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إشادة نيابية حكومية بكلمة األمير
● الغانم :تشخيص واضح وحاسم لألوضاع ● عيسى الكندري :سلطت الضوء على القضايا الجوهرية
لمعان سامية
● العازمي :عكست الحرص على االرتقاء بالتعليم ● العفاسي :شاملة وجامعة وحاملة ٍ
● الجبري :منهاج عمل وطني للتنمية واالستقرار ● بوشهري :نهج نسير عليه لالستثمار في الشباب
فهد التركي ومحيي عامر

ً
«سـمـعــا وطــاعــة يــا صــاحــب ال ـس ـمــو» ...بـهــذه الـكـلـمــات تـفــاعــل الـنــواب
والوزراء مع كلمة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بمناسبة العشر
األواخر من رمضان ،معتبرين هذه الكلمة بمنزلة خطاب من األب ألبنائه،
لما تضمنته من توجيهات سامية ،وإرشادات حكيمة ،ونصائح عظيمة،
وتوجيهات قيمة جامعة ،أراد سموه إيصالها إلى شعبه الكريم.
وفي وقت قال النواب إن كلمة سموه تمثل خريطة طريق للسلطتين
التنفيذية والتشريعية في كل ما يتعلق بالوحدة الوطنية والنهوض
ً
بالوطن الغالي ورفعة شأنه ،رأى الوزراء أنها تمثل منهجا ينبغي اتباعه
ً
في شتى المجاالت الداخلية ،فضال عن تجسيدها رؤى الكويت المحبة
للسالم والمنتصرة لقضايا الحق والعدل على المستوى الخارجي.
ً
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم إن سموه أكد مجددا أن طريقنا
إلى التنمية يمر عبر بوابة الوحدة الوطنية والتعاضد المجتمعي وتوفير
ً
ً
مناخات االستقرار السياسي محليا وإقليميا.
ً
ً
ً
وأضاف الغانم ،في تصريح« :دائما ما كان سموه واضحا وحاسما
ً
في تشخيصه لألوضاع» ،مبينا أنه «من ناحية الهدف األسمى 02

الفضل يعلق استجوابه للصبيح بموجب اتفاق السلطتين
بناء على اجتماع نيابي  -حكومي ،أعلن
النائب أحمد الفضل تعليق استجوابه لوزيرة
الـشــؤون االجتماعية والعمل وزي ــرة الــدولــة
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ،بعد
االتفاق على أن تكون الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نــزاهــة) هــي المعنية بالتواصل مع
الجهات الدولية المسؤولة عن مؤشر مدركات
الفساد.
وصــرح الفضل أمــس بــأن االجتماع ،الذي

عـقــد بـيــن ع ــدد مــن ال ـن ــواب وال ـ ــوزراء ،ناقش
مدركات الفساد ،وترتيب الكويت فيها ،وآليات
ً
الترتيب ،وغيرها ،مؤكدا أن «المطالب التي
جـئـنــا بـهــا وطـنـيــة ومـسـتـحـقــة ،ول ـيــس فيها
مصلحة أو تنفيع ،ووصلنا فيها إلى نقاط
تفاهم جيدة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :أؤم ـ ـ ــن بـ ــأن م ــوض ــوع إس ـق ــاط
ً
ال ــوزي ــر كـلـفـتــه عــال ـيــة ج ـ ــدا ،واإلح ـصــائ ـيــات
تشير إلى أن نسبة طرح الثقة بالوزراء صفر

ً
مطار الكويت األسوأ عالميا ...و«الطيران المدني»
ترد :تقرير تجاري ال يخضع للمعايير الدولية
يليه «لندن ستانستيد» و«ليون سانت» الفرنسي واستوكهولم السويدي
●

يوسف العبدالله

بينما صنف تقرير عالمي مطار الكويت الدولي
ً
باألسوأ عالميا للعام الجاري ،قالت اإلدارة العامة
للطيران المدني ،إن هذا التقرير تجاري ،وتقييمه
ال يخضع للمعايير الدولية.
وأش ــار الـحـســاب الــرسـمــي لــ«الـطـيــران الـمــدنــي»،
ً
في «تويتر» ،إلى أن المطار ،وفقا لتقرير أصدرته
ً
المنظمة الدولية للطيران المدني (اإليكاو) مؤخرا،
حقق نتائج قياسية في معايير السالمة الدولية
العام الماضي.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ـت ـقــريــر ال ـعــال ـمــي الـ ـص ــادر ع ــن وكــالــة
بلومبيرغ ،أمس األول ،احتل مطار الكويت المرتبة
ً
ً
ال ــ 141عالميا ،بحصوله على  5.4نـقــاط ،استنادا
إلــى تقرير شركة « »AirHelpحــول أســوأ المطارات
وأفضلها في العالم لعام  ،2018في حين جاء مطار
ً
حمد الدولي بقطر في المرتبة األولى عالميا ،واعتبر
موقع « »Business Insiderأن فوز مطار حمد ليس
ً
ً
غــريـبــا ،ألن تكلفة بـنــائــه ،ال ــذي اسـتـغــرق عـقــدا من
الزمن ،بلغت  16مليار دوالر.
وأوض ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن م ـطــار ل ـنــدن سـتــانـسـتـيــد،
المملكة المتحدة جاء بعد مطار الكويت في األسوأ
ً
عالميا بحصوله على  5.53نقاط ،ثم مطار ليون
سانت اكسوبيري -فرنسا بــ 5.78نقاط ،ثم باريس
أورلـ ـ ـ ــي -فــرن ـســا ب ـ ـ ـ ــ 5.83نـ ـق ــاط ،ث ــم مـطــار 02

الحجرف :دعم كامل للناقل
الوطني لتجاوز العقبات

●

ً
ً
في وقت أكد وزير المالية د .نايف الحجرف أن هناك دعما كامال لشركة الخطوط الجوية
الكويتية لتتجاوز ما تمر به من عقبات ومشاكل ،وتبدأ فترة تستعيد من خاللها ريادتها،
ً
نظرا لما تمثله للكويت والكويتيين ،قــال رئيس مجلس إدارة الشركة ،يوسف الجاسم ،إنه
سيتم تخصيص مبنى الركاب ( )T4في مطار الكويت الدولي للمسافرين عبر طائرات «الكويتية»،
باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة.
الوزير
بحضور
بمقرها
الشركة
أقامتها
التي
الرمضانية
وكشف الـجــاســم ،خــال الغبقة
02

خدمة مسائية لتسليم
الجوازات في رمضان
الجراح لـ ةديرجلا :.إنجاز  780ألف جواز
●

محمد الشرهان

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة إضــافــة
خدمة مسائية جديدة ،من التاسعة
ً
مساء حتى الواحدة صباحا ،لتسليم
وتوزيع الجوازات المنجزة في مراكز
خدمة الـجــواز اإللكتروني بجميع
ً
المحافظات ،وذلك اعتبارا من أمس
حتى نهاية شهر رمضان.
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للعالقات واإلعالم األمني في الوزارة
أن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات تــأتــي فــي إطــار
جهود «الداخلية» لتبسيط اإلجراءات
وسرعة إنجاز المعامالت وتسهيل
مـ ـع ــام ــات الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،وت ــوف ـي ــر
جهدهم ووقتهم ،بناء على تعليمات
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر

جراح الناصر

الــداخ ـل ـيــة ال ـفــريــق م .الـشـيــخ خالد
الجراح.
في مــوازاة ذلــك ،قال وكيل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون الجنسية
وال ـجــوازات وش ــؤون االقــامــة اللواء
الشيخ مازن الجراح لـ«الجريدة» إن
اإلدارة أنـجــزت حتى اآلن  780ألف
ً
جواز ،نافيا أن يكون هناك أي تمديد
لـلـمـهـلــة ال ـخــاصــة بــالـعـمــل ب ـجــواز
ال ـس ـفــر ال ـح ــال ــي ،والـ ـت ــي ستنتهي
بنهاية هذا الشهر.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن م ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة
بالمحافظات تتمثل فــي :الشامية
(العاصمة) ،إشبيلية (الفروانية) ،فهد
األحمد (األحمدي) ،سعد العبدالله
(الـجـهــراء) ،الـعــدان (مـبــارك الكبير)،
غرب مشرف (حولي).
٠٤

في المئة ،إذ إن الوزير يقدم استقالته أو يتم
تــدويــره ،وال ينتظر طــرح الـثـقــة ،ونسبة من
تقاعدوا لم تتجاوز  ١٥في المئة ،مقابل ٨٥
ً
في المئة عبروا طرح الثقة» ،مبينا أن «تكلفة
ً
االستجوابات ليست أمواال فقط ،بل مناصب
وت ـم ـك ـيــن ،ف ـه ـنــاك م ـنــاصــب أع ـط ـيــت لبعض
الجماعات وأبرزها تعيينات البلدي».
وأضاف أن المجتمعين أعربوا عن رفضهم
لـحــالــة الـضـبــابـيــة فــي تقييم مركز 02

استقالة هاشم هاشم من «كيبك»
لخالف مع مؤسسة البترول

●

أشرف عجمي

اسـ ـتـ ـق ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
فــي الشركة الكويتية للصناعات
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة (ك ـي ـب ــك)
م .هاشم هاشم من منصبه أمس،
عبر كتاب رسمي وجهه إلى وزير
ال ـن ـفــط وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء م.
ً
ب ـخ ـيــت ال ــرشـ ـي ــدي ،م ــرج ـع ــا ذل ــك
لخالفات بشأن «ما تتخذه مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخ ـي ــرة م ــن خ ـط ــوات ال تـتــوافــق،
م ــن وج ـهــة ن ـظــرنــا ،م ــع الـسـيــاســة
الـ ـم ــرس ــوم ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة والـ ـقـ ـط ــاع
النفطي».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح هـ ـ ــاشـ ـ ــم ،فـ ـ ــي كـ ـت ــاب
استقالته ،الذي حصلت «الجريدة»
ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـن ــه ،أن الـمــؤسـســة
انـتـهـجــت بـعــض الـتــوجـهــات التي
ال تتناسب مع سياساتها العامة،
ً
و خ ـصــو صــا مــا يتعلق بعالقتها
ب ــالـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة ،وم ـ ــن ذل ــك
مـ ــا ص ـ ــدر بـ ـش ــأن نـ ـظ ــام ال ـت ـعــاقــد
م ــع م ـك ــات ــب ال ـم ـح ــام ــاة الـمـحـلـيــة

●

ـور لــه مـنــذ تعيينه بعد
فــي أول ظ ـهـ ٍ
االحتجاجات التي أجبرت سلفه هاني
الـمـلـقــي عـلــى االس ـت ـقــالــة ،تـعـهــد رئـيــس
ّ
الحكومة األردنـيــة المكلف عمر ال ــرزاز،
أمس ،بسحب قانون الضريبة الذي أثار

الثانية

مؤشر أحمال الكهرباء
يقفز إلى  ١٣٦٠٠ميغاواط

اقتصاد

«التأمينات االجتماعية»
ترفض تجميد ديون
«أبراج»

هاشم هاشم

وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــا تـ ـع ــرض ــت لــه
الـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـص ـنــاعــات
البترولية المتكاملة من صعوبات
وع ـ ـ ــوائ ـ ـ ــق بـ ـ ـش ـ ــأن ت ـق ـي ـي ــم األداء
السنوي.
وأض ـ ــاف أن ــه «م ــن ال ـم ـع ـلــوم أن
الـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـل ـب ـتــرول ،وهــو
المهيمن على الصناعة النفطية في
البالد وصاحب السلطة 02

ً
«كامكو»  :قريبا االستحواذ على
 %69.5من رأسمال «غلوبل»

11

احتمال إعادة االنتخابات قائم ...وخشية من فراغ دستوري

اقتصاد

١٤
واشنطن :سياستنا
تحددها مصلحتنا القومية
ال منظمة التجارة العالمية

دوليات

بغداد  -محمد البصري

ذك ــرت م ـصــادر مـقــربــة مــن حـكــومــة حـيــدر ال ـع ـبــادي أن «مجموعة
صفقات» أبرمت خالل األيــام الماضية ،بهدف تسوية ملف الطعون
ً
ً
االنتخابية ،الذي يثير جدال كبيرا منذ إجراء االقتراع النيابي في مايو
الماضي ،مضيفة أن مجلس القضاء األعلى وضع يده على المفوضية
ً
الخاصة باالنتخابات ،وسيعيد فــرز األص ــوات يــدويــا ،للتحقق من
الطعون الواسعة.
وفي أبرز خطوة اتخذت حتى اآلن الحتواء الجدل حول االنتخابات
التي خسرت فيها كتل وشخصيات بارزة ،أكد مجلس القضاء األعلى،
أمس ،انتقال لجنة قضائية رفيعة ،مؤلفة من ثالثة رؤساء لألجهزة
القضائية ،إلى مبنى مفوضية االنتخابات ،لتهيئة األعمال المنوطة
ً
ً
بالقضاء ،تنفيذا لقرار البرلمان إعادة فرز األصوات يدويا ،واالستغناء
عــن النتائج التي ظهرت عبر أجـهــزة إلكترونية جــرى التشكيك في
سالمتها.
وقرر البرلمان ،وسط معارضة كردية وارتياب من أحزاب أخرى من
مختلف المكونات ،أن «ينتدب مجلس القضاء األعلى تسعة قضاة
إلدارة مجلس المفوضية المستقلة لالنتخابات».
02

25

خطة أممية للحل في اليمن
تقترح تشكيل «حكومة
مكونات»
دمار كبير ناتج عن انفجار في مخزن سالح داخل مسجد بمدينة
الصدر في بغداد أمس األول اسفر عن مقتل  20شخصا (رويترز)

األردن :الرزاز سيسحب مشروع قانون الضريبة ...وواشنطن على خط األزمة
واشنطن  -جاد يوسف

ناصر الصباح إلى بلجيكا
لحضور اجتماع للتحالف
الدولي ضد «داعش»

11

العراق :تأزم سياسي ودور محوري للقضاء
●

الثانية

ً
جدال واحتجاجات في الشارع ،بعد أداء
الحكومة اليمين الدستورية.
وعـبــر ال ــرزاز ،وهــو خبير اقتصادي،
عــن أمـلــه تكوين «رؤي ــة واض ـحــة» بشأن
نظام الضريبة المعدل من خالل «نقاش
وحوار عميق».
وجـ ــاءت تـصــريـحــات ال ـ ــرزاز ،بـعــد أن

عقد لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب
عاطف الطراونة ،واألعيان فيصل الفايز،
ومـمـثـلــي ال ـن ـقــابــات الـمـهـنـيــة ف ــي إط ــار
مشاوراته لتشكيل الحكومة.
وأت ـ ــت ت ـلــك الـ ـمـ ـش ــاورات وال ـل ـق ــاءات،
فـ ــي ظـ ــل ت ــوج ـي ـه ــات الـ ـع ــاه ــل األردن ـ ـ ــي
الملك عبدالله الثاني للحكومة بإجراء

حوارات شاملة مع كل القوى السياسية،
والنقابية ،ومجلس النواب.
وأثـ ــارت االحـتـجــاجــات المندلعة في
األردن قلق العديد مــن المسؤولين في
وزارتي الخارجية والدفاع األميركيتين،
ب ـس ـبــب خ ـصــوص ـيــة األردن ،ومــوق ـعــه،
والدور الذي يلعبه في العديد من ملفات

ً
المنطقة ،فضال عن العالقة الخاصة التي
تربطه بالواليات المتحدة.
وقالت أوساط مطلعة ،إن تلك األحداث
ً
ً
أخذت حيزا خاصا في مناقشات باشرت
اإلدارة األميركية في إجرائها ،لمساعدة
األردن على الخروج من أزمته االقتصادية
واالجتماعية الضاغطة.
02
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ناصر الصباح غادر البالد إلى بلجيكا

وزير الخارجية يبحث مع نظيره
السوداني التطورات

لحضور اجتماع وزراء الدفاع بدول التحالف الدولي لمحاربة «داعش»
غـ ـ ــادر ال ـ ـبـ ــاد ،ظ ـه ــر أمـ ــس،
ا لـنــا ئــب األول لــر ئـيــس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
نــاصــر ال ـص ـبــاح ،يــراف ـقــه وفــد
عـ ـسـ ـك ــري رف ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى،
ً
مـتــو جـهــا إ ل ــى مملكة بلجيكا
( بــرو ك ـســل) ،لـحـضــور اجتماع
وزراء ا لــد فــاع لـلــدول األعضاء
في التحالف الدولي لمحاربة
تنظيم "داعش" ،والمنعقد في
مقر حلف الناتو.
كــان فــي وداع النائب األول
عـ ـل ــى أرض ا ل ـ ـم ـ ـطـ ــار ر ئـ ـي ــس
األركان العامة للجيش الفريق
ا لــر كــن محمد الخضر ،ونائب
رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن عبدالله النواف،
و عــدد مــن كبار ضباط القادة
في الجيش.

النائب االول خالل مغادرته البالد أمس

عيادات تأهيل القلب
افتتاح
«الصحة»:
ً
في «الفروانية» قريبا
القطان :عيادة صحة المرأة في مركز صباح األحمد للكلى دخلت الخدمة
• عادل سامي
كشفت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون
الـصـحــة ال ـعــامــة ،د .مــاجــدة ال ـق ـطــان ،عــن افـتـتــاح
عيادات لتأهيل القلب بمستشفى الفروانية قريبا،
مشيرة إلى أن هذه العيادات تهدف الى تحسين
أداء عضلة القلب من خالل ممارسة الرياضة ،سواء
الــريــاضــة الـحــرة أو بواسطة األجـهــزة الرياضية
تحت إشراف طبي.
وقالت القطان ،في تصريح للصحافيين على
هامش مشاركتها في فعالية "صيامك صحتك"،
ال ـتــي نـظـمـتـهــا لـجـنــة ال ـتــوع ـيــة الـصـحـيــة بـ ــإدارة
خدمات العالج الطبيعي بالتعاون مع صندوق
لجنة إعــانــة الـمــرضــى ،إن إدارة خــدمــات الـعــاج
الطبيعي تــواكــب أح ــدث الـمـسـتـجــدات العالمية
للتخصصات الدقيقة في مجال العالج الطبيعي،
لتحسين جودة الخدمات العالجية المقدمة.
وأوضـحــت أنــه تــم أخـيــرا افتتاح عـيــادة صحة
المرأة في مركز صباح األحمد للكلى لعالج حاالت
السلس البولي ومرضى ما بعد عمليات المسالك،

فـضــا عــن افـتـتــاح ع ـيــادة خــاصــة لـعــاج مرضى
غسل الكلى في مستشفى مبارك الكبير ،وعيادة
أخرى لعالج حاالت الدوار الدهليزي في مستشفى
الفروانية والعدان.
وأشارت إلى أن فعالية "صيامك صحتك" ،تهدف
إلى رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع حول
كيفية الوقاية من األمراض والتعامل مع أعراض
األمراض ،مشيرة إلى إقامة محاضرات توعية في
مختلف مساجد الكويت بمختلف المحافظات
في شهر رمضان المبارك تحت شعار "صيامك
صحتك" رك ــزت على أهمية الـنـشــاط الـبــدنــي في
رمضان ،من خالل تعريف المصلين بأهم األوضاع
الصحيحة خــال الـصــاة وق ــراء ة الـقــرآن الكريم،
وكيفية التعامل مــع اآلالم الناتجة عــن الــوقــوف
لفترة طويلة أو الجلوس ،فضال عن توجيه من
يعانون مشاكل في اآلالم والمفاصل الى الطريق
الصحيح لمراجعة أقسام العالج الطبيعي ،وتوزيع
نشرات توعية والقيام ببعض التمارين للتسهيل
على المصلين صالة القيام.

اجـتـمــع نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد امس مع وزير خارجية السودان الدكتور الدرديري
الــدخـيــري فــي مقر دي ــوان عــام وزارة الـخــارجـيــة بمناسبة زيــارتــه
الرسمية للكويت.
واستعرض الجانبان خــال االجتماع أوجــه العالقات الثنائية
المميزة والوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة
المجاالت اضافة الى بحث آخر المستجدات على الساحتين االقليمية
والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة القضايا محل
االهتمام المشترك.
شارك في االجتماع من الجانب السوداني سفير السودان لدى
الكويت محيي الدين سالم ومدير مكتب الوزير السفير فضل عبدالله
فضل وعدد من كبار المسؤولين.
كما حضر االجتماع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـفـيــر الـشـيــخ الــدك ـتــور أحـمــد نــاصــر المحمد،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير
أيهم العمر ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير
عزيز الديحاني ،وسفير الكويت لدى السودان بسام القبندي ،وعدد
من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

مؤشر أحمال الكهرباء يقفز إلى  13600ميغاواط
بوشهري لـ ةديرجلا  :مستعدون لالرتفاعات بقدرة إنتاجية  16.5ألف ميغاواط
•

• سيد القصاص

مربعانية
الصيف بدأت
وتستمر حتى
 16يوليو

السعدون

مع ارتفاع درجات حرارة الجو
أم ـ ــس ،وت ـخ ـط ـي ـهــا ال ـ ـ ـ  50درجـ ــة
مئوية ،قفز مؤشر أحمال الكهرباء
من  13040أمس األول إلى 13600
مـ ـيـ ـغ ــاواط ف ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
والنصف بعد الظهر.
وأكـ ـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ـك ـهــربــاء
وال ـ ـمـ ــاء ،م .م ـح ـمــد ب ــوش ـه ــري ،ل ـ
"الجريدة" أن الوزارة مستعدة لتلك
االرتفاعات وتلبية الطلب مع قدرة
ّ
إنتاجية مركبة متاحة في الشبكة
تـقــدر بنحو  16.5ألــف ميغاواط،
الف ـتــا إل ــى أن الـحـمــل الـكـهــربــائــي
قابل للزيادة مع استمرار ارتفاع
درجات الحرارة.
وثـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــن بـ ـ ــوش ـ ـ ـهـ ـ ــري تـ ـ ـع ـ ــاون
الـمـسـتـهـلـكـيــن م ــع ال ـ ـ ــوزارة خــال
أوقات الذروة ،داعيا إلى مزيد من
ترشيد االستهالك في تلك األوقات،
ليستمتع الجميع بخدمات وزارة

ال ـمــرب ـعــان ـيــة ت ـق ــع ض ـم ــن مــوســم
الثريا والتويبع والجوزاء األولى
وفيها ثالثة نجوم أو أنواء وهي
نوء الثريا ونوء الدبران (التويبع)
ونـ ــوء ال ـه ـق ـعــة وك ــل ن ــوء يستمر
 13يوما.
وذكر أنه تغلب على هذه الفترة
الرياح الشمالية الغربية السريعة
ال ـت ــي ت ـص ــل ســرع ـت ـهــا إلـ ــى أك ـثــر
مــن  50كيلومترا أحـيــانــا وتكون
محملة بالغبار.

بدالت المواقع
محمد بوشهري

الكهرباء والماء دون انقطاع.
وتتزامن حرارة االمس مع بدء
مربعانية الصيف او البوارح التي
تستمر بحسب الفلكي والـمــؤرخ
عادل السعدون  39يوما أي حتى
 16يوليو المقبل.
وق ـ ــال ال ـس ـع ــدون ل ـ ـ "ك ــون ــا" ان

«األوقاف» :عناية بـ «المراكز الرمضانية» في العشر األواخر
●

محمد راشد

تفقد محافظ العاصمة الفريق م .ثابت
ال ـم ـه ـنــا إجـ ـ ـ ــراءات م ــرك ــز م ـس ـجــد ال ــراش ــد
الرمضاني التابع إلدارة مساجد محافظة
العاصمة الستضافة المصلين في العشر
االواخر من رمضان ،وأشاد المهنا باإلدارة
ودورها التنويري واإلرشــادي وما تقدمه
فــي الـمــراكــز الرمضانية ،مما يساهم في
تخفيف األعباء عن مسجد الدولة الكبير.

استعدادات كبيرة
وقـ ــال وك ـيــل وزارة األوق ـ ــاف الـمـســاعــد
لـشــؤون المساجد داود العسعوسي ،إن
"مــا تشهده مساجد الـكــويــت فــي رمضان
ال ـم ـبــارك ،خـصــوصــا فــي الـعـشــر األواخـ ــر،
هو عرس إيماني فريد من نوعه ،ينتظره
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـم ــون ك ـ ــل ع ـ ـ ــام ب ـل ـه ـف ــة وش ـ ـ ـ ــوق"،
مؤكدا ان "ال ــوزارة حريصة على أن تكون
االستعدادات والتجهيزات لهذه المناسبة
على قدر ومكانة الشهر الكريم".
وأض ــاف العسعوسي فــي تـصــريــح ،ان
"الوزارة جهزت المساجد وهيأتها لروادها،

ووف ـ ــرت م ــا أم ـك ــن م ــن س ـبــل ال ــراح ــة لـهــم،
واخـتــارت البرامج واألنشطة والمشاريع
اإليمانية والثقافية التي تناسب طبيعة
الشهر الفضيل" ،مشيرا إ لــى ان "الكويت
تولي المساجد رعاية فائقة ،وتضعها في
ً
مقدمة اهتماماتها ،إذ تعتبرها عنوانا
ً
لهويتها اإلســامـيــة ،وال تدخر جـهــدا في
سبيل تمكين المساجد من أداء رسالتها
الدينية والتربوية على أكمل وجه ،والقيام
بــدورهــا الــريــادي فــي تحصين المجتمع،
وتقويم سلوك أفراده".

«مبارك الكبير»
وفـ ــي إدارة م ـســاجــد م ـحــاف ـظــة م ـبــارك
الكبير أحيا آالف المصلين الليلة الثانية
من ليال العشر األواخــر من شهر رمضان
في المراكز الرمضانية التابعة لها ،وقال
مــديــر اإلدارة الــدك ـتــور مـنـيــف ال ـهــاجــري:
"حرصنا على توفير سبل الراحة للمصلين
وتهيئة األجواء اإليمانية من خالل توفير
جميع المستلزمات حتى يؤدي المصلون
صالة القيام بكل يسر وسهولة في ثاني
ً
ل ـي ـلــة م ــن ل ـي ــال ــي ال ـع ـش ــر األواخ ـ ـ ـ ــر ،ن ـظ ــرا

إشادة نيابية حكومية بكلمة...

