلية مرحلة في غاية األهمية بدعم
ميزانية الشركة ،خصوصا بعد اإلعالن عن إعادة
هيكلة رأس المال أخـيــرا ،والمزمع تنفيذه في
النصف الثاني من العام الحالي ،حيث سيسهم
ذلك في تخفيض ديــون الشركة وزيــادة حقوق
المساهمين ،وعليه ،فنحن على ثقة بأننا على
الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من االستدامة
المالية لدعم استراتيجية الشركة التي تضع
نصب عينها هدفا يتمثل في توزيع أرباح على
المساهمين في السنوات المقبلة».
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي في شركة
زين السعودية سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر:
«إعــادة تمويل المرابحة تأتي كمرحلة حيوية
في تطور أداء زين السعودية ،وتدعم جهودها
االستراتيجية الموجهة للفرص التجارية الهائلة
فــي قطاع االتـصــاالت السعودي الغني بفرص
النمو في قطاع البيانات».

حزمة عريضة
وذكــر الدغيثر أنه «مع حصول الشركة على
رخـصــة ات ـصــاالت مــوحــدة ،فــإنــه مــن الـمـقــرر أن
نطلق حــزمــة عــريـضــة مــن خــدمــات االت ـصــاالت
تشمل خدمات اتصال عبر الهاتف الثابت ،مع
تعزيز شبكتي الجيل الرابع والخامس في الوقت
نفسه ،كما سيسمح لنا ذلك بالتركيز على تنويع
محفظة خدمات البيانات والخدمات الرقمية،

سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر

بدر الخرافي

واكتساب المزيد من العمالء في شريحة الدفع
اآلجل ذات القيمة األعلى».
وأكد الدغيثر أن الشركة تواصل مساهمتها
فــي بــرنــامــج الـتـحــول الــوطـنــي للمملكة ،2020
والذي يهدف إلى زيادة استخدامات اإلنترنت
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  85فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة (م ــن
المستويات الحالية ا لـتــي تبلغ  65فــي المئة
ت ـق ــري ـب ــا) ،ح ـي ــث ت ـع ـمــل ال ـش ــرك ــة م ــع ال ـج ـهــات
المختصة لتطبيق ا ل ـم ـبــادرات ا لـتــي ستسهم
في تحقيق أهداف الرؤية االقتصاية للمملكة».
وبين أنه «بمجرد االنتهاء من إعادة هيكلة
رأسمال للشركة ،فإن «زين السعودية ستكون في
وضع جيد للغاية ،خصوصا مع توافر سيولة
ن ـقــديــة ك ـب ـيــرة لــدي ـهــا ،وه ــو م ــا سـيـمـكـنـهــا من
االستفادة بشكل كامل من فرص النمو الهائلة
المتاحة في قطاع االتصاالت بالمملكة ،إضافة
إلى ذلك ،فإنه من المتوقع أن تؤدي عملية إعادة
هيكلة رأس المال  -بعد الحصول على موافقة
الجمعية العامة للشركة والجهات التنظيمية
والرقابية  -إلى تحسين األداء المالي ومؤشرات
الربحية».
يذكر أن الجهات المنسقة لعقد المرابحة هي
مصرف الراجحي ،البنك السعودي الفرنسي،
البنك العربي الوطني ،وبنك كريدي أجريكول،

بينما الـمــؤسـســات الـمـصــرفـيــة الـمـشــاركــة في
التمويل فهي مصرف الراجحي ،البنك السعودي
الفرنسي ،البنك العربي الوطني ،بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ،ك ــري ــدي أج ــري ـك ــو ل ـس ــي آيـ ـب ــي ،بـنــك
الخليج ،البنك األهلي الكويتي ،وبنك بوبيان،
أم ــا الـمـسـتـشــارون الـقــانــونـيــون للصفقة فهم
كليفورد تشانس ا لـتــي تمثل ز يــن السعودية
ومجموعة زين ،والثام آند واتكينز التي تمثل
المقرضين.

األداء والتشغيل
 أس ـفــرت ج ـهــود الـشــركــة فــي استراتيجيةالـتـحــول الـتــي تـقــوم بها عــن نمو األرب ــاح قبل
خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات EBITDA
بنسبة  40في المئة على أســاس سنوي ،وهو
ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة ،وتكثيف
م ـبــادرات ـهــا فــي تـنــويــع مـحـفـظــة خــدمــاتـهــا في
قطاع البيانات.
 تجني الشركة ثمار جهودها في مجاالتتحسين التكاليف ،وتعزيز الكفاءة التشغيلية،
علما بأن زين السعودية كانت المشغل الوحيد
في المملكة الذي حقق نموا في اإليرادات بنسبة
 5.5في المئة بالعام الماضي.

التركيت 2.3 :مليون دينار أرباح «أركان العقارية»
في الربع الثاني ...والنمو ٪٧٢
كشف نائب رئيس مجلس
إدارة ش ــرك ــة أرك ـ ـ ــان ال ـكــويــت
ال ـع ـقــاريــة الــرئ ـيــس التنفيذي
عبدالرحمن التركيت أن الشركة
حققت ربحا صافيا بلغ 2.26
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار خـ ـ ــال ال ــرب ــع
الثاني مــن عــام  ،2018بزيادة
 74فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بالربع
الثاني من عام  ،2017وربحية
 9.1فـ ـل ــوس ل ـل ـس ـه ــم ،ب ــزي ــادة
نسبتها  72في المئة عن الفترة
نفسها من العام الماضي.
وقـ ــال ال ـتــرك ـيــت إن الـشــركــة
ت ـس ـي ــر بـ ـخـ ـط ــوات ث ــابـ ـت ــة فــي
تنفيذ استراتيجيتها ،وتحقيق
نتائج إيجابية من عملياتها
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي ســاه ـمــت
خالل الربع الثاني في ارتفاع
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات ب ـن ـس ـبــة  12فــي
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،حـ ـي ــث ب ـل ـغ ــت 57.51
م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،ك ـمــا ارت ـف ـعــت
حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن بـنـسـبــة
 8فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وب ـل ـغ ــت نـسـبــة

اإلشـغــال لـعـقــارات الشركة 90
في المئة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى األداء
ال ـم ـت ـم ـيــز ل ـل ـش ــرك ــة ،وال ـن ـج ــاح
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
االستثمارية التي آتت ثمارها
ب ـش ـكــل مـ ـلـ ـم ــوس ،م ـض ـي ـفــا ان
أركان الكويت العقارية تستند
إل ـ ـ ــى أرضـ ـ ـي ـ ــة م ــالـ ـي ــة ص ـل ـب ــة،
انعكست بشكل إيجابي على
قـيـمــة ال ـس ـهــم الــدف ـتــريــة ،الـتــي
بـ ـلـ ـغ ــت  138فـ ـلـ ـس ــا ل ـل ـس ـه ــم،
مسجلة ار تـفــا عــا ملموسا عن
القيمة الدفترية للسهم لنفس
الفترة من .2017
وأرجع التركيت هذه النتائج
إلى سعي الشركة الدائم لخلق
ف ـ ـ ــرص اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ع ـق ــاري ــة
م ـب ـت ـكــرة ،ت ـه ــدف إلـ ــى تحقيق
ع ــوائ ــد م ـج ــزي ــة لـمـســاهـمـيـهــا
وعـ ـم ــائـ ـه ــا عـ ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء،
وإل ــى ق ــدرة اإلدارة التنفيذية

على اتخاذ القرارات المدروسة
التي ساهمت إلى حد كبير في
تعزيز مصادر الدخل وتحقيق
أعلى العوائد المالية للشركة.
وأش ـ ــار ال ــى ان ال ـشــركــة في
الـمــراحــل النهائية مــن تطوير
«استراحة االدعمي» ،التي تقع
ع ـلــى ال ـخ ــط ال ـســريــع بمنطقة
الـجـلـيـعــة ،ع ـبــر ط ــرح خــدمــات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة فــي
االسـ ـت ــراح ــة ،ل ـت ـكــون نـمــوذجــا
جديدا فيما يتعلق باستراحات
ال ـ ـطـ ــرق ال ـس ــري ـع ــة ب ــال ـك ــوي ــت،
مــوضـحــا ان «أرك ـ ــان الـكــويــت»
س ـ ـتـ ــوفـ ــر أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
لمستخدمي الطرق السريعة،
م ـمــا س ـي ـكــون ل ــه اث ــر ب ـنــاء في
زيادة دخل الشركة وعوائدها.
وعن مشروع «أركان كلينك»
بمنطقة الجابرية ،أفاد بأنه يتم
حاليا تشطيب ال ــدور السابع
ف ــي ال ـم ـش ــروع ،الـ ــذي سـيـكــون
م ـج ـم ـعــا م ـت ـك ــام ــا ل ـل ـع ـي ــادات

« 15.4 :»EYمليار دوالر لصفقات
االندماج واالستحواذ في المنطقة
أفاد تقرير إرنست ويونغ ( )EYألنشطة االندماج واالستحواذ بأن
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شهدت اإلعالن عن  93صفقة
في الربع األول من عام  ،2018بانخفاض قدره  21.8في المئة ،مقارنة
مع  119صفقة في الفترة نفسها من العام السابق.
ووفق التقرير ،انخفضت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة  26.7في
ً
المئة لتصل إلى  15.4مليار دوالر ،مقارنة مع  21مليارا في الربع
األول مــن عــام  ،2017وشـهــدت اإلم ــارات العربية المتحدة الصفقة
األعلى قيمة في منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا في الربع
األول من هذا العام مع  5.1مليارات دوالر.
وفي التفاصيل ،شهد الربع األول من عام  2018زيادة في نشاط
وقيمة الصفقات الواردة ،بالتوازي مع تراجع نشاط وقيمة كل من
الصفقات الصادرة والمحلية.
وبلغ عدد الصفقات الواردة ،التي تم اإلعالن عنها خالل هذا الربع
 27صفقة ،بارتفاع قدره  42.1في المئة مقارنة مع  19صفقة في الربع
األول من عام .2017
وارتفعت قيمة تلك الصفقات بنسبة  138.7في المئة لتصل إلى 7.4
مليارات دوالر ،مقابل  3.1مليار دوالر في الربع األول من عام .2017
وانخفض عدد الصفقات الصادرة من  41صفقة في الربع األول
من عام  2017إلى  29صفقة في الربع األول من عام  ،2018في حين
انخفضت قيمة تلك الصفقات بنسبة  63.8في المئة.
ً
ً
وشهدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أيضا انخفاضا
في نشاط الصفقات المحلية ،إذ تراجعت من  59صفقة معلنة في
الربع األول من عام  2017إلى  37صفقة في الربع األول من عام ،2018
مع انخفاض قيمة تلك الصفقات بنسبة  28.2في المئة.
وقال ِفل غاندير ،رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق
األوســط وشـمــال إفريقيا لــدى ( ،)EYإنــه «ال تــزال الثقة باالقتصاد
قــويــة ،على الــرغــم مــن تــريــث الـشــركــات فــي منطقة الـشــرق األوســط
وشمال إفريقيا نتيجة ارتفاع مستويات التضخم ،وتقلبات السوق،
والقيمة المرتفعة للصفقات ،مما يــدفــع الـشــركــات إلــى االحتفاظ
ً
برأس المال بدال من نشره على المدى القصير .وتتبنى الشركات
ً
في المملكة العربية السعودية ومصر على وجه الخصوص ،نهجا
ً
حذرا من االنتظار والترقب .وكانت الشركات اإلماراتية قد هيمنت
خــال الـعــام الـمــاضــي على نـشــاط صفقات االنــدمــاج واالسـتـحــواذ
الــواردة والصادرة ،ونحن نتوقع أن تواصل اإلمــارات قيادة نشاط
الصفقات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل الفترة المتبقية
من عام .»2018

األمير نايف بن سلطان

عبدالرحمن التركيت

الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــة،
وس ـ ـي ـ ـم ـ ـثـ ــل ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ال ـت ـغ ـي ــر
الـمـحــوريــة فــي استراتيجية
«أرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
ال ـع ـق ــاري ال ـم ـت ـخ ـصــص ،من
خـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــديـ ــم إضـ ـ ــافـ ـ ــة فــي
مجال عمل الخدمات الطبية
الخاصة المميزة.

 ساعدت هذه الجهود الشركة في تحولهاللربحية للمرة األولــى منذ التأسيس ،بعد أن
دفعت خطة التحول نتائجها المالية لمستويات
نمو قياسية ،وساعدتها في تحويل خسارتها
مــن مـلـيــار ري ــال إل ــى ربـحـيــة ،وأدت ال ــى تــراكــم
االحـتـيــاطــي الـنـقــدي بـمــا يـتـجــاوز مـلـيــار ريــال
سعودي كما في  30مارس .2018
 عززت «زين السعودية» من جودة وتنافسيةشبكتها باستثمار يزيد على  5.1مليارات ريال
في تكنولوجيا شبكة الهواتف النقالة المتطورة
من الجيلين الرابع والخامس على مدار السنوات
الثالث الماضية ،إضافة إلى االستحواذ الذي
ت ــم ف ــي يــون ـيــو  2017ع ـلــى ط ـيــف تـ ـ ــرددي x 2
 10ميغاهرتز مــن  1800ميغاهرتز ،والطيف
الترددي  x 10 2ميغاهرتز من  800ميغاهرتز
في فبراير .2018
 إضــافــة إل ــى ذل ــك ،تمتلك الـشــركــة ت ــردداتأخرى تشمل  900ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز،
وس ـي ـك ــون ل ـه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ت ــأث ـي ــرا إيـجــابـيــا
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن ج ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات،
ودعـ ــم االح ـت ـيــاجــات ال ـم ـتــزايــدة المستهلكين
والمشروعات في قطاع البيانات ،وتغطي شبكة
الـشــركــة الـمـتـطــورة  97فــي المئة مــن المناطق
المأهولة في المملكة.

 %21نمو أرباح البنك التونسي
الكويتي في الربع األول
أع ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـت ــونـ ـس ــي
الـكــويـتــي أن ــه سـجــل نـمــوا في
األربـ ــاح بنسبة  21فــي المئة
خ ــال الــربــع األول مــن ،2018
مقارنة بنفس الفترة من العام
الماضي.
وق ــال الـبـنــك ،فــي ب ـيــان ،إنــه
ن ـجــح ف ــي تـسـجـيــل م ــؤش ــرات
مالية مهمة في االشهر الثالثة
األولــى من  ،2018موضحا أن
الــدخــل البنكي الصافي حقق
زي ـ ــادة ف ــي هــامــش ال ــرب ــح عن
الفوائد بنسبة  21في المئة.
واضاف ان النتائج المالية
فــي  31ديـسـمـبــر  2017كانت
مطابقة فــي مجملها للخطة
االسـتــراتـيـجـيــة ،2020-2017
حـيــث سجلت كلفة المخاطر
ان ـخ ـفــاضــا مـهـمــا ب ـلــغ  60في
المئة ،في استباق لمؤشرات
خطة المدى المتوسط.
ك ـم ــا أشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـعـجــز
تقلص بصفة ملحوظة ليكون
في حدود  15.3مليون دوالر،

مقابل  31.9مليونا في .2016
و تـضــم قائمة المساهمين
فــي البنك التونسي الكويتي
دول ــة الـكــويــت بنسبة  20في
المئة ،وتونس بنفس النسبة،
بينما يساهم مجمع صندوق
االدخ ــار الفرنسي بنسبة 60
في المئة.
وت ـ ـضـ ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـب ـن ــك
 10مــؤ سـســات تصنف ضمن
قطبين ،األول مــالــي والـثــانــي
عقاري وسياحي.
ويـ ـتـ ـك ــون الـ ـقـ ـط ــب ال ـم ــال ــي
م ــن  6ش ــرك ــات م ـخ ـت ـصــة فــي
االستشارة والوساطة المالية
واإليـجــار ،إلــى جانب شركات
عـ ــالـ ــم الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات وع ــال ــم
االس ـت ـث ـمــار وع ــال ــم ال ـس ـنــدات،
وشركة استخالص الديون ،في
حين يتكون القطب العقاري
والسياحي من  4مؤسسات.
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«الكيبل التلفزيوني» :نسعى الستخدام رخصة إعادة البث الفضائي
عن طريق عمل تحالفات واتفاقيات استراتيجية
قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة في
ا لـشــر كــة الكويتي ــة للكيبـ ــل التلفزيوني
ً
د .أس ــام ــة بــوخ ـم ـس ـيــن ،إنـ ــه ت ـمــاش ـيــا مع
التوجه العالمي الحالي في تطوير قطاع
البث الفضائي واالتصاالت والمعلومات،
وحصول الشركة على ترخيص من وزارة
اإلعــام  -إدارة المرئي والمسموع بإعادة
البث الفضائي بموافقة وزارة المواصالت،
واس ـت ـك ـمــال ال ـشــركــة لـجـمـيــع الـتــراخـيــص
الــازمــة لمزاولة الرخصة الممنوحة لها،

جراح الناصر

واستكمال الحكومة للبنية التحتية لشبكة
األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة ،ف ــإن ال ـش ــرك ــة تسعى
جــاهــدة لـلـبــدء فــي اس ـت ـخــدام ه ــذه البنية
التحتية.
وأكـ ــد بــوخ ـم ـس ـيــن ،ف ــي كـلـمـتــه بـتـقــريــر
مجلس اإلدارة خــال الجمعية العمومية
للشركة أم ــس ،أن الـشــركــة تسعى جاهدة
ً
أي ـ ـضـ ــا السـ ـتـ ـخ ــدام رخـ ـص ــة إعـ ـ ـ ــادة ال ـبــث
الفضائي الممنوحة لها عــن طــر يــق عمل
تحالفات واتفاقيات استراتيجية إلعادة بث

«الوطني» يشارك مركز اإلسعاف
الجوي وجبة اإلفطار

لقطة جماعية
ن ـظ ــم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
زي ـ ــارة خــاصــة لـمــركــز اإلس ـعــاف
ال ـجــوي ،الـتــابــع إلدارة الـطــوارئ
الطبية بوزارة الصحة ،لمشاركة
طــاقــم الـعـمــل فيها وجـبــة إفـطــار
رمضانية ،وقضاء بعض الوقت
برفقتهم ،وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة
ض ـمــن ب ــرن ــام ــج ال ـب ـنــك ال ـخــاص
بشهر رمـضــان «افـعــل الخير في
شهر الخير».
وق ــال رئ ـيــس فــريــق الـعــاقــات
العامة في بنك الكويت الوطني
طـ ــال ال ـت ــرك ــي إن «أسـ ـ ــرة الـبـنــك
ح ــري ـص ــة ع ـل ــى م ـش ــارك ــة جـمـيــع
الـقـطــاعــات الـعــامـلــة فــي الـكــويــت
موائد اإلفطار في شهر رمضان،
ف ــي مـ ـب ــادرة ت ـه ــدف إلـ ــى تـعــزيــز
روح المشاركة والتقدير لجهود
العاملين ،ويعتز الوطني بهذه
المؤسسات الوطنية وبما تقوم
به من دور إنساني نبيل يهدف
إل ــى تـكــريــس ال ـخــدمــة وال ــواج ــب
اإلنساني».
وأضاف التركي أن عمل فريق
إدارة الـطــوارئ الطبية فــي شهر
رم ـضــان ال يختلف عــن األشـهــر
األخرى ،فهم يعملون دون انقطاع
حتى أثناء موعد اإلفطار ،حيث
ي ــواص ـل ــون اس ـت ـق ـبــال ات ـص ــاالت
ال ـم ـس ـت ـغ ـي ـث ـي ــن وال ـم ـت ـض ــرري ــن
ويؤدون أعمالهم على أكمل وجه.

وأع ــرب عــن فخر بنك الكويت
الوطني بجهود هــؤالء الشباب
الـعــامـلـيــن فــي ه ــذه االدارة ،كما
يعتز بجهود وتضحيات مختلف
الجهات االجتماعية واإلنسانية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـف ــان ــى فـ ـ ــي الـ ـت ــزامـ ـه ــا
وخدمتها االجتماعية.
م ــن جـه ـتــه ،ق ــال رئ ـيــس مــركــز
خدمات االسعاف الجوي ناصر
السرحان« :تعد زيارة بنك الكويت
الوطني السنوية للمركز بمنزلة
تأكيد ل ــدوره االجتماعي الرائد
فــي دع ــم الـجـهــات والـمــؤسـســات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وحـ ـ ــرصـ ـ ــا م ـنــه
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ب ـم ـف ـهــوم ال ـت ـع ــاون
وال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع هـ ـ ــذه ال ـج ـه ــات
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ـهـ ــدف األس ـ ـمـ ــى فــي
المجتمع ،و ه ــو تشجيع العمل
االنساني واالجتماعي الهادف».
وتأتي زيــارة الوطني للمركز
ف ــي إطـ ــار حـمـلــة م ــوائ ــد االف ـطــار
ال ـ ـتـ ــي ه ـ ــي ج ـ ـ ــزء ال يـ ـتـ ـج ــزأ مــن
برنامج البنك الرمضاني السنوي
«اف ـعــل الـخـيــر فــي شـهــر الـخـيــر»،
وتـتـضـمــن ه ــذه الـحـمـلــة تنظيم
الـ ــزيـ ــارات ال ـم ـيــدان ـيــة لـمـشــاركــة
م ـ ــوائ ـ ــد االف ـ ـ ـطـ ـ ــار م ـ ــع الـ ـجـ ـه ــات
والمؤسسات العامة والخاصة،
ت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــرا ع ـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ــدي ـ ــر دوره ـ ـ ـ ــا
االجتماعي.
تجدر االشــارة الى أن برنامج

طالل التركي

«اف ـع ــل ال ـخ ـيــر ف ــي ش ـهــر الـخـيــر»
ً
انـطـلــق مـنــذ أك ـثــر م ــن  20عــامــا،
ويـتـضـمــن ال ـعــديــد مــن األنـشـطــة
االنسانية والفعاليات الخيرية
وأعمال التبرع االجتماعية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

القنوات الفضائية والمرئية والمسموعة
والمعلوماتية عــن طــريــق شبكة األلـيــاف
ال ـضــوئ ـيــة ب ــال ـك ــوي ــت ،وهـ ــو م ــا يـتـمــاشــى
وينطبق مع نشاط وأغراض الشركة.
وذكر أنه توجد للشركة مبالغ لدى الغير
بإجمالي  1.4مليون دينار تتمثل في 182
ألف دينار لدى شركة فرح ميديا و 543ألف
دينار أسهم في شركة شهرزاد ،كما يوجد
للشركة مبالغ صادرة بها أحكام ضد الغير
بقيمة  682ألف دينار.

وأقـ ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لـلـشــركــة
ك ــاف ــة ب ـنــود جـ ــدول األعـ ـم ــال وم ــن بـيـنـهــا،
الـمــوافـقــة عـلــى ع ــدم تــوزيــع أسـهــم «منحة
أو نـقــدي» ،كذلك على عــدم مكافأة أعضاء
م ـج ـلــس اإلدارة ،وال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى مــزايــا
اإلدارة العليا لعام  ،2017كما وافقت على
تفويض مجلس االدارة بشراء أو بيع أسهم
الشركة بما ال يتجاوز  10في المئة من عدد
ً
أسهمها ،وفقا لمواد القانون رقم  7لسنة
 2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

اليوم آخر موعد للتسجيل
في برنامج التدريب الصيفي
يواصل بنك الكويت
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس اس ـت ـق ـبــالــه
طـلـبــات الــراغ ـب ـيــن في
التسجيل بالبرنامج
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ل ـل ـت ــدري ــب
الصيفي للعام ،2018
والـمـخـصــص لطلبة
الـمــدارس والكليات،
وهو الموعد األخير
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ،ق ـب ــل
انـ ـط ــاق ال ـبــرنــامــج
األ ح ـ ـ ـ ـ ـ ــد  1ي ــو لـ ـي ــو
المقبل.
وم ــا زال بــإمـكــان الراغبين
ف ــي الـتـسـجـيــل م ــن الـطــالـبــات
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ،ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـتـ ــراوح
أعـمــارهــم بين  14و 21عاما،
زي ـ ـ ــارة ال ـم ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي
للبنك الوطني لليوم األخير،
لـ ـ ــاطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ال ـت ـف ــاص ـي ــل
والتسجيل في البرنامج.
وي ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج إلـ ــى
 4دورات ،و ت ـس ـت ـمــر ا ل ـ ــدورة
الــواحــدة أسبوعين ،وتـتــوزع
ه ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورات ع ـل ــى حـلـقــات
تدريب نظرية وميدانية ،بواقع
ً
 5ساعات يوميا.
وتبدأ الــدورة األولــى في 1
يوليو ،والثانية في  15يوليو،
أمــا الثالثة والــرابـعــة ففي 29
ي ــول ـي ــو و 12أغ ـس ـط ــس عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،ب ـح ـســب ال ـبــرنــامــج
المقرر لهذا العام.
ويتضمن البرنامج جملة
من مــواد التدريب والــدراســة،
تشمل أساليب عمل الفريق،
وط ـ ـ ــرق ال ـت ـف ـك ـي ــر اإلب ـ ــداع ـ ــي،
وسبل التعبير الذاتي األمثل،
وأساليب التعامل مع العمالء،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـفـ ـه ــوم جـ ــودة
الـ ـخ ــدم ــة وت ــأهـ ـي ــل وت ـم ـك ـيــن
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة وإت ـ ـ ــاح ـ ـ ــة الـ ـمـ ـج ــال
أمامهم لالستفادة من المواد
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة واالك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـت ـط ــورة وال ـح ــدي ـث ــة ال ـتــي
يــوفــرهــا ال ـبــرنــامــج ،وتتخلل

هذه الــدورات جوالت ميدانية
لـلـمـشــاركـيــن إلت ــاح ــة الـمـجــال
أمامهم لالطالع عن كثب على
عمل إدارات وفروع البنك.
وي ـ ــأت ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم ب ــرن ــام ــج
ال ـت ــدري ــب ال ـص ـي ـفــي ف ــي إط ــار
المسؤولية االجتماعية للبنك
الوطني ،ويضاف إلى مبادراته
الـسـنــويــة الـهــادفــة إل ــى توفير
ك ــل أشـ ـك ــال ال ــدع ــم ل ـل ـش ـبــاب،
السيما الطلبة ،ويقوم البنك
ً
الوطني سنويا بإطالق برامج
ت ـ ــدري ـ ــب تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ال ـط ـل ـب ــة
وال ـخ ــري ـج ـي ــن ،وت ــوف ــر أع ـلــى
مـسـتــويــات ال ـت ــدري ــب ،ومـنـهــا
ب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدري ــب الـصـيـفــي
للطلبة الجامعيين و«أكاديمية
الــوطـنــي» المخصصة لحملة
ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادات الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة مــن
الكوادر الكويتية الشابة التي
تم اختيارها للعمل في البنك،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب مـ ـئ ــات الـ ـب ــرام ــج
التي تعدها مجموعة الموارد
ال ـب ـش ــري ــة وبـ ــرامـ ــج ال ـت ـطــويــر
المهني في مختلف مجموعات
البنك وإداراته.

«التجارة» :إصدار 4554
رخصة في  5أشهر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي مركز الكويت لألعمال
ً
ً
(ال ـنــافــذة ال ــواح ــدة)  21أل ـفــا و 643طـلـبــا لتأسيس شــركــات من
بداية يناير إلى نهاية مايو الماضيين ،مضيفة أن إجمالي عدد
ً
التراخيص الصادرة بلغ  4آالف و 554ترخيصا شملت مختلف
أنواع األنشطة.
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن إجمالي عدد الشركات ،التي أسست
جار تأسيسها.
بلغ  5آالف و 928شركة ،وهناك  3آالف و 63شركة ٍ
وأضافت أن إجمالي عدد طلبات التاسيس المرفوضة بلغ 10
ً
آالف و 615طلبا ،موضحة أن أسباب الرفض عائدة إلى الخطأ في
االسم التجاري أو كتابة العنوان التجاري أو ألن االسم التجاري
مسجل لترخيص آخر.

ّ
«المتحد» ينظم ندوة دينية لموظفيه

فـ ــي إط ـ ـ ــار دوره االج ـت ـم ــاع ــي
البارز ،وضمن فعالياته المتميزة،
التي أعدها لشهر رمضان المبارك،
ّ
نظم البنك األهـلــي المتحد نــدوة
دينية لموظفيه فــي مبنى البنك
الرئيسي ،بعنوان « فـضــل العشر
األواخ ــر مــن شهر رمـضــان» ،التي
حاضر فيها رئيس هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية بالبنك الشيخ
د .خ ــال ــد الـ ـم ــذك ــور ب ـح ـضــور
ع ـبــدال ـلــه ال ـش ـع ـيــب رئ ـي ــس إدارة
ال ـتــدق ـيــق ال ـش ــرع ــي ال ــداخ ـل ــي في
البنك.
وتـ ـن ــاول ــت ال ـم ـح ــاض ــرة فـضــل
العشر األواخــر من شهر رمضان
وضرورة اغتنام هذه األيام ،التي
نتحرى فيها «ليلة القدر» في زيادة
أوق ـ ــات ال ـع ـب ــادة وال ــذك ــر وت ــاوة
ال ـ ـقـ ــرآن وال ـ ــدع ـ ــاء وعـ ـم ــل ال ـخ ـيــر،
كـمــا تـحــدث عــن فــريـضــة الـصــاة
وأهميتها في إضفاء البركة على
الرزق والوقت ،كما تناول الحديث
أسـلــوب ال ـقــرآن الـكــريــم الــرائــع في
تشريع عـبــادة الصيام وأهدافها
ومقاصدها والحكمة اإللهية من
وراء فرضها ،وما لها من وقع في

ً
الدكتور خالد المذكور متحدثا وبجانبه عبدالله الشعيب
كبح جماح نفس الصائم وزيادة
قدرته على مغالبة أهوائها ،كما
ت ـحــدث ع ــن زك ــاة الـفـطــر ودوره ــا
االجـتـمــاعــي فــي مـســاعــدة الفقراء
وإدخــال البهجة على قلوبهم في
أيام العيد.
ً
والق ـ ــت الـ ـمـ ـح ــاض ــرة تــرح ـي ـبــا
ً
شــديــدا مــن موظفي البنك ،الذين
حرصوا على الحضور لالستفادة
من علم د .المذكور ،واالستمتاع
ب ـح ــدي ـث ــه ال ــديـ ـن ــي وس ـ ــط أج ـ ــواء
روحانية عالية تتناسب مع هذه
األيام من شهر رمضان الفضيل.

وبـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــة ،قـ ـ ــال
الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي« :ي ـس ـعــدنــا ن ـجــاح هــذه
الـ ـن ــدوة ال ـق ـ ّـي ـم ــة ،ال ـت ــي ت ــأت ــي في
إطــار األنشطة الثقافية والدينية
ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ال ـت ــي ي ـح ــرص الـبـنــك
على تنظيمها قبل و خ ــال شهر
ً
رمـضــان ،حــرصــا على خلق بيئة
عمل مشبعة بــاألجــواء اإليمانية
والــروحــانـيــة ،وبـمــا يتماشى مع
ً
طبيعة عمل «المتحد» وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية.

«التجاري» يقدم خدمة توصيل العيادي
لعمالء الخدمات المصرفية الشخصية
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار س ـع ـيــه
الـ ــدائـ ــم ل ـخ ــدم ــة ع ـم ــائ ــه عـلــى
نحو أفضل ،وحرصا منه على
توفير جهدهم ووقتهم ،تقديم
خدمة توصيل العيادي مجانا
ل ـع ـمــاء ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،م ــن خـ ــال خــدمــة
 Cash Xpressع ـبــر ا ل ـت ـجــاري
أون الين ،حيث تتضمن الخدمة
توصيل العيادي للعمالء إلى
ال ـم ـك ــان ال ـ ــذي ي ـح ــددون ــه عـبــر
خدمة المساعد الشخصي في
البنك التجاري ،بالتعاون مع
شركة يمناك.
وتعقيبا على هــذه الخدمة،

قال مساعد المدير العام لقطاع
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأفــراد
ف ــي الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي
حميد سلمان« :يقدم البنك هذه
الخدمة ضمن خدمات التجاري
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية بمناسبة
قـ ــرب ح ـل ــول ع ـيــد ال ـف ـط ــر ،بـمــا
ي ــوف ــر ع ـل ـي ـهــم ع ـن ــاء االزدحـ ـ ــام
والـ ـ ــذهـ ـ ــاب إلـ ـ ــى فـ ـ ـ ــروع ال ـب ـن ــك
واالن ـت ـظــار الس ـتــام الـعـيــادي،
حـ ـي ــث ت ــأت ــي خ ــدم ــة تــوص ـيــل
ال ـع ـي ــادي ض ـمــن ب ــاق ــة ال ـمــزايــا
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة ال ـتــي
يـحــرص الـبـنــك عـلــى ابـتـكــارهــا
وتطويرها لتوفر أعلى معايير

ال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المصرفية الشخصية».

«بيتك» يشارك في تنظيم «صالة القيام» في المسجد الكبير
شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» من
خــال فريق «بيتك» التطوعي ،في جهود
تـنـظـيــم ص ــاة ال ـق ـيــام ف ــي مـسـجــد الــدولــة
ً
الكبير انطالقا من مسؤوليته االجتماعية،
وضمن إطار برنامجه الرمضاني «تواصل
ب ــال ـخ ـي ــر ف ـ ــي شـ ـه ــر الـ ـخـ ـي ــر  »4ال ـح ــاف ــل
بــاألنـشـطــة والـفـعــالـيــات اإلنـســانـيــة ،التي
تـعـكــس هــوي ـتــه اإلس ــام ـي ــة ،وت ـع ــزز روح
العمل التطوعي ،والحرص على مشاركة
أبناء المجتمع في المناسبات االجتماعية
والدينية والوطنية ،والتأكيد على أهمية
التعاون والتكاتف لخدمة المجتمع.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
الجهات المعنية والمسؤولة ،والقائمين
على التنظيم ،في حين وزع فريق «بيتك»
وال ـم ـت ـط ــوع ــون ال ـم ـث ـل ـجــات وال ـ ـمـ ــاء عـلــى
المصلين والقائمين على أعمال التنظيم
ف ــي ال ـم ـس ـج ــد ،وس ـ ــان ـ ــدوا ج ـه ــوده ــم فــي

فريق «بيتك» في المسجد الكبير
الـتـنـظـيــم وال ـتــرت ـيــب وال ـع ـمــل ع ـلــى راح ــة
المصلين.
ويـ ـح ــرص «ب ـي ـت ــك» ع ـل ــى ال ـق ـي ــام ب ـهــذه

ً
ً
األنشطة سنويا إيمانا بأهمية مشاركته
في خدمة المجتمع ،وتحمل مسؤولياته
كجزء أساسي من المجتمع الذي يعمل فيه.

وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـصـ ـل ــون بـ ـجـ ـه ــود «ب ـي ـت ــك»
معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة ،التي
ً
دأب «بيتك» على القيام بها سنويا.

«وربة» يطلق خدمة «شقردي» للرد اآللي على االستفسارات

أسعار المعادن الثمينة والنفط

يـضـيــف بـنــك ورب ــة إل ــى محفظة
إن ـجــازاتــه لـلـخــدمــات المبنية على
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،خ ــدم ــة
«شقردي» الرقمية ،وهي عبارة عن
رد آل ــي مــرتـكــز عـلــى تـقـنـيــة الــذكــاء
االصطناعي ،للرد على االستفسارات
ً
من عمالء البنك وأيضا غير العمالء
ويطلعهم على آخر وأحدث العروض
والمنتجات المقدمة من بنك وربة.
وتندرج هذه الخدمة الريادية
الجديدة تحت بنود استراتيجية
ب ـنــك وربـ ــة ال ــرام ـي ــة إل ــى تـطــويــر
بنية البنك الرقمية ليقدم عبرها
خدمات إلكترونية غير مسبوقة
لعمالئه وفــق معايير الـمــرونــة،
ً
السرعة والكفاءة أيضا.
وعـ ـ ـب ـ ــر خ ـ ــدم ـ ــة «شـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــردي»،
يستطيع العمالء الحصول على
م ـع ـل ــوم ــات ع ــام ــة حـ ــول خ ــدم ــات
البنك ،عروضه ومنتجاته ،وفي
حــال لــم تكن األجــوبــة متاحة في
قاعدة بيانات «شقردي» ،فسوف

يقوم بتحويل االتصال إلى مركز
اتصال البنك أو االنتقال المباشر
لحساب بنك وربة في الواتس-آب
حيث يتولى أحد ممثلي المركز
ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ه ـ ــذه االسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
وتوفير األجوبة المناسبة عنها.
وخــدمــة «ش ـقــردي» اإللكترونية
متوفرة على مدار الـ  24ساعة عبر
موقع البنك اإللكتروني أو الهاتف
الذكي ،ويتوجب على زائري الموقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ف ـق ــط ال ـض ـغ ــط عـلــى
أيقونة هــذه الخدمة ،ثم التواصل
المباشر مع الشخصية اإللكترونية.
وحــول هــذه الخدمة الجديدة،
ق ـ ـ ـ ــال هـ ـيـ ـث ــم ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــت رئـ ـي ــس
مجموعة تكنولوجيا المعلومات
فـ ــي ب ـن ــك ورب ـ ـ ـ ــة ،إن «شـ ـ ـق ـ ــردي»،
خدمة رقمية «من نتائج التزامنا
بـتـطـبـيــق ب ـن ــود اسـتــراتـيـجـيـتـنــا
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرك ـ ــز ع ـلــى
الـتـطــويــر اإلل ـك ـتــرونــي للخدمات
والمنتجات».

وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــركـ ـي ــت أن ه ــذه
ا لـخــد مــة صممت لتحاكي النمو
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ب ـ ـيـ ــن أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـعـ ـم ــاء
لـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــار عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
المصرفية عبر اإلنترنت والموقع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ـتــؤمــن ل ـهــم ك ــل رد
على جميع استفساراتهم بسرعة
وفعالية ،مما يوفر عليهم الوقت
والجهد».
وأوضـ ـح ــت أن كـلـمــة «ش ـق ــردي»
ه ـ ــي تـ ـعـ ـبـ ـي ــر كـ ــوي ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـخ ــدم
لــوصــف ال ـن ـشــاط وال ـ ــدأب لــإنـجــاز
بوقت قياسي وجودة عالية ،وهذه
المعايير هي التي استند إليها بنك
وربــة في تطوير الخدمة ،كي تلبي
طموحات العمالء وتالقي توقعاتهم.
ي ــذك ــر أن ب ـنــك ورب ـ ــة ّسـ ـب ــاق في
ابتكار وتصميم الخدمات المصرفية
الرقمية ،التي باتت اليوم المطلب
األول للعمالء ،إذ أطلق أحدث حلوله
المصرفية Customer Onboarding
وفق بنود استراتيجيته الخمسية

الـطـمــوحــة ال ـتــي تـمـكــن غـيــر عـمــاء
ب ـنــك وربـ ــة م ــن ال ـت ـقــدم بـطـلــب فتح
حساب السنبلة بطريقة إلكترونية
سهلة عبر موقع البنك اإللكتروني
دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع
الـبـنــك ،وفــي غـضــون خـمــس دقــائــق
فقط ،سيتمكن العمالء الـجــدد ،من
استكمال طلب فتح حساب السنبلة
في أي وقت وأي مكان.
وفي غضون ساعتين ،سيكون
ال ـب ـنــك -مـ ــن خـ ــال ال ـن ـظ ــام اآلل ــي
الجديد الذي يستخدمه لتطبيق
هذه الخدمة وينفرد به في القطاع
الـمـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي -ق ــد تسلم
الطلب وتولى معالجته وتمريره
للموافقة عليه.
ثم سيتصل موظفو بنك وربة
بالعميل لتحديد ا لـمــو عــد ا لــذي
ي ـنــاس ـبــه لـتـسـلــم ب ـطــاقــة حـســاب
السنبلة والـتــوقـيــع على األوراق
ال ـم ـط ـلــوبــة وال ـت ـح ـقــق م ــن هــويــة
العميل قبل تفعيل الحساب.

هيثم التركيت
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اقتصاد

ً
عمومية «بوبيان للبتروكيماويات» توصي بتوزيع أرباح نقدية بنحو  45فلسا
أشرف عجمي

كـشــف رئـيــس مـجـلــس إدارة
شركة بوبيان للبتروكيماويات
دبـ ـ ــوس الـ ــدبـ ــوس أن ال ـشــركــة
ً
اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا عـ ـل ــى مــا
نسبته  20في المئة من شركة
ً
(اياس) ،مضيفا أنه ال توجد
نوايا إلدراج هــذه األخيرة في
البورصة في الوقت الحالي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،فـ ــي
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــات ص ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــش ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
العمومية العادية لـ «بوبيان
للبتروكيماويات» ،إن الشركة،
مستمرة فــي تعظيم أصولها
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــادر
ً
م ـت ـن ــوع ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ــدول
ال ـم ـن ـت ـج ــة ل ـل ـن ـفــط ت ـت ـج ــه إل ــى
اال سـتـثـمــار فــي صناعة النفط
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول إل ـ ـ ــى الـ ـصـ ـن ــاع ــات
البتروكيماوية.

و كــا نــت الجمعية العمومية
ل ـل ـش ــرك ــة قـ ــد واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى كــل
بنود جدول األعمال بما فيها
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ت ــوزي ــع أرب ــاح
نقدية على المساهمين بنحو
ً
 45فلسا لكل سهم.
وأضــاف الدبوسن في كلمة
لــه خــال ا نـعـقــاد الجمعية ،أن
ً
عـ ــام  2017كـ ــان م ـم ـي ــزا س ــواء
من ناحية األداء التشغيلي أو
حجم اال سـتـثـمــارات وتنوعها
أو الـ ـت ــوزيـ ـع ــات ف ـق ــد أظ ـه ــرت
النتائج المالية تحقيق أرباح
تشغيلية بـلـغــت  31.7مليون
ديـنــار وبـلــغ صــافــي الــربــح عن
العام نفسه  5.45ماليين دينار
ق ـب ــل اس ـت ـق ـط ــاع االح ـت ـي ــاط ــات
والتوزيعات.
ً
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ت ـم ــاش ـي ــا مــع
استراتيجية الشركة المعلنة،

فإن هذا العام قد توج ببعض
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذات ،الـ ـت ــي بـلـغــت
فــي مجملها  92مليون دينار
منها االستحواذ على  83في
المئة من المجموعة التعليمية
الـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـض ـ ــة وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوت
للمشاريع الصناعية من خالل
مــزاد عقد في بورصة الكويت
ف ــي أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي لـتـصـبــح
ملكية بــو بـيــان فيها  46.5في
ال ـم ـئــة ،ون ـتــج ع ــن ذل ــك ارت ـفــاع
إج ـم ــال ــي أص ـ ــول ال ـش ــرك ــة إلــى
نصف مليار دينار.
و ب ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة أل د ا ء
م ـج ـم ــوع ــة ش ـ ــرك ـ ــات إي ـك ــوي ــت
لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــروكـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاوي ـ ــات أشـ ـ ـ ــار
الدبوس إلى حصة بوبيان من
التوزيعات النقدية للمجموعة
البالغة نحو  30مليون دينار
عن عام .2017

 Ooredooتعلن شراكتها مع
البروتوجيز للعام الثالث على التوالي

سارة القبندي وايمان الرشيد وناصر الحميدي

قالت القبندي« ،إننا سعداء
بشراكتنا مع برنامج البروتوجيز،
وتعاوننا معهم على مدى
السنوات الماضية ،ما مكننا من
المساهمة في تخريج كوكبة
من الشبان والشابات المبدعين
والمميزين».

مجبل األيوب وشمالن البحر ويوسف الشالل

أعلنت  Ooredooالكويت تجديد شراكتها مع
برنامج البروتوجيز للعام الثالث على التوالي،
ورعايتها الجيل الثامن من البرنامج ،وذلك في
مؤتمر صحافي أقيم في مقر الشركة الرئيسي
بمدينة الكويت أمس األول.
وي ــأت ــي هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ل ـيــؤكــد إيـ ـم ــان ال ـشــركــة
بــا لــدور ا لــر يــادي للبرنامج فــي تأهيل وتدريب
ً
الـشـبــاب الـمـشــاركـيــن ،إذ تــم اخـتـيــار  25طــالـبــا
وطــال ـبــة تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  16و 24سنة
للمشاركة في برنامج هذا العام ،ا لــذي تتخلله
رحلة إلى جامعة سوانزي في المملكة المتحدة،
وتعتزم الشركة منح خطوط مع باقات تجوال
م ـف ـع ـلــة ،ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى ل ـل ـط ـل ـبــة الـ ـت ــواص ــل مــع
أهاليهم وأصدقائهم أثناء الرحلة.
وعن ذلك ،أكدت مديرة الرعايات والمسؤولية
االجتماعية في  Ooredooالكويت سارة القبندي
ع ـلــى ال ـت ـنــاســق ف ــي األهـ ـ ــداف ب ـيــن م ــا تــؤمــن به
 Ooredooمن قيم االهتمام والتواصل والتحدي،
وما يقدمه برنامج البروتوجيز من تركيز على
اإلبداع والتفكير النقدي.
و قــا لــت القبندي« ،إ نـنــا سـعــداء بشراكتنا مع
برنامج البروتوجيز ،وتعاوننا معهم على مدى
السنوات الماضية ،ما مكننا من المساهمة في
تخريج كوكبة من الشبان والشابات المبدعين
والمميزين في مختلف المجاالت ،ولمسنا من
ً
ً
خالل البرنامج تركيزا كبيرا على تنمية الحس
اإل بــدا عــي لــدى ا لـشـبــاب لتأهيلهم للخوض في
سوق العمل ومجابهة مختلف التحديات بثقة
وجدارة».
وأض ــاف ــت أن ــه لـمــواكـبــة اإلبـ ــداع الـفـكــري لــدى

الطلبة ،تعتزم الشركة إقامة «تحدي »Ooredoo
ٍّ
تحد مدته  24ساعة يتطلب
للعام الثاني ،وهو
مــن خــالــه أن يـقــوم طلبة الـبــروتــوجـيــز بتقديم
عرض متكامل لحل مشكلة أو تصميم منتج في
قطاع االت ـصــاالت ،وهــو أحــد عناصر البرنامج
ً
ً
التدريبي التي القت استحسانا كبيرا من طلبة
العام الماضي.
من جانبها ،قالت المديرة التنفيذية لمنظمة
البروتيجيز إيمان الرشيد« :نحن سعداء بهذا
التعاون مع شركة  Ooredooللسنة الثالثة على
التوالي ،إذ يحقق مثل هذا الدعم األهداف ،التي
يسعى إليها البرنامج لتحقيقها فــي موسمه
الثامن».
وأث ـن ــت الــرش ـيــد ع ـلــى ج ـهــود  Ooredooفي
توظيف خدماتها في االتـصــاالت من أجــل دعم
الـبــرنــامــج بأكبر قــدر ممكن ،إضــافــة إلــى الــدور
األساسي والمشاركة الفعلية للشركة من خالل
تقديم محاضرات ولقاء ات بين إداريــي الشركة
مع طلبة البرنامج ،مؤكدة أهمية تاريخ الشركة
الحافل باالهتمام بشريحة الشباب الكويتيين.
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـ ـخـ ــريـ ــج عـ ـ ـ ــدد مــن
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـم ـم ـي ــزي ــن فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت،
مـثــل فــوز خــر يـجــي ا لـجـيــل األول محمد المنيخ
وب ــدر ال ـطــاحــوس بــالـمــركــز األول بـجــائــزة MIT
للتطبيقات التكنولوجية على المستوى العربي
من خــال تطبيق (غـنــوة) ،وتبوؤ أحــد خريجي
الـبــر نــامــج وهــو فيصل ا لــدو يـهـيــس مقعد أمين
سر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والكثير
من األمثلة المشرفة للشباب الكويتي والعربي.

العبدالجليل« :آفاق المستقبل» تبدأ تسليم
صكوك الملكية لمشروع فيتا تاور
كشف الرئيس التنفيذي لشركة
آف ــاق المستقبل الـعـقــاريــة يوسف
العبدالجليل عن بدء الشركة تسليم
صكوك الملكية لعمالئها مالك برج
فيتا ت ــور الـبـحــريــن ،بعد نجاحها
فــي تـســويــق شـقــق ال ـبــرج وتسليم

إيجارات الشقق للمالك في مواعيدها
المحددة .وتعد شركة آفاق المستقبل
ال ـع ـقــاريــة كــويـتـيــة  100ف ــي الـمـئــة،
وتــركــز استثماراتها فــي البحرين،
التي تتمتع بمعدالت نمو عقاري هي
األعلى خليجيا ،حيث تتميز الشركة

بإدارة مشاريعها بعد استالمها من
الزبائن مرة أخرى إلعادة استثمارها،
إذ ت ـقــوم بتشغيل وإدارة األبـ ــراج
بشكل كــامــل مــن موظفي استقبال
وطاقم نظافة ورجال امن على مدار
الساعة وصيانة االبراج كاملة.

وقـ ــال الـعـبــدالـجـلـيــل إن الـشــركــة
س ـل ـمــت عـ ـ ــددا م ــن م ـشــاري ـع ـهــا في
البحرين ،ومنها أبراج ناصر بمنطقة
البسيتين في عام  ،2014وبرج فيتا
بالجفير في  ،2016وبــرج آفــاق في
الجفير الذي تم تسليمه الى المالك
في نهاية  ،2017مبينا انه تم االنتهاء
من ايجار  90في المئة من شقق برج
آفاق الجفير ،وجار تشغيل المبنى
بعد تسليم وثائق الملكية ،والمتوقع
تسليمها نهاية سبتمبر .2018
واك ــد ان شــركــة آف ــاق المستقبل
الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ـس ـت ـم ــرة ف ـ ــي إنـ ـج ــاز
مـشــاريـعـهــا ال ـع ـقــاريــة بــالـبـحــريــن،
السـتـغــال الـطـفــرة الـعـقــاريــة التي
ت ـمــر ب ـهــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة،
حيث تعمل حاليا على إنجاز برج
فـيـتــا ســويــت م ــن اك ـبــر الـمـشــاريــع
بمنطقة الـجـفـيــر ،وه ــو الـمـشــروع
المكون مــن  28دورا (دور أرضــي،
و 8مواقف سيارات ،ودور للخدمات
وح ـمــام سـبــاحــة للصغار والـكـبــار
وناد صحي والعاب اطفال وسونا
وجاكوزي وقاعة خاصة للسينما)
وع ـ ــدد  17دورا مـ ـك ــررا م ــن شقق
مختلفة االحجام بعدد  307شقق
سكنية ،وتــم بيع  80في المئة من
البرج.
والشركة بصدد طرح مشروعها
الجديد في أرقــى موقع بالبحرين
بمنطقة السيف ،حيث تبلغ مساحة
المشروع  6آالف متر مربع ،بتكلفة
تتجاوز  45مليون دينار.