ً
ً
والغاية القصوى تأتي قضية التنمية واالزدهار والرفاه عنوانا عريضا
لمآالت وأهداف كل عمل سياسي».
ودعا رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري السلطتين والمجتمع
الكويتي إلى ضرورة استيعاب ما تضمنه خطاب األمير ،السيما أنه سلط
ً
ً
ً
الضوء على كل القضايا الجوهرية محليا وإقليميا ودولـيــا على قاعدة
ً
«ما قل ودل» ،في حين أشاد النائب طالل الجالل بالخطاب ،مشددا على أن
ً
ً
«الشعب الكويتي سيظل صفا واحدا ،ولن يسمح لكائن من كان بشق وحدته».
بدوره ،شدد النائب ناصر الدوسري على ضرورة «تنفيذ دعوة األمير
ً
ً
بالتكاتف والتالحم والوقوف صفا واحــدا في وجه كل من يحاول إثارة
النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية التي هي
السياج الحامي للوطن بعد الله تعالى ،فسمعا وطاعة يا سمو األمير».
ً
حكوميا ،قال وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي إن كلمة
ً
سموه «نبراس يحتذى ومنهج في شتى المجاالت ،خصوصا فيما يتعلق
بتركيز سموه على الشباب وتحصيلهم العلمي ،مما يعكس حرصه على
االرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في البالد».
ودعا العازمي الطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكل منتسبي
التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب إلــى العمل على ترجمة كل ما جــاء في كلمة سمو األمير على
أرض الواقع.
من جهته ،أكد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية المستشار
ً
ً
ً
الدكتور فهد العفاسي أن خطاب سموه جاء شامال وجامعا وحامال معاني
سامية ،كما حدد أولويات العمل الوطني واإلقليمي ورسم خريطة طريق
ً
لكويت المستقبل ،الفتا إلى أن الخطاب ركز على االستحقاقات الوطنية
واإلقليمية والدولية.
من جهته ،أكد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
ً
أن هذه الكلمة «تمثل منهاج عمل وطني» ،مضيفا أن تجديد سموه الثقة
باإلعالم الكويتي المرئي والمقروء والمسموع بمنزلة «تاج على رؤوس
اإلعالميين الكويتيين ودافع لهم لبذل المزيد من الجهد واالجتهاد لتعزيز
الروح الوطنية ،ونشر قيم التسامح والمحبة والسالم».
أما وزيرة اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري فرأت
أن كلمة صاحب السمو حملت الكثير من الرسائل السامية ،السيما دعوته

صباح الخالد

المهنا خالل زيارته مسجد الراشد
للتسهيالت ا لـتــي قدمتها اإلدارة وفريق
العمل بالمركز الرمضاني الذي ال يتوانى
عن تقديم الخدمات للمصلين".

غبقة رمضانية
وفــي مــوضــوع منفصل ،أقــامــت إدارة
التأهيل والتقويم بوزارة األوقاف ،الغبقة

الرمضانية لـنــزالء األجنحة التأهيلية
واألجنحة الداخلية بمركز بيت التمويل
ل ـعــاج اإلدم ـ ــان ونـ ــزالء م ـنــزل منتصف
ال ـطــريــق بــالـتـعــاون مــع وزارة الـصـحــة،
تـفـعـيــا لـقـيــم ال ـش ــراك ــة ب ـيــن مــؤسـســات
الــدولــة ،مــن منطلق حــرص اإلدارة على
استثمار أجــواء الشهر الفضيل بتنفيذ

الشباب إلى تسخير إمكاناتهم وتطوير قدراتهم ،معقبة« :نؤكد لسموه أن
توجيهاته تمثل النهج الــذي نسير عليه لالستثمار في شباب وشابات
الوطن ،فهم مستقبل الكويت».
٠٥

الفضل يعلق استجوابه للصبيح...
الكويت ،وعدم وجود دور واضح لجمعيات النفع العام الكويتية في تلك
التقارير ،وتم تكليف أحد الوزراء بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد ،لتكون
الجهة التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.
وأشار الفضل إلى أنه تم إرسال مذكرة استيضاحية إلى منظمة الشفافية
الدولية« ،تستنكر وجودنا في أسفل الترتيب ،وشرح وجهة النظر الكويتية،
وأن هــذا األمــر ال يعكس واقــع الكويت ،ويجب أن نفرق بــالــدالالت وشرح
األلفاظ الــواردة في التقارير» .وتابع« :إذا نفذت هذه الوعود ،التي جرى
االتفاق عليها بين الوزراء والنواب ،وعليها شهود ،فأعتقد أن من شأنها
تعليق االسـتـجــواب ،وبـنــاء عليه نعلن تعليقه لحين النظر فــي تطبيق
الحكومة ما ورد في هذا االتفاق ،وفي النهاية نحن نريد العنب ،وال نريد
من ورائها مصلحة شخصية».

مطار الكويت األسوأ عالميًا...
اسـتــوكـهــولــم بــرومــا -الـســويــد ب ـ ــ ،5.91ثــم مـطــار مانشستر -المملكة
المتحدة ب ـ ــ ،5.95ثــم مـطــار بوريسبيل الــدولــي -أوكــرانـيــا ب ـ ــ ،6.03ثم
مطار أدنبرة -أسكتلندا في المملكة المتحدة بـ ،6.29ثم مطار بوردو
ميرينياك -فرنسا بـ ،6.37ثم مطار أيندهوفن -هولندا بـ 6.39نقاط.

الحجرف :دعم كامل للناقل...
الحجرف ،أن ذلك المبنى سيتم افتتاحه مطلع يوليو المقبل ،ليبدأ
ً
تشغيله أول أغسطس ،مبينا أن هــذه هــي الـمــرة األول ــى التي تتهيأ
لـ«الكويتية» فيها مثل تلك الميزة المتفردة لخدمة عمالئها.
وأض ــاف أن مجلس اإلدارة الـحــالــي يبني عـلــى عـنــاصــر هيأتها
مجالس اإلدارة السابقة ،ممثلة باألسطول المحدث وشبكة الخطوط
المترامية األطراف ،إضافة إلى مبنى (.)T4
١٣

ال ـف ـعــال ـيــات الـمـتـنــوعــة ب ـه ــدف تشجيع
ال ـف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـهــدفــة م ــن الـ ـن ــزالء نحو
التعافي ،وممارسة األنشطة المختلفة
ضـ ـم ــن مـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـخـ ـط ــط وال ـ ـبـ ــرامـ ــج
المعدة للنهوض واالهتمام بفئات نزالء
المؤسسات اإلصــاحـيــة ،ومــراكــز عالج
اإلدمان ومنزل منتصف الطريق.

استقالة هاشم هاشم من «كيبك»
واالختصاص ،رسم للمؤسسة وشركاتها التابعة السياسة العامة بما
يضمن تحقيق استقاللية الشركات النفطية وإدارتـهــا بأسلوب تجاري
ً
وفقا ألنظمتها».
وذكر أن «مما يشرف به المرء ،وبحق هو أداء خدمة وطنه ،وقد وفقني الله
تعالى إلى أن تشرفت مع زمالء لي في جميع مراحل حياتي الوظيفية في
القطاع النفطي بخدمة وطننا الغالي ،وتحقيق العديد من اإلنجازات التي
ً
ال يتسع المجال لتعدادها ،وحرصت جاهدا طوال مسيرة حياتي العملية
في تأدية واجباتي الوظيفية على أكمل وجــه ،بما يكفل تحقيق األهــداف
االستراتيجية للقطاع النفطي وفق الخطط والبرامج الموضوعة لها».
وقال هاشم إنه «إزاء ما تقدم فإنه من واقع عمله كرئيس تنفيذي للشركة
ً
أن توجهات المؤسسة هذه تمثل عائقا في تحقيق ما تصبو إليه الشركة
من تطلعات وأهداف ،وفق ما هو مرسوم لها بشكل خاص وللقطاع النفطي
ً
بشكل عام» ،الفتا إلى أنه «بناء على ذلك ومن أجل المصلحة العامة فإنني
أتقدم إليكم باستقالتي من كل من وظيفتي كرئيس تنفيذي للشركة ،ومن
ً
عضوية مجلس إدارتها اعتبارا من نهاية عمل هذا اليوم».
ً
وتم تكليف نائب الرئيس التنفيذي حاتم العوضي بمهامه مؤقتا.

العراق :تأزم سياسي ودور محوري...
وتصدر تحالف يرعاه مقتدى الصدر وقوى علمانية نتائج االقتراع،
ً
مزيحا حزب الدعوة الحاكم من مكانه التقليدي ،كما لحقت الهزيمة
برئيس البرلمان ونائبيه ،وتــراجــع رئيس الحكومة السابق نــوري
المالكي بأضعاف مقارنة باالنتخابات السابقة.
وأفــادت مصادر مطلعة بأن البالد باتت أمام احتمالين :إذا كانت
هناك صفقة الحتواء الجدل الواسع ،عبر أعلى سلطة قضائية ستتحكم
ً
في حجم التالعب الحاصل ،وتجد مخرجا يرضي الجميع ،فإن من شأن
ذلك طمأنة الرأي العام إلى شرعية البرلمان المقبل ،وما سينتج عنه
من حكومة ستتشكل على األرجح من األجنحة المعتدلة ،مثل تحالف
الصدر وقوى علمانية ،إلى جانب رئيس الحكومة حيدر العبادي.
أما االحتمال الذي يثير القلق فهو أن يكتشف القضاء حصول تالعب
ً
واســع ،خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية ،وتلك المتنازع

مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ــال رئ ـيــس
نقابة العاملين ب ــوزارة الكهرباء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء دع ـ ـيـ ــج الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ب ـعــد
اجتماع مجلس إدارة النقابة مع
الوكيل بوشهري تم االتفاق على
ضـ ـ ــرورة دعـ ــم الـ ـب ــدالت ال ـخــاصــة
في بعض المواقع بــالــوزارة ،مثل
مراكز المراقبة والتحكم وشؤون

ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ل ـت ـك ــون فـ ــي ه ــذه
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـه ـمــة ف ــي الـ ـ ــوزارة
بــدالت مجزية ومحفزة لزمالئنا
العاملين بهذه القطاعات.
ودع ـ ــا الـ ـع ــازم ــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،ديــوان الخدمة المدنية
إلى التعاون مع الــوزارة في إقرار
ودعـ ـ ــم ه ـ ــذه ال ـ ـبـ ــدالت وزي ــادت ـه ــا
ل ــزم ــائـ ـن ــا الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ه ــذه
الـقـطــاعــات لـمــا يـبــذلــون مــن جهد
في هذه القطاعات التي تستحق
ب ــال ـف ـع ــل دعـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـب ــدالت
وجعلها مجزية لما يقدمون.
ك ـم ــا ط ــال ــب مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
فــي وزارة الـكـهــربــاء بــاالسـتـمــرار
فــي مطالبة دي ــوان الخدمة بدعم
وإق ـ ــرار ه ــذه الـ ـب ــدالت وزيــادت ـهــا
وتــرســل الكتب بهذا الخصوص،
ونرجو أن يتفهم المسؤولون في
ديوان الخدمة مطالبنا المنصفة
وال ـع ــادل ــة ،ويـعـمـلــون عـلــى إق ــرار
البدالت وزيادتها.

 33جمعية نفع عام تدعو إلى الحد
من تكريس القبلية والفرقة
دعت  33جمعية من جمعيات النفع العام جامعة الكويت والجهات
الحكومية ذات العالقة ،إلى الحد من الممارسات التي تكرس القبلية
والطائفية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وأعلنت الجمعيات ،في بيان لها امس ،أنها "تابعت بقلق شديد ما
أثارته وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي المختلفة حول اإلعالنات
المنشورة الموجهة لخريجي الثانوية العامة ،وقيام بعض األفــراد
وال ـج ـهــات بنشر بـعــض اإلع ــان ــات الـتــي تـكــرس القبلية والطائفية
والحزبية البغضاء ،وتثير الفرقة واالنشقاق بين الشباب الجامعيين
تحت ذريعة تقديم خدمات االرشاد والتسجيل للطلبة المستجدين".
وأضافت أن ذلك يعد "خطوة معاكسة لكل الجهود الوطنية المبذولة
والصادقة التي تدعو إلى مناهضة كل أشكال التمييز بين المواطنين،
منذ تحول الكويت الــى دولــة مؤسسات في عــام  ،1962والتي ترتكز
على مفهوم المواطنة والمساواة ،وبث قيم المحبة والتسامح واإلخاء
الوطني ،وإرس ــاء قيم دولــة المؤسسات والــدسـتــور والـقــانــون ،ونبذ
الممارسات القبلية والطائفية والحزبية".
وأشــارت إلى أن جمعيات المجتمع المدني تدعو جامعة الكويت
والجهات الحكومية ذات العالقة إلى القيام بواجباتها الوطنية للحد
من هذه الممارسات غير المسؤولة ،والتي تكرس القبلية والطائفية
والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
ودعــت إدارة جامعة الكويت المتخصصة وكلياتها العلمية ذات
الصلة الــى معالجة هــذا السلوك الخاطئ ،والممارسات المرفوضة
بين طلبة الجامعة.

عليها بين العرب واألكراد ،ومن شأن ذلك إدخال البالد في فراغ شرعي
يهدد بإعادة االنتخابات ،مما سيثير بالطبع اعتراضات جدية ،ويفتح
الباب أمام سيناريوهات يمكن أن تعرقل محاوالت إصالح سياسي
وإداري ودبـلــومــاســي واع ــدة يـقــوم بها ال ـعــراق وحـلـفــاؤه الــدولـيــون،
السيما بهدف تقييد النفوذ اإليراني ،وإنعاش اقتصاد البالد ،وتعزيز
ً
ً
االستقرار النسبي أمنيا واجتماعيا.
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األردن :الرزاز سيسحب مشروع...
وتعتقد تلك األوساط ،أن االحتجاجات ال تزال بعيدة عن أي مرجعية،
ً
أو توظيف سياسي ،خصوصا من التيارات اإلسالمية ،التي تسببت
طلبات بتقييد حركتها مــن قــوى عربية مــؤ ثــرة بالمنطقة فــي توتير
عالقاتها مع األردن في اآلونة األخيرة.
وترى أهمية قصوى إلعادة الحوار مع األردن للوصول إلى تفاهمات
إقليمية تجنبه الهزات ،إلى حين استقرار األوضاع في اإلقليم ،وحل أزمة
الالجئين على أراضيه ،وإبعاد الخطر األمني الذي يستنزف موارد البالد،
تبن واضح لخطاب الملك في هذا المجال.
في ٍ
وكشفت أن مسؤولين أميركيين يجرون اتصاالت مباشرة مع أطراف
عربية ،للضغط عليها بهدف حل خالفاتها مع األردن.
وربطت هذه األوساط بين التحركات األميركية والمناقشات الجارية
إلنجاز ما بات يسمى «صفقة الجنوب السوري» والدور الذي يلعبه األردن
ً
ً
في هذا المجال أيضا ،نظرا ألهمية تلك الصفقة في إعادة رسم خريطة
المشهد اإلقليمي ،عبر كف يد إيــران ،وفــرض تراجعها وتأثيرها على
أطراف عربية لها مصلحة في تحقيق هذا اإلنجاز.
وتعتقد تلك األوساط أن النجاح في إعادة فتح الحدود البرية لألردن
مع محيطه ،سيساهم في حلحلة الكثير من الضغوط االقتصادية التي
يواجهها ،وفي إعادة عدد كبير من الالجئين السوريين والعراقيين إلى
بالدهم ،ويعزز الدورة االقتصادية عبر إيجاد فرص عمل جديدة.
وشددت على ضرورة مساعدة الحكومة األردنية على منع التيارات
اإلسالمية من استغالل االحتجاجات في لحظة تحوالت مهمة؛ ألن هذا
األمر قد يؤدي إلى تعقيد المشهدين الداخلي واإلقليمي المحيط باألردن،
رغم عدم استبعادها محاوالت أطراف خارجية استغالل ما يجري لزعزعة
«التحالف اإلقليمي» الذي يجري العمل على تشكيله.
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محليات

«الشؤون» :لن نتوانى عن إحالة الشركات المتالعبة إلى النيابة
«حال ثبوت تجاوزات مالية أو تنفيع من شأنه المساس بأموال المساهمين»
جورج عاطف

قال شعيب إن "عملية الرقابة
على التعاونيات مستمرة طوال
العام ،عبر قرابة  100مراقب
مالي وإداري ذوي خبرة وكفاءة
عالية ،عينتهم الوزارة داخل
الجمعيات".

أك ــد الــوك ـيــل الـمـســاعــد لـشــؤون
قطاع التعاون في وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،عـبــدالـعــزيــز شعيب،
أن "الـ ــوزارة لــن تتوانى عــن إحالة
شـ ــركـ ــات تـ ــوريـ ــد الـ ـسـ ـل ــع الـ ـم ــواد
ال ـغــذائ ـيــة لـلـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
المتالعبة إلى النيابة العامة ،حال
ثبوت تجاوزات مالية أو تنفيع من
شأنه المساس بأموال المساهمين،
التي هي خط أحمر".
وق ـ ـ ـ ــال شـ ـعـ ـي ــب ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمــس األول ،على هامش
رعــايـتــه حفل تكريم ذوي اإلعــاقــة
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة الـ ـت ــي
نظمتها نـقــا بــة ا لـعــا مـلـيــن بقطاع
الـتـعــاون ،إن "الـ ــوزارة ال تتخذ أي

«اتحاد الجمعيات» :مستعدون
ألي أزمة خاصة بالبصل
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي "استعداد
االتحاد ألي أزمة جديدة خاصة بارتفاع أسعار البصل في السوق
ً
المحلي" ،مشيرا إلى أنه "بالتنسيق مع وزارة التجارة ،نعكف حاليا
على استيراد البصل من بعض الدول مثل تركيا".
وطالب العتيبي بـ "تشكيل لجنة مشتركة تضم الهيئة العامة
للغذاء واالتحاد ووزارتي التجارة والشؤون ،للتنسيق فيما بينهم
قبل صدور قرار يمنع استيراد المواد الغذائية من بعض الدول،
تفاديا لحدوث أي أزمة قادمة".
كما طالب بإشراك االتحاد في اللجنة العليا المعنية بقرارات عز
وحل أعضاء مجالس اإلدارة ،حتى نكون على دراية تامة باألمور،
وندعم قرارات وزارة الشؤون ،حال كان صحيحة وقانونية".

قــرار بحق الجمعيات التعاونية،
ســواء عــزل أعـضــاء أو حــل مجلس
إدارة ،إال عقب االنتهاء من جميع
اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة الـتــي تؤكد
ص ـح ــة ق ـ ــراره ـ ــا" ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
"هناك إجراءات تمهيدية نتخذها
قبل تشكيل لجان مراجعة أعمال
وحسابات الجمعيات".

إجراءات الحل
وشــدد شعيب على أن "الــوزارة
ُ
ال تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادي مـ ـ ـج ـ ــا ل ـ ــس إدارات
الجمعيات التعاونية ،بــل تسعى
إل ــى مـســاعــدتـهــا وتــوجـيـهـهــا إلــى
ال ـت ـط ـب ـيــق األمـ ـث ــل ل ـل ـق ــان ــون ،بـمــا
يـضـمــن الـمـحــافـظــة عـلــى مــركــزهــا
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،وعـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض أم ـ ــوال
المساهمين للهدر ،ألنها أمانة في
عنق الوزارة".
وأضـ ـ ــاف أن "اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
نتبعها قـبــل ص ــدور ق ــرار حــل أي
مجلس إدارة ،تتمثل فــي تشكيل
لـجـنــة م ــن الـمـخـتـصـيــن لـمــراجـعــة
أعمال وحسابات الجمعية ،وعقب
انـتـهــاء اللجنة مــن أعـمــالـهــا ،نعد
ت ـقــريــرا بــالـمـخــالـفــات ال ـمــرصــودة
ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة م ـ ــؤي ـ ــدة بـ ــاألدلـ ــة
والمستندات التي تؤكد صحة كل
مخالفة على حدة".
ولفت إلى أن "هذا التقرير يكون
مشفوعا ب ــرأي اللجنة حـيــال تلك
الـمـخــالـفــات مــن حـيــث جسامتها،
التي تقترح أو توصي باإلجراءات
المطلوب اتخاذها حيال المتسبب

فــي الـمـخــالـفــات ،بعد ذلــك يعرض
ا لـتـقــر يــر عـلــى اللجنة العليا لبت
أعمال لجنة المراجعة ،والتأكد من
صـحــة الـمـخــالـفــات قـبــل رفـعــه إلــى
وزيــر الـشــؤون ،الــذي يتخذ القرار
المناسب حيال المخالفات".

رقابة مستمرة
وقال شعيب إن "عملية الرقابة
ع ـلــى الـجـمـعـيــات مـسـتـمــرة ط ــوال
العام ،عبر قرابة  100مراقب مالي
وإداري ذوي خبرة وكفاءة عالية،
ّ
عينتهم الوزارة داخل الجمعيات"،
شاكرا الجهود المضنية والحثيثة
المبذولة منهم لضبط العمل داخل
"الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات" ،ومـ ــؤكـ ــدا "س ـعــي
الــوزارة الجاد إلى توفير الحماية
الـقــانــونـيــة ل ـهــم ،لـضـمــان قيامهم
ب ـ ــدوره ـ ــم الـ ـمـ ـن ــوط عـ ـل ــى ال ــوج ــه
األكـمــل" ،مشددا على أنــه "مــن غير
اإلنصاف اتخاذ قرار بحل مجلس
إدارة أو عــزل عضو أو أكـثــر ،دون
ال ـت ــأك ــد م ــن ج ـس ــام ــة ال ـم ـخــال ـفــات
المقترفة وضلوعهم فيها".

تكويت «التعاونيات»
وأكد أن "عملية تكويت الوظائف
داخـ ـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة،
والسـيـمــا اإلشــراف ـيــة مـنـهــا ،دارت
رح ــاه ــا" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن "الـخـطــة
التي وضعتها الوزارة لتحقيق ذلك
أتت بثمارها ،حيث تفاعلت معظم
الجمعيات معها".

وشدد على أن "الوزارة جاهدت
بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،م ــن خ ـ ــال ال ـفــريــق
المشكل إلتمام التكويت ،بالتعاون
والـتـنـسـيــق م ــع م ـســؤولــي الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ،ال ــذي ــن
يعكفون حاليا على تفعيل بعض
الـمـسـمـيــات لـتـنــاســب الـمــواطـنـيــن
راغبي التوظف".
وأض ـ ــاف أن "الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـسـعــى،
بــالـتـعــاون مــع ات ـحــاد الجمعيات،
إلى ابتكار وخلق مسميات وظيفية
ج ــدي ــدة داخـ ــل "ال ـت ـع ــاون ـي ــات" من
شأنها تشجيع العمالة الوطنية
ل ــانـ ـخ ــراط فـ ــي ال ـع ـم ــل داخ ـل ـه ــا،
فضال عن توفير اإلمكانات المادية
وال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي لـلـجـمـعـيــات
لـضـمــان د ع ــم هيكلها التنظيمي
وكادرها المالي".

ميكنة التوظيف
وذكر شعيب أن "عملية التكويت
تتطلب متسعا من الوقت إلنجازها
على النحو المطلوب ،لضمان عدم
حــدوث أي خلل يصيب الخدمات
التي تقدمها التعاونيات" ،كاشفا
عـ ـ ــن "إطـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ــرقـ ــابـ ــة
اإلك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة والـ ـت ــوظـ ـي ــف اآلل ـ ــي
داخـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـي ــات ،الـ ـ ــذي سـيـتــم
وفـ ـ ـ ــق األول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات وال ـ ـمـ ــؤهـ ــات
وال ـت ـص ـن ـي ـفــات الــوظ ـي ـف ـيــة حسب
الـ ـمـ ـسـ ـم ــى ال ــوظـ ـيـ ـف ــي والـ ـم ــؤه ــل
ال ــدراس ــي" ،مـشـيــرا إل ــى أن "نـســب
التكويت داخل الجمعيات ارتفعت
خالل األشهر األربعة الماضية".

ً
شعيب مكرما فهد الخالدي

ضبط  3جهات تجمع تبرعات للخارج
كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية
االجتماعية ،فــي وزارة ال ـشــؤون االجتماعية هناء
ال ـهــاجــري ،أن "ال ـف ــرق المشكلة مــن الـ ـ ــوزارة لرصد
وإزالة مخالفات جمع التبرعات خالل شهر رمضان،
ضبطت  3جهات تعمل في مجال النشر والتوزيع،
تقوم باالتصال على الجمهور للتبرع من ثم تحويل
هذه األموال إلى خارج البالد" ،مشيرة إلى أنه "تمت
مـخــاطـبــة ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة الت ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات
القانونية بحقهم".
وأوضحت الهاجري ،في تصريح صحافي أمس ،أن
ً
"الفرق رصدت أيضا مندوب إحدى الجمعيات الخيرية

ً
المنفوحي :مشروع شاطئ المسيلة سيرى النور قريبا

«البيئة» تناقش ارتفاع نسب
األمونيا في محطة الشعيبة

البلدية تؤيد االستقالل المالي واإلداري لـ «البلدي»
أعلن المنفوحي أن البلدية
سلمت كل الجهات المعنية
االختصاصات المنوطة
ً
بها ،الفتا إلى انتقال جميع
اختصاصات الغذاء إلى هيئة
الغذاء ،وهناك تنسيق مع
الهيئة العامة للطرق لنقل
االختصاص المنوط بها.

●

علي حسن

قـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـب ـلــديــة
ال ـكــويــت أح ـمــد ال ـم ـن ـفــوحــي ،انــه
ي ـط ـمــح ألن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك فـصــل
إداري وم ــال ــي ك ــام ــل لـلـمـجـلــس
البلدي ،مضيفا ان هناك مراجعة
لقانون البلدية  33لسنة ،2016
حيث ستقدمه البلدية لمجلس
الوزراء لعرضه على مجلس األمة،
"والبلدية تؤيد االستقالل المالي
للمجلس البلدي".

وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي ،خ ــال
حـفــل تـكــريــم ال ـفــائــزيــن ب ــال ــدورة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،إل ــى
مــوضــوع خــروج بعض اإلدارات
من البلدية وإدراجـهــا إلــى باقي
مؤسسات الدولة وإدراج البعض
اآلخ ــر ضـمــن صــاحـيــة الـبـلــديــة،
إذ قــال إن هناك إدارات وهيئات
خرجت بقانون ،والبلدية التزمت
بــالـقــانــون ،وسلمت كــل الجهات
المعنية االختصاصات المنوطة
بها.

ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال ك ــل
اخـتـصــاصــات ال ـغ ــذاء إل ــى هيئة
ال ـغ ــذاء وال ـت ـغــذيــة ،وك ــان آخــرهــا
إدارة الــرقــابــة عـلــى األغ ــذي ــة في
المحافظات ،إضافة الختصاص
المسالخ ،واألغذية المستوردة.
وكـ ـ ـش ـ ــف عـ ـ ــن تـ ـنـ ـسـ ـي ــق ق ــائ ــم
مــع الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـطــرق لنقل
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــوط بـ ـه ــا،
وب ــالـ ـت ــال ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة ج ـ ـ ــادة فــي
تطبيق الـقــانــون" ،ورأي البلدية
نحتفظ بــه ألنـفـسـنــا فــي وجــود

بلدية العاصمة 36 :مخالفة لمكاتب السيارات واألثاث
نفذت إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بـفــرع بلدية محافظة العاصمة ،بالتعاون مع
مركز الشويخ الصناعية للنظافة حملة ميدانية
على محال تأجير وبيع السيارت ومحال األلعاب
واألثـ ــاث المستعمل بمنطقة ال ــري لـلـتــأكــد من
تراخيص استغالل المساحة ،تزامنا مع الحملة
اإلعــامـيــة الـتــي أطلقتها اإلدارة تـحــت شـعــار#
تواصل_معنا.
وذكر مدير اإلدارة مشعل العازمي أن الحملة
أسفرت عن تحرير  36مخالفة استغالل مساحة
لمكاتب السيارات ومحال بيع األثاث المستعمل.
م ــن جــان ـب ـهــا ،دعـ ــت إدارة ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
أصحاب المحال ومكاتب بيع وتأجير السيارات
إل ــى االلـ ـت ــزام بــالـمـســاحــات الـمــرخـصــة لـهــم من
البلدية ،تجنبا للمخالفة والغرامة.

عاصمة «البلدي» وافقت على
توسعة مواقف «التعاونيات»
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علي حسن

وافـ ـق ــت ل ـج ـنــة م ـحــاف ـظــة ال ـع ــاص ـم ــة ال ـتــاب ـعــة
للمجلس البلدي أمس على المقترح المقدم من
الـعـضــو حـســن كـمــال ال ـخــاص بتوسعة مــواقــف
الـسـيــارات بالجمعيات التعاونية فــي المناطق
السكنية.
وواف ـق ــت اي ـضــا عـلــى الـمـقـتــرح ال ــذي ت ـقــدم به
ايضا العضو حسن كمال بشأن استحداث مدخل
لمنطقة الشويخ الصناعية على الدائري الرابع،
فيما اعــادت الــى االدارة اغلب المقترحات التي
كــانــت مــدرجــة عـلــى ج ــدول االع ـم ــال وال ـتــي كــان
اهمها المقترح المقدم من العضو حسن كمال
والخاص بالزراعة التجميلية على جانبي محيط
وممرات المشاة في جميع مناطق دولة الكويت.
كـمــا أب ـقــت الـلـجـنــة عـلــى االق ـت ــراح الـمـقــدم من
رئـيــس المجلس أســامــة العتيبي ال ــذي بـيــن ان
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ال ـحــالــي مـبـنــى تــاري ـخــي لما
شهد من حقبة تعتبر االهــم في تاريخ الكويت
الديمقراطي وطالب بتحويله لمتحف.

تحرير إحدى المخالفات خالل الحملة

●
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـه ـي ـئ ــات ،وم ـ ــع ذل ــك
الـ ـبـ ـل ــدي ــة م ـل ـت ــزم ــة فـ ــي تـطـبـيــق
القانون".

التراسل اإللكتروني
وفـ ــي شـ ــأن ت ـحــويــل الـبـلــديــة
بـشـكــل كـلــي إل ــى ن ـظــام الـتــراســل
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،قـ ــال ال ـم ـن ـفــوحــي،
إن "الـمــرحـلــة األول ــى أوشـكــت أن
تنتهي ،وسنلتقي مــع المكاتب
ال ـه ـن ــدس ـي ــة األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـبــل
ل ــوض ــع ال ـن ـق ــاط ع ـلــى الـ ـح ــروف،
بــاعـتـبــار أن الـمـكـتــب الـهـنــدســي
سيكون عبارة عن بلدية مصغرة
يملك أحقية إ ص ــدار الترخيص
وتسلم الحدود ،وإيصال التيار
ال ـك ـهــربــائــي ب ـن ـظــام الــديـجـيـتــال
سـ ـي ــرف ــس" ،مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـب ـلــديــة
سـتـشـهــد خ ــال أك ـتــوبــر المقبل
نقلة نوعية في األداء االلكتروني.
وعن استغالل بعض العقارات
لـلـشــواطــئ ال ـعــامــة ،وخــاصــة في
منطقة المسيلة ،أعلن المنفوحي
أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة سـ ـتـ ـط ــرح مـ ـش ــروع
شاطئ المسيلة ،وهــو اآلن لدى
لجنة المناقصات ،على أن يتم
تحويله إلــى شاطئ عــام مشابه
لـ ـش ــاط ــئ أنـ ـجـ ـف ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن
"البلدية أغلقت الشاطئ سالف
ال ــذك ــر ل ــوج ــود م ـم ــارس ــات تـقــام
عليه تـخــدش أص ـحــاب الـمـنــازل
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـم ـن ـط ـق ــة،
وبالتالي ارتأينا أن يتم إغالقه
عـ ـل ــى أقـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر ،وأن يـسـمــح

ً
يخالف جدول الجمع في المساجد المعد سلفا من
قبل وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ،كما تم رصد
إحــدى الجمعيات التي تقوم بــاإلعــان عــن مشروع
تبرعات غير مرخص ،وتم اتخاذ الالزم بحقها".
وأضافت أن "الفريق المشكل لرصد وإزالة مخالفات
المساجد ،وإزالة أشكال التبرع العيني كافة ،قام بـ 52
جولة ميدانية خالل الفترة من  15إلى  21رمضان"،
م ـش ــددة ع ـلــى أن ــه "ال ت ـه ــاون م ــع ك ــل م ــن ت ـســول له
نفسه العبث بأموال التبرعات ،أو مخالفة الضوابط
واالشتراطات المعمول بها في شهر رمضان ،وسيتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالهم".

أحمد المنفوحي

ب ــال ـم ـش ــي ف ـق ــط وع ـ ـ ــدم ال ــدخ ــول
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ت ـم ـه ـي ــدا ل ـطــرحــه
كشاطئ عام لكل المواطنين".
وعــن مخالفة إقــامــة المطاعم
فــي أبــوفـطـيــرة وأبــوالـحـصــانـيــة،
قـ ــال إن تــرخ ـيــص ال ـم ـطــاعــم في
أبــوفـطـيــرة م ـس ـمــوح ،وإن كانت
ال ـم ـط ــاع ــم ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام
السابق  2500متر مربع "يجوز"،
واآلن ه ــي  10آالف م ـتــر مــربــع،
فجميعها "شريط ساحلي".
وذك ــر الـمـنـفــوحــي أن البلدية
كــان لديها فــريــق ريــاضــي مميز
على مــدى سنوات مضت ،كثيرا
ما كان يغذي األندية الرياضية
والمنتخب بالالعبين ،مشيرا إلى
وجود خطة لدى العالقات العامة
إلع ـ ـ ــادة ف ــري ــق ال ـب ـل ــدي ــة لـمـكــانــه
الحقيقي في الصدارة.

عادل سامي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة اجتماعا مساء أمس
األول برئاسة المدير العام ،رئيس مجلس اإلدارة ،الشيخ عبدالله
األحمد ،وبحضور أعضاء المجلس ،حيث ناقش خالل االجتماع
سير األعمال المتعلقة بتوجهات الهيئة وخططها المستقبلية.
وناقش المجلس مشكلة ارتفاع معدالت نسب األمونيا عند
مأخذ محطة الشعيبة الشمالية والجنوبية خالل الفترة المسائية
والعطل الرسمية.
وقــدم األحـمــد ألعـضــاء مجلس اإلدارة تقريرا استعرض فيه
أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد االجتماع األخير
للمجلس تـضـمــن نـشــاطــات الـهـيـئــة وأه ــم إن ـجــازات ـهــا .ونــاقــش
المجلس بعد ذلك تعديل قيمة مبالغ التعويضات البيئية في
حال قبول الصلح للمخالفات البيئية ،كما اطلع المجلس على
برنامج تنفيذ الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد
المستنفذة لطبقة األوزون.

«حماية البيئة» :جون الكويت
ّ
يمثل أهمية اقتصادية وبيئية
أكـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لحماية البيئة أهمية المحافظة
على جون الكويت ،مشيرة إلى
أن ج ــون الـكــويــت يـمـثــل أهمية
اق ـت ـصــاديــة وبـيـئـيــة وطبيعية
وأيكولوجية وجغرافية لدولة
الكويت.
ودع ـ ــا ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،نـ ـ ـ ـ ــواف ال ـ ـمـ ــويـ ــل،
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام مــع
المسؤولية الفردية والجماعية
وال ـمــؤس ـس ـيــة ت ـج ــاه "الـ ـج ــون"،
م ـ ــراع ـ ــاة ل ـم ـص ـل ـح ــة األج ـ ـيـ ــال

ال ـقــادمــة .وأش ــار إل ــى أن العالم
يحشد جهود األطراف المعنية
ح ــول ال ـعــالــم لـلـتـصــدي لتلوث
م ـ ـيـ ــاه الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــات ب ــالـ ـم ــواد
ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة ،وغـ ـي ــره ــا مــن
التحديات التي تواجه المحافظة
على نظافتها ،لكونها أحد أهم
الموارد االقتصادية للبشر.
وذك ـ ــر أن ال ـج ـم ـع ـيــة أطـلـقــت
مـبــادرة "ج ــون الـكــويــت ،حـيــاة"،
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي
للمحيطات ،الذي يصادف اليوم.

«السكنية» :نعمل على تجهيز التوزيعات للسنة الحالية
الناشي :ننتظر دراسة تطبيق المطور العقاري على  124قسيمة في «جابر األحمد»
●

يوسف العبدالله

كشف الناطق الرسمي للمؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،م .إبراهيم الناشي ،أن
ً
المؤسسة تعمل حاليا على تجهيز بنود
توزيعات السنة المالية الحالية ،تمهيدا
إلع ــان ـه ــا ومـ ــا يــرت ـبــط ب ـهــا م ــن إجـ ـ ــراءات
الـتــوزيــع والتخصيص ،موضحا أنـهــا لم
يتم تجهيزها بعد ،مضيفا أن التوزيعات
ال ـس ـك ـن ـيــة ون ـ ـ ــوع ال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـت ــي سـيـتــم
تــوزيـعـهــا مرتبطة بــالـتـقــاريــر الــدائـمــة من
الـجـهــات ذات الـعــاقــة ومـخــرجــات العقود
االستشارية.
وق ــال الـنــاشــي فــي الـمــؤتـمــر الصحافي
الشهري للمؤسسة ،إن "السكنية" تنتظر
دراســة آلية تطبيق المطور العقاري على
 124قسيمة فــي مــديـنــة جــابــر األح ـمــد من
خالل لجنة مختصة تتكون عضويتها من

قطاعات االستثمار والتخطيط والتصميم
والمالية ،مشيرا الى أن اإلعالن عن الكيفية
وال ـم ـش ـم ــول ـي ــن ب ـتــوزي ـع ـهــا س ـي ـك ــون بـعــد
االنتهاء من الدراسات الخاصة بها.

عقود المطالع
وعـ ــن ت ــأخ ــر ال ـع ـق ــد ال ـث ــان ــي م ــن مــديـنــة
المطالع لبناء البنى التحتية لـ  8ضواح
بــإجـمــالــي  18519قـسـيـمــة ،تــوقــع الـنــاشــي
أن ت ـش ـهــد األشـ ـه ــر الـ ـق ــادم ــة ارتـ ـف ــاع ــا فــي
نسب األع ـمــال الرت ـبــاط ذلــك بالتسهيالت
الممنوحة للمقاول ،وا سـتـخــدام منظومة
حديثة في تفتيت األراضي الصلبة بتعاون
ال محدود من وزارة الداخلية ،مشيرا الى أن
نسبة األعمال الكلية التعاقدية للعقد بلغت
 20.4فــي المئة ،و"الفعلية" بنسبة 12.26
في المئة ،بتأخر نحو  7في المئة ،على أن

يكون متوقعا االنتهاء من تنفيذه تعاقديا
في أكتوبر من العام المقبل.
وعن أعمال العقد األول الخاص في بناء
الطرق الرئيسة ،قــال إن نسبة اإلنجاز في
تفوق مستمر عن العقد النسبة التعاقدية
التي بلغت فعليا  24.27في المئة ،مقارنة
بنسبة تعاقدية  ،18.73مــؤكــدا فــي الوقت
ذات ــه ان نـســب االن ـج ــاز لـلـضــواحــي األرب ــع
ا ل ـم ـت ـب ـق ـي ــة  N1و  N2و  N3و  N4لـ ــم يـتــم
ً
تحديدها بعد ،نظرا ألنها مازالت في طور
تحديد جدولها الزمني.

جداول زمنية
وأف ــاد الـنــاشــي بــأن أعـمــال مـشــروع قسائم
جنوب عبدالله المبارك لم يتم تحديد جدولها
الزمني بعد أسوة بالعقدين الثالث والرابع من
المطالع ،الفتا الــى تقدم نسب أعمال السكن

ال ـع ـمــودي فــي م ـشــروع مــديـنــة جــابــر األحـمــد
بإجمالي  45.6بالمئة ،موضحا في الوقت ذاته
أن مدينة جنوب سعد العبدالله مازالت تحت
التخطيط وال ــدراس ــة ،وبـعــد دخــولـهــا مرحلة
التنفيذ سيتم إعالن نسب إنجازها.
وعن تسلم أرض الجهراء من بلدية الكويت،
أشــار الناشي الى أن "السكنية" لم تتسلم أي
أراض فــي منطقة مـعـسـكــرات ال ـج ـهــراء حتى
اآلن ،مبينا أن األمــر يرتبط بموافقات جهات
حكومية مختلفة انتهاء بالمؤسسة.
وح ـ ـ ــول ت ـس ـل ــم أراض جـ ــديـ ــدة اس ـت ـك ـمــاال
لمشروع غرب عبدالله المبارك ،نفى الناشي
ورود أي أراض فــي الــوقــت الحالي ،مبينا أن
مشروع غرب عبدالله المبارك انتهت توزيعاته،
وليست هناك أي قسائم أخرى ضمنه ،مفيدا
بأنه في حال وجود أي شيء جديد بهذا الشأن
ستحتاج إلى تنازل من جهات حكومية حتى
تسلم لإلسكان ،نظرا إلى أنها ستكون خارج

حدود المشروع الحالي.
وعن عدد الطلبات اإلسكانية ،قال إن عدد
الطلبات االسكانية حتى نهاية مايو الماضي
بلغ  96510طلبات إسكاني قائمة ،مبينا أن
ع ــدد جـمـيــع الـمـشـمــولـيــن مــن أول ــوي ــة اإلعــاقــة
على المشاريع االسكانية يصل عــددهــا إلى
 ،2509الفتا الى أن عدد المتقدمين للحصول
على الرعاية السكنية خــال الشهر الماضي
ً
بلغ  626مواطنا.
وأكـ ــد ال ـنــاشــي أن ال ـمــؤس ـســة تـتـعــامــل مع
طابور االنتظار للمواطنين وفق استراتيجيات
م ـنــذ ف ـتــح ال ـط ـلــب اإلسـ ـك ــان ــي ،وه ـ ــذه الـ ــرؤى
مرتبطة ببعض الجهات األخرى ،مبينا أن عدد
المتقدمين للرعاية السكنية سنويا ما يقارب
 8آالف متقدم ،مضيفا أنه كان في السابق أقل
من هذا العدد ،وهو في زيــادة مستمرة خالل
السنوات األخيرة نتيجة لتزايد العدد السكاني
في البالد.

٤

محليات
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الجراح لـ ةديرجلا• :إنجاز  780ألف جواز إلكتروني
خدمة مسائية خالل رمضان في المراكز لتسليم المنجز من الجوازات
محمد الشرهان

نفى الجراح أن يكون هناك أي
تمديد للمهلة الخاصة للعمل
ستنتهي
بالجواز القديم ،والتي
ً
مع نهاية الشهر الجاري ،مبينا
أن اإلدارة العامة للجنسية
ووثائق السفر تعمل بكل
طاقتها إلنجاز هذا المشروع
الوطني والحيوي.

مازن الجراح

ذكـ ــر وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـج ـن ـس ـيــة
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوازات وشـ ـ ـ ــؤون اإلق ــام ــة
ال ـل ــواء الـشـيــخ م ــازن ال ـج ــراح أن
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق
ال ـس ـفــر ،أن ـج ــزت حـتــى اآلن 780
أل ـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ــواز إل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ع ـبــر
مراكز الخدمة الخاصة بصرف
الـجــواز اإللكتروني للمواطنين
فــي المحافظات الـســت ،مضيفا
أن عملية استقبال المراجعين
م ـس ـت ـمــرة ع ـل ــى ف ـت ــرت ـي ــن ،حـتــى
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء ك ـ ـل ـ ـيـ ــا م ـ ـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار
الجوازات اإللكترونية.
ون ـف ــى الـ ـج ــراح ،ف ــي تـصــريــح
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن يـكــون هـنــاك أي
تـمــد يــد للمهلة ا لـخــا صــة للعمل
بالجواز الحالي ،والتي ستنتهي

جانب من عملية تسلم الجوازات
مع نهاية الشهر الحالي ،مبينا
أن اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة لـلـجـنـسـيــة
ووثائق السفر تعمل بكل طاقتها
إلن ـجــاز ه ــذا ال ـم ـشــروع الوطني
وال ـح ـيــوي ،وطــالــب الـمــواطـنـيــن
بــال ـت ـح ـلــي بــال ـص ـبــر خـ ــال هــذه
المرحلة ،التي تشهد إقباال كبيرا
ع ـل ــى م ــراك ــز إنـ ـج ــاز ال ـ ـجـ ــوازات
اإللكترونية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أفـ ـ ــادت اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني
بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــأن ــه سـتـتــم
إض ــاف ــة خــدمــة مـســائـيــة جــديــدة
فــي جميع مــراكــز خــدمــة الـجــواز

اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ب ــالـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات،
اع ـت ـبــارا م ــن أمـ ــس ،م ــن  9مـســاء
حتى  1صباحا ،لتسليم وتوزيع
الجوازات المنجزة فقط ،وحتى
نهاية شهر رمضان.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي إطـ ـ ــار ج ـهــود
وزارة ا ل ـ ــدا خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـب ـس ـي ــط
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وسـ ـ ــرعـ ـ ــة إن ـ ـجـ ــاز
الـمـعــامــات ،وعـمــا على توفير
الجهد والوقت على المواطنين،
وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات ن ــائ ــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية الفريق م .الشيخ خالد
الجراح ،وبمتابعة وإشراف وكيل

وزارة الداخلية الفريق محمود
الدوسري.
وأو ض ـ ـح ـ ــت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي أن
ات ـخــاذ ق ــرار فـتــح مــراكــز ال ـجــواز
اإلل ـك ـت ــرون ــي خ ــال ه ــذه الـفـتــرة
ج ــاء لـلـتـسـهـيــل والـتـخـفـيــف عن
المواطنين إل نـجــاز معامالتهم،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه الـ ـم ــراك ــز
تأتي ضمن استراتيجية الوزارة
ل ـت ـس ـه ـيــل وت ـب ـس ـي ــط إج ـ ـ ـ ــراءات
ومـ ـع ــام ــات ال ـم ــراج ـع ـي ــن داخ ــل
ال ـم ــراك ــز ذات ال ـعــاقــة الـخــدمـيــة
المباشرة مع المواطنين.

الدوسري استقبل نائبة السفير األميركي
استقبل وكيل وزارة الداخلية
الفريق محمود الدوسري صباح
امس نائبة السفير األميركي لدى
البالد باتريسيا فيتز.
ورحـ ــب ال ــدوس ــري بــالـضـيـفــة
وتـ ـب ــادل مـعـهــا األح ــادي ــث حــول
عـمــق ال ـعــاقــات وت ــواف ــق ال ــرؤى
عـلــى معظم ا لـقـضــا يــا اإلقليمية
والدولية بين الكويت والواليات
المتحدة االميركية ،كما تم بحث
عدد من الموضوعات التي تعزز
العالقات بين البلدين الصديقين.
وعبرت نائبة السفير األميركي
عن تقديرها للجهود التي تبذلها
ال ـ ـكـ ــويـ ــت إلحـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــام فــي
المنطقة ،الفتة إلى أهمية ما تم
بحثه من موضوعات.

ً
مستقبال نائبة السفير األميركي أمس
الدوسري

ٍّ
نوبة سكر دفعت بمصل لالصطدام بمركبتين

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة
العامة لإلطفاء أن فرقة اإلطفاء المكلفة تأمين
مسجد بالل بن رباح الكائن في منطقة الصديق
تعاملت ،مساء أمس األول ،مع حــادث تصادم
وانحشار وافد في مواقف المسجد إثر اصطدام
مــركـبـتــه بـمــركـبـتـيــن مـتــوقـفـتـيــن ف ــي الـمــواقــف
نتيجة إصابته بغيبوبة سكر.
وقالت اإلدارة ،إن الوافد توقف في مركبته
ً
وف ـت ــح بــاب ـهــا وأخـ ـ ــرج إح ـ ــدى قــدم ـيــه م ـح ــاوال
الخروج منها ،لكنه أصيب بنوبة هبوط حاد
أدت إلى اصطدام مركبته بمركبتين متوقفتين
وت ـس ـب ــب ذل ـ ــك ف ــي انـ ـحـ ـش ــاره وإصـ ــابـ ــة قــدمــه
اليسرى بكسر ،حيث تم نقله إلى المستشفى
لتلقي العالج.

نقل المصلي المصاب

المهنا رعى مأدبة إفطار لنزالء السجون وذويهم إحباط أول محاولة تهريب في مطار «الجزيرة»
مصري دشن العمل بحبوب مخدرة وحشيش
•

النزالء يفطرون مع ذويهم
أ قـ ـ ــا مـ ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـم ــؤ س ـس ــات
اإلص ــاح ـي ــة م ــأدب ــة إف ـط ــار ع ـلــى مـ ــدار شهر
رمضان الكريم كل يومي اثنين وأربعاء لنزالء
ال ـس ـجــون (ال ـمــركــزي  -الـعـمــومــي  -ال ـن ـســاء)،
ً
بمشاركة أهالي النزالء ،وحرصا من اإلدارة
إلضفاء نوع من الجو األسري لهذه المبادرة
اإلنسانية تحضر أسرة النزيل طعام اإلفطار
الذي يطلبه.
ووص ــل عــدد األس ــر الـتــي تـنــاولــت اإلفـطــار

منذ بداية شهر رمضان مع ذويهم حتى اآلن
 2109أشخاص ،بإشراف وكيل وزارة الداخلية
الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـمــؤسـســات اإلصــاحـيــة
وتنفيذ األحكام اللواء عبدالله المهنا ،والمدير
العام لإلدارة العامة للمؤسسات العميد عادل
اإلبراهيم.
ً
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ح ــرص ــا م ــن قـطــاع
ال ـمــؤس ـســات اإلص ــاح ـي ــة وت ـن ـف ـيــذ األح ـك ــام
على إبراز الدور اإلنساني ،وإدخال السعادة

إلــى قـلــوب أهــالــي ن ــزالء المؤسسات فــي هذا
الشهر الكريم ،وفي إطار سياستها في تكريم
المتميزين من نزالئها ،والملتزمين بحسن
السير والسلوك .وأكد المهنا أن هذه المبادرة
اإلنسانية تعكس اهتمام الـقـيــادات األمنية
بالنزالء والـنــزيــات ،وتأتي ترجمة حقيقية
لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية خالد الجراح.

محمد الشرهان

ت ـم ـكــن رجـ ــال ال ـج ـم ــارك ال ـع ــام ـل ــون فــي
مطار طيران الجزيرة ،مساء أمس األول،
م ــن ض ـب ــط أول ح ــا ل ــة ت ـه ــر ي ــب بــا ل ـم ـطــار
ل ـل ـم ــؤث ــرات ال ـع ـق ـل ـيــة وال ـح ـش ـي ــش ،ح ــاول
وافد مصري جلبها إلى البالد عن طريق
إخ ـفــائ ـهــا ف ــي أم ــاك ــن س ــري ــة ف ــي أمـتـعـتــه
الشخصية.
و ف ـ ـ ــي ا لـ ـتـ ـف ــا صـ ـي ــل ،ق ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر إدارة
الـجـمــرك ال ـجــوي ولـيــد الـنــاصــر ،إن "أحــد
مفتشي جمارك مطار الجزيرة ،الذي بدأ
ً
استقبال المسافرين مــو خــرا  ،اشتبه في
وا فــد مصري قدم من موطنه ،وبتفتيشه
وت ـف ـت ـي ــش أم ـت ـع ـت ــه ع ـث ــر ع ـل ــى ك ـم ـي ــة مــن
ح ـب ــوب "ال ـ ـتـ ــرامـ ــادول" ال ـم ـخ ــدرة وكـمـيــة
مــن م ــادة ا لـحـشـيــش مـخـبــأة بـيــن أمتعته
ً
الشخصية ،مشيرا إلى أن المتهم زعم أن
المضبوطات لالستخدام الشخصي ،وأنه
يتعاطى هذه السموم.
وثمن الناصر د عــم "الجمارك" لجهود
ً
ك ــل ال ـم ـف ـت ـش ـيــن ،م ـش ـيــدا بـيـقـظــة وج ـهــود
رجال الجمرك الجوي ،لدورهم في حماية
ً
البالد ،معربا عن ثقته في قدرات العاملين
فــي الـمـنــافــذ الـجــويــة ،الفـتــا إلــى أن نائب
رئ ـيــس لـجـنــة اإلع ــام الـجـمــركــي ومــراقــب

براءة مواطن
من حيازة سالح
وضرب زوجته
ق ـضــت مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار عـبــدالـلــه
ال ـع ـث ـمــان ،بـ ـب ــراءة م ــواط ــن من
حيازة أسلحة وذخيرة ،وتهديد
وضرب زوجته المجني عليها.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
اتهمت المتهم بحيازته أسلحة
كالشنكوف ،وبندقيتي شوزن،
و 832طـلـقــة ذخ ـي ــرة ،وتـهــديــد
المجني عليها بالقتل ،فضال
عن التسبب في إصابتها بعدة
إصابات في أنحاء متفرقة من
جسدها.
وتــرافـعــت المحامية إيــاف
الصالح شفاهة عن المتهم أمام
المحكمة ،مؤكدة أن االتهامات
جـ ـ ـ ــاء ت م ــر سـ ـل ــة ودون س ـنــد
ودل ـي ــل يـقـيـنــي ،وع ـلــى محض
افتراءات وأقوال مرسلة ال تخلو
من الكيدية.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـص ــال ــح إل ـ ــى أن
الـمـجـنــي عـلـيـهــا ،وه ــي زوج ــة
الـ ـمـ ـتـ ـه ــم ،دأب ـ ـ ـ ــت عـ ـل ــى إث ـ ـ ــارة
المشاكل مع زوجها بمناسبة
ودون م ـ ـنـ ــا س ـ ـبـ ــة ،وأر غ ـ ـم ـ ــت
ابنتها على االتصال بالشرطة،
واإلب ــاغ عن والــدهــا ،واالدعــاء
ب ـق ـيــامــه ب ـضــرب ـهــا وتـهــديــدهــا
بالقتل.
ودف ـ ـعـ ــت بـ ـبـ ـط ــان تـفـتـيــش
مسكن المتهم وغرفته الخاصة،
إلجــرائــه دون إذن مــن النيابة
العامة ،إذ إن المتهم غادر منزله
بعد مشاجرته مع زوجته ،وال
ي ــوج ــد م ـب ــرر لـتـفـتـيــش مـنــزلــه
وغ ــرف ـت ــه ال ـخ ــاص ــة ،والـمـغـلـقــة
دائ ـ ـمـ ــا ،ف ــي م ـخــال ـفــة واض ـح ــة
وصــريـحــة ل ـمــواد قــانــون جمع
السالح.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
لـلـمـحــامـيــة ال ـص ــال ــح ،وقـضــت
ب ـ ـ ـبـ ـ ــراءة الـ ـمـ ـتـ ـه ــم ومـ ـ ـص ـ ــادرة
األس ـل ـح ــة وال ــذخـ ـي ــرة ورف ــض
االدعاء المدني.