جانب من العمومية

«البترول الوطنية» تفوز بجائزة «صفقة العام»
حـ ـصـ ـل ــت شـ ــركـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
ج ــائ ــزة «ص ـف ـقــة الـ ـع ــام» ،الـتــي
تمنحها شركة  TXFالعالمية
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي قـ ـط ــاع ــات
التجارة والتصدير والتمويل
وإدارة الصناديق والمخاطر
ال ـم ــال ـي ــة ،وم ـق ــره ــا ال ـعــاص ـمــة
البريطانية لندن.
ُ
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ه ـ ــذه
ا لـجــا ئــزة لنجاحها فــي إ تـمــام
صفقة تمويل مشروع الوقود
ال ـب ـي ـئ ــي م ــن وك ـ ـ ــاالت ائ ـت ـمــان
الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وه ــي
ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا
 6.25م ـل ـي ــارات دوالر ،و م ــدة
سريانها  13عاما.
واع ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
البريطانية الصفقة مــن أكبر
صفقات التمويل التي تمت من
قبل وكاالت ائتمان الصادرات
لـ ـع ــام  ،2017ح ـي ــث ا ش ـتــر كــت
فيها سبع وكاالت ائتمان من
عدة دول ،هي كوريا واليابان
وإيطاليا وهولندا وبريطانيا،

إ لــى جانب مشاركة مجموعة
من البنوك العالمية المعروفة.
كـ ـم ــا قـ ــدمـ ــت شـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ــي
لــا س ـت ـث ـمــار ( )NBK Capital
اال س ـت ـشــارة ا لـمــا لـيــة لتنسيق
هذه الصفقة.
وت ـ ـم ـ ـنـ ــح جـ ـ ــائـ ـ ــزة «صـ ـفـ ـق ــة
العام» ألكثر الصفقات المالية
ابتكارا ،والتي تمتاز بتأثيرها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،وارت ـ ـبـ ــاط ـ ـهـ ــا
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة وال ـ ـ ـب ـ ـ ـضـ ـ ــائـ ـ ــع
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات وتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل
ال ـم ـشــاريــع ،كـمــا تـشـكــل أيـضــا
م ـس ــاه ـم ــة م ـه ـم ــة ل ــاق ـت ـص ــاد
الوطني.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـج ــائ ــزة
ت ـم ـنــح ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـب ـت ـكــرة
والـ ـ ـضـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـس ــاه ــم
ف ــي ص ـنــع أس ـ ــواق اقـتـصــاديــة
حقيقية ومستقرة.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـفــوز بـهــذه
ال ـج ــائ ــزة ،ق ــال نــائــب الــرئـيــس
التنفيذي للتخطيط والمالية
في «البترول الوطنية» ،خالد

ال ـخ ـي ــاط ،إن ت ـمــويــل م ـشــروع
ال ــوق ــود الـبـي ـئــي ي ـعــد بـمـنــزلــة
صفقة تاريخية بكل المقاييس
ل ـت ـم ــوي ــل أح ـ ــد أه ـ ــم م ـش ــاري ــع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
ال ـك ــوي ـت ــي ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام ،حـيــث
تعد الصفقة األولى من نوعها
للحصول على تمويل عالمي،
كما تمثل أكبر عملية اقتراض
على مستوى دولة الكويت.
وع ـب ــر ال ـخ ـي ــاط ع ــن الـشـكــر
لـمــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة
والشركات الزميلة على الدعم
ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــدمـ ـ ــوه إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام هـ ــذه
الـصـفـقــة ،كـمــا أثـنــى عـلــى دور
ش ــرك ــة ال ــوطـ ـن ــي لــاس ـت ـث ـمــار
وبـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ـ ـ ــرى
الـمـشــاركــة بــالـتـمــويــل ،إضــافــة
الى المستشارين القانونيين
ش ـ ــر ك ـ ــة Clifford Chance
وش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي عـ ـل ــى مــا
قــدمــوه مــن جـهــد ودع ــم خــال
مختلف مراحل هذه العملية.
وتـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
«ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» حـ ــازت

خالد الخياط

أخـ ـ ـي ـ ــرا عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــم م ـم ــاث ــل
ل ـل ـص ـف ـقــة ذات ـ ـهـ ــا ب ـح ـصــول ـهــا
عـ ـل ــى ج ـ ــائ ـ ــزة «صـ ـفـ ـق ــة الـ ـع ــام
للنفط وا ل ـغــاز» عـلــى مستوى
قطاع التكرير بمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا من IJ
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١٤
اقتصاد
ً
ً
استقرار األسهم األميركية ...و«ناسداك» يحقق إغالقا قياسيا
ةديرجلا
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ترامب يدرس إجراء محادثات مع كندا والمكسيك مما أذكى التكهنات بانسحابه من «نافتا»
تعرض الدوالر الكندي والبيزو
المكسيكي إلى ضغوط من
جديد بعد أن قال المستشار
االقتصادي للبيت األبيض
الري كودلو ،إن الرئيس دونالد
ترامب يدرس إجراء محادثات
منفصلة مع كندا والمكسيك،
وأذكى ذلك التكهنات بأن
الواليات المتحدة ستنسحب من
اتفاقية التجارة الحرة ألميركا
الشمالية (نافتا).

اس ـ ـت ـ ـقـ ــرت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األسـ ـه ــم
األم ـيــرك ـيــة خ ــال ت ـ ــداوالت ،أمــس
األول ،حـ ـي ــث ت ـ ــوازن ـ ــت م ـكــا ســب
قطاعات التكنولوجيا والتجزئة
والمواد الخام مع خسائر قطاعي
ال ـمــال وال ـمــرافــق ،فــي حـيــن سجل
ً
ً
"ناسداك" إغالقا قياسيا للجلسة
الثانية على التوالي.
وتراجع "داو جونز" الصناعي
أقــل من  0.1في المئة أو  13نقطة
إل ــى  24800نـقـطــة ،وارت ـف ــع "S&P
 "500نقطتين إلى  2749نقطة ،في
حين ارتفع "نــاســداك" بنسبة 0.4
فــي الـمـئــة أو  31نقطة إل ــى 7638
نقطة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـبـ ـي ــان ــات
االقـتـصــاديــة ،ارتـفــع مؤشر ""ISM
لـ ـم ــدي ــري ال ـم ـش ـت ــري ــات ال ـخــدمــي
األميركي إلى  58.6نقطة في مايو
مقابل  56.8نقطة في أبريل.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر قـ ـ ــد ذكـ ـ ــرت
لصحيفة "وول ستريت جورنال"
أن الصين عرضت شراء منتجات
أمـيــركـيــة بـقـيـمــة  70مـلـيــار دوالر
لـتـفــادي الــرســوم الجمركية التي
اقترحتها إدارة ترامب.
وفـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
انخفض مؤشر "ستوكس يوروب
 "600بنحو  0.3في المئة أو نقطة
واحدة إلى  386نقطة.
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع مـ ــؤشـ ــر "ف ــوتـ ـس ــي"
البريطاني ( )54 -نقطة إلى 7686

ن ـق ـطــة ،وص ـع ــد م ــؤش ــر "داك ـ ــس"
األلماني ( )16 +نقطة إلى 12787
ن ـق ـطــة ،ف ــي ح ـيــن ه ـبــط الـمــؤشــر
الفرنسي "كــاك" ( )11 -نقطة إلى
 5460نقطة.

وارتفعت تلك المؤشرات خالل
بـ ــدايـ ــة تـ ـع ــام ــات أم ـ ـ ــس ،وس ــط
ت ـ ـطـ ــورات تـ ـج ــاري ــة جـ ــديـ ــدة فــي
العالقات التجارية بين الواليات
الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن ،وم ــع ه ــدوء

المخاوف السياسية في أوروبا.
وص ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر سـ ـت ــوك ــس
يوروب  600بنسبة  0.1في المئة
ووص ــل إل ــى  387نـقـطــة ،وارتـفــع
ف ــوت ـس ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي  0.24فــي

الذهب يرتفع وتوقعات رفع الفائدة كبحت المكاسب
ارتفعت أسعار الذهب أمــس بدعم من تراجع الــدوالر
وانخفاض عوائد سندات الخزانة ،لكن توقعات رفع أسعار
الفائدة األميركية األسبوع المقبل حدت من المكاسب.
وبحلول الساعة  06:35بتوقيت غرينتش ،زاد الذهب
في المعامالت الفورية  0.3في المئة إلى  1298.98دوالرا
لألوقية (األونصة) .وارتفع الذهب في العقود األميركية
اآلجلة تسليم أغسطس  0.1في المئة إلى  1303.10دوالرات
لألوقية.
وقال مارك تو ،مدير األبحاث لدى مجموعة وينغ فونغ
المالية في هونغ كونغ" ،التوترات الجيوسياسية تقدم
دعما محدودا (فحسب) ألسعار الذهب ...تعافي االقتصاد
األميركي قد يدفع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة

مجددا هذا العام ،ومن ثم فإن الزخم الصعودي للذهب
ليس قويا".
وت ـســارع نـشــاط قـطــاع الـخــدمــات األمـيــركــي فــي مايو،
بما يشير إلى نمو اقتصادي قوي في الربع الثاني من
العام ،ويعزز مبررات رفــع أسعار الفائدة األميركية في
األسبوع المقبل.
وقد يتضرر الطلب على الذهب جراء رفع أسعار الفائدة،
كونه من األصول التي ال تدر أي عوائد ،لكن تراجعا طفيفا
في عوائد السندات األميركية ونزول الدوالر دعم المعدن
األصفر المقوم بالعملة األميركية ،وفقا لما ذكره "أو سي
بي سي ،في مذكرة.
وان ـخ ـفــض مــؤشــر الـ ـ ــدوالر ،ال ــذي يـقـيــس أداء العملة

األميركية أمام سلة من  6عمالت رئيسية ،بنسبة  0.2في
المئة إلى .93.705
وتراجعت عوائد سندات الخزانة أمس األول مع إقبال
المتعاملين عـلــى ش ــراء ا لــد يــون الحكومية المنخفضة
المخاطر ،بعدما تعهد رئيس الــوزراء اإليطالي الجديد
بتبني سياسات اقتصادية قد تزيد عبء الديون الثقيل
بالفعل على البالد.
ومــن بين الـمـعــادن النفيسة األخ ــرى ،ارتفعت الفضة
فــي المعامالت الفورية  0.6فــي المئة إلــى  16.55دوالرا
لألوقية ،وزاد البالتين  0.3في المئة إلى  903.50دوالرات
لألوقية ،بينما ارتفع البالديوم  0.1في المئة إلى 994.50
دوالرا لألوقية.

المئة عند  7707نقاط ،كما صعد
داك ــس األلـمــانــي  0.12فــي المئة
إل ــى  12807ن ـقــاط ،وارت ـف ــع كــاك
الفرنسي عند  5471نقطة.
وف ـ ـ ـ ــاز الـ ـتـ ـح ــال ــف اإليـ ـط ــال ــي
بــأول تصويت ثقة من البرلمان
أمس األول ،وقدم رئيس الــوزراء
جيوسبي كونتي خطط التحالف
ل ـخ ـفــض الـ ـض ــرائ ــب والـ ـح ــد مــن
الهجرة واإلنفاق على الرفاهية.
وصـ ـع ــد ال ـ ـيـ ــورو إل ـ ــى أع ـلــى
مستوى فــي عـشــرة أي ــام أمــس،
بـ ـع ــد أن قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فــي
البنك المركزي األوروبي ،إن من
الـمــرجــح إنـهــاء بــرنــامــج لشراء
الـسـنــدات بحلول نهاية 2018
وإن التضخم يـعــاود االرتـفــاع
إ لــى المستوى المستهدف من
البنك.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـي ـ ـتـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ك ـب ـي ــر
االقتصاديين لدى البنك المركزي
األوروبـ ـ ـ ــي ،إن ال ـب ـنــك سـيـنــاقــش
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل مـ ــا إذا ك ــان
سيقلص مشترياته من السندات

ً
تــدريـجـيــا حـيــن يـعـقــد اجتماعه
بشأن السياسة النقدية.
وذكـ ــر رئ ـي ــس ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األلماني ينس فيدمان ،أن توقعات
الـ ـس ــوق ب ــإن ـه ــاء ش ـ ــراء ال ـس ـن ــدات
ً
بحلول نهاية عام  2018تبدو أمرا
ً
مرجحا.
ودف ـ ـعـ ــت ت ـع ـل ـي ـقــات م ـس ــؤول ــي
المركزي األوروبي العملة الموحدة
لالرتفاع  0.4فــي المئة إلــى أعلى
مـ ـسـ ـت ــوى ف ـ ــي ع ـ ـشـ ــرة أيـ ـ ـ ــام ع ـنــد
 1.17580دوالر.
وارتـ ـف ــع الـ ـي ــورو ن ـحــو  0.8في
الـمـئــة مـنــذ بــدايــة األس ـبــوع وربــح
نحو سنتين أميركيين منذ أن بلغ
أدنى مستوى في عشرة أشهر عند
 1.1510دوالر في  29مايو.
وارتـ ـف ــع ال ـج ـن ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
إل ــى  1.3401دوالر بـعــد أن صعد
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ب ـف ـض ــل مـ ـس ــح ل ـق ـطــاع
الخدمات البريطاني أظهر نتائج
قــويــة ،لـيــواصــل تعافيه مــن أدنــى
مـ ـسـ ـت ــوى ف ـ ــي سـ ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ع ـنــد
 1.3205دوالر والـ ــذي سـجـلــه في
 29مايو.
وزاد الـ ـ ــدوالر األس ـت ــرال ــي بعد
أن فــاقــت بـيــانــات الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي للبالد توقعات السوق
ليقترب من أعلى مستوى في ستة
أسابيع.
وتـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ـكـ ـن ــدي
والـ ـبـ ـي ــزو ال ـم ـك ـس ـي ـكــي ل ـض ـغــوط
مــن جديد بعد أن قــال المستشار
االقـتـصــادي للبيت األبـيــض الري
كودلو ،إن الرئيس دونالد ترامب
يــدرس إجــراء محادثات منفصلة
مع كندا والمكسيك.
وأذك ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ال ـت ـك ـه ـن ــات ب ــأن
الواليات المتحدة ستنسحب من
اتـفــاقـيــة ال ـت ـجــارة ال ـحــرة ألمـيــركــا
الشمالية (نافتا).
وانخفض الدوالر الكندي ألدنى
مستوى في شهرين ونصف الشهر
عـنــد  1.3068دوالر كـنــدي مقابل
الـ ـ ــدوالر األم ـيــركــي ال ـث ــاث ــاء ،بيد
أنــه ارتفع في آسيا بعد أن ذكرت
وس ــائ ــل إعـ ــام أن وزيـ ــر ال ـخــزانــة
األميركي ستيفن منوتشين حث
الــرئـيــس تــرامــب عـلــى إع ـفــاء كندا
من الرسوم.
وتــراجــع الــريــال الـبــرازيـلــي 1.8

في المئة إلى  3.81رياالت للدوالر
ب ـع ــد أن أظـ ـه ــر اسـ ـتـ ـط ــاع ت ــزاي ــد
حالة االستقطاب قبل االنتخابات
الرئاسية المقرر عقدها في أكتوبر.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ارت ـف ـع ــت األس ـه ــم
اليابانية بنهاية تعامالت أمس،
بـ ـع ــد ص ـ ـ ـ ــدور ب ـ ـيـ ــانـ ــات األج ـ ـ ـ ــور،
وارتفاع الدوالر مقابل الين.
وصـعــد مــؤشــر نيكي  0.38في
المئة ،ووصل إلى  22625نقطة ،مع
انتعاش أسهم الشركات النفطية
والتقنية ،كما ارتفع مؤشر توبكس
ً
األوسع نطاقا  0.15في المئة عند
مستوى  1777نقطة.
وارت ـفــع الـ ــدوالر مـقــابــل العملة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة  0.15ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 109.97ي ـن ــات ،ك ـمــا ص ـعــد عــائــد
السندات األميركية استحقاق عشر
سنوات إلى  2.94في المئة.
وتباطأ نمو األجور خالل أبريل
إل ــى  0.8ف ــي ال ـم ـئــة ،وبــال ـم ـقــارنــة
بارتفاعها  2في المئة خالل مارس
الــذي كان أكبر زيــادة خالل العام،
وأوض ــح مـســؤول ب ــوزارة المالية
اليابانية أن مدفوعات المكافآت
خ ــال مـ ــارس ه ــي ال ـت ــي ضخمت
األجـ ــور .وارت ـفــع األج ــر األســاســي
 1.2في المئة ،وهو نفس مستوى
م ـ ـ ــارس ،وت ـش ـي ــر ال ـت ــوق ـع ــات إل ــى
استمرار زيادة األجور.
مــن جــانـبـهــا ،اسـتـقــرت األسـهــم
الـصـيـنـيــة وارت ـف ــع ال ـي ــوان مقابل
الدوالر أمس ،مع ترقب التطورات
التجارية بين واشنطن وبكين.
وانتظار المستثمرون بيانات
الميزان التجاري األميركي خالل
أب ــري ــل ،ال ـت ــي رب ـم ــا ت ـ ــزود تــرامــب
بمعلومات أكثر لتحديد مستقبل
الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة وال ـع ــاق ــات
التجارية.
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر م ـ ــؤش ـ ــر ش ـن ـغ ـه ــاي
المركب عند مستوى  3115نقطة،
كما استقر مؤشر تشنزن المركب
عند  1779نقطة.
وانخفض الدوالر مقابل العملة
الصينية  0.16فــي المئة ،ووصــل
إلى مستوى  6.3960يــوان ،بينما
ارت ـفــع عــائــد ال ـس ـنــدات األمـيــركـيــة
استحقاق عشر سنوات إلى 2.94
في المئة.
(أرقام)

هل ستنجح السياسات التجارية األميركية
الجديدة تحت قيادة ترامب؟
هاجمت دول حليفة للواليات المتحدة
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ـج ــاري ــة "ال ـح ـمــائ ـيــة" الـتــي
تنتهجها إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب ضدها ،وبعد إقــرار رسوم جمركية
على االتحاد األوروبي وكندا والمكسيكّ ،
رد
هؤالء الحلفاء برسوم انتقامية ،مما وضع
واشنطن في مرمى النيران.
خــال المفاوضات مــع كندا والمكسيك
وأوروب ـ ـ ــا ،بـ ــدأت الـمـنــاقـشــات تـتـحــول إلــى
رس ــوم بنسبة  25فــي الـمـئــة عـلــى واردات
أميركا مــن الـسـيــارات تحدث عنها ترامب
ً
أخـيــرا ،وعــن مــدى تأثيرها على الصناعة
في البالد ،وتزامن ذلك مع مفاوضات بين
واشنطن وبكين.
ً
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال" ،عرضت
الصين شــراء منتجات أميركية بقيمة 70
مليار دوالر من أجل تفادي رسوم جمركية
هــددت بها إدارة ترامب على وارداتـهــا من
بكين ر بـمــا تــد خــل حيز التنفيذ منتصف
يونيو ،وفي خضم هذه التوترات التجارية،
تساء لت "اإليكونوميست" فــي تقرير :هل
هــذه اإلج ــراء ات ضــرب من الجنون أم أنها
ب ـم ـنــزلــة مـنـهــج ت ـف ــاوض ــي؟ وهـ ــل سـتــؤتــي
ثمارها لواشنطن؟

«فن تنفيذ الصفقات»
ً
• يرى محللون فوضى تجارية وتخبطا في
البيت األبيض نتيجة ما سموه بـ"المزاج
الزئبقي" للرئيس دونالد ترامب ،إضافة
إلى أنه يعمل مع فريق استشاري يختلف
أعضاؤه بعضهم مع بعض.
• على ما يبدو ،فإن وزير الخزانة األميركي
ً
سـتـيـفــن مـنــوتـشــن أك ـثــر اه ـت ـمــامــا – من
مستشاري ترامب – بضرورة تجنب نزاع
تجاري بين الواليات المتحدة والصين.
• رب ـمــا ت ـكــون قـ ـ ــرارات ت ــرام ــب ومـعــاونـيــه
ً
نـ ـ ــوعـ ـ ــا مـ ـ ــن "فـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض وت ـن ـف ـي ــذ
ال ـص ـف ـق ــات" إلربـ ـ ــاك األط ـ ـ ــراف ال ـم ـضــادة
خالل المفاوضات وإخضاعهم لسياسات
تجارية مرجوة وربما لتوصيل رسالة
تقنع الـشــركــات األجنبية بــأن التصدير
ً
ألميركا سيكون محفوفا بالمخاطر.
• هـنــاك منطق ضمني فــي هــذه السياسة
التجارية األميركية يكمن في أن ترامب
وم ـس ـت ـشــاريــه ال ـت ـج ــاري ـي ــن ،ع ـلــى األقـ ــل،
يــرون أنه عندما يتم تشديد رســوم ضد
أحد األطراف ،تمتثل البقية وتصبح أكثر
مرونة في المفاوضات.
• أعلنت وزارة التجارة األميركية في مايو
الـمــاضــي تحقيقات بـشــأن مــا إذا كانت
واردات السيارات وقطع الغيار ستهدد
األمن القومي من عدمه.
• وص ـ ـ ـ ــف م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح الـ ـ ــرسـ ـ ــوم
ع ـلــى واردات الـ ـسـ ـي ــارات وق ـط ــع الـغـيــار
بـ"السخيف" وحال إقراره ،سيثير سخرية
من منظومة القواعد التجارية العالمية.
• س ـت ـكــون ال ــرس ــوم بـنـسـبــة  25ف ــي المئة
على واردات أميركا من السيارات وقطع

غيارها كارثية للصناعة فــي المكسيك
وك ـنــدا رغ ــم أن الـمـشـتــريــن فــي الــواليــات
ً
المتحدة سيعانون أيضا ارتفاع األسعار.
• تــم تجميع  65فــي الـمـئــة مــن الـسـيــارات
ال ـخ ـف ـي ـفــة ،ال ـت ــي بـيـعــت ف ــي أم ـيــركــا عــام
 2017فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بينما تم
تجميع  22فــي المئة مــن المبيعات في
كندا والمكسيك مجتمعتين.
• ص ــرح رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـك ـنــدي جاستن
تــرودو بأن مقترح واشنطن باستهداف
صـنــاعــة ال ـس ـيــارات مــرتـبــط بمفاوضات
"نافتا" ،ومن غير المرجح أن يسفر عن أي
تقدم أو تسوية في المفاوضات.

إيجابيات على السطح
• تـ ـعـ ـث ــرت م ـ ـفـ ــاوضـ ــات "نـ ــاف ـ ـتـ ــا" ب ـس ـبــب
شـ ــروط ح ــول صـنــاعــة ال ـس ـي ــارات يــراهــا
ترامب مرضية إلدارت ــه ،ومــن الممكن أن
تلغي الــرســوم المفروضة ،حيث يطالب
المفاوضون األميركيون بصناعة المزيد
من المكونات وقطع الغيار في الواليات
المتحدة.
ً
• جـ ــرت ال ـم ـف ــاوض ــات أيـ ـض ــا ع ـلــى قــاعــدة
تفرض صناعة  30في المئة على األقل من
كل سيارة في أميركا الشمالية بواسطة
عمالة ذات أجور مرتفعة.
• ربـ ـم ــا يـ ـ ــؤدي ذل ـ ــك إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة ش ــرك ــات
الـسـيــارات النظر فــي الـقــواعــد التجارية
بــأ مـيــر كــا الشمالية وتجاهلها للتوجه
ً
نحو أسواق أخرى أقل رسوما.
• ال يقتصر األمر على الشأن التجاري فقط،
فمن الممكن أن تحقق الرسوم المرتفعة
ً
على واردات أميركا من السيارات أهدافا
أخرى إلدارة ترامب.
ً
ً
• يبدو ترامب مقتنعا بأن رسوما بنسبة
 10ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى واردات أم ـيــركــا من
س ـيــارات دول االت ـحــاد األوروبـ ــي تخرق
روح التبادل التجاري وأن اليابان تعامل
شركات السيارات األميركية بشكل غير
ع ـ ــادل ب ـط ــرق م ـت ـع ــددة م ـثــل إخـضــاعـهــا
ً
للتفتيش رغم عدم فرض طوكيو رسوما

عـلــى ال ـس ـي ــارات األم ـيــرك ـيــة الـمـسـتــوردة
لديها.
• ح ــال ع ــدم إزالـ ــة الـ ــدول األخـ ــرى حــواجــز
ت ـج ــاري ــة فــرض ـت ـهــا ع ـل ــى وارداتـ ـ ـه ـ ــا مــن
أم ـي ــرك ــا ،ع ـلــى األقـ ـ ــل ،سـتـسـهــم ال ــرس ــوم
الجمركية من جانب واشنطن في إغالق
الباب في وجه صادراتها.
• عـنــد تنفيذ اسـتــراتـيـجـيــة إدارة تــرامــب،
ف ــإن ش ــرك ــات ال ـس ـي ــارات ف ــي أي مـنــاطــق
ودول أخ ــرى عليها الـقـلــق ،إذ إن معهد
"مــاســات ـشــوس ـتــس" ال ـت ـك ـنــولــوجــي أف ــاد
ب ــأن ال ـس ـيــارات هــي الـسـلــع األع ـلــى قيمة
متداولة في العالم وأن واشنطن هي أكبر
مستورد لها.
• في العام الماضي ،شكلت السيارات  41في
المئة من قيمة صادرات السلع اليابانية
ألميركا و 14في المئة من قيمة صادرات
أوروبا لواشنطن.
• تجمع بعض الشركات من بينها "فورد"
و"ج ـ ـنـ ــرال مـ ــوتـ ــورز" و"هـ ــونـ ــدا" بــالـفـعــل
غــالـبـيــة س ـيــارات ـهــا الـمـبــاعــة ف ــي الـســوق
األميركي داخل الواليات المتحدة.
• لكن شركات سيارات أخرى تبدو معرضة
لخطر الرسوم المقترحة ( 25في المئة)
من إدارة ترامب من بينها "مازدا" و"بي إم
دبليو" و"دايملر" التي تنتج أكثر من 60
في المئة من سياراتها المبيعة في أميركا
ً
داخل دول "نافتا" عموما.
ً
• أي ــا كــانــت ال ـق ــرارات بـشــأن الــرســوم على
واردات أميركا من الصلب واأللمنيوم أو
العالقات الثنائية مع الصين أو اتفاقية
"نافتا" ،فإن إدارة "ترامب" تظهر للعالم
بأنها ال تراوغ وال تناور.
(أرقام)
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قدم المطرب الراحل حسين
جاسم أجمل األغنيات
وأكثرها رومانسية،
ً
مستلهما من التراث أعذب
األلحان ،فهو ينحاز إلى
فلكلور بلده.
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ماذا في حكايات شهرزاد
عن يحيى بن خالد كبير
البرامكة الوزراء في
عصر الخلفاء؟
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أكد مدير «غاليري دن»
حسين ديكسن ،أن عدد
مشاركات الفنانين في
المعرض الخيري قد ارتفع
ً
إلى  50فنانا.

«بورات» لباميال أندرسون يوصد
أبواب قاعة سينما في الجزائر
أثار قرار وزارة الثقافة الجزائرية إغالق قاعة
سينما بعد عرضها فيلما جريئا في رمضان
ردود فـعــل مـتـبــايـنــة ف ــي األوس ـ ــاط اإلعــامـيــة
وم ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـت ـمــاعــي ،وام ـت ــدت إلــى
وسائل اإلعالم الفرنسية.
وشهدت قاعة "محمد زينات" في العاصمة
ال ـج ــزائ ــر ،ع ــرض فـيـلــم "ب ـ ــورات" ف ــي  18مــايــو
ال ـم ــاض ــي الـ ـم ــواف ــق ل ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي م ــن شـهــر
رمـ ـض ــان ،ف ــي إطـ ــار بــرنــامــج ث ـقــافــي لجمعية
"."cinuvers
وع ـقــب ع ــرض الـفـيـلــم ،ن ـشــرت أح ــد الـمــواقــع
الفنية مقاال جاء فيه ،أن "قاعة زينات عرضت
فيلما بطلته الممثلة بــا مـيــا أ ن ــدر س ــون ،في
رمضان ،دون ترخيص".
وإثر ذلكّ ،
تحركت وزارة الثقافة الجزائرية،
وقررت غلق القاعة "مؤقتا" ،نهاية مايو ،حسب
وسائل إعالم محلية.
و"ب ــورات" فيلم كوميدي أميركي بريطاني
من إخراج الري تشارلز ،وتم إنتاجه عام .2006
وتدور قصة الفيلم الكوميدي الساخر حول
صحافي كــازاخـسـتــانــي يسافر ألول م ـ ّـرة إلى
الواليات المتحدة فيشاهد حلقة من مسلسل
"باي ووتش" ،ليقع على الفور في حب الممثلة
باميال أندرسون ويتزوجها.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـج ــزائ ــري ع ــزال ــدي ــن
ميهوبي" :لم نغلق قاعة السينما ألسباب دينية

ّ
أو أيــديــولــوجـيــة ،بــل ألن مــديــر القاعة يعرض
أفالما مقرصنة تتعارض مع دفتر الشروط (تم
توقيعه في  2013ونشر بالجريدة الرسمية في
 )2014الذي تعهد باحترامه" ،مؤكدا أن "القاعة
ستعود إلى الخدمة ،بعد الحصول على حقوق
عرض األفالم وتأشيرات االستغالل".
ُ
ومـ ِـنــع فيلم "ب ــورات" مــن الـتــوزيــع وال ّـعــرض
ُ
التجاري في العديد من الــدول ،كما صنف في
الــواليــات المتحدة لفئة فــوق  17سـنــة ،وذلــك
الشتماله على ا لـعــد يــد مــن المشاهد المثيرة
والصادمة.
وف ــي تـعـلـيــق لــرئ ـيــس جـمـعـيــة ""cinuvers
الـثـقــافـيــة ،ق ــال نـبـيــل آي ــت سـعـيــد ع ـلــي" :لـيــس
لدينا عالقة مع وزارة الثقافة ،القصة بدأت عند
عرض الفيلم في حصته األولى ،ضمن برنامج
سينمائي".
ّ
وأوضح آيت سعيد أن "الفيلم ليس إباحيا،
واالش ـك ــال يتعلق بـجــوانــب تقنية
وتنظيمية وانتهاك حقوق األفالم"،
مضيفا أنه "بعد كل عرض يشارك
أفـ ــراد الـجـمـعـيــة م ــع الـجـمـهــور في
نقاش مفتوح حول فيلم معين".
ون ـ ـفـ ــى أن ي ـ ـكـ ــون غـ ـل ــق ال ـق ــاع ــة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ي ـع ــود الـ ــى مـحـتــوى
ال ـف ـي ـلــم أو طـبـيـعــة أدوار الـمـمـثـلــة
أندرسون ،مشيرا إلى "هناك مشاكل

سابقة بين صاحب القاعة والوزارة".
واعتبر آيت سعيد أن القاعة صغيرة وليست
مجهزة بشاشات عرض حديثة وغير مطابقة
للمواصفات ،موضحا أن "نشاط الجمعية ليس
تجاريا ،ويتميز بطابعه الثقافي والفني".
واشتعلت مــواقــع الـتــواصــل عقب قــرار غلق
القاعة بين مؤيد ومعارض.
ّ
ورأى فــريــق أن "ال ـ ــوزارة لـيــس لــديـهــا الحق
فــي مـنــع الـفـيـلــم وغـلــق الـقــاعــة ول ــو سـبـبــه بث
مشاهد غير أخالقية في رمضان" ،في حين
اعتبر آخــرون أن "غلق القاعة سببه تقني،
ويتعلق بالقرصنة ،وعــدم الحصول على
حقوق العرض".

باميال أندرسون

وودي آلن يعتبر أنه يصلح كأحد رموز
حركة مناهضة العنف الجنسي

وودي آلن وسيلينا غوميز في أحد األعمال

هالي بيري

أعرب السينمائي األميركي وودي آلن عن تأييده
لـحــركــة "أن ــا أي ـضــا" المناهضة للعنف الجنسي،
الفتا إلى أنه يصلح أن يكون أحد الرموز الذكورية
للحركة ،باعتبار سلوكه مثاليا خالل مسيرته.
وقـ ــال آلـ ــن ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع مـحـطــة "ك ــان ــال "13
األرجنتينية في نيويورك ،إنــه ألمــر جيد "فضح"
مرتكبي االعـتــداء ات الجنسية "هــؤالء األشخاص
المتهمين بانتهاكات مــن قبل  20أو  50أو حتى
 100امرأة".
وأضاف" :أنا لم اتهم إال من قبل امرأة واحدة في
إطار قضية حضانة أطفال كانت محط تحقيق بين
أن االتهام خاطئ ،فقد تعرضت لمذلة كبيرة .وأنا
من كبار مؤيدي حركة (أنا أيضا)".
وتـتـهــم دي ــان ف ــارو ،ابـنــة وودي آل ــن بالتبني،
المخرج البالغ  82عاما ،بأنه استغلها جنسيا في
أغسطس  ،1992فيما كان عمرها آنذاك  7سنوات.

نواه هاولي

المنتج هارفي واينستين يرد التهم
الموجهة إليه في نيويورك

وكان تحقيقان منفصالن امتدا على أشهر خلصا
إلى عدم وجود ما يدين المخرج.
وع ــادت ه ــذه القضية إل ــى الــواجـهــة فــي يناير،
ّ
بـعــدمــا ذكـ ــرت ف ــارو ب ـهــذه االت ـهــامــات فــي مقابلة
متلفزة.
وأكد السينمائي أنه اتهم "باطال" ،وتأثر كثيرا
بنسب هذه الممارسات الفظيعة إليه.
وصــرح" :ينبغي أن أكــون من كبار رمــوز حركة
(أنا أيضا) .فقد عملت في السينما طوال  50عاما
وتعاونت مع مئات الممثالت ولم ّ
تلمح أي منهن
إلى سلوك في غير محله".
وقال آلن ،في المقابلة ،إن النساء اللواتي عملن
معه في كواليس التصوير تقاضين مبالغ موازية
لنظرائهن من الرجال.
(أ ف ب)

واينستين ومحاميه في المحكمة

شايلين وودلي

هالي بيري تظهر في
كواليس «»John Wick

سيناريو «ً Doctor
 »Doomأصبح جاهزا

شايلين وودلي كادت
تعتزل التمثيل

نشرت شركة إنتاج الجزء الثالث من فيلم
األكشن واإلثارة الشهير ""John Wick
الصورة األولى للممثلة هالي بيري في
كواليس الفيلم ،وهو من بطولة كيانو ريفز
وروبي روز ،وسيعرض في  17مايو .2019

صرح الكاتب العالمي الشهير نواه
هاولي أنه انتهى تقريبا من سيناريو
فيلم « ،»Doctor Doomعلى الرغم من
أنه يشعر بأن هناك اتجاها لعدم إنتاج
الفيلم ،بعد صفقة استحواذ ديزني على
"فوكس" أخيرا.

كشفت النجمة شايلين وودلي أنها
كادت تعتزل التمثيل قبل انضمامها إلى
مسلسل " ،"Big Little Liesألنها لم تكن
تشعر بالراحة في حياة الشهرة ،معتبرة
أن المسلسل تحول جذري في حياتها
الفنية.

رد المنتج الهوليوودي هارفي واينستين ،الذي
وجــه إلـيــه االتـهــام رسميا فــي  25مــايــو ،فــي قضية
اغتصاب تعود لعام  ،2013واعتداء جنسي وقع في
 ،2004التهم المنسوبة إليه في محكمة مانهاتن.
واخـتــار المنتج ،البالغ  66عــامــا ،وال ــذي تتهمه
نـحــو  100ام ــرأة بــانـتـهــاكــات جنسية ت ـتــراوح بين
التحرش واالغتصاب ،عدم اإلقرار بالتهم الرئيسية
الثالث الموجهة إليه ،واحدة منها في قضية االعتداء
الجنسي ،واثنتان في جريمة االغتصاب .وفي حال
إدانته ،يواجه عقوبة سجن قد تصل إلى  25عاما.
ولــم يتلفظ واينستين ،الــذي ارت ــدى بــزة ســوداء
مع ربطة عنق من اللون عينه ،سوى ببضع كلمات
فــي قــاعــة المحكمة الـتــي غـصــت بــالـحـضــور ،وقــال
بصوت خافت بالكاد سمع "غير مــذنــب" ،ردا على
القاضي الذي سأله على أي أساس ينوي المرافعة،
واكتفى بالرد بـ"نعم" مرات عدة حينما كان القاضي
يستعرض له شروط وضعه قيد المراقبة.
وتولى محاميه بن برافمان التكلم نيابة عنه في
معظم الجلسة ،مذكرا بقرينة البراء ة التي ينبغي
لموكله أن يتمتع بها رغم نشر االنتهاكات الجنسية
المنسوبة إلــى واينستين بالتفصيل فــي اإلع ــام،
وانتشارها في أوساط الرأي العام على نطاق واسع.
ولم يكشف عن هوية المرأة التي تتهم واينستين
بــاالغ ـت ـصــاب .وق ــال بــراف ـمــان إن ـهــا أقــام ــت عــاقــات
جنسية مــع المنتج على مــدى  10سـنــوات برضى
الطرفين ،غير أن هذه المعلومة لم تؤكد.
أمــا الـمــرأة التي تتهمه باالعتداء الجنسي فهي
لــوس ـيــا إي ـف ـن ــز ،ال ـت ــي ب ــات ــت الـ ـي ــوم م ـس ـت ـشــارة في
ش ــؤون ال ـت ـســويــق ،وك ــان ــت وقـتـهــا تـطـمــح لـخــوض
غمار التمثيل ،وتقول إن واينستين أجبرها على
الـقـيــام بـمــداعـبــة جنسية فــي مـقــر شــركـتــه لإلنتاج
"ميراماكس" ،متعهدا بإشراكها في برنامج تلفزيون
ال ــواق ــع الـمـخـصــص ل ـعــارضــات األزي ـ ــاء "بــروجـكــت
راناواي".
وينفي واينستين ،عبر محاميه ،أن يكون قد قام
بأي عالقة جنسية من دون موافقة الطرف اآلخر ،منذ

تكشف أول المعلومات في هذا الخصوص.
وأحــدثــت فضيحة المنتج الـهــولـيــوودي النافذ
هارفي واينستين ،الذي تتهمه أكثر من  100امرأة
مغمورة أو مشهورة ،من بينهن آشلي جاد وغوينث
ب ــال ـت ــرو وس ـل ـمــى ح ــاي ــك ،بــال ـت ـحــرش واالغ ـت ـص ــاب
واالعـتــداء الجنسي ،هــزة قوية في قطاع السينما،
تــردد صــداهــا فــي مـجــاالت شتى ،مــن الرياضة إلى
السياسة مرورا باإلعالم.
ونشأت حركة "أنــا أيضا" على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،ف ــي خ ـضــم ه ــذه الـفـضـيـحــة للتنديد
بظاهرة التحرش الجنسي.
ومع توالي تقارير "نيويورك تايمز" و"نيويوركر"
اللتين كوفئ مراسلوهما بجائزة "بوليتزر" العريقة
عـلــى تحقيقاتهم ه ــذه ،تبين أن وايـنـسـتـيــن ،الــذي
لطالما أشيد بفضله في االرتقاء بالسينما ،استخدم
نـ ـف ــوذه إلجـ ـب ــار ش ــاب ــات ط ـم ـحــن إلـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل أو
احترفنه ،على تلبية نزواته الجنسية ،وكان يحظى
أحيانا بمساعدة من معاونيه لشراء صمت بعض
الضحايا بموجب اتفاقات سرية.
وكان للشهادات األولى ضد واينستين وقع مدو
مــع سـقــوط عـشــرات الــرجــال الـنــافــذيــن اآلخــريــن في
قطاعات مختلفة ،من السينما إلى الموسيقى مرورا
باإلعالم والموضة وفن الطبخ.
وب ـع ــد تــوج ـيــه االتـ ـه ــام إل ـي ــه ،افـ ــرج ع ــن الـمـنـتــج
الـهــولـيــوودي الحائز جــوائــز عــدة فــي مقابل كفالة
ق ــدره ــا م ـل ـي ــون دوالر ،ش ــري ـط ــة أن ي ـض ــع س ـ ــوارا
إلـكـتــرونـيــا ،ويـحـصــر تـنـقــاتــه بــواليـتــي نـيــويــورك
وكونيتيكت.
ويقال إنه أمضى األشهر السبعة التي تلت تكشف
فضيحته وهو يعالج من سلوكه الجنسي المفرط،
وقد انفصلت عنه زوجته مصممة األزياء جورجينا
تابمان.
(أ ف ب)
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ً
ً
قبل بدء يضطره إلى أن يذهب كل يوم صباحا إلى بيت فاتن ،يجلس معها
كانت المشكلة التي واجهها المخرج حسن اإلمام طويال
ً
ّ
تصوير فيلم «المعجزة» أن فاتن حمامة وشادية تدققان كثيرا ،إلى ساعات تراجع معه الحوارِّ ،
نفسه مع شادية .ظل على
ويكرر األمر
ً
حد الوساوس ،في كل جملة حوار تنطقان بها إزاء الكاميرا ،ما كان هذه الحال أكثر من أسبوعين ،بدأ بعدها أخيرا تصوير الفيلم.
القاهرة – ماهر زهدي

حسن اإلمام يصنع
«المعجزة» ويجمع
بين فاتن حمامة
وشادية

فاتن حمامة
تقوم ببطولة فيلم
«القاهرة» العالمي
من إنتاج «مترو
غولدوين ماير»

عمر الشريف ِّ
يقرر
إلى
عدم العودة ِّ
مصر قبل أن يحقق
أهدافه العالمية

ـن اإلمـ ــام مــن تـصــويــر فيلم
انـتـهــى حـسـ ّ
«المعجزة» ،وحقق عرضه النجاح ليكون
فيلم الـعــام ،إذ جمع بين اثنتين مــن أكبر
الـنـجـمــات فــي ال ـش ــرق ،وب ــدأت بـعــده فاتن
تـصــويــر «م ــن أن ــا» ال ــذي تغير إل ــى «الليلة
األخـيــرة» .اقتبس يوسف السباعي قصته
من روايــة «السيدة المجهولة» لمارغريت
واين ،وكتب له السيناريو والحوار صبري
عزت ،فيما تولى إخراجه كمال الشيخ ،الذي
وجد فاتن حمامة للمرة األولى تختلف معه
ً
كثيرا ،وتبدي استياءها من وقت إلى آخر،
حتى وصل األمر إلى توقفها عن التصوير
والجلوس في حجرتها بالبالتوه ،ما أثار
دهشته:
= ه ــدي نـفـســك وقــولـيـلــي إي ــه المشكلة
يا تونة؟
* أنا ماعنديش مشكلة غير أني عايزة
أفهم.
= تفهمي إيه بالظبط؟
* أي مشهد أو جملة حوار ...أنا ماقدرش
أعمل حاجة مش فاهماها.
ً
= ده حقك طبعا ...وأنا ماتكلمتش.
* مش انت أحمد مظهر ومحمود مرسي
بيتضايقوا لما أســال عن حاجة .والفيلم
مليان ألـغــاز وأنــا الزم أفـهــم أنــا بعمل إيه
وبقول إيــه .وبعدين بصراحة مش فاهمة
النهاية وال مقتنعة بيها.
= بيني وبينك وأنا كمان وعلشان كده
ّ
بفكر أغيرها.
* أنا عندي فكرة لو انت موافق.
= موافق من قبل ما أعرف.
* ال ـم ـخــرج وال ـس ـي ـنــاري ـســت دي ـف ـيــد لي
م ــوج ــود ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،وهــات ـع ـشــى مـعــاه
النهاردة أنا وعمر .هاحكيله القصة وأخد
رأيه ...إيه رأيك؟
= ماقلتلك موافق من قبل ما أعرف.
كانت النهاية المكتوبة في السيناريو
ت ـق ـضــي بـ ـم ــوت ال ـب ـط ـلــة «نـ ــاديـ ــة» ق ـب ــل أن
ت ـك ـت ـشــف ح ـق ـي ـقــة ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ه ـ ــي ،بـعــد
أن أفــاقــت مــن غـيـبــوبـتـهــا ،وأوه ـم ـهــا زوج
شقيقتها ال ــذي يـجـســده مـحـمــود مــرســي
بــأن ـهــا «فـ ــوزيـ ــة» زوجـ ـت ــه ال ـت ــي م ــات ــت فــي
ً
الغارة الجوية ،وحفاظا على ابنته وثروة
زوجته ،أوهم شقيقتها نادية بأنها «فوزية».
ً
ً
ً
تواجه نادية صراعا نفسيا كبيرا على هذا
األساس ،وعندما تقترب من الحقيقة يقتلها
زوج شقيقتها ،غير أن المخرج ديفيد لي
أشــار إلــى فاتن بــأن ينقذ البطلة الطبيب،
الذي يجسده أحمد مظهر ،فيما يموت زوج
شقيقتها في حادث .في هذه الحالة ،يكون
ً
اختيار نادية أن تكون أما البنة شقيقتها.
وكانت النهاية التي وضعها ديفيد لي أكثر
إثارة ،وتعاطف معها الجمهور بشكل كبير،
وحقق الفيلم النجاح.
بعده بدأت فاتن بتصوير «ال وقت للحب»
مــع ال ـم ـخــرج ص ــاح أب ــو س ـيــف ،عــن قصة
الكاتب يوسف إدريس وحــواره ،سيناريو
لــوس ـيــان الم ـب ـيــر ،ح ــول ال ـم ـنــاضــل حـمــزة
البسيوني الذي ّ
كرس حياته للنضال ضد
اإلن ـك ـل ـيــز ،بـعــد حــريــق ال ـقــاهــرة ف ــي يناير
 ،1952وشاركته في النضال ،ضمن أحداث
الفيلم الفتاة «فــوزيــة» التي يتعرف إليها
مصادفة.
ش ــارك فــاتــن الـبـطــولــة فــي دور «حـمــزة»

رشـ ـ ــدي أبـ ــاظـ ــة ،وم ـع ـه ـمــا ك ــل م ــن ص ــاح
جاهين ،وعبد الله غيث ،وبدر الدين نوفل،
لـيـعــرض الـفـيـلــم بـعــد «الـمـعـجــزة» ويحقق
ً
ً
الفيلمان نجاحا كبيرا ،واستحقت عنهما
فاتن الفوز بجائزة أفضل ممثلة من وزارة
اإلرش ـ ــاد ،فـيـمــا حـصــل أبــاظــة عـلــى جــائــزة
أفـضــل مـمـثــل ،وف ــازت شــاديــة بـجــائــزة عن
دورها.
رغم األدوار واألفالم الناجحة التي كانت
تقدمها فاتن ،فإنها لم تعثر على دور بقوة
وأهمية شخصية «آمنة» في «دعاء الكروان»،
حتى عــرض عليها المخرج هنري بركات
شـخـصـيــة «ل ـي ـل ــى» ف ــي «الـ ـب ــاب ال ـم ـف ـتــوح»
س ـي ـن ــاري ــو ي ــوس ــف ع ـي ـســى وح ـ ـ ـ ــواره ،عــن
رواية الكاتبة لطيفة الزيات ،والتي جعلت
ً
منها «رمزا» لمصر .فيه ،تنجح الشخصية
السلبية الـتــي تـعــانــي ط ــوال الــوقــت القهر
والظلم الواقع عليها ،سواء من األب واألخ،
ً
أو الــزوج الحـقــا ،في التمرد على حياتها،
وتثور على الظلم.
شارك فاتن في البطولة كل من محمود
مرسي ،وشويكار ،وحسن يوسف ،ومحمود
ال ـحــديـنــي ،والع ــب ال ـن ــادي األه ـلــي صــالــح
ً
س ـل ـيــم .وال ـف ـي ـلــم ال ـ ــذي ل ــم ي ـح ـقــق ن ـجــاحــا
ً
جماهيريا ،حصد إش ــادات نقدية كثيرة،
وفـ ــازت فــاتــن حـمــامــة عـنــه بـجــائــزة أفضل
ممثلة.

فكرة السفر
رف ـضــت فــاتــن االرت ـب ــاط بــأع ـمــال أخــرى
ألنها قررت السفر إلى زوجها عمر الشريف
في لندن ،بعد غياب بينهما امتد نحو عام،
كــان خاللها انتهى مــن تصوير «لــورانــس
العرب» .غير أنه قرر أن يصنع شبكة عالقات
جديدة مع الفنانين والمخرجين وشركات
ً
اإلنتاج العالمية ،خصوصا بعدما أقنعه
مخرجون وشركات إنتاج أنه مشروع «نجم
عــال ـمــي» وي ـجــب أال يـضـيــع ه ــذه الـفــرصــة،
بعدما وضع قدمه على أول الطريق.
بدأ الشريف في إعادة تأهيل نفسه عبر
تــدري ـبــات مـكـثـفــة عـلــى الـتـمـثـيــل والــرقــص
وسماع الموسيقى ،ومــا إن التقطت فاتن
ً
أنفاسها وأمضت أياما بصحبته بين أشهر
معالم لـنــدن ،حتى بــدأ يقدمها إلــى عالمه
الجديد من مخرجين ومنتجين ،وإن كانت
لــم تكترث لــذلــك ،ولــم تضع فــي حسبانها
ً
أن تكون جــزء ا منه ،حتى التقت مصادفة
«مستر باكمان» ،أحد أكبر مديري اإلنتاج
فــي شــركــة «مـتــرو غــولــدن مــايــر» .وبمجرد
أن وقعت عيناه عليها ،حتى راح يتأملها
ً
وطريقة
صامتا ،يراقب حركاتها وسكناتها،
ّ
كالمها ،ونطقها اللغة اإلنكليزية .ولما ظنت
أنه يغازلها ،فقررت أن تستأذن من الشريف
والـحـضــور لـتـغــادر الـمـكــان .غير أنـهــا قبل
أن تقوم بذلك طلب إليها «مستر باكمان»
ً
موعدا في مكتبه في صباح اليوم التالي.
ً
ّ
ل ــم تـفـهــم فــاتــن ل ــم حـ ــدد م ــوع ــدا مـعـهــا،
وح ــاول الـشــريــف أن يخمن الـسـبــب ،وكــان
أق ـصــى م ــا وص ــا إل ـيــه أن ي ـعــرض عليها
الـمـشــاركــة فــي دور ثــانــوي أو صـغـيــر ،أو
مشاهد عــدة فــي أي مــن أفــام الـشــركــة .لذا
ً
قررت فاتن أن تعتذر مسبقا عن أي عروض
يقدمها لها ،مهما كانت اإلغراءات المادية،
فال يليق باسمها وال تاريخها أن تشارك

بدور ثانوي أو صغير حتى لو كان الفيلم
ً
عالميا.
فــي الـمــوعــد كــانــت فــاتــن وال ـشــريــف في
مـكـتــب «م ـس ـتــر ب ــاك ـم ــان» ،وق ـبــل أن ت ـبــادر
باالعتذار عن أي عرض ،قال لها إنه يعرف
الكثير عنها كفنانة مـصــريــة ،وأنـهــا تعد
األهم ،ليس في مصر فحسب ،بل في الشرق
ً
كله .في هذه اللحظة زال توترها ،خصوصا
بعدما اطمأنت إلى أنه يعرف الفنانة التي
يـتـحــدث إل ـي ـهــا ،وراحـ ــت تـسـتـقـبــل حديثه
بارتياح ،حتى فوجئت به يقول:
= عندي خبر أحب أقوله لك مدام فاتن.
* أكون سعيدة بسماعه بالتأكيد.
= شركة «مترو غولدن ماير» قررت تنتج
ً
فيلما عن تهريب اآلثار المصرية.
ً
* ك ــده .ده خـبــر ه ــاي ــل ...فـعــا مــوضــوع
م ـهــم ول ــم ت ـت ـطــرق ل ــه الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة
بشكل جاد.
ً
ً
ّ
وسنصور جزءا كبيرا
= اإلنتاج ضخم.
ً
جدا منه في القاهرة إلى جوار األهرامات...
وأيضا في المتحف المصري لآلثار.
ً ً
ً
* أعتقد أنه سيكون فيلما مهما جدا.
ً
ً
= سيكون فيلما مهما بمشاركتك فيه.
ً
* عـ ــذرا ه ــل م ــا قـلـتــه سـيــادتـكــم ه ــو ما
ً
سمعته جيدا.
ً
= بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد .ن ـ ـحـ ــن سـ ـنـ ـسـ ـع ــد جـ ـ ــدا
بمشاركتك في الفيلم.
ً
* بالتأكيد هذا يسعدني أيضا .لكن أنا
مافكرتش في الموضوع ده قبل كده.
= ومـ ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــانـ ــع مـ ـ ــن أن تـ ـفـ ـك ــري فــي
الـمــوضــوع .لكن قبل مــا تفكري وتتخذي
ً
قرارا .ال بد من أن تعرفي أن دورك سيكون
ً
م ـح ــوري ــا ف ــي ال ـع ـم ــل ...إل ــى جــانــب الـنـجــم
«جورج ساندرز».
أل ـج ـمــت ال ـم ـفــاجــأة ف ــات ــن وع ـج ــزت عن
الـنـطــق ،وإن ك ــان الـشــريــف لــم يستطع أن
يخفي سعادته ،لكنه لم يتحدث نيابة عنها
وتــرك لها الــرد ،وبذكائها المعهود ،ورغم
ارتـيــاحـهــا الـشــديــد وسـعــادتـهــا بالفرصة،
ال ـت ــي ك ــان ــت تـتـمـنــى أن ي ـعــرض ـهــا عليها
«بــاكـمــان» حتى لــو لــم تــوافــق على الفيلم،
غير أنها حرصت على أال تبدي أي رد فعل
على وجهها ،بل استقبلت كالمه بابتسامة
عريضة ،وشكرته ،ووعدته قبل أن تنصرف،
أنها ستفكر في األمر وترد عليه.