الماريغوانا المضبوطة
مـطــار ا لـكــو يــت ا لــدو لــي عيسى بــن عيسى
أشرف على الضبطية.

ضبط آسيوي
من جانب آخر ،وفي قضية منفصلة ،تمكن
رجال الجمارك بالمطار الدولي ،عصر أمس،
من ضبط وافد آسيوي حاول تهريب كمية من
مخدر "الماريغوانا" داخل أمتعته لدى وصوله
ً
إلى البالد قادما من موطنه ،وتأتي الضبطية
الجديدة بعد ساعات من إحباط رجال جمارك

ً
المطار أيضا تهريب كمية كبيرة من الشبو
في معدات تطريز مالبس نسائية.
وقال مدير الجمرك الجوي إن "يقظة أحد
المفتشين كانت لها الــدور المهم في إحباط
ً
ً
تهريب المواد المخدرة" ،مشيرا إلى أن "مفتشا
ً
جـمــركـيــا اشـتـبــه فــي واف ــد آس ـيــوي ،فأخضع
حقيبته للتفتيش ا لـ ـي ــدوي ،و تـبـيــن و ج ــود
"الماريغوانا" بين مالبسه".
وأفـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـه ــرب ان الـ ـمـ ـخ ــدر ال ـم ـض ـبــوط
للتعاطي.

ةديرجلا
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برلمانيات

ً
نواب عن كلمة «العشر األواخر» :سمعا وطاعة يا صاحب السمو

سلة برلمانية

ً
ً
ً
الغانم :دائما ما كان سموه واضحا وحاسما في تشخيصه لألوضاع

«حقوق اإلنسان» تحقق
في وفاة سجين بـ «المركزي»

محيي عامر

ثمن أعضاء مجلس األمة كلمة صاحب السمو أمير البالد بمناسبة
العشر االواخر ،مشددين على انها جاءت جامعة وبمنزلة خطاب األب
ألبنائه لما تضمنته من توجيهات سامية ،وإرشادات حكيمة ،ونصائح
عظيمة ،وتوجيهات قيمة ،أراد سموه إيصالها لشعبه الكريم ،فكانت
كما البلسم الذي المس ما يدور في خلجات كل مواطن يعيش على
هذه األرض الكريمة ،مؤكدين السمع والطاعة لكل ما جاء فيها.
وقال النواب إن كلمة سموه جاءت بمنزلة خريطة طريق للسلطتين
التنفيذية والتشريعية في كل ما يتعلق بالوحدة الوطنية والنهوض
بوطننا الغالي ورفعة شأنه ،وفسح المجال أمام الشباب الكويتيين
وإعطائهم فرصة العمل والمشاركة في رسم نهضة الكويت
وتطلعات الشعب الوفي ،وحشد الصفوف ورصها للحفاظ على أمن
وسالمة البالد من كل من يريد بنا الشر.

الشعب الكويتي
ً
سيظل صفا
ً
واحدا ولن
يسمح لكائن
من كان بشق
وحدته

الجالل

أدعو كل
مسؤول في
البالد إلى
ترجمة خطاب
سمو األمير

العتيبي

الكلمة جاءت
جامعة وبمنزلة
خطاب األب
ألبنائه

عسكر

أك ــد رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء مجلس
األمـ ـ ــة أن ك ـل ـمــة ص ــاح ــب الـسـمــو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـش ــر األواخ ـ ـ ـ ــر مــن
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،شـ ـخـ ـص ــت األوض ـ ـ ـ ــاع
ووضعت الحلول الناجعة لها.
وشدد النواب في تصريحاتهم
ال ـت ــي جـ ــاء ت تـعـلـيـقــا ع ـلــى كلمة
س ـمــوه ال ـتــي أل ـقــاهــا ام ــس االول
جـ ــريـ ــا عـ ـل ــى ع ـ ــادت ـ ــه ب ـم ـنــاس ـبــة
العشر االواخــر من شهر رمضان
الـمـبــارك عـلــى ض ــرورة تنفيذ ما
ورد بكلمة سموه والوقوف صفا
واحدا والتمسك بالوحدة الوطنية
والتعاون من أجل تنفيذ تطلعات
سموه.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس االم ـ ــة
مـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ان س ـم ــو ام ـيــر
الـبــاد اعــاد التأكيد مـجــددا على
ان طريقنا الــى التنمية يمر عبر
بوابة الوحدة الوطنية والتعاضد
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي وت ــوفـ ـي ــر م ـن ــاخ ــات
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي مـحـلـيــا
واقليميا.
وأضاف الغانم في تصريحه:
«دائـ ـم ــا م ــا كـ ــان س ـم ــوه واض ـحــا
وحاسما في تشخيصه لالوضاع،
فـ ـم ــن ن ــاحـ ـي ــة ال ـ ـه ـ ــدف االسـ ـم ــى
وال ـغ ــاي ــة ال ـق ـصــوى تــأتــي قضية
التنمية واالزدهار والرفاه كعنوان
عريض لمآالت واه ــداف كل عمل
سياسي».

الوحدة الوطنية
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ام ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة
ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل فـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوه جـ ـ ـ ـ ــدد م ــا
اكـ ـ ــد ع ـل ـي ــه م ـ ـ ـ ــرارا ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بــأهـمـيــة ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة ونبذ
ال ـتــراش ـقــات الـطــائـفـيــة والـقـبـلـيــة
وال ـف ـئ ــوي ــة وضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـعــاضــد
والتماسك المجتمعي اضافة الى
التأكيد على اهمية التعاون بين
السلطتين كسبيل وحيد لتحقيق
االنجاز على االرض».
وشدد الغانم على أن تسليط
سموه الـضــوء على اهــم الملفات
االقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ك ـ ـم ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـش ـع ــب
الفلسطيني واالوضاع في سورية
وا لـيـمــن وغيرهما يعكس مقدار
استشعار سموه لخطورة الملفات
االق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـم ــزم ـن ــة والـ ـط ــارئ ــة
وانعكاسها على الوضع الداخلي
الكويتي.
واضـ ـ ــاف« :ل ـقــد ك ــان ال ـع ـنــوان
ال ـ ـعـ ــريـ ــض ل ـ ـس ـ ـمـ ــوه دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا هــو
ال ـت ـح ــذي ــر وال ـت ـن ـب ـي ــه مـ ــن ان مــا
يـ ـح ــدث ح ــول ـن ــا ي ـم ـكــن ان يـلـقــي
بـظــالــه عـلـيـنــا بـغــض الـنـظــر عن
حــواجــز الجغرافيا ،ولــذلــك يقرع
سـ ـ ـم ـ ــوه ال ـ ـ ـجـ ـ ــرس دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـتــى
نتخذ كل االح ـتــرازات السياسية
واالقتصادية والمجتمعية لخلق
حصانة وطنية متينة لبلدنا».

ذكر النائب وليد الطبطبائي
أن لجنة حقوق اإلنسان
البرلمانية ستفتح تحقيقا
في أسباب وفاة السجين
بالسجن المركزي ،عنبر ،4
لمعرفة ظروف وفاته ،وهل
هي بسبب جنائي أم لنقص
الرعاية الصحية أم طبيعية؟!

الدالل :الجراح أبلغني فتح
مراكز الجوازات مساء
األمير مع النواب في لقاء سابق

عیسى الكندري :سموه سلط الضوء على كل القضایا
دعا رئیس مجلس االمة باالنابة عیسى الكندري
السلطتین والمجتمع الكویتي الى ضرورة استیعاب
ما تضمنه خطاب سمو أمیر البالد.
وأضاف الكندري في تصریح صحافي أن خطاب
سموه حمل توجیهات ونصائح قائد محنك عاصر
في تاریخه الحلو والمر ،وأصبح العالم كله یحسب
حساب كل كلمة أو موقف یتخذه هذا الرجل المخضرم.
وأوض ــح أن سـمــو االم ـیــر سـلــط ال ـضــوء عـلــى كافة
القضایا الجوهریة محلیا وإقلیمیا ودولیا على قاعدة
الـهــدي النبوي الشریف «مــا قــل ودل» ،ابـتــداء بدعوة
سموه المواطنین الستشعار الخطر فیما یحدث من
حولنا مــن مخاطر ودعــوتــه للحفاظ على االم ــن من
خالل التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه النعرات
الطائفیة والقبلیة.
ولفت إلى تركیز سموه على ثروة الوطن االساسیة
واختتم الغانم تصريحه قائال:
«بهذه المناسبة المباركة وأيــام
العشر االواخ ــر ،نتوجه الــى الله
العلي القدير بالدعاء واالبتهال
بأن يحفظ الكويت وشعبها الحر
االبي من كل شر ومكروه في ظل
القيادة الحكيمة لسمو امير البالد
وعضده سمو ولي العهد االمين،
انه سميع مجيب».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،اش ـ ــاد الـ ـن ــائ ــب ط ــال
ال ـج ــال بـكـلـمــة ص ــاح ــب الـسـمــو،
مـشــددا على ان الشعب الكويتي
س ـي ـظــل ص ـفــا واح ـ ــدا ل ــن يـسـمــح
لكائن من كان شق وحدته.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــال فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي»ان السلطتين التشريعية
والتنفيذية مطالبتان بتنفيذ ما
ورد بكلمة سـمــوه بالتعاون من
أجل تعزيز مسيرة العمل الوطني
ا لـمـشـتــرك ود ف ــع عملية التنمية
والبناء وإلى النهوض باقتصادنا
الوطني».
وأضــاف ان سمو االمير يولي
دائ ـ ـمـ ــا الـ ـشـ ـب ــاب اه ـم ـي ــة خــاصــة
وح ـم ـل ــت ك ـل ـم ـتــه ب ــرن ــام ــج عـمــل
ً
للشباب يدعو لتمكينهم عمليا
ً
وحمايتهم فكريا ،مؤكدا ان كلمة
س ـم ــوه ع ـب ــرت ع ـمــا يـتـطـلــع الـيــه
الشعب الكويتي سواء في الحديث
عن الشأن الداخلي أو الخارجي.
ودع ــا الـجــال الجميع للعمل
بـمــا ج ــاء فــي كلمة سـمــوه بشأن
الـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ــال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة
وال ــوق ــوف صـفــا واحـ ــدا فــي وجــه
االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـط ـ ــرف ،م ـط ــال ـب ــا
ال ـح ـكــومــة بـتـنـفـيــذ رؤي ـ ــة سـمــوه
التي تحدث عنها بشأن استثمار
أوق ــات الـشـبــاب وتحصينهم من
الفكر المتطرف.

استخالص العبر
مــن جهته أش ــاد الـنــائــب خالد

وهم شباب الوطن الذین نثق بهم ونعول علیهم كثیرا
في بناء المستقبل وانتهاء بإشارة سموه الواضحة
التي ال لبس فیها وال غموض لما یحدث في االراضي
الـمـحـتـلــة فــي مــوقــف عــربــي قــومــي اســامــي ثــابــت ال
یتزعزع وال یتذبذب.
واخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ت ـص ــری ـح ــه بـ ــدعـ ــوة إخ ــوان ــه
بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة أن یستلهموا
نداء سموه لهم وإشارته في خطابه لهم بالمزید من
التعاون لتعزیز مسیرة العمل الوطني ودفــع عملیة
التنمیة والنهوض باقتصادنا الوطني.
وذكــر أن هــذا مطلب یجد صــداه في صلب المادة
 50من الدستور الكویتي التي توجب على السلطتین
لمثل هــذا الـتـعــاون المنشود بغیة االرت ـقــاء بالعمل
البرلماني الى المستوى المطلوب لتحقیق طموحات
وامال المواطنین واالرتقاء بالوطن.

العتيبي بكلمة صــا حــب السمو،
مــؤكــدا ض ــرورة ان يـعــي الجميع
األوضاع الراهنة والمخاطر التي
لسنا بمعزل عنها وعلينا كما قال
سموه استخالص العبر والعظات
حفاظا على امن وسالمة وطننا
الذي علينا ان نضحي بكل ما هو
غال ونفيس من أجله.
ودعـ ـ ــا ال ـع ـت ـي ـبــي ك ــل م ـس ــؤول
ف ــي ال ـب ــاد ال ــى ض ـ ــرورة تــرجـمــة
خطاب سمو امير البالد واهمها
مــا يتعلق بــد فــع عملية التنمية
وال ـن ـهــوض بــاالقـتـصــاد وتـنــويــع
مـصــادر الــدخــل وترشيد االنفاق
وفرض معالجة اقتصادية لكافة
االختالالت االقتصادية بعيدة عن
جيب المواطن وأصحاب الدخول
الـمـتــوسـطــة وال ـم ـح ــدودة ،قــائــا:
ع ـلــى الـجـمـيــع اس ـت ـغــال ال ـفــرص
واالمكانات المتاحة لخدمة الوطن
والمواطنين كل في موقعه.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي تـ ــأك ـ ـيـ ــده
بضرورة تكاتف الجميع وحتمية
التحلي بقيم مجتمعنا وعاداتنا
ال ـتــي جبلنا عـلـيـهــا ،مـشـيــرا الــى
ان الــوقــوف صفا واح ــدا وتقوية
جـبـهـتـنــا ال ــداخ ـل ـي ــة ه ـمــا ال ـمــاذ
االول واالخـ ـي ــر ض ــد م ــن ي ـحــاول
شق الصف بنعرات تهدد وحدتنا
ونسيجنا الواحد.
من جانبه ثمن النائب عسكر
ال ـع ـن ــزي ال ـم ـضــام ـيــن وال ـم ـعــانــي
السامية التي وردت في كلمة سمو
األمير مشيرا الى ان كلمة سموه
رس ـم ــت م ـعــالــم ال ـطــريــق لنهضة
واستقرار الكويت والحفاظ على
وح ــدة الـبـيــت ال ـعــربــي ومـحــاربــة
الطائفية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـسـ ـك ــر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ان كلمة صاحب السمو
ج ــاءت جــامـعــة وبـمـثــابــة خـطــاب
األب ألب ـن ــائ ــه ل ـمــا تـضـمـنـتــه من
ت ــوج ـي ـه ــات س ــام ـي ــة وإرش ـ ـ ـ ــادات

ح ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــة ون ـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــح ع ـظ ـي ـم ــة
وت ــوج ـي ـه ــات ق ـي ـمــة أراد س ـمــوه
إيصالها لشعبه الكريم فكانت كما
البلسم الــذي المــس فيه ما يدور
في خلجات كل مواطن يعيش على
هذه االرض الكريمة.
وأكد النائب سعود الشويعر أن
كلمات سمو األمير نبراس نهتدي
ً
ً
بـ ــه عـ ـم ــا وقـ ـ ـ ــوال وفـ ـع ــا صـ ــادق
لـتـعــزيــز ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة ورفــع
شأن الوطن والمواطن.
وقـ ــال ال ـنــائــب س ـعــد الـخـنـفــور
إن كلمات سمو األمير في العشر
األواخر من شهر رمضان المبارك
هــي خــارطــة الـطــريــق للسلطتين
الـتـنـفـيــذيــة والـتـشــريـعـيــة ف ــي كل
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة
والنهوض بوطننا الغالي ورفعة
شأنه وفسح المجال أمام الشباب
الكويتي وإعـطــائـهــم الـفــرص في
العمل والمشاركة في رسم نهضة
الكويت وتطلعات الشعب الوفي،
وحشد الصفوف ورصها للحفاظ
على أمن وسالمة البالد من كل من
يريد بنا الشر.
وقال النائب خالد الشطي إن
ال ـخ ـطــاب ال ـســامــي لـسـمــو األمـيــر
يـشـكــل خــري ـطــة طــريــق للمرحلة
القادمة ،والشعب الكويتي يقف
خلف سموه ويأمل من الحكومة
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـح ـق ـي ــق ت ـط ـل ـع ــات
ال ـكــويــت وانـ ـج ــاز مــرئ ـيــات سمو
األمير من أجل الحفاظ على ركائز
استقرارنا وأمنياتنا.

ترجمة الرسائل
م ــن جـهـتــه دع ــا ال ـنــائــب خليل
الـ ـص ــال ــح ال ـح ـك ــوم ــة وال ـم ـج ـلــس
وكــافــة أط ـيــاف الـشـعــب الكويتي
الـ ــى تــرج ـمــة ال ــرس ــائ ــل األم ـيــريــة
التي تضمنتها كلمة سمو االمير
بمناسبة العشر االواخر من شهر

تـنـفـيــذ دع ـ ــوة االم ـي ــر بــالـتـكــاتــف
والـتــاحــم والــوقــوف صفا واحــدا
ف ــي وجـ ــه ك ــل م ــن يـ ـح ــاول إثـ ــارة
ال ـ ـن ـ ـعـ ــرات ال ـط ــائ ـف ـي ــة وال ـق ـب ـل ـيــة
والـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات وتـ ـه ــدي ــد وح ــدت ـن ــا
الوطنية التي هي السياج الحامي
للوطن بعد الـلــه تـعــالــى ،فسمعا
وطاعة يا سمو االمير.

دفع التنمية

عیسى الكندري

رمضان المبارك.
وقـ ـ ــال ال ـص ــال ــح ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي إن تــأكـيــد سـمــو االمـيــر
ع ـلــى ض ـ ــرورة تـحـصـيــن الــوحــدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة واسـ ـتـ ـشـ ـع ــار طـبـیـعــة
ال ـ ـظ ـ ــروف واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ــراهـ ـن ــة
وال ـم ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ل ـس ـنــا بـمـعــزل
عـنـهــا ،يـجــب أن يـسـتـحـضــره كل
وط ـنــي مـخـلــص أي ــا ك ــان مــوقـعــه
مــن أج ــل ال ـنــأي بــالـبــاد عــن هــذه
المخاطر.
واعتبر النائب ماجد المطيري
كلمة سمو أمير البالد من أصدق
الكلمات المعبرة اذ كانت شاملة
وجــام ـعــة ونــاب ـعــة م ــن قـلــب رجــل
محب لوطنه وأمته ،ومثلت شعبا
ب ــأس ــرة وأمـ ـ ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،مـثـمـنــا
الـمـضــامـيــن والـمـعــانــي السامية
ً
التي وردت في الكلمة ،مشيرا الى
انها رسمت معالم الطريق لنهضة
واستقرار الكويت والحفاظ على
وحدة البيت الخليجي.
واكد النائب ناصر الدوسري أن
كلمة سمو األمير بمناسبة العشر
االواخـ ــر خــارطــة طــريــق ومـنـهــج
للسلطتين التشريعية والتنفيذية
وال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ،وع ـب ــرت عن
كل ما نتطلع اليه ،وعلى الجميع
مسؤولية تنفيذ ما ورد بها وان
نتمسك بوحدتنا الوطنية فهي
الحصن الحصين في مواجهة اية
تحديات تواجه كويتنا الحبيبة.
وقـ ــال ال ــدوس ــري ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي «مـ ـ ــن ال ـ ــواج ـ ــب عـلـيـنــا
االل ـت ــزام بــدعــوة س ـمــوه للتمسك
بالوحدة الوطنية ،وأن ندرك كما
ج ــاء ف ــي كـلـمــة س ـمــوه م ــا يـحــدث
حولنا من متغيرات وأن نستشعر
طبيعة الظروف واألوضاع الراهنة
والمخاطر التي لسنا بمعزل عنها
واستخالص العبر والعظات منها
حفاظا على أمن وطننا وسالمته».
واشــار الدوسري الى ضرورة

وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ــري ع ـ ـلـ ــى ان
المسؤولية كبيرة على السلطتين
فــي تنفيذ دع ــوة سـمــوه مــن اجل
دفع عملية التنمية والبناء وإلى
ال ـن ـه ــوض بــاق ـت ـصــادنــا الــوطـنــي
وتنويع مصادر الدخل.
ك ـ ـمـ ــا شـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ــري ع ـلــى
ضرورة االهتمام بالشباب وتنفيذ
دعوة سمو االمير في هذا السياق
وان يـتــم فـتــح ال ـبــاب بشكل اكبر
ام ــام ال ـم ـبــادريــن لــاس ـت ـفــادة من
صندوق المشروعات الصغيرة.
وتابع الــدوســري :نعم ياسمو
االمير فغرس روح الوالء والوفاء
لـلــوطــن ف ــي ن ـفــوس ال ـش ـبــاب هي
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ت ـ ـقـ ــع ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ــرة
والمدرسة والمسجد ،كما يجب
ع ـلــى ال ـش ـبــاب اس ـت ـغــال ال ـفــرص
الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ــات ـ ــت مـ ــوات ـ ـيـ ــة أم ــامـ ـه ــم
لتسخير إمكاناتهم.
وق ــال ال ــدوس ــري :ان ـنــا نـشــارك
سمو االمير في التعبير عن االلم
لما الت اليه األحداث والتطورات
األخيرة في األراضي الفلسطينية
الـمـحـتـلــة ون ـش ـيــد ب ــال ــدور ال ــذي
تـلـعـبــه الــدب ـلــومــاس ـيــة الـكــويـتـيــة
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة س ـ ـمـ ــو االم ـ ـ ـيـ ـ ــر نـ ـص ــرة
للقضية الفلسطينية.
وتـ ـق ــدم ال ـ ــدوس ـ ــري ف ــي خ ـتــام
ت ـص ــري ـح ــه راف ـ ـعـ ــا اسـ ـم ــى ايـ ــات
التبريكات لسمو اال مـيــر وسمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد االمـ ـ ـي ـ ــن وال ـش ـع ــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ـك ــري ــم وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
واالم ـت ـي ــن ال ـعــرب ـيــة واالســام ـيــة
ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـش ــر االواخ ـ ـ ـ ــر مــن
الشهر الفضيل.
وأكــد النائب ثامر السويط ان
كلمة صاحب السمو جاءت وافية
ووضـعــت الـنـقــاط على الـحــروف،
ف ــي تـشـخـيــص حـكـيــم م ــن سـمــوه
ل ـل ــوض ــع ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي
ل ـل ـب ــاد ،م ـش ــددا ع ـلــى أن كـلـمــات
ال ـس ـمــو ي ـجــب أن ت ـك ــون نـبــراســا
تهتدي من خالله جميع السلطات
للوصول بالبالد إلى بر األمان.

قال النائب محمد الدالل:
"تواصلت مع نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح بشأن ازدحام
المواطنين في مراكز تسلم
الجوازات الجديدة ،وأبلغني
مشكورا انه اصدر تعليماته
بفتح مراكز التسلم ايضا في
فترة الليل خالل أيام شهر
رمضان ،خالص الشكر لوزير
الداخلية وللعاملين في
الوزارة".

الصالح :تخارج التأمينات من
إحدى الشركات انحراف خطير

أكد النائب خليل الصالح أن
تخارج مؤسسة التأمينات
االجتماعية دون إعالن من
إحدى الشركات انحراف
خطير من شأنه تكبيد المال
العام خسائر بالماليين.
وأضاف الصالح في تصريح
صحافي :سنحمل وزير
المالية نايف الحجرف
مسؤوليته السياسية وليعلم
ان المال العام خط أحمر.

الكندري يستفسر عن القضايا
التي خسرتها «التجارة»

كشف النائب فيصل الكندري
عن تقدمه بأسئلة إلى وزير
التجارة والصناعة خالد
الروضان ،حول خسائر الوزارة
وهيئة الصناعة ومكافآت
الموظفين والمستشارين في
الجهتين .وقال الكندري ،في
سؤاله ،إن خسائر الحكومة
لقضاياها في ازدياد ،وحماية
المال العام أمر ضروري
يستوجب االصالح داخل
اجهزة الدولة المختلفة.
وطلب تزويده بعدد القضايا
التي خسرتها الوزارة أو الهيئة
العامة للصناعة آخر  3سنوات،
وأسماء المستشارين.

 ...والوزراء :تجسد رؤى الكويت المحبة للسالم والمنتصرة للحق

• بوشهري :نهج نسير عليه • العازمي :االرتقاء بالتعليم • العفاسي :شاملة وجامعة • الجبري :منهاج عمل
اعتبر عدد من الوزراء أن كلمة سمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
بمناسبة الـعـشــر االواخـ ــر مــن رمـضــان
تمثل منهجا يتبع في شتى المجاالت
ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ـب ـي ـن ـيــن ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
لــ«كونا» ،أن هذه الكلمة السامية تجسد
رؤى الكويت المحبة للسالم والمنتصرة
لقضايا الـحــق والـعــدل على المستوى
الخارجي.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ــال ــت وزيـ ـ ــرة
االسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات
جنان بوشهري ان كلمة صاحب السمو
حـمـلــت الـكـثـيــر مــن الــرســائــل الـســامـيــة،
الس ـي ـمــا دع ــوت ــه ل ـل ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن
لتسخير إمكانياتهم وتطوير قدراتهم.
وأضافت بوشهري :نحن نؤكد لسموه
ان توجيهاته تمثل النهج الــذي نسير
عـلـيــه لــاسـتـثـمــار فــي ش ـبــاب وشــابــات
الوطن فهم مستقبل الكويت.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر التعليم
العالي حامد العازمي إن كلمة سموه
نـ ـ ـب ـ ــراس يـ ـحـ ـت ــذى ومـ ـنـ ـه ــج ف ـ ــي شـتــى
المجاالت ،السيما فيما يتعلق بتركيز

س ـ ـمـ ــوه عـ ـل ــى الـ ـشـ ـبـ ــاب وت ـح ـص ـي ـل ـهــم
العلمي ،مما يعكس حرص سموه على
االرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية
في البالد.
وأعرب عن التقدير واالعتزاز بتطرق
س ـمــو األم ـي ــر ف ــي كـلـمـتــه إلـ ــى ضـ ــرورة
ح ـم ــاي ــة ال ـ ـنـ ــشء مـ ــن األف ـ ـكـ ــار ال ـض ــال ــة
ً
وال ـس ـلــوك الـمـنـحــرف ،الف ـتــا إل ــى دعــوة
سـمــوه الجميع إلــى الـعـمــل عـلــى غــرس
روح ال ــوالء وال ــوف ــاء لـلــوطــن وض ــرورة
تفعيل أدوار األسرة والمدرسة والمسجد
في مؤسسات المجتمع المدني ،حتى
يستطيع الجيل المقبل حفظ األ مــا نــة
وت ـح ـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة وخ ــدم ــة الــوطــن
والعمل على رفعة شأنه.
بدوره ،أكد وزير العدل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية المستشار الدكتور
فـهــد الـعـفــاســي أن خ ـطــاب س ـمــوه جــاء
شامال وجامعا وحامال معاني سامية.
وق ـ ــال ال ـع ـفــاســي إن ال ـخ ـط ــاب حــدد
أول ــوي ــات ال ـع ـمــل ال ــوط ـن ــي واإلق ـل ـي ـمــي
ورسم خريطة طريق لكويت المستقبل،
ً
الف ـتــا إل ــى تــركـيــزه عـلــى االسـتـحـقــاقــات

جنان بوشهري

حامد العازمي

فهد العفاسي

محمد الجبري

الوطنية واإلقليمية والــدولـيــة .وأشــاد
ب ــال ــدور ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه سـمــو
األم ـيــر فــي رأب ال ـصــدع وح ــل الـخــاف
بين األشـقــاء فــي دول مجلس التعاون
الخليجي ،متمنيا انـتـهــاء هــذه األزمــة
بين األشقاء الذين تربطهم وشائج الدم
والتاريخ والجغرافيا والعالقات األسرية
والمصير المشترك.
كـمــا أش ــاد الــوزيــر الـعـفــاســي بــدعــوة

سمو األمير إلنهاء الصراع في سورية
ودعوة األطراف اليمنية للحوار وصوال
لـلـحــل ال ـس ـيــاســي ال ـم ـن ـشــود ف ــي الـبـلــد
الشقيق.
م ــن جـهـتــه ،أك ــد وزي ــر اإلعـ ــام وزي ــر
الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
أن كلمة سمو أمير البالد تمثل منهاج
عمل وطني.
وق ــال الـجـبــري إن ذلــك يــؤكــد الــرؤيــة

ال ـســام ـيــة ل ـس ـمــوه ت ـج ــاه ك ــل األوضـ ــاع
والقضايا الداخلية والخارجية ،وهي
رؤى الكويت المحبة للسالم والمنتصرة
لقضايا الحق والعدل التي قادها سموه
ح ـي ـن ـمــا ح ـم ــل ح ـق ـي ـبــة الــدب ـلــومــاس ـيــة
الكويتية منذ فجر االستقالل حتى اآلن،
ولم تتزحزح عنها قيد انملة.
وقـ ــال إن تــأك ـيــد س ـم ــوه أن ال ــوح ــدة
الوطنية والتمسك بقيم التكاتف والتآزر

هــي الـطــريــق إل ــى التنمية واالس ـت ـقــرار
الوطني والمجتمعي بعيدا عن النعرات
الـطــائـفـيــة وأفـ ـك ــار ال ـت ـطــرف واالره ـ ــاب
تمثل بوابة الكويت لغد مشرق لألجيال
ال ـحــال ـيــة وال ـق ــادم ــة ف ــي ظ ــل م ــا يحيط
بــدولــة الـكــويــت والمنطقة العربية من
تطورات وأحداث متالحقة دفعت ببلدان
ليست ببعيدة عنا إلى هاوية التشتت
والتمزق.

وأض ــاف الـجـبــري أن تـجــديــد سموه
الثقة باإلعالم الكويتي المرئي والمقروء
والمسموع هو بمثابة تاج على رؤوس
اإلعالميين الكويتيين ودافع لهم لبذل
الـمــزيــد مــن الـجـهــد واالج ـت ـهــاد لتعزيز
الـ ــروح الــوطـنـيــة ،ونـشــر قـيــم التسامح
والمحبة والسالم وقبول اآلخر ومواجهة
األفـكــار الـشــاذة مــن خــال عمل إعالمي
وطني يبني وال يهدم يجمع وال يفرق.
وقال إن دعوة سموه شباب الكويت
لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم تمثل
طريقا واسعا لهم لتحمل مسؤولياتهم
الــوط ـن ـيــة ف ــي ب ـن ــاء ال ـك ــوي ــت ال ـجــديــدة
استنادا إلــى انهم قــوة الحاضر وقــادة
المستقبل بـمــا تــوفــره لـهــم ال ــدول ــة من
دعم ورعاية واهتمام تأتي في اولويات
فكر القيادة السياسية العليا ،مع أهمية
االستفادة مما تقدمه الدولة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ك ــي ت ـص ـبــح جـ ـه ــود ال ـش ـب ــاب ف ــي ه ــذا
المجال قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي
وتنويعا لمصادر الدخل الوطني.
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ّ
ً
«الخدمة المدنية» يرشح  1890مواطنا للعمل في الجهات الحكومية
ً
أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء  1890مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين
للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات
الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خالل فترات التوظيف السابقة .وقال
الديوان ،في بيان ،إنه مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية بهدف
األمانة العامة لألوقاف
احمد فهد صلبي شتيوي العنزي
روان عادل حسين عباس
سارا عبدالله بشير سلمان
فاطمه حفيظ فهيد العجمي
نعيمه عبد الله سحاب المويزري
نوره الفي حامد المطيري
وضحه سالم ناصر الحامد

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
فاطمه بدر خليفه الفرحان

اإلدارة العامة لإلطفاء
علي محسن صالح الحبشي
فالح فجري فالح العازمي

اإلدارة العامة للجمارك
عبد الله ملفى عايد الرشيدي
محمد نواف محمد المطيري

اإلدارة العامة للطيران المدني
جهاد جواد حسن موسى
سالم عبد اللطيف صالح المزينى
محمد حسين على المطيري

المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب
بدر خالد مزيد الصانع
حنان منصور عايض المطيري
روان عبد اللطيف علي الرجيب
سلمان سعود جزال الشمري
فجر جاسم عبد العزيز الرقوه
فهد سالم ماجد الدوسري
مريم فاضل يعقوب بن موسى محمد

الهيئة العامة لشؤون القصر
عبد الله احمد كاظم محمد حمود

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
هبه أحمد حمود الدويهيس

الهيئة العامة للرياضة
روال فتح الله أبو فراج عبد الحليم
ساره بدر احمد القويعي

الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية
احمد عبد الرحمن على الداود
حنان حسن عبد الله علي
رويده رومى الفى الصانع
زينب ابراهيم عبداالمير بنيان
عواطف تركى سعد العتيبي
في عامر احمد العامر
نهال خالد محمد الورع

الهيئة العامة للقوى العاملة
بشاير فالح مسعد المطيري
عيسى بدر أحمد العميري

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
علياء سالم محمد سالم الدوسري

الهيئة العامه للغذاء والتغذية
غالية سالم محمد األشرم العازمي
ناصر محمد سعد السويلم

بلدية الكويت
أحمد خالد مطلق الديحاني
جميله ساير حمود الحربي
جميله ضويحي المطيري
حسين مسعود هادى المطيري
حصه عادل محمد الحمدان
على حسين سعد العنزى
مريم احمد عبد الرسول الباذر

منصور دعس فهاد الدوسري

وزارة األشغال العامة
أحمد صباح فريح العنزى
أسرار فهد مساعد البغيلى
أنفال غريب مطلق المطيري
احمد سعود عبد الله البواردى
احمد عزام برغش العازمي
احمد فالح غيث الحربي
احمد فيصل براك الونده
احمد مشعل شداد الصواغ العازمي
اسراء بدر عبد اللطيف الخليفه
اطياب مشعل عبدالرحمن الملحم
افراح جزاء سليمان المطيري
العنود سرور حماد العازمي
انور فالح عبد الكريم دويك
بتول عارف على خريبط
بدريه جاسر على المطيري
بدور ناصر بداح عبد الله
بندر روضان دحل الضفيري
بيبي عادل عباس انكي
جوزى سعود خليفه المطيري
حسناء شايع سيف الهاجري
حسين عادل حسن السلمان بوحسن
حسين علي حسين الغريب
حسين علي محمد التحو
حمد ناجى حسين الوهيب
خالد عادل دغيم العازمي
خالد محمد مريط عواض العازمي
دالل طارق عبداللطيف التميمي
رفعه دوخى عطيه المطيري
رفعه فيصل فالح العازمي
ريم فهد عمر العازمي
زمزم خالد عبد العزيز الشطي
زهراء صالح جعفر بوشهرى
زينب حبيب يعقوب جراغ
ساره ناصر راجح القحطانى
ساره يوسف محمد الهولى
سالم مطلق سالم العازمي
سحمى ناصر سحمى الدوسري
سلطان بدر ناصر اشعيل العازمي
سلطان سالم حمدي العازمي
شعاع سعد سالم خالدى
شهد عبدالله محمد المطيري
شهد يعقوب عبدالله الرشدان
شيخه على مرزوق السحيب
شيماء محمد عبد الله حسين
صالح محمد بانى صالح البانى
ضحى جمال محمد مصطفى
عبد العزيز رجا سعيد الشمري
عبد العزيز ناصر سالم العازمي
عبد الله خالد خلف البابطين
عبد الله صباح فارس العنزي
عبد الله محمد عبد الله الصغير
عبدالرحمن سيف محمد العازمي
عبدالله بدر على الفاضل
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــادي سـ ـع ــد عـ ـب ــدالـ ـه ــادي
الحجيالن
عذارى احمد منوخ الشمري
عصام صالح محمد البطحانى
على خالد حمود المتروك
على طارق على نصيب
غدير مناحى عبد الله جاسر
فاطمة محسن فواز المطيري
فالح مطلق فهيد العازمي
فهد حمود سعود العازمي
فهد سند راشد الجويدان
فهد غنيم نطالن الرشيدي
فوزيه غازى حميان العتيبي
قيروان مبارك محمد الهاجري
ليالي محمد مهدي العازمي
مبارك حمدان حمود العتيبي
محمد احمد علي العازمي
محمد بادى بداى المطيري
محمد سالم مجحم عميره العازمي
محمد صالح محمد العنزي
محمد عبدالله صويهد الصليلى

إصدار دفعات جديدة من المرشحين ،ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين
تزويده باالحتياجات الوظيفية من التخصصات
الديوان وجميع الجهات الحكومية ،السيما في
ً
جهة حكومية ،موضحا أن الدفعة الجديدة من المرشحين
التي تتناسب وطبيعة عمل كل ً
جاءت من مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات الجهات الطالبة .ودعا الديوان المرشحين

محمد عوض سعود العازمي
مريم اسامه فهد المشعل
مريم حبيب محمد الحربي
مريم حميد صالح العازمي
مريم على عوده الشمري
مريم عواد سعدى الشمري
مريم فاضل محمد المجبل
مزنه ناصر مفرح السبيعى
مشارى محمد فالح العجمي
مشاعل عواض قطيم المطيري
مشعل حمود مناور الحجيالن
مشعل نواف مالبش العنزي
مطلق راشد مطلق عبدالله العازمي
منال حامد مناور المطيري
منال فالح سلطان المطيري
منى على حسين حسن
مها نعير مرزوق المطيري
موضي سلطان حسن العجمي
ندا نايف ملبس العنزى
نعمه محمد نهار العجمي
نفود عبدالله مثعي الرشيدي
نور عبدالناصر بدر التركيت
نور مصطفى احمد حاجيه
نورا مساعد احمد اليوسف
نوره راشد نادر العجمي
نوره مبارك عبيد المطيري
نوف جاسم محمد الشراح
هاجدى فالح مطلق العازمي
هبه حمد سالم جوهر
وسميه ناجى سعد الرويعى

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
أحمد جهيري فهد المويزرى
أحمد وائل أحمد الكيالني
أشواق مطر فهد الزعبي
اقبال عبدالله ضاحي
بدريه اغنيم ناشى العصيمى
تهانى حميدى حسين هادى
جراح مفرج مشلح الدوسري
جمال ادريس حسن الكندرى
جميله عطا الله غالى الهاجري
خالد يوسف محمد المدينى
دانه حمدان نحيطر الجريد
دالل عادل احمد العبيد
دالل فهد سعد الرشيدي
راحيل خالد مطلق الحربي
رفعه بدر نافع الدلمانى
روان شهل نشمي الظفيري
ريم نادر نياف العتيبي
سالم محمد عبد الله فارس
سعد فيحان محمد الزعبى
سعود حسن محمد الدوسري
سعيد عبد المحسن على المرى
سلطان سعد محمد الزعبي
سلوى صالح رشيد العطار
شمالن وليد عبد المجيد الهاجري
شهد سعود حميد العازمي
صبيحه فالح سعد العازمي
ضارى هادي حجي العازمي
ضحيه عبدالله محمد الزعبي
عائشه عبد الرحمن ماجد المطيري
عبد الله مرشد حميد العنزى
عبد الله هاشم محمد على
عبد الهادي عوض ناصر الرشيدي
عبدالرحمن سمير حبيب الكندري
عبدالرحمن فاضل عامر العتيبي
عبدالعزيز ماجد يوسف الرشيد
عبير مطر عياده محمد
عيده منور عالى العازمي
غزوه فهد هجاج العيبان
فاطمه محمد حسين العبيدلي
فاطمه مرهج مليحان اقعيس
فهد عبد الله محمد العوضى
فهد ناصر احمد المنصورى
لطيفه شبيب تركى الخالدى
مبارك غافل زايد فرحان العدواني
محمد الحميدى منيف المطيري

محمد سيد على احمد يوسف
محمد عبد الله محمد الدخيل
محمد فوءاد عبدالله الشعيب
مراحب محمد عبدالمحسن الحربي
مسفر فيصل عبد الله الهاجري
مشاري خالد فيصل الهيلم العجمي
مشاعل سعد غصين الدوسري
مفرح سعود غنيم العنزى
منار مطلق محمد الظفيري
منصور علي حسين ناصر
نجالء عايض ذريع العتيبي
نوره حمود عبد الله المحجان
هنادي علي حسن الناطور
وسميه محمد سالم العجمي
وضحاء محمد صالح السبيعي
وضحه هالل جزاع العتيبي
يوسف سعود معاشي الحسيني

وزارة اإلعالم
أحـمــد عبد اللطيف أحـمــد البندري
القطان
أروى مشارى احمد المطر
أمل طواري محمد الدوسري
احمد حمزه عباس حيدر
احمد على نقى الصفار
االء حسين ابل رضائى
امثال صالح محمد المبارك
امل عياد سليمان العازمي
انوار محمد سيف المدعج
ايالف جواد احمد علي الصايغ
ايمان حسين اسماعيل حيدر
بتول حميد محمود حسين
بدريه سعود ثاري الرشيدي
براك بيان مناور الراجحى
بسمه فرحان بادح الشمري
بشاير حامد ناصر العتيبي
جابر سلمان حمود الصباح
جعفر منصور جواد ششترى
حمد خالد صالح القطان
خالد خليفه مبارك العازمي
خالد على راشد حمد العازمي
خديجه حسين عبد االمير طه
خلف مسفر حروش العتيبي
دالل طارق خليفه الجاسم
راشد محمد احمد بدر
روان عبدالقادر عبد العزيز القديري
ريم عبد الله فليح العازمي
زكريا هارون عبد الحسين بهمن
زهره على حسين على
ساره طالل علي الفيلكاوي
سالم عواد سعد السعيدى
سحر سعد عقاب العنزى
سعاد سعد ظايف المنخى
سلطان فالح فهم الهاجري
سلوى يوسف سالم الحشاش
سيف محمد حمد المري
شذور علي حسين بالل الصقر
ضحيه مرزوق خليفه العازمي
عاليه علي عبد الله العازمي
عايشه عبدالقادر عبدالمعين الحربي
عبد االله محمد حاجي خالدي
عبد الرحمن على عوض الدويله
عبد الكريم سمير عيسي الخضير
عبد الله فالح فالح العازمي
عبد الله مسفر محسن العجمي
عبدالله محمود عبدالله المشموم
عبير محمد فالح العازمي
على ابراهيم غلوم محمد
علي عيسى احمد المويل
عمر نزار حسن امين
عهود عواد عيد الغريب
عهود ممدوح عياده العنزى
عواطف سند هليل الحربي
غدير على عباس الجدى
فاطمه راشد زيد الراشد
فاطمه عبد العزيز خليل الراشد
فاطمه عبد الله عيسى بهمن

فاطمه فوءاد احمد الصايغ
فايز عزيز دغيم الرشيدي
فجر فالح مزبان الزهاميل
فداء محمد عواد الظفيري
فهد محمد فهد الخالد العنزي
فوزيه سالم جديع الرشيدي
لطيفه صالح توفيج مبارك
لطيفه مساعد زيد العبيد
لولوه نبيل عبد اللطيف الفوزان
محمد اسامه محمد الياقوت
محمد على محمد المرى
محمود عبد الله محمد بوخلف
مريم أحمد راشد الخليفه
مفرج براك مفرج الدوسري
مناحي ماجد سلطان المرزوق
منى محمد ابراهيم الناصر
منيره خالد عيد العنزي
مها عبد اللطيف زفير العنزى
موسى عوض عويد الحربي
ندى عامر رجب الدالمه
نواف عبد الرحمن دخيل العوض
نور ناصر على الخباز
نوره ابراهيم أحمد ابراهيم
نوره فواز فهد الرشيدي

وزارة التجارة والصناعة
أسماء سفر شافى الهاجري
ابراهيم عبد الله ابراهيم المقهوي
انفال جاسم محمد الصميط
جمانه عدنان طالع المضحي
حسين سامي حسين السيد ابراهيم
خالد وليد سهيل الزنكى
دالل راشد سلمان الرشيدي
روان رجا محمد الديحاني
سالم بدر أحمد الشامرى
سعود على مشعاب سحلول
سليمان على عيد العنزى
شوق حمد على الخرينج
علي عبد العزيز البطحاني العازمي
فهد انور احمد الرشيد البدر
مشعل يوسف سليمان العبد الهادي
ناديه عبد الله على المرى
نوف هادى فهد العجمي

وزارة التربية
آمنه حسين على الكندري
أبرار محمود محمد بستكى
أحمد ابراهيم عبد الله محمد
أحمد خالد فهد العبدالجادر
أحمد على أحمد كندري
أروى برجس جابر الدواس المطيري
أسرار ياسر يعقوب الضويحى
أسماء حرفان محمد السهلى
أسماء سامي عبدالله الرميان
أسماء محمد عبد الله الكندري
أسماء منصور حمدان العدوانى
أماني ألفي سعد العازمي
أمل محمد فارع المطيري
أمينه عبد اللطيف المنصوري
أنفال محمد عسكر الفضلي
أنوار عادل أبراهيم المرشود
أنوار علي ملوح الهزيمي
ابتسام سعود دهلوس الرويلي
ابرار بدر ابراهيم العطار
ابرار سليمان رشيد سالم
ابرار عقيل محمد سليمان
ابرار محمد عبدالكريم الششترى
ابراهيم صالح ابراهيم الفرح
ابراهيم عايش يوسف الحمر
احمد جاسم محمد الحرز
احمد حمود هزاع القحطانى
احمد خالد احمد النصرالله
احمد سالم عبدالله الشميس
احمد طارق احمد الشطى
احمد عايد مجبل هالل العنزي
احمد عبد العزيز احمد المهيليج
احمد عبد الله سالم المهدى

الحالية ،إلى مراجعة جهة العمل ،التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة إلى
في الدفعة ً
مراجعته ،اعتبارا من يوم الثالثاء المقبل مصطحبين معهم المستندات الثبوتية المطلوبة.
وفي ما يلي أسماء المرشحين والجهات التي رشحوا للعمل لديها:

احمد عبدالرزاق مديد القحطانى
احمد عبدالمحسن صقر السجارى
احمد فيحان هايف الجميلى
احمد متعب طبالن الرشيدي
اريج حمود عاسر العنزي
اسامه جامع اقنيفذ الرشيدي
اسامه راشد ضايف سالمه
اسراء حامد محمد الصراف
اسماء سعود خليفه المطيري
اسماء محمد عياض العنزي
اصايل شارع فهد العجمي
اطياف عواد برد العنزى
افراح سهيل مدوخ المطيري
افراح صالح خالد الخالد
افراح على فرج العميري
افراح محمد سالم احمير
افنان عبدالحميد محمد الذويخ
االء بدر نهير العنزي
البتول راشد جوده الفضلي
البندرى بدر ناصر المفلحى
البندرى مساعد عزيز الحربي
الجوهره على عبد الله الربعى
الحميدي ضيف الله القحص
الطاف بندر مجبل الغضوري
الطاف حميدي سعد الفجي
العنود خلف عسم الحربي
العنود شافى سالم العجمي
الهنوف عيد محمد الظفيري
امجاد فالح مفرح الرشيدي
امل حسين كرم حسن
امل عبدالله مشيخص المطيري
امل غنيم عامق العنزي
امل فهد عبد الهادي السهلى
امنه فيصل صالح الوزان
اميره سعد علي األحمري
اميره عمر ابراهيم المرشود
اناس بدر حمود السنان
انتصار صالح الناصر العتيق
انفال عبد الله عيسي اليعقوب
انوار ابراهيم عبد الجليل الزاير
انوار ابراهيم عبدالحسين القالف
انوار الحميدي محمد المطيري
انوار عبد الوهاب على النقى
اوضاح عبد الله حمد العاصم
اوضاح محمد جلوي العتيبي
ايات جابر محمد حيدر
ايالف احمد علي عبد السالم
ايمان احمد يوسف الشرقاوى
ايمان طالب ابراهيم العوضي
ايمان عبد العزيز سلمان الصباح
ايمان ناجى سلمان كريدى
بثينه عماد يوسف احمد الغانم
بدر احمد عبد الله عبد الرحمن
بدر عبد الرزاق عبد الله بوقريص
بدريه سعد عارف المطيري
بدور يوسف راشد الضويحي
بشائر سعد عبد الله الخزي
بشاير حسين نايف محمد
بشاير سعد عمير العجمي
بشاير عبد الله فليح العازمي
بشاير محمد حسين على
بشاير ملحم هزاع الظفيري
بندر ترحيب خالد المطيري
بندر خالد مطلق الظفيرى
بندر مطلق مالح العنزي
تهاني ساري غويزي المطيري
ثامر حسين على البادى
ثامر على سويد المطيري
ثامر مشعل مطلق العتيبي
جابر مرضى عبد الله االذينه
جاسم محمد حسين فريدون
جاسم ناصر مرزوق محمد الفجرى
جمال سعود عناد الخالدى
جمانه صالح على الخميس
جمعان مفلح حطاب العازمي
جنان احمد محمد بوعركى
جنان سالم جاسم عبدالسالم

جواهر على عبد الكريم الصفار
جوهره راكان نفل العجمي
حامد نادر محمد عابدين
حبيب بدر جاسم حياتى
حسن حسين على داود
حسين عباس غلوم حسين
حسين عبد الرضا حسين باقر
حسين على حسين القطان
حسين مشفي عبدالله المطيري
حسين مندى حسن الفيلكاوي
حصه عبد السالم مبارك الدليمي
حصه غنيم مناور عجير العتيبي
حصه مفلح عياد المطيري
حصه منصور عبد الله العجمي
حصه يوسف مفلح البرازى
حمد احمد عبد العزيز الحميميدى
حمد احمد لزام الرشيدي
حمد خالد علي الهبيده العازمي
حمد عبد الله راشد الغنام
حمد عبد المحسن على الصايغ
حمد على حمد المرى
حمد مترك ظافر العجمي
حمد محمد حمد الهاجري
حمد ناصر حمد الظفيرى
حمران سيف حمران خشمان
حمود محمد قطيم المطيري
حنان مساعد محمد العازمي
حنان مضحي ونس الشمري
حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله
حوراء صالح عبدالوهاب معرفى
حوراء عبد الرحمن اسماعيل رمضان
حوراء مهدى طاهر القطان
حياه على محمد حياتى
خالد احمد خالد العراده
خالد حسين على العوام
خالد شافى على العازمي
خالد فالح غشام العازمي
خالد فهيد وهيب العازمي
خالد الفى زيد العازمي
خالد محسن فالح السبيعى
خالد محمد جاسم السبت
خالد محمد كميخ المطيري
خالد مرزوق محمد المشيلح
خالد مزيد عبد الله الفالح
خالد مشارى سفاح الظفيرى
خالد مشعل حسين العتيبي
خالد هادى فالح العازمي
خديجة محمد منصور الرشيد
خديجه خير الله فرحان المطيري
خليفه أحمد عبد الله المطر
خليفه بركه صقر المطيري
خوله غسان سليمان سليمان
داليا فيصل فرحات
دانة محمد بندر الديحاني
دانه جميل عبد الله البدر
دانه عبد الله احمد عيسى
دانه فؤاد عبد الله الناصر
دانه محمد عبد الله الهزيم
داوود اسماعيل محمد بهمن
دعاء حسن علي محمد
دالل احمد على الفريح
دالل امان خليفة ابودهوم
دالل براك فرج الضفيري
دالل خالد فهد البالول
دالل سعد متعب فضي الرشيدي
دالل طارق حسين سيار
دالل عادل ربيعه شاهين
دالل عباس غلوم دشتي
دالل عبد المحسن صالح السليمان
دالل على فهد العدوانى
دالل علي جمعه العلي
دالل علي عيدان الشمري
دالل قذيالن سلطان المطيري
دالل محمد مصلح المطيري
دالل ناصر يوسف الحمدان
دالل وليد خالد العمر
دليم راشد دليم الحسينى