فاتن حمامة

فاتن حمامة

الشريف لفاتن:
ً
«أنا فعال نجم
كبير»

فرصة عالمية
بـعــد تـفـكـيــر وت ـ ــردد ،ق ــررت فــاتــن أال
تقبل العرض ،غير أن الشريف لم يتركها
لتتخذ ال ـقــرار ،مــن دون أن يوضح لها
أهمية هــذه الفرصة ،على المستويات
ً
ً
كافة فنيا وإنـســانـيــا ،ســواء فــي مصر،
أو ع ـلــى م ـس ـتــوى الـسـيـنـمــا الـعــالـمـيــة،
ً
كذلك بالنسبة إلى حياتهما معا ،حتى
اقتنعت وق ــررت أن تــوافــق على الفيلم
بعد أن تقرأ السيناريو ،وتعرف كيف
سيكتب اسمها على الشارة.
تـ ــدور األح ـ ــداث ح ــول ش ــاب مـصــري
يقع فريسة عصابة دولـيــة تخصصت
فــي ســرقــة اآلث ــار ،ج ــاءت إلــى مصر من
أج ــل ســرقــة ت ـم ـثــال لـلـمـلــك «تـ ــوت عنخ
أمون» ،يتعرف إلى «أمينة» التي تعيش
ً
ظــروفــا بسيطة ،ورغ ــم إغ ــراء ات الـمــال،
تحاول أن تبعده عن هذا الطريق .ولكن
ال ـش ــاب ال ـط ـمــوح ي ـغ ـ ّـره ال ـم ــال وينضم
إلى العصابة التي تستعين بأفراد من
م ـصــر إل ــى جــانــب أف ــراده ــا الــدول ـي ـيــن،
وتدخل إلى المتحف المصري ويسرق
الشاب التمثال .وقبل أن يهرب يقع في
يــد الـشــرطــة .ويتضح أن أمينة أبلغت
الشرطة باسمه على اعتبار أنه هو أوعز
فيفرج عنه ُ
لها بــذ لــكُ ،
ويمنح مكافأة،
وبها يبدأ حياته مع «أمينة».
ق ـ ـ ــرأت ف ــات ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــو ووافـ ـق ــت

فاتن تحزن لرحيل
زوجها السابق
ووالد ابنتها
المخرج عز الدين
ذو الفقار

عـلـيــه ،وات ـف ـقــت عـلــى الـتـفــاصـيــل كــافــة،
ق ـبــل أن ت ـعــود ب ـم ـفــردهــا إل ــى ال ـقــاهــرة
لالستعداد للتصوير .ومــا إن وصلت
حتى نـشــرت الصحافة الـخـبــر ،وبــدأت
الـصـحــف والـمـجــات تكتب عــن تحول
بــوص ـلــة س ـيــدة ال ـشــاشــة ال ـعــرب ـيــة إلــى
اتجاه العالمية ،وأنها ستمشي الطريق
الذي بدأه زوجها عمر الشريف .وراحت
الـنـفــوس ال ـحــاقــدة تـشـكــك فــي الـفــرصــة
ّ
المعروضة على النجمة ،وأكد البعض
أنها تثير «زوبـعــة» حــول نفسها غيرة
من زوجها ،إليهام الصحافة المصرية
ً
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـمـ ـص ــري ب ــأن ـه ــا أي ـض ــا
ً
مـطـلــوبــة عــال ـم ـيــا ،وت ـت ـبــاهــى بنفسها
وزوجها إزاء الفنانين المصريين.
ولكن لم تمر أسابيع على عودة فاتن،
إال وحضرت بعثة تصوير الفيلم إلى
ً
القاهرة ،لبدء التحضير ،فضال عن عمل
عــدد مــن الـلـقــاء ات مــع بعض الممثلين
الـمـصــريـيــن ،بـمـســاعــدة فــاتــن حـمــامــة،
لالنضمام إلى الفيلم في أدوار مختلفة،
ً
بل وصحبتهم أيضا إلى وزير اإلرشاد
ال ـق ــوم ــي ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـت ـصــاريــح
الالزمة للتصوير.
بدأت فاتن حمامة تصوير فيلم Cairo
أو «القاهرة» إلى جانب النجوم
الـعــالـمـيـيــن جـ ــورج س ــان ــدرز،
وريتشارد جونسون ،وجون
ميلتون ،وأريك بولمان ،ومن
إخ ــراج وولــف ويــا ،وسط
احتفاء كبير من الصحافة
الـمـصــريــة بـفــاتــن وفرصتها
العالمية ،وباختيار عدد
مــن النجوم المصريين
اآلخــريــن للمشاركة
بـ ـ ـ ـ ــأدوار م ـخ ـت ـل ـفــة،
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم أح ـم ــد
مظهر ،وكمال الشناوي،
وش ــوي ـك ــار ،وصـ ــاح نـظـمــي،
ويــوســف ش ـع ـبــان ،وصــاح

منصور ،وسعيد أبو بكر ،وعبد الخالق
صــالــح ،والـشــاعــر ورس ــام الكاريكاتير
الكبير صالح جاهين.
قبل أن تنتهي فاتن من تصوير الفيلم
وصلتها برقية من عمر الشريف ،يبث
ً
فيها شكواه من الوحدة والغربة ،مؤكدا
أن وج ــوده فــي مصر إلــى جــوارهــا هي
وابنهما طارق ،وكل من يحبونهم ،أهم
من أي أموال يمكن أن يحصل عليها من
عمله في الخارج .كذلك أخبرها بعزمه
ً
ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى الـ ـق ــاه ــرة ،مــوض ـحــا
ً
ً
أن وق ـتــا طــويــا مـضــى بـعــد «لــورانــس
الـعــرب» وهــو لم يرتبط بأعمال أخــرى،
وأنـ ـ ــه م ــوج ــود ف ــي م ــدري ــد بــإس ـبــان ـيــا
بــدعــوة مــن أحــد األصــدقــاء ،وينتظرها
أن تنتهي مــن تـصــو يــر ا لـفـيـلــم لتلحق
ً
به ويمضيان أياما عــدة قبل أن يعودا
إلى بيروت ومنها إلى القاهرة ليستقرا
بشكل نهائي.
مـنــذ أن بـ ــدأت فــاتــن تـصــويــر Cairo
انهالت عليها العروض من المنتجين
ال ـم ـصــري ـيــن ،ي ـط ـل ـبــون تــوقـيـعـهــا على
عـ ـق ــود ،ويـ ـت ــرك ــون ف ـي ـهــا خ ــان ــة األج ــر
ل ـت ـح ــدده ب ـن ـف ـس ـهــا ،غ ـيــر أن ـه ــا رفـضــت
كــل مــا عــرض عليها كــي ال ترتبط بأي
أع ـمــال ج ــدي ــدة ،إل ــى حـيــن االن ـت ـهــاء من
اإلج ــازة التي ستمضيها ألول مــرة مع
ً
الشريف بال عمل منذ أن تزوجا .فعال،
ما كــادت تنتهي من دورهــا في الفيلم،
حتى سافرت إلى مدريد ،على أن يسافر
الزوجان بعد ذلك إلى بيروت ليمضيا
ً
«ش ـهــر ع ـســل» ج ــدي ــدا ،كـمــا وع ــده ــا ،ثم
يعودان إلى القاهرة.
وص ـ ـلـ ــت فـ ــاتـ ــن إل ـ ـ ــى م ـ ــدري ـ ــد ح ـيــث
ً
ً
استقبلها الشريف استقباال حارا ،غير
أن ـه ـمــا م ــا إن عـ ــادا إل ــى ال ـف ـن ــدق ،حتى
صدمت الزوجة بالمفاجأة التي أعدها
لها زوجها.

غضب وحزن

مع عمر الشريف

قبل أن تصل فــاتــن حمامة إلى
مدريد ،كانت أمور الشريف تغيرت
ً
تماما ،إذ ّ
تحولت دعوة صديقه إلى
ف ــرص ــة لـلـعـمــل ف ــي ال ـف ـي ـلــم األم ـيــركــي
 Behold a Pale Horseأو “أنظر الحصان
الـ ـش ــاح ــب” ،ل ـي ـك ــون ال ـن ـج ــم ال ـث ــال ــث فــي
البطولة بعد النجمين العالميين أنطوني
كــويــن ،وغــريـغــوري بـيــك ،ومــن إخ ــراج فريد
زينييمان.
ت ـ ــدور األح ـ ـ ــداث حـ ــول ل ــص م ـش ـهــور خــال
الـحــرب األهـلـيــة اإلسـبــانـيــة ،عــاش زيـنـيـمــان في
ً
فرنسا ،ثم يعود سرا ليرى والدته قبل أن تموت،
ً
فيلمحه ضابط الشرطة الذي هرب منه قبل  20عاما،
ً
ويعد له فخا.
وجــد الشريف أن الفرصة فــي هــذا الفيلم أكبر من
“لورانس” فتعاقد عليه ،لتصل فاتن وتجد أن األمور
ً
كافة تغيرت تماما قبل وصولها إلى مدريد.
أصيبت فاتن بصدمة كبيرة ،ليس بسبب أهــم فرصة
أتيحت للشريف في فيلم عالمي كبير سيتقاسم فيه البطولة
مــع اثنين مــن أكبر النجوم العالميين ،بــل ألن زوجـهــا ّ
غير
خططه حول المستقبل التي رسمها في برقيته األخيرة،
يف بنيته العودة واالستقرار في مصر حتى لو
ولم ِ
جاء ته فرصة أخــرى في السينما العالمية ،وأنه
ً
خطط ودبر خطواته كافة بعيدا منها:
* انت بتحطني قدام األمر الواقع؟
= ليه بتقولي كده؟
* أمـ ــال إي ــه مـعـنــى ك ــام ــك مش
هاينفع أرجع مصر الفترة اللي
جاية؟

= أرجع إزاي في ظل الظروف اللي باقولك عليها دي؟
* أنا مابتكلمش على الفيلم .بالعكس ...ده لو ماكنتش انت
وافقت كنت أنا اللي هاطلب منك الزم توافق على الفرصة دي.
= يبقى أحنا متفقين.
* ال مش متفقين ألن الترتيب اللي بتقول عليه مش هو اللي
اتفقنا عليه .وال اللي هو انت قلته في جوابك.
= أنــا مــش مستعد أضحي بمستقبلي ألوهــام فــي دماغك
لوحدك.
* دلــوقــت بتتكلم عــن مستقبلك لــوحــدك .وحبنا وحياتنا
ً
وأحالمنا بقت أوهاما.
= أنــا ماقولتش ك ــده .لكن باقصد أنــي مــاقــدرش أفـكــر في
المرحلة اللي بتمر بيها حياتي الفنية دلوقت في أني أرجع
مصر.
* مــاتـقــدرش .وأفـضــل أنــا فــي بلد وانــت فــي بلد .وبنشوف
بعض باعتبارنا زمال في مهنة واح ــدة ...مرة كل سنة .حتى
مش زي األصدقاء.
= وإيه المانع انك تنقلي إقامتك معايا؟
* ده على أســاس إيــه؟ أنــي مــرات النجم الكبير .احضر له
مالبس التصوير .وأراجــع معاه المشاهد اللي هايصورها..
وانـتـظــره فــي البيت لما يــرجــع أســالــه يــومــك كــان عــامــل إزاي
النهارده؟
= إيه نبرة السخرية اللي في كالمك دي؟ بغض النظر عن
ً
الكالم اللي مالوش معني اللي قلتيه دلــوقــت ...لكن أنــا فعال
نجم كبير.
* وانا فاتن حمامة يا عمر.
تصاعد النقاش بينهما ،إلى أن وصل إلى ذروتــه ،عندها
قــرر الشريف أن ينهي النقاش ويـغــادر مــدريــد إلــى المغرب،
حيث سيبدأ المخرج فريد زينيمان بتصوير عدد من المشاهد

الخارجية من فيلم  ،Behold a Pale Horseفيما قــررت فاتن
عدم العودة مباشرة إلى القاهرة ،بل اتجهت إلى لندن ،ولكن
ً
لــم تمكث طــويــا هـنــاك ،بعدما وصلها خبر صدمها كثيرا،
وهو الرحيل المفاجئ لزوجها السابق ووالد ابنتها المخرج
الكبير عز الدين ذو الفقار ،بعد صراع مرير مع أكثر من مرض.
توفي ذو الفقار وهو في كامل نضجه الفني ،بعدما أوكلت
له المنتجة آسيا داغر إخراج فيلم «صالح الدين األيوبي» ،غير
أن القدر لم يمهله ،ليرحل في ريعان شبابه ،مع الذكرى الحادية
عشرة لثورة  23يوليو ،قبل أن يكمل عامه الرابع بعد األربعين.
ً
حزنت فاتن كثيرا على رحيل عز الدين ذو الفقار ،فبغض
النظر عن كونهما لم يستطيعا استكمال حياتهما كزوجين
ً
معا ،إال أنه لم يكن مجرد مخرج عابر في حياتها ،بل هو صانع
جــزء مهم من نجوميتها ،وصاحب الفيلم الــذي منحها لقب
«سيدة الشاشة العربية» وكثير من األفالم األخرى ،التي رسمت
من خاللها خريطة «الرومانسية» على شاشة السينما المصرية.
بعد تقديم واجــب الـعــزاء لصديقها المقرب الفنان صالح
ً
ذو الفقارّ ،قررت فاتن االختفاء تماما عن األنظار .جلست في
بيتها مع ولديها نادية وطارق ،ورفضت كل ما يعرض عليها
من أعمال ،وسط دهشة من المنتجين والمخرجين ،حتى بدأت
الصحافة تكتب عــن سبب هــذا االخـتـفــاء ،وإذا مــا كــان لعمر
الشريف عالقة بذلك ،وراح كثيرون يتساءلون :هل سترفض
تقديم أفــام مصرية بعد فيلمها  ،Cairoوتقبل فقط األعمال
العالمية مثلما فعل الـشــريــف؟ أم أنـهــا فــي وقـفــة مــع نفسها
لمراجعة حساباتها الفنية واإلنسانية؟
ً
لم تجد ّفاتن حمامة ردا على كل ما أشيع حولها سوى بقرار
ً
اتخذته ،ونفذته فورا.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا
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أوتار

حسين جاسم جمع بين جمال المظهر وعذوبة الصوت
ً
ّ
قدم أجمل األغنيات وأكثرها رومانسية مستلهما من التراث أعذب األلحان
وأكثرها
قدم المطرب
الراحل حسين جاسم أجمل األغنيات ً
ً
رومانسية ،مستلهما من التراث أعذب األلحان ،منحازا إلى
فلكلور بلده وفنونه لتقديم أغنيات ترسخ في الذاكرة وال تمر
مرور الكرام.
ً
كان يرى أن استلهام ًالتراث يمنح األغنية أصالة وعمقا
ويجعلها أكثر رسوخا في وجدان المتلقي ،لذلك كان يدقق
ً
كثيرا في اختياراته قبل إعطاء الموافقة على أداء أي أغنية أو
أي مشروع فني.
جرب الغناء السريع لكنه حرص على النهل من الفلكلور
الشعبي ،لذا رأى أن استمرار نجاح أغنياته سببه انحيازه إلى
تراث بلده .وضمن هذا السياق قال الفنان الراحل« :غنيت
أغاني سريعة ،لكنها معتمدة على فنون التراث ،وهذه التي
بقيت في ذاكرة الناس ،وما زالت قريبة ّ
إلي ،مثل :الفرحة
الفي الشمري

حصل على دبلوم
معهد المعلمين
شعبة الموسيقى عام
1967

أول ابتهال قدمه
«يا إله الكون» وأول
أوبريت كان بعنوان
«المنبوذ»

ُولد حسين جاسم في منطقة
شرق بمدينة الكويت عام ،1944
وح ـ ـصـ ــل عـ ـل ــى دبـ ـ ـل ـ ــوم م ـع ـهــد
المعلمين -شعبة الموسيقى
عام  ،1967وعمل مدرسا لمادة
التربية الموسيقية أل كـثــر من
ً
 20عاما ،وترقى مديرا إلحدى
الـمــدارس مــن  1994إلــى .2002
والـ ـ ــراحـ ـ ــل ع ـض ــو فـ ــي جـمـعـيــة
الفنانين الكويتيين.
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1967بـ ـ ــدأ جــاســم
حـيــاتــه الـفـنـيــة ،حـيــث ش ــارك في
أوبريت غنائي بعنوان "المنبوذ"
عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ـش ـ ـبـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــرح م ـع ـه ــد
الـمـعـلـمـيــن ،ث ــم انـطـلــق بـعــد ذلــك
كمطرب يقدم األغنية العاطفية
والــوط ـن ـيــة والــدي ـن ـيــة ال ـتــي كــان
يـعـشـقـهــا ،وأول أغـنـيــة لــه كانت
ابتهاال بعنوان "يا إله الكون" ،من
ألحان الفنان الراحل عبدالرؤوف
إسماعيل ،وأثناء تسجيلها في
االس ـتــديــو سـمــع صــوتــه الـفـنــان
سـ ـع ــود الـ ـ ــراشـ ـ ــد ،وك ـ ـ ــان يـشـغــل
منصب رئيس قسم الموسيقى،
فأثنى على صوته وأدائه الباهر،
وطالب باحتضان موهبته.

الفن السامري
ومــن هنا بــدأ الفنان الراحل
يتعرف على الفنانين والتعامل
مع َمــن لهم بــاع طويل في هذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،وأول الـ ـغـ ـي ــث نــص
غنائي من الشاعر الراحل خالد
العياف بعنوان "لو قدرت أنسى
ن ـس ـيــت" ،وه ــي ســامــريــة ،ولـهــا
ن ـق ــات صـعـبــة ف ــي ال ـم ـقــامــات،
واستطاع حسين جاسم إبهار
الجميع بأدائه.

«يا معيريس»
ومــن األعـمــال الغنائية التي
الق ــت استحسانا كـبـيــرا آن ــذاك
"ح ـ ـكـ ــايـ ــة ب ـ ـ ـحـ ـ ــار" ،الـ ـمـ ـع ــروف ــة
أي ـضــا بـع ـنــوان "اح ـنــا واأليـ ــام"
من كلمات خالد العياف ،وهي
ب ــاك ــورة ال ـت ـعــاون بـيــن حسين

نجاح «أبو الموقه»
دفع إلى تكرار
تعاونه مع الشاعر
جاسم الشهاب
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طابت ،يا ناعم العود ،شدة العربان ،يا معيريس ...وغيرها
من األغنيات الخفيفة».
كان يطرب ألغنيات الشعر الفصيح ،واأللحان األصيلة ،ألنه
ابن مرحلة فنية ثرية بالغناء األصيل.
بدأ حسين جاسم حياته الفنية عام  ،1967حينما كانت
الساحة تضم الكثير من نجوم الستينيات الذين حققوا شهرة
كبيرة في الكويت أو الخليج العربي ،لكن إيمانه بموهبته
دفعه إلى المضي في اتجاه الغناء ،حيث شارك في أوبريت
غنائي بعنوان «المنبوذ» على خشبة مسرح معهد المعلمين،
ً
وعقب هذه اإلطاللة األولى ّقدم أول أغنية له وكانت ابتهاال
بعنوان «يا إله الكون» ،وأعقبه «لو قدرت أنسى نسيت» وهي
من الفن السامري ،ثم توالت األغنيات والنجاحات.
حسين جاسم
ج ــاس ــم وال ـم ـل ـحــن الـمــوسـيـقــار
غ ـن ــام ال ــديـ ـك ــان ،واألخـ ـي ــر قــدم
فــي مطلعها ا لـنـهـمــة ،ومطلعا
حداديا ،و"كوبليها" آخر فيه فن
الصوت ،وفي النهاية العرضة،
ن ـق ـت ـطــف م ــن ك ـل ـمــات ـهــا" :اح ـن ــا
واأليـ ـ ـ ــام /والـ ـم ــاض ــي األص ـي ــل/
والـ ـسـ ـف ــر وال ـ ـ ـغـ ـ ــوص /وال ـ ـ ــدرب
الطويل".
كـمــا غـنــى جــاســم مــن ألـحــان
ً
الــديـكــان أيـضــا "يــا معيريس"،
وه ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــات م ـ ـ ـبـ ـ ــارك
الـحــديـبــي ،الـتــي حققت شهرة
واسعة ،و"عليك سعيد" كلمات
الحديبي ،وألحان الديكان ،الذي
قدم من خاللها المحاولة األولى
لنشر إيقاع وغناء "الدزة" كقالب
موسيقي عام .1969

ماجد سلطان

يوسف ناصر

غنام الديكان

حضور إعالمي

حلفت عمري
وكانت للراحل مجموعة أخرى
من األغنيات الناجحة ،لعل أهمها
"حلفت عمري" للشاعر والممثل
الــراحــل مــاجــد سـلـطــان ،وألـحــان
يوسف المهنا ،رغم أنها أطلقت
ق ـب ــل  33عـ ــامـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا ال تـ ــزال
مسموعة حتى اليوم ،وقد ِّ
صورت
ب ــاألل ــوان ب ـعــد ت ـحــريــر ال ـكــويــت،
ك ــي ي ـش ــاه ــده ــا ال ـج ـم ـه ــور عـبــر
الشاشة الصغيرة .و"أبوالموقة"
كلمات اإلعالمي والشاعر الراحل
جــاســم ش ـهــاب ،وأل ـح ــان الــراحــل
عبدالرحمن البعيجان.
أيا غالي يابو الموقه /نسيت
الحب وحقوقه
نسيت العهد واإليمان /وقلبي
زايد بشوقه
سحرت القلب بعيونك /شغلت
الفكر بفنونك
وكــل الـنــاس يحبونك /عالمك
طالع بسوقه ْ
أن ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــدري ش ـ ـ ـج ـ ـ ــرى مـ ـن ــي/
تولعني وتصد عني
تـ ـج ــافـ ـيـ ـن ــي وال ك ـ ـنـ ــي /أح ــب
وروحي محروقه
ه ـ ـلـ ــي والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس يـ ـل ــوم ــون ــي/
واصبر قلبي وعيوني

ال ـب ـع ـي ـج ــان ،وأغـ ـنـ ـي ــة "ي ـ ــا نــاعــم
العود".
يا ناعم العود ..يا سيد المالح
يا ناعس الطرف ..ارحم حالتي
لـ ـي ــت لـ ـلـ ـغ ــرام ح ـ ــاك ـ ــم ..والـ ـل ــه
الشتكي
يا قمر عيد ..يا نور الصباح
انظر ..وتكفيك مني نظرتي
لـ ـي ــت لـ ـلـ ـغ ــرام ح ـ ــاك ـ ــم ..والـ ـل ــه
الشتكي
عليل بطعنات الرماح
قلبي
ٍ
محروم وطالت الجلك حسرتي
لـ ـي ــت لـ ـلـ ـغ ــرام ح ـ ــاك ـ ــم ..والـ ـل ــه
الشتكي
خدود يحالها الوشاح
أبو
ٍ
لـ ـي ــت لـ ـلـ ـغ ــرام ح ـ ــاك ـ ــم ..والـ ـل ــه
الشتكي

في إحدى حفالته
عسى خلي ومظنوني /يخلي
عنه الموقه

«شمعة الجالس»
ً
وق ــد حـقـقــت األغـنـيــة نـجــاحــا،
مـ ـم ــا دفـ ـ ــع ح ـس ـي ــن جـ ــاسـ ــم إل ــى
تكرار تعاونه مع الشاعر جاسم
الشهاب في أغنية "حبيبي شمعة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاس" ،مـ ــن أل ـ ـحـ ــان ال ـف ـن ــان
مرزوق المرزوق.

سعود الراشد أثنى
على صوته وأدائه
المبهر وطالب
باحتضان موهبته

وث ـمــة أغـنـيــة جـمـيـلــة بـعـنــوان
"واح ـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ف ـي ـه ــا يـشـفــى
ال ـع ـل ـي ــل" ك ـل ـم ــات ع ـل ــي ال ــرب ـع ــي،
وألحان أحمد البابطين ،و"توني
ع ــرفـ ـت ــك زي ـ ـ ـ ــن" ،كـ ـلـ ـم ــات مـ ـب ــارك
الـحــديـبــي ،وأل ـحــان عبدالرحمن
الـ ـبـ ـعـ ـيـ ـج ــان ،و"ش ـ ــوص ـ ــف ف ـي ــك"
و"اذك ــرن ــي م ــرة" كـلـمــات الشاعر
الراحل خليفة العبدالله ،وألحان
ال ـب ـع ـي ـج ــان ،و"الـ ـف ــرح ــة ط ــاب ــت"
كـلـمــات يــوســف نــاصــر ،وأل ـحــان

لم يكن الراحل كثير الحضور
اإلع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــر اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو
التلفزيون أو الوسائل األخرى ،بل
اشتهر بقلة إطالالته اإلعالمية،
وك ـ ــان ق ـل ـيــل الـ ـك ــام وإن تـحــدث
أصــاب ،وكــان يركز على الجودة
ف ــي أع ـمــالــه ،وك ــذل ــك ي ـشــدد على
أهميتها فــي تصريحاته ،فكان
يحرص على تكامل العناصر في
األغنية ،وينتقي أعماله النابعة
من التراث ،وكان يقول ضمن هذا
ال ـصــدد" :غـنـيــت أغــانــي سريعة،
لكنها معتمدة على فنون التراث،
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـتـ ــي ب ـق ـي ــت فـ ــي ذاكـ ـ ــرة
الناس ،ومازالت قريبة ّ
إلي ،مثل:
الـفــرحــة طــابــت ،يــا نــاعــم ال ـعــود،
شـ ــدة الـ ـع ــرب ــان ،ي ــا م ـع ـيــريــس...
وغيرها من األغنيات الخفيفة".
ومـ ــن أب ـ ــرز ت ـصــري ـحــاتــه ":أنــا
ع ـلــى اس ـت ـع ــداد دائـ ـم ــا ،وف ــي أي
وقــت للمشاركة فــي المناسبات
الوطنية ،وقد قمت بذلك وغنيت
للوطن واألسرى".
• "ه ـ ـنـ ــاك أغـ ـنـ ـي ــات ش ـبــاب ـيــة
ً
ج ـم ـي ـل ــة ج ـ ـ ـ ــدا ي ـ ـطـ ــرب لـ ـه ــا مــن
يسمعها ،وثـمــة أغـنـيــات خفيفة
تمر وتختفي".
ّ
• "أطرب إلى األغنيات المغناة
ب ــال ـش ـع ــر الـ ـفـ ـصـ ـي ــح ،واألل ـ ـحـ ــان
األص ـي ـل ــة ال ـب ــاق ـي ــة ،رب ـم ــا ألنـنــي
غ ـن ـي ــت فـ ــي م ــرح ـل ــة ف ـن ـي ــة ثــريــة
بالغناء األصيل القوي ،ومازلت
أطرب ألغنيات تلك المرحلة".
• "ث ـمــة أغ ـن ـيــات ج ــدي ــدة عــدة
ت ـظ ـهــر ه ـن ــا وهـ ـن ــاك ي ــوم ـي ــا مــن
بعض الفنانين الـشـبــاب ،لكنها
تـتــاشــى بـســرعــة بسبب ضعف
معانيها وألحانها ،لذلك أتحاشى
ً
مثل تلك األعمال ،وأتبع أسلوبا
ً
خاصا في االختيار للحفاظ على
األصالة".
ً
ً
• "عندما أجد لحنا وطنيا أو
ً
ً
دينيا جيدا يمكنني أن أفكر فيه،
لكن رغبتي الحقيقية هي التعامل
القدماء".
مع
ّ
• "أفضل األغنية ذات اإليقاع
الـ ـه ــادئ ،وال أرغـ ــب ف ــي اإلي ـق ــاع
الـســريــع ،وأحــب األغنية الجيدة
ً
لحنا وإيقاعا وكلمات".
• "س ــاب ـق ــا ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك في

المدارس أي نشاط كالمسابقات
م ـثــا ،أم ــا اآلن ف ــاألم ــور تغيرت
وأصبحت المسابقات موجودة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـنــاطــق ،وذل ــك
يشجع على فــرض المقطوعات
واألناشيد التي يشدو بها الطلبة
وتغرس في نفوسهم القيم ،كحب
الوطن والــوالــديــن ،وهــذا في حد
ذاته ّ
تطور وانتقال".
َّ
• "أغ ـن ـي ــة ال ـط ـفــل ال ـت ــي ت ـقــدم
اآلن يغلب عليها جانب التسلية
وأه ــدافـ ـه ــا غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ،وم ــن
ال ـ ــواج ـ ــب ع ـل ــى مـ ــن ي ـع ــد أغ ـن ـيــة
لألطفال أن يتعايش مع مرحلة
الطفولة ،كي يخرج بعمل يمتع
ّ
وينمي أحاسيسه ،وهذا
الطفل
مع األســف غير مــوجــود ،إضافة
ا لـ ـ ــى أن األداء ي ـج ــب أن ي ـكــون
بـصــوت األط ـف ــال كــي يتعايشوا
معه وليس بصوت الكبار".
• ِّ"أنصح الفنان بالزواج ،ألنه
إذا وفق بزوجة مثالية ستضفي
على حياته جــوا يجعله معطاء
لفنه .مع األسف أن البعض يظن
أن زواج ال ـف ـن ــان م ـع ـنــاه ضـيــاع
جمهوره".

«شوصف فيك»
من أغنياته الجميلة "شوصف
ف ـي ــك" ،وه ــي م ــن ك ـل ـمــات الـشـيــخ
خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،وألـ ـ ـح ـ ــان
عبدالرحمن البعيجان ،وتقول:
شــو صــف فيك شخللي منك /
طيبة قلبك وضحكة سنك
واال شـعــرك يــا حبيبي  /اللي
غطى كل ما منك
قلبي غنى في جمالك  /أتغزل
في هواك
م ـ ــا هـ ـت ــف بـ ـس ــم ب ـ ــدال ـ ــك  /أو
تناساك ونساك
أنـ ـ ــت أيـ ــامـ ــي ال ـج ـم ـي ـل ــة  /مــن
أشوفك زال همي
وارفـ ـ ـ ــع إي ـ ـ ــدي ل ــإل ــه  /اط ـل ـبــه
يخليك ّ
يمي
ما تفرقنا الوشاة  /أنت أيامي
الجميلة

توقف عن الغناء
أعلن جاسم عام  1974توقفه
عــن الغناء نهائيا ،بعدما أثــرى
المكتبة الموسيقية والغنائية
بــأج ـمــل األغ ـن ـي ــات ،وأرج ـ ــع ذلــك
إلــى أسباب كثيرة ،منها :اللحن
ال ــرخ ـي ــص ،وال ـك ـل ـمــة الـمـبـتــذلــة،
وعدم وجود الملحن الذي يفهمه
جيدا .وكان آخر لحن سجله في
إذاعة الكويت قبل اعتزاله أغنية
بعنوان "خلي حسين" ،من ألحان
عبدالرحمن البعيجان.

ً
ً
ً
شادي الخليج :كان مربيا فاضال لم يدخر وسعا في خدمة التعليم

شادي الخليج في أحد األوبريتات

جاسم في أحد األوبريتات الوطنية

ارتبط رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الفنان
عـبــدالـعــزيــز الـمـفــرج الـمـلـقــب بـ ـ "شـ ــادي الخليج"
بعالقة متميزة بالفنان ا لــرا حــل حسين جاسم،
وقال إن الراحل يعد أحد أبرز األصوات الكويتية
فــي ف ـتــرة الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات مــن الـقــرن
الماضي ،فقد حباه الله جمال المظهر وعذوبة
الصوت ،عالوة على الخلق الدمث.
وتـ ـح ــدث ال ـم ـف ــرج ع ــن ال ـج ــان ــب الـ ـت ــرب ــوي فــي
حـيــاة الــراحــل ،مـشـيــرا إلــى أنــه عــرفــه خــال عمله
ً
في وزارة التربية ،فقد كان مدرسا لمادة التربية
الموسيقية ،وكان من خيرة المعلمين ،وقد تدرج
ً
في المناصب إلــى أن أصبح مــديــرا نظرا لتميزه
وتفانيه في العمل.
واستطرد في الحديث عن النظام والدقة اللذين
ً
انتهجهما الراحل في عمله ،موضحا :حينما كنت
أزور المدرسة التي يعمل بها ،كنت أشعر برغبة
جامحة في المكوث فيها أكثر وقت ممكن ،بسبب
جمال المدرسة ومرافقها وفصولها ،عالوة على
الـنـظــام والــدقــة واالنـضـبــاط فــي الـفـصــول وغــرف
المدرسين واإلدارة ،فكل هذه األمور كانت تحسب

ً
ً
ً
له ،فهو كان مربيا فاضال لم يدخر وسعا في خدمة
التعليم أثناء عمله ،ونظرا لمكانته المرموقة كانت
وزارة التربية ترشحه لبعض المهمات الجسيمة.
وتذكر المفرج التفاني في العمل والقدرة على
مجابهة الصعاب وتقديم اإلنجاز ،قائال" :بوعلي
ً
لم تثنه يوما جسامة المهمة أو صعوبتها ،بل
ً
كان يمسك بزمام األمور هادفا إلى إنارة الطريق
ً
لآلخرين ،متجشما عناء المشقة وبعد المسافة،
وأذكــر أنــه في إحــدى الـمــرات رشحه المسؤولون
في وزارة التربية إلــى إدارة إحــدى الـمــدارس في
منطقة ا ل ـج ـهــراء التعليمية ،بـسـبــب صعوبتها
وعدم تمكن اآلخرين من حسن إدارتها ،فكان هو
ً
مثاال لاللتزام ،فقبل المهمة عن طيب خاطر ،وكان
بإمكانه االعتذار ،لكن الرغبة في تحقيق اإلنجاز
الصعب كانت أقــوى ،فقد قبل التحدي وأثبت أن
المربي الفاضل ال يخشى بعد المسافة ،حيث إن
الـمــدرســة الـجــديــدة بعيدة عــن بيته ،فكان يقطع
العديد من الكيلومترات لبلوغ الهدف األسمى في
توفير بيئة تربوية للنشء".
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ثقافات

متحف الجامعة األميركية في بيروت في ذكرى تأسيسه الـ 150

تنوير

• مقتنيات نادرة يروي قصتها فيلم وثائقي ومعرض وندوة عالمية

ظاهرة
«مو صالح» ()2
د .أيمن بكر
يستحق النجاح أن نبحث عن أسبابه ،لعلها تسهم
في فهم الحالة المتردية التي تسم الثقافات العربية.
وقد وقفنا عند العب الكرة محمد صالح الذي تحول
إلى ظاهرة يتعلق بأذيالها كثيرون من باب البحث عن
أمل ،أو من باب االستخدام السياسي والتفاخر القومي
الساذج .ركز المقال السابق على فكرة المعادلة التي
حققها صالح بال تشنج بين ثقافته الخاصة والثقافة
الغربية التي أخذ بأسبابها لتحقيق نجاحه المبهر.
وأود هنا الــوقــوف عند أسـبــاب أخــرى أحسبها وراء
ظاهرة "مو صالح".
ح ـي ــن فـ ــاز ال ـع ــال ــم األم ــريـ ـك ــي الـ ــراحـ ــل ذو األصـ ــول
المصرية أحمد زويل بجائزة نوبل في الفيزياء ،تعالت
في الثقافات العربية األ صــوات التي تمجد عبقريته
وتفرده الفذ ،وحاول كثيرون إلصاق منجزه بجينات
قومية تجلت في شخصه ،لكنه في كل أحاديثه بدا
أكثر ه ــدوء ا مــن المحتفين بــه ،ولفت نظري إ صــراره
على فكرة أساسية رآها الرجل وراء نجاحه ،وهي روح
الفريق ،والعمل الجماعي الذي لواله ما وصل إلى ما
وصل إليه .ردد زويــل كثيرا الفكرة دون أن تلقى يدا
تأخذها وتحاول استنباتها في تربة الثقافات العربية
الجديبة .نحن نفتقر إلى روح العمل الجماعي ،خاصة
مع ضعف المؤسسات الثقافية والعلمية التي ترعى
تلك الروح ،ونميل إلى اقتناص الفرص لتمجيد الفرد
ومن ورائه كومة من القيم البالية ،وعلى قمتها فكرة
العبقرية الممتدة في عرق بعينه ،أو جماعة بعينها
بغض النظر عن الظرف التاريخي/الثقافي الذي يسمح
بتشكل تلك العبقرية وازدهارها ،أو ربما قضى عليها
في مهدها ،بفرض أن لها وجودا فطريا ممنوحا في
الجينات.
وف ــي مــواج ـهــة ط ــوف ــان االح ـت ـف ــاء بـشـخــص محمد
ص ـ ــاح وب ـم ــوه ـب ـت ــه ال ـك ـب ـي ــرة ،أص ـ ــر ال ــاع ــب ف ــي كــل
حواراته التي شاهدتها على إرجاع الفضل باألساس
للفريق وال ـظــروف الـجـيــدة الـتــي تـتــوافــر فــي السياق
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،م ـث ــل وجـ ـ ــود مـ ـ ــدرب ع ـل ــى ق ـ ــدر ك ـب ـيــر مــن
الجدية واالحتراف ،ووجود نظام عام يدعم المواهب
وال يـحــاربـهــا ،حتى إن كــان الــدعــم بـهــدف االستثمار
والربح .وبمثل ما حدث مع زويل ،لم تحاول الثقافات
العربية فــي جــل مــا كتب عــن صــاح أن تنتبه لقيمة
العمل الجماعي و روح الفريق التي تطورت في ظاللها
موهبته ،و هــو أ مــر يشير إ لــى رغبة تلك الثقافات في
اس ـت ـغــال ن ـجــاح ال ــاع ــب اس ـت ـغــاال ســري ـعــا س ـهــا ال
يحاول اكتشاف األسباب األكثر عمقا واألخذ بها.
م ــا س ـبــق ال يـعـنــي أن "م ــو صـ ــاح" ش ـخــص خــامــل
صنعته الظروف ،بل على العكس تماما ،فالدعم الذي
يلقاه ال يتم تقديمه إال بشرط العمل الجاد ا لــدؤوب
على مستويين :مستوى المهارة المهنية ،ومستوى
الــوعــي الــذي يسند تلك الـمـهــارة .فمن زاويــة المهارة
ال ـم ـه ـن ـيــة ،ق ــال ص ــاح إن ــه يـقـســو ع ـلــى نـفـســه يــومـيــا
بمزيد من التدريبات ،بما ال يقل عن ساعتين أكثر من
المطلوب منه ،كما لم يكن غريبا أن يقول صالح في
أحد الحوارات إنه محب للقراء ة ،وإنه ال يتوقف عنها،
في مجال علم النفس خاصة .وهنا أنصح من يبحث
عــن ســر الـظــاهــرة "مــو صــاح" أن يبدأ بحثه مــن قيم:
العمل الجاد ،الوعي الذي يعمل صاحبه على تطويره،
وروح الفريق ،بدال من التفاخر الفارغ بشخص جاء
تفوقه بعد االنفالت من ثقافات معادية لإلبداع.

ِّ
ضمن سلسلة احتفاالته بالذكرى  150على تأسيسه ،ينظم المتحف األركيولوجي في الجامعة األميركية في بيروت خالل شهر يونيو الحالي ندوة
متاحف في العالم ،من بينها :المتروبوليتان ،والبريطاني ،واللوفر ،وبرلين ،وبروكسل،
بعنوان {من مجموعة إلى متحف} ،يشارك فيها مديرو أكبر عشرة ً
وأثينا ،والقاهرة ،واسطنبول ...وكان المتحف األركيولوجي احتفل أخيرا بإطالق فيلم وثائقي تاريخي ومعرض يسلطان الضوء على تاريخه.
بيروت  -ةديرجلا

•

يـ ـ ـن ـ ــدرج الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ــوث ــائـ ـق ــي
والمعرض كجزء من النشاطات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــف
بالتعاون مع أصدقاء المتحف
األرك ـ ـ ـيـ ـ ــولـ ـ ــوجـ ـ ــي خـ ـ ـ ــال 2018
ً
ً
احـتـفــاال بـمــرور  150عــامــا على
تأسيسه .يمكن للمهتمين زيارة
المعرض ومشاهدة الفيلم لغاية
 24يوليو المقبل.

قصة ّ
مصورة

يـ ــروي ال ـم ـعــرض ،ع ـلــى شكل
ل ــوح ــة ج ـ ــداري ـ ــة ،ق ـص ــة مـتـحــف
الجامعة األميركية فــي بيروت
م ـن ــذ تــأس ـي ـســه ف ــي عـ ــام ،1868
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوره ع ـ ـلـ ــى أي ـ ـ ـ ــدي ت ـس ـعــة
ً
م ــدي ــري ــن ،ك ــذل ــك ي ـع ــرض قـطـعــا
أثــريــة وجـيــولــوجـيــة وطبيعية
كـ ــانـ ــت م ـ ــن أول ـ ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــات
المتحف.
عـ ــام  ،1902ت ــرك ــز الـمـتـحــف
ف ــي قــاعــة «ب ــوس ــت هـ ــول» وضــم
ث ــاث م ـج ـمــوعــات :ع ـلــم اآلثـ ــار،
وال ـ ـج ـ ـيـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي .وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام ،1964
خ ـصــص م ــدي ــره آن ـ ــذاك الـطــابــق
ً
األرضـ ــي ح ـصــريــا لـعـلــم اآلثـ ــار،
ثم في عام  ،2006ترأست مديرة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــف الـ ـح ــالـ ـي ــة د .ل ـي ـلــى
ب ــدر عملية الـتـجــديــد الـكـلــي له
بتحويل واج ـهــات الـعــرض فيه
بالكامل مع تحديث المعلومات
الـ ـ ـنـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــوضـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة.
أمــا الفيلم ( 13دقـيـقــة) ،فيروي
تـ ــاريـ ــخ ال ـم ـت ـح ــف فـ ــي مـحـيـطــه
الحضاري واألكاديمي بأسلوب
ومسل ،من إخراج فيليب
مبتكر
ٍ
عرقتنجي.
ف ــي ت ـع ـل ـيــق ل ــه حـ ــول الـفـيـلــم
أوض ـ ـ ــح ع ــرق ـت ـن ـج ــي{ :ت ـت ـع ــرف
إلـ ــى الـ ـمـ ـك ــان ،وال ـق ـط ــع األث ــري ــة
ف ــي ال ـع ـم ــق .ال ت ــراه ــا فـحـســب،
بل تعرف قصتها ومدى أهمية
كـ ـش ــف تـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــو مــا

عرض الفيلم الوثائقي التاريخي حول المعرض
ـف بــروايــة
اع ـت ـمــدتــه ،إذ ل ــم اك ـت ـ ِ
قـ ـص ــة ال ـم ـت ـح ــف ب ـ ــل قـ ـص ــة كــل
قطعة فيه}.
أضـ ـ ــاف{ :ع ـن ــدم ــا ت ـن ـظــر إلــى
القطع المعروضة في المتحف
ً
ت ـش ـعــر بـ ــأن ث ـمــة روحـ ـ ــا ف ــي كل
ّ
تصورها
واحدة منها ،وعندما
ف ــي ل ـق ـط ــات ق ــري ـب ــة ك ـم ــا فـعـلــت
هـ ـن ــا ،ي ـم ـك ـنــك اإلح ـ ـسـ ــاس ب ـهــا،
العيش معها وسماعها ،وهنا
يكمن السبب ا لــذي دفعني إلى
ً
إعطائها أصواتا ،فالبعض منها
يـضـحــك وال ـب ـعــض أك ـثــر جــديــة،
وهكذا}.

مقتيات نادرة
ينقسم المتحف األركيولوجي
إلى ثالث حقبات أساسية .حقبة
الـعـصــر الـحـجــري حـتــى العصر
ا لـفــار ســي ،وتشمل االكتشافات
األثـ ــريـ ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــود إل ـ ــى تـلــك
الفترة ،وأدوات طعام ،وأسلحة
صيد وهياكل عظمية.
الحقبة الفينيقية ،وتتضمن
ً
أغـ ــراضـ ــا م ـت ـن ــوع ــة ،م ــن بـيـنـهــا

أقـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــة م ـ ـص ـ ـبـ ــوغـ ــة بـ ــال ـ ـلـ ــون
األرجـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي اك ـت ـش ـف ــه
ال ـف ـن ـي ـق ـي ــون فـ ــي م ــدي ـن ــة ص ــور
وأب ــدع ــوا فــي ابـتـكــار قـطــع بهذا
ال ـ ـ ـلـ ـ ــون ،وأكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن ذل ـ ـ ــك ف ـقــد
ب ـهــروا الـعــالــم الـقــديــم وص ــدروا
منتجاتهم إليه .كذلك تتضمن
هذه الحقبة أواني زجاجية تميز
الفينيقيون بصناعتها كانت
تستخدم لتصدير زيت الزيتون.
يـ ـ ـض ـ ـ ّـم ال ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ـثـ ــالـ ــث مــن
الـمـتـحــف مـقـتـنـيــات م ــن مــديـنــة
ً
تــدمــر األثــريــة ال ـســوريــة ،وآث ــارا
فرعونية ونماذج عن طقوسهم
ف ــي دفـ ــن ال ـم ــوت ــى وال ـت ـح ـن ـيــط،
ولوحة فسيفسائية اكتشفت في
أنـطـلـيــاس فــي ضــاحـيــة بـيــروت
الشرقية ،وزخارف لفن العمارة
ً
اإلس ــام ــي ،وآثـ ـ ــارا وب ـقــايــا قبة
ال ـص ـخ ــرة ف ــي ال ـ ـقـ ــدس ،إض ــاف ــة
إ ل ــى أدوات كــا نــت تستخدم في
تلك الفترة.

أقدم جمجمة في التاريخ
ي ـضـ ّـم الـمـتـحــف فــي الـطــابــق

منشورات ونشاطات
يـصــدر المتحف جريدة مرتين فــي السنة
ينشر فيها نشاطات وفعاليات تقام فيه أو
ً
خ ــارج ــه ،ف ـضــا ع ــن م ـن ـش ــورات ومـطـبــوعــات
في مجال اآلث ــار .كذلك ينظم المتحف أربع
ورش ــات عـمــل فــي الـسـنــة مخصصة لألطفال
لتعريفهم إ لــى الحضارات القديمة بطريقة
تفاعلية وعملية ،ور حــات استكشاف دا خــل
ال ـم ـت ـح ــف لـ ـلـ ـط ــاب وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،إذ ي ـت ــواص ــل
مسؤولو المتحف مع  120مدرسة ،ومعارض

أثــريــة آخــرهــا مـعــرض حــول مدينة تــدمــر في
س ــوري ــة .وي ـن ـظــم نـ ــادي {أص ــدق ــاء الـمـتـحــف}
رحالت إلى المواقع األثرية وغيرها.
ً
وفي المتحف أيضا {متجر المتحف} الذي
يحوي مقتنيات من كتب وأقمشة وتذكارات،
ومعروضات فنية من لوحات ونقوش وجواهر
وأقمشة مصنوعة بــأ يــدي حرفين لبنانيين
مشهورين ،تمزج بين الفن المعاصر وفنون
الحضارات القديمة.

ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم ت ــوس ـي ـع ــه
عـ ـ ـ ــام  ،2006عـ ـ ـم ـ ــات ن ـق ــد ي ــة
م ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ـل ــى م ـ ــر ال ـع ـص ــور
القديمة :الرومانية ،واألموية،
والـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـفـ ــاط ـ ـم ـ ـيـ ــة
وا ل ـع ـث ـم ــا ن ـي ــة ،وأدوات صـيــد
وأسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة
تطورها عبر العصور ،وأدوات
ً
تجميل وزينة وأختاما كانت
ت ـس ـت ـخــدم ف ــي م ــراح ــل زم ـن ـيــة
مختلفة.
كذلك يحتوي المتحف على
هيكل عظمي إلنسان يعود إلى
حقبة ما قبل التاريخ اكتشف
ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ف ــي مــوقــع
م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث ك ـل ـي ــة الـ ــزراعـ ــة
أوان فخارية وضعها
و حــو لــه
ٍ
ذووه ل ـيــأكــل م ـن ـهــا ف ــي حـيــاة
ً
ما بعد الموت ،فضال عن أقدم
جمجمة بشرية يعود تاريخها
إلى  35ألف سنة ،ونموذج لما
اعتمده أطباء األسنان األوائل
يسمى {فك جورج} ،وهو عبارة
عن جمجمة بشرية تبرز فيها
أس ـن ــان ال ـفــك الـسـفـلــي يحيطه
سـلــك ذهـبــي اسـتـخــدم لمنعها
من السقوط.
يرجع الفضل إ لــى المتحف
وفريقه في اكتشافات تاريخية
ّ
مـهـمــة ع ـلــى أرض ل ـب ـنــان كـتــل
ا لـ ـ ـغ ـ ــزال فـ ــي ا لـ ـبـ ـق ــاع (،)1956
وحفريات وسط مدينة بيروت
األثرية ومواقع أثرية في صور
والبقاع.

ُ
الجزر البشرية!
مسفر الدوسري
هل ال بد من "آخــر" لنا يكملنا في هــذه الحياة؟! هل
ال بـ ّـد مــن آخــر يقاسمنا أنفاسنا ،وأســرارنــا ،ووســادة
أحالمنا ،والمساحة الصغيرة داخلنا ،والتي نلجأ إليها
للهروب من ...سوانا؟!
"آخ ــر" يظهر فـجــأة أم ــام أعيننا مــن ال مـكــان ُ
ويــربــك
سالمنا الذاتي ،وهدأة أرواحنا ،ويلزمنا بإعادة النظر
باتفاقيات الصلح ومعاهدات السالم التي كنا عقدناها
م ــع أنـفـسـنــا قـبــل ظ ـه ــوره ف ــي طــريـقـنــا ،ويـجـبــرنــا على
مراجعة أولوياتنا الحياتية؟!
"آخر" نضطر بسببه إلى إعادة "صياغتنا" من جديد،
وإج ــراء الـتـعــديــات الــازمــة علينا لنصبح نحن وهو
ً
ً
ً
شخصا واحدا؟! هل هذا "اآلخر" والمسمى أحيانا شريك
الحياة ضرورة لن تستقيم الحياة بدونها؟! هل حقيقي
ً
أننا لن نشعر بالطمأنينة واألمان ما لم نتفيأ قلبا آخر،
ّ
وبدوره يظلنا ذلك القلب بظله؟! وهل ربما لهذا لم يخلق
الله في جوف امرئ قلبين ليظل في سعي دائم في هذه
ً
الحياة بحثا عن القلب اآلخر؟!
هـ ـ ــل ن ـ ـحـ ــن ع ـ ـ ــاج ـ ـ ــزون عـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،م ـس ـت ـم ـت ـع ــون
ٌّ
مكتف بذاته وبــدون إقحام "آخــر" من
بفردانيتنا؟ ،كــل
ٍ ً
خــارجـهــا لـيـكــون وسـيـطــا بينه وبـيــن نـبـضــه؟! مــذاهــب
فلسفية مـ ّـجــدت الـفــرديــة ووج ــدت فيها "كونية تسمح
للعبقرية األصلية أن تنمو" كما يقول جيمس أليشاما
س ـم ـي ــث ،وأتـ ـ ــت االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـمــذه ـلــة
والسريعة ،والتي عــززت الشعور بقدرة الفرد على أن
ً
يـكــون م ـعــزوال عــن الـحـيــاة دون أن ينفصل عــن كــل ما
يحدث فيها ،وقدرته على أن يكون بمفرده ،جزيرة نائية
ً
بمقاييس رغباته تماما  ،يأتيه المأكل والملبس وكل
احتياجاته األخرى إلى باب منزله ،بل والعمل من مخدع
منزو في ركن في الحياة بين مليارات من "الجزر
نومه،
ٍ
التكنولوجيا
ـت
ـ
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ـ
خ
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ـ
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ـ
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ـ
ـ
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ـ
ي
ـر
الـبـشـ
ّ
ً
ً
تعديال خطيرا على سلوك اإلنسان المعاصر ،يتمثل
في مقدرته على "االستغناء" واالكتفاء بذاته ،بتوفير
البدائل التكنولوجية ،كل ما قد يفعله اآلخر لنا بإمكاننا
ّ
الحصول عليه عن طريق التكنولوجيا ،شاركناها جل
أوقــات ـنــا ،وأبـقـيـنــا سـقــط الـلـحـظــات لــآخــر ،فـهــي تملك
من اإلغــواء والسحر أكثر مما يملكه البشر ،فلم نملك
سوى الوقوع في أسرها ،نصدقها أكثر ،نثق بها أكثر،
ّ
نتحمل فـقــد بـشــر آخ ــر مــا شــاء
نــرتـجــي رضــاهــا أك ـثــر،
الزمن ،ولكن سنفقد صوابنا لو فقدنا شبكة اإلنترنت
ّ
ســاعــات م ـعــدودة ،كــأنـمــا الـفــرديــة الـتــي جــذرتـهــا فينا،
واالستغناء الذي أوهمتنا به هو استغناء اإلنسان عن
إنسان آخر فقط ،وليس ّ
عما ســواه ،أصبحت عالقاتنا
اإلن ـســان ـيــة ال ـم ـبــاشــرة ه ـشــة وقــاب ـلــة لـلـكـســر وســريـعــة
الذوبان ،وعلى الرغم من فضل التكنولوجيا في ابتكار
مــا لــم يـكــن يـتـصــوره عـقــل ع ــادي مــن وســائــل االتـصــال
بـكــل األش ـكــال بيننا ،فــإنـهــا وف ــرت فــي الــوقــت ذات ــه كل
ّ
ما يشغلنا عن التواصل مع كل ما هو انساني ،إال في
الحدود الدنيا ،بما في ذلك التواصل مع أنفسنا ،منحتنا
العزلة ولكنها لم تمنحنا الخصوصية ،التكنولوجيا لم
تمنحنا التواصل ،وإنما ّ
سهلت الوصول ،اختصرت لنا
الحياة في شبكة "واي فاي" ،ولكنها حياة خالية الطعم،
ًّ
واقعيا مع ...أناس آخرين ،هي
فالحياة هي ما نعيشه
ما ينمو تحت بصائر قلوب متحدة وأبصار متعانقة،
ً
ً
وتصبح أجمل عندما تكون عمرا مغزوال بآخر!
ّ
ّ
ً
لكي نتمتع بالحياة قليال ،ال بد أن نتخفف من قدرتنا
ً
على االستغناء عن آخر ...كثيرا!