ديمه خالد يوسف العوضى
ديمه هزاع ارشيد القفيدي
دينا علي عبد الله الخواري
ذبحه محمد فهيد المطيري
راشد جمال راشد العقروقه
راشد خالد راشد النفيص
راشد خالد على الفرحان
راشد سعود فهد محمد العبهول
راشد عايد هادى الهاجري
راشد علي عبد الله خليفه
راشد نبيل خالد الرشدان
رباب عبد الرحمن يوسف
رغد حمود فهد ذياب
رغد خلف فهد القشعان
رغد عبد الكريم حمود التويجري
رقيه عادل خلف عبد الله البيشي
روان جابر حمد المري
روان جمال هايف الرشيدي
روان حسين مجبل الرشيدي
روان سالم حمد العتيبي
روان محمد عيسى اليعقوب
ريم بنت عبدالمحسن الديحاني
ريم جاسم محمد المهدى
ريم عبد الله عكاش العنزى
ريم عدنان عبد الوهاب العميري
ريم محمد عماش الحربي
ريم مشبب محمد العتيبي
ريمه راضي حمد الهاجري
ريهام عبدالعزيز رشيد الرقدان
ريهام محمود السيد محمد سمك
زهراء خليل على حجى حسين
زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني
زينب جاسم يوسف المحميد
زينب خليل ابراهيم بو صلحه
زينب طاهر احمد االبراهيم
زينب على صالح بندرى
زينب عماد ابراهيم النجادة
زينب محمود حبيب رمضان
سارة فيصل نوري الزايد
ساره بدر مطلق العتيبي
ساره جاسم عبد الله الحسيني
ساره خالد محمد الخليل
ساره راشد مرزوق مبارك
ساره على سالم الدواى
ساره معزى فالح المطيري
ساره ناصر كويخ ال فهاد
ساره نافل نايف المطيري
ساره نبيل خالد عبد الجبار
ساره هاشم علي هاشم
سالم خليفه سالم الشالح
سالم فهد علي السالم
سالم هادى فالح العجمي
سالم وليد عبدالحميد العلى
سامي علي أمين العوضي
ساميه عوده عجيل خلف
ساير عايد مجبل العازمي
ساير وليد خالد الساير
سبيكه ماجد يوسف الماجد
سعد شجاع فراج العتيبي
سعد عبد الله سعد العجمي
سعد عبد المحسن الدوسري
سعد مانع سعد المانع
سعد محمد صنت المطيري
سعود عبد العزيز عساف الجدى
سعود عبد العزيز محمد الدندن
سعود عبدالعزيز ابراهيم الناصر
سعود على عبد الوهاب المهينى
سعود محمد سعد السفيح
سلطان شريد محمد العجمي
سلطان عيد راشد الجميلى
سلمان مطلق جهز المطيري
سلمى صالح حاضر العازمي
سلمى عيد عذافه الظفيرى
سلمى مسير سند المطيري
سليمان راشد طبيخ الطبيخ
سليمان طالب حمزه علي
سليمان عباس احمد عبد الرحمن
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سميه حامد عبد الله الفزيع
سنابل احمد محمد جواد معرفي
سيد ياسين طالب سيد نور الحداد
شروق جاسم هندي الحمدي
شروق صالح عبدالله الشرقاوى
شروق طويمى راجح المطيري
شريفه احمد عبد الله المهنا
شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله
شريفه مشعل عبدالله المسعد
شعاع خالد راشد الفقعان
شليل عايض عبد الرحمن المطيري
شمايل فيصل على الميمونى
شموخ متعب عبد الله الحربي
شهد ابراهيم احمد المبارك
شهد جاسم احمد الكندري
شهد حسين راشد العميري
شهد علي سليم المقيحط
شوق اياد احمد العميري
شوق خالد عبد المحسن الهاشم
شوق سليمان حسين العنزى
شوق هادى عبد الله المخلف
شيخه احمد عبدالله الدعى
شيخه احمد عبدالله القضيبي
شيخه عبد المحسن جاسم القصار
شيخه عبدالعزيز سليمان المشعان
شيخه محمد عبد الله الدوسري
شيخه يوسف عبد الله البناي
شيماء عبدالكريم محمود فيروز
شيماء مرتضى فرج اشكنانى
صالح على سعد القحطانى
صالحه سعد عبد الهادي العميره
صفاء احمد طلب جلوى
صفيه كاظم يعقوب الغضبان
صقر ثابت محمد البناى
صقر عادل صقر الرومى
صيته عبد الله فيصل الهيلم
ضاحى مخلف ضاحى الحسينى
ضاري مسهر جدعان الشمري
ضاويه محمد فارس المطيران
ضحى حسن خليل العلى
ضحى محمد جاسم العقاب
طارق حسين سلمان الشمري
طاهر مهدى طاهر القطان
طالل براك عواد العازمي
طالل عاصم عبد الرحمن السيد عمر
طالل عبد الهادي فهد العجمي
طالل عبدالحكيم فهد الشايع
طالل محمد حامد العلي
طالل محمد عبد الكريم المطيري
طالل محمد فراج السبيعي
طيبه عبد الله صفر الدمخى
طيبه عبد المحسن عمر العمر
عائشه سعيد عبدالله على
عائشه سعيد علي القبندي
عائشه عبد الله عبيد المسعود
عائشه عبد المحسن احمد الصانع
عائشه علي عبد الله علي
عائشه وليد فهد الحساوى
عائشه يوسف عبد الرحمن المعود
عائشه يوسف عبدالرحمن الصفران
عادل محمد خلف العنزى
عادل نواف هليل العنزى
عاليه محيسن حسين المطيري

عاليه وليد احمد سند
عباس عبد العزيز عيسي البلوشي
عبد الرحمن أحمد حسن الكندري
عبد الرحمن أحمد عيد الهرير
عبد الرحمن بدر سماوى الظفيرى
عبد الرحمن خالد محمد السميري
عبد الرحمن صالح الخميس
عبد الرحمن عبد العزيز العميري
عبد الرحمن عبد الوهاب العثمان
عبد الرحمن عماد فيصل العنزي
عبد الرحمن الفي قبالن العازمي
عبد الرحمن محمد الفايز
عبد الرحمن يوسف سالم امان
عبد العزيز احمد محمد الخالد
عبد العزيز حبيب منصور عباس
عبد العزيز داود محمد االنصاري
عبد العزيز دهيمان عجيج العالطى
عبد العزيز سعود صالح الضمير
عبد العزيز عيسى الفرحان
عبد العزيز غازي السعران
عبد العزيز فهد سعد العميره
عبد العزيز محمد عباس الكندرى
عبد العزيز مفرح حمدان الحميدى
عبد العزيز مناور سبيل عوض
عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق
عبد اللطيف وليد عبد اللطيف الدعي
عبد الله احمد حجى الغيص
عبد الله جابر عبد الله العنزى
عبد الله جهيم عبد الهادي المري
عبد الله خالد عبد الله شعبان
عبد الله خالد يوسف الحداد
عبد الله راشد عثمان الشقيحي
عبد الله زامل عبد الرحمن الزامل
عبد الله شريده جزا الديحانى
عبد الله صالح عبد الوهاب الحجى
عبد الله طاهر عبد الله البغلى
عبد الله على عبد الله السعيد
عبد الله عيد ردعان ماطر
عبد الله فيحان عبيد المطيري
عبد الله فيصل حمد العنزى
عبد الله قاسم محمد المتروك
عبد الله الفي هادي الظفيري
عبد الله محمد عبيد الراجحى
عبد الله منصور سعد العطروزى
عبد الله ناصر غالب الدوسري
عبد المحسن عبد الله االبراهيم
عبد الهادي عبد العزيز الخشان
عبد الوهاب سليمان محمد الله
عبد الوهاب على عبد العزيز الدريع
عبد الوهاب فوزى محمد العدوانى
عبدالرحمن حزام مطلق المطيري
عبدالعزيز جاسم محمد الكندرى
عبدالعزيز سالم عيسى الشمري
عبدالعزيز طلق دليميك العازمي
عبدالله خالد ناصر المطوع
عبدالله عادل محمد بن حسن
عبدالله عايض غالب المطيري
عبدالله عبداللطيف عبدالله السلطان
عبدالله عياده عبيد العياده
عبدالله مشرى معتق الضفيري
عبدالله ناشي ظاهر العازمي
عبدالهادي على حسن بوصخر
عبير عبد الله نهار الهاجري

عثمان سليمان سعد قلفص
عجايب فارس محبوب الرشيدي
عذبى سعود محمد المطيري
على احمد على الخضرى
على احمد نومان الزهاميل
على جمال محمد الحواج
على حمد مرزوق محمد
على سعد غزاى المطيري
على عبداالمير عبدالله القالف
على فالح عبد الله حجيالن
على مثال جاسر الطيرى
على مجيد حجى جاسم محمد
على منصور غالم على
علي بندر مسلم الرقاص
علي خالد عبد الوهاب الدشتي
علي عبد الرحيم جاسم محمد نقي
علي عبد الرحيم علي عبد الرحيم
علي محمد علي عطا الله مبارك
علياء عباس مقحم المطيري
عمر سالم محمد الراشد
عمر طه ياسين ارحمه
عمر مفلح زامل العتيبي
عمر ناصر عبد الله الحسينان
عنود صالح على العنزى
عهد عماش براز ثامر
عهد وليد جاسم التوره
عهود خلف عامر مانع
عيد عطا الله مجبل الرشيدي
عيسى احمد عيسى العود
عيسى بدر حمد العتيقى
عيسى صادق عباس الجريدان
غاليه خليل ابراهيم اليوسف
غاليه رياض ابراهيم عثمان الرميح
غاليه عادل سعود الوقيان
غريب ظافر حمد العجمي
غزاي بدر عوض العتيبي
غزالن عبد الله محمد الدسم
غزالن نايف عايد المطيري
غزيل منصور بنيان العجمي
غنيمه عبدالعزيز يعقوب الخلفان
غنيمه ناجى على الصابري
فاتن سعد محمد المطيري
فاضل أحمد عبد الله تراكمة
فاطمة عبد الوهاب بن رزق
فاطمة عبدالعزيز عبدالسالم العمر
فاطمة نجيب احمد الفارسي
فاطمه حمود عبد اللطيف الجسار
فاطمه خلف ثامر نايف الشمري
فاطمه راشد عوض الدويلة
فاطمه عادل عبدالله يوسف
فاطمه عبد العزيز عبد الله اكبر
فاطمه عبد اللطيف تونيه
فاطمه عدنان راشد الماص
فاطمه عصام حسن ابل
فاطمه علي حسين محمد
فاطمه غانم محمد المطر
فاطمه فايز سيف عبد الله
فاطمه محمد عباس حيدر
فاطمه محمد عبد الوهاب الحنيان
فاطمه هليل مرفوع الشمري
فاطمه وليد زيد الشايجى
فاطمه وليد قاسم أني
فاطمه يحيى محمد اسماعيل

فجر جمال سامى العيسى
فجر عبدالمحسن عبدالعزيز الصانع
فجر على عبد العزيز العصيمى
فجر غانم مبارك الشطى
فجر محمد عبدالله العدوانى
فراس سامى عبد الرزاق حاتم
فرح سامى سعود بو عركى
فرح سعود عبد العزيز الحشاش
فرح عبد العزيز سعود عطيه
فرح عبد العزيز عبد الله الجابر
فرح فهد الفى الالفى
فرح فهد محمد المانع
فهد سليمان القفيلى سليمان
فهد عيسى عبدالله الهزيم
فهد غريب فهد المطيري
فهد فراج سعود برجس
فهد مسلم محمد الرمثان
فهد ناصر تريحيب البسام
فهد ناصر فهد بزيع
فهد هادى فالح الرشيدي
فهده رشيد فهد الظفيري
فهيد غنيم مطيران السعيدى
فواز عبد الرحمن خليل المنصوري
فواز وائل يوسف العنزى
فوز فريد عبد الكريم القطان
فوزيه حمدان سواد المطيري
في احمد محمود النجار
في سالم علي الفهد
في عبد العزيز ناصر السيار
فيصل جاسر فريح المطيري
فيصل خالد عبدالله الديحانى
فيصل غازى فهاد العتيبي
فيصل فاضل اسد على
فيصل فاضل حبيب قمبر
فيصل محيميد حمدان العتيبي
قاسم محمد عبدالله جوهر
كوثر على عباس الجدى
كوثر فالح محمد مسفر
لجين خالد ساير العتيبي
لطيفة احمد محمد سالم
لطيفه بندر مجبل الغضوري
لطيفه عبيد خليوى العجمي
لطيفه مطشر فالح العنزي
لمى ربيع محمد المري
لولوه ناصر علي الحمدان
لولوه يونس رجب الشطي
ليلى فاضل عبد الخضر عبد الرحيم
ليلى يوسف احمد العطيبى
ماجد خالد عبد الله الماجد الغانم
ماريه محمد حبيب المسرى
مانع جاسم مروح الشمري
مبارك جابر فيصل العتيبي
مبارك ضيدان مطلق المطيري
مبارك عبد الكريم مبارك المشيلح
مبارك عبدالله مبارك الردعان
مبارك الفى مبرك العازمي
مبارك محمد هيف الحجرف
مجيده محمد عايد الشمري
محسن بركه محمد البخيت
محمد ابراهيم عبد الحسين القالف
محمد العبدى ابراهيم العنزى
محمد براك صياح العتيبي
محمد خليل ابراهيم الهاجري

محمد داود على صالح
محمد دغش محمد العجمي
محمد راشد شحيبان العازمي
محمد شافي فالح الدوسري
محمد شداد راضي العازمي
محمد عادل محمد الشهاب
محمد عادل يوسف الضليعى
محمد عباس محمد الوايل
محمد عبدالله عيسى العود
محمد عدنان مساعد العجيل
محمد على موسى العطار
محمد فالح علي اعويش
محمد مشعان مجبل العازمي
محمد مطر رحيم المطيري
محمد ناصر العلى العبد القادر
محمد وليد عمر البكر
محمد يوسف محمد الرخيص
محمد يوسف محمد القطان
مرام تركي لوفان الظفيري
مرفت سيد أمين علي حافظ
مروان حمد داود البدر
مروه اسامه جدعان العنزي
مريم بدر بكر النجار
مريم حسين عبد الله العتيبي
مريم خالد عمر امين
مريم راشد محمد الدرويش
مريم سالم عبدالعزيز المسلم
مريم سليمان محارب القحطاني
مريم شبيب فهاد العجمي
مريم صباح بدر الصباح
مريم صالح عبدالله الرويح
مريم فريح انغيمش الشمري
مريم فهد حمود المطيري
مريم فهد عبدالمحسن الخميس
مريم مبارك زيد مبارك القريان
مريم محمد أنور بخش
مريم محمد حسن االمير
مريم محمد ضيف الله الحربي
مريم هادي سيد محمد بهبهاني
مريم يوسف أحمد المجيبل
مشارى عايد عبيد المطيري
مشارى فجحان محمد المطيري
مشاعل حسن جعفر العتيبي
مشعان حامد سلمان الشمري
مشعل سعد الفي المطيري
مشعل على ضويان العتيبي
مطلق سالم مطلق العازمي
مطلق محمد شلوان الهاجري
معالى غانم راضى مسير
مالك ركاء سليمان السويط
مالك فيصل محمد الدوسري
مالك محمد حجى العنزى
منار على سعيد الفيلكاوي
منار علي عثمان محمد الفيلكاوي
منال عتيق ادهام الشمري
منصور مانع حسن العجمي
مني ذعار ردن العتيبي
منيرة حسين احمد الخضرى
منيره ارشيد محمد الهاجري
منيره بدر يوسف التويتان
منيره سعد راجح الهاجري
منيره سليمان يوسف الشطى
منيره عبد الله حسين الظفيري

منيره عبدالعزيز محمد الفهد
منيره غازي مطني المطيري
منيره مبارك عجيان الهاجري
منيره محمد كاظم حسن نصر الله
منيره يوسف احمد المديني
مها عايض وديد المطيري
مها فارس جخيدم الشمري
مها فرحان مهاوش الظفيري
مها مطلق سعد الدوسري
مهند حسن رمضان السعيدى
موسى عبد الرزاق الطيار
موضى بدر محمد الصباح
موضي نايف حمود العتيبي
مى عبدالله مفرح الهرشانى
ميس صالح عيسى الصالح
ناديه سعدون خالد الرشيدي
ناديه عبدالله صالح الحصينى
ناصر أحمد ناصر بوجما
ناصر باسل ناصر الناصر
ناصر بدر سالم مرزوق
ناصر بدر ناصر الخضر
ناصر ماجد مطلق المطيري
ناصر مارق بجاد العتيبي
نايف خالد مبرك سعود العازمي
نايف سعد فرحان الخرينج
نايف صالح ضافر محمد
نايف هادي عواد عوض جمعان
نجد احمد مشعان فيصل الجربا
ندى سلطان محمد المطيري
ندى ناهض مطلق الدوسري
نرجس صادق ابراهيم معرفي
نهار ناصر نصار العدواني
نهى مطلق ناصر العدوانى
نوال عايض دليم الرشيدي
نوال محمد هادى عقاب
نور احمد صادق احمد صادق
نور خالد حفيظ الذهبى
نور صالح فهد العمر
نور طالل عبد اللطيف الفالح
نور عبدالرحمن عبدالله الماجد
نور علي شخير العنزي
نور محمد مطنى الفضلى
نورة محمد ناصر الدوسري
نوره الحميدي فالح الحقباني
نوره تميم عيران الدوسري
نوره جاسم عبد الله علي
نوره جبر عطا الشيخ عبده
نوره حمد ثامر الدغيلبى
نوره حمود جاسر العدوانى
نوره خالد بطى العدوانى
نوره سعد محسن العنزي
نوره سفر حباب العتيبي
نوره صالح محمد المطاوعه
نوره طارق حمد ماجد
نوره محمد كميخ العجمي
نوره محمد هالل أل بن علي
نوره هندى مبخوت العجمي
نوف سعد عبدالله الرشيدي
نوف عبد الله سوادى العنزى
نوف فيصل فهد المطيري
نوف الفي ناصر العازمي
هاجر صالح محمد العازمي
هاجر محمد مفلح العازمي

هادي فهيد مرزوق الرشيدي
هانى هادى حسن صالح
هدى سلطان مسلط الديحاني
هديل عبد الله محمد الكندرى
هديل عواد صبيح معيشي
هناء عبدالله ملحم العجمي
هنادي عبدالرزاق علي نهار
هنادي فالح خميس العجمي
هنوف زعال حسن مضحى
هيا سليمان ناصر الحميدى
هيا عادل رجب احمد
ود مرزوق مبارك الوطري
وصايف احمد خلف العازمي
وضحه عبد العزيز حمود الجعيب
وضحه مساعد سعود العازمي
وفاء كريم منصور محمد
والء محمد ابراهيم المريشد
ياسمين احمد عيد القربه
ياسمين عبد العزيز المحسن
يعقوب رضا يعقوب جابر
يعقوب كريم احمد السبع
يوسف بدر على المرشود
يوسف حسن عبدالحميد المطوع
يوسف خالد محمد القطان
يوسف سلمان مفرح الرشيدي
يوسف غانم مرضى عياش
يوسف محمد زيد المسيلم
يوسف محمد سالم الرخيمي
يوسف محمد مصبح العازمي
يوسف مرزوق ناصر بن شبو
يوسف يعقوب يوسف القطان

وزارة التعليم العالي
أحمد جابر عطيه الشمري
اوس مهدى حسن الموسى
خالد فالح خالد العازمي
سعود فاضل هزيم الهزيم
عبد اللطيف احمد محمد الدريس
عبد الله عبد العزيز محمد البلوشى
عبد الله عمار الياس خداده
على فاضل محمد ماحسين
علي حسين مسلم عيسى
محمد على محمد الحداد
مهدى حمزه عباس ذياب
نواف عبد الله عبد الرحمن التركي
وسميه راشد حسن العجمي
وليد خالد يحيي شالش

وزارة الداخلية
آسيا ضحيان راشد العتيبي
آمنه جمال راشد النويعم
آمنه عبد الله خليف العنزى
أحمد على عنتر الظفيرى
أحمد يوسف احمد الحمادي
أروى عبد الله فالح العازمي
أسماء سهو دعيج العتيبي
أمانى رحيل سالم العنزي
أميره عبد الله حميد علي
أنفال خلف حمود العنزى
أنوار طالل احمد الهالل
أنوار فهد عبد عياده
أيات عادل خير الله البلوشي
ابتسام ميثم شريف عبد الله

ابتسام نزال عوض العنزي
ابتهال عقله عايد المطيري
ابتهال نعمان سعيد الغريب
احالم عبدالرزاق عبدالجبار الفرحان
احمد جديع زعيل مصطفى المطيري
احمد مغيظ سرحان العنزي
اديان حسين عيسى بلوشى
اريج ضاحى حمود ابو شيبه
اريج عايد راشد العنزى
اسراء جواد حسن خلف قمبر
اسراء عبداللطيف غلوم العوضى
اسراء عبدالله عجيل المطيري
اسراء محمد خالد المير
اسماء على سرحان الشمري
اسماء الفي مصبح العازمي
اشجان يوسف حسين العياضي
اشواق عالى عبدالله الرشيدي
اصيل جزاع جعيثن فرحان
افراح جاسم محمد المطيري
افراح زيد محمد حمدان العازمي
افنان حسين ايوب ابراهيم
اقبال عبد العزيز عبد الله السعيدي
االء عبدالرزاق عبدالله العنزي
الجازي حسين صالح آل فروان
الشيماء عبد الوهاب على الحمود
الطاف حامد مطلق الرحيلى
العنود غنيم عبدالهادي المطيري
المها عبد العزيز مبارك القمالس
الهنوف محمد عبد العزيز جلوي
امانى عبد الله سالم فهد
اماني صالح علي المري
امثال الفي سامر المطيري
امثال نعيس فريج المطيري
امل حامد محمد الصراف
امل خلف عفار العنزي
امنه احمد حسين الشمالى
امنه درزي سلطان الشمري
امينه سعود مساعد البناي
امينه عبد الله مسلم العازمي
انفال سعود مبارك مسعد
انفال ضاحى محسن الظفيرى
انفال عبد الله عبد العزيز العنزى
انوار جاسم حمد القصار
انوار حسين مجبل المطيري
انوار رجعان الدباغ العازمي
انوار سعد مقذل زيد
انوار على محمد الرشيدي
انوار فرج سعود العازمي
انوار نادر فيروز فرحان
انوار يوسف حمد اللوغانى
اوراد يعقوب محمد العربيد
ايمان بخيت ماجد بوردن
ايمان ظيف الله سعد المطيري
ايمان عايد نزال عساف
ايمان عبدالله على مخصيد
ايمان محمد ارشيد الضرباح
ايمان محمد حميد كنعان
بتول داود حاجيه حسن
بتول علي درويش قاسم
بدريه فهد عبد الله المال
بدريه محمد عبد الرزاق القطان
بدريه ناصر ماطر الديحاني
بدور جالل مصطفى الزهير
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بدور خالد مرزوق العازمي
بدور عامر سليمان البالول
بدور عبد المحسن عبد الله المتروك
بزه على زيد الغصاب
بشائر عادل سليمان الشرهان
بشاير حامد محمد الرشيدي
بشاير راشد الحق العتيبي
بشاير رامى رياض عنتر
بشاير طارق مصطفى العلى
بشاير طالل جاسم السند
بشاير عطا الله كليب العنزى
بشاير نافل شعوف المطيري
بندر فايز منور المطيري
تحرير سعود برزي الرشيدي
تهانى زيد غايب الرشيدي
تهانى نواف مرزوق عوض
تهاني جازى نجر العازمي
جمانه أحمد حسن عاشور جاسم
جمانه سلمان جابر عبدالرزاق
جمانه عبد الله جاسم ابل
جمانه عبدالله سالم العازمي
جواهر فهد ارشيد القفيدى
حامد عبيد قطيم الشالحي
حبيبه فيحان سحمي المطيري
حسن عايض ناصر العجمي
حسن مجيد احمد القطان
حسين على حسين الشويكر
حصه اسماعيل حسن االنصارى
حصه سعد أحمد البالول
حصه عيسى فرحان الشمري
حصه محمد سالم المطيري
حمد عبد الكريم مدربى الكندرى
حمد محمد شامي الراجحي
حمدة معوض حثلين الرشيدي
حمود رياض عبد الكريم الشايجى
حنان جعفر احمد مرادى
حنان راشد صقر الغوينم
حنان راضى حيصام الظفيري
حنان رزاق حسن الشيرازى
حنان عبد الله محمد عيسى
حنان عقاب جفين الدويش
حنان مكى يوسف المحميد
حنان نبيل طه الراشد
حنان نصار وبران العازمي
حنين فواز عيد محمد
حور مشرف صباح الخالدى
حوراء عادل صفر محمد
حوراء منهال عيسى القالف
خالد بندر مسير العنزى
خالد رمضان عبيد العنزى
خالد على مبرك الصليلى
خالد نواف هدمول المطيري
خالد وليد أحمد كندرى
خالده احمد عباس بارون
خزنه مناحى صلبوخ المطيري
خلف فارس عواد الضفيري
خلود علي احمد محمد المانع
خليفة محمد خليف البذالي
داليه محمد صادق حسن
دانه بدر حمد الجيران
دانه حسين عايض الرشيدي
دانه عبد العزيز حسين الشعالن
دانه عبدالعزيز محمد العتيبي
دانه علي حسين امير
دالل خالد ابراهيم العمران
دالل عبد الرحيم حمد سميح
دالل عبد الله سلمان الشعيب
دالل عبد الهادي مجبل المطيري
دالل على عبد الله البغلى
دالل عوض راشد المطيري
دالل فايز عجيل العجيل
دالل فهد جابر العنزى
دالل فيحان حمود الشبعان
دالل مبارك حنيف الظفيرى
دالل مبارك كاظم عطاالله مبارك
دالل محمد عبدالرضا سليمان
دالل مشعل ثامر العازمي
ذكريات محمد خضير الجامع
راشد احمد سهيل العربيد
راشد جاسم محمد المياس
راشد عبد المحسن هليل الدهيمش
رباب خالد عبد المجيد النقى
رتاج صالح عباس ال عباس
رتاج ناصر خضير صباح
رسميه سعود مطر المطيري
رفعه جابر عايض آل فهاد
رقيه عيسى محمد العيسى
رقيه مزعل ناصر بوحواس
رندا سلمان حمود الخده
روان بدر عبداللطيف احمد
روان فيصل عبد الرسول معرفى
روان محمد حمود العجمي
ريم سعيد جاسم القالف
ريم سليم خضير

ريم سليمان محمد المطيري
ريم عالء عبدالكريم الهلبان
ريم على جوهر أحمد جوهر
زهراء حسين عبد الله السبت
زينب احمد حاجى كراشى
زينب حمزه عباس القطان
زينب خالد عبد الكريم منصورى
زينب عارف حسن الشخص
سارة جمال مطر المصيريع
سارة سعود عبدالعزيز بن حجى
ساره أحمد طلق العازمي
ساره احمد عبد الوهاب الصلحات
ساره برجس بانى الهاجري
ساره جوهر عباس شهاب
ساره حسين ناصر المطيري
ساره خليفه جمعه العازمي
ساره خليفه محمد الدبوس
ساره سالم مناحي الرشيدي
ساره سعود ملفي الحربي
ساره سليمان عبد العزيز المطر
ساره عامر يوسف البرجس
ساره عياد فرج الديحاني
ساره عيد عتيق الحربي
ساره فايز فهيد المطيري
ساره مبارك شاهر الهاجري
ساره مبارك ضيدان السهلى
ساره مثال فهد المطيري
ساره محمد سعد السفيح
ساره محمد سعد السهلى
ساره محمد عبد الله الخليفى
ساره وليد صالح فراج
سبيكه يوسف عبد الفتاح النجار
سحر حسين صالح ال فروان
سعده راشد سعد العازمي
سعود حمود سعود العازمي
سعود عبد العزيز سعود المهدي
سعود عدنان عبد العزيز العتيقى
سعود محمد سعود السليمان
سلسبيل مشعان صقر المطيري
سلطان مجحم صالح الخدير
سلطان مزبان راجي السعيدي
سليمان جاسم محمد الدويسان
سميره أحمد محمد الشمري
سناء محسن عيد محمد
سهام عبدالله عقال الفضلي
سهى كاظم عطيه السراي
سويره علي محمد السهلي
سيدة أنوار سيد قاسم باوفا
شاهه مرزوق فريح الشمري
شروق وائل عبد الله الطويرش
شريفه جاسم محمد العنزى
شريفه طارق جمعه الميعان
شريفه عادل حسن رمضان
شمس مناحي مناور المطيري
شهد احمد كامل الفضلى
شهد اسعد حمود الختالن
شهد بدر احمد الجاركي
شهد عبد الرحمن معدي العتيبي
شهد علي ثويني العراده
شهد فرحان محمد الشمري
شهد لزام شويص علي
شهد محمد اسد حسن
شوق خالد محمد الحمدان
شوق خالد ناصر ردهان الموسى
شوق سعيد رفاعى الرشيدي
شوق صالح حمود الهران
شوق صبحى عيد الهدهود
شوق غانم مطر العدواني
شوق محسن بركه المطيري
شيخه حمد عبد الله السريع
شيخه خالد فهد الباز
شيخه محمد فراج العازمي
شيماء جاسم احمد كلندر كندري
شيماء خالد محمد النمش
شيماء عماد عبد الرحمن الدليجان
شيماء يوسف ثامر الشمري
صالح محمد صالح الرويشد
صالح يوسف صالح المال
صباح محمد عبدالعزيز الصباح
صديقه سعيد محمود جراغ
صالح احمد مختار تقى
ضاري أحمد شاهر الشريفي
ضاري صالح محمد الحبيب
ضحى فهد محمد المحطب
طالل سعد محمد الرشيدي
طالل سليمان هويدى البذالى
طالل موسى عبد الله البلوشي
عائشه بدر ناصر العبد الله
عائشه خالد مرزوق المطيري
عائشه عبد العزيز راشد الهالل
عائشه عبداللطيف أحمد عبدالملك
عائشه فالح ضاحي الرشيدي
عائشه محمد عبد العزيز الصالح
عاليه رشيد علي العليوه

عايشه عليان عاصى الحربي
عبد الرحمن صالح زبن الشمري
عبد الرحمن محمد راشد الميع
عبد العزيز مبارك مسيعيد الرشيدي
عبد الله ابراهيم سعيد سعيد
عبد الله احمد محمد الكندرى
عبد الله اسامه عبد الله العويصي
عبد الله رحيم عبد الله البراعصي
عبد الله سعد فهد المشوط
عبد الله عادل على الشويع
عبد الله عبد الكريم سليمان موسى
عبد الله مبارك زيدان العنزى
عبد الله محمد عبد العزيز العنزى
عبد الله محمد عبد الله العتيبي
عبد الله نواف عبد الله الوزق
عبد المانع هندي عيد العجمي
عبدالرحمن عوده عوض شاهين
عبدالله ابراهيم محمد سويدان
عبدالله سعد خالد العازمي
عبدالله فالح عبدالرزاق درويش
عبير جمعان طالق الهاجري
عبير دهيمان خالد الشمري
عبير فرحان مرجان المتعب
عثمان ابراهيم نصار الشمري
عذاري حمود ماطر المطيري
عريب عبد الله مكراد المكراد
عزام الفى محمد المنديل
عفاف حسن عايض العجمي
على احمد حسين البغلى
على حسين رجب الصراف
علي صبيح شعبان غلوم
علياء الفي سليمان العازمي
عليه مصبح سالم الصلبى
عمر عبد اللة مناحي المطيري
عهد فهد سالم فهد العجمي
عهود صباح سعيد رباح العنزى
غاده وليد عبد الوهاب البابطين
غاليه جمعان مرزوق المطيري
غاليه حسين حمد ال مطلق
غدير عيد خليف الرشيدي
فاطمة عبدالخالق عباس االستاذ
فاطمه ابراهيم غلوم اشكنانى
فاطمه احمد محمد االنصارى
فاطمه احمد هاشم حاجيه
فاطمه جمال حمد البسام
فاطمه خلف سعد الهاجري
فاطمه راشد فالح الميع العازمي
فاطمه راشد ناصر الهاجري
فاطمه ساري مرزوق العازمي
فاطمه صالح محمد علي
فاطمه على عبد الحسين مظفر
فاطمه محمد حسين كندرى
فاطمه محمد حشاش الدوسري
فاطمه محمد ضيف الله العازمي
فاطمه محمود ياسين الشطى
فاطمه ناصر سعد الجرى
فاطمه نما عبدالله بن نما النما
فاطمه وليد حسين الصائغ
فتوح درويش عبدالسالم درويش
فجر رجا سيف العازمي
فجر عبدالله ناصر الكفيف
فجر على مصبح الشبو
فجر عوض فرحان العنزى
فرح أنور سليمان العثمان
فرح خالد على الخزام
فرح مبارك حمد الفجي
فضه عواد خرماس الحربي
فضه محمد أحمد السنان
فهد راشد رشيد العازمي
فهد عبد الرحمن على البشر
فهد ماهر حميد الشطى
فهد مبارك محمد المطيري
فواز مساعد ابراهيم العبيالنى
فوزيه محمد عواد سالم
فيصل سعود غازى القهيدى
قيروان هشام سعود المجيبل
كريمه فوءاد عبدالرحمن العثمان
لطيفه جاسم محمد المبارك
لطيفه حسين مالك حسين علي
لطيفه سلطان عبد اللطيف محمد
لطيفه عبدالمحسن جابر العدوانى
لمياء سيف رزيق المطيري
لولوة سلمان محمد سلمان الصباح
لولوه بدر سالم الهاجري
لولوه عبد المحسن الضبيبي
لولوه وليد عبد المحسن االبراهيم
لولوه يوسف احمد فناهي
ليالى فالح راجح المطيري
ليلى خالد ابراهيم عبدالله
ليلى قاسم محمد على
ماجده صبرى على
مبارك احمد علي الفارسي
مبارك سعود قعيد العتيبي
مبارك على سيف الشبلى

متعب فارس دوان البذالى
محمد رجعان عايض العازمي
محمد سيد فيصل الطبطبائى
محمد شوفان محمد المطيري
محمد عادل محمد الزيد
محمد عبد الرزاق محمد الفهد
محمد عبد الله محمد الرشيدي
محمد عبدالله راشد الهاجري
محمد عبدالله فراج سواده
محمد فهد هذال العتيبي
محمد مساعد محمد الحيص
محمد ناصر محمد الحشان
محمد يوسف محمد الشايجى
محمود محمد ناصر الصالح
مراحب حمد محمد الرشيدي
مراحب منديل ثامر السويط
مرايم محمد عبد الرحمن البراك
مرزوق فالح سعد غريب
مريم جاسم خميس بوعركى
مريم حسن سيد السيد
مريم حسين غريب جابر الفيلكاوي
مريم حمد قعيد النفيعى
مريم سعود شقير العتيبي
مريم سعود عبد الله المحجان
مريم صالح عبد الله بدو
مريم عبد العزيز خالد الخرجي
مريم فهد ثوينى الثوينى
مريم الفى سالم غريب
مريم محمد جاسم الصقر الزايد
مريم محمد سليمان الحمد
مريم مفرج حمدان العدوانى
مزنه عبد الله عبد الرحمن المطيري
مزنه على ذياب الديحانى
مشارى خالد ناصر العتيبي
مشاري عبد العزيز أحمد الكندري
مشاعل جميعان محيالن العنزي
مشعل حامد مناور الظفيري
مشعل خليف فالح المطيري
مصطفى أحمد عباس العوض
مضاوى صالح عبد الله المرى
مالك أحمد صعب الظفيرى
مالك هادي مهدي العجمي
منار خليفه حمود العنزي
مناع عبيد فالح العجمي
منال شفاقه ضايد الرشيدي
منال عبد الله جبل المطيري
منال فهيد مرزوق العازمي
مناير بدر عوده الشريده
مناير حمود عوض المطيري
منى فالح مسفر العجمي
منيره احمد مبارك الخنه
منيره صالح محمد العنيزي
منيره عبد الرحمن شعيفان العتيبي
منيره عبد الله شحنان الشحيتاوي
منيره عبدالله محمد عبدالله الرندي
منيره مبارك غازى الرشيدي
منيره ناصر عوض العميري
مها حمد مرزوق االبراهيم
مها عبد الله خلف العنزى
مها كاظم محمد تقي
مها مسند عايد المطيري
مها ناصر سعد المطيري
مهار خالد حمد بوعركى
مهيه ظافر حسن العجمي
موضى احمد لزام الرشيدي
موضي شجعان عبدالله العقيلي
مى غانم خلف الهاجري
ناديه الحميدى متعب الحربي
ناصر جالل راشد ادريس
ناصر زياد غنيمان البريعصى
ناظه سعود مبارك العجمي
نبيهه محمد فائق المسباح
نجالء عبدالله ظافر العتيبي
نجله ناصر هيف بنيان
نجود صالح عبد الرحمن العبيد
نسيمه ناصر على القبندى
نواف ضيدان خالد السبيعى
نوال على مطلق الرشيدي
نور أحمد ابراهيم الحسين
نور جاسم عبدالله الطوارى
نور ضياء فرحان المساعيد
نور عبد المطلب مجيد بهمن
نور عبدالعزيز محمد السبيعى
نور علي فالح دحام
نور محمود يوسف الكوت
نور نصر الله مهدى الشمري
نور هانى عبد غدنان الشمري
نورا حيدر حسين المطوع
نورا على محمد خريبط
نورة فالح عامر الهاجري
نوره راشد حنيف سند الهاجري
نوره سعد حبل المطيري
نوره عايد مجبل العازمي
نوره عبد الكريم يوسف الرمح

نوره عبد الله حميد المطيري
نوره عبد الله محمد مبخوت
نوره عيد ناصر العجمي
نوره فالح عبد الرزاق ارزوقى
نوره فهد ناصر الهاجري
نوره الفى خلف العتيبي
نوره مبارك بنيان المطيري
نوره محمد غنمان الماجدي
نوره مسيعيد الفي العازمي
نوره ناجم فالح العازمي
نوره ناصر احمد العتيبي
نوره ناصر محمد النمران
نوريه ضيف الله فريح الرشيدي
نوف جاسم خالد المقهوى
نوف جاسم محمد الظفيري
نوف زعال عطيه الشمري
نوف طارق مسعود العجمي
نوف على حمود المطيري
نوف عيسى محمد الهولي
نوف مبارك عطا عقيل
نوف محمد دغش العجمي
نوف مشعل خالد المطيري
نوف منصور سعد العجمي
نوير سلطان رشدان المطيري
نوير عشوي عبدالله العازمي
هاجر جمال على الهزاع
هبه توفيق بدر القطان
هبه سامى خالد العامر
هبه منصور صالح القالف
هدى محمد جابر المسعود
هديل سعد جري المطيري
هديل سعد محمد المطيري
هناء فالح محمد العنزى
هنادى حسين فهد محمد العجمي
هنادى عشوى حميد العنزى
هند ناصر صالح الرشيدي
هند يعقوب يوسف الشعبان
هنوف بدر فليح الصواغ
هنوف عبد العزيز محمد الزامل
هيفا حجر رفاعى المطيري
وسميه صغير مبارك الرشيدي
وسن يوسف محمد الجسمي
وصال جاسم محمد النصرالله
وصايف فالح مطر المطيري
وضحه سعيد ناصر الزعبي
وضحه مجبل طليحان العتيبي
وضحه ناصر عوض سعيد
وضحى سعد بدر المطيري
وعد حسين علي العنزي
وفاء حامد محمد الرشيدي
وفاء مبارك ناصر الجميع العجمي
يسرى يحي حسن عسكر
يوسف على كرم شهاب
يوسف محمد صالح عياده

وزارة الشؤون االجتماعية
حسين على عبد المحسن القطان
حمود فرحان عبدالله العتيبي
حوراء عارف ابراهيم المطوع
فاطمه حسين محمد احمد المنصور
مشاعل مرزوق مطلق العازمي
منال جزاع فنيسان السعيدى

وزارة الصحة
أفراح ثويني دهش الفضلي
أالء حسن جاسم الشمري
أمنيه وليد هالل الدريويش
أنوار محمد شعيب بني زيد
ابتسام على يعقوب عريان
ابرار عدنان ابراهيم الحساوى
ابرار فاضل عبدالله محمد الهزاع
ابراهيم راشد ابراهيم الهولى
احمد محمد خلف محمد بنقله
اسماء ماجد غضيان الرحيلى
اشواق عبد الرحمن براك العازمي
االء عادل غلوم محمد
العنود خالد علي ارشيد
العنود كريدي هيف المتلقم
المها محمد عبد الله الهاجري
امل نزيل عواد عزيز
انفال حيدر محمد حيدر
ايمان رعد عبد المحسن المطوع
باسل ناصر محمد ارتى
بدر عذال عوض العنزي
بدريه راشد فالح العازمي
بشاير حسن حمد الدوسري
بيان عبدالرحمن علي الدخيل
بيبي خليل ابراهيم الخياط
تحرير زاهد زعل العنزي
تحرير على كريم العنزى
جمانه خالد محمد الكندري
حميده عبد الرزاق على دشتي
خالد محمد عزم الهاجري
خوله يوسف عثمان ابراهيم

دانة حسن محمد االنصاري
دانه سالم حسن الجاركي
دانه عادل احمد على
دانه عزيز مبارك العنزى
دانه محمد خلف البيشي
دانه معوض عايض العازمي
دالل نادر يوسف العيد
رحاب مناع بن حمدان الظفيرى
رقيه عبدالله علي قاسم
ريم حسيان ناحي المطيري
ريم سيف صعفق الخشاب
زكيه سعود عبد العزيز فهد
زهراء عبد الله عاشور ليري
زهراء منصور يوسف رجب
زينب سعد رباح الرشيدي
زينب على فرج العميري
ساره أسامه محمود صالح الصفي
ساره خالد فهد العجمي
ساره الفى مطرف المطيري
ساره مبارك جمعان الهرير
ساره ناصر محمد العجمي
ساره نهار محمد المطيري
سالم عوده سالم العورين
سلمان دعيج سلمان الشنيطى
سلمان محمد نصار الشريعان
سلمى صالح مصلح الديحانى
سميحه كامل مطر فالح
سهام عبيد عياده الرشيدي
شروق عادل رضا اليوسفي
شروق علي احمد الفيلكاوي
شمائل سالم عيسى العبد الهادي
شهد عيد محمد الحميداني
شيخه سالم خلف المسباح
شيماء محسن صليبى العنزى
ضياء سعيد عايد المطيري
طالع الفى غريب الحربي
طالل راشد عبداللطيف الرباح
طيبه نبيل احمد العثمان
عائشه صالح محمد الحمادي
عائشه عبود عبد الله العنزي
عبد العزيز عبد الله خضير شهاب
عبد العزيز مطلق دخين الصليلى
عبد الله حسين على العازمي
عبد الله حسين على محمد
عبد الله مبارك خليل الصالل
عبد الله ناجى عبد الله العلى
عبير خالد حسين عبد الله
عبير ناصر عبدالله العصفور
عثمان عبدالله عمر خليفوه
عذارى عواد عبد العزيز المويزري
على احمد حسن الحوسنى
على مهيدى االسود الرشيدي
عهد سعدون محمد العتيبي
عواطف سليمان حمد الدوسري
عيد حامد عيد الهدهود
غنيمه عبيد محمد العجمي
فاطمه سالم مسلم راشد
فاطمه صالح حسين بوعيسى
فاطمه فهد حسن العجمي
فايزه فرحان فهد الجنفاوى
فرح احمد جعفر جمعه
فهاد على عبيد المطيري
فهد سالم سعيد ابو رحمه
كوثر خالد عبدالله العتيبي
لطيفة ملفى مطيران الشمري
لطيفه قاعد عواد الشمري
ليلى جمعان عايض الرشيدي
ليلى صالح حبيب الخياط
مبارك سالم سبع مبارك
محمد خالد على كمال
محمد خليفه حديد الشمري
محمد عبدالله خميس العنزى
محمد على محمد الهولى
محمد مبارك اصويان العجمي
مريم حبيب عبد الرحمن نورى
مريم سيد رشاد السيد
مريم الفى صقر المطيري
مشارى محمود عبد الجليل الباقر
منار فارس مبارك الرشيدي
منال ابراهيم باقرى
منى عايد عيد الشمري
منى محمود مختار ميرزا
منيره محسن محمد المطيري
مها حمود محمود الرشيدي
مها محمد حرفان العازمي
مها منصور عازم الرشيدي
موضي عبد الرحمن الحسين
مى عثمان احمد الفوزان
ميثه يوسف عبد الله الحمادي
نوره ضيف الله سعود الماجدي
نوره عبداللطيف عبدالله الرباح
هاجر أحمد عيسى العود
هند جاسم سعود العدواني
هند وسمى صاوى الشمري

هيا خالد عبد العزيز العمران
هيا فضل دخيل العنزى
وجدان دهش سعد الدوسري
وصايف سعيد فجحان الهاجري
وطفه صالح خلف سالمه
ياسمين راشد علي آل سليم
ياسمين يوسف الشيخ العازمي
يوسف جزاء مجبل الديحاني

وزارة العدل
آمنه حيدر حسين الدشتي
أبرار جاسم مصطفى العبدالله
أصايل جاسم مجبل المطيري
أمجاد فراج برجس الدوسري
ابرار شاكر راشد العنزى
اتراف جابر سعود الهاجري
احمد يوسف احمد الضويحى
اسامه محمد مكى القالف
اسراء على عبدالعزيز مراد
اسماء وليد خالد الصالل
اسماء وليد خالد عبد الجبار
اسيل ناصر خلف الحماد
افراح نجم عبد الله علي
العنود عبد الله عيسى الخميس
العنود محمد عبد األمير النصار
امال سليمان مبارك سالم
امالك محمد محسن الشامرى
اميره مطلق محمد ساير الرشيدي
انوار خالد حسن المشهود
انوار فرج مبارك العازمي
ايات قاسم محمود حمدان
ايمان بدر عبد الله المحفوظ
ايمان شالش علي العنزي
بتول جمعه محمد الباذر
بتول محمد عبدالحميد الصفار
بدر هشام جاسم العميري
بشاير ابراهيم عبد الجليل ابراهيم
بشاير سعد فهيد العازمي
بلسم يوسف محمد صالح بهبهاني
جنان أحمد جاسم الخنفر
جوزه عبد الله فهيد العجمي
جوهره خليل محمود سليمان
حشان مهدى راشد هادى العجمي
حصه بدر عبد الرسول القالف
حصه حمدان هدمول العدواني
حصه عبد الله حمود العتيبي
حمد باسل على القطان
حمد عبيد حمد العجمي
حمود وليد حمود العياضي
حنين علي هليل المهندي
خلود على حمود الرشيدي
دانة محيل على الضفيري
دانه اسماعيل ابراهيم المطوع
دالل خالد حسن سالم الحمادي
روان صقر غانم الماجد الغانم
ريم شريد محمد الشتيلى
ريم مرزوق جعيالن الرشيدي
زينب شريف سيد دعير شرهان
زينب عبد المطلب سيد القالف
ساره حسين فالح الحربي
ساره سعيد علي المري
ساره محسن خميس العجمي
ساره محمد شتحان الظفيرى
سالي مجيد عبد الحميد صالح
سجى سالم غلوم قبازرد
سعده لهمود رويحل الشمري
سكينه عبد الله تراكمه
سلطان دوخى عطيه المطيري
سلمان مسلم جاسم الساعي
سلوى فالح حمود المطيري
سليمان صالح عبدالرحمن حسين
سناء ملوح رومي الحريجي
سهى احمد ابراهيم سالم
شريفه ابراهيم سعيد العرفج
شهد عليان حسين العنزى
شهد مجبل هادى العازمي
شهد محمد هجاج الجالوى
شهد ناجى صاهود الصليلى
شهله السيد هاشم الرفاعى
شيخه سعدي فهيد الضفيري
شيخه مطلق محمد ساير الرشيدي
صالح بطي مجبل عواد العازمي
طالل فهد حرمل العجمي
طيبه عبدالعزيز السماعيل
عايشه عايض شبيب الرشيدي
عبد الرحمن خالد عبد الله المشيطى
عبد الرحمن خالد علي حسن
عبد الرحمن مزيد على الصانع
عبد العزيز جزيل حمدان الشمري
عبد الله شاكر محمود مندني شهاب
عبد الله محمد عبد الله القناعى
عبدالعزيز احمد جمعه البلوشى
عبدالله عادل عباس عطاالله
عبدالله فيصل عبدالرحمن الفرهود

على ابراهيم على محمد
على جاسم محمد العليمى
علي رشيد عباس دشتي
عمر محمد عبد الله الرشيدي
عيسى محمد عبد الرزاق العميري
غاليه عبد العزيز الفي المطيري
غدير حمود مزيد العازمي
غدير ياسين علي الرمضان
غزالن عجيل مجالد الضفيري
فاطمة خالد عبد الرحمن الدويسان
فاطمه جابر دخيل العازمي
فاطمه حسن على المحميد
فاطمه حسن يوسف العمر
فاطمه راكان جابر العجمي
فاطمه سالم حمود الرومى
فاطمه على مزيد العدوانى
فاطمه مساعد ابراهيم السلطان
فجر عبد الناصر جمعه السناوي
فجر كامل محمد النيبارى
فرح عزران حمد الصبحان
فهد فوءاد يوسف العميري
كوثر حسن يوسف محمد على
مثايل غازى ضيف الله المطيري
محمد حمد بدر الرخيص
محمد فايز محمد البدهاوي
محمد مبارك دريس فرحان
محمد نصار سودان المطيري
مرزوقه حمود مهلهل الخصيلى
مريم خلف حميد الشمري
مريم عبدالله محمد احمد
مشاعل حمود نزال الشمري
مشعل عزيز نواف العنزى
مالك مبارك مناحي العازمي
منار حسين ابراهيم الشخص
منيره وليد علي االنصارى
منيه محمد جمعان الحريتى
مها عبد الله مرزوق الرشيدي
موضي علي يوسف المال
ميثه حمود ابراهيم العبيان
ناصر بدر حمد العازمي
ناصر رشيد علي العازمي
ناصر مصطفى محمد الكندرى
نايفه ضاوي مطلق العازمي
نجود جبير ناصر الفضلي
ندى طالل سليمان الشرهان
نور دغيم شبيب دغيم المطيري
نور ناصر رسمان مبارك
نور وليد عبد الله العمير
نوره سعود مبارك الدوسري
نوره على طامى العازمي
نوره مطلق طلق العازمي
نوره ناصر عبد الله العجمي
نوف فالح خالد العازمي
نوف محمد بريك الكثيري
نوف مرزوق محمد العازمي
هاجر خالد ذياب العازمي
هديل عبد الله على السهلى
هند حسين مناور المطيري
هيا خالد فراج العازمي
هيا سعد زيد العازمي
هيا مقذل مقنع العازمي
هيا هباش محمد السهلي
وضحه معكام ناصر العجمي
يوسف عبد العزيز عبد الله المدلج

وزارة الكهرباء والماء
احمد راشد عيد المطيري
بدر بالل ابراهيم بالل
حليمه يوسف علي عبد الرحمن
حمد عماد منصور المنصور
عبد الله هاشم على على
فيصل دغيم مجعد الرشيدي

وزارة المالية
أحمد محمد عبد الله العجمي
طاهر يوسف طاهر نقي
عبد الرحمن جاسم يوسف الكندرى
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ع ـب ــد الـ ـل ــه مـضـحــى
المطيري
ع ـبــد الــرح ـمــن يــوســف ع ـبــد الـعــزيــز
الشايع
عبد الله سعدون صعفق العازمي
عبد الله محمد سليمان السعيد
عبد المحسن مشرع مبارك الوسمى
على ابراهيم عيسى القطان
على احمد مبارك سرور
على جاسم عيسى المهنا
فهد خالد على العامر
فهد سعيد حميد العنزى
ماجد عوض مانع المطيري
مشعل هزاع مشعل الشعالنى
مى احمد عباس صالح
ناصر محمد ناصر دويع
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النجادة لـ ةديرجلا  :طرح نسب قبول «التطبيقي»
على الموقع اإللكتروني ...وال تغيير فيها
•

«قبول جميع الطلبة الكويتيين وفق اللوائح والقوانين والميزانية المحددة»
أحمد الشمري

قالت د .النجادة ،إن «الطاقة
االستيعابية للقبول نحو 18
ألف مقعد» ،الفتة إلى أن هذه
النسبة مطمئنة مقارنة بأعداد
خريجي الثانوية العام الحالي،
في ظل توجه الوزير العازمي
لمحاربة ظاهرة الغش.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت عـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
وا لـتـسـجـيــل فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب
د .رباح النجادة نسب االلتحاق
بمختلف التخصصات بالكليات
والمعاهد في «التطبيقي» للعام
ا لـ ــدرا سـ ــي  2019/2018لفئتي
الـبـنـيــن وال ـب ـن ــات ع ـبــر الـمــوقــع
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،حـ ـت ــى ي ـت ـس ـنــى
لـلـطـلـبــة ال ـت ـس ـج ـيــل لــال ـت ـحــاق
ً
بــالــدراســة اع ـت ـبــارا مــن السبت
 9ال ـج ــاري ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه «ال
ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي ن ـس ــب الـ ـقـ ـب ــول عــن
ً
الـعــام الــدراســي السابق ،فضال
عن أن هناك تخصصات تتطلب
اجـتـيــاز اخ ـت ـبــارات ال ـق ــدرات أو
المقابلة الشخصية».
وذكرت النجادة ،في تصريح
صحافي ،لـ «الجريدة» أمس ،أن
الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـقـبــول حــددت
آلية جديدة في استقبال جميع
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن وفـ ـ ـ ــرز م ـل ـفــات ـهــم
وقبولهم على فصلين دراسيين
ل ـم ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات م ــرة
ً
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن الـ ـط ــاق ــة
االستيعابية للقبول تصل إلى
نـحــو  18أل ــف مـقـعــد ،الفـتــة إلــى
أن الطاقة االستيعابية مطمئنة
للقبول مقارنة بأعداد خريجي
الثانوية العام الحالي ،في ظل

تــوج ـهــات وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
بشأن محاربة ظاهرة الغش.
وأوض ـ ـ ــح أنـ ـه ــا ت ـس ــاه ــم فــي
تقليل التسرب الطالبي ،والتي
ت ـك ـل ــف ال ـ ــدول ـ ــة مـ ـب ــال ــغ هــائ ـلــة
على الطلبة ،فضال عن وصول
طلبة أكفاء قادرين على دراسة
تخصصات الهيئة.
وأش ــارت الـنـجــادة إلــى قبول
جميع الطلبة الكويتيين وأبناء
ال ـكــوي ـت ـيــات وم ـعــام ـلــة كــويـتــي
ً
وفقا للوائح والقوانين الخاصة
ب ـس ـيــاســة ال ـق ـب ــول وال ـم ـيــزان ـيــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ،م ـب ـي ـنــة أن الـلـجـنــة
العليا للقبول ح ــددت نسبة ال
تزيد على  5في المئة لقبول غير
الكويتيين مــن إجـمــالــي أع ــداد
المقبولين في العام القادم.
وبـيـنــت أن ــه سيتم رف ــض أي
طـ ــالـ ــب قـ ـب ــل ف ـ ــي الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـم ـم ــاث ـل ــة ،سـ ــواء
ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت أو ال ـب ـع ـثــات
الــداخـلـيــة أو ال ـخــارج ـيــة ،حيث
يـ ـ ــوجـ ـ ــد ربـ ـ ـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــات ،الف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«التطبيقي» تعتبر آخــر محطة
لقبول الطلبة.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ت ـقــديــم طلب
االل ـت ـحــاق لـلـشـهــادات الحديثة