إصدار

«كتاب السعادة»

لماذا تعتبر السعادة بعيدة المنال؟ البحث عن هذا الجواب
قاد الدكتورة أميت سوود إلى مسيرة قابلت فيها المئات من
والمتنورين الروحيين ،وقراءة آالف صفحات
العلماء والفالسفة
ّ
البحوث والكتب ،والتعلم من تجربة آالف المرضى والطالب
خالل أكثر من عقدين ،وأصدرت خالصة أبحاثها في كتاب {كتاب
ً
السعادة} الصادر حديثا عن {الدار العربية للعلوم ناشرون}.
تالحظ المؤلفة أن معظم ما يعانيه اإلنسان ال ذنب له فيه،
ّ
ت ـقــول{ :تصميم أدمـغـتـنــا وعملها ي ــول ــدان الـضـغــط النفسي،
فالدماغ يعمل بمثابة آلة ذات موهبة عالية في إيجاد األخطاء.
ّ
األفكار والعواطف التي نولدها على مدار الساعة تسعى إلى
ً
تأمين أمننا الشخصي ،أمــا الـسـعــادة فغالبا مــا نتجاوزها
ً
ً
باعتبارها هدفا ثانويا ( ،)...وأدركت أنه بسبب ميل عقولنا إلى
استبعاد الخير ،لم تعد متع الحياة بعد فترة تجلب المتعة لنا،
وباتت تفشل في تأمين سعادة مستمرة .لقد ساعدني كل ما
عرفته على الوصول إلى استنتاج مهم :قد يجلب لي السعي وراء
االمتنان والتعاطف سعادة أكبر من السعي وراء السعادة ذاتها}.
في جديدها عرضت المؤلفة تطويرها {برنامج القدرة على
ّ
المتميز بخصائص فــريــدة فهو علمي ،ومـبـ ٍـن على
التكيف}،
المهارات ،وبسيط ،وقابل للقياس ،ويتالءم مع نمط حياة القرن
الحادي والعشرين.
ً
ً
يعتبر الكتاب برنامجا بسيطا يعي انشغاالت الحياة اليومية.
ْ
عندما يتصفحه القارئ سيجد رمز وجوه مبتسمةَ .يت َبع كل
رمز ممارسة محددة يمكنها أن تزيد من سعادته.

توابل ةديرجلا
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ألف ليلة وليلة

جعفر البرمكي والضيف المحتال

١٩
()30 - 22

تستكمل شهرزاد حكايات الليالي العربية ،وتنتقل في هذا الجزء إلى حكايات الملوك والسالطين واألمراء،
وما يدور في قصورهم ،وبين حاشيتهم وجواريهم .تحكي عن كبير البرامكة في عصر الخلفاء العباسيين ًيحيى
بن خالد وبالط الشعراء ،وعن جعفر البرمكي وسعيد بن سالم الباهلي ،الذي اشتدت به الحال ،وضاق ذرعا
بإلحاح الدائنين وذلك في زمن الخليفة هارون الرشيد .كما نتعرف إلى قصة الخليفة المأمون الذي أراد هدم
األهرامات التي شادها الفراعنة فعثر على كنز يثنيه عن فعلته.
القاهرة  -ةديرجلا

•

الجود والسخاء
وإجزال العطاء
للشعراء يقابل
بالنكران

لـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة
وال ـس ـب ـع ــون ب ـع ــد األربـ ـعـ ـمـ ـئ ــة ،قــالــت
شهرزاد :يحكى أيها الملك السعيد ،أن
يحيى بن خالد كبير البرامكة الوزراء
فــي عـصــر الـخـلـفــاء الـعـبــاسـيـيــن ،كــان
ً
مشهورا بالجود والسخاء  ،وأجــزال
ال ـم ـك ــاف ــأة وال ـع ـط ــاء ل ـل ـش ـع ــراء .وك ــان
ال ـنــاس يـقـصــدونــه لــذلــك مــن مختلف
األنـ ـح ــاء .فــات ـفــق أن ج ـمــاعــة م ــن أهــل
خ ــراس ــان ج ـل ـســوا ي ـت ــذاك ــرون أخ ـبــار
ال ـك ــرم ــاء ،فـلـمــا ج ــاء ذك ــر يـحـيــى ،قــال
أحدهم :إنه والله لكما قال الشاعر:
ول ــو ل ــم ي ـكــن ك ـفــه غ ـيــر روح ــه
لـجــاد بـهــا فليتق الـلــه سائله
واف ـ ــق أك ـث ــر ال ـح ــاض ــري ــن ع ـلــى ذل ــك،
وأخـ ـ ــذوا يـتـنــافـســون ف ــي وص ــف كــرمــه
وسـخــائــه وأري ـح ـتــه ،إل ــى أن ق ــال واحــد
منهم :إن الحكم الصادق ال يكون إال عن
مشاهدة وعيان ،وأنا قد رأيت بنفسي
هذا األمر .وذلك أني سافرت إلى بغداد
منذ حين ،وفيما أنا بالقرب من قصره
هناك ،رأيت جماعة من الشعراء يهمون
بدخوله ،فدفعني الفضول إلى الدخول
معهم.
ول ـم ــا مـثـلـنــا ب ـيــن ي ــدي ــه ،استقبلنا
ً
مرحبا ،وأخذ يستمع في تواضع وحياء
إلى القصائد التي مدحوه بها ،وكلما
انتهى أحدهم من إنشاد قصيدته ،أمر
له بألف دينار .إلى أن جاء الدور ّ
علي،
فــوقـعــت فــي ح ــرج شــديــد ،مــا عليه من
مــزيــد ألنــي لست بشاعر ،ثــم أدركتني
رحمة الله ،فانحلت عقدة لساني ،وقلت
له :أصلح الله األمير ،إني رأيت أال أنظم
قصيدتي إال في قصرك ،وبعد رؤيتك.

فضحك وأ م ــر ب ــأن تخصص بالقصر
غرفة إلقامتي ،ورتــب بعض المماليك
والـ ـج ــواري لـخــدمـتــي .وقـ ــال لصاحب
خزانته :احمل إليه كل يوم ألف دينار.
ثــم حدثتني نفسي بــأن أه ــرب بها،
ً
فحملتها وغادرت القصر ليال ،وخشيت
أن أب ـق ــى ف ــي بـ ـغ ــداد فـيـنـكـشــف أم ــري
وســاقـتـنــي الـمـقــاديــر بـعــد يــومـيــن إلــى
الميناء ،فوجدت سفينة تهم بالسفر،
ً
فركبتها متنكرا في زي التجار .ولما
أقلعت بنا السفينة قمت أتمشى على
ً
ظهرها ،فــإذا بي أجد جارية ومملوكا
ممن كــانــوا فــي خدمتي بقصر يحيى
ف ــي بـ ـغ ــداد وحـ ـم ــدت ال ـل ــه ع ـلــى أنـهـمــا
لــم يعرفاني ،بعدما غيرت هيئتي ثم
جـلـســت عـلــى مـقــربــة مـنـهـمــا ،وأره ـفــت
أذني لسماع حديثهما ،وكانت دهشتي
عظيمة حينما سمعتهما يرددان اسمي،
ويتمنيان لــو قــابــانــي كــي يشكراني.
ولم يسعني بعد ذلك إال أن نهضت من
مـكــانــي ،وتــوجـهــت إليهما وعرفتهما
حقيقة أمري وشأني ،فقاما وعانقاني
وقـبــانــي ...ثــم أخـبــرانــي بــأن سيدهما
لما علم بمغادرتي قصره ،أبدى أسفه
الشديد النصرافي ،وقال :والله لو أقام
في ضيافتي طوال عمره ،ما نقصت من
ً
ً
راتبه درهما .ثم أعتقنا جميعا إكراما
ً
لــك ،وتقديرا لخدمتنا إيــاك ،وأمــر لكل
منا بألف دينار.
لما سمع الخراسانيون قصة زميلهم
مع يحيى بن خالد البرمكي ،تعجبوا
غــايــة الـعـجــب ،وقــالــوا :حقا لقد صدق
الشاعر الذي قال فيه:
سألت الندى :هل أنت حر؟ فقال :ال
ولكنني عبد ليحيى بن خالد

ح ـي ــان ــي :هـ ــذا ك ـت ــاب إل ـي ــك ي ــا س ـي ــدي.
ً
ً
ثــم نــاولـنــي كـتــابــا مختوما ففضضته
وتـلــوتــه ،وإذا هــو مــن جعفر والفضل،
وف ـي ــه يـ ـق ــوالن :ل ـقــد أب ـل ـغ ـنــا أم ـ ــرك إلــى
الخليفة ،فأمر بأن نحمل إليك من بيت

فقلت :شراء؟ قال :حاش ،وإنما
توارثني عن والد بعد والد

الباهلي وجعفر البرمكي
لما كانت الليلة السادسة والسبعون
بـعــد األربـعـمـئــة ،قــالــت ش ـهــرزاد للملك
شـهــريــار :بلغني أيـهــا الـمـلــك السعيد،
ً
أن سـعـيــدا بــن ســالــم الـبــاهـلــي ،تحدث
عن مآثر البرامكة قبل نكبتهم في زمن
الخليفة هــارون الرشيد .فقال :اشتدت
بي الحال في سنة من السنين ،وضقت
ً
ذرع ــا بــإلـحــاح الــدائـنـيــن ،فقصدت إلى
عبد الله ابن مالك الخزاعي ،وصرحت له
بما أنا فيه من ضيق الحال ،وقلة المال،
فقال لــي :مالك مخرج من ضائقتك إال
بأن تقصد جعفر البرمكي.
ق ــال سـعـيــد بــن ســالــم الـبــاهـلــي :لما
سمعت هذه المشورة ،أخذني الغضب
وقلت للخزاعي :الموت أهون عندي من
أن أذل كبريائي ألحــد البرامكة .ولكنه
مــا زال يلح َّ
علي حتى قبلت مشورته،
وخرجت من عنده فتوجهت إلى جعفر
فــي دار ال ـ ــوزارة ،ول ــم يـكــن فــي مجلسه
في تلك الساعة غير الفضل بين يحيى
أخ ـي ــه .لـمــا قـصـصــت عـلـيـهـمــا قصتي،
وبـثـثـتـهـمــا ش ـكــاي ـتــي ،ق ــال ل ــي جـعـفــر:
ساعدك الله بعونه ،وأغـنــاك عن خلقه
بكرمه ومنه ،وأجزل لك من بره وخيره،
ما يكفيك سؤال غيره .إنه على ما يشاء
قدير ،وبعباده لطيف خبير .وقــال لي
الفضل مثل قوله.
ً
من ثم ،انصرفت من عندهما غاضبا،
ً
وذهبت إلى صاحبي الخزاعي معاتبا
ً
مؤنبا .ثم رجعت إلى داري ،وقد ضاق
ص ـ ــدري وتـبـلـبـلــت أف ـ ـكـ ــاري .ف ـمــا كــدت
أصــل إليها حتى وجــدت ببابها قافلة
من الجمال والبغال ،وبجانبها غلمان
وخــدم ينزلون عنها األحـمــال .ثم أقبل
أح ــده ــم حـيــن رآن ـ ــي ،وقـ ــال ل ــي ب ـعــد أن

المال ألف ألف درهم ،لتؤدي منها دينك،
وألف ألف درهم لتصلح بها شأنك وقد
ً
أرسلناها إليك ومثلها معها ،تقديرا
لفضلك والسالم!

المأمون يريد
هدم األهرام التي
شادها الفراعنة
فيعثر على الكنز

الباهلي يغضب
من البرامكة
والخليفة يأمر
له بألفي دينار

المأمون واألهرام
لما كانت الليلة السابعة والسبعون بعد األربعمئة،
قالت شـهــرزاد للملك شهريار :مما يحكى أيها الملك
السعيد ،أن الخليفة المأمون لما دخل مصر ،أراد هدم
ً
األهرام التي شادها الفراعنة فيها ،وأنفق في ذلك أمواال
عظيمة ،ولكنه لم يقدر إال على فتح طاقة صغيرة في
ً
الهرم األكبر منها .ويقال إنه وجد في هذه الطاقة أمواال
بقدر األموال التي أنفقها في فتحها ،ال تنقص عنها وال
تزيد درهما .فتعجب من ذلك ،وعدل عن هدمها.
وهــذه األه ــرام عددها ثالثة ،وهــي تعد من عجائب
ً
الدنيا ،وال يوجد بناء في العالم يضارع بناءها إحكاما
ً
وإتقانا وهندسة .وقد جعلت مربعة القاعدة ،مثلثة فيما
فوقها مع انحدار من أعالها إلى أسفلها .وكان يقال إنها
تحتوي على مقابر لملوك مصر األولين ،وبها مخازن
خـفـيــة مـنـحــوتــة فــي الـصـخــر ،بـهــا كـثـيــر مــن الـجــواهــر
واألمـ ـ ــوال واألس ـل ـحــة والـتـمــاثـيــل واألوانـ ـ ــي واألدويـ ــة
واألشربة واألطعمة وغيرها .وقد نقشت على أحدها
أخبار الكهنة والسحرة وفنونهم وعلومهم في ألواح
بديعة الصنع والزخرفة ،وزينت جدرانها من الداخل
برسوم وتماثيل لتعليم مختلف المهن
والـحــرف والصناعات والفنون،
وج ـع ـل ــت ف ـي ـه ــا ط ــاس ــم ك ـث ـيــرة
لحفظها إل ــى مــا ش ــاء ال ـلــه .وقــد
قال في وصفها أحد الشعراء:
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها
من بعدهم فبألسن البنيان
أو مـ ــا تـ ـ ــرى الـ ـه ــرمـ ـي ــن قــد
بقيا ولم
يتغيرا بطوارق الحدثان؟
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر آخ ـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
وصفها:
أنظر إلــى الهرمين واسمع
منهما
ما يرويان عن الزمان الغاير
لو ينطقان ألخبرانا بالذي
فعل الزمان بأول وبآخر

كذلك وصفها شاعر آخر فقال:
خـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي :ه ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء بـ ـنـ ـي ــة
تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــارع ف ـ ـ ــي إت ـ ـقـ ــان ـ ـهـ ــا هـ ـ ــرمـ ـ ــي مـ ـص ــر؟
بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ،وك ـ ـ ـ ـ ــل م ــا
عـ ـل ــى ظـ ــاهـ ــر الـ ــدن ـ ـيـ ــا ي ـ ـخـ ــاف من الـ ــدهـ ــر!
وما أحسن قول الشاعر في هذا المعنى.
أي ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـن ـ ـيـ ــانـ ــه
م ـ ـ ــا ق ـ ـ ــوم ـ ـ ــه؟ م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــه؟ م ـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرع؟
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـلـ ـ ــف اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ـ ـ ـهـ ـ ــا
ح ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا ،ويـ ـ ـ ــدرك ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ف ـ ـت ـ ـصـ ــرع
لما كانت الليلة التاسعة والسبعون بعد األربعمئة،
قــالــت ش ـه ــرزاد لـلـمـلــك ش ـه ــري ــار :بـلـغـنــي أيـهــا
الملك السعيد ،أن الخليفة المعتصم بالله
ً
خرج يوما لتفقد الرعية ،ومعه وزيره ابن
حـمــدون .ولــم يــزاال يسيران مــن مكان إلى
مكان ،حتى تعبا من طــول المشي وشدة
الـ ـح ــر ،وك ــان ــا وصـ ــا إلـ ــى زق ـ ــاق لـطـيــف،
فــي ص ــدره دار حسنة الـمـظـهــر ،شامخة
ال ـب ـنــاء تـنـبــئ عـمــا ألصـحــابـهــا م ــن سعة
الثراء .جلسا تحت ظلة عند بابها ريثما
يستريحان.
فـيـمــا هـمــا كــذلــك ،خ ــرج مــن تـلــك ال ــدار
غالمان ،كأنهما لفرط مالحتهما قمران،
وس ـم ـع ـه ـم ــا ال ـخ ـل ـي ـف ــة ووزي ـ ـ ـ ـ ــره وه ـم ــا
يتحدثان ،بما يدل على أن سيدهما حزين
غضبان ،ألنه حتى هذه الساعة ليس عنده
أي أحد من الضيوف .قال المعتضد البن
حمدون :يبدو أن سيدهما من الكرماء ،فال
بــأس من دخولنا لنتناول عنده الغداء.
ثم دعا الغالمين وقال لهما :أستأذنا لنا
سيدكما في النزول عنده ،فنحن تاجران
غريبان.
فرح الغالمان بذلك ،ودخال الدار
ً
فغابا فيها قليال ،ثم خرجا وناديا
ال ـخ ـل ـي ـف ــة وال ـ ــوزي ـ ــر ق ــائ ـل ـي ــن :أي ـهــا
التاجران الغريبان ،إن سيدنا يرحب
بكما ويــدعــوكـمــا إلــى تـنــاول الـغــداء
معه .وما ّ
أتم الغالمان كالمهما حتى

خرج صاحب الدار نفسه لدعوتهما ...فإذا هو شاب وسيم،
عليه ثوب نيسابوري ،ورداء يماني ،وفي يده خاتم من
الياقوت .وأخذ يبالغ في الترحيب بالملك ووزيــره وهو
ً
يحسب أنهما تاجران غريبان ،قائال لهما :والله إن هذا
اليوم عندي ألسعد األيام ،وإن دخولكما داري لهو منتهى
اإلك ــرام .ثــم مضي بهما إلــى مجلس فــي ال ــدار ،فاخترقا
ً
ً
دهيلزا طــويــا مــزخــرف ال ـجــدران ،أدى بهما إلــى بستان
فيه من كل فاكهة زوج ــان ،وأطـيــار تغرد على األغصان،
وماء يجري بميزان ،وقد أعد وسطه مجلس نثر فيه الورد
والريحان ،حول مائدة جمعت من الطعام مختلف األلوان.
ومنها من أنواع الشراب ،كل ما لذ وطاب.
قال ابن حمدون :لما رأى الخليفة ذلك ،أخذه العجب،
وب ــان فــي وجـهــه الـغـضــب ،ثــم جــاء الغلمان بــأبــاريــق من
خــالــص الــذهــب ،فغسلنا أيــديـنــا ،وجلسنا إلــى الـمــائــدة
وصاحب الدار يباسطنا وينادمنا .لما أخذنا من الطعام
كفايتنا ،وب ــدأت ال ـكــوؤس تلعب ب ــال ــرؤوس ،وانتعشت
الـنـفــوس ،وزال مــن وج ــه الخليفة ذل ــك الـعـبــوس ،التفت
الشاب صاحب الدار إلينا وقال لنا :هل لكما أيها التاجران
الكريمان ،في سماع األغاني واأللحان؟
فقال الخليفة :هذا غاية المرام ،وإنا لنشكرك على هذا
اإلك ــرام .ضــرب الشاب بــاب مقصورة عن يمينه بقضيب
من الخيزران ،ففتح وخرجت إلينا منه  10من الجواري
الحسان ،كأنهن الياقوت والمرجان ،وعليهن ثياب فاخرة،
من أنواع الحرير النادرة ،وازدانت كل منهن بحلي ال تقدر
بـثـمــن .ثــم أخ ــذن فــي الـعــزف عـلــى مختلف اآلآلت ،بينما
خرجت من باب آخر  10راقصات ،فرقصن على النغمات.
ثم خرجت بعد ذلك جارية ممشوقة القوام ،وجهها كأنه
ً
البدر التمام ،ونصب لها الغلمان ،عرشا في وسط المكان،
فجلست وحيتنا بــالـنـظــرات ال ـســاحــرات ،واالبـتـســامــات
الفاتنات.
ً
ً
ثم أعطوها عودا فأصلحت منه األوتار ،وعزفت لحنا
ً
رائعا أنسانا كل وقار ،ثم أخذت في الغناء بصوت يخجل
البلبل والهزار ،ولم تزل كذلك حتى سلبت منا األفكار ،ولم
نعد ندري هل نحن في الليل أم في النهار!
وأدركت شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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الكثرة غلبت بطل المصارعة!
كلمة القاضي حكم .وكي يكون الحكم واجب النفاذ ،ينهي حياة إنسان
أو يمنحه فرصة أخرى للحياة ،فعلى القاضي أن يدرس أوراق القضية
التي ينظرها بعناية شديدة .عليه أن ّ
يتعمق في كل جملة وكلمة
وحرف ،كذلك أن يستعرض ما بين السطور ،لتستقر في وجدانه قناعة
بإدانة المتهم أو براءته.
ّ
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة أثرت في
من هنا ،فإن أجندة أي
ٍ
إصداره الحكم النهائي على المتهمين ،أو على أقل تقدير في ًتكوين
النطق بالحكم الصادر ،وهو ما ُيطلق عليه قانونا جملة
قناعته عند ً
نسمعها كثيرا عند صدور األحكام القضائية وهي« :وقد استقر في
وجدان هيئة المحكمة».
ملفات القضايا التي ينظرها القضاة مليئة بأوراق تحتوي على تفاصيل
وحكايات أسهمت بقدر كبير في ارتكاب متهم جريمة ما ،في المقابل
على العكس قد تكون غير ًكافية إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات على
ِّ
الدوافع التي أحاطت بالمتهم
أوراق أخرى تحمل خيوطا عدة تحدد ً
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

عالء حاول حماية
صديقه الضعيف
فتلقى  20طعنة
بعد تكبيله

كان حلم الشاب الرياضي عالء ،ابن مدينة
ك ـفــر ال ـ ـ ــدوار ،ال ـتــاب ـعــة لـمـحــافـظــة الـبـحـيــرة
ً
( 190كيلومترا شمال القاهرة) أن يحصل
على بطولة الجمهورية المصرية في لعبة
ً
المصارعة التي عشقها منذ كان طفالّ .
ّ
حقق الشاب حلمه ولكن السعادة توقفت
هنا ،بل انتهت!
لم يكن حلم الشاب الرياضي عالء بحصد
ً
ب ـطــولــة م ـصــر ف ــي ال ـم ـصــارعــة ب ـع ـيــدا عـنــه،
ً
خ ـصــوصــا أن ــه ح ــاز ل ـقــب ب ـطــولــة محافظة
البحيرة عن جدارة واستحقاق بعدما تغلب
على منافسيه كلهم ،وبدأ يستعد للمشاركة
في بطولة الجمهورية.
كان على الشاب البطل أن يحصر تركيزه
في البطولة واالجتهاد للفوز بها ،ثم يبدأ
البحث عن الخطوة المقبلة ،وهي المشاركة
ف ــي ب ـطــولــة أفــري ـق ـيــا وال ـ ـفـ ــوز ب ـه ــا ،ومـنـهــا
إل ــى الـحـلــم األك ـب ــر ،أي الـمـشــاركــة فــي دورة
ً
األولمبياد المقبلة ،ممثال مصر والحصول
على الميدالية الذهبية!
ً
كان حلم الشاب عالء كبيرا ولكنه لم يكن
ً
مستحيال  .أراد أن يعتلي ذات يــوم منصة
ال ـش ــرف وال ـع ـلــم ال ـم ـصــري يــرتـفــع وال ـســام
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـمـ ـص ــري ي ـ ـعـ ــزف وهـ ـ ــو مـمـســك
بالميدالية الذهبية ،ليكتب اسمه في سجالت
ً
الشرف بحروف من ذهب أيضا...
ال يحتاج تحقيق هذا الحلم إال إلى إرادة
ومثابرة واجتهاد فــي التمرينات ...مــن ثم
وضـ ــع الـ ـمـ ـص ــارع الـ ـش ــاب عـ ــاء م ــع مــدربــه
ً
ً
ً
برنامجا تدريبيا يوميا يبدأ في الخامسة
ً
ّ
صباحا .يتناول البطل إفـطــاره ثــم يتوجه
إلى مقر التمرين حيث يضاعف جهوده في
كل مرة .يعود إلى منزله ،ثم يتناول وجبة
ً
ً
الـ ـغ ــداء وي ــرت ــاح ق ـل ـيــا الحـ ـق ــا ،ل ـي ـعــود إلــى
التدريب مساء.
ن ـظــام ري ــاض ــي صـ ــارم فــرضــه ال ـم ـصــارع
ً
ال ـشــاب عـلــى نفسه لـيـكــون جــاهــزا لمشوار
حياته الرياضية ،الذي يبدأ من القاهرة حيث
بطولة الجمهورية للمصارعة.

فوز
وسـ ــط ح ـشــد ج ـم ــاه ـي ــري ،أع ـل ــن ال ـمــذيــع
في الصالة المغطاة في القاهرة فــوز عالء
طالب الثانوية العامة ببطولة الجمهورية
ل ـل ـم ـصــارعــة ...كــانــت فــرحــة الـبـطــل وأقــاربــه
الذين حضروا معه من مدينته كفر الــدوار
ال توصف .حملوه على األعناق وعــادوا به
إلى مدينتهم الصغيرة حيث أقاموا األفراح
والليالي المالح البن مدينتهم والبطل القادم
بقوة على الساحة الرياضية العالمية.
كــان أسـعــد إنـســان على وجه
األرض بـ ـف ــوز ا ل ـم ـص ــارع

الـ ـ ـش ـ ــاب عـ ـ ــاء بـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فــي
المصارعة صديقه سمير ،ا لـشــاب النحيل
ال ــذي نشأ معه منذ كــانــا طفلين ،وهـمــا ال
يفترقان إال ساعات النوم.
ك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــة س ـم ـيــر ع ـلــى الـنـقـيــض
ً
مــن شخصية صديق طفولته عــاء تماما .
ً
ً
كــان األول متسرعا بينما الثاني هــادئــا...
ّ
ولـ ـك ــن ال ـص ــدي ــق ذا ال ـج ـســد ال ـن ـح ـيــف كــان
يحب المشاكل وخ ــوض الـمـعــارك مــن دون
أن يحسب أي حـســاب لـمــوازيــن ال ـقــوة .أما
المصارع عــاء فرغم قــوة بنيانه الجسدي
ً
ف ــإن ــه كـ ــان م ـســال ـمــا ال ي ـحــب ال ـم ـشــاكــل وال
ّ
التورط فيها وال يسعى إلى إغضاب اآلخرين
منه مهما كان.
لذا كانت فرحة سمير بفوز صديق العمر
ع ــاء بـبـطــولــة ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـل ـم ـصــارعــة ال
ً
تــوصــف .فـهــا هــو أخ ـي ــرا سيشعر بــاألمــان
لوجود بطل إلى جواره في كل مكان يذهب
إل ـ ـيـ ــه ...ب ـطــل يـحـمـيــه م ـمــا ي ـت ـعـ ّـرض ل ــه من
مــواقــف مـحــرجــة وم ـشــاجــرات يـخــرج منها
ً
عادة خاسرا.

خير .أنا كمان مش عاوز تحصل أية مشكلة.
وإزاء اإللحاح ،لم يجد المصارع البطل عالء
سوى أن اصطحب صديقه إلى المكان حيث
يجلس كــل مــن ولـيــد وح ــازم وطـلــب إليهما
ّ
بكل أدب أال يتحرشا بسمير ...ولكن الشابين
ً
ً
اعتبرا طلب المصارع عالء تهديدا صريحا
ً
لهما .وتطور األمر سريعا وانقلب الفرح إلى
معركة حامية مــع ردود الشابين الحاسمة
على المصارع عالء الذي قال لهما بحدة:
* نـهــايــة ال ـكــام تـقـعــدوا هـنــا ب ــاألدب وإال
هتشوفوا مني اللي عمركم ما شوفتوه!

أراد أن يعتلي ذات
يوم منصة الشرف
ليكتب اسمه في
سجالت الشرف
بحروف من ذهب

زفاف شقيقة الصديق
بـ ـع ــد أسـ ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن ف ـ ـ ــوز ع ـ ـ ــاء ب ـب ـطــولــة
الجمهورية ،انطلق إليه صديق عمره سمير
ودعاه إلى حضور زفاف شقيقته الوحيدة.
كانت ليلة جميلة لــم يعكر صفوها سوى
وجود الشابين وليد وحازم اللذين تربطهما
صلة قــرابــة بالعريس .وكــانــت المشكلة أن
ً
بينهما وبين سمير عداء قديما ،إذ سبق أن
تشاجرا مرات عدة معه وتغلبا عليه!
ول ـكــن هــا هــي األمـ ــور ت ـغ ـ ّـي ــرت ...مــوازيــن
ال ـقــوة اآلن اختلفت عــن ال ـمــاضــي ...الـشــاب
الضعيف الذي اعتاد الهزيمة إزاء خصميه
ً
أص ـ ـبـ ــح ي ـم ـل ــك سـ ــاحـ ــا ال ي ـس ـت ـط ـيــع أح ــد
التصدي له .يرافق سمير بطل الجمهورية
في المصارعة ...صديق العمر عــاء فكيف
لغريميه أن ينتصرا عليه بعد اليوم؟!
ما إن لمح الشاب سمير غريميه جالسين
بـيــن الـمــدعــويــن حـتــى انـطـلــق إل ــى صديقه
ال ـب ـط ــل الـ ـمـ ـص ــارع ع ــاء
وراح ي ـط ـلــب إ ل ـيــه
أ ن يـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــه
إذا م ـ ـ ــا أ ق ـ ـ ــدم
وليد أو حازم
ع ـل ــى ارتـ ـك ــاب
أيـ ـ ـ ـ ــة حـ ـم ــاق ــة
تـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــه ف ــي
ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة...
وكعادته قال
عالء لصديق
ط ـف ــول ـت ــه فــي
هدوء:
* ا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد
شوية يا سمير
مــش مـعـقــول ليلة
فـ ـ ـ ــرح اخـ ـ ـت ـ ــك وانـ ـ ــت
عاوز تعمل مشكلة من
ال شيء!
ً
ورد سمير قائال:
 ي ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــي ي ـ ـ ــر ضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك ي ــاصــاح ـبــي ...ال ـع ـيــال دي تسخر
مني ونقعد ساكتين؟
ً
* ال طبعا ما يرضينيش .حد
فيهم قالك حاجة؟
 ال .بس مش هستنى لما حدفيهم يقولي حاجة ويبقى شكلي
وحش قدام أهلي.
* خــاص يا سمير لو حد فيهم
عمل أي حــاجــة تضايقك تــأكــد إني
في صفك.
 أنا بقول إنك تمنع أي حاجة قبلوقــوع ـهــا عـلـشــان ال ـيــوم ي ـعــدي على

قررا إهانة بطل
المصارعة إزاء
أهالي المدينة
الصغيرة
ليستعيدا
كرامتهما
المجروحة

ً
طبعا ،لم يقبل وليد وحازم تهديدات الشاب
مفتول الـعـضــات واشتبكا معه بــاأليــدي...
وفشل المدعوون في إخماد نيران المعركة.
أمسك عــاء بحازم ووليد بقوة وأوسعهما
ً
ضــر بــا  ،وانطلقت بعدها ضحكات الجميع
لفارق القوة بين بطل المصارعة والشابين!

االنتقام
ً
انتهى الزفاف سريعا ولم يغضب سمير
شقيق العروس ،بل على العكس فقد أرسل
رس ــال ــة واض ـح ــة وصــري ـحــة وه ــي أن ــه اآلن
أصبح يملك القوة الالزمة لتأديب اآلخرين...
وقوة صديق طفولته عالء بطل الجمهورية
في المصارعة!
ول ـكــن ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،بـ ــدأت فـكــرة
االن ـت ـقــام م ــن بـطــل ال ـم ـصــارعــة تـخـتـمــر في
ذهـنــي كــل مــن ولـيــد وحـ ــازم الـلــذيــن لحقت
بهما إهــانــة شــديــدة إزاء الـمــدعــويــن كلهم.
اتخذ الشابان قرارهما بضرورة إهانة بطل
المصارعة إزاء أهالي المدينة الصغيرة كي
يستعيدا كرامتهما ا لـمـجــرو حــة ،و يــر ســا
إلى غريمهما سمير رسالة مضادة مفادها
أن سالحك الــذي تتباهى به كسرناه وبكل
سهولة!
انطلق الشابان وليد وحازم إلى ثالثة من
أصدقائهما وطلبا إليهم مساعدتهما في
معركتهما المقبلة مع عالء بطل المصارعة.
واف ـ ــق األص ـ ــدق ـ ــاء ،وج ـل ــس ال ـج ـم ـيــع ،وب ــدأ
التخطيط للمعركة المنتظرة.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ك ــان ع ــاء يستعيد ما
شهدته ليلة زفــاف شقيقة صديق طفولته
س ـم ـيــر ،فـشـعــر ال ـم ـص ــارع ال ـش ــاب بـتــأنـيــب
الضمير ألنه قسى على الشابين وأهانهما
من دون أي داع لمجرد استعراض قوته .من
ً
ثم ،اتخذ قرارا بضرورة التوجه إلى الشابين
ف ــي مـحــل الـ ـح ــدادة حـيــث يـعـمــان ليعتذر
إليهما عما بدر منه تجاههما في تلك الليلة.
ً
انطلق الـمـصــارع الـشــاب عــاء فـعــا إلى
الشابين ،وق ـ ّـدم لهما اع ـتــذاره على مــا بدر
منه تجاههما ...ولكنه فوجئ بهما يقابالنه
بجفاء ورفضا اعتذاره .بل وراحــا يهددانه
ً
بأنه سيدفع الثمن غاليا ألنه تجرأ وأهانهما
إزاء الجميع!

ً
وع ـ ـب ـ ـثـ ــا حـ ـ ـ ــاول بـ ـط ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فــي
ال ـم ـصــارعــة إص ـ ــاح م ــا أفـ ـس ــده ،ف ـقــد أص ــرّ
الشابان على استمرار الـعــداء ...ولم تسمح
ك ــرام ــة ع ــاء بـمــزيــد م ــن اإله ــان ــات وكـلـمــات
التهديد التي تلقاها منهما في ذلــك اليوم
ً
فقال لهما غاضبا:
*أنــا عملت اللي عليا .جيت لحد عندكم
اعتذر وإنتوا مش راضيين تقبلوا االعتذار.
أعلى ما في خيلكم اركبوه!

غدر
ً
رك ــب ول ـيــد وح ـ ــازم أع ـلــى خـيـلـهـمــا فـعــا
ذات مساء .بينما كان المصارع الشاب عالء
ً
ع ــائ ــدا م ــن مـقــر تــدري ـبــاتــه الـيــومـيــة بعدما
أنهى تمارينه العنيفة ،فوجئ بثالثة غرباء
يستوقفونه ويسألونه عن الوقت .نظر إلى
ســاعــة يـ ــده ،وف ــي غـفـلــة مـنــه ق ـ ّـي ــده الـغــربــاء
بالحبل بسرعة وتمكنوا منه وشلوا حركته
ً
تماما.
ُ
وكما يقال «الكثرة غلبت الشجاعة» .نجح
الغرباء في السيطرة على صاحب العضالت
المفتولة بطل الجمهورية في المصارعة ،ثم
راحوا يهتفون بأعلى صوتهم ليظهر كل من
الشابين ولـيــد وح ــازم شاهرين سكينتين
وراحا يقتربان إلى بطل المصارعة المكبل
بالحبال.
كان الشرر يتطاير من عيني الشابين .ما
إن وصــا إلــى بطل المصارعة حتى ابتسم
ً
وليد ابتسامة صفراء وقال له ساخرا:
 م ــال ــك ي ــا ب ـطــل ال ـج ـم ـهــوريــة ع ــام ــل زيالفرخة كده ليه؟
ضحك أعوانه وسخروا من البطل المكبل.
ولكن فجأة سكتت الضحكات وعلت صرخة
عالء بعدما انهال عليه كل من وليد وحازم
ً
طعنا ولم يتركاه إال جثة هامدة سابحة في
دمائها في عرض الطريق.
أهالي المدينة الصغيرة الذين تجمعوا
عـلــى صــرخــات ع ــاء قـبــل أن يـلـفــظ أنـفــاســه
األخيرة انطلقوا يطاردون الجناة الخمسة
في كل شوارع المدينة .ونجحوا في اإلمساك
ب ـهــم واق ـت ـي ــاده ــم إلـ ــى ق ـســم ال ـش ــرط ــة وفــي
حــوزت ـهــم أدوات جــريـمـتـهــم ،بـيـنـمــا ح ــاول
آخرون إسعاف بطل المصارعة ونقلوه إلى
أقرب مستشفى ...ولكن بعد فوات األوان.
وص ــل خـبــر مـقـتــل بـطــل الـجـمـهــوريــة في
المصارعة عالء إلى معارفه كلهم وأصدقائه.
ً
و سـقــط صــد يــق عـمــره سمير مغشيا عليه
بعدما شعر بــأنــه كــان السبب الــرئـيــس في
وفاة البطل ألنه ّ
جره إلى عداوة وليد وحازم
في الليلة المشؤومة ...ليلة عرس شقيقته.

في قفص االتهام
تحولت مدينة كفر الدوار إلى سرداق أحزان كبير ،وهي ِّ
ّ
تودع ابنها الشاب عالء بطل الجمهورية في
هكذا بين ليلة وضحاها
المصارعة إلى مثواه األخير ،والمفارقة أنها كانت قبل أيام قليلة تحمله على األعناق عندما حقق الفوز بالبطولة.
ً
تفصيليا بجريمتهم إزاء وكيل النائب العام الذي ّ
قرر إحالتهم إلى محكمة
الجناة الخمسة وليد وحازم والغرباء الثالثة اعترفوا
جنايات دمنهور .وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وعماد خالد.
في قفص االتهام ...أعاد الجناة الخمسة اعترافاتهم بارتكاب الجريمة ،وأكد كل من المتهم األول وليد والمتهم الثاني حازم
ً
أنهما غرسا المطواة في قلب بطل المصارعة عالء انتقاما منه إلهانتهما إزاء الجميع في الزفاف ...ونفى أصدقاؤهما الثالثة
ً
مشاركتهم في قتل المجني عليه واعترفوا بأنهم تولوا فحسب تكبيله بالحبال ،خصوصا أنه كان مفتول العضالت وال يمكن
للثالثة مواجهته بمفردهم.
وفي نهاية جلسات المحاكمة ،وبعد سماع مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهمين الخمسة ،أعلن رئيس هيئة المحكمة
الحكم بمعاقبة كل من المتهمين األول وليد والثاني حازم بالسجن المشدد المؤبد ومعاقبة شركائهما الثالثة بالسجن المشدد
ً
 15عاما ...ليخرج سمير صديق عمر بطل المصارعة القتيل ودموعه تمأل مقلتيه وتلعن ضعفه وخوفه اللذين تسببا في مقتل
بطل الجمهورية في المصارعة في لحظة غدر.

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم المصرية د .حسن سليمان لـ ةديرجلا:.

نواجه الفكر المتطرف ونقدم خدمتنا للمسلمين وغيرهم

• «نؤكد وسطية الدين ونواكب تجديد الخطاب الديني» • «نسبة االستماع لإلذاعة تصل إلى  %94من إجمالي المستمعين»
القاهرة  -وائل محمود

في مصر د .حسن سليمان إن الشبكة معنية
قال رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم ً
بتقديم اإلسالم الوسطي الصحيح ،الفتا ،في حوار مع "الجريدة" ،إلى أن اإلذاعة تقدم
للمستمع المعلومة الصحيحة بما يتواكب مع تجديد الخطاب ،وبرامجها متنوعة وتواكب
التطور ...وفيما يلي نص الحوار:
• ه ــل ي ـت ـمــاشــى م ـس ـتــوى لغة
إذاعة القرآن مع كل الفئات؟
 اللغة المستخدمة في مستوىالـمـثـقــف ال ـع ــادي ،وت ـصــل للعامة
ولـلـمـثـقـفـيــن وال ـع ـل ـمــاء ،واإلذاع ـ ــة
تــرت ـقــي بــال ـل ـغــة وت ـح ـب ـب ـهــا آلذان
المستمعين ،وحافظت على لغتها
بالرغم من التطوير الذي شهدته،
فــالـبـسـطــاء ف ــي األق ــال ـي ــم والــريــف
م ـ ــازال ـ ــوا مــرت ـب ـط ـيــن ب ـه ــا ف ــي كــل
المناسبات الدينية ،وخاصة في
شهر رمضان الكريم.

نعمل على تنقية
عقل المسلم
من األغاليط
واالفتراءات
والفكر الداعشي

م ــا ن ـق ــدم ــه ،لـتـحـسـيــن األداء ،وال
نعتبره هجوما على اإلذاعــة ،لكن
الهجوم والتطاول ألغراض أخرى
ً
مرفوض تماما وال نلتفت إليه.
• كم عمر إذاعة القرآن؟
ً
 شبكة القرآن عمرها  54عاما،وتـ ــم إط ــاق ـه ــا بـ ـق ــرار م ــن الــزع ـيــم
الراحل جمال عبدالناصر ،وسبب
نـشــأتـهــا ي ــرج ــع لـ ـت ــداول وت ــوزي ــع
نـســخ مــن ال ـق ــرآن فــاخــرة بــأسـعــار

زهيدة بها أخطاء ،وردا على ذلك
تم عمل أسطوانات للقرآن بصوت
الشيخ محمود خليل الحصري،
ُ
ووزع ــت بثمن زهـيــد ،لكن جموع
الـشـعــب ال تملك أج ـهــزة لتشغيل
ت ـلــك االسـ ـط ــوان ــات ،ف ـج ــاء ال ـق ــرار
الحكيم من زعيم الشعب وانطلق
صوت اإلذاعة في  25مارس .1964
• ما الرسالة التي تركز إذاعــة
القرآن على توصيلها للجمهور؟
 بفضل الله تطور دور اإلذاعةخالل السنوات األخيرة ويتابعها
ً
مــايـيــن ،ونـحــن نـهــدف دائ ـمــا إلى
تقديم اإلسالم الوسطي الصحيح
وال نـنـحــو إل ــى الـتـعـصــب والـغـلــو
وال ـ ـت ـ ـط ـ ــرف ون ـ ـ ـقـ ـ ــدم ل ـل ـم ـس ـت ـمــع
المعلومة الصحيحة ،بما يتواكب
مـ ــع تـ ـج ــدي ــد الـ ـخـ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي،
وبـ ــرام ـ ـج ـ ـنـ ــا مـ ـتـ ـن ــوع ــة وتـ ــواكـ ــب

التطور ،حيث نقدم برنامج "دقيقة
فـقـهـيــة" وت ـخ ـيــرت فـيــه عــالـمــا من
العلماء وهو الفقيه الدكتور مجدى
عــاشــور ،المستشار العلمي لــدار
االفتاء ،بهدف االفتاء بفقه الواقع،
ف ــاألم ــة ب ـحــاجــة إل ــى ف ـقــه ال ــواق ــع،
وتــوحـيــدهــا عـلــى صحيح الــديــن،
ً
ألن هناك كثيرا من المستحدثات
ً
لم تكن موجودة من قبل ،وعموما
إذاع ـ ــة ال ـق ــرآن ت ـح ــاول اسـتـضــافــة
كــوك ـبــة م ــن ال ـع ـل ـم ــاء ،ودعــام ـت ـهــا
األزهر الشريف ودار اإلفتاء ووزارة
األوقاف.
• هـ ـ ــل اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ــاصـ ـ ــرة فــي
ضيوفها على علماء الدين؟
 إذاع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن ت ـس ـت ـض ـيــفأساتذة الجامعات المتخصصين
في شتى مناحي العلم ،ألن القرآن
ل ـي ــس كـ ـت ــاب دي ـ ــن فـ ـق ــط ،ب ــل دي ــن

• ما أهم االشتراطات التي يجب
توافرها في مذيع إذاعة القرآن؟
ً
 لدينا  35مذيعا ،ونراعي فيق ــواع ــد اخ ـت ـيــار ال ـمــذيــع أن يـكــون
ً
ملما باللغة ا لـعــر بـيــة ،وبالثقافة
الدينية التي تؤهله للغة الحوار
مــع ا لـعـلـمــاء والمتخصصين من
ض ـيــوف اإلذاع ـ ــة ،وي ـتــم الـتـطــويــر
المستمر ألداء المذيعين من خالل
دورات ال ـتــدريــب الـتــي يخوضها
الـمــذيــع بــاسـتـمــرار لــرفــع مستواه
المهني واللغوي.
• هل إذاعة القرآن تقبل النقد؟
 -نرحب بالنقد البناء لمحتوى

ودنيا ،وهؤالء العلماء التطبيقيون
أو العلميون يــدلــون بدلوهم بما
يتفق مع شرع الله وتوضيح قدرة
ال ـخ ــال ــق ،ك ـمــا نـسـتـضـيــف عـلـمــاء
يردون على ما يعن للعقل البشري
من مستحدثات ومغالطات ،ونرد
عليها بالتفنيد والتدقيق حتى ال
ينحرف المستمع ،وننقي عقله من
األغاليط واالفتراءات.
• مـ ــا ن ــوع ـي ــة م ـس ـت ـمــع إذاعـ ـ ــة
القرآن؟
 ن ـق ــدم ال ــدي ــن الــوس ـطــي ال ــذييجذب إليه الصغير قبل الكبير،
ولــدي ـنــا إدارة ف ــي ات ـح ــاد اإلذاع ــة
والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـمـ ـص ــري اس ـم ـهــا
"إدارة المستمعين" تـعـكــف على
دراسة المنتج الذي تقدمه اإلذاعة،
والنتائج تؤكد أن فئة الشباب في
مقتبل العمر كثيرا مــا يسمعون
إذاعة القرآن ألنهم وجدوا ضالتهم
فـيـهــا ،والـفـئــات الـكـبـيــرة والـفـئــات
المختلفة زادت نسبة اال سـتـمــاع
بينهم إلى .94%
• هل تقدم إذاعــة القرآن خدمة
للمسلمين فقط؟
 اإلذاعة تقدم رسالتها للجميعولـيـســت قــاصــرة عـلــى المسلمين
فقط ،ونعلم الناس كيف يتعامل
ال ـم ـس ـلــم م ــع اآلخ ـ ــر وي ـح ـبــه وفــق
تعاليم الدين ،والتأكيد على معدن
ال ـم ـس ـلــم ال ـص ـح ـيــح ،ون ـت ـم ـنــى أن
نصل إلى كل بقعة على األرض.

ً
حسن سليمان متحدثا إلى محرر «الجريدة»

• كـ ـ ـي ـ ــف ت ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــون الـ ـفـ ـك ــر
المتطرف؟

 كل ما تتناوله إذاعــة القرآنال ـك ــري ــم ،س ـ ــواء م ــن أح ــادي ــث أو
ب ــرام ــج أو ف ـق ــرات رب ــط لـلـمــذيــع،
أو ابـتـهــاالت ،جميعه يــدعــو إلى
التسامح والــرحـمــة ،ونـحــاول أن
نـصــل إل ــى الـمـسـتـمــع ونـنـقــي ما
عنده من رواسب ،بصرف النظر
ع ــن أن ــه مـتـعـلــم أو غ ـيــر مـتـعـلــم،
فـ ـ ـه ـ ــدف اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ــاس
مــواجـهــة الـفـكــر الــداع ـشــي أو أي
ش ــيء فـيــه ت ـط ــرف ،فـهــي تـحــاول
بقدر المستطاع إزالة هذا الفكر،
وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
أيضا يتناول بعض الزمالء في
بــرامـجـهــم مــع ال ـض ـيــوف الكثير
مــن هــذه المفاهيم لتصحيحها
عبر برامجهم.

المكتبة الدينية

أعالم في تاريخ اإلسالم

المدخل إلى دراسة العقيدة اإلسالمية

اإلمام الشعبي ...نموذج لتواضع العلماء

●

القاهرة  -طارق لطفي

ً
صدرت حديثا عن دار ابن الجوزي في
القاهرة طبعة جديدة من كتاب "المدخل
الى دراسة العقيدة اإلسالمية" ،للدكتور
أحمد القاضي أستاذ الشريعة اإلسالمية
بجامعة القصيم.
وي ـقــول ال ـمــؤلــف ،فــي كـتــابــه ،إن العلم
بالله هو أشرف العلوم على اإلطالق ،ألن
شــرف العلم مبني على شــرف المعلوم،
وال ـلــه تـعــالــى أش ــرف مـع ـلــوم ،فــالـعـلــم به
إذن أشرف العلوم ،وهو أفضل ما أدركته
ً
العقول ،وانـطــوت عليه القلوب ،مضيفا
أن تحصيل هذا العلم الشريف من أوجب
ال ــواج ـب ــات ،وأهـ ــم ال ـم ـه ـمــات ،ول ـه ــذا أمــر
الـلــه بــه قـبــل ال ـقــول والـعـمــل ،ق ــال تعالى:
(فاعلم أنه ال إله إال الله واستغفر لذنبك
ولـلـمــؤمـنـيــن وال ـم ــؤم ـن ــات) (م ـح ـمــد :من
اآلية .)19
ويستعيد المؤلف ما قاله ابن أبي العز
الـحـنـفــي ،رحـمــه ال ـلــه ،فــي مـقــدمــة شرحه
للعقيدة الطحاوية بــأن العلم بالله هو
الـفـقــه األك ـبــر بالنسبة إل ــى فـقــه ال ـفــروع،
ولهذا ُسمى اإلمام أبوحنيفة ،رحمه الله،
ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين
ً
بـ"الفقه األكبر" ،مؤكدا أن حاجة العباد إلى
هذا العلم فوق كل حاجة ،وضرورتهم إليه
فوق كل ضرورة ،ألنه ال حياة للقلوب وال

فتاوى
عصرية

نعيم وال طمأنينة ،إال أن تـعــرف ربها
ومعبودها وفاطرها ،بأسمائه وصفاته
وأفعاله ،ويكون مع ذلك كله أحب إليها
مما سواه ،ويكون سعيها فيما يقربها
إليه ،دون غيره من سائر خلقه.
ويـشـيــر ال ـمــؤلــف إل ــى أن ه ــذا العلم
ّ
يسمى لــدى السلف بأسماء
الـشــر يــف
مـتـعــددة ،منها :العقيدة أو االعـتـقــاد،
ً
مــوض ـحــا أن الـعـقــد لـغــة يـعـنــي الــربــط
ً
ُ
وال ـجــزم ،واصـطــاحــا يقصد بــه حكم
ال ــذه ــن ال ـ ـجـ ــازم ،وأصـ ـل ــه م ــأخ ــوذ من
ُ
ع ـق ـ َـد ال ـح ـبــل إذا رب ـط ــه ،ث ــم اســتـعـمــل
وتصميمه الجازم،
في عقيدة القلب
ُ ّ
السنة ،وهي لغة:
ومن هذه األسماء:
ال ـس ـيــرة وال ـطــري ـقــة ،واص ـط ـ ً
ـاح ــا :ما
كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
مــن االع ـت ـقــادات واألق ـ ــوال واألع ـم ــال،
ثم اختصت عند السلف المتقدمين
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـس ــال ـم ــة مـ ــن ال ـب ــدع
والشبهات.
وبحسب المؤلف ،تظهر أهمية دراسة
الـعـقـيــدة اإلســام ـيــة ألن ـهــا أص ــل الــديــن،
وأســاس دعــوة المرسلين ،ويتجلى ذلك
فــي قــولــه تـعــالــى" :وم ــا أرسـلـنــا مــن قبلك
من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا
فاعبدون" (األنبياء.)25 :

●

القاهرة  -محمدأبوالجاسم

َ َ
ِّ
ـوات خــلـ ْـت ِم ــن خــافــة ال ـف ــاروق عـمــر بن
لـســت س ـنـ ٍ
ُ
الـخـطــاب ،رض ــي الـلــه عـنــه ،و ِل ــد طـفــل نحيل الجسم،
الجرم ،قصير القامة ،أسمر اللون ،مائل الذقن،
ضئيل ِ
ناتئ الوجنتين ،غائر العينين ،هو عامر بن شراحيل
بــن عبد بــن ذي كـبــار أبــو عـمــرو الـهـمــدانــي الشعبي،
والمشهور بـ"اإلمام الشعبي".
ً
ً
نشأ الفتى مولعا بالعلم ،شغوفا بالمعرفة ،يبذل
في سبيلهما النفس والنفيس ،ويستسهل من ً أجلهما
المصاعب ،حتى بلغ الشعبي في العلم منزلة جعلته
رابع ثالثةٍ في عصره ،فقد كان الزهري يقول" :العلماء
ِّ
المسيب في المدينة ،وعامر الشعبي
أربعة؛ سعيد بن
ٌ
في الكوفة ،والحسن البصري في البصرة ،ومكحول
في الشام" ،وجمع الشعبي إلى العلم الحلم ،فقد روي
ً
أن رجال شتمه أقبح الشتم ،وأسمعه أقذع الكالم ،فلم
ً
يـ ِـز ْد عن أن قال له" :إن كنت صادقا فيما تقول :فغفر
الله لي ،وإن كنت غير صادق ،فغفر ُ
ُ
الله لك".
وقد أوتي الشعبي من بالغة الكالم الشيء الكثير،
ُ
وكان عذب الروح ،حلو المفاكهة ،ال ِّ
يفوت الطرفة إذا
ً
ٌ
الحت له ،ويروى أن رجال دخل عليه ،وهو جالس مع
امرأته ،فقال :أيكما الشعبي؟ ،فقال :هذه" ،وسأله مرة
أحــدهــمَ :مــن تكون زوجــة إبليس؟ ،قــال لــه :والـلــهِ هذا
عـ ٌ
ـرس ما شهدته ،وكــان يقول :ال تمنعوا العلم أهله
فتأثموا ،وال تحدثوا به غير أهله فتأثموا.
ومن جميل ما قال الشعبي :اتقوا الفاجر من العلماء
والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة كل مفتون ،وقال:

ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار ولكن حسن
الجوار أن تصبر على أذى الجار ،".وكان الشعبي يكره
المراء ،ويصون نفسه عن الخوض فيما ال يعنيهْ ،
فقد
َّ
يوم فقال :يا أبا عمرو ،فقال:
كلمه أحد أصحابه ذات
ٍ َّ
لبيك ،قال" :ماذا تقول فيما يتكلم فيه الناس من أمر
هذين الرجلين ،قال :أي الرجلين تعني؟ ،قال :عثمان،
وع ـلــي ،ق ــال":إن ــي وال ـلــه لـفــي غـ َّنـ ًـى عــن أن أج ــيء يــوم
ً
خصيما لعثمان بن عــفــان ،أو لعلي بن أبي
القيامة
ً
َ
طالب رضي الله عنهما جميعا" ،من أنا حتى أكون
ً
ً
خصما ألحد هذين
حكما بينهم؟ ،أنا غني عن أن أكون
الصحابيين الكبيرين ،والنبي صلى الله عليه وسلم
ُ
قال ":إذا ذكر أصحابي فأمسكوا".
َّ
ولما آلت الخالفة إلى عبد الملك بن مــروان ،كتب
ً
َّ
الحجاج عامله على الـعــراق :أن ابعث إلـ َّـي رجال
إلــى
ً
ً
يصلح للدين والدنيا ،أتخذه نديما أو جليسا ،فبعث
إل ـي ــه بــالـشـعـبــي ،فـجـعـلــه م ــن خ ـ َّ
ـاص ـت ــه ،وأخـ ــذ يـفــزع
إلــى علمه فــي الـ ُـمـعـضــات ،وي ـعـ ِّـول على رأيــه ف ـ ـ ــي
ً
َّ
الملمات ،ويبعثه سفيرا بينه وبيـن الملوك.
اخـتـلــف ال ـم ــؤرخ ــون ف ــى تـحــديــد تــاريــخ
وف ــاة الشعبي قــالــوا :تــوفــي بالكوفة سنة
خمس ومئة ،وهو ابن سبع وسبعين سنة،
ب ـ ــن
وقــالــوا :تــوفــي سنة أرب ــع ومـئــة .وعــن أبــان
عمر بن عثمان قال :مات الشعبي سنة أربع
ومـئــة .وقــال غـيــره :توفي سنة ثــاث ومئة،
يرحمه الله.

ً
من مات غنيا ولم يحج يستحب لورثته الحج عنه

ُّ
ُ
الحج بمجرد وجود االستطاعة،
يجب
السؤل :هل
ُ
غنيا ولم يؤدِّ
حكم من مات ًّ
ُ
يجوز التأجيل؟ وما
أم
َ
فريضة الحج؟
المفتي :مفتي الــديــار المصرية ،الدكتور شوقي
عالم.
ال ـف ـتــوى :عـلــى الـمـسـتـطـيـ ِـع لـلـحــج مــالـ ًّـيــا وبـ َّـدنـ ًّـيــا
ُ
ُ
ال ـم ـب ــادرة والـتـعـجـيــل إل ــى ذل ِّــك عـلــى ُسـبـيـ ِـل ال ــن ـ ْـد ِ ُب
واالستحباب ،فإن غلب على ظنه َّ
السالمة واالستطاعة
ْ
ُ
تأخيره وال إث َم عليه ،وإن َّأداه وقع
بعد ذلك ،جاز له
أداء ال قـضـ ً
ً
ـاء ،ويتضيق هــذا الــوجــوب بسبب غلبة
َ
َ
الظن بالموت بظهور المرض أو الهرم.
َ
ً
ومات قبل أدائه ٌفال يخلو
مستطيعا
أما من كان
َ
ـون قــد مــات عــن وصـ َّـيــةٍ ولــه تــر َكــة؛ ُفي َحجُّ
مــن أن يـكـ
ِ

ُُ
َّ
ً
الحنفية
وجوبا من ثلث ماله على ما ذهب إليه
عنه
وال ـم ــال ـك ـ ُ َّـيــة ،وم ــن ُج ـم ـيـ ِـع م ــال ــه ع ـلــى م ــا ذه ــب إلـيــه
َّ
الشافعية والحنابلة.
َ ٌ
َّ
أو يكون َقــد مــات مــن غير وصــيــةٍ وكــان لــه تـ ِـركــة؛
ْ َ
َ
ً
ُّ
ُّ
خروجا من
الحج عنه ،بل
فال يلز ُم ورثته
يستحب؛ ٌ
َ
يوص.
ومثله من مات ولم يكن له تركة ولم
ِ
الخالفٌ ُّ ،
َّ
والحج فرض على كل مكلف مستطيع في العمر
َّ ً
ٌ
ُ
الروايات
أركان اإلسالم ،واختلفت
من
وهو ركن
مرة،
ِ
َ
ُ
َّ
في َّ
ُ
أصحاب السير
السنة التي فـ َ ِـرض فيها ،ورجــح
ُ
السادسةِ من الهجرة ،وقد ثبتت
ة
السن
في
ض
أنه فر
ُّ َّ
ُِ
والسنة واإلجماع ،فمن الكتاب قوله
فرضيته
بالكتاب َّ
َ َّ َ َ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
اس َ ِحج البي ِت م ِن استط
ى الن
ل
ع
ل
ل
"و
تعالى:
اع ِإل ْيهِ
هِ
ِ
ِ
َ ً
ْ َ َ
يل َو َم ْن َك َف َر َفإ َّن َ
الله غ ِن ٌّي َع ِن ال َعال ِمين".
س ِب
ِ
َ
ُ
ُ
ِّ
ُ
وقد اختلف الفقهاء :هل وجوب الحج يكون على

ُ
الفور -أي فـ َ
ـور استطاعةِ الحج مع الــقــدر ِة عليه -أو
التراخي؟
على
َ
فــذهــب اإلم ـ ـ ُ
ـام أب ــو حـنـيـفــة ف ــي أصـ ـ ِّـح الــرواي ـتـيــن
عنه ،وأبــو يوسف ،والراجح عند المالكية ،ومذهب
َّ
َ
ُ
التأخير
يجب على الفور ،وأن
الحج
الحنابلة ،إلى أن
َ
ُ
َّ
َّ
فيه ٌ
المستطيع حتى يحج ،فإذا حج يكون
إثم على
ِ
ً
ً
ُ
ويسقط عنه اإلثم؛ ألنها
مؤديا ٌللفريضة ال قاضياُ ،
ِّ
فــريـضــة وقـتـهــا الـعـمــر ،ف ــإذا أديـ ــت فــي أي وق ــت منه
كانت ً
أداء.
َ ََ
قال العالمة ابن مازة البخاري الحنفي في "المحيط
البرهاني في الفقه النعماني" :ذكر الحسن الكرخي،
ُ
ُ
رحمه الله ،إنه ُ
التأخير عن
يجب على الفور وال يجوز
ُ
اإلمكان ،وهذا قول أبي يوسف روى عنه
أوقات
َّأو ِل
ِ
ِ
ُ
بشر والمعلى ،قال شيخ اإلسالم رحمه الله :وهو قول

• مــاذا عــن تجديد الخطاب
الديني؟
 ت ـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــديـنــيق ـض ـيــة م ـه ـم ــة ،وهـ ـن ــاك ات ـج ــاه
وس ـع ــي إل ـي ـهــا ب ـق ــوة ،وه ــو ما
جعل إذاعــة القرآن الكريم تفكر
ج ــاه ــدة ف ــي ت ـقــديــم م ــا يــواكــب
ال ـع ـص ــر ،وخ ــاص ــة ف ــي طــريـقــة
عرض البرامج اإلذاعية ،وكانت
اإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـب ــاق ــة ف ـ ــي ت ـج ــدي ــد
الخطاب الديني ،بما يتناسب
مع العمق الديني ،كما تقدمت
الـ ـصـ ـف ــوف ل ـم ـجــاب ـهــة األفـ ـك ــار
ً
المتطرفة التي انتشرت أخيرا.

ِّ
أصح الروايتين.
أبي حنيفة رحمه الله في
ُ
َّ
عسكر
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
ـم
ـ
ح
ـ
م
ـن
ـ
ب
ـن
ـ
م
ـ
ح
وق ــال الـعــامــة عـبـ ُـدالــر
ِ ِ
ِ
ٍ
ُّ
ُ
ُّ
الدين المالكي في "إرشاد السالك
شهاب
البغدادي،
ِ
ُ َّ
إلــى أشــرف المسالك فــي فقه اإلم ــام مــالــك" :يـلــزم كل
َّ ً
ٍّ َّ
مرة في العمر،
الفور
يع على
مستط
ف
مسلم
حر مكل ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
ٍ
ُ
َ
ُّ
المقدسي في "المغني"" :من
قدامة
ابن
العالمة
وقال
َ
ُ
وأم َكنه ف ْ
ُّ
الحجْ ،
َ
َ
الفور،
على
عليه
وجب
ه،
ل
ع
عليه
وجب
ِ
ِ
َ ُ ْ
ُ
ولم يجز له تأخيره .وبهذا قال أبو حنيفة ،ومالك".

يا رب
اللهم اجعل نطقنا ذكرا وصمتنا فكرا ونظرنا
عبرة ،وال تجعلنا ممن أطال األمل وأساء العمل
وأكثر الجدل ،واجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى،
وسمع القرآن فدنا واتبع الصراط فنجا ،يا سميع
الدعاء ..يا مجيب الدعاء نسألك عيش السعداء
وم ــوت الـشـهــداء والــرضــا
بالقضاء ..والشكر على
النعماء والصبر على
الـ ـب ــاء وال ـ ـفـ ــوز ي ــوم
اللقاء والنصر على
األعـ ـ ـ ـ ـ ــداء ،ن ـ ـعـ ــوذ بــك
ربنا من عضال الداء،
ودرك الشقاء ،وشماتة
األع ـ ــداء وال ـس ـلــب بعد
العطاء ،ونعوذ بك من
كيد السفهاء.

تسالي
من  8أحرف وهي اسم زهرة من عائلة الياسمين
أصلها من الصين واليابان.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

4

5 6
1
2
8
5

7

ً
ـال تحفظت عنها في
مهنيا :تـجــرؤ على الـقـيــام بــأعـمـ ٍ
السابق.
ً
ً
عاطفيا :إن لم تكن عطوفا مع الشريك فيعني ذلك أنك
ال تحبه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـغـيــر أس ـلــوبــك م ــع أح ــد األش ـخ ــاص بعد
اكتشاف نواياه.
رقم الحظ.2 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يدعوك الفلك إلى قبول بعض التسويات.
ً
ً
ّ
عال وانظرا إلى الهدف عينه.
عاطفيا :فكرا معا
ٍ
بصوت ٍ
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ـظــروف الـجـيــدة مــن حــولــك تنتفع منها
العائلة.
رقم الحظ.1 :

األسد

الحلول
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 23يوليو  22 -أغسطس
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5

كلمات متقاطعة

10

غاردينيا

كلمة السر

 - 3مغنية أميركية شهيرة
– ود.
 - 4تموين (م) – أجدر (م).
 - 5أداة توكيد – (مــاري )..

فنانة لبنانية (م).
 - 6للتمني – ضيعوا .
 - 7ت ـجــدهــا ف ــي (دسـ ـت ــور)
– عبأ.

 - 8عطفا – خلق اإلنسان.
 - 9الـمـتـصــرف بـحـمــق في
ماله – لفظة تأفف.
 - 10ممثل سوري شاب (م).

ً
مهنيا :تعمل على تحسين وضـعــك واتـخــاذ قــرارات
مناسبة.
ً
ّ
تضحي من أجل حبكما والحبيب يرى ذلك
عاطفيا:
ّ
ويقدره.
ً
ّ
فاحم رأسك منها.
اجتماعيا :عاصفة قد تمر في حياتك
ِ
رقم الحظ.16 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :تـ ـط ــورات تــدري ـج ـيــة ت ـس ــاع ــدك ع ـلــى حــل
قائمة.
مشكالت ّ
ً
عاطفيا  :تحققان حلمكما وتعيشان مـ ًـعــا حياة
هادئة وناجحة.
ً
اجتماعيا :قم بعميلة انتقائية ألصدقائك وابتعد
عن البعض.
رقم الحظ.5 :

sudoku

 - 1مسلسل لمشاري البالم
وسعاد عبد الله.
 .... ( - 2ا ل ـط ـل ـحــي ) فـنــان
ومقدم برامج.

4

3
9
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5
7
8

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

1

4
6
1
8
7
5
9
2
3

( - 1ح ـم ــد )...كــاتــب كويتي
مـ ـ ـ ــن م ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــات ـ ــه ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والزلفى.
 - 2آلــة موسيقية – ( ال )...
الروح.
 - 3الجمع من «خد» – عدم
الميل إلى أي طرف (م).
 - 4تـجــدهــا فــي (ه ــوان ــم) –
أقبل.
 ....( - 5فولتا) عالم إيطالي
مخترع البطارية.
 - 6تبع – أخفى – والدة.
 - 7يـمـهــدهــا ( م ـب ـع ـثــرة) –
مجهول .
 .... ( - 8مـ ـ ـ ــورس ) ع ــا ل ــم
مخترع التلغراف (م).
 - 9يـ ـتـ ـغـ ـي ــر إ لـ ـ ـ ــى ا ت ـ ـجـ ــاه
مخالف – عاتب .
 .... ( - 10مشعالني) مغنية
لبنانية.

3
9

الحمل

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

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

5 6

6
1
9
5
4
8
7
3
2

اليابان
نمو
رطوبة
تصنيف
جو
عدل
قوام
مزدهر
فرصة
نبتة
عام
سرور
ايقاع
براعم
مراجع
في
عطر
جمال

sudoku

5
2
8
7
1
3
6
9
4

كلمة السر:

فلك

7
3
4
6
9
2
8
1
5
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بعدم المباشرة بتوسيع أعمالك
ً
راهنا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ـح ـب ـي ــب مـ ـسـ ـت ــاء مـ ــن بـ ـع ــض ت ـص ــرف ــات ــك
الصبيانية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تستقطب م ـعــارف بشخصيتك الـجــذابــة
والمحببة.
رقم الحظ.14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :األمور تراوح مكانها وتحرز تقدما بسيطا.
ً
عــاطـفـيــا :يسطع نـجـمــك ل ــدى ال ـطــرف اآلخ ــر وتـجــذب
االنتباه.
ً
اجتماعيا :حياتك العائلية تشهد ّ
تطورات ومناسبات
سعيدة.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تدهشك النتائج التي تحرزها والنجاح الذي
تحققه.
ّ
ً
عاطفياّ :
يقدرك الحبيب إلى جانب الحب الذي يكنه لك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :بــرجــك كـثـيــر ال ـحــركــة لـكـنــه ي ـق ــودك إلــى
االنفراج.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ّ
عمليا.
وتجسد أفكارك الجديدة
مهنيا :توظف طاقاتك
ٌ
ً
ّ
عاطفيا :المال عامل مساعد لكن الحب يأتي قبله.
ً
اجـتـمــاعـيــا :عــراقـيــل وأجـ ــواء مــن الـشـكــوك تحيط بك
وتقلقك.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا  :دورة جيدة مــن الحظ تنعكس إيجابا على
أعمالك.
ّ
ً
عاطفيا :الحبيب مخلص لك ويستحق االهتمام.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ب ــرج ــك يـحـمـيــك م ــن ب ـعــض المتطفلين
والحسودين.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :ا نـطــا قــة عملية مختلفة ّ
تغير مـســار عملك
الراهن.
ً
ً
عاطفيا :يحمل الفلك إليكما آماال بخطوبة أو زواج.
ً
اجتماعيا :تتعرف إلى أوساط جديدة تتجاوب مع
تطلعاتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :إ طــاق أي استثمار يجب أن ترافقه برمجة
مدروسة.
ً
ً
عاطفيا :تعيشان أوقــاتــا عــذبــة وتحلمان بمشروع
مشترك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـع ــرف ك ـي ــف ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى األص ــدق ــاء
المخلصين.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :سوء تفاهم مع المسؤولين في عملك سرعان
ما ينتهي.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـمــارس سـحــرك فتشتعل الـغـيــرة فــي قلب
الحبيب.
ً
ً
قريبا قد ّ
تغير منزلك أو تنتقل إلــى بلد
اجتماعيا:
مختلف.
رقم الحظ.11 :
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مجتمع

«سيمفوني» يقيم غبقة رمضانية
للدبلوماسيين واإلعالميين
أقام فندق سيمفوني ستايل الكويت غقبة
رمضانية لكوكبة من سفراء الدول ومسؤولي
ال ـس ـف ــارات ،وع ـمــائــه م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـمـثـلـيــن ع ــن وس ــائ ــل اإلع ــام
الرئيسية ووكاالت اإلعالن في الكويت.
وحظي الضيوف بحفاوة استقبال المدير
العام للفندق بيتر شولر ،ومدير إدارة المبيعات
والتسويق وبقية أعضاء فريق اإلدارة العليا،
ورحــب شولر بالحضور قــائـ ً
ـا" :الـطــريــق إلى
كفريق
الـنـجــاح ال يـتــوقــف عـلــى الـعـمــل الـجــاد
ٍ
واحد فحسب ،بل يقترن بإيجاد الدعم المستمر
ّ
القيم من شركائنا ،لذلك تمثل هذه المناسبة

ً
فرصة نعبر فيها عن جزيل شكرنا وامتناننا
ّ
لهم على ما يقدمونه من دعم متواصل".
وتضمنت الغبقة كلمة لمدير إدارة المبيعات
والتسويق ماجد حنا ،الذي ّ
رحب بالحاضرين
والرعاة ،ودعا الجميع لالنضمام إلى األنشطة
ً
فرصا
التفاعلية والبرامج الترفيهية التي تتيح
مميزةً ،
للفوز بجوائز ّ
بدءا من التذاكر الجوية
ودعــوات لإلقامة في فندق سيمفوني ستايل
الكويت ،والعديد من فنادق راديسون كوليكشن
وراديسون بلو حول العالم ،إضافة إلى العديد
من الهدايا األخرى القيمة.
المدير العام لفندق سيمفوني بيتر شولر

ً
ملقيا كلمته
ماجد حنا

صورة جماعية إلداريي «سيمفوني»

عدد من ضيوف الغبقة

زينب وهدى

ً
ً
«الملكية البريطانية للتعليم المبكر» تنظم يوما مفتوحا
تـحــت رع ــاي ــة وح ـض ــور الـسـفـيــر ال ـيــونــانــي لــدى
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت أنـ ــدريـ ــاس ب ــاب ــاداك ـي ــس وحــرمــه
مــاريــا باباداكيس ،نظمت "الملكية البريطانية
للتعليم الـمـبـكــر" رحـلــة عـلــى الـبـســاط السحري
ٕال ــى ال ـيــونــان ،وذل ــك خ ــال ي ــوم مـفـتــوح فــي مقر
ال ـم ــدرس ــة بـمـنـطـقــة ال ـص ــدي ــق ،ح ـيــث اسـتـقـبـلــت
د .حنان المطوع مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة
"الملكية البريطانية للتعليم المبكر" العديد من
ممثلي سـفــارات ال ــدول العربية واألجنبية لدى
دولة الكويت ٔ
واولياء األمور الذين حضروا حفل
األطفال المميز.
وخالل هذا الحفل ،شارك ٔاطفال الحضانة الفرحة
مــن خ ــال ع ــرض ٔاعـمــالـهــم الـفـنـيــة والموسيقية
والترفيهية المخصصة لهذا اليوم ٔواقاموا ٔا ً
يضا
العديد من اللوحات التعريفية بدولة اليونان.
السفير اليوناني مع د .حنان المطوع

السفير اليوناني يتعرف على مشغوالت األطفال الفنية

«األڤنيوز» يحتضن الموهبة
الكويتية «بيكاسو الصغير»
ً
استمرارا لرؤية إدارة األڤنيوز في تشجيع وتبني المواهب
الشابة الصاعدة ،استضاف األڤنيوز الموهبة الفنية الكويتية
"بـيـكــاســو الـصـغـيــر" حـمــد الـحـمـيـضــان ،فــي فعالية آرت ڤنيو
المخصصة للفن ليرسم لوحة خاصة في األڤنيوز.
وأكدت اإلدارة أن الموهبة التي يتمتع بها "بيكاسو الصغير"
تستحق المتابعة والتشجيع ،ولذلك تم تخصيص ركن له في
منطقة غراند بالزا في األڤنيوز.

حمد الحميضان أثناء رسم اللوحة

جنة خالل التكريم

لوحة "لنبقى ً
معا" في شكلها النهائي

الضيوف في صورة جماعية

فقرة فنية تعريفية عن دولة اليونان

٢٣
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مسك وعنبر

حسين ديكسن« :دن غاليري» الخيري يضم  90لوحة متنوعة
يقام للسنة الثانية لدعم األعمال اإلنسانية ويستمر حتى األحد

خبريات
جاستن بيبر يمثل صوتيًا
في «كيوبيد»

فضة المعيلي

أكد مدير «غاليري دن» ،حسين
ديكسن ،أن عدد مشاركات
المعرض الخيري قد
الفنانين في
ً
ارتفع إلى  50فنانا.

جانب من لوحات الفنانين

عمران شارك بعدد
من اللوحات تحتوي
على رموز بطريقة
معاصرة

ن ـظــم "غ ــال ـي ــري دن" مـعــرضــه
الخيري الثاني في شهر رمضان،
وذلك بالتعاون مع جهات خيرية
ربحية لدعم األعـمــال اإلنسانية
فـ ــي بـ ـ ــرج ك ــريـ ـسـ ـت ــال ،حـ ـي ــث تــم
عـ ـ ــرض م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األعـ ـم ــال
الـفـنـيــة تـنــوعــت فــي مضامينها
وأحــاسـيـسـهــا ،ف ـجــاء ت مختلفة
المواضيع واألساليب والمدارس
ليستمتع بها الجمهور.
ً
المعرض أصبح يشهد عاما
بعد آخر مشاركة كبيرة ،وتميز
بـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـج ـم ـي ـل ــة،
وي ـح ـس ــب ل ـ ـ "غ ــالـ ـي ــري دن" ه ــذا
ال ـ ـس ـ ـبـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـج ـم ـي ــل

حسين ديكسن
للفنانين والمبدعين لمعرضه
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي ،حـ ـي ــث
ي ـح ــرص ع ـلــى عـ ــرض ال ـت ـجــارب
الـفـنـيــة الـمـتـنــوعــة ال ـتــي يمثلها
المشاركون في المعرض.
وعن هذا المعرض ،قال مدير
"غاليري دن" حسين ديكسن إن
ال ـم ـع ــرض ي ـت ـضـمــن ح ــوال ــي 90
عمال فنيا متنوعا ،ذات أحجام
مختلفة من مقاس متر إلى أقل،
أما أسعار اللوحات فهي من 50
دينارا إلى  300دينار ،الفتا إلى
أن  50في المئة من ريع المعرض
سـتــوجــه إل ــى ال ـج ـهــات الـخـيــريــة
لــأع ـمــال اإلن ـســان ـيــة ،أم ــا ال ـ ـ 50

البالم يعتذر عن أي إساءة في «بلوك
غشمرة» ويعتزل التقليد

في المئة األخــرى فستذهب إلى
الفنان.

ً
 50فنانا

وأضاف ديكسن أنه للسنة الثانية
نقيم المعرض الــذي يستمر حتى
األح ــد المقبل ،لكن الـفــرق فــي هذه
السنة أن عدد المشاركات زاد ،ففي
هذه المرة شارك ما يقارب  50فنانا
كويتيا ،بسبب األصـ ــداء الواسعة
التي حققها المعرض الرمضاني
األول.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـج ـم ـه ــور ال ـكــوي ـتــي
م ـت ــذوق وي ـحــب ال ـف ــن ،وكـ ــان هناك

●

محمد جمعة

أعلن الفنان حسن البالم اعتزاله التقليد نهائيا،
عـقــب عــاصـفــة االن ـت ـقــادات الـتــي تـعــرض لـهــا الـبــام
والفنان عبدالناصر درويش ،بعدما شرعا في تقليد
العديد من الشخصيات محليا وخليجيا وعربيا
في برنامج "بلوك غشمرة" ،الــذي تصدى إلخراجه
أحمد الدوغجي ،ومازال يعرض عبر شاشة تلفزيون
الكويت ،وشاركت فيه نخبة من الفنانين الشباب.
وأصدر البالم بيانا صحافيا قال فيه" :بعد التوكل
على الله ،منهم من أســاء فهمي ومنهم من تجاوز
حدود األدب في االنتقاد وغيره من الكالم الجارح،
ســواء مــن إخــوانــي السودانيين وأهـلــي الحساوية
وغيرهم في الكويت أو في السعودية ،وأنا ال أقبل
أن أكون سببا في إزعــاج أحد ،أو أن أتسبب في أي
إساءة ألي من كان ،وأنتم أعزاء وأنا بداخلي ال أحمل

أي توجه ،ال طائفي وال عرقي وال قبلي".
وتــابــع" :كــونــي أح ـتــرم جـمـهــوري ،نـســاء هــم قبل
رجالهم ،صغارهم قبل كبارهم ،لذا أعتذر عن كل ما
قدمته وتسبب في إساءة ألحد ،ومن هذه اللحظة أنا
أعتزل التقليد نهائيا ،والسموحة واالعتذار للجميع،
وسأوضح كل هذا في إطاللة إعالمية خالل األسبوع
المقبل لشرح كل التفاصيل".
و"بوك غشمرة" بطولة عبدالناصر درويش وحسن
بالم ،ويعرض على قناة الكويت األولى ،وتدور فكرته
حول تقليد بعض الشخصيات ،وبــدأت المشكالت
تـحــاصــر الـعـمــل ،بـعــد أن اط ــل ال ـبــام ودرويـ ــش في
إحدى الحلقات وهما يقلدان مواطنين سودانيين،
ما أثار استياء الجمهور السوداني ،وترتب على ذلك
ردود أفعال واسعة ،منها تداول ناشطين سودانيين
عبر مواقع التواصل فيديوهات تحمل إساءة للبالم
ودرويش.

عمران أمير
من جانبه ،قال التشكيلي عمران
أمير إنه شارك بسلسلة من اللوحات،
تشتمل على عدد من الرموز للعصر

دورها في «عوالم خفية» نقلة مهمة في مشوارها
القاهرة  -محمد قدري

عبرت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة
بـ ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل ح ـ ــول دورهـ ـ ـ ــا الـ ـج ــدي ــد فــي
مسلسل "عوالم خفية" ،بطولة الزعيم عادل
إمام ،وهو العمل الوحيد لها على الشاشة
هذا العام.
و حــول ا لـتــوا جــد فــي مسلسل الزعيم هذا
العام ،قالت بشرى ،لـ"الجريدة" ،إن "العمل مع
عادل إمام شيء عظيم جدا لما له من قيمة
كبيرة فــي قلب وو ج ــدان المشاهد العربي،
وح ــب كـبـيــر ل ــدى ال ـج ـم ـهــور ،وشـ ــرف كبير
التواجد معه".
وأض ــاف ــت أن ــه ف ــي ب ــداي ــة ال ـت ـع ــاون كــانــت
هناك رهبة كبيرة" ،لكن وجدت أن العمل معه
ممتع جــدا ،ووجدته ودودا لزمالئه الكبار
وا لـصـغــار ودا ئ ــم المساعدة لهم باستمرار
وفي كل اﻷوقات ،ويحب عمله جدا ،ويحاول
أن يجمع كل تفاصيل الشخصية ويذاكرها
ويستعد لها جيدا ،وله اتجاهات قوية لدى
الــوجــوه الـجــديــدة ،ودائـمــا مــا يقيم عالقات
ج ــدي ــدة م ـع ـهــم وب ـي ـن ـهــم أثـ ـن ــاء ال ـت ـصــويــر،
إلذابة الجليد ومساعدة كل فرد على العطاء
واالن ــدم ــاج ف ــي الـمـجـمــوعــة وإع ـط ــاء ك ــل ما
لديه".
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه رغ ــم الـجــديــة الـشــديــدة
التي تشهدها كواليس العمل فإن هناك خفة
دم وكوميدية غير موجودة إال عند الزعيم،
"و مــا ال يعرفه الكثير أن الزعيم عــادل إمام
هو أول من شجعني على الغناء حين كنت
ص ـغ ـيــرة ،ح ـيــن اق ـت ـنــع بـمــوهـبـتــي وصــوتــي

أقامت المغنية األميركية
الشهيرة كاتي بيري حفال
في العاصمة األلمانية برلين،
في إطار جولتها الغنائية
"ويتنس".
وقدمت المغنية ( 33عاما) في
باحة "مرسيديس بينز" عددا
من أشهر أغانيها ،مثل
"فايرورك" و"روار" ،إضافة
إلى أغان من ألبومها الجديد
"ويتنس" ،الذي يتضمن
أغاني ذات مضمون سياسي
ومتنوع على نحو واضح.
وكانت بيري حققت شهرة
عالمية قبل عشرة أعوام
بأغنيتها "قبلت فتاة"،
وباعت حتى اآلن
أكثر من  100مليون
إسطوانة.
ويتابع بيري على
"تويتر" اآلن نحو 110
ماليين مستخدم ،لتصبح
بذلك صاحبة الحساب األكثر
متابعة على "تويتر".
وكانت بيري أقامت حفال قبل
أسبوعين في مدينة كولونيا
ً
األلمانية ،حضره  14ألفا من
معجبيها .وحفل برلين هو
محطتها الثانية واألخيرة
في ألمانيا في إطار جولتها
الغنائية.
(د ب أ)

في البداية ،وكانت بدايتي (تبات ونبات)
فكان يعرفني معرفة عائلية ،وكان يحبني
أن أغني خاصة في ليلة العيد من كل عام".
وت ــاب ـع ــت بـ ـش ــرى" :ان ـت ـظــرت
طويال حتى تسنح الفرصة
ل ـل ـت ــواج ــد م ـع ــه ف ــي ال ـع ـمــل
ك ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة ،حـ ـ ـت ـ ــى أت ـ ــت
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة لـ ـتـ ـجـ ـسـ ـي ــد
دور ا ب ـن ـت ــه ا ل ـم ـحــا م ـيــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،واع ـ ـت ـ ـبـ ــره
ش ــرف ــا ك ـب ـيــرا جـ ــدا ،فهي
ثـ ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ـنـ ــه ،وم ــن
ا لـمـخــرج والمنتج را مــي
إم ـ ـ ــام والـ ـمـ ـنـ ـت ــج ه ـش ــام
تحسين".
واردفت" :من البداية
تـمـنـيــت أن ي ـك ــون هــذا
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة بـ ـ ـق ـ ــوة ل ـمــا
ف ـي ـه ــا مـ ــن كـ ــل ع ـنــاصــر
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،وت ـم ـن ـي ــت أن
ينال دوري النجاح ألنها
شـخـصـيــة مـهـمــة وصـعـبــة
ومـ ــرك ـ ـبـ ــة ،وت ــوقـ ـع ــت أن
ت ـكــون ه ــذه الشخصية
نقلة مهمة فــي حياتي
ا لـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ،وأن ي ـح ـقــق
المسلسل النجاح الذي
يساوي التعب المبذول
فيه من كل طاقمه".

«ضد مجهول» يفتقد التشويق ...و«ليالي أوجيني» بال أحداث
«كلبش  »2يطرح قضايا الداخلية بواقعية ممزوجة باألكشن
●

القاهرة  -هيثم عسران

مع مرور أكثر من ثلثي حلقات الدراما
الــرمـضــانـيــة نجحت بـعــض األع ـمــال في
جذب المشاهدين إليها ،وتعثرت أعمال
اخ ــرى فــي المنتصف ،بـعــدمــا عــانــت من
مـشــاكــل ال ـمــط وال ـت ـطــويــل ف ــي األح ـ ــداث،
وافتقاد عنصري اإلثــارة والتشويق في
الحلقات الجديدة" ،الجريدة" تلقي الضوء
على أبرز هذه األعمال.
نبدأ مع مسلسل "ضد مجهول" ،إذ إنه
رغم إيقاعه السريع منذ الحلقات األولى،
والتي اعتمدت بشكل أكبر على التعريف
بــاألب ـطــال وخـلـفـيــاتـهــم ومـشــاكـلـهــم فــإن
الحلقات التالية مــن العمل لــم تــأت على
الـمـسـتــوى نفسه مــن الـســرعــة واإلي ـقــاع،
فبعد مشاهد اغتصاب وتغسيل جثمان
وجنازة ابنة بطلة العمل غادة عبدالرازق
فقد المسلسل الكثير من إيقاعه وأحداثه،
خــاصــة أن شـخـصـيــة ال ـقــاتــل عــرفــت من
الحلقة العاشرة تقريبا بوضوح.
ولــم يوفق السيناريست أيمن سالمة
فــي الـمـحــافـظــة عـلــى إي ـقــاع الـعـمــل خــال
الحلقات ،فجاء ت الحلقات من  10حتى
 18بال جديد يذكر ،وبمشاهد كان يمكن
اخ ـت ـص ــاره ــا ف ــي أق ـ ــل م ــن ح ـل ـق ــة ،عـلـمــا
ان الـ ـم ــدة الــزم ـن ـيــة لـلـحـلـقــات ب ـ ــدأت في
التناقص ،كما ركز المؤلف على خطوط
درامـيــة فرعية تشعبت بـصــورة أظهرت
بشكل واضح محاوالت المط والتطويل
بهدف الوصول بعدد الحلقات إلى .30
وي ـ ـح ـ ـسـ ــب ل ـ ـ ـغـ ـ ــادة عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرازق فــي

كرارة وعيد في «كلبش »2
ال ـم ـس ـل ـســل ث ـق ـت ـهــا ب ـمــوه ـب ـت ـهــا ال ـف ـن ـيــة،
وتعاملها بحرفية مع فنانين يمتلكون
موهبة حقيقية في تقديم مختلف األدوار،
وهــو مــا ظهر بــوضــوح فــي دوري حنان
مطاوع ودياب ،حيث كانت المشاهد التي
تجمعها معهم بمنزلة مـبــاراة تمثيلية
لمتعة المشاهد.

«ليالي أوجيني»
أما مسلسل "ليالي أوجيني" فيعاني
مـشـكــات ع ــدة ،أبــرزهــا الـمــط والتطويل
في األح ــداث ،فيمكن أن تشاهد حلقة أو
حلقتين وربما ثالث دون أن تخرج بأي

كاتي بيري أحيت
ً
حفال في برلين

بشرى :للعمل مع عادل إمام قيمة كبيرة
●

من «بلوك غمشرة»

اق ـت ـنــاء ل ـلــوحــات أف ـضــل م ــن ال ـعــام
الـمــاضــي ،مشيرا إلــى أن الجمهور
شجعنا فــي م ـب ــادرة وف ـكــرة إقــامــة
الـمـعــرض ،خصوصا أنــه فــي شهر
رمـضــان ،وأيـضــا كــان هناك اقتناء
لعدد من اللوحات ،وهذا في حد ذاته
تشجيع للفنان الكويتي ،وخصوصا
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن ي ـح ـت ــاج ــون إل ــى
منصات فنية جديدة ودعم.

الجميل ،ووظفها بطريقة معاصرة.
مــن جــانــب آخ ــر ،ج ــاءت األعـمــال
الـ ـت ــي اب ـت ـك ــره ــا الـ ـفـ ـن ــان ــون ،حـيــث
رسموها بكل ما يجيش بخاطرهم،
وان ـفــرد كــل فـنــان وفـنــانــة ،وظهرت
كــل لوحة ب ــدالالت وصــور مختلفة
ومـشـغــولــة ب ـه ــدوء ال ـب ــال ،وبـعــض
ال ـلــوحــات ج ــاءت ب ــأل ــوان صــارخــة،
ول ــوح ــات أخ ــرى تــوحــدت فــي بناء
مفاهيم وفق أصول التعبير اللوني،
فـغــاصــت ب ـصــورة عميقة فــي بحر
المعاني التشكيلية.
ويحاول المعرض إتاحة الفرصة
لـلـجـمـهــور لـلـتـعــرف عـلــى ع ــدد من
التقنيات ،ليمثل بذلك نافذة لجمهور

يساهم في رفع الثقافة التشكيلية،
فيعزز فرصة التعرف إلى أي مدى
وصل الفنان التشكيلي الكويتي.
ي ــذك ــر أن م ـع ــرض دن غــال ـيــري
يعد مشروعا غير ربحي ،وأقامته
مجموعة مــن الـشـبــاب الكويتيين
ال ـط ـم ــوح ـي ــن ،ال ــذي ــن اس ـت ـعــرضــوا
نـمــاذج فنية وثقافية خاصة بهم،
وحرصوا على تقديم أفق جديد للفن
الكويتي المعاصر وعرض أعمالهم
الفنية بهدف رفع المستوى الثقافي
لـ ــدى مـخـتـلــف أطـ ـي ــاف الـمـجـتـمــع،
وليصبحوا أعضاء فاعلين من خالل
مشاركاتهم بهذه المعارض الفنية.

يقوم المغني الكندي جاستن
بيبر ببطولة فيلم رسوم
متحركة ،يؤدي فيه صوت
«كيوبيد» ،كما سيكون
المنتج التنفيذي لهذا العمل
الفني.
وذكر موقع مجلة «فارايتي»
أن فيلم الرسوم المتحركة
يدور حول «كيوبيد» ،وهو
إله الحب في األساطير
الكالسيكية ،كما أنه ابن إله
الحب والجمال «فينوس»
وإله الحرب.
وعرف «كيوبيد» بشخصيته
المرحة ،فهو دائما ما يحمل
قوسا وسهاما سحرية،
جاعال كل من تصيبه تلك
السهام يقع في الحب.
وأكد سكوتر براون ،وهو
أحد منتجي العمل الفني ،أن
بيبر وافق على االشتراك في
الفيلم على الفور.

مسلسل «ليالي أوجيني»
جديد على مستوى األحداث ،فقط تعايش
مــن الممثلين مــع الشخصيات واهتمام
كبير بأدق التفاصيل الزمنية ،لكن على
م ـس ـت ــوى الـ ــدرامـ ــا ل ــن ت ـج ــد م ــا يـجــذبــك
لمتابعة تطورات األحداث ،فإذا أغفلت 10
حلقات وعدت للعمل تأكد أنك لن تشعر
بأن هناك كثيرا من األحداث قد فاتك.
ونـ ـج ــح الـ ـمـ ـخ ــرج ه ــان ــي خ ـل ـي ـفــة فــي
االهـتـمــام ب ــأدق التفاصيل فــي االح ــداث،
لكنه لم ينجح في جعل إيقاع العمل أكثر
ســر عــة ،فـخــرج المسلسل مبهر بصريا
غير جذاب مضمونا ،بينما تميز بعض
ال ـف ـنــان ـيــن ف ــي األدوار الـمـخـتـلـفــة الـتــي
يـقــدمــونـهــا ،ومـنـهــم إن ـجــي الـمـقــدم التي

ظهرت بدور لم تقدمه من قبل ،إضافة إلى
دور مراد مكرم وليلي عز العرب وأسماء
أبواليزيد.

«كلبش »2
أما الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"
فــإن نجاحه فــاق ما حققه جــزأه األول،
مستفيدا من عدة أمور في السيناريو،
أبــرزهــا ع ــدم وج ــود راب ــط بـيــن أح ــداث
ال ـجــزأيــن بــاسـتـثـنــاء شـخـصـيــة البطل
الـ ـض ــاب ــط س ـل ـي ــم األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،وطـ ــرح
م ــوض ــوع ــات وأحـ ـ ــداث ســري ـعــة ،إال أن
جرعة االكشن التي ظهرت في الحلقة

األولى تراجعت في بقية الحلقات على
حساب الدراما.
ويـثـبــت مـخــرج المسلسل بيتر ميمي
قدرته على تنفيذ مشاهد األكشن بصورة
جيدة ،وجدد أمير كرارة قدرته البدنية على
تقديم هــذه المشاهد بشكل جيد وب ــأداء
واق ـعــي ،وج ــاءت بقية الخطوط الدرامية
موظفة دراميا بشكل جيد باستثناء خط
عــائـلــة الـضــابــط سليم األن ـص ــاري وقصة
الـ ـح ــب مـ ــن ط ـ ــرف واح ـ ـ ــد الـ ـت ــي تـعـيـشـهــا
روجينا معه ،حيث ظهرت وكأنها مقحمة
في األح ــداث ،لتعويض غياب الفنانة ريم
مصطفى التي كانت تحبه في الجزء األول
العام الماضي.

وأع ـ ــاد الـمـسـلـســل هـيـثــم زك ــي لـلــدرامــا
التلفزيونية بصورة مختلفة ،صورة بصرية
قدمته بشكل مختلف ،وأظ ـهــرت نضوج
موهبته التمثيلية بشكل كبير ،وقــدرتــه
عـلــى تـقــديــم مــزيــد مــن األدوار المتنوعة،
فيما واصل الفنان محمود البزاوي أداءه
المتميز في شخصية الضابط الكبير بوزارة
الداخلية ،فحافظ على إيـقــاع الشخصية
ومالمحها .ويحسب للمؤلف باهر دويدار
جــرأتــه فــي طــرح بعض القضايا الشائكة
حــول الداخلية ،مــن فساد لكبار الضباط
يــؤدي إلــى استشهاد زمالئهم على أيــدي
اإلرهابيين ،وتضحيات آلخرين يقومون
ً
بتقديم حياتهم فدءا لوطنهم.

الجزء الثاني من «الكنز»
ُيطرح في «األضحى»

قرر صناع الجزء الثاني من
فيلم "الكنز" طرحه في صاالت
السينما خالل موسم عيد
األضحى املقبل ،وذلك بعدما
كان مرشحا بقوة للعرض في
عيد الفطر ،لكن تم تأجيله
لحني االنتهاء من التفاصيل
الخاصة بالدعاية وحجز
السينما مع املوزع ،وأيضا
االبتعاد عن كأس العالم الذي
يتزامن مع موسم عيد الفطر.
ويواصل الجزء الثاني ما
انتهى إليه الجزء اﻷول
في حكايات حتشسبوت
في العصر الفرعوني،
وعلي الزيبق خالل العصر
العثماني ،وبشر الكتاتني
رئيس القلم السياسي الذي
يواجه تحديات جديدة في
العمل والحب.
الفيلم من بطولة محمد
رمضان ،ومحمد سعد،
وروبي ،وهند صبري ،وأحمد
رزق ،وهيثم أحمد زكي،
وسوسن بدر ،وأمينة خليل،
وعبدالعزيز مخيون ،ومحيي
إسماعيل ،وهاني عادل،
والشحات مبروك ،وعباس
أبوالحسن ،كتب السيناريو
والحوار عبدالرحيم كمال،
وإنتاج وليد صبري ،وإخراج
شريف عرفة.

ةديرجلا
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دوليات
موسكو تستفز إيران وتنشر قواتها بالقصير دون تنسيق
• واشنطن قد تمدد بقاءها بسورية وتحتفط بالحذر مع أنقرة • روسيا تدعو دوال تدور بفلكها إلى «وليمة اإلعمار»
وسط استمرار ضغوط إسرائيل
على روسيا لضمان عدم توسع
نفوذ إيران العسكري وحلفائها
في سورية ،تجلى اختالف
أجندات حليفي الرئيس بشار
األسد ًالرئيسيين بصورة أكثر
وضوحا مع قيام موسكو بنشر
عسكرييها في القصير قرب
الحدود اللبنانية دون تنسيق
أو إبالغ ميليشيات طهران
و«حزب الله» اللبنانية بتحركها.

في خطوة استفزازية جديدة من
موسكو لطهران ،كشف مسؤوالن
ف ــي ال ـت ـح ــال ــف اإلق ـل ـي ـم ــي ال ــداع ــم
للرئيس الـســوري بـشــار األســد أن
نشر عسكريين روس قرب الحدود
ً
اللبنانية هذا األسبوع أثار خالفا
م ــع الـ ـق ــوات ال ـمــدعــومــة م ــن إي ــران
وميليشيات "حزب الله" اللبنانية،
الـتــي عــارضــت ه ــذه الـخـطــوة غير
المنسقة.
وقال أحد المسؤولين وهو قائد
عسكري ،لوكالة "رويترز" شريطة
عـ ــدم ن ـش ــر اسـ ـم ــه ،إنـ ــه جـ ــرى حــل
الموقف ،أمس األول ،عندما سيطر
جـنــود مــن الـجـيــش ال ـســوري على
ثالثة مواقع انتشر بها الروس قرب
بـلــدة الـقـصـيــر فــي منطقة حمص
يوم االثنين.
وذكر القائد العسكري" :الخطوة
غير منسقة" .وتابع" :هلق القصة
انـحـلــت ورفـضـنــا هــالـخـطــوة وعــم
يـنـتـشــر ج ـيــش سـ ــوري عــال ـحــدود
من الفرقة" ،ومقاتلي "حزب الله" ال
يزالون بالمنطقة.
وأضاف القائد العسكري" :ربما
كانت حركة تطمين إلسرائيل .بعد
كل ما قيل من الجانب اإلسرائيلي
ً
عن هــذه المنطقة" ،معتبرا أنــه "ال
يمكن تبرير ا لـخـطــوة بأنها جزء
م ــن الـ ـح ــرب ض ــد ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة
أو الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة ألن ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري ه ــزم ــا
الـتـنـظـيـمـيــن" فــي منطقة ال ـحــدود
اللبنانية-السورية.
ووفـ ــق ال ـم ـس ــؤول ال ـث ــان ــي ،فــإن
"محور المقاومة" ،في إشــارة إلى
إيران وحلفائها" ،يدرس الموقف"
بعد التحرك الروسي غير المنسق.

عمليات الحرس

قلق أميركي من
نية بشار لقاء زعيم
كوريا الشمالية

إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ــن ق ــائ ــد عـسـكــري
في الجبهة الجنوبية ،التي تتبع
الجيش الحر" ،مقتل قائد عمليات
الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـث ـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي فــي
محافظة درعا ،خليل تختي نجاد،
وعـ ــدد م ــن ع ـنــاصــره خ ــال تـبــادل
للقصف بين قواتنا والمجموعات
اإليــرانـيــة يــوم الثالثاء فــي منطقة
ديــر الـعــدس شمال غــرب محافظة
درعا والتي تعرف بمثلث الموت".
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـق ــائ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،أن
"ال ـقــوات اإليــرانـيــة ومقاتلي حزب
ال ـل ــه مـ ــازالـ ــوا ف ــي م ـحــاف ـظــة درع ــا
وري ــف دم ـشــق الـجـنــوبــي الـشــرقــي
ولديهم مقرات في عدة قرى في تلك
المناطق وأبرزها تلول فاطمة ،وهم

عمليات أميركية

رفضت الحكومة اليمنية
حقيبة الشروط الحوثية،
التي حملها المبعوث األممي
مارتن غريفيث ،مقابل
استئناف العملية السياسية
والتفاوضية وتسليم مدينة
الحديدة .وأفادت مصادر
مطلعة ،أمس ،بأن رئيس
مجلس حكم الحوثيين مهدي
المشاط حاول انتزاع اعتراف
أممي من غريفيث بشرعية
سلطتهم في صنعاء واألماكن
الخاضعة لهم .واشترط إلغاء
الحظر الجوي والبحري
المفروض على تدفق األسلحة
إلى الحوثيين ،فضال عن
توقف قوات الشرعية عن
التقدم إلى مناطق سيطرة
الجماعة ،وتدفع الحكومة
الشرعية رواتب الموظفين
في مناطق سيطرة جماعته،
كما رفض الحوثيون تسليم
ميناء الحديدة مع موافقتهم
على إشراف موظفين من األمم
المتحدة على إدارة الميناء،
مقابل بقاء السيطرة األمنية
للجماعة.

وشدد التحالف الدولي بقيادة
واش ـن ـط ــن ع ـل ــى أن ع ـم ـل ـيــاتــه فــي
ســوريــة غير مـحــدودة أو مرتبطة
ً
بسقف زمني ،مبينا أنه ينطلق من
مقتضيات اللحظة الراهنة وأهمها
استئصال "داع ــش" ،الــذي يتطلب
الكثير من الجهود.
ورغ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــده أنـ ـ ــه ال ي ـع ـتــزم
االنخراط في الحرب األهلية الدائرة
ف ــي س ــوري ــة أو م ـجــاب ـهــة ال ـق ــوات
الحكومية ،أشار المتحدث الرسمي
ب ــاس ــم ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ــال ــف "الـ ـع ــزم
الصلب" الكولونيل تــومــاس فيل،
صحافي مــن ال ـعــراق ،إلى
بموجز
ّ
أن التحالف كثف غاراته في سورية
خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـي ـ ــرة ،لـيـصــل
عــددهــا إلــى  304غ ــارات فــي مايو،
أي أكبر ثالثة أضعاف مما ُس ّجل
ً
في مارس ،مؤكدا تصفية المسؤول
رفيع المستوى في "داعش" المدعو
أحمد الحمدوني في  17مايو.

تنوع سوري
وألمح وزير الخارجية األميركية
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر فــي
سياسة ترامب في سورية ،بإعالنه،
ف ــي ب ـي ــان ص ـب ــاح أم ــس األول ،أن
اإلدارة "تـضــع فــي بالها المرحلة
ما بعد داعش ،ستعمل على ضمان
أن ي ـك ــون ل ـس ـكــان ش ـم ــال ســوريــة
ال ـم ـت ـن ــوع ـي ــن ،ب ـم ــن ف ـي ـهــم ال ـع ــرب
ّ
والمسيحيون والتركمان،
واألكراد
كلمة مناسبة في تحديد المستقبل
ّ
المحدد
بناء على المسار السياسي
في قرار مجلس األمن رقم ."2254
وأش ــار بومبيو إلــى بــدء قــوات
سورية الديمقراطية (قسد) بدعم
أميركي وتنسيق على مدى أشهر
مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة فـ ــي ب ـلــدة
دشيشة الواقعة على الطريق بين
ً
الحسكة ودير الــزور ،معتبرا أنها
تـعــد أحــد مـعــاقــل التنظيم ومــركــز
ت ــروي ــع ال ـس ــوري ـي ــن وال ـعــراق ـي ـيــن
لسنوات عدة".
وأوض ـ ـ ـ ــح ب ــوم ـب ـي ــو أنـ ـ ــه ج ــرى
الـتـخـطـيــط ل ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات على
مــدى أشهر بالتنسيق مع القوات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة لـ ـضـ ـم ــان عـ ـ ــدم هـ ــروب
ً
"داعش" معربا عن اعتزازه بالدعم
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي م ــن خ ـ ــال عـمـلـيــة

الحلف األطلسي يستبعد
إمكان انضمام قطر إليه
سوريون يحتفلون في تلبيسة بإعادة فتح الطريق بين حمص وحماة أمس (رويترز)
التخطيط هذه بالتعاون مع وزارة
الدفاع والتحالف الدولي.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ق ــال مـســؤول
في وزارة الخارجية األميركية ،إن
"خــريـطــة الـطــريــق" الـتــي وضعتها
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وتــركـيــا حــول
مـنـبــج ال ـس ــوري ــة م ــن أج ــل ت ـفــادي
حــدوث صــدام مسلح في المدينة،
ً
ً
سيكون تطبيقها "معقدا" وطويال،
إذ ال يزال ينبغي مناقشة كثير من
التفاصيل.

هجمات «داعش»
ووســط احـتــدام المواجهة بين
"داعش" وقوات النظام غرب الفرات،
ف ـتــح "داع ـ ـ ــش" ج ـب ـهــة ج ــدي ــدة في

الحسكة بمهاجمته ليل االثنين-
الثالثاء "قـســد" فــي بلدة الباغوز،
مـمــا دف ــع ب ـســاح ال ـجــو األمـيــركــي
للتدخل وقـتــل عــدد مــن قــادتــه في
منزل على أطرافها ،بحسب مصدر
في مجلس مدينة دير الزور التابع
للمعارضة.
وع ـلــى جـبـهــة دي ــر ال ـ ــزور ،الـتــي
أكد المصدر سقوط عشرات القتلى
والجرحى في صفوف قوات النظام
وحلفائها بينهم القيادي في "لواء
فاطميون األفغاني" كل آقا مراد في
االشتباكات الدائرة بريف وبادية
البوكمال ،أعلن إعــام "حــزب الله"
الـحــربــي "نـجــاح الجيش الـســوري
بالتعاون مع الـقــوات الحليفة في
تأمين كافة النقاط التي تقدم إليها

ً
داع ـ ــش ان ـط ــاق ــا م ــن م ــواق ـع ــه في
الضفة الشرقية لنهر الفرات على
مدى الـ  48ساعة الماضية باتجاه
بلدات الجالء والحسرات والسيال
عند الضفة الغربية للنهر في ريف
دير الزور الجنوبي الشرقي".

إعادة إعمار
وبـيـنـمــا أعـ ــرب م ـت ـحــدث بــاســم
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة عن
القلق من األنـبــاء حــول اللقاء غير
الـمــؤكــد بين األس ــد وزعـيــم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون ،ألن ذلك
لن "يساعد" في شيء ،اقترح وزير
الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو
على بلدان رابطة الدول المستقلة

ال ـم ـشــاركــة ف ــي إرسـ ــاء ال ـس ــام في
سـ ــوريـ ــة ،م ــن خ ـ ــال ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلن ـســان ـيــة وإعـ ـ ــادة إع ـم ــار الـبـنــى
التحتية.
وق ـ ـ ـ ــال شـ ــوي ـ ـغـ ــو ،ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
اجتماع مجلس وزراء الدفاع لدول
الــرابـطــة ،إن "الـتـســويــة السياسية
وت ــوف ـي ــر ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة
وإعـ ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
ً
تأتي في المقدمة بسورية" ،مؤكدا
ً
ً
أن جــزء ا كبيرا من مساحتها بات
ً
م ـحــررا والـمـفــاوضــات مــع البقية
جـ ــاريـ ــة إلل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـسـ ــاح ،و"خ ـل ــق
جميع الظروف للتسوية السياسية
وبـعـثـهــا دول ــة مــوحــدة مــن جــديــد
وغير قابلة للتقسيم".
(عواصم -وكاالت)

•

اسـتـنـكــر رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بــري
الــدعــوات إلــى انسحاب "حــزب الـلــه" وإي ــران من
ً
ً
ً
سورية ،واعتبرها "أمرا مستبعدا حاليا ،بالنظر
إلى استمرار األوضاع الراهنة في هذا البلد".
وقال بري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"،
أمس ،إن "إيــران موجودة في سورية بطلب من
ً
الدولة السورية ،تماما كما أن الوجود الروسي
في سوريا قد جاء بطلب من الحكومة السورية".
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـ ــ"ح ــزب الـ ـل ــه" ،ق ــال بـ ــري ،إن
ً
"الحزب موجود في بلده ،ألنه لو لم يكن موجودا
ً
هناك ،لكان داعش قد أصبح هنا في لبنان" .وردا
على سؤال حول الظرف ،الذي يمكن من خالله أن
يتحقق هذا االنسحاب ،قال" :حتى تتحرر سورية
وتصبح أراضيها موحدة".
وأضاف" :نحن لدينا في لبنان اليوم حوالي
مليون ونصف المليون ســوري ،وال نعتبرهم
ً
غرباء ،فلبنان وسورية كانا وال يــزاالن توأما،
بالتالي فــإن مــا يـحــدث فــي ســوريــة يــؤثــر على
لـبـنــان ،وأي تقسيم لـســوريــة هــو إعـ ــادة لرسم
ً
خريطة المنطقة ،تماما كما حدث في (اتفاقيات)
سايكس-بيكو".
إلــى ذل ــك ،تـحـ ّـرك ملف الـنــزاع ال ـحــدودي بين

ً
لبنان واسرائيل مـجــددا ،وبـقـ ّـوة ،في الساعات
ً
ً
ال ـم ــاض ـي ــة ،وقـ ــد اس ـت ــدع ــى اج ـت ـم ــاع ــا رئــاس ـيــا
ً
تنسيقيا في بعبدا دعا إليه رئيس الجمهورية
ّ
العماد ميشال عون ،وضمه إلى رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ــري ورئ ـي ــس ح ـكــومــة تـصــريــف
األعمال سعد الحريري.
ً
دواف ــع اللقاء ظهرت تباعا :فبعد أن تحدث
وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز ،صباح
أمس األول ،عن "أفكار جديدة طرحت عبر قناة
ســريــة أمـيــركـيــة لـلــوســاطــة فــي ال ـن ــزاع البحري
ً
ب ـيــن ت ــل أب ـيــب وبـ ـي ــروت" ،مـتـمـنـيــا أن "نتمكن
خــال الشهور المقبلة أو بحلول نهاية العام
مــن التوصل إلــى حــل أو على األق ــل حــل جزئي
لـلـنــزاع" ،كشف الرئيس بــري مساء أمــس األول
أن "الــوفــد األمـيــركــي ال ــذي زار لـبـنــان األسـبــوع
الماضي ،وفي عداده عضو الكونغرس األميركي
من أصل لبناني داريل عيسى ،نقل إلى رئيسي
ً
ً
الجمهورية ومجلس الـنــواب كالما إسرائيليا
حـ ــول ال ــرغ ـب ــة ف ــي ح ـ ــوار ك ــام ــل حـ ــول ال ـح ــدود
ً
مــع فلسطين الـمـحـتـلــة،وضـمـنــا مـ ــزارع شبعا
المحتلة".
وقالت مصادر متابعة ،إن "واشنطن ،وبعد
التغييرات ،التي أجرتها في الخارجية لناحية
استبدال وزيرها ريكس تيلرسون بمايك بومبيو

تدريبات إسرائيلية على اعتراض
صواريخ تستهدف منصات الغاز
أتـمــت ق ــوات البحرية اإلسرائيلية،
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،تــدري ـبــا عسكريا
ب ـح ــري ــا ،ل ـل ـتــدريــب ع ـلــى تــدم ـيــر سفن
معادية في البحر ،واعتراض صواريخ
تـ ـح ــاول اسـ ـتـ ـه ــداف م ـن ـص ــات تـنـقـيــب
الـغــاز .ونشر المتحدث باسم الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أف ـي ـخ ــاي أدرعـ ـ ــي مقطع
ف ـي ــدي ــو ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ال ــرسـ ـم ــي عـلــى

"تــوي ـتــر" ،أم ــس ،يـظـهــر طــريـقــة تدمير
السفينة الحربية .وقال قائد التدريب
العقيد أدار جــرشــون ،في الفيديو ،إن
ً ّ
"س ــاح الـبـحــريــة أنـهــى تــدريـبــا مركبا
بقيادة وحدة سفن الصواريخ تم خالله
ً
إطــاق الصواريخ" ،مضيفا" :التدريب
ّ
تكون من سيناريوهين مركزين :دفاع
وهجوم".

ً
مستقبال وزير الخارجية اإلسباني السابق ميغيل انخل موراتينوس في عين التينة (الوكالة الوطنية)
بري
ً
وتعيين ديفيد شينكر مساعدا له لشؤون الشرق
ً
األوســط ،خلفا للسفير ديفيد ساترفيلد ،الذي
أحيل إلى التقاعد ،تستعجل تسوية النزاع بين
الجانبين وإنهاء الخالف الحدودي".
وأضــافــت" :اإلدارة األمـيــركـيــة تعتزم تفعيل
مـســار حــل ال ـصــراع الفلسطيني – اإلسرائيلي
فــي الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،بــالـتــالــي ت ــرى أن ضبط
الوضع في المناطق المحيطة باألراضي المحتلة
وتهدئة األم ــور فيها ،ض ــروري ،لنزع فتيل أي

توترات يمكن أن تنشأ فيهاّ ،
تشوش على عملية
ً
سلبا على ّ
تفرغ الواليات المتحدة
السالم وتؤثر
لحل القضية الفلسطينية".
ّ
وتــابـعــت" :االق ـتــراح األمـيــركــي ســلــة متكاملة
يـشـمــل ال ـح ــدود ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة بـيــن لبنان
وإسرائيل ،ومن ضمنها مزارع شبعا المحتلة،
التي دخلتها إسرائيل عام  .1958وبما أن هوية
ال ـمــزارع ملتبسة ومـحــط ت ـجــاذب ،بين بيروت
ً
ودمشق ،فإن واشنطن تطرح أيضا أن تترافق

السيد :أنقذت «النهار» بمليون دوالر
أد لــى النائب جميل السيد
بـشـهــادتــه لـلـيــوم الـثــانــي على
التوالي ،أمس ،أمام المحكمة
ـي اله ــاي،
ال ـخــاصــة بـلـبـنــان ف ـ ّ
وذلك تلبية منه لتمني فريق
الدفاع في المحكمة.
وأكد السيد أنه في عام 2001
أو  2002زاره النائب ورئيس
تحرير صحيفة "النهار" الذي
اغتيل عام  2005جبران تويني،
ً
وط ـل ــب م ـنــه م ـســاعــدتــه مــال ـيــا

استبعد مسؤول في حلف
شمال األطلسي ،أمس ،احتمال
ضم قطر إلى الحلف العسكري.
وقال المسؤول في الحلف إن
المادة  10في وثيقة واشنطن
تتيح فقط للدول األوروبية
االنضمام الى الحلف الذي
يضم  29بلدا.
وكان وزير الدولة القطري
لشؤون الدفاع خالد العطية قد
قال أمس األول ،خالل تصريح
صحافي ،إن "قطر أصبحت من
أهم دول المنطقة في نوعية
التسليح وتطمح لعضوية
كاملة في حلف شمال
األطلسي".

مقتل نائبين صوماليين
في كمين لـ «الشباب»

• واشنطن تستعجل حل النزاع مع إسرائيل وترسيم الحدود مع سورية
• جمود على مسار «التأليف» ...والحريري لم يضع «المسودة»
بيروت  -ةديرجلا

حكومة اليمن ترفض
الشروط الحوثية

يرتدون مالبس ويضعون شارات
القوات الحكومية ويرفعون العلم
السوري على آلياتهم".

بري يرفض انسحاب «حزب الله» وإيران من سورية
•

سلة أخبار

كي ال يسيطر رئيس الحكومة
السابق الراحل رفيق الحريري
على صحيفة "النهار" ،وقال له،
إنه بحاجة إلى  700ألف دوالر.
وأض ــاف الـسـيــد أن ــه اتـصــل
ع ـن ــده ــا ب ــأح ــد أص ــدق ــائ ــه مــن
ط ــائـ ـف ــة الـ ـ ـ ــروم األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس،
في إ شــارة محتملة الى نائب
رئيس الحكومة السابق رجل
األ عـمــال الثري عصام فــارس،
وط ـلــب م ـنــه م ـســاعــدة تــويـنــي

فـ ــوافـ ــق ،ف ــذه ــب األخـ ـي ــر إل ـيــه
ً
واتصل بالسيد الحقا وأبلغه
بــأ نــه حـصــل مـنــه عـلــى مليون
دوالر.
ورف ــض الـسـيــد اإلع ــان عن
ً
االسـ ـ ـ ــم عـ ـلـ ـن ــا وسـ ـلـ ـم ــه ألح ــد
موظفي قلم المحكمة.

مـســاعــي حــل ال ـنــزاع بـيــن لـبـنــان وإســرائ ـيــل مع
ً
تــرس ـيــم ل ـل ـح ــدود ب ـيــن ل ـب ـنــان وس ــوري ــة شــرقــا
ً
وشماال".
وخـتـمــت" :لـبـنــان ينتظر زيـ ــارة يـفـتــرض أن
يقوم بها شينكر في األيام أو األسابيع المقبلة،
وربما بعد تأليف الحكومة العتيدة ،إلى بيروت،
ل ــاط ــاع م ــن ك ـث ــب ع ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل ال ــوس ــاط ــة
المتجددة ،التي تقوم بها واشنطن .لكن موقف
الدولة واضح وحاسم بعدم التخلي أو التنازل
عن أي جزء من حقوق لبنان ومصالحه وثرواته
ً
ً
وأراضيه برا وبحرا".

جمود حكومي

ً
في موازاة ذلك ،وخالفا لكل الترجيحات ،التي
ذهبت نحو توقع والدة حكومة "العهد األولى"
عيدية للبنانيين في الفطر ،لم تشهد ميدانيات
مـســار التشكيل الـيــومـيــة ،مـنــذ ع ــودة الرئيس
الحريري إلى بيروت األحد الماضي ،أي جديد
يمكن الرهان عليه للتفاؤل بالحدث المنتظر،
ليس فــي العيد فحسب ،بــل قبل نهاية الشهر
الجاري حتى ،ما دام الرئيس المكلف لم يضع
بعد مـســودة أولـيــة لشكل حكومته ،ولــم يفتح
هاتفه في اتجاه المقار السياسية المفترض أن
ً
تنخرط في المنظومة الحكومية استنادا إلى
نتائج الخريطة البرلمانية الجديدة التي أفرزتها
االنتخابات النيابية.

لقي نائبان برلمانيان من
والية هرشبيلي الصومالية،
التي تتمتع بحكم شبه
ذاتي ،حتفهما أمس األول،
مع عدد من حراسهما
الشخصيين في كمين قرب
العاصمة مقديشو ،أعلنت
حركة الشباب اإلسالمية
المسؤولية عنه .وقال الرائد
في الجيش الصومالي عبدالله
عبدالرحمن إن النائبين كانا
في سيارة صغيرة ،يرافقهما
 10جنود في شاحنة عسكرية.

بوتفليقة يلغي ضرائب مثيرة
للجدل اقترحتها الحكومة

أمر الرئيس الجزائري
عبدالعزيز بوتفليقة بإلغاء
ضرائب كانت حكومة أحمد
أويحيى تعتزم فرضها على
المواطنين عند استخراج
الوثائق اإلدارية ،وهي الرسوم
التي أثارت جدال واسعا في
البالد خالل الفترة األخيرة.
جاء ذلك بعد ترؤس بوتفليقة،
مساء أمس األول ،اجتماعا
لمجلس الوزراء خصص
إلعادة النظر في قانون المالية
التكميلي لعام .2018
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طهران تعرقل المفتشين وواشنطن تحذرها من «التخصيب»
• أوروبا تطلب من «الحلفاء األميركيين» إعفاء من العقوبات • لودريان :إيران تقترب من الخط األحمر
في رد جديد على انسحاب
إدارة الرئيس دونالد ترامب من
االتفاق النووي ،أعلنت إيران
أنها ًلن تمنح المفتشين األممين
مزيدا من التسهيالت ،وذلك
غداة إعالنها خطة لزيادة
اليورانيوم ً ،األمر الذي
تخصيب ً
القى تحذيرا أميركيا.

غداة إعالنها خطة لزيادة قدرتها
على تخصيب الـيــورانـيــوم ،فــي رد
على االنسحاب األميركي من االتفاق
ً
النووي ،صعدت إيران مجددا أمس،
ً
وأعـلـنــت أنـهــا لــن تمنح مــزيــدا من
التسهيالت للمفتشين األمميين.
وق ــال رضــا نجفي ،ممثل إيــران
الــدائــم فــي الوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة ،أم ـ ــس،إن بـ ــاده ل ــن تمنح
الـمـفـتـشـيــن الــدول ـي ـيــن ال ـمــزيــد من
إم ـكــان ـيــة إج ـ ــراء أع ـم ــال الـتـفـتـيــش.
وكان يعلق على تصريحات رئيس
الوكالة يوكيا أمــانــو بــأن إيــران لم
تظهر أقصى موقف إيجابي وسرعة
تجاه المفتشين في بعض الحاالت.
وقال نجفي على هامش اجتماع
لمجلس الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
الذرية»« :طالما أن إيران ال تستفيد
مــن االتـفــاق ،فيجب أال يتوقع أحد
أن تمضي فــي تطبيق الـمــزيــد من
اإلجراءات الطوعية».

الخط األحمر
في المقابل ،قال وزير الخارجية
الفرنسي جان إيف لودريان أمس،
إن تـصــريــح إيـ ــران بــأنـهــا قــد تزيد
قدرتها على تخصيب اليورانيوم
يقترب من «الخط األحمر».
وأض ـ ـ ـ ــاف ل ـ ـ ــودري ـ ـ ــان ،أن «هـ ــذه
المبادرة ليست محل ترحيب .إنها
ً
تبدي نوعا من االستفزاز» .وأضاف:

ً
ماكرون مستقبال نتنياهو على أدراج اإلليزيه أمس األول
ً
«من الخطر دوما اللعب بالخطوط
الحمراء .لكن الخطوة اإليرانية ما
زال ــت حـتــى اآلن ف ــي إط ــار االت ـفــاق
النووي».
وشدد الوزير الفرنسي على أنه
«إذا ذهــب اإليــرانـيــون إلــى مستوى
أع ـل ــى ف ـس ـي ـخــرقــون االت ـ ـفـ ــاق ،لـكــن
عليهم إدراك أنـهــم إذا فـعـلــوا ذلــك
ف ـس ـي ـعــرضــون أن ـف ـس ـهــم لـعـقــوبــات
جديدة ولــن يبقى األوروب ـيــون بال
حراك».

طلب رسمي
في غضون ذلك ،أرسلت كل من
فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة

ً
إلى االتحاد األوروبــي أمس ،طلبا
ً
ً
رس ـم ـي ــا م ـش ـت ــرك ــا إلـ ــى واش ـن ـطــن
إلع ـف ــاء شــركــات ـهــم م ــن اإلجـ ـ ــراءات
العقابية ا لـنــا جـمــة عــن العقوبات
األميركية الجديدة على إيران.
وورد في الرسالة الموجهة إلى
كل من وزيري الخزانة والخارجية
األم ـي ــرك ـي ـي ــن س ـت ـي ـفــن مـنــوتـشـيــن
ومــايــك بومبيو «كـحـلـفــاء ،نتوقع
م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة االمـتـنــاع
عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح
أوروبا األمنية».
وقــال وزيــر االقتصاد الفرنسي
ب ــرون ــو لــوم ـيــر ،إن ال ـ ــدول ال ـثــاث
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي يـطـلـبــون من
الواليات المتحدة «إعفاء الشركات

أفغانستان توافق على نشر
قوات إماراتية وقطرية

(أ ف ب)
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ــأع ـم ــال
ت ـج ــاري ــة قــانــون ـيــة ف ــي إي ـ ــران مــن
جميع العقوبات األميركية خارج
ال ـ ـحـ ــدود» .وك ـت ــب ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»:
«ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـكـ ــون بـ ـمـ ـق ــدور ه ــذه
الشركات مواصلة أنشطتها».
وي ـقــول مـحـلـلــون ،إن الـشــركــات
األوروبية التي سارعت لالستثمار
في إيران بعد رفع العقوبات خالل
ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث ال ـمــاض ـيــة هــي
الخاسر األكبر من إعادة فرضها.
وذكرت عدة شركات كبرى بينها
«تـ ــوتـ ــال» ال ـفــرن ـس ـيــة و«م ـي ــرس ــك»
الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها
الـبـقــاء فــي إي ــران مــع إع ــادة فــرض
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل خ ــال

األشهر الستة المقبلة إال في حال
حصولها على استثناءات واضحة
من واشنطن.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ص ـن ــاع ــة
السيارات الفرنسية «بــي إس أيه»
االثنين أنها ستنسحب من ايــران
لتجنب خـطــر الـتـعــرض لـغــرامــات
عقابية.

ماكرون ونتنياهو
ج ــاء ذل ــك ،بـعــد مــا حــث رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو أمس األول ،فرنسا على
االهتمام بالتعامل مــع «الـعــدوان
ً
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي» اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،قـ ــائـ ــا إن

مـحــاوالت أوروب ــا إلنـقــاذ النووي
لن تسفر عن أي شي ألنه سينهار
ف ــي جـمـيــع األحـ ـ ــوال ت ـحــت وط ــأة
الضغوط االقتصادية.
وحـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إيمانويل ماكرون في ختام لقاء
م ــع رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي،
أم ــس األول ،جـمـيــع األط ـ ــراف من
«تـصـعـيــد» ق ــد ي ــؤدي إل ــى ان ــدالع
«نزاع» .
وعـ ـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،ق ــال
مـ ــاكـ ــرون« :ع ـص ـف ــور بــال ـيــد خـيــر
مــن عـشــرة على الـشـجــرة .االتـفــاق
الـنــووي غير كــاف وأنــا أقــر بذلك،
لـكـنــه أف ـضــل م ـمــا ك ــان لــدي ـنــا من
قبل».

«لجنة العبادي» تقر بتزوير االنتخابات والصدر جاهز للمعارضة

العراق يرفض تلويح تركيا بالتوغل في قنديل وسنجار
ّ
صوت مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ع ـلــى تــوص ـيــات
واستنتاجات اللجنة الحكومية المشكلة للنظر
بطعون االنتخابات ،والتي خلصت الــى وجود
انتهاكات في االنتخابات.
وقال المكتب اإلعالمي للعبادي ،في بيان ،إن
«مجلس الوزراء صادق خالل جلسته االعتيادية
عـلــى االس ـت ـن ـتــاجــات وال ـتــوص ـيــات ال ـ ــواردة في
محضر اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة»،
موضحا أن «التوصيات تضمنت عدا وفرزا يدويا
بما ال يقل عن  5في المئة بجميع المراكز ،وإلغاء
نـتــائــج انـتـخــابــات ال ـخ ــارج وال ـنــازح ـيــن لثبوت
خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب

النمسا تبرئ جنودها من
التواطؤ في الجوالن

برأت لجنة تحقيق
ً
نمساوية ،أمس ،عددا من
الجنود العاملين ضمن
قوات األمم المتحدة
المتمركزة في مرتفعات
الجوالن السورية المحتلة،
من تهمة عدم المساعدة
إلنقاذ أرواح بشرية في عام
 ،2012وأغلقت القضية.
ووفق القيادي بوزارة
الدفاع فولغانغ بومان ،فإن
لجنة التحقيق توصلت
إلى نتيجة أن الجنود لم
يقترفوا أي ذنب ،وقررت
غلق القضية ،التي فتحت
بعد تسريب فيديو يظهرهم
يتحادثون مع مجموعة
من المعارضين السوريين
نصبوا كمينا قتل فيه تسعة
أفراد من جهاز االستخبارات
السورية.

تحذير أميركي
ج ــاء ذل ــك ،بـيـنـمــا ح ــذرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة إي ـ ـ ــران مــن
المضي بأنشطتها النووية.
وقالت المتحدثة باسم الــوزارة
هـيــذر نــويــرت ،إن وزي ــر الخارجية
األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو «كـ ــان
ً
واض ـحــا» فــي الـخـطــاب ،الــذي ألقاه
بـشــأن إي ــران فــي مــايــو ،بعيد قــرار
الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب انـسـحــاب
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مـ ــن االتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي «ب ـق ــول ــه ،إنـ ــه ع ـلــى إيـ ــران
أن ت ــوق ــف ت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
ً
وأال ت ـس ـع ــى أب ـ ـ ــدا إل ـ ــى م ـعــال ـجــة
البلوتونيوم».

سلة أخبار

ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا».
وتابع المكتب في بيانه أن «المجلس يحيل
التقرير الى مجلس النواب ألخذ ما يراه مناسبا
ً
حسب ما ورد في الفقرة  2من التوصيات آنفا»،
مــؤكــدا أنــه «كــإجــراء اح ـتــرازي ،ونتيجة لما ورد
ف ــي الـتـقــريــر م ــن أم ــور خـطـيــرة تـقـتـضــي وج ــود
مسؤولي مفوضية االنتخابات من درجة معاون
مــديــر عــام فما ف ــوق ،تـقــرر وج ــوب منع سفرهم
إال باستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء».
وعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة ،أمس،
الستكمال مناقشة موضوع نتائج االنتخابات،
من خالل تعديل قانون االنتخابات.
ور ح ــب البرلمان بتقرير اللجنة الحكومية،

مشيرا إلى أنها تأتي دعما لقراراته بذات الشأن،
ويمكن أن تسهم في اإلســراع بتشكيل الحكومة
واستقرار األوضاع.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،ق ــال ق ـيــادي ب ــارز فــي الـتـيــار
الصدري إن زعيم التيار مقتدى الصدر يفضل
الذهاب للمعارضة بدال من المشاركة بحكومة
مفصلة من الخارج.
على صعيد آخــر ،رفضت الحكومة العراقية
أ مــس األول ،تلويح الحكومة التركية بالتوغل
فــي منطقة جبل قنديل و جـبــل سنجار شمالي
األراضي العراقية.
وقال العبادي ،في مؤتمر صحافي ،إن لألتراك
وجودا عسكريا ضعيفا في شمال العراق حاليا،

موضحا «أنه ال يوجد تنسيق مشترك لزيادة هذا
الوجود حتى اآلن» .وتابع« :نحن ال نوافق على
أي توغل تركي ،ونعده خرقا للسيادة العراقية،
كما ال نوافق في الوقت نفسه على شن أي اعتداء
على تركيا من داخل األراضي العراقية».
وطــالــب الـعـبــادي الحكومة التركية باحترام
سيادة العراق كبلد جار ،وعدم االعتداء عليه حتى
لو كان ذلك ضمن الحمالت الدعائية لالنتخابات
ال ـتــرك ـيــة ،ف ــي إشـ ــارة ال ــى االن ـت ـخــابــات الـتــركـيــة
المزمعة نهاية الشهر الجاري.
كما انتقد العبادي قرار الحكومة التركية ملء
سد «أليسو» من مياه نهر دجلة خالفا لالتفاق
الثنائي المبرم بين البلدين.

وقال العبادي إنه اتفق مع الحكومة التركية
في وقت سابق على ملء السد في نهاية الشهر
الجاري «إال أنها خالفت االتـفــاق ،وبــدأت بملئه
في بداية هذا الشهر ،حيث إن هذه المدة كانت
ستفيد العراق في ملء ســدوده» ،معتبرا تقديم
موعد ملء السد «خطأ وتجاوزا» .وعزا األمر الى
الحملة الدعائية لالنتخابات النيابية المقررة
في تركيا في الـ 24من الشهر الجاري لكسب ود
المزارعين في جنوب تركيا.
وأكد أن هناك حراكا دبلوماسيا متواصال مع
تركيا وإيران لمعالجة ملف السدود بهدف عدم
اإلضرار بالمواطنين العراقيين.
(بغداد  -وكاالت)

مصر« :بلطجية» يعتدون على إفطار معارضين
زيادات على الخدمات واالتصاالت ...والسيسي يعد بمفاجأة بعد العيد
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

ت ـعــرض م ـعــارضــون مـصــريــون
كانوا ينظمون حفل إفطار لهجوم
ً
من «بلطجية» مما صنع احتقانا
ً
ج ــدي ــدا ف ــي األج ـ ـ ــواء الـسـيــاسـيــة،
وبدد أجواء االنفراجة ،التي شاعت
بسبب لهجة االنفتاح ،التي تحدث
فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي
ف ــي خ ـط ــاب أداء ال ـق ـس ــم ل ـلــواليــة
الثانية قبل أيام أمام البرلمان.
حـفــل اإلف ـطــار ك ــان باستضافة
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـس ــويـ ـس ــري ،ون ـظ ـم ـتــه
ال ـح ــرك ــة ال ـم ــدن ـي ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وه ـ ـ ـ ــي تـ ـجـ ـم ــع ي ـ ـضـ ــم  8أح ـ ـ ـ ــزاب
سياسية و 150شخصية عامة من
المعارضين.
وق ــال رئ ـيــس تـحــريــر «األه ـ ــرام»
الـســابــق عبدالعظيم حـمــاد ،الــذي
كان أحد المشاركين في اإلفطار ،إن
االعتداء أفسد مداوالت كانت تجري
بين األح ــزاب الـمـعــارضــة إلصــدار
بيان يرحب بخطاب السيسي في
حـفــل تنصيبه ،مـمــا قــد يعني أن
المقصود من الهجوم هو إجهاض
االنفراجة السياسية.
وأصيب جراء ذلك الهجوم عدد
مــن الـحـضــور بــإصــابــات مختلفة
أخ ـطــرهــا إص ــاب ــة ،رئ ـيــس ال ـحــزب
المصري الديمقراطي االجتماعي،
فريد زهران بجرح قطعي في رأسه.
فــي غضون ذلــك ،وجــه الرئيس
السيسي ،خالل كلمة بحفل إفطار
األسرة المصرية ،أمس األول ،الشكر
لجموع المصريين على تحملهم
القرارات االقتصادية التي اتخذتها
حكومته خــال األشـهــر الماضية،

وافق مجلس األمن األفغاني،
أمس ،على اقتراح من
اإلمارات وقطر بنشر قوات
تابعة لهما في األراضي
األفغانية لمساعدة القوات
الحكومية ،بحسب قناة
«تولو نيوز».
وأوضح المجلس أن انتشار
الوحدات الخاصة من
اإلمارات وقطر في أراضي
الجمهورية يأتي في إطار
مهمة حلف شمال األطلسي
ً
«الدعم الحازم» ،موضحا
أنها ستقوم بتدريب قوات
األمن األفغانية ودعمها ،وفق
االتفاق حول وضع الحلف
المبرم في سبتمبر .2014

ميركل تدافع عن سياسة
اللجوء الخاصة بحكومتها

دافعت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل عن سياسة
اللجوء الخاصة بالحكومة
االتحادية .وقالت ميركل،
خالل مشاركتها األولى
في استجواب الحكومة
بالبرلمان األلماني
«بوندستاغ» ،إن ألمانيا
تصرفت «على نحو مسؤول
في الوضع اإلنساني
االستثنائي» لعام  2015من
خالل استقبال الالجئين.
وأشارت إلى أن محكمة العدل
األوروبية أكدت مشروعية
القرارات السابقة للحكومة
االتحادية التي تم اتخاذها
خالل األزمة .وقالت« :القرارات
األساسية السياسية كانت
صائبة» ،الفتة إلى أنه منذ
ذلك الحين أعلنت الحكومة
أن األمر كان يتعلق بوضع
استثنائي.

واشنطن لن تضحي
بحلفائها من أجل روسيا
مصريون في المترو بالقاهرة أمس
ً
م ـكــررا وع ــوده بتحسن األوض ــاع
ً
المعيشية قريبا ووعد بـ»مفاجأة»
طيبة بعد عيد الفطر.
وأع ــرب السيسي ،عــن استيائه
ً
من الزج باسمه في كل شيء ،قائال:
«ك ـفــايــة اس ـت ـخ ــدام اس ـم ــي ف ــي كل
شيء ،فلم أمنع مسلسالت أو أفالم».
وفي خطوة متوقعهَّ ،
تقدم رئيس
مجلس الــوزراء شريف إسماعيل،
باستقالته من منصبه ،أمس األول،
إذ استقبله الرئيس ،وكلفه بتسيير
أعمال الحكومة واالستمرار في أداء
مهامها وأعمالها إلى حين تشكيل
حكومة جديدة.
وت ـت ــداول األوسـ ــاط الحكومية
أرب ـ ـعـ ــة أس ـ ـمـ ــاء م ــرشـ ـح ــة ل ـتــولــي
منصب رئـيــس ال ـ ــوزراء ،هــم وزيــر
اإلسكان مصطفى مدبولي ،ورئيس
هيئة الرقابة االدارية اللواء محمد
ع ــرف ــان ،ورئ ـي ــس الـبـنــك الـمــركــزي

(أ ف ب )

ط ـ ـ ـ ــارق ع ـ ــام ـ ــر ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئــة
الهندسية بالقوات المسلحة اللواء
كامل الوزير.
ً
تشريعيا ،أقــر مجلس الـنــواب
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ب ـش ـك ــل ن ـهــائــي
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم مــن
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ـف ــرض رسـ ـ ــم تـنـمـيــة
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـمــال ـيــة ل ـل ــدول ــة ،حيث
واف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـ ـلـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة
بعض الــرســوم شملت تراخيص
السيارات ،واستخراج جواز السفر
أو ت ـجــديــده ،وتــراخ ـيــص الـســاح
واس ـت ـغ ــال ال ـم ـحــاجــر ،وإق ــام ــات
األج ــان ــب وط ـل ــب ال ـح ـص ــول على
ً
الـجـنـسـيــة ال ـم ـصــريــة ،ف ـض ــا عن
ف ــرض رس ــوم الس ـت ـخــراج رخصة
ق ـي ــادة ل ـل ـجــرار ال ــزراع ــي ،وزيـ ــادة
قـيـمــة رسـ ــوم تــراخ ـيــص س ـيــارات
النقل ،وتراخيص القيادة المهنية،
إل ــى جــانــب الـمــواف ـقــة عـلــى فــرض

ً
رسم قدره  50جنيها لمرة واحدة
على شراء خط الهاتف المحمول،
ً
إضــافــة إل ــى  10جنيهات شهريا
عند سداد الفاتورة ،وذلك بغرض
زيـ ــادة الـ ـم ــوارد الـمــالـيــة لـلـخــزانــة
العامة للدولة.
وي ـتــوقــع أن تـسـتـمــر الـحـكــومــة
فــي تقديم طلبات جــديــدة لفرض
أو زيادة الرسوم المقررة بقوانين،
بهدف تحصيل المزيد من الموارد،
حـيــث ي ـتــردد أن مــن الـمـقـتــرحــات،
التي انتهت الحكومة من إعدادها
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ب ـ ــزي ـ ــادة رسـ ــوم
تراخيص العيادات الطبية والمراكز
العالجية الخاصة ،ووضــع نظام
جــد يــد للتسجيل العيني يضمن
تحصيل رسوم وضرائب على بيع
وشــراء الـعـقــارات ،وتحويل أماكن
ان ـت ـظ ــار الـ ـسـ ـي ــارات إلـ ــى خ ــدم ــات
مدفوعة األجر لمصلحة المرور.

أعلن مساعد وزير الخارجية
األميركي ،ويس ميتشل ،أن
الواليات المتحدة تتطلع إلى
عالقات أفضل مع موسكو،
لكنها لن تضحي مقابل ذلك
بمبادئها أو أصدقائها.
وقال ميتشل ،في كلمة ألقاها
في «مؤسسة التراث»« ،نحن
نرى كل شيء بوضوح،
وندرك ما هي التحديات التي
أمامنا ،وسنزيد من تقديرنا
للعدوان الروسي ،مادام
الرئيس فالديمير بوتين لم
ً
يختر طريقا آخر».

ةديرجلا
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رياضة
«فيفا داي» يتحكم في انطالق بطوالت الموسم المقبل
«المسابقات» تفاضل بين ثالثة مواعيد
عبدالرحمن فوزان

تفاضل لجنة المسابقات في
اتحاد الكرة بين منتصف
أغسطس وسبتمبر وأكتوبر
النطالق الموسم الكروي ،بعد
االستقرار على انطالق الموسم
قبل أو بعد «الفيفا داي».

ُعقد في مقر االتحاد الكويتي
لـكــرة الـقــدم اجـتـمــاع مـســاء أمس
األول ،ح ـض ــره أ عـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة عـلــي الــديـحــانــي (رئـيــس
اللجنة الـفـنـيــة) ،وجــابــر الزنكي
(رئيس لجنة المسابقات) ،ومعن
الرشيد (رئـيــس لجنة التسويق
وال ـت ـل ـفــزيــون) ،وخ ــال ــد الـشـمــري
(رئ ـيــس لـجـنــة ال ـح ـكــام) ،وأحـمــد
ع ـجــب (رئ ـي ــس لـجـنــة الـمــدربـيــن
ون ــائ ــب رئ ـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة)،
وف ــاط ـم ــة ح ـي ــات (رئ ـي ـس ــة لجنة
كــرة الـقــدم النسائية) ،ود .أحمد
ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد (مـ ــديـ ــر ال ـت ـطــويــر
باالتحاد).
وعرضت اللجنة الفنية خالل
االج ـت ـم ــاع رزن ــام ــة ال ـم ـشــاركــات
ال ــدول ـي ــة لـلـمـنـتـخـبـيــن الــوط ـنــي
األول واألولمبي ،من أجل مراعاة
ذلك في إعداد جداول المسابقات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ل ـل ـم ــوس ــم ال ــري ــاض ــي
المقبل .2019-2018
واعتبر الحضور أن االجتماع
سيظل مفتوحا حتى يتم حسم
أمـ ــر م ــواع ـي ــد بـ ـط ــوالت الـمــوســم
المقبل ،حيث إن هناك أكثر من

وج ـهــة نـظــر ت ــم طــرح ـهــا ،بينها
إقامة كأس السوبر في منتصف
أغسطس المقبل ،على أن تنطلق
ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز عقب
أيام من السوبر ،لتقام الجولتان
األول ــى والـثــانـيــة ،ثــم يتم إيقاف
البطولة حتى منتصف سبتمبر
المقبل ،بسبب الفيفا داي ،من 1
إلى  14من الشهر ذاته ،ثم تعاود
ال ـب ـطــولــة اس ـت ـئ ـنــاف ـهــا لـتـتــوقــف
مـ ـج ــددا م ــن  1إل ـ ــى  14أك ـتــوبــر
للسبب ذاته "الفيفا داي".
أم ـ ـ ــا وج ـ ـهـ ــة الـ ـنـ ـظ ــر األخ ـ ـ ــرى
فتتمثل في انطالق الموسم في
مـنـتـصــف سـبـتـمـبــر أو أك ـتــوبــر،
حتى ال تتأثر البطولة واألندية
س ـل ـبــا بــإي ـقــاف ـهــا مـ ــدة ش ـهــر في
البداية فقط ،كما أن هناك سببا
آخـ ـ ــر ي ـج ـع ــل إق ــام ـت ـه ــا فـ ــي ه ــذا
ال ـتــوق ـيــت أم ـ ــرا البـ ــد م ـن ــه ،وهــو
مـ ـش ــارك ــة الـ ـق ــادسـ ـي ــة وال ـك ــوي ــت
فــي دور ال ــ 32للبطولة العربية،
حـيــث ي ـقــام ال ــذه ــاب م ــن  11إلــى
 13أغسطس ،واإلياب من  23إلى
 25منه ،ما يعني صعوبة كبيرة
فــي إقــامــة م ـب ــاراة ال ـســوبــر التي

جانب من االجتماع
ستجمع الفريقين فــي منتصف
أغـ ـسـ ـط ــس ،إل ـ ــى ج ــان ــب تــأج ـيــل
مبارياتهما في الدوري.
و س ـتــدرس لجنة المسابقات
الموقف كامال في الفترة المقبلة،
ومن ثم رفع توصية إلى مجلس
إدارة االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـقــوم

السالمية يحدد أولوياته بشأن المحترفين
بوبي طلب  300ألف دوالر في الموسم ...واليوسف يرفض
•

بوبي كليمنت

أحمد حامد

ح ــددت إدارة الـكــرة فــي السالمية حاجاتها مــن الالعبين المحترفين
بالموسم الـجــديــد ،إذ تـهــدف فــي الــوقــت الـحــالــي إلــى التعاقد مــع مــدافــع،
لتعويض رحيل السوري أحمد ديب ،إلى جانب التعاقد مع مهاجم ،لمساندة
السوري فراس الخطيب ،وفهد الرشيدي.
وقال مصدر في السالمية لـ"لجريدة" ،إن إدارة الكرة برئاسة الشيخ تركي
اليوسف تدرس في الوقت الحالي بعد السير الذاتية لمحترفين أفارقة ،إلى
جانب برازيليين ،وأيضا من دول الخليج.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن إدارة ال ـك ــرة وض ـعــت ف ــي حـســابــاتـهــا ،أن يـكــون
المحترفون الجدد ،قد شاركوا ،بقوة في الموسم المنقضي مع فرقهم.
وكشف أن إدارة السالمية دخلت في مفاوضات جــادة لضم المهاجم
النيجيري بوبي كليمنت العب العربي السابق ،لكن الالعب طلب  300ألف
دوالر في الموسم ،وهو ما رفضه اليوسف ألنه ال يتناسب مع إمكانات
السماوي في الوقت الحالي.
وعن مستقبل اإلدارة الفنية للسالمية في الموسم الجديد ،قال المصدر،
إن إدارة الكرة تبحث في الوقت الحالي عن مدير فني جديد ،في ظل رغبة
المدرب عبدالعزيز حمادة في الرحيل عن صفوف السماوي.
وأشار إلى أن ملف المدير الفني في طريقه للحسم ،في ظل وجود العديد
من السير الذاتية لمدربين أجانب سبق لهم العمل في الدوري الكويتي ،الى
جانب مدربين جدد على الساحة.
وكان السالمية قد دخل في مفاوضات مع التونسي شهاب الليلي ،الذي
قاد الجزيرة األردني لتحقيق لقب الكأس ،والوصول الى نهائي كأس االتحاد
اآلسيوي ،إال أن األخير وقع مع النجم الساحلي.

بــدراسـتـهــا ج ـيــدا قـبــل أن يتخذ
الـ ـق ــرار ال ـن ـهــائــي ب ـش ــأن تـحــديــد
موعد انطالق الموسم المقبل.

دراسة سير ذاتية
إلى ذلك ،ما زالت اللجنة الفنية

الزنكي :استمرار
المعارين ضرورة
أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـفــريــق
الشباب خالد الزنكي ،أن الحفاظ
ع ـلــى الـهـيـكــل األس ــاس ــي ،ال ــذي
ســاهــم فــي ص ـعــود الـفــريــق الــى
األضواء هو الهدف األول له في
الوقت الحالي ،الى جانب تدعيم
الـ ـصـ ـف ــوف ب ـب ـعــض ال ـص ـف ـقــات
المحلية ،ومن المحترفين.
وكـ ـش ــف ال ــزنـ ـك ــي ،أن إدارة
الـ ـشـ ـب ــاب ب ـ ـ ــدأت فـ ــي م ـخــاط ـبــة
األنــديــة لتجديد إع ــارات هــؤالء
الالعبين ،من أجل الحفاظ على
استقرار الفريق.
وشدد على أن تدعيم صفوف
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ــاع ـب ـي ــن م ـح ـل ـي ـيــن
ومحترفين أمــر ال خــاف عليه،
م ـش ـي ــرا الـ ــى أن هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
مــؤج ـل ــة الـ ــى م ــا ب ـع ــد ال ــوق ــوف
على الئحة المسابقات ،ورزنامة
الموسم الجديد.
وأوضـ ــح أن ــه ل ــن ي ـعــول على
ش ــرائ ــط ال ـف ـي ــدي ــو ف ــي اخ ـت ـيــار
الــاعـبـيــن ال ـجــدد ،الفـتــا ال ــى ان
االخـ ـتـ ـب ــار ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
ه ــو ال ـش ــرط إلب ـ ــرام ال ـت ـعــاقــدات
الجديدة.

ت ـت ـل ـقــى سـ ـي ــرا ذاتـ ـيـ ــة ل ـمــدرب ـيــن
أجانب ،تقوم بدراستها الختيار
أكثر من سيرة ،ثم تقديمها الى
مجلس إدارة االتحاد لدراستها،
ق ـبــل أن ي ـص ــدر قـ ـ ــرارا بــاخـتـيــار
المدرب األنسب واألفضل لألزرق.
وتـ ـض ــع ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة فــي

اعتبارها انتهاء مهمة عــدد من
الـمــدربـيــن مــع المنتخبات التي
يقودونها في بطولة كأس العالم،
لترشيح بعضهم لـتــو لــي مهمة
األزرق.

«يد القرين» اقترب من ضم
ثنائي الجهراء الحجرف ومفرح
•

محمد عبدالعزيز

علمت "الجريدة" أن نادي القرين اقترب من ضم نجمي فريق الجهراء
عبدالله الحجرف وأحمد مفرح على سبيل اإلعارة لدعم صفوف الفريق
األول لكرة اليد بالنادي في الموسم المقبل.
وتــأتــي هــذا الـخـطــوة ضمن خطة مجلس إدارة ال ـنــادي للنهوض
باللعبة مجددا وإعادتها الى سابق عهدها ،والتي بدأت بالتعاقد مع
المدرب الجزائري رشيد شريح ،وذلك لتوالي مهمة تدريب الفريق في
الموسم الجديد ،حيث يعد أحد أبرز المدربين الذي لهم لمسات في
الدوري الحالي ،وله معرفة كاملة بجميع الفرق ،حيث سبق له تدريب
النصر والشباب والسالمية وحقق معهما نتائج جيدة.
وكانت إدارة القرين اكتفت في الموسم الماضي ببعض الالعبين
المعارين من المواسم السابقة ،إضافة العبي فريق كرة اليد األساسيين،
ولم تتعاقد مع العبين جدد لتعويض الذين انتهت عقودهم بنهاية
الموسم قبل الماضي ،وذلــك بسبب عــدم تــوافــر الــدعــم المالي الــازم
التعاقدات الجديدة ،مما ترتب علية الظهور بشكل متواضع وعدم
تحقيق النتائج المرجوة ،رغم محاوالت مدرب السابق الوطني عباس
طه الذي بذل مجهود كبير مع الفريق ولالعبين ،لكن الفوارق الفنية
والخططية حرمته من تحقيق غايته وظل الالعبون يعانون.
وتعد هذه المرة الثانية التي يلعب فيها الالعبان الحجرف ومفرح
لنادي القرين ،حيث سبق وتم إعاراتهما قبل أربع مواسم الى القرين
لمدة موسمين وحققوا نتائج جيدة ،ومن ثم عادوا في الموسم قبل
الماضي الى ناديهما األصلي الجهراء.
وسيحاول القرين استقطاب أكبر عدد من الالعبين المميزين في
الدوري المحلي ،وذلك خالل الفترة المقبلة ،حتى يكون مستعدا للدخول
في غمار المنافسة.

البرازيلي كاكا يستعرض في «الروضان» اليوم
«هوليداي ان» يصطدم بماني ...وكلين في مواجهة مساعد الميلم
النجم البرازيلي ريكاردو
يحل ً
كاكا ضيفا اليوم على دورة
الروضان لكرة القدم في
نسختها الـ ،39ليكون
«مسك الختام» لمباريات
الحلم.

كاكا

ت ـخ ـت ـت ــم س ـل ـس ـل ــة م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـح ـلــم
االستعراضية في دورة المرحوم عبدالله
مـ ـش ــاري الـ ــروضـ ــان الــرم ـضــان ـيــة لـكــرة
ق ــدم ال ـصــاالت ال ـيــوم ،بـمـشــاركــة النجم
الـبــرازيـلــي ري ـكــاردو كــاكــا ،ضمن فريق
نجوم زين.
وسيكون ظهور كاكا بمنزلة "مسك
الـخـتــام" لمباريات الحلم التي شهدت
ً
ً
تفاعال كبيرا في النسخة الحالية ،حيث
بــدأت بالنجم اإليطالي اندريا بيرلو
أمــام نـجــوم كــويــت  ،2022وتواصلت
بالفرنسي كريم بنزيمه مهاجم ريال
مدريد اإلسباني أمام نجوم العرب.
وحــرصــت الـلـجـنــة المنظمة على
ج ـل ــب ك ــاك ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره اح ــد
العـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي الـ ـف ــائ ــز
ب ـم ــون ــدي ــال ،2002
خ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ــا أن
ال ـ ـ ــدورة ت ـتــزامــن
هـ ــذا الـ ـع ــام مــع
مـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــال
روس ـيــا الــذي
س ـ ـي ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق
م ـ ـن ـ ـت ـ ـص ـ ــف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري،
عـ ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
مباشرة.
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج
المغلوب
وت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــد
م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
خروج المغلوب
اليوم ،مواجهتين

حــام ـي ـت ـيــن ،األول ـ ـ ــى ل ـه ــول ـي ــداي ان مــع
مجموعة ماني ،والثانية لجست كلين
مع فريق المرحوم مساعد الميلم.
هــول ـيــداي صــاحــب ال ـعــامــة الـكــامـلــة
بثالثة انتصارات في دور المجموعات
سيواصل ر هــا نــه على الثنائي المميز
جيجي وســاالس ،باإلضافة إلى حمزة
اش ـك ـن ــان ــي وال ـ ـحـ ــارس ال ـم ـم ـيــز مـحـمــد
البديح ،الجتياز عقبة ماني ،الذي يضم
مجموعة رائـعــة مــن الـمــواهــب الــواعــدة
في كرة الصاالت بالسعودية الى جانب
المحترف المميز كيفن.
أما جلست كين ،الذي لم تهتز شباكه
في الدور االول ،فيمني النفس بمواصلة
التوهج ،معوال على الثنائي المحترف
جوسيكو وفيرناندو ،فضال عن النجوم
المحليين وه ــم :عـلــي الـسـيــف وصــالــح
الفاضل ،لكن مهمته امــام فريق الميلم
بقيادة النجم اإليطالي ادريانو لن تكون
سهلة ،خصوصا أن األخير يملك نفس
الرغبة والطموح للذهاب بعيدا.
بوبيان يقصي حمادة
كــانــت منافسات الـيــوم الـ ــ 20شهدت
تأهل بنك بوبيان للدور الثالث بفوزه
ع ـلــى ح ـم ــادة األردن ـ ـ ــي ،ب ـثــاثــة أه ــداف
تناوب على تسجيلها ،يوسف الخليفة
(ه ــدف ـي ــن) وع ـل ــي دي ـ ـ ــوان ،م ـقــابــل هــدف
لحمادة أحرزه محمد موالي.
وظهر بوبيان بصورة مميزة في ظل
تــألــق الـخـلـيـفــة ،وال ـعــراقــي راف ــد حميد،
باإلضافة إلى البرازيلي كي كي.
في المواجهة األخ ــرى ،اجتاز كويت
س ـت ـيــل ع ـق ـبــة دار ال ـم ـح ـمــديــة ب ــرك ــات
الترجيح بعد انتهاء اللقاء بهدفين لكل
منهما ،سجل لستيل ماركو ،وللمحمدية
وفـ ــي ركـ ــات الـتــرجـيــح تـفــوق
ل ــوك ــاسِ ،
حـ ــارس سـتـيــل صــالــح الـمـحـمــدي على

باختصار
اتحاد السباحة رفض عقد
«العمومية غير العادية»

قرر مجلس إدارة اتحاد
السباحة رفض الدعوة
التي قدمتها أندية
القادسية والبحري
وكاظمة والعربي لعقد
جمعية عمومية غير
عادية في  24الجاري
إلجراء انتخابات واختيار
مجلس إدارة جديد يحل
محل اللجنة الثالثية
المكلفة من األندية بإدارة
شؤون االتحاد.
وأرجع االتحاد ،في كتاب
وجهه لألندية أمس األول،
أسباب الرفض إلى لزوم
التريث في عقد الجمعية
العمومية لالتحاد،
حتى يتم تعديل نظامه
األساسي واعتماده من
الجمعية العمومية،
وأخذ موافقة االتحاد
الدولي عليه ،ثم إجراء
االنتخابات عقب انتخاب
مجالس إدارة االندية.
وأشار إلى "التنسيق بين
الهيئة العامة للرياضة
واللجنة األولمبية
الدولية لوضع خريطة
طريق النتخابات
الهيئات الرياضية على
أن تبدأ باألندية ثم
االتحادات ثم اللجنة
األولمبية الكويتية".

البطولة العربية لـ «رجال
الطائرة» في  24أكتوبر
حدد االتحاد العربي
للكرة الطائرة موعد
البطولة الحادية
والعشرين للمنتخبات
العربية للرجال التي
ستقام خالل الفترة
من  24أكتوبر إلى 4
نوفمبر القادم بمصر،
وسوف ترسل األمانة
العامة باالتحاد العربي
خالل الفترة القادمة
وبعد االنتهاء من بعض
الترتيبات اإلدارية دعوات
المشاركة في البطولة
وتعيين رئيس وأعضاء
لجنة االحتكام المشرفة
على البطولة.
وكانت البطولة السابقة
التي أقيمت خالل
شهر نوفمبر  2016قد
أحرز لقبها المنتخب
المصري ،فيما حل
المنتخب البحريني ثانيا
والمنتخب العراقي ثالثا.

ً
الشرقاوي مديرا لـ «يد»
الشباب

جانب من منافسات البراعم في الروضان
نفسه و تـصــدى لركلتين ليقود فريقه
للتأهل للدور الثالث.

الكويت سوبر هاتريك
ن ـج ــح نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ف ــي مــواص ـلــة
مشواره بنجاح ضمن المجموعة الرابعة
لمنافسات البراعم ،بعدما خطف الفوز
مــن سوبر هاتريك بهدف حمل توقيع
ً
يوسف يعقوب ،ليضرب الكويت موعدا
م ــع ك ــوي ــت بـ ــارازوكـ ــا ال ـط ــي ت ـم ـكــن من

اك ـت ـســاح شــركــة غ ــرب الـخـلـيــج بــأربـعــة
أه ـ ــداف ل ـه ــدف ،ح ـيــث س ـجــل ل ـبــرازوكــا
خـيـثــم ال ـم ـحــام ـيــد ،فـ ــارس جـ ــاد ،ايـهــم
نصار ،وأحمد متصور.
تقام اليوم مباراتان لتحديد طرفي
قـبــل نـهــائــي ال ـ ــدورة عــن المجموعتين
الثالثة والــرابـعــة ،فيلعب نــادي كاظمة
ب م ــع ف ــري ــق ال ـم ــرح ــوم اح ـم ــد حسين
الرومي في الوقت الذي يواجه فيه كويت
بارازوكا نادي الكويت.

لقطات
• حصل يــو ســف الخليفة العب
فريق بنك بوبيان على جائزة أفضل
العب في منافسات اليوم العشرين.
• فـ ـ ـ ــاز ب ـ ـجـ ــائـ ــزة األف ـ ـ ـضـ ـ ــل فــي
اليوم العشرين في "البراعم" هيثم
ال ـم ـحــام ـيــد م ــن ك ــوي ــت بـ ــارازوكـ ــا،
وطالل المنيع العب سوبر هاتريك.

قرر مجلس إدارة نادي
الشباب إسناد مهمة
مدير لعبة كرة اليد
لعضو مجلس اإلدارة
ً
علي الشرقاوي خلفا
لناصر العازمي ،وذلك
استعدادا للموسم الجديد
الذي يسعى فيه الفريق
للصعود إلى الدوري
الممتاز.
وستكون أولى مهام
الجهاز اإلداري الجديد
للشباب بقيادة
الشرقاوي ،حسم أمر
مدرب الفريق األول
والتعاقد مع مدرب جديد
ً
خلفا للتونسي شهاب
الدريدي الذي انتهى
عقده مع النادي بنهاية
الموسم الماضي ورفض
التجديد لظروف خاصة،
ويتردد بقوة اسم المدرب
الوطني يوسف غلوم
لتولي المهمة ،إال أن
اعتراض عدد من العبي
الفريق على ذلك يؤجل
ً
حسم األمر نهائيا حتى
اآلن.
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ً
ً
من بيليه إلى زيدان 11 ...العبا أسطوريا
مــن الـمـلــك الـبــرازيـلــي بيليه ،الــاعــب
الــوحـيــد الـمـتــوج بـلـقــب ك ــأس الـعــالــم 3
م ــرات ،إلــى الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان،
الــذي فــرح وحــزن فــي النهائي ،صنعت
مباريات كأس العالم لكرة القدم أساطير
دونت اسمها في تاريخ اللعبة.
ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى ألن ــدي ــة
م ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة (لـ ـيـ ـسـ ـت ــر،
سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوك) ،تـ ـ ـ ــوج هـ ــذا
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ب ـط ــا
ل ـل ـعــالــم عـ ــام ،1966
واش ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــر ب ـ ـصـ ــدة
"إع ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ــة" ف ــي
مــوا ج ـهــة بيليه
ع ــام  ،1970قــال
عنها الـبــرازيـلــي:
"الـ ـ ـي ـ ــوم سـجـلــت
هـ ـ ــدفـ ـ ــا ،ولـ ـك ــن
بانكس صده".
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذان
ال ـبــرازي ـل ـيــان ثـ ــورة ف ــي مــركــز
ال ـظ ـه ـي ــر ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـعــزيــز
دوره ال ـه ـجــومــي ل ـحــد كـبـيــر.
سجل كافو أكثر "ثراء" في كأس
العالم كونه فاز بمونديالي 1994

و ،2002أمــا روبــرتــو كــارلــوس فاكتفى
بــالـلـقــب ال ـثــانــي ح ـيــن ك ــان ك ــاف ــو قــائــد
المنتخب .خسرا معا نهائي  1988أمام
فرنسا (صفر.)3-
"مخترع" مركز الليبرو ،ترك "القيصر"
إح ــدى ال ـصــور الـخــالــدة لـكــأس العالم
ب ـع ــدم ــا أنـ ـه ــى "مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـق ــرن"
ال ـتــي خـســرتـهــا ألـمــانـيــا أمــام
إيطاليا ( 4-3بعد التمديد)
فــي ال ــدور نصف النهائي
ل ـم ــون ــدي ــال  1970وي ــده
مـ ـلـ ـف ــوف ــة .بـ ـع ــد أربـ ـع ــة
أعوام نجح في رفع
كأس العالم على
أرضــه عندما

تمكنت "واقعية" المانشافت من تحطيم
رومــان ـس ـيــة مـنـتـخــب هــول ـنــدا ويــوهــان
كرويف.
الـنـمــوذج األم ـثــل لـلـمــدافــع االيـطــالــي:
دائـمــا فــي تموضع مـثــالــي ،ودائ ـمــا في
حــالــة تــركـيــز و"ش ــري ــر" مـتــى ل ــزم االم ــر.
قــائــد "اآلزوري" ال ــذي أح ــرز لقب 2006
على حساب فرنسا وزيدان ( 3-5بركالت
الترجيح بعد التعادل .)1-1
دخــل التاريخ بفضل ثنائية ،وخرج
م ـنــه بـبـطــاقــة حـ ـم ــراء .يـتـقــاســم "زيـ ــزو"
رق ـم ـيــن قـيــاسـيـيــن ه ـمــا عـ ــدد األه ـ ــداف
في المباريات النهائية ( )3تساويا مع
اإلنكليزي جيف هورست والبرازيليين
فافا وبيليه ،والتسجيل في مباراتين
نهائيتين.
رأس ـي ـتــان أم ــام ال ـبــرازيــل فــي نهائي
 ،1998وركلة جزاء على طريقة "بانينكا"
ف ــي نـهــائــي  2006ف ــي مــرمــى اإليـطــالــي
جانلويجي بــوفــون .هــو أيـضــا الالعب
ال ــوحـ ـي ــد مـ ــع الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي ري ـغــوب ـيــر
سونغ الذي طرد مرتين في المونديال:
عام  1998أمام السعودية ،وفي نهائي
 2006بـعــدمــا "ن ـطــح" االي ـطــالــي مــاركــو
ماتيراتزي.
رف ـ ــع الع ـ ــب ب ــرش ـل ــون ــة مـ ــن م ـس ـتــوى
ت ـب ـس ـيــط ك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم .مـ ـث ــال حـ ــي عـلــى
"تيكي تــاكــا" نــاديــه الـســابــق برشلونة.
سـجــل ه ــدف ال ـفــوز لمنتخب ب ــاده في
ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال  2010أم ـ ــام هــولـنــدا
( -1صفر) قبل نهاية الــوقــت االضــافــي.
قائد "ال روخــا" في  ،2018ال يــزال يملك
فــرصــة كـتــابــة بـعــض األس ـطــر الجميلة
في حكايته.
فــرض هيمنته على مونديال ،1986
الــذي قــاده منتخب بــاده الى لقبه .في
ق ـمــة م ـس ـتــواه الـ ـك ــروي ف ــي الـمـكـسـيــك،
ق ــاد "الـبـيـسـيـلـيـسـتــي" ح ـتــى الـنـهــائــي
والفوز على المانيا ( ،)2-3وكاد يكرر
السيناريو ذاته بعد أربعة أعوام ،لكنه
انحنى هذه المرة امــام "المانشافت"
(ص ـف ــر .)1-يبقى خــالــدا فــي الـتــاريــخ

كونه سجل في غضون  4دقائق ،أبشع
وأجمل هدف في كأس العالم ،بين "يد
الله" و"سباق تعرج" مذهل بين الدفاع
االنكليزي في الدور ربع النهائي.
الوحيد الفائز بالمونديال  3مــرات،
من كأس العالم  1958حين كان يبلغ 17
عاما ،إلى التحفة الفنية للعب الهجومي
ً
لعام  .1970فاز أيضا بكأس العالم 1962
رغم انه أصيب باكرا في هذه البطولة.
ال يزال يعد األفضل على مر األزمنة.
ت ــرك مـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن ال ـص ــور ،من
الثنائية التي سجلها ودموع المراهق
أثـنــاء الـفــوز بلقب  ،1958الــى تمريرته
"العمياء" لكارلوس ألبرتو في النهائي
ضد ايطاليا ( )1-4عام .1970
قد ال يكون ميروسالف كلوسه أكثر
المهاجمين مهارة ،اال انه يحمل الرقم
ال ـق ـيــاســي الـمـطـلــق ل ـع ــدد األهـ ـ ــداف في
النهائيات ( 16بين  2002و ،)2014شارك
في نصف النهائي أربــع مــرات ،وتمكن
م ــن ال ـف ــوز ب ـمــونــديــال  ،2014عـلـمــا انــه
انفرد بالرقم القياسي في عدد األهداف
على حـســاب الـبــرازيـلــي رونــالــدو (.)15
كيف حقق كلوسه ذلك؟ هدف في مرمى
البرازيل في نصف النهائي ،في المباراة
التاريخية التي فاز بها األلمان .1-7
عرف "الفينومينو" كل شيء في كأس
العالم .توج بدون أن يلعب في سن الـ17
عــامــا فــي  ،1994وه ــو سـيــئ ال ـحــظ في
النهائي بعد أربعة أعــوام ،عندما ألمت
به وعكة صحية قبل ساعات من المباراة
النهائية .شارك رونالدو في النهائي ،اال
انه كان خياال للموهبة الصارخة التي
كان يعرف بها.
أفضل مهاجم في حقبته ثأر لنفسه
عــام  2002بعدما هيمن على البطولة،
وتــوج هــدافــا مــع "دوبـلـيــه" فــي المباراة
النهائية أمام ألمانيا (-2صفر).

«مشاغبون» على مر التاريخ
حفل كأس العالم في كرة القدم بالعبين دونوا
أسماءهم بسبب إحراز األلقاب أو تسجيل أهداف
طبعت في الذاكرة ،أال أن تاريخ المونديال شهد
أيضا العبين يستذكرهم المشجعون على خلفية
"مشاغبات" قاموا بها.
في ما يأتي عرض ألبرز هؤالء:
شهد نصف نهائي مــونــديــال  1982اصـطــدام
األلـ ـم ــان ــي ال ـغ ــرب ــي هـ ــارالـ ــد (طـ ــونـ ــي) شــومــاخــر
بــالـفــرنـســي بــاتــريــك بــاتـيـسـتــون ،ال ــذي ك ــان شبه
منفرد ويحاول تسجيل هدف في مرمى الحارس
ال ـم ـت ـقــدم .وك ــان ــت نـتـيـجــة االصـ ـط ــدام أن أس ـنــان
للمدافع الفرنسي على أرض الملعب ،ونتيجة
المباراة فوز ألمانيا الغربية  4-5بركالت الترجيح
بعد الـتـعــادل  ،3 -3علما بــأن كــرة باتيستون لم
تنجح في دخول الشباك.
الدور ثمن النهائي لمونديال  2006تحول الى
مــا يشبه "مـعــركــة نــورم ـبــرغ" ،المدينة األلمانية
التي استضافت المباراة بين هولندا والبرتغال.
ورف ــع الـحـكــم ال ــروس ــي فــالـنـتـيــن إي ـفــانــوف عــددا
قياسيا من البطاقات وصل الى  16بطاقة صفراء
و 4ب ـطــاقــات حـ ـم ــراء ،ف ــي مـ ـب ــاراة عـنـيـفــة حــولــت
أرض الملعب الى ما يشبه حلبة مصارعة! أبرز
مشاغبين كانا "البرتقالي" خالد بولحروز ،الذي
تدخل قاس على فخذ
تلقى بطاقة صفراء أولى إثر ّ
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وثانية بعد ضربه
لويس فيغو بالمرفق .على الجانب اآلخــر ،طرد
ديكو إلنذارين :األول بعد تدخل قاس على جون
هايتينغا ،والثاني للمس الكرة باليد.
في نهائي مونديال جنوب إفريقيا  ،2010لم
يحرز الهولندي نايجل دي يونغ لقب كأس العالم،
بعدما خسر منتخب بالده أمام إسبانيا بنتيجة
 -1صفر .إال أن الالعب الهولندي أحرز "ميدالية"
في رياضة الكونغ فــو ،بعدما ســدد ركلة بقدمه
المرتفعة ألكثر من متر عن أرض الملعب ،في صدر
اإلسباني تشابي ألونسو في الدقيقة .28
واكتفى الحكم اإلنكليزي هاورد ويب بمنح دي
يونغ بطاقة صفراء ،إال أن هذا التصرف العنيف

مارادونا يرفع كأس العالم 1986
شـ ّـكــل بــدايــة سلسلة مــن الـتــدخــات القاسية في
المباراة التي تلقى خاللها الهولنديون  9بطاقات
ص ـفــراء وبـطــاقــة ح ـم ــراء ،مـقــابــل خـمــس بـطــاقــات
صفراء إلسبانيا.
في عــام  ،2002كــان اإليرلندي روي كين قائدا
ل ـم ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد لـ ـخ ــوض غ ـمــار
م ــون ــدي ــال ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـ ـيـ ــابـ ــان ،إال أن
الخالفات بينه وبين المدرب ريك ماكارثي كانت
تتزايد تدريجيا .وتتباين الرواية حول ما حصل
فـعــا ،فــزمــاء كين فــي المنتخب قــالــوا إنــه غــادر

غاضبا المعسكر التحضيري للمنتخب ،بينما
قال الالعب السابق لمانشستر يونايتد اإلنكليزي
إنه قرر المغادرة قبل أن يعود عن قراره .إال أن ما
حصل في اجتماع دعا اليه ماكارثي ،تجاوز كل
حدود العالقة بين قائد للمنتخب الوطني ومدربه.
بحسب صحيفة "الغارديان" اإلنكليزيةّ ،
وجه
كين لماكارثي عبارات نابية أمام الالعبين ،قائال
لــه "ال أق ــوم بتقييمك كــا عــب ،ال أق ــوم بتقييمك
كمدرب ،وال أقوم بتقييمك كشخص ( ،)...ال احترام
لدي حيالك .السبب الوحيد الذي يدفعني للتعامل

سجل المباريات النهائية
تستضيف روسيا النسخة الـ  21من كأس العالم
فــي ك ــرة ال ـقــدم بـيــن  14يــونـيــو و 15يــول ـيــو ،حيث
ستدافع ألمانيا عن اللقب الذي أحرزته في مونديال
البرازيل .2014
وأحرزت ثمانية منتخبات اللقب العالمي منذ النسخة
االول ــى فــي األوروغ ـ ــواي  ،1930بينما يفتقد مونديال
روسـيــا المنتخب االيطالي المتوج أربــع مــرات ،والــذي
يغيب عن النهائيات للمرة األولى منذ  60عاما.
وفيما يأتي سجل المباريات النهائية:
 :1930فـ ــازت األوروغـ ـ ـ ــواي ع ـلــى االرج ـن ـت ـيــن ( 2-4فــي
االوروغواي)
 :1934فــازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا  1-2بعد
التمديد (في ايطاليا)
 :1938فازت إيطاليا على المجر ( 2-4في فرنسا)
 :1950فازت األوروغواي على البرازيل ( *1-2في البرازيل)
 :1954فازت ألمانيا على المجر ( 2-3في سويسرا)
 :1958فازت البرازيل على السويد ( 2-5في السويد)
 :1962ف ـ ـ ــازت ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل عـلــى
تشيكوسلوفاكيا ( 1-3في تشيلي)
 :1966فازت انكلترا على ألمانيا
ال ـغــرب ـيــة  2-4ب ـعــد ال ـت ـمــديــد (فــي
انكلترا)
 :1970ف ــازت ال ـبــرازيــل على

ايطاليا ( 1-4في المكسيك)
 :1974فازت ألمانيا الغربية على هولندا ( 1-2في المانيا
الغربية)
 :1978فــازت األرجنتين على هولندا  1-3بعد التمديد
(في االرجنتين)
 :1982فازت إيطاليا على ألمانيا ( 1-3في إسبانيا)
 :1986فازت األرجنتين على المانيا ( 2-3في المكسيك)
 :1990فازت ألمانيا على االرجنتين -1صفر (في ايطاليا)
 :1994فازت البرازيل على ايطاليا بركالت الترجيح 2-3
بعد تعادل سلبي (في الواليات المتحدة)
 :1998فازت فرنسا على البرازيل  -3صفر (في فرنسا)
 :2002فـ ــازت ال ـب ــرازي ــل عـلــى ألـمــانـيــا  -2صـفــر (كــوريــا
الجنوبية واليابان)
 :2006فازت إيطاليا على فرنسا بركالت الترجيح 3-5
بـعــد تعادلهما  1-1فــي الــوقـتـيــن األص ـلــي واإلض ــاف ــي (فــي
ألمانيا)
 :2010فازت إسبانيا على هولندا -1صفر بعد التمديد
(في جنوب افريقيا)
 :2014فازت ألمانيا على األرجنتين -1صفر بعد التمديد
(في البرازيل)
* ف ــي  ،1950ان ـت ـه ــت ال ـن ـس ـخــة ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن أرب ـع ــة
منتخبات ،وفــازت االوروغ ــواي على البرازيل في المباراة
االخيرة التي عدت بمثابة نهائي.

معك هو أنك أصبحت بطريقة ما مدرب منتخب
بالدي!".
من نافل القول إن كين لم يشارك في المونديال.
لعلها من أشهر اللقطات في تاريخ المباريات
النهائية لكأس العالم .في  ،2006زين الدين زيدان،
قائد المنتخب الفرنسي وأحد أبرز الالعبين في
ال ـتــاريــخ الـحــديــث لـكــرة ال ـق ــدم ،يـخــوض مـبــاراتــه
األخيرة قبل االعتزال ،وأمامه فرصة قيادة "الديوك"
الى اللقب الثاني في تاريخهم بعد .1998
انهارت األحالم الفرنسية لدى سقوط المدافع
اإليطالي ماركو ماتيراتزي على أرض الملعب،
ليتبين بحسب اللقطات التلفزيونية ،أن زيــدان
وجــه "نـطـحــة" بــرأســه الــى صــدر الــاعــب ،بعد ما
قــال إنها إهــانــة وجهها الــى والــدتــه .خــرج زيــدان
بــالـبـطــاقــة ال ـح ـمــراء ،الـثــانـيــة لــه فــي تــاريــخ كــأس
العالم ،بعد تلك التي تلقاها في المباراة الثانية
في دور المجموعات عام  ،1998عندما داس على
الالعب السعودي فؤاد أنور ،ونال بطاقة حمراء
واإليقاف لمباراتين.
أح ــد أش ـهــر األهـ ـ ــداف ف ــي ت ــاري ــخ ك ــأس الـعــالــم
سـجـلــه األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو م ــارادون ــا ب ـيــده في
مرمى إنكلترا خالل ربع نهائي مونديال ،1986
قبل أن تواصل األرجنتين مشوارها وتحرز اللقب.
لم يحاول األسطورة األرجنتينية أن "يلطف" ما
قام به ،إذ اعتبر أنها كانت "يد الله" .وال يزال هذا
الهدف يعتبر من أكبر الفضائح في تاريخ التحكيم
في كرة القدم.
ف ــي ع ــام  ،2010ح ــرم س ــواري ــز غــانــا م ــن بـلــوغ
الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـه ــائ ــي .تـ ـع ــادل  1-1وال ـم ـب ــاراة
ت ـصــل الـ ــى ل ـح ـظــات ـهــا ال ـق ــات ـل ــة .ت ـس ــدي ــدة غــانـيــة
ف ــي طــريـقـهــا ال ــى ال ـمــرمــى يقطعها س ــواري ــز عن
الـخــط بـيــده .طــرد ســواريــز ،إال أن منتخب بــاده
وصــل الــى نصف النهائي بركالت الترجيح .في
 ،2014تصدر سواريز العناوين مجددا :في دور
المجموعات ضد إيطاليا" ،عــض" كتف المدافع
جيورجيو كييليني بــا رحـمــة .صــرخ اإليطالي
من األلم ،وطالب بال جدوى بمعاقبة سواريز .لم
تمر الحادثة مرور الكرام ،إذ عوقب بعدها النجم
األوروغواياني باإليقاف  9مباريات مع منتخب
بالده.

األرقام القياسية
من األلقاب الخمسة للبرازيل الى األهداف الـ  16لأللماني
ميروسالف كلوسه ،ومن الشاب نورمان وايتسايد الى
«العجوز» روجيه ميال ،تحفل كأس العالم لكرة القدم
باألرقام القياسية التي قد يسقط بعضها بمونديال 2018
في روسيا بين  14يونيو و 15يوليو.
•  21مشاركة :المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي يشارك
فــي النسخ ال ـ  21مــن كــأس العالم ،منذ  1930وحتى ،2018
علما بأن نسختي  1942و 1946من البطولة العالمية لم تقاما
بسبب الحرب العالمية الثانية.
•  5ألقاب :يحمل "السيليساو" البرازيلي الرقم القياسي
في عدد األلقاب ( .)2002 ،1994 ،1970 ،1962 ،1958ألمانيا هي
الوحيدة القادرة على معادلة هذا الرقم في حال احتفاظها
بلقبها ،علما بأنها توجت  4مرات (.)2014 ،1990 ،1974 ،1954
إيطاليا أيضا متوجة أربع مرات (،)2006 ،1982 ،1938 ،1934
إال أنها تغيب عن مونديال روسيا.
•  7مباريات بين البرازيل والسويد :تحمل هذه المواجهة
الرقم القياسي في عدد اللقاءات بين منتخبين في كأس العالم.
أبرزها نهائي  )2-5( 1958للمنتخب األميركي الجنوبي .لم
تحقق السويد أي فوز ،واكتفت بتعادلين بنتيجة  1-1في دور
المجموعات عام  1978و .1994يحتمل أن يلتقي المنتخبان
لمرة ثامنة في ثمن نهائي  ،2018حيث يلعب أول المجموعة
الخامسة (تضم البرازيل) مع ثاني السادسة (تضم السويد).
•  3مباريات نهائية بين ألمانيا واألرجنتين :كان المنتخبان
األكثر تقابال في المباريات النهائية .فــازت األرجنتين في
النهائي األول ( )2-3عام  ،1986بينما تفوقت ألمانيا في الثاني
( -1صفر) عام  ،1990والثالث ( 1-صفر بعد التمديد) عام .2014
•  9أه ــداف هــو أكبر فــارق فــي عــدد األه ــداف خالل
مباراة بكأس العالم ،وسجل مرتين :في  1974عندما فازت
يوغسالفيا على زائير ( -9صفر) ،وعام  1982عندما تغلبت
المجر على السلفادور  .1-10في األدوار اإلقصائية ،تحمل
البرازيل الرقم القياسي مرتين :في األولى عندما فازت 1-7
على السويد في الدور النهائي لمونديال  ،1950وفي الثانية
باالتجاه المعاكس عندما سقطت أمام ألمانيا  7 -1في نصف
نهائي  2014على أرضها.
• «ريمونتادا» :استطاع منتخبان الفوز في مباريات كأس
العالم بعد تخلفهما بنتيجة صفر .3 -النمسا على سويسرا
( )5 -7في ربع نهائي  ،1954والبرتغال على كوريا الجنوبية
( )3 -5فــي ر بــع نهائي  ،1966بعدما سجل النجم أوزيبيو
"سوبر هاتريك" (أربعة أهداف).
•  12هدفا :الــرقــم القياسي ألكـثــر عــدد مــن األه ــداف في
مباراة واحدة ،سجل في مباراة النمسا وسويسرا ( )5 -7في
ربع نهائي .1954
•  5مشاركات في كأس العالم :يتقاسم ثالثة العبين
الــرقــم القياسي فــي عــدد المشاركات فــي الـمــونــديــال ،بينهم
حــارســان هما المكسيكي أنطونيو كــاربــاخــال (بـيــن 1950
و )1966واإليطالي جانلويجي بوفون (بين  1998و.)2014
اإلي ـطــالــي ك ــان يـحـلــم بـمـشــاركــة س ــادس ــة واالنـ ـف ــراد بــالــرقــم
القياسي ،إال أن غياب إيطاليا للمرة األولى منذ  60عاما حرمه
هذا اإلنجاز .الالعب الثالث الذي شارك  5مرات هو األلماني
لوثار ماتيوس (.)1998-1982
•  25مــبــاراة :ل ــوث ــار مــات ـيــوس ه ــو ال ــاع ــب الـ ــذي خــاض
أكبر عدد من المباريات في المونديال ( 25مباراة) .الالعب
األكثر خوضا للمباريات والمشارك في مونديال  2018هو
األرجنتيني خافيير ماسشيرانو (.)16
•  11ثانية هــو الــوقــت ال ــذي اح ـتــاج إلـيــه الـتــركــي هــاكــان
سوكور لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم ،وذلك في
مباراة المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية لمضيفة لمونديال
 2002مع اليابان ،وانتهت بفوز تركيا .2 -3
•  42عاما :أصبح الكاميروني روجيه ميال أكبر هداف في
كأس العالم ،عندما سجل في سن الـ  42وشهر واحد و 8أيام،
في المباراة التي خسرتها بالده  6 -1في مونديال  1994في
الواليات المتحدة .كان ميال قد سجل أربعة أهداف عندما كان
في سن الـ  38في مونديال إيطاليا .1990
•  43عاما :الحارس الكولومبي فريد موندراغون هو أكبر
العــب (فــي كل المراكز) يشارك في المونديال عندما خاض
غمار مباراة كولومبيا -اليابان في مونديال  ،2014وانتهت
بفوز منتخب بــاده  ،1-4وكــان يبلغ من العمر  43عاما و3
أيام .الرقم مهدد بالسقوط في حال مشاركة الحارس المصري
عصام الحضري مع منتخب الفراعنة ،علما بأنه يبلغ من
العمر حاليا  45عاما (ولد في  15يناير .)1973
•  17عــامــا :االيــرل ـنــدي الـشـمــالــي ن ــورم ــان وايـتـســايــد هو
أصغر العب يشارك في المونديال ،حيث كان بعمر  17سنة
وشهر واحد و 10أيام عندما تعادل منتخب بالده سلبا مع
يوغوسالفيا في مباراته االولى ضمن مونديال .1982
• خماسية :الرقم القياسي لعدد األهداف الذي سجله العب
في إحدى مباريات كأس العالم ،حققه الروسي أوليغ سالينكو
في الــدور األول من مونديال  1994بالواليات المتحدة ضد
الكاميرون .انتهت المباراة .1 -6
• ثالثية" :الملك" البرازيلي بيليه هو الالعب الوحيد الذي
توج باللقب العالمي ثالث مرات (.)1970 ،1962 ،1958
•  :16أفضل هداف باإلجمال في كأس العالم هو كلوسه
الذي سجل  16هدفا في أربع مشاركات (،2010 ،2006 ،2002
و ،)2014متقدما على البرازيلي رونالدو ( 15هدفا) ،واأللماني
غيرد مولر ( ،)14والفرنسي جوست فونتين ( ،)13علما بأن
األخير يحمل الرقم القياسي لعدد األهداف في بطولة وحيدة،
لكونه سجل كل أهدافه في مونديال .1958
األلماني توماس مولر الذي يشارك مع منتخب بالده في
 ،2018يحمل في رصيده  10أهداف في كأس العالم.
•  :3سجل  4العبين حتى اآلن  3أهداف في النهائي ،ويبقى
اإلنكليزي جيف هيرست الوحيد الــذي سجل "هاتريك" في
مباراة واحدة عام  1966عندما توجت إنكلترا باللقب الوحيد
في مسيرتها .سجل  3أهداف في مونديالين البرازيليان بيليه
( 1958و )1970وفافا ( 1958و ،)1962والفرنسي زين الدين
زيدان ( 1998و.)2006
الــاعــب الــوحـيــد ال ــذي سـجــل فــي الـنـهــائــي وال ـم ـشــارك في
مــونــديــال  2018هــو اإلس ـبــانــي ان ــدري ــس انـيـيـسـتــا (،)2010
فيما يغيب ماريو غوتسه صاحب الهدف الوحيد في مرمى
األرجـنـتـيــن فــي  ،2014عــن تشكيلة ألـمــانـيــا فــي الـمــونــديــال
الروسي.
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إلغاء مباراة األرجنتين وإسرائيل
بعد ضغوط فلسطينية
بعد احتجاجات فلسطينية
كبيرة ألغيت المباراة الودية في
كرة القدم التي كانت مقررة بعد
غد في القدس بين المنتخبين
األرجنتيني واإلسرائيلي ،حسبما
أعلن االتحاد األرجنتيني أمس.

أل ـغ ـيــت الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــودي ــة في
كرة القدم التي كانت مقررة بعد
غــد فــي الـقــدس بين المنتخبين
األرجنتيني واالســرائـيـلــي ،بعد
احـ ـتـ ـج ــاج ــات ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فــي
خطوة اعتبرتها الدولة العبرية
خ ـ ـضـ ــوعـ ــا "ل ـ ـل ـ ــذي ـ ــن يـ ـضـ ـم ــرون
الكراهية" لها.
وأثارت المباراة المقررة ضمن
اسـتـعــدادات األرجنتين لخوض
نهائيات كــأس العالم  2018في
روسـيــا التي تنطلق  14يونيو،
اعتراضات فلسطينية استهدفت
خ ـصــوصــا م ـشــاركــة ن ـجــم ن ــادي
ب ــرش ـل ــون ــة االسـ ـب ــان ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـســي الـ ـ ــذي ي ـح ـظــى بـشـعـبـيــة
كبيرة بين الفلسطينيين والعرب،
فيما لــم يحبذ ال عـبــو المنتخب
وج ـه ــازه الـفـنــي خــوضـهــا ،نظرا
ألنـ ـه ــا س ـت ـت ـط ـلــب م ـن ـهــم ال ـس ـفــر
الـ ــى اس ــرائ ـي ــل ق ـبــل أسـ ـب ــوع مــن
المونديال.
وأت ـ ـ ـ ــى االع ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن ت ـع ـل ـيــق
الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي بـ ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
السفارة االسرائيلية في بوينوس
اي ـ ـ ــرس ف ـج ــر ام ـ ـ ــس ،فـ ــي خ ـطــوة
ا ع ـت ـبــر هــا اال تـ ـح ــاد الفلسطيني
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ب ـم ـث ــاب ــة "ان ـت ـص ــار
لرسالة الرياضة" على السياسة.

وقــالــت الـسـفــارة انـهــا "تأسف
إلعالن تعليق إقامة المباراة بين
اسرائيل واالرجنتين" ،متحدثة
عن وجود "تهديدات واستفزازات"
بحق ميسي.
وأتـ ـ ــى االع ـ ـ ــان ب ـع ــد س ــاع ــات
من تقارير صحافية أرجنتينية
عــن اتـجــاه لـعــدم إقــامــة الـمـبــاراة،
مشيرة الى احتمال "تعليقها" أو
"إلغائها" أو "نقلها" مــن القدس
الــى حيفا حيث كــان مــن المقرر
ان تـ ـق ــام أسـ ــاسـ ــا .وحـ ـت ــى وق ــت
متأخر من الليل ،رفض االتحاد
األرجنتيني التأكيد ما اذا كانت
المباراة قد ألغيت.
و ف ـ ـ ـ ــي أول تـ ـعـ ـلـ ـي ــق ر سـ ـم ــي
اســرائ ـي ـلــي ،أعـ ــرب وزيـ ــر الــدفــاع
أفيغدور ليبرمان عن أسفه لكون
المنتخب األرجنتيني "لم يقاوم
ضغوط الذين يضمرون الكراهية
السرائيل وهدفهم الوحيد انتهاك
ح ـق ـن ــا االسـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع،
وتدمير اسرائيل".
وعـنــونــت صحيفة "اســرائـيــل
هايوم" المقربة من رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو على صفحتها
األولـ ـ ــى" ،اس ـت ـس ـل ـمــوا ل ــاره ــاب:
المباراة ضد األرجنتين ألغيت".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،شـكــر االت ـحــاد

الجهاز الفني األرجنتيني خالل التدريبات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي كـ ــافـ ــة ال ـج ـه ــات
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة
وال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم الـتــي
عملت دون كـلــل عـلــى انتصار
رس ــال ــة ال ــري ــاض ــة وك ـ ــرة ال ـقــدم
ً
تحديدا ورفضت من خاللها أن
تكون الرياضة أداة بيد رجال

السياسة واالبتزاز السياسي.
وشكر االتحاد العبي المنتخب
األرجنتيني وفي مقدمهم ميسي
ً
"الذين رفضوا ان يكونوا جسرا
لتحقيق مآرب غير رياضية".
وكـ ـ ــان الـ ــرجـ ــوب دع ـ ــا مـيـســي
األح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــى "اال ي ـ ـكـ ــون ج ـس ــرا

روسيا تنهي استعداداتها بنتيجة مخيبة أخرى
أنهى المنتخب الروسي استعداداته لنهائيات كأس العالم ،التي
يستضيفها بين  14يونيو و 15يوليو ،بنتيجة مخيبة أخرى ،بعد
تعادله الودي مع ضيفه التركي  1-1أمس األول في موسكو.
وقـبــل  9أي ــام مــن قصه شــريــط افـتـتــاح كــأس الـعــالــم فــي موسكو
ضد السعودية ،عجز المنتخب الروسي عن تحقيق الفوز للمباراة
السابعة تــوالـيــا ،وتـحــديــدا منذ ف ــوزه ال ــودي على ضيفه الـكــوري
الجنوبي  4-2في  7أكتوبر .2017
وافتتحت روسيا التسجيل في الدقيقة  ،35عبر جناح سبارتاك
موسكو الكسندر ساميدوف ،لكن العب وسط فولفسبورغ األلماني
يونس مالي أدرك التعادل في الدقيقة  60بعد دخوله كبديل.
ورأى مــدرب روسيا ستانيسالس تشيرتشيسوف أن "التعادل
يبدو النتيجة األكثر عدال رغم أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من
األه ــداف الـيــوم" ،مضيفا" :أعتقد أننا حققنا قفزة جيدة من حيث
النوعية ،مقارنة بمباراتنا ضــد النمسا" التي فــازت بها األخيرة
1صفر األربعاء الماضي.ومنذ أن تسلم مهمته في أغسطس  ،2016حقق تشيرتشيسوف 5
انتصارات فقط ،مقابل  6تـعــادالت و 9هــزائــم ،ما يجعله في موقف ال
يحسد عليه قبل أيام معدودة على انطالق البطولة التي تفتتحها روسيا
الخميس المقبل ضد السعودية على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.
وتـخــوض روسـيــا مباراتها الثانية فــي المجموعة األول ــى ضد
مصر في سان بطرسبورغ في  19يونيو ،ثم تختتم الدور االول في
فولغوغراد ضد األوروغواي في  25منه.

جانب من لقاء روسيا وتركيا

لـ ـتـ ـبـ ـيـ ـي ــض وج ـ ـ ـ ــه االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال"،
مــؤكــدا "ب ــدء حملة ضــد االتـحــاد
االرج ـن ـت ـي ـن ــي ن ـس ـت ـه ــدف فـيـهــا
مـيـســي شـخـصـيــا ال ـ ــذي يحظى
بعشرات الماليين من المعجبين
فــي ال ــدول العربية واإلســامـيــة.
( )...سنستهدف ميسي ونطالب

ال ـج ـم ـيــع ب ـ ــأن يـ ـح ــرق الـقـمـيــص
ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـ ــه وي ـ ـ ـحـ ـ ــرق صـ ــورتـ ــه
ويتخلى عنه".
ويقيم المنتخب األرجنتيني
حاليا معسكر تدريب في مدينة
بــرشـلــونــة االس ـبــان ـيــة تحضيرا
ل ـل ـمــونــديــال .وت ـظــاهــر جـمــع من

ال ـم ـح ـت ـج ـي ــن خ ـ ـ ــارج ال ـم ـع ـس ـكــر
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ح ــامـ ـلـ ـي ــن ق ـم ـص ــان ــا
للمنتخب ملطخة بالدماء.
وهتف المحتجون "ميسي ال
تلعب" في المباراة.

بومبيدو :ميسي ال يمكن أن يفوز وحده
خاض الحارس األرجنتيني
الـســابــق نـيــري بــومـبـيــدو ثــاث
بـ ـط ــوالت ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ط ــوال
مسيرته ،التي امتدت  16عاما،
وخـ ـ ــال ت ـل ــك الـ ـبـ ـط ــوالت واج ــه
مواقف مختلفة.
و كـشــف بومبيدو عــن بعض
التفاصيل التي يجب أن يلتزم
بها المنتخب األرجنتيني إذا
كــان يرغب فــي أن يصبح بطال
ل ـم ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا ،الف ـت ــا إلــى
أن نجم الفريق ليونيل ميسي
يمكن أن يكون هو منقذ الفريق
رغـ ـ ــم أنـ ـ ــه يـ ـحـ ـت ــاج أي ـ ـضـ ــا إل ــى
معاونة باقي زمالئه.
و فـيـمــا يـلــي نـعــرض األسئلة
ال ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــاء ت فـ ـ ــي الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة
وإجابات بومبيدو عنها:
• مــا الـصـفــات الـتــي يـجــب أن
يتحلى بها المنتخب من أجل أن
يكون بطال للعالم؟
بومبيدو :ال يمكن معرفة هذا
مسبقا ،إ نـهــا سباقات تتطور،

المؤكد أن األمر لن يكون سهال
ألنه يتطلب الكثير من األشياء:
االنتظام والتفاني واالستعداد
ب ـش ـكــل ج ـي ــد ل ـل ـغ ــاي ــة ،ال ــدراي ــة
الـفـنـيــة وأن ي ـكــون ه ـنــاك العــب
يمكنه إنقاذك.
• هل هذا الالعب هو ميسي؟
بومبيدو :يمكن أن يكون هو،
رغ ــم أن عـلــى جـمـيــع ال ـفــريــق أن
ي ـعــاون مـيـســي ،ب ــدون أن يكون
هناك فريق فــي الخلف سيكون
األمر صعبا للغاية ،العب واحد
ال يمكنه أن يفوز بالمونديال.
• ماذا يمكن أن يقدم الالعبون
الكبار للفريق؟
بــوم ـب ـيــدو :م ــن ال ـم ـهــم الـنـظــر
إل ــى الــاعـبـيــن السابقين عليك،
والتعلم منهم خالل المنافسات،
فـ ــي  1982كـ ـن ــت أحـ ـ ــد ع ـنــاصــر
ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي خ ــاض مــونــديــال
إسبانيا ،وتمكنت عــن قــرب من
رؤيــة اوبــالــدور فيول والتحدث
م ـ ـع ـ ــه ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،وه ـ ـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ــارس

بومبيدو

األرجنتين فــي مــونــديــال ،1978
تعلمت منه الكثير مــن أ جــل ما
هو قادم.

ستيرلينغ :االنتقادات لن تؤثر على استعداداتي ألي :سنخوض المونديال من أجل اللقب

شــدد نجم المنتخب اإلنـكـلـيــزي رحيم
ستيرلينغ على أن العاصفة اإلعالمية التي
تعرض لها االسبوع الماضي لن تؤثر على
استعداداته لمونديال روسيا.
و ت ـعــرض ستيرلينغ ال ع ــب مانشستر
سيتي النتقادات إعالمية االسبوع الماضي
بسبب وضع وشم على شكل بندقية على
فخذه اليمنى ،مشيرا إلــى أن هــذا الوشم
وضـعــه كــذكــرى لــوالــده الــراحــل ال ــذي قتل
عندما كان ستيرلينغ في الثانية من عمره.
واس ـت ـمــرت االن ـت ـق ــادات اإلعــام ـيــة ضد
سـتـيــرلـيـنــغ ب ـعــدمــا تـ ــردد أن ــه وص ــل إلــى
المعسكر التدريبي لمنتخب بالده متأخرا

قـبــل ال ـم ـبــاراة الــوديــة أم ــام نيجيريا يــوم
السبت الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ــال سـ ـتـ ـي ــرلـ ـيـ ـن ــغ لـ ـشـ ـبـ ـك ــة "س ـ ـكـ ــاي
سبورتس" أمس األول" :األشياء التي تحدث
ويتم الحديث عنها أحاول تجاهلها".
وأضـ ـ ــاف "ت ــرك ـي ــزي كـ ــان مـنـصـبــا على
الـتــدريـبــات والـمـشــاركــة فــي الـمـبــاراة أمــام
نيجيريا ،وبالتالي االسـبــوع كــان عاديا
بالنسبة لي".
وأوضح أن "الشيء الوحيد الذي اختلف
ه ــو أن ـن ــي اص ـب ـح ــت أظ ـه ــر ف ــي الـصـحــف
بشكل أكبر".
وت ــاب ــع "أع ـي ــش يــومــي بـشـكــل طبيعي،

أت ـحــدث إل ــى وال ــدت ــي لــاطـمـئـنــان عليها،
واب ـن ـت ــي وابـ ـن ــي ب ـخ ـيــر ،وع ـن ــده ــا أصـبــح
بخير".
وبين "أمامي كأس العالم علي أن استعد
لها ،أخوص حصصا تدريبية كل يوم ،لذا
فإن ذهني مشغول بالفعل".
وفي موضوع آخر ،قال "بدأت الوشم في
أغسطس ولم أجد الفرصة إلنهائه بسبب
تركيزي على الدوري اإلنكليزي الممتاز".
وأكـ ــد "كـ ــان ه ـن ــاك ص ــور لــوش ـمــي قبل
ثمانية أو تسعة أشهر لذا فإن الحديث عن
هذا األمر اآلن بمثابة شيء غريب".
(د ب أ)

أكد ديلي ألي العب خط وسط المنتخب اإلنكليزي
لكرة القدم أن الفريق لن يكون راضيا بالمركز الثاني
في كأس العالم ،بل سيخوض البطولة التي تنطلق في
روسيا في  14يونيو الجاري "من أجل التتويج بها".
ويتبقى  12يــومــا على أول ــى مـبــاريــات المنتخب
اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي ال ـمــونــديــال ال ــروس ــي ،حـيــث يستهل
مشواره بلقاء نظيره التونسي في  18يونيو ،علما
بأنه يلتقي نظيره الكوستاريكي وديا غدا الخميس
في آخر مبارياته الودية قبل المونديال.
ول ــم ي ـصــل الـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي إل ــى ال ـ ــدور قبل
النهائي فــي كــأس الـعــالــم ســوى مــرة واح ــدة منذ أن

توج باللقب في نسخة عام  ،1966لكن ديلي
ألي أبدى طموحا كبيرا ضمن الفريق الحالي.
وقال ألي "سنذهب هناك من أجل التتويج
بالبطولة .ال نتوقع أقل من ذلك ،وسنصاب
بخيبة أمل إذا أحرزنا المركز الثاني في
البطولة".
وأض ــاف ،فــي تصريحات لشبكة سكاي
سبورتس" :أشعر بأنه يتحتم علينا التحلي بهذه
العقلية .ال نود الذهاب إلى هناك من أجل المشاركة
فقط .نحن ندرك قدراتنا كفريق ،ونعرف موهبتنا...
إذا قدمنا أفضل ما لدينا ،فسيكون كل شيء ممكنا".

إنفانتينو يشيد باستعدادات المونديال
قبل ًانطالق البطولة األبرز
عالميا ،أكد السويسري جياني
الدولي
إنفانتينو رئيس االتحاد ً
لكرة القدم (فيفا) ،أنه نادرا
ما شاهد دولة مضيفة لكأس
العالم مثل روسيا تبذل كل ما
في وسعها إلنجاح البطولة.

أك ــد الـســويـســري جـيــانــي إنفانتينو
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
(فيفا) ،أنه نادرا ما شاهد دولة مضيفة
لـكــأس الـعــالــم مثل روسـيــا تـبــذل كــل ما
في وسعها إلنجاح البطولة" ،ونادرا ما
شعرت بمثل حالة االسترخاء التي أنا
عليها اآلن" ،متجاهال األزمات السياسية
والمشاكل األخرى التي جعلت مونديال
روسيا محل جدل.
وقــال إنفانتينو ،في مقابلة أجراها
مـ ــع ع ـ ــدة وكـ ـ ـ ــاالت ع ــال ـم ـي ــة مـ ــن بـيـنـهــا
وكالة األنباء األلمانية (د ب أ)" :عندما
تنطلق كــأس العالم ب ــ 32منتخبا و64
م ـبــاراة فــي  14يونيو فــي موسكو فإن
التركيز سيكون منصبا على كرة القدم
ال األمور األخرى مثل حقوق االنسان أو
المنشطات أو مثيري الشغب".
وتحدث إنفانتينو في زيوريخ بشأن
أول كــأس عالم تقام فــي عهده كرئيس
للفيفا ،و ق ــال "سعيد للغاية بـشــأن ما
نحن مقدمون عليه".
وأشار إلى أن "روسيا تريد أن تثبت
للعالم في هذه النسخة من كأس العالم
أنها دولة منفتحة ،حيث يمكن للناس
ال ـقــدوم ،حيث يمكن للناس االحـتـفــال،
حيث يمكن لكرة القدم االحتفال".

وتابع "روسيا لديها الكثير لتقدمه،
ال ـتــاريــخ وال ـث ـقــافــة ،لـقــد قـمــت بتنظيم
ب ـطــوالت عـلــى م ــدار عـشــريــن عــامــا ولــم
ي ـس ـبــق لـ ــي أن رأيـ ـ ــت دولـ ـ ــة تـ ـق ــوم بـمــا
تفعله روسيا للترحيب بالمشجعين،
عبر بطاقة هوية المشجع ،والتأشيرة
ال ـم ـجــان ـيــة ،واالنـ ـتـ ـق ــال ال ـم ـجــانــي بين
المالعب في أيام المباريات".
واستبعد انفانتينو حــدوث مشاكل
خالل البطولة التي تقام في  11مدينة
روسية.
وتــاب ــع "طــال ـمــا ك ــان الـفـيـفــا مـســؤوال
فإننا نركز على كرة القدم" ،مشيرا إلى
أن االت ـحــاد الــدولــي ال يهتم بالقضايا
السياسية والمقاطعة المحتملة لرموز
سياسية دو لـيــة للمونديال احتجاجا
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فالديمير بوتين.
وأكد "عندما تتدحرج الكرة فإن العالم
سـيــركــز عـلــى ك ــرة ال ـق ــدم ،الـسـيــاســة لن
تشغلنا ،الناس تشعر بالسعادة عندما
تفوز فرقها ،وتحزن حينما تخسر".
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـتــي
شملت العبي المنتخب الــروســي لكرة
ال ـقــدم ب ـشــأن ادعـ ـ ــاء ات ح ــول تعاطيهم
منشطات برعاية جهات حكومية ،عقب

تــوالــي فضائح المنشطات فــي روسيا
ال ـتــي تــزام ـنــت م ــع اول ـم ـب ـيــاد ســوتـشــي
 ،2014أكد إنفانتينو أن "الفيفا" فعل كل
شيء فيما يتعلق باختبارات المنشطات
بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة
المنشطات.
وق ــال "فــي كــأس العالم كــل الالعبين
تـ ـع ــرض ــوا ل ــاخ ـتـ ـب ــار لـ ـل ــدم والـ ـ ـب ـ ــول"،
موضحا أن "كل االختبارات جرت دون
تأثير من روسيا ،نفعل كل شيء بحرص
زائد بسب الوضع في الماضي".
وأكد إنفانتينو أنه ال يتوقع حدوث
شغب جماهيري رغم مشكلة المشجعين
المثيرين للشغب في روسيا ،والمعايير
األمنية ستكون مرتفعة ،وهناك تعاون
جيد بين قوات الشرطة في عدة دول.
وتابع "ال يمكن أن تضمن كل شيء،
لكني ال أنصح أي شخص أن يذهب إلى
روسيا وفي نيته إحداث شغب".
وع ـ ــن الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة
مــونــديــال  2026بـيــن الـمـلــف الـمـغــربــي
وال ـم ـلــف ال ـثــاثــي ألم ـيــركــا والـمـكـسـيــك
وكندا ،قال إنفانتينو ،إنه خالل الجمعية
العمومية للفيفا في  13الجاري "سيتم
اتخاذ القرار األنسب لكرة القدم".
(د ب أ)

إنفانتينو والرئيس الروسي خالل الجولة

٣٠

رياضة

ةديرجلا

•
رمضانهـ1439هـ
2018م ٢٠ /
يونيو يونيو
الثالثاء ٥
العدد / 3797
رمضان 1439
2018م ٢٢ /
الخميس ٧
العدد / 379٩

sports@aljarida●com

شريك نيمار في هجوم «السامبا» يثير الجدل
قبل نحو أسبوع واحد على
انطالق فعاليات بطولة
كأس العالم  2018بروسيا،
يواجه المنتخب
البرازيلي ً
ً
ً
لكرة القدم سؤاال محيرا جدا
عن هوية شريك نيمار في
خط هجوم الفريق.

بعد االطمئنان إلى تعافي النجم الكبير
نيمار دا سيلفا وعودته إلى المشاركة مع
الـفــريــق ،يــواجــه المنتخب الـبــرازيـلــي لكرة
القدم سؤاال محيرا للغاية قبل نحو أسبوع
واح ــد على انـطــاق فعاليات بطولة كأس
العالم  2018بروسيا.
وق ـ ـبـ ــل أي ـ ـ ــام عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
البرازيلي (راقصو السامبا) في المونديال
الــروســي يـحـتــاج الـمــديــر الـفـنــي تيتي إلــى
حـســم هــويــة ال ـم ـهــاجــم الـ ــذي سـيـلـعــب إلــى
ج ــوار نـيـمــار بشكل أســاســي فــي مـبــاريــات
المونديال.
ويبدو أن غابرييل جيسوس يشغل مركز
قلب الهجوم في صفوف الفريق حتى اآلن،
ولكن األداء الرائع لزميله روبرتو فيرمينو
مهاجم ليفربول اإلنكليزي خــال المباراة
الودية التي فــاز فيها المنتخب البرازيلي
ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره الـ ـك ــروات ــي  / 2ص ـف ــر األح ــد
ال ـمــاضــي أث ــار ال ـجــدل ب ـشــأن هــويــة شريك
نيمار في هجوم السامبا.
وسجل فيرمينو الهدف الثاني للمنتخب

معلول يقر بطلبه من حارس
مرماه التظاهر باإلصابة
أقر مدرب المنتخب التونسي
لكرة القدم نبيل معلول بأنه طلب
م ــن حـ ـ ــارس م ــرم ــاه م ـع ــز حـســن
ال ـت ـظ ــاه ــر ب ـت ـع ــرض ــه ل ــإص ــاب ــة،
لـ ـلـ ـسـ ـم ــاح لـ ــاع ـ ـبـ ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب
بـ ـ ــاإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار ،خـ ـ ـ ــال مـ ـب ــاراتـ ـي ــن
خــاض ـه ـمــا ف ــي األيـ ـ ــام الـمــاضـيــة
تحضيرا لمونديال .2018
وخ ـ ـ ـ ـ ــاض "نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــور قـ ـ ــرطـ ـ ــاج"
مـ ـب ــاراتـ ـي ــن وديـ ـتـ ـي ــن فـ ــي األي ـ ــام
الماضية ،تحضيرا لكأس العالم،
كانت األولى ضد البرتغال في 29
مــايــو بمدينة بــراغــا البرتغالية
( ،)2-2والثانية فــي جنيف ضد
تركيا ( )2-2في األول من يونيو.
وأظهرت لقطات المباراتين ان
معز حسن ،حــارس مرمى نــادي
شــاتــورو الـفــرنـســي ،ك ــان يسقط
أرضا من دون احتكاك ظاهر مع
الع ـبــي الـمـنـتـخــب الـمـنــافــس في
الشوط الثاني ،وبينما كان أفراد
ال ـج ـهــاز ال ـط ـبــي يــدخ ـلــون أرض
الملعب لــ"مـعــالـجــة" حـســن ،كــان
زمالؤه يتوجهون إلى دكة البدالء

لشرب المياه وتناول التمر.
وت ـ ـ ـفـ ـ ــرض أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم (فـ ـيـ ـف ــا)
مـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة إص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات حـ ـ ـ ــراس
المرمى على أرض الملعب ،على
عـكــس الــاعـبـيــن اآلخــريــن الــذيــن
ي ـتــم نـقـلـهــم ال ــى خـ ــارج الـمـلـعــب
وتـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ـي ـن ـمــا
يخضعون للعالج.

البرازيلي بشكل رائع في الوقت بدل الضائع
للمباراة حيث لعب الكرة من فــوق حارس
المرمى الكرواتي دانيال سوباسيتش.
وقال" :هذا ما يجب أن نفعله على أرض
الملعب ،أن نبذل قصارى جهدنا".
وبدا فيرمينو ( 26عاما) سعيدا جدا بهز
الـشـبــاك مــع المنتخب الـبــرازيـلــي فــي هــذه
الـمـبــاراة ،السيما أنها أقيمت على استاد
"آنفيلد" معقل فريقه ليفربول.
وج ــاء األداء ال ــرائ ــع لفيرمينو فــي هــذه
الـ ـمـ ـب ــاراة ع ـل ــى ال ـن ـق ـيــض ت ـم ــام ــا م ــن أداء
غ ــاب ــري ـي ــل ج ـي ـس ــوس ( 21عـ ــامـ ــا) م ـهــاجــم
مانشستر سيتي اإلنكليزي الذي قدم واحدا
من أسوأ عروضه مع الفريق البرازيلي قبل
أن يغادر أرض الملعب في وسط المباراة.
وكان على جيسوس أن يرد سريعا بعد
ال ـم ـبــاراة عـلــى أسـئـلــة اإلعــامـيـيــن عـمــا إذا
ك ــان يعتقد بــوجــود مـنــافــس ق ــوي لــه على
هذا المكان في التشكيلة األساسية للفريق.
وقال جيسوس إن المنافسة "أمر جيد"،
موضحا أنه "أمر جيد بالنسبة لي (المدرب

تيتي) و لــي وللمنتخب ا لــو طـنــي أن يكون
لــديــه الع ـب ــان ت ـحــت ت ـصــرفــه .أث ــق ب ــأن من
سيلعب سيساعد الفريق كثيرا".
و ل ــم يعلق تيتي الـمــد يــر الـفـنــي للفريق
بشكل عام على هذا الجدل أو على المنافسة
بين جيسوس وفيرمينو رغم أنه حتى اآلن
ال يزال يظهر بعض اإلشارات بقناعته التامة
بإمكانات جيسوس.
وي ـبــرز جـيـســوس ،ه ــذا الـمـهــاجــم الفريد
والـكــاسـيـكــي ،مــن أق ــوى الـمــرشـحـيــن لــدى
تيتي للعب أساسيا.
وكـ ــان تـيـتــي اس ـتــدعــى ج ـي ـســوس ،ال ــذي
يرتدي حاليا القميص رقم  ، 9إلى صفوف
ال ـفــريــق ب ـم ـجــرد تــول ـيــه ت ــدري ــب المنتخب
البرازيلي في . 2016
وفي المقابل ،يتميز فيرمينو بأنه مهاجم
يستطيع أيضا اللعب في مركز العب الوسط
المهاجم.
وقدم فيرمينو موسما رائعا مع ليفربول
حيث وصــل مــع الفريق الـمـبــاراة النهائية
لبطولة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا لـكــن الفريق

إيران أول منتخب يصل إلى روسيا
أص ـب ـحــت إيـ ـ ــران أمـ ــس األول
أول ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـت ــي تـصــل
ال ــى روس ـيــا مــن أج ــل المشاركة
فــي مونديال  2018لكرة القدم،
الـ ـمـ ـق ــرر بـ ـي ــن  14ي ــونـ ـي ــو و15
يوليو.
ووصـ ـ ـل ـ ــت ب ـع ـث ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلي ــران ــي فــي  20:26بالتوقيت
المحلي الى مطار فنوكوفو في
موسكو.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـقـ ــر ال ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلي ــران ــي خ ــال ال ـمــونــديــال في
مركز تمارين نادي لوكوموتيف
موسكو ،في الضواحي الجنوبية
الغربية للعاصمة ،التي تحتضن
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى ملعب
"لوجنيكي" المباراة االفتتاحية
بين البلد المضيف والسعودية
ضمن المجموعة األولى.
وتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوض إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران غـ ـ ـم ـ ــار
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـمــرة الـخــامـســة
ف ــي ت ــاري ـخ ـه ــا ،وت ـل ـعــب م ـب ــاراة
استعدادية أخيرة الجمعة ضد
لـيـتــوانـيــا ف ــي مــوس ـكــو ،قـبــل أن
تبدأ مشوارها في  15يونيو في
س ــان بـطــرسـبــرغ ضــد الـمـغــرب،

ورغــم ذلــك ،يخوض الـحــارس اإلسباني
المونديال والكثير من الشكوك تحيط به،
فـقــد ك ــان ال ـم ـســؤول الــرئـيـســي ع ــن سـقــوط
إسبانيا في فخ التعادل أمام سويسرا ،في
المباراة الودية التي جمعت بينهما األحد
الماضي.
وأظـ ـ ـه ـ ــر دي خـ ـي ــا رع ـ ــون ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
التصدي للفرصة الخطيرة الوحيدة التي
سنحت للمنتخب السويسري في المباراة،
ويعد مثل هذا الخطأ قاتال في بطولة مثل
المونديال.
وقال دي خيا" :الكل يخطئ ومن األفضل
أن يـكــون هــذا فــي م ـبــاراة ودي ــة ،نحن فقط
مــن نــرتــدي ال ـق ـفــازات ن ــدري م ــدى صعوبة
هذا األمر".
وداف ــع ال ـحــارس كيبا عــن زمـيـلــه ،قائال:
"نـ ـح ــن ال ـ ـحـ ــراس ن ـت ـع ــرض لـ ـه ــذه األم ـ ــور،
المباريات تحسم في كثير من األحيان عن
طريق األخطاء ،أعتقد أن دافيد سيحلل هذا
الخطأ ويتعلم منه".
وارت ـك ــب دي خـيــا خـطــأ مـمــاثــا لخطأه

معسكرات المنتخبات
بين سان بطرسبورغ في الشمال وغروزني في الجنوب ،بين
مقاطعة كالينينغراد الى سامارا ،ستنتشر المعسكرات االولية
للمنتخبات الـ  32المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2018
على جزء كبير من اراضي روسيا المضيفة للنهائيات من 14
يونيو الى  15يوليو.

المجموعة األولى

منتخب روسيا :خيمكي ،شمال غرب موسكو
منتخب السعودية :سان بطرسبورغ (شمال)
منتخب مصر :غروزني (جنوب)
منتخب األوروغواي :نيجني نوفغورود (وسط)

لحظة وصول المنتخب اإليراني
ضمن المجموعة الثانية التي
تـ ـض ــم الـ ـعـ ـم ــاقـ ـي ــن االسـ ـب ــان ــي
والبرتغالي بطلي أوروبا.
وس ـت ـك ــون الـ ـمـ ـب ــاراة الـثــانـيــة
ألبـ ـط ــال آسـ ـي ــا ث ـ ــاث مـ ـ ــرات فــي
قـ ـ ـ ـ ـ ــازان ضـ ـ ــد اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ب ـط ـلــة
 2010ف ــي  20ي ــو ن ـي ــو ،ق ـب ــل أن
ت ـن ـه ــي بـ ـع ــده ــا ب ـخ ـم ـس ــة أي ـ ــام
دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ب ـمــواج ـهــة

كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ورف ــاق ــه
ف ــي ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي فــي
سارانسك.
وبوجود الجارين األوروبيين
العمالقيين ،سيكون من الصعب
على إيــران ،التي يقودها مدرب
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال سـ ــاب ـ ـقـ ــا ك ـ ــارل ـ ــوس
كيروش ،أن تتأهل للدور الثاني
للمرة األولى في تاريخها.

دي خيا إلثبات أحقيته بخالفة كاسياس
يحتاج الحارس اإلسباني دافيد دي خيا
لمنتخب بالده إلثبات ذاته ،كما يحتاج هذا
الفريق أن يكون حارسه األساسي في أفضل
مستوياته على اإلطالق ،وهو الحارس الذي
ارتكب عدة أخطاء في األشهر األخيرة ،لن
يغفرها له أحد إن تكررت في بطولة كأس
العالم.
وي ـع ـت ـبــر حـ ـ ــارس مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلن ـك ـل ـيــزي ع ـن ـصــرا ال يــرقــى إل ـيــه أي شك
بالنسبة للمدير الفني للمنتخب اإلسباني
األول لكرة القدم ،جولين لوبيتيجي ،بعد
أن خــاض أولــى مبارياته ضمن التشكيلة
األساسية لمنتخب "الماتادور" قبل عامين
تحت قيادة المدرب السابق فيسينتي دل
بوسكي في بطولة كأس أمم اوروبا ،ولكنه
لم يتألق لسبب أو آلخر.
واآلن يستعد دي خيا لخوض المونديال
بـ ــدون أن ي ــواج ــه أي م ـنــاف ـســة ع ـلــى مــركــز
حــراســة الـمــرمــى ،فــا بيبي ريـنــا وال كيبا
ريبويلتا يـنــازعــانــه مــوقـعــه فــي التشكيلة
األساسية إلسبانيا.

خسر النهائي أمام ريال مدريد اإلسباني.
وق ــال فيرمينو بعد ال ـم ـبــاراة ،بتواضع
وح ـ ـ ــذر" :إنـ ـن ــي ه ـن ــا ل ـم ـس ــاع ــدة الـمـنـتـخــب
الـبــرازيـلــي وألب ــذل قـصــارى جـهــدي عندما
يطلب مني تيتي هــذا .أحترم رأي المدرب
دائما".
وتـ ـمـ ـث ــل الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــوديـ ـ ــة لـلـمـنـتـخــب
ال ـب ــرازي ـل ــي أم ـ ــام ن ـظ ـيــره ال ـن ـم ـس ــاوي يــوم
األحــد المقبل الفرصة األخيرة أمــام كل من
جيسوس وفيرمينو إلقناع تيتي بأحقيته
ف ــي الـلـعــب أســاس ـيــا إل ــى جـ ــوار نـيـمــار في
مباريات المونديال حيث ستكون مباراة
النمسا هي الودية األخيرة للفريق قبل
كأس العالم.
ويـسـتـهــل الـمـنـتـخــب الـبــرازيـلــي
م ـس ـيــرتــه ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال بـلـقــاء
نظيره السويسري ضمن فعاليات
المجموعة الخامسة.
(د ب أ)

في مباراة سويسرا في ودية إسبانيا أمام
األرج ـن ـت ـي ــن ،ك ـمــا تـسـبــب ف ــي أح ــد أه ــداف
إشبيلية في مرمى مانشستر يونايتد على
ملعب أولد ترافورد خالل النسخة األخيرة
من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقــالــت صحيفة "آس" اإلسـبــانـيــة،
لدى تقييمها أخطاء دي خيا خالل
ال ـمــرح ـلــة األخـ ـي ــرة م ــن ال ـمــوســم،
"ينبغي على الحراس أن يظهروا
كأنهم غير قابلين لالختراق".
وي ـع ـت ـب ــر دي خـ ـي ــا مـنــذ
سـنــوات ال ـحــارس المنتظر
ل ـخ ــاف ــة األسـ ـ ـط ـ ــورة اي ـكــر
كــاسـيــاس ،ومــع بلوغه 27
عاما يمكن القول إن عليه أن
يصل إلى مونديال روسيا وهو
في أوج فترات النضج.
(د ب أ)

واعتبر كـيــروش ،حسبما نقل
عنه مــوقــع االتـحــاد الــدولــي لكرة
الـ ـق ــدم ،أن "ال ـت ــواج ــد ف ــي روس ـيــا
حلم أصبح حقيقة بالنسبة لكرة
ال ـقــدم اإليــران ـيــة .لـقــد حققنا هــذا
الحلم من خالل الكثير من العمل
الـشــاق والتضحيات ،األمــر الــذي
يزيد حجم الفخر واالمتياز اللذين
نشعر بهما لوجودنا هنا".

تدخل اإلعادة التلفزيونية حيز
الـتـنـفـيــذ ف ــي ال ـب ـط ــوالت الـكـبــرى
للمرة األولــى من خــال مونديال
روسيا  ،2018بهدف توفير أكبر
ق ــدر مــن ال ـعــدالــة فــي أه ــم بطولة
كروية على مستوى العالم.
وق ــال رئـيــس االت ـح ــاد الــدولــي
ل ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم (فـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا) ج ـي ــان ــي
إنفانتينو" :فرص اتخاذ القرارات
الـصـحـيـحــة دون ح ـكــم الـفـيــديــو
المساعد نسبتها  93فــي المئة،
لكنها تصل إلى  99في المئة في
وجود حكم الفيديو المساعد".
وأظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارب ف ــي
دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى األلـمــانــي
(بوندسليغا) أن التعامل مع أي
تقنية مبتكرة يحتاج إلى بعض
الوقت ،ولن يخلو األمر في النهاية
من الجدل والنقاشات الساخنة.
وستشعر بعض الفرق بالظلم
مثلما ح ــدث مــع بــايــرن ميونيخ
ال ــذي تــذمــر مــن احتساب قــراريــن
ض ـ ـ ــده بـ ـع ــد الـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى حـكــم
ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد (فـ ـ ــار) خــال

المباراة النهائية لكأس ألمانيا.
والسؤال الذي يطرح باستمرار:
م ـ ـتـ ــى ي ـ ـتـ ــدخـ ــل ح ـ ـكـ ــم الـ ـفـ ـي ــدي ــو
الـمـســاعــد ومـتــى ال يـفـعــل؟ وهــذا
التساؤل كان يثار حوله النقاش
بـشـكــل مـسـتـمــر ف ــي أل ـمــان ـيــا في
الموسم الماضي.
ولـجــأ الفيفا إل ــى ورش عمل،
وإصدار تعليمات واضحة إلعداد
حـكــام ك ــأس الـعــالــم للتعامل مع
تـقـنـيــة حـكــم الـفـيــديــو الـمـســاعــد،
وينبغي أن يتدخل حكم الفيديو
المساعد فقط في حاالت األخطاء
الواضحة من الحكام في القرارات
الـمـتـعـلـقــة بـ ــاألهـ ــداف والـتـسـلــل،
والطرد أو الخطأ في هوية الالعب
الذي يتعرض للعقاب.
وقال بييرلويجي كولينا رئيس
لجنة ا لـحـكــام بالفيفا" :ستبقى
ه ـنــاك حـ ــاالت لـيـســت لـهــا إجــابــة
نهائية".
ووجه الالعب األلماني الدولي
الـســابــق مــاتـيــاس ســامــر انتقاده
ل ــاسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـحـ ـك ــم الـ ـفـ ـي ــدي ــو

منتخب البرتغال :رامنسكوي ،جنوب شرق موسكو
منتخب إسبانيا :كراسنودار (جنوب غرب)
منتخب المغرب :فورونج (وسط غرب)
منتخب ايران :باكوفكا ،منطقة موسكو

المجموعة الثالثة

تميمة كأس العالم
ترمز إلى الروسي
النموذجي

منتخب فرنسا :ايسترا ،شمال غرب موسكو
منتخب إستراليا :قازان (وسط شرق)
منتخب البيرو :شيرميتييفو ،شمال غرب موسكو
الدنمارك :انابا (جنوب غرب ،على شواطئ البحر األسود)

لــد يــه معطف خفيف ،ضحكة
ودودة وس ـيــوجــد فــي كــل مـكــان
يـ ـك ــون ف ـي ــه ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،إن ـهــا
تميمة الــذئــب زابيفاكا "الـهــداف
الصغير".
وم ــع وجـ ــود ن ـظ ــارة شمسية
بــرتـقــالـيــة ،وارت ــدائ ــه زي ــا يحمل
ألـ ـ ــوان ال ـع ـلــم ال ــروس ــي ال ـثــاثــة،
األبيض واألزرق واألحمر ،اكتسب
زابيفاكا شعبية بين الجماهير
ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس الـ ـق ــارات الـتــي
أقيمت العام الماضي.
واآلن ،س ـي ــرح ــب بــال ـض ـيــوف
من أنحاء العالم كافة مرة أخرى
عندما تستضيف روسيا بطولة
ك ــأس الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم مــن 14
يونيو حتى  15يوليو.
وابـ ـتـ ـك ــرت ال ـت ـم ـي ـمــة م ــن قـبــل
إي ـك ــات ــري ـن ــا ب ــوتـ ـش ــاروف ــا ،وه ــي
طالبة مصممة من مدينة تومسك
(د ب أ)
بسيبيريا.

المجموعة الرابعة

تقنية الفيديو تثير الشكوك في المونديال
المساعد في كأس العالم ،مؤكدا
أن هذه التكنولوجيا "في األساس
ليست مالئمة" لهذه النوعية من
البطوالت.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ال ت ــوج ــد خـبــرة
كافية مع استخدام هذه النوعية
من التكنولوجيا ،متابعا" :رأينا
فـ ــي ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا األث ـ ـ ــر الـ ــذي
أحدثته في بداية الموسم".
وق ـ ـ ـ ــد يـ ـثـ ـي ــر ن ـ ـقـ ــص الـ ـخـ ـب ــرة
ل ــدى أغـلــب حـكــام الـمــونــديــال في
االس ـت ـعــانــة ب ـهــذه التكنولوجيا
المتاعب في روسيا.
ولكن الفيفا استعان بتجربة
الكثير من الحكام الذين سبق لهم
العمل بتكنولوجيا حكم الفيديو
المساعد فــي بــادهــم ،لكن تبقى
األخ ـط ــاء ال ـتــي وق ــع فـيـهــا فيليز
زفاير حكم المباراة النهائية لكأس
ألمانيا لتؤكد أنه حتى الحكام من
أصحاب الخبرة في استخدام هذه
التكنولوجيا ليسوا بمنأى عن
إثارة الجدل.
وإض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن أغـلــب

المجموعة الثانية

منتخب االرجنتين :برونيتسي ،جنوب شرق موسكو
منتخب ايسلندا :غيليندجيك (جنوب شرق)
منتخب كرواتيا :فيبورغسكي ،منطقة سان بطرسبورغ (شمال)
منتخب نيجيريا :ايسنتوكي (جنوب)

المجموعة الخامسة

منتخب البرازيل :سوتشي (جنوب غرب)
منتخب سويسرا :توغلياتي (وسط غرب ،منطقة سامارا)
منتخب كوستاريكا :سان بطرسبورغ (شمال)
منتخب صربيا :كالينينغراد (جيب على بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا)

المجموعة السادسة

منتخب ألمانيا :موسكو
منتخب المكسيك :خيمكي ،شمال غرب موسكو
منتخب السويد :غيليندجيك (جنوب شرق)
منتخب كوريا الجنوبية :سان بطرسبورغ (شمال)

المجموعة السابعة

منتخب بلجيكيا :كراسنوغورسكي ،شمال غرب منطقة موسكو
منتخب بنما :سارانسك (وسط شرق)
منتخب تونس :روغوزينينو ،جنوب غرب موسكو
منتخب إنكلترا :سان بطرسبورغ (شمال)

المجموعة الثامنة

منتخب بولندا :سوتشي (جنوب غرب)
منتخب السنغال :كالوغا (جنوب شرق موسكو)
منتخب كولومبيا :قازان (وسط شرق)
منتخب اليابان :قازان (وسط شرق)

ال ـح ـك ــام ال ـ ـ ــ 36ال ــذي ــن س ـيــديــرون
مباريات المونديال ليست لديهم
خ ـ ـبـ ــرة ب ـت ـق ـن ـيــة حـ ـك ــم ال ـف ـي ــدي ــو
المساعد ،وهو األمر الذي أدى إلى
حدوث الكثير من الجدل أيضا في
كأس القارات العام الماضي.
وف ــي كــل م ـب ــاراة مــن مـبــاريــات
ال ـمــونــديــال سـيـكــون ه ـنــاك حكم

لـ ــإعـ ــادة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،وث ــاث ــة
مساعدين يتابعون المباراة على
شاشات عمالقة في غرفة عمليات
الفيديو في موسكو.
ويعد االتصال بين المساعدين
وال ـح ـكــام داخ ــل أرض ـيــة الملعب
بـمـنــزلــة عـنـصــر م ـهــم ،ل ــذا ستتم
فــي كــل مـبــاراة االستعانة بطاقم

تحكيمي يجيد التحدث باللغة
نفسها.
وسيتم إبالغ الجماهير داخل
الـمـلـعــب ب ــال ـق ــرارات عـقــب إج ــراء
اإلعادة التلفزيونية.
(د ب أ)
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رياضة

تشيكيناتو ينهي مشوار ديوكوفيتش في «روالن غاروس»
مني الصربي نوفاك ديوكوفيتش بخيبة
جديدة بعد انتهاء مشواره في بطولة فرنسا
المفتوحة ،ثانية البطولة األربع الكبرى في
كرة المضرب ،عند الــدور ربع النهائي على
يــد االي ـطــالــي الـمـغـمــور مــاركــو تشيكيناتو
مصنف  72عالميا ،فيما سيتجدد الموعد
بين األميركيتين سلون ستيفنز وماديسون
كيز في نصف نهائي السيدات.
و ك ــان ديوكوفيتش يمني النفس ببلوغ
نـصــف الـنـهــائــي األول لــه فــي الـغــرانــد ســام
م ـن ــذ ف ــاش ـي ـن ــغ مـ ـي ــدوز ع ـ ــام ( 2016خ ـســر
النهائي في حينها) ،وبدت الفرصة سانحة
أمامه كونه يواجه اإليطالي المغمور ماركو
تشيكيناتو ،ال ــذي لــم يسبق لــه ال ـفــوز بــأي
مباراة في الغراند سالم قبل النسخة الحالية
من "روالن غاروس".
لكن اإليطالي ،البالغ  25عاما والفائز بلقب
يتيم في مسيرته االحترافية ،فاجأ منافسه
المتوج بـ 12لقبا كبيرا بالفوز عليه  3-6و6-7
( )4-7و 6-1و.)13-11( 6-7

وأص ـ ـبـ ــح ت ـش ـي ـك ـي ـنــاتــو الـ ــاعـ ــب األدنـ ـ ــى
تصنيفا يبلغ نصف نهائي "روالن غاروس"
منذ ( 1999االوكراني اندري مدفيديف) ،كما
ب ــات أول إي ـطــالــي يـصــل ال ــى نـصــف نهائي
إحــدى بطوالت الغراند ســام منذ  40عاما،
وه ــو س ـيــواجــه ال ـن ـم ـســوي دوم ـي ـن ـيــك تييم
ال ـم ـص ـن ــف س ــاب ـع ــا والـ ـ ـ ــذي ت ـخ ـط ــى ب ـ ــدوره
األلماني الكسندر زفيريف الثاني  6-4و6-2
و.6-1
وب ـع ــد مـ ـب ــاراة اس ـت ـم ــرت ل ـث ــاث ســاعــات
ونـ ـ ـص ـ ــف ،ب ـي ـن ـه ــا سـ ــاعـ ــة و 18دقـ ـيـ ـق ــة فــي
المجموعة الرابعة التي شهدت شوطا فاصال
ماراثونيا ،كشف ديوكوفيتش ،الذي يحاول
جاهدا استعادة مستواه السابق بعد ابتعاده
عن القسم االخير من الموسم الماضي بسبب
االصابة ،أنه "غير مؤكد إذا كنت سألعب على
(دورات) المالعب العشبية" ،وأبرزها دون شك
بطولة ويمبلدون الفائز بلقبها ثالث مرات.
وأشــار الصربي ،الــذي يعود لقبه األخير
في الغراند سالم ،الى روالن غاروس بالذات

عــام  ،2016الــى أنــه "ال يــود التحدث اآلن عن
كرة المضرب".
وخـ ــافـ ــا ل ـل ـخ ـب ــرة الـ ـمـ ـت ــواضـ ـع ــة ل ــاع ــب
اإليـ ـط ــال ــي ،س ـي ـخ ــوض ت ـي ـيــم ال ـ ـ ــدور نـصــف
ا لـنـهــا ئــي للبطولة الفرنسية لـلـمــرة الثالثة
تواليا بعد تغلبه على زفيريف.
وخ ـســر تـيـيــم ن ـصــف ن ـهــائــي النسختين
األخـ ـ ـي ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــن امـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــن ب ــال ـل ـق ــب
ديوكوفيتش ،واإلسباني رافايل نادال تواليا.
وثـ ـ ــأر ت ـي ـيــم ( 24ع ــام ــا) ل ـخ ـس ــارت ــه ام ــام
زفيريف في نهائي دورة مدريد لاللف نقطة
في  13مايو الماضي ،وحقق فوزه الخامس
على األلماني في  7مباريات جمعت بينهما
حتى االن.

ستيفنز إلى النهائي
وعند السيدات ،ضمنت الواليات المتحدة
بطاقتها ال ــى الـنـهــائــي بـعــد تــأهــل ستيفنز
المصنفة عــاشــرة وكـيــز الـثــالـثــة عـشــرة الــى

غوارديوال يرفض التعليق على توريه
رفــض جوسيب غ ــواردي ــوال ،المدير الفني لفريق
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،ال ــرد على
تصريحات الالعب اإليفواري يايا توريه ،الذي اتهم
المدرب اإلسباني بالعنصرية.
وقال غوارديوال ،في تصريحات للصحافيين ،قبيل
مشاركته فــي بطولة جــولــف فــي كتالونيا "لــن أعلق
على كلمات توريه .ليس لدي ما أقوله بشأنه" .وكان
تــوريــه ( 35عــامــا) ،الــذي رحــل عــن صفوف مانشستر
سيتي ،إثــر تــراجــع دوره بشكل كبير فــي المشاركة

ضمن صفوف الفريق ،صرح في مقابلة نشرتها مجلة
"فرانس فوتبول" االثنين بأن غوارديوال "لديه مشكالت
مع الالعبين األفارقة" رغم "ادعاء" المدرب عكس ذلك.
ورفــض غــوارديــوال التعليق على تصريحات توريه،
إنما تحدث بشأن رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن
تدريب ريال مدريد اإلسباني .وقال غوارديوال "لست
مخوال بالحكم على أسبابه ،ولكن ما فعله مع الفريق
يستحق الثناء .المدربون عادة يهدفون إلى النتائج،
وما فعله زيدان هو أمر غير معتاد".

اليويفا يوقف بوفون  3مباريات
لطرده ضد الريال

اللقطة التي طرد على اثرها بوفون
أعلن االتـحــاد األوروب ــي لكرة الـقــدم (اليويفا) إيـقــاف حــارس مرمى
يوفنتوس االيطالي جانلويجي بوفون ثالث مباريات ،على خلفية طرده
في المباراة ضد ريال مدريد اإلسباني في الدور ربع النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا.
وأك ــد االتـحــاد أن لجنة األخــاقـيــات التابعة لــه "ق ــررت ايـقــاف العب
يوفنتوس جانلويجي بوفون  3مباريات في منافسات االتحاد األوروبي
لكرة القدم".
وكان الحارس األسطوري ،الذي أعلن في مايو الماضي رحيله في
الموسم المقبل عن نادي السيدة العجوز ،تلقى بطاقة حمراء مباشرة
في إياب ربع النهائي ضد النادي الملكي ،العتراضه بشدة على قرار
حكم المباراة منح ريال ركلة جزاء في اللحظات القاتلة من المباراة.
وأعلن بوفون ( 40عاما) في 17مايو الماضي ،انه سيضع حدا لمسيرة
مع يوفنتوس امتدت  17عاما ،أحرز خاللها سلسلة من األلقاب المحلية،
إال أنها تخلو من لقب دوري األبطال الذي توج به فريق السيدة العجوز
للمرة األخيرة عام  .1996وانضم بوفون المتوج بلقب كأس العالم 2006
مع منتخب ايطاليا ،الى يوفنتوس في  2001قادما من بارما.

إنييستا يتقلد أرفع وسام
رياضي في إسبانيا

حصل نجم كرة القدم اإلسباني
أنـ ــدريـ ــس إن ـي ـي ـس ـتــا أم ـ ــس األول
على وســام الـشــرف واالستحقاق
الرياضي ،وهو أرفع وسام رياضي
ف ــي إس ـب ــان ـي ــا .وف ـ ــرض إنـيـيـسـتــا
نفسه على مدار السنوات الماضية
كأحد أفضل الالعبين في تاريخ
ك ــرة ال ـق ــدم اإلس ـبــان ـيــة ،م ــن خــال
مسيرته الحافلة باإلنجازات مع
برشلونة والمنتخب اإلسباني.
وس ـجــل إنـيـيـسـتــا ه ــدف الـفــوز
للمنتخب اإلسباني على نظيره
الـهــولـنــدي 1-ص ـف ــر ،فــي الـمـبــاراة
النهائية لبطولة كأس العالم 2010
بجنوب إفــريـقـيــا ،وق ــال إنييستا
( 34عاما)" :أود أن أشكر زمالئي
والمنتخب وأهديهم هذا الوسام،
ألن الفضل في التتويج به يعود
إليهم".
وك ــان إنييستا أنـهــى مسيرته
م ــع ب ــرش ـل ــون ــة ب ـن ـهــايــة ال ـمــوســم
المنقضي ،ووقع عقدا مع فيسيل
كوبي الياباني ،ويخوض إنييستا

مع المنتخب اإلسباني فعاليات
بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وتسلم إنييستا الــوســام أمس
من رئيس الوزراء اإلسباني بدرو
ســان ـش ـيــز ،ال ـ ــذي ق ـ ــال" :سـنـتــذكــر
جميعا هــد فــك فــي جوهانسبرغ
(بنهائي مــونــديــال  )2010والــذي
أثبت بعده أنك شخص عظيم من
خ ــال احـتـفــائــك بــالــاعــب الــراحــل
دان ــي خ ــارك ــي ...إن ـهــا الـقـيــم التي
تقدمها أنــت وزم ــاؤك ،ويجب أن
تـكــون ه ــذه األخــاق ـيــات نموذجا
للعديد من األطفال".
وزار رئيس ال ــوزراء اإلسباني
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــاده ف ـ ــي الـ ـم ــديـ ـن ــة
الــريــاضـيــة بمدينة الس روزاس،
وأعرب عن ثقته بقدرة الفريق على
النجاح خالل المونديال الروسي،
علما أن الفريق سيبدأ مسيرته في
البطولة بلقاء نظيره البرتغالي
(حــامــل الـلـقــب األوروبـ ـ ــي) فــي 15
الجاري.
(د ب أ)

نصف النهائي ألول مرة في مسيرتيهما.
وحجزت ستيفنز ( 25عاما) مقعدها بعدما
أنـهــت مـغــامــرة الــروس ـيــة داريـ ــا كاساتكينا
الــرابـعــة عـشــرة بــالـفــوز عليها بسهولة 6-3
و 6-1في غضون ساعة و 11دقيقة.
وك ــان ــت س ـت ـي ـف ـنــز تـ ـخ ــوض رب ـ ــع نـهــائــي
البطولة الفرنسية للمرة األولى في مسيرتها،
عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار كـ ـي ــز ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـخـ ـط ــت بـ ــدورهـ ــا
الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-( 7-6
 )5و.6-4
ويـتـجــدد الـلـقــاء بـيــن ستيفنز وكـيــز بعد
أن ت ــواج ـه ـت ــا ف ــي ال ـن ـهــائــي
األول وال ــوح ـي ــد لـهـمــا في
الغراند سالم العام الماضي
ف ــي ب ـطــولــة فــاش ـي ـنــغ م ـي ــدوز،
وخرجت األولــى منتصرة بسهولة
 6-3و6-ص ـفــر ،محققة فــوزهــا الثاني
عـلــى مــواطـنـتـهــا م ــن أص ــل مــواجـهـتـيــن
بينهما (األول ــى كانت عــام  2015فــي الــدور
األول لدورة ميامي).

راموس يدافع عن نفسه إلصابة محمد صالح
دافــع سيرجيو رام ــوس ،مــدافــع فريق ريــال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،عــن نـفـســه في
مواجهة االنتقادات الحادة الموجهة له منذ أن
تسبب في إصابة النجم المصري محمد صالح،
العب ليفربول اإلنكليزي ،خالل مباراة الفريقين
في نهائي دوري أبطال أوروبا في  26مايو.
وق ــال رام ــوس" :لــم أكــن أري ــد الـحــديــث بهذا
ال ـش ــأن ألن ــه ج ــرى تـضـخـيـمــه ،ول ـكــن بفحص

التدخل بعناية يتضح أنــه هو من أمسك بي
أوال ،ثم سقط على ذراعه االخرى ،في الحقيقة
هو من أصاب ذراعه".
ووجـ ـه ــت االتـ ـه ــام ــات م ــن ق ـبــل الـجـمــاهـيــر
المصرية إلى راموس بأنه تعمد إصابة صالح،
وهو ما نفاه الالعب اإلسباني .وجاء ذلك في
الوقت الذي دار الحديث أيضا عن أن راموس
تسبب فــي إصــابــة لــوريــس كــاريــوس ،حــارس

مرمى ليفربول بارتجاج ،حسبما ذكر تقرير
طبي من أحد المستشفيات في بوسطن.
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن االرتـ ـج ــاج ربـمــا
تسبب في اختالل بصري لدى الحارس ،مما
تسبب في ارتكابه الخطأين الفادحين اللذين
أسفرا عن الهدفين األول والثالث للريال خالل
المباراة.
(د ب أ)
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

َّْ
 ...ورد ...غطاها

أرخ
راخويِ ...
علينا بفضائلكم!

عبدالمحسن جمعة

حجب البرلمان اإل سـبــا نــي الجمعة الماضية الثقة عــن رئيس
الــوزراء ماريو راخــوي ،بعد صدور حكم اإلدانــة في قضية الفساد
المشهورة التي طالت  37شخصية حزبية وحكومية ،والمعروفة
بقضية "غوتيل" التي بلغت قيمتها ما يقرب من  55مليون يورو (20
مليون دينار كويتي) فقط! وكان معظم المتهمين فيها من الحزب
الشعبي الذي ينتمي إليه راخوي ،ورغم أن فصول القضية بدأت في
عام  2009وقبل تولي راخوي رئاسة الحكومة في نوفمبر  ،2011فإن
النواب ّ
حملوه تبعية المسؤولية السياسية واألخالقية للقضية.
وفي واقعة أخرى ،استقالت نهاية شهر أبريل الماضي رئيسة
بلدية العاصمة مــدر يــد ،كريستينا سيفويتس ،بعدما استطاع
ص ـحــافــي أن يـحـصــل ع ـلــى تـسـجـيــل ق ــدي ــم ل ـكــام ـيــرا أم ـن ـيــة ألحــد
المتاجر قبل سبع سـنــواتُ ،يظهر حــارس أمــن يخرج مــن حقيبة
السيدة كريستينا عبوة كريم عناية بالبشرة بقيمة  40يورو (14
ً
ً
دينارا كويتيا) قبل خروجها من بوابة المتجر لم تسدد قيمتها
ضمن مشترياتها ،ورغــم أن المتجر لم يعتبر الواقعة سرقة ،بل
ً
س ـهــوا ،وأع ــاده ــا إل ــى الـخــزيـنــة لـتـســدد ثـمــن ال ـكــريــم ،ف ــإن السيدة
كريستينا قدمت استقالتها من منصبها ،ألن الواقعة تمس أمانتها
ومصداقيتها المتعلقة بمنصبها العام.
وفــي الوقت نفسه يحاكم القضاء أخــت ملك إسبانيا وزوجها
ّ
وتكسب من صفقات عقارية ممولة من الدولة.
في شبهات فساد
هذه هي دولــة المؤسسات الدستورية والقانون ،رئيس وزراء
يدفع ثمن تجاوزات قضية فساد غير مدان فيها وقبل توليه منصبه،
ً
ورئيسة بلدية تترك منصبها بسبب كريم بشرة بـ  14دينارا!
بينما عندنا من غرف المليارات التي تشتري كل إنتاج العالم
من "الكريم" لمدة  50سنة مقبلة وهرب للخارج ،يتمتع بما نهبه
من أموال عامة ،في حين أن ابنة ملك إسبانيا السابق وأخت الملك
ُ
ُ
الحالي تقف أمام القضاء كأي مواطن عادي لتستجوب وتحاكم.
وأنا أتابع تلك األخبار من إسبانيا ،تخيلت لو أن العرب بقوا
في األندلس حتى يومنا هذا ،ماذا سيكون مصير ماريانو راخوي
ّ
والسيدة كريستينا وابنة الملك؟ بالطبع كــان راخــوي وظــف "كم
ً
واحد" من قبائل الباسك في مواقع قيادية ،وقبل عددا من أبناء قبائل
كتالونيا في كلية الشرطة والجيش ،ومنح "كــم مناقصة" لعيال
بطنها من جماعته في إقليم الكورونيا ،الذين كانوا سيصارخون
في كلماتهم في البرلمان "محشوم يا خال ماريانو" ،وبالطبع كان
سينجو من كتاب حجب الثقة عنه ،وسيخرج بموكب مهيب من
قاعة البرلمان حتى باب سيارته.
ً
أمــا السيدة كريستينا فكانت ستنجو أيضا من ورطتها ،ألن
العرب ال ُيشك في نزاهتهم بأقل من سرقة بـ  100مليون دوالر ،أما
ً
قضية فساد أخت الملك فكانت ستعتبر مؤامرة على البلد وخرقا
ً
لثوابت وأعراف األمة ،وخروجا على الحاكم ستتعامل معه أجهزة
أمن الدولة واالستخبارات ،وذلك مع كل من سيفتح فمه بكلمة عن
قضية فسادها!
ه ــذا مــا ك ــان سـيـحــدث لــو بـقــي ال ـعــرب فــي إسـبــانـيــا أو مــا كــان
يعرف باألندلس ،لكن أصدقاءنا اإلسبان نجوا من تلك الفرضيات
السيئة بسبب انتهاء حكم العرب هناك ،ونحن العرب هنا نتمنى أن
يرخي الله علينا بعض فضائل جماعتنا اإلسبان من نزاهة الحكم
والديمقراطية والعدالة ...اللهم آمين.

اختفى الغش من المدارس ،وظهرت القبلية في لجان الجامعة؛ ألن
ُ
الحكومة تطبق "الئحة الغش" في قاعات اختبارات المدارس ،وعندما
تتحول القاعات نفسها إلى لجان اقتراع انتخابي فإنها ترعى الئحة
ّ
َ
ومن اللي خلفونا"!
"من غشنا ِمناِ ..

قتله التمساح قبل تعميد «الثاني»
ً
قتل تمساح قسا أثناء تعميد العشرات
من أتباعه قرب بحيرة في شمالي إثيوبيا.
وك ـ ــان ال ـق ــس ال ـبــروت ـس ـتــان ـتــي دوش ــو
ً
إيشتي ّ
يعمد نحو  80شخصا من أتباعه،
صباح األحــد الماضي ،فــي بحيرة أبايا
بـبـلــدة أر ب ــا مينتش فــي منطقة ميركب
طابيا.
وقــال سكان محليون والشرطة ،لـ"بي

ضبط  8أحداث متهمين بتعاطي
المخدرات في رمضان!
●

حسين العبدالله

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" عــن تحقيق نيابة
ً
األحــداث خالل  20يوما فقط من
شهر رمضان في  8قضايا متهم
بها أحــداث ال تتجاوز أعمارهم
ً
ال ــ 16عــامــا ،بتعاطي الـمـخــدرات
والخمور ،الفتة إلى أنهم ضبطوا

في الشوارع والمجمعات بحالة
تعاط.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـم ــواد
الـتــي ضبطت معهم هــي حبوب
وحشيش وع ــدة مــؤثــرات عقلية
ح ــديـ ـث ــة ،م ــوض ـح ــة أن ال ـن ـيــابــة
أم ــرت بـحـجــز ع ــدد م ــن األح ــداث
المضبوطين فــي القضايا بعد
التحقيق معهم.

ولفتت إلى أن النيابة تتعامل
مع األحداث وفق أحكام القانون
ال ـت ــي ت ـس ـمــح ب ـم ـس ــاء ل ــة أول ـي ــاء
األمـ ـ ــور ع ــن ال ــرق ــاب ــة واإلشـ ـ ــراف
على أبنائهم حــال ثبوت وجــود
إه ـم ــال مـنـهــم ،كـمــا ت ـلــزم أول ـيــاء
األمـ ـ ــور بــال ـح ـضــور إلـ ــى نـ ــدوات
توعية تنظمها النيابة ،وفي حال
امتناعه يعاقب بالغرامة.

بي سي" ،إن التمساح قفز فجأة من المياه
خالل مراسم التعميد وهاجم القس.
ولـ ـق ــي الـ ـق ــس ح ـت ـف ــه ب ـع ــدم ــا ت ـعــرض
ل ـع ـض ــات غ ــائ ــرة ف ــي ال ـس ــاق ـي ــن وال ـظ ـهــر
واليدين.
وقـ ـ ــال ك ـي ـت ـي ـمــا كـ ــايـ ــرو ،أح ـ ــد ال ـس ـكــان
المحليين" :عـ ّـمــد الـقــس الـشـخــص األول
وانـ ـتـ ـق ــل ل ـت ـع ـم ـيــد الـ ـث ــان ــي ،وف ـ ـجـ ــأة قـفــز

التمساح من البحيرة وأمسك بالقس".
وقال ضابط الشرطة ،إيونتو كانكو ،لم
تفلح الجهود الكبيرة والسكان المحليون
والصيادون من إنقاذ القس دوشو.
واسـتـخــدم الـصـيــادون وسـكــان البلدة
الشباك لمنع التمساح مــن سحب القس
إلى مياه البحر .وفي نهاية المطاف ،تمكن
التمساح من الفرار.

شعبوية مريضة

فرق بين الشعبية والشعبوية ،وإن كان هناك الكثير من التداخل الفكري
ً
بين المعنيين ،الحكم الشعبي ،مبدئيا ،هو الحكم الديمقراطي الذي يقوم على
دعامة حكم الشعب ،وفق قواعد محددة ،مثل تداول السلطة والعمل الحزبي
والفصل بين السلطات واستقاللها" ،الشعبوية ،ككلمة حديثة في لغتنا تعني،
ً
مثال ،عند الكاتب واإلعالمي فريد زكريا :هي الحركة التي تنظر لنفسها على
أنها المتحدث والمعبر عن أوضاع المنسيين العاديين من الشعب ،وتحتكر
ً
ً
خطاب الوطنية على ذاتها وتتخذ موقفا عدائيا نحو النخب التقليدية".
الــرئ ـيــس ت ــرام ــب يـمـثــل صـ ــورة ج ـيــدة لـلـخـطــاب ال ـش ـع ـبــوي ،حـيــن ينظر
ً
ً
للمصلحة القريبة لوطنه (أميركا أوال) وللجماعات التي عانت اقتصاديا،
ً
ً
ويركن جانبا المصلحة البعيدة للوطن ،مثال حين رفض اتفاقية باريس
لتغير الطقس ،ورأى أن الكالم عن االرتفاع الحراري هو كالم فارغ( ،بالمناسبة
ً
دول الشرق األوسط هي األكثر تأثرا بالتسخين الحراري) هو يقرر أولوية
المصالح الصناعية للدولة األميركية ،أما مستقبل العالم بتغير الطقس
ً
فليذهب للجحيم ،أيضا نشاهد اليوم تنامي الصوت الشعبوي في أوروبا
الشرقية والغربية ،ونتائج االنتخابات اإليطالية ،بما تمثل في أحد وجوهها
من خطاب عدائي ضد المهاجرين هو صورة جلية للخطاب الشعبوي.
في مثل معظم دولنا العربية البعيدة عن الحكم "الشعبي" الديمقراطي
ً
تصبح "الشعبوية" أحيانا هي العوض والبديل عن الديمقراطية الصحيحة،
وفي دول النفط الريعية الخليجية تتحقق بصورة أوضح الحالة الشعبوية،
ً
فعلى سبيل المثال بالكويت تجلت هذه الممارسات الشعبوية مثال في تقرير
الكوادر المالية الكبيرة لفئات عريضة من العاملين الحكوميين دون مبرر
ومن دون مقابل منتج لتلك الفئات ،وهناك الكثير من الممارسات الشعبوية
دون حساب جاء ت من تنافس محموم على كسب الــوالء ات السياسية بين
الحكومة والمجلس ،وأضحت تلك "الشعبوية" في الماضي البعيد والقريب
وحتى هــذه اللحظة دون تحديد الصفة الغالبة للحكم الريعي المريض،
يمكن تسمية هذه الحالة بـ"شعبوية االسترضاء ات السياسية" .معظم تلك
الممارسات والقوانين أو مشروعاتها تدمر في النهاية المستقبل من أجل
لحظة الحاضر.
الزميل أحمد باقر ،وهو وزير ونائب سابق ،تعرض في مقاله أمس األول،
بعنوان "شعبية الحكم بين النمو والتدمير" للحالة "الشعبوية" الكويتية،
وي ـض ــرب ع ــدة أمـثـلــة ع ــن الـتـخـبــط الـسـيــاســي وال ـمــالــي لـلـسـلـطــة ،م ــن بـنــاء
مستشفى جابر والمطار الجديد والجامعة وغيرها كثير " ...وكيف أنفقت
البالد المليارات في بناء هذه المستشفيات ،فرصدت األموال ،وأغدقت على
المقاولين ولجنة المناقصات ما تقصر ...وأنفقت الحكومة أكثر من مليار
دينار للعالج في الخارج استجابة لطلبات النواب."...
ويمضي أحمد باقر ليقرر في فقرة أخــرى " ...كان من المفروض تأهيل
الكوادر الفنية إلدارة هذه المرافق ...وهذا يتطلب (قرارات ل) تطويع التعليم
لخدمة الوظائف الفنية المطلوبة ،"...أي ربط مخرجات التعليم بحاجات
الدولة ،ولكن " ...عيب هذه القرارات الضرورية أنها غير شعبوية وتصطدم
برغبات معظم أعضاء مجلس األمة والمنتفعين من الكسالى وغير المنتجين،
ألن تقليص الكليات غير المطلوبة في سوق العمل قرار غير شعبوي."...
فــي زمــن مضى كــان يمكن الـتـجــرع على مضض فلسفة االسـتــرضــاء ات
الشعبوية ،التي هي بصورة أو بأخرى شكل متعال للرشوة السياسية غير
المجرمة ،أما اآلن ،مع وضع الدولة النفطي ،وتحسب دخول أكثر من  40ألف
خريج قادمين لسوق العمل الحكومي خالل السنوات القليلة القادمة ،فماذا
ستصنع السلطة معهم ومع أحالمهم ...غير بضاعة "الشعبوية" االسترضائية
ً
التي ستفلس حتما؟ ماذا يمكن أن توفر لهم الدولة؟!

ثورة ثقافية في «مس أميركا»
قـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة
لـمـســابـقــة مـلـكــة ال ـج ـمــال "مــس
أميركا" إلغاء فقرة استعراض
ال ـم ـت ـســاب ـقــات ب ـل ـب ــاس الـبـحــر
من فعالياتها ،قائلة ،إنها لن
تحكم عـلــى ا لـمـتـســا بـقــات بعد
الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـظ ـهــرهــن
الجسماني.
وأعلنت رئيسة مجلس أمناء
الهيئة التي تجري المسابقة
ك ــريـ ـتـ ـش ــن ك ـ ـ ــارس ـ ـ ــون ال ـل ـي ـل ــة
ق ـبــل ال ـمــاض ـيــة ،إن الـمـســابـقــة

وفيات
ستقبل النساء في كل األحجام
واألشكال.
ووص ـ ـفـ ــت ك ـ ــارس ـ ــون ،وه ــي
فائزة سابقة بلقب المسابقة،
هذا التحول بالهائل ،مضيفة
أن هيئة تنظيم " مــس أميركا"
فخورة باالنضمام إلى الثورة
الثقافية التي قــادت ألن تكون
أصوات النساء مسموعة.
(بي بي سي)

ً
ّ
ترامب للقضاء :امنعوا معارضي من متابعتي «تويتريا»

أعـلـنــت وزارة ال ـعــدل األمـيــركـيــة الليلة قـبــل الـمــاضـيــة ،أنها
ً
أستأنفت حكما لمحكمة فدرالية قضى بأن الرئيس األميركي
ً
دونالد ترامب ال يحق له قانونا منع مستخدمي "تويتر" ،الذين
يوافقونه الرأي ،من متابعة حسابه.
ال ُ
وقـ ــدم االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي إخ ـط ــار اسـتـئـنــاف حـكــم الـقــاضـيــة
الفدرالية ناعومي ريــس بوتشفالد ،الــذي صــدر فــي  23مايو
الماضي أمام محكمة االستئناف في نيويورك.
واستند قرار القاضية إلى أن حظر معارضي ترامب ينتهك
حقوق حرية التعبير للمستخدمين المكفولة في التعديل األول
للدستور األميركي.
ويتابع حساب ترامب على "تويتر" الموثق باسم "ريل دونالد
ترامب" أكثر من  52مليون شخص ،وهو وسيلة الرئيس الفضلى
للتواصل مع العامة في وجه ما يسميه "التضليل اإلخباري"
لوسائل اإلعالم ،التي تنشر تقارير استقصائية عنه وعن إدارته.
وجاء قرار القاضية بوتشفالد بناء على دعوى رفعها سبعة
أشخاص إضافة إلى معهد فرسان التعديل األول ،ومقره جامعة
كولومبيا في نيويورك الذي ينشط للدفاع عن حرية التعبير،
ً
وقد حظرهم حساب ترامب جميعا بعد نشرهم تغريدات تنتقد
سياسته.
وبعد صدور حكم بوتشفالد ،رفع البيت األبيض الحظر عن
المدعين السبعة وفق محاميهم جميل جعفر.
وممن تم حظرهم في يونيو  ،2017أستاذ العلوم االجتماعية
فــي واليــة ميريالند فيليب كوهين بعد  15دقيقة مــن كتابته
ً
ً
ّ
"مستبد فاسد وغير كفوء" ،ردا على إحدى
تعليقا يقول فيه
تغريدات ترامب.
وكتب كوهين على تويتر االثنين" :تأففنا وشكونا وقاضينا
وربحنا أول قضية رفعناها بشأن التعديل األول في محكمة
فدرالية ،واآلن ريل دونالد ترامب أزال الحظر عني".
ل ـك ــن م ـع ـهــد الـ ـف ــرس ــان أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن "ك ـث ـي ــري ــن ال ي ــزال ــون
محظورين".
(أ ف ب)
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