ً
اع ـت ـب ــارا م ــن ي ـنــايــر  2016ومــا
بـعــده ،وأمــا الـشـهــادات القديمة
ف ـمــوعــدهــا اع ـت ـب ــارا م ــن يـنــايــر
 2015وما قبله.
وذكـ ــرت ال ـن ـجــادة أن الـفـئــات
ال ـم ـس ـمــوح ل ـهــا بــال ـت ـقــديــم هي
 5ف ـئــات :الـفـئــة األول ــى  G1هــي:
كــوي ـتــي ،ق ــرار مـعــامـلــة كــويـتــي،
أبناء الكويتيات ،أبناء الشهداء
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
وأب ـن ــاؤه ــم وزوج ــات ـه ــم ،بينما
ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة  G2ه ــي :الـمـنــح
الحكومية ،منح وزيــر التربية،
م ـ ـنـ ــح م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ،الـ ـ ـ ــزوج
كويتي محدد الجنسية ،الزوجة
كويتية محدد الجنسية ،أبناء
الـعـسـكــريـيــن م ـحــدد الجنسية،
أ ب ـ ـنـ ــاء وأزواج أ ع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
التدريس في الهيئة.
وأضــافــت «أم ــا الـفـئــة الثالثة
 G3ف ـه ــي :أب ـن ــاء الـعــامـلـيــن في
الهيئة محدد الجنسية ،الزوج
كــويـتــي غـيــر م ـحــدد الجنسية،
أب ـن ــاء الـعـسـكــريـيــن غـيــر مـحــدد
الجنسية ،بينما الفئة الرابعة
 G4تـخــص أ ب ـن ــاء دول مجلس
ً
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وأخـ ـي ــرا
الفئة الخامسة  G5تخص أبناء
الـ ــوافـ ــديـ ــن مـ ــن دول ال ـع ــرب ـي ــة،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ك ــل ف ـئــة م ـح ــدد لها

رباح النجادة

ن ـ ـسـ ــب الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
التخصصات للقبول».
ونـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
ق ــراء ة التعليمات الموضوعة
عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ل ـم ـعــرفــة
الـمـسـتـنــدات الـمـطـلــوبــة مــن كل
فـ ـئ ــة إذا وج ـ ـ ـ ــدت ،داع ـ ـيـ ــة إل ــى
ضرورة تحديد الرغبات حسب
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات ،وقـ ـ ـ ـ ــراءة ش ـ ــروط
التخصصات إذا تتطلب اختبار
قـ ـ ـ ــدرات ل ـت ـح ــدي ــد م ــوع ــد عـلــى
النظام ،وحضور الموعد لتأدية
االختبار ،حيث إن االختبارات
شرط للقبول ،متمنية التوفيق
لجميع المتقدمين.
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أكاديميا

«اتحاد التطبيقي» :استياء طالبي
من عمادة «التربية األساسية»
ً
«الكلية فتحت شعبا لتنفيع األساتذة المقربين
ك ـشــف االتـ ـح ــاد ال ـع ــام لطلبة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب أن هـنــاك
ً
ً
اسـ ـتـ ـي ــاء ط ــابـ ـي ــا كـ ـبـ ـي ــرا ت ـجــاه
عـمــادة كلية التربية األساسية،
لعدم اكتراثها بمستقبل الطلبة
بــاسـتـثـنــاء الـعـمـيــد الـمـســاعــد د.
ش ــاف ــي ال ـم ـح ـب ــوب ال ـ ـ ــذي يـفـتــح
ب ــاب ــه ل ـل ـط ـل ـبــة وي ـس ـع ــى ج ــاه ــدا
ل ـم ـســاعــدت ـهــم قـ ــدر اس ـت ـطــاع ـتــه،
إضــافــة لرئيس وموظفي مكتب
التسجيل الذين يبذلون طاقتهم
لمساعدة الطلبة و عـلــى رأسهم
مريم البديوي وطارق العوضي.
وقال بيان صادر عن االتحاد
أم ـ ــس إن عـ ـم ــادة ال ـك ـل ـيــة قــامــت
بمحاباة بعض األســاتــذة وفتح
شعب دراسية ال يحتاجها الطلبة
وه ــي لـمـجــرد «تـنـفـيــع» زمالئهم
الـمـقــربـيــن فـقــط دون الـنـظــر لما
يعانيه الطلبة مــن أزمــة الشعب
المغلقة التي يحتاجها الطالب
فعليا لمساعدته على التخرج.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان أن ـ ــه «س ـبــق
لالتحاد أن حذر من تلك المحاباة
لألساتذة ،وطالب بتوجيه تعزيز
الميزانية في مسارها الصحيح
لمساعدة الطلبة على التخرج ،إال
أن عمادة الكلية وبالتعاون مع
بعض األقسام العلمية اعتبروا
ت ـعــزيــز ال ـم ـيــزان ـيــة م ـج ــرد كيكة
ي ـجــب تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى األح ـب ــاب

والمقربين دون النظر لمصلحة
الطلبة أو مستقبلهم الــدراســي،
حيث لم يشفع لدى عمادة الكلية
وجــود حــاالت فــي أمــس الحاجة
ل ـف ـت ــح شـ ـع ــب دراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـتــافــي
استنفادهم مدة البقاء والفصل
من الكلية ،وتم توجيه الميزانية
لـ ـفـ ـت ــح شـ ـع ــب دراس ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـي ـســت
أولوية للطلبة المتوقع تخرجهم
والطلبة المنذرين ،وكان األجدر
فتح شعب مواد التخرج والشعب
الـســابـقــة لـلـتـخــرج وال ـ ــورش ألن
تلك الـمــواد تساعد الطلبة على
التخرج».
وأشــار البيان إلــى أن االتحاد
ت ـ ـل ـ ـقـ ــى شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاوى م ـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
وتـ ـ ـس ـ ــاؤالت عـ ــن م ـب ــال ــغ ت ـعــزيــز
ال ـم ـيــزان ـيــة ف ــي ظ ــل ع ـجــزهــم عن
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــررات ال ـ ــازم ـ ــة
لتخرجهم ،وقالوا إنهم تواصلوا
مـ ــع ال ـم ـس ـج ــل ال ـ ـعـ ــام بــال ـه ـي ـئــة،

فأفاد بأن عميد الكلية ورؤســاء
األق ـس ــام هــم الـمـعـنـيــون بتوزيع
ال ـم ـيــزان ـيــة وت ـح ــدي ــد ال ـم ـق ــررات
التي يجب فتحها ،وبنفس الوقت
ع ـمــادة الـكـلـيــة ت ـقــول للطلبة إن
عمادة التسجيل بالعديلية هي
المسؤولة».
ول ـفــت إل ــى أن «ال ـب ـعــض ألـقــى
ب ــال ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد وأنـ ــه
الـمـســؤول عــن فـتــح الـشـعــب رغــم
أن دور االتحاد ينحصر في نقل
هموم الطلبة إلدارة الهيئة فقط
وال ـض ـغــط لـتـحـقـيــق مصالحهم
وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي وض ــع الـحـلــول
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـت ـل ــك ال ـص ـع ــوب ــات
التي تواجه الطلبة» ،مستغربا:
«ل ـكــن كـيــف ي ـش ــارك االت ـح ــاد في
وض ــع ال ـح ـلــول ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ترفض فيه العمادة التعاون مع
االتحاد وأبوابها مغلقة في وجه
الجميع».
وطــالــب الـبـيــان إدارة الهيئة،
ممثلة في مديرها العام د .علي
المضف ،وكــذلــك أعـضــاء اللجنة
التعليمية في مجلس األمة ،بفتح
تحقيق حــول تلك الــوقــائــع التي
ال تتماشى مع القيم األكاديمية
بحال من األحوال ،والتي تنعكس
سـلـبــا عـلــى الـمـسـيــرة الــدراس ـيــة
للطلبة.

إضافات
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السوق الخليجية المشتركة!
د .عبد المالك خلف التميمي
ندعو االقتصاديين من أبناء المنطقة الذين لهم اهتمامات
خليجية مشتركة ،ويؤمنون باتحاد دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية أن يبادروا بطرح وجهة نظرهم بشأن سوق
العمل العربي المشترك سواء من خالل منتدى التنمية أو غيره.
إن الحديث عن العمل العربي المشترك حديث له تاريخ طويل،
ويقود إلى إثارة المشكالت االقتصادية والسياسية وغيرها.
ً
وب ــدء ا مــن ميثاق الجامعة العربية ال ــذي ال ي ــزال فــي العناية
المركزة ،وقد طالت مدة بقائه فيها ،هناك نصوص حول العمل
المشترك ،والسوق المشتركة في وثائق تأسيس الجامعة العربية،
وتــأسـيــس مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة ،ع ــدا بعض
االتفاقيات الثنائية بين عدد من الدول العربية.
وطــرح مثل هذا الموضوع في الوقت الحاضر يبدو للبعض
أنه غير مناسب ،فاألمة تعج بالمشكالت السياسية والصراعات
الميليشياوية ،بيد أن البعض يرى ،ومنهم كاتب هذه الكلمات ،أنه
ال بد من طرح ومناقشة القضايا االستراتيجية؛ مثل مسألة السوق
الخليجية المشتركة ،وأن تأخير قيامها ثالثة عقود منذ تأسيس
مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مدة طويلة.
فاألسس التي تقوم عليها فكرة المشروع متوافرة بين دول
مجلس التعاون وهي:
أوال :اإلرث االقتصادي التاريخي المشترك بين إمــارات ودول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية بر وبحرا في مجال التجارة
وغيرها.
ثانيا :اعتماد دول الخليج العربية أساسا على عائدات النفط،
المورد الوحيد الذي يدفع هذه الدول لإلسراع في تنفيذ مشروع
السوق المشتركة.
ثالثا :عــدم انتظار حل المشكالت البينية حتى يبدأ التفكير
في إقامة ذلك المشروع ،وبدأ المشروع ببعض الخطوات ولكنها
تعثرت وطال أمد حلها.
رابـعــا :أن الحكومات والقطاعات الخاصة يجب أن تبادر في
العمل لبناء السوق المشتركة.
خامسا :أن تجارب الدول الصغيرة األخرى يجب أن تكون حافزا
لتحقيق المشروع ،ونحتاج إلى دراسة تجارب اآلخرين في العمل
االقتصادي المشترك.
سادسا :أن أوضاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
البينية أقرب لتحقيق ذلك المشروع من أي عالقات عربية لتماثلها
وضرورتها.
سابعا :أن االكتفاء الذاتي الذي يلجأ إليه االقتصاديون في كل
دولة خليجية ال مبرر له ،وكاتب هذه األسطر ليس اقتصاديا لكن
له اهتمامات في القضايا االستراتيجية.
ثــامـنــا :لنعكس ال ـصــورة بــأن يـكــون مــد الـجـســور االقتصادية
وسـيـلــة تـســاهــم فــي حــل الـمـشـكــات الـسـيــاسـيــة ،فحتما ستكون
الحالة أفضل.
تاسعا :على اإلعــام ومجالس األمــة والشورى بــدول المنطقة
االهتمام بهذه القضية ،فهذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من مقال
للتركيز عليه ،وقد تكون الكتابة فيه تغريدة خارج السرب ولتكن.
وفي هذا اإلطار ندعو االقتصاديين من أبناء المنطقة الذين لهم
اهتمامات خليجية مشتركة ،ويؤمنون باتحاد دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية أن يبادروا بطرح وجهة نظرهم سواء من
خالل منتدى التنمية أو غيره.
ويبقى سؤال :السوق الخليجية المشتركة كيف ومتى؟

عندما يتحول الدستور
إلى شاهد زور!
محمد واني *
لن يستطيع العراق الخروج من مشاكله الكثيرة وأزماته
العميقة من خالل عقد اتفاقات وتحالفات سياسية دون الرجوع
إلى الدستور وتطبيق ما جاء فيه كما هو ال كما تريده تلك
األحزاب ،وتنتقي منه ما يوافق مصالحها الطائفية الضيقة.
كتب دستور العراق وأقرته شعوب العراق عام  2005في استفتاء
جماهيري ليطبق ،وخـصــوصــا الـمــواد المهمة الـتــي يتوقف عليها
مصير العراق المستقبلي مثل المادة  140الخاصة بمعالجة األراضي
المتنازع عليها بين بغداد وأربيل ،والتي تقضي بعودة المهجرين
الكرد الذين طردهم نظام البعث السابق من خالل عمليات التعريب
إلى نصابها ،والمادة
والتهجير القسرية إلى أراضيهم ،وإعادة األمور ّ
 119التي تقضي بتشكيل األقاليم ،فلو طبق "السنة والشيعة" اللذان
يكونان غالبية عرب العراق ،هذه المادة المهمة وأنشأ كل واحد منهما
إقليمه الخاص ،وعاشا باألسلوب الذي يرتئيانه والمبدأ الذي يعتقدانه
ضمن عراق اتحادي فدرالي ،لما اتسعت الهوة بينهما ،وتورطا في
حــرب أهلية طائفية فــي عامي  2006و 2007والـتــي ذهــب ضحيتها
مئات اآلالف.
ال بد للطرفين من إدراك حقيقة في غاية األهمية ،وخصوصا بعد
أن سالت الدماء بينهما ،وهي أنهما ال يستطيعان العيش معا ضمن
مجتمع واحــد وحياة مشتركة واحــدة في ظل حكومة يهيمن عليها
أحدهما ويفرض فيها أجندته الطائفية ،تحت أي حجة من الحجج
سواء األكثرية السكانية أو األغلبية السياسية التي يروج لها ائتالف
رئيس الوزراء السابق (المالكي) أو األغلبية الوطنية التي يرفع شعارها
زعيم ائتالف الحكمة (عمار الحكيم) ،ولكن تعنت األحــزاب الشيعية
وإصرارها على عدم تطبيق الدستور وإعادة الحكم المركزي القوي
إلى الدولة في ظل هيمنتها المطلقة ،جعل العراق يعيش أزمة دائمة
وصراعا مستمرا.
ربما أدرك المشرع العراقي عندما كتب الدستور طبيعة ّالتناقضات
الصارخة بين المكونات الثالثة الرئيسة في العراق "السنة والشيعة
والكرد" ،لذلك شدد على أن يكون النظام السياسي في العراق نظاما
اتحاديا يتكون من أقاليم عدة ،وقد طالب الرئيس السابق للمجلس
األع ـل ــى اإلس ــام ــي ال ــراح ــل عـبــدالـعــزيــز الـحـكـيــم م ـ ــرارا ،وم ـعــه بعض
القوى الشيعية بتشكيل إقليم للشيعة في الجنوب على شاكلة إقليم
كردستان ،ولكن جوبه طلبه بالرفض القاطع من األحزاب السنية التي
اعتبرتها محاولة لالنفصال وتقسيم الـبــاد ،ولكن عندما خاضت
ص ــراع السلطة مــع ائـتــاف دول ــة الـقــانــون الحاكم وأخفقت أن تكون
شريكا حقيقيا في الحكم ،وفــي صياغة الـقــرارات المصيرية للبالد،
وتيقنت أنها تخرج من "المولد بالحمص" كما يقولون ،أخذت ّ
تغير
ّ
استراتيجيتها وتنادي بإنشاء إقليم سني وفق ما جاء في الدستور،
ولكن بعد فــوات األوان وبعد أن تمكنت السلطة الطائفية من إحكام
قبضتها الحديدية على مرافق الدولة واالنفراد بالحكم.
مهما ادعــت األح ــزاب الشيعية الحاكمة ،على اخـتــاف تنوعاتها
السياسية الوطنية الـعــراقـيــة ،وعــزفــت على أوتــارهــا ،فــإن تجربتها
ال ـمــريــرة فــي الـحـكــم مـنــذ ع ــام ّ ،2003ومـسـيــرتـهــا الـطــويـلــة فــي إث ــارة
األزمات والصراعات المستمرة مع السنة والكرد من خالل ميليشياتها
المسلحة ،تؤكد أنها تعمل وفق أجندة سياسية ومذهبية مدروسة
ومنظمة لتكريس الهيمنة على البالد.
ولن يستطيع العراق الخروج من مشاكله الكثيرة وأزماته العميقة
من خالل عقد اتفاقات وتحالفات سياسية دون الرجوع إلى الدستور
وتطبيق ما جاء فيه كما هو ال كما تريده تلك األحزاب ،وتنتقي منه ما
يوافق مصالحها الطائفية الضيقة .العراق بلد معقد ومتشابك ال يشبه
أي بلد آخر في المنطقة ،يجب أن يقاد بالتوافق والشراكة بين مكوناته
الثالثة الرئيسة ،وغير ذلك ليس إال خداعا وضحكا على الذقون!
* كاتب عراقي
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د .مناور بيان الراجحي

وقفة مع التعليم

أرجوحة :غبقة «الوحدة الوطنية» ...والمرحوم أبوفوزي
من يعرفني عن قرب يعلم أنني أرفض جميع
الــدعــوات والغبقات وغيرها مــن المناسبات
فــي الـشـهــر الـفـضـيــل ،وه ــذا األم ــر تعلمته من
والدي ،أطال الله عمره وعمر "شيبانكم" ،نحن
ال نـعـتــرض عـلــى تـلــك الـمـنــاسـبــات ،فالكويت
جبلت على ذل ــك ،لكننا ال نحبذها ،ولـنــا في
ذلك أسبابنا التي يمكن توضيحها بأمرين:
األول أننا ولله الحمد متواصلون مع أقاربنا
طوال العام وليس في الشهر الفضيل فحسب،
واألمر اآلخر كي ال نلبي دعوة كريم ونتخلف
عــن دع ــوة كــريــم آخ ــر ،ومــن هــذا الـبــاب أصبح
أحبابنا من ذوي الخبرة ال يدعوننا بصورة
مباشرة ،ونحن ندعو الله لهم في صالتنا بأن
يتقبل منهم هذا العمل الجميل.
هذه المقدمة أراها ضرورية ألكون منصفا
بما أقوله في الجزء القادم عن غبقة "الوحدة
والــوطـنـيــة" ،فبعد التصريح الــذي انتشر في
ال ـســوشــال مـيــديــا عــن بــدايــة "دي ـ ــوان الــوحــدة
الــوط ـن ـيــة" وم ـه ـنــدس ه ــذا ال ـتـج ـمــع الــوطـنــي
الـمــواطــن الـصــالــح الـمــرحــوم سعد المعطش،
أح ـب ـب ــت أن أخـ ــاطـ ــب األحـ ـ ـب ـ ــاب واألص ـ ـحـ ــاب
واألصدقاء من خالل صفحات جريدة "الجريدة"
ً
ال ـغ ــراء؛ ب ــأن ه ــذه الـغـبـقــة تختلف تـمــامــا عن
غيرها مــن الغبقات ،ذلــك ألننا عشنا تكوين
هذا التجمع منذ كان فكرة في صيف عام ،2010
ودشن في شهر سبتمبر من العام نفسه.
فبعد التراشق غير المستحب مــن بعض
نـ ــواب األمـ ــة ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ح ـيــث ك ــان ذلــك
يحصل ألول مرة في العمل السياسي الكويتي،
وك ــان ــت تـ ـف ــوح رائـ ـح ــة ال ـف ـئ ــوي ــة وال ـطــائ ـف ـيــة

والقبلية ،كــان حالنا حــال الجميع ،مراقبين
محليين فـقــط حـتــى دخـلـنــا بـعـمــق ف ــي كلمة
األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله ،طيب الله
ثراه" ،كل مواطن غفير" ،وأتذكر كلمة المواطن
الـصــالــح سـعــد المعطش "ال خـيــر فينا إن لم
نعمل لوطننا شيئا" ،فقلنا ماذا نستطيع يا
أبــا صالح إذا كانت الحكومة بــل الحكومات
المتعاقبة لم تستطع إيقاف هذا التراشق؟ قال
رحمة الله عليه" :نستطيع أن نعمل ونعمل ما
لم تستطع حكومات العالم عمله ،فالحكومات
تعمل بالسياسة البذيئة (فرق تسد) ،أما نحن
فـتـعــالــوا نـعـمــل بـسـيــاســة (ج ـمــع ت ـعــد) نجمع
اإلخوان المتراشقين تحت سقف هذا الديوان،
ونعد العدة ليوم تحتاجنا فيه الكويت قبل أن
نتفرق وتذهب ريحنا.
م ــن ه ــذا ال ـي ــوم ســأغ ـيــر اس ــم ال ــدي ــوان من
"ديوان المعطش" إلى ديوان "الوحدة الوطنية"،
أيديكم معي فأنا عازم وحازم بأن أعمل طول
حياتي بسياسة (جمع تـعــد)" ،رحمك الله يا
أبا صالح فقد جمعتنا في حياتك وجمعتنا
ً
بعدها ،فكنت نبضنا وكنت شعارنا جميعا
(جمع تعد).
نحن يا سادة نحتاج أن نجتمع ونستمع
لـبـعـضـنــا ،ن ـح ـتــاج أن ن ـعــد أنـفـسـنــا ل ـيــوم قد
نـكــون أح ــوج لكلمة طيبة أو دع ــاء مستحب،
فــدنـيــانــا نـحــن األفـ ــراد فــانـيــة والـكــويــت باقية
بعدنا ،فاتركوا تلك الدعوات النتنة التي نهى
عنها خير البرية ،صلى الله عليه وسلم ،وهذا
السبب هو الذي جعلني في مقدمة المجتمعين
في تلك الغبقة (جمع تعد) ،فاجلعونا نجمع

أ .د .فيصل الشريفي

القلوب على حب الوطن والوالء لترابه والطاعة
لحكامه واالحترام لكباره ،فإنها والله عبادة ال
تضاهيها عبادة.
المرحوم العم أبوفوزي:
قبل أكثر من سبعة عشر عاما وبالتحديد
عــام 2001م وكــان ذلــك فــي الــواليــات المتحدة
األميركية عرفت العم المرحوم بإذن الله السفير
خليفة المسلم ،عرفت فيه الوقار ،وعرفت فيه
الطيبة والكرم ،والعلم والنصيحة واإلرشــاد،
عرفت فيه كل الصفات الجميلة ،وكان أجملها
تلك الضحكة التي ال تفارق شفتيه ،حيث كان
يمازح الصغير قبل الكبير رغم كبر سنه.
كـنــت عـنــدمــا أزوره يـتــذكــر األيـ ــام الـحـلــوة
ال ـتــي قـضـيـنــاهــا ،وي ـس ــأل ع ــن ك ــل األص ـحــاب
باالسم ،يسأل واالبتسامة ال تفارق محياه رغم
مالمح التعب واإلجـهــاد البادية عليه نتيجة
المرض ،لكنني كنت أشعر أن تلك االبتسامة
تلونت بالمرض ،بابا خليفة أبناؤك (مناور،
عبدالوهاب ،خالد ،عبدالعزيز ،فطيس ،نراسي)
يقرئونك السالم ،داعين الله تعالى أن يرحمك،
في وحدتك َّ ويغفر لك:
ويكون معك َّ
"اللهم يا حنان ،يا منان ،يا واسع الغفران،
اغفر له وارحمهّ ،وعافه واعف عنه ،وأكرم نزله
ووسع مدخله ،ونقه من الذنوب والخطايا كما
َّ
ينقى الثوب األبيض من الدنس ،اللهم اجعل
ً
قبره روضة من رياض الجنة ،اللهم أبدله دارا
ً
ً
ً
خ ـيــرا مــن داره وأه ــا خ ـيــرا مــن أه ـلــه ،وب ــارك
منزله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن
عذاب النار يا رب" .إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد جمعة الياسين

faisal.alsharifi@hotmail.com

نسبة النجاح لهذا العام وصلت إلى  %67.5فقط،
بسبب تفعيل قرار الئحة الغش ،مما يدل على أن هناك
مشكلة لها عالقة بمكونات التعليم األخرى ،وألجل ذلك
نتمنى أن تكون لدى وزارة التربية الرؤية إلصالح منظومة
التعليم والوقوف على متطلبات النهوض بالعملية
التعليمية برمتها.
ّ
قـ ـ ـ ـ ـ ــم ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ الـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــا
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم أن ي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ر سـ ـ ـ ـ ــوال
هذا البيت المشهور في مطلع قصيدة أمير الشعراء أحمد
شوقي التي ألقاها في حفل نــادي المعلمين العليا ،وذلك
لبيان قيمة المعلم ،ربــط فيه أمـيــر الـشـعــراء مهنة التعليم
بعمل األنبياء كما جاء في بقية القصيدة بديوان "الشوقيات".
ليتك يــا أمير الشعراء بيننا اآلن لترى صــدى قصيدتك
وكيف يتغنى بمعانيها مجتمع اليوم ،فحديثي يا أمير موجه
ً
لك ولتعرف أي خط سلكه البعض ،فقد حفظوا قصيدتك لفظا
دون اكتراث بمهنة التعليم ودورها في بناء المجتمع ،بعدما
صار التعليم وسيلة للربح على حساب القيم.
في الماضي كان للمعلم تقدير ،وكانت األسرة تحرص على
غرس قيمة االحترام في نفوس األبناء ،بل إن أولياء األمور
ً
دائما في صف المعلم ،وفي المقابل تجده يقدر هذه الثقة
بحرصه على أداء مهمته على أكمل وجه ،وحتى عند قسوته
تجد الحب بينه وبين طلبته ،ألنها لم تكن بدافع االنتقام،
الخالصة المعلم والطالب وجهان لعملة واحدة وهما نتاج
البيئة التي يعيشان فيها.
تراجع أو تطور التعليم يعودان لمجموعة من العوامل
(الطالب ،المعلم ،األسرة ،المدرسة ،المجتمع) ولكن في نظري
وفي نظر الكثيرين أن المسؤولية تقع بالدرجة األولى على
المجتمع الذي وضع التعليم في أدنى درجات اهتمامه بالرغم
من الديكورات التي يضعها عليه؛ من إنشاء مجالس عليا
ومجالس لضبط الجودة ،ومجالس كهذه هي لزوم البهرجة.
فــي الكويت يعد مـعــدل اإلنـفــاق على التعليم األعـلــى في
العالم ،ويدخل ضمن مصاف الدول المتحضرة ،لكن النتيجة
على مستوى قـيــاس مــؤشــرات األداء تضعها فــي المراتب
المتأخرة ،فالصورة السوداوية للتعليم بطلها األول المجتمع
الذي ساهم وبشكل كبير في وأد التعليم في وطننا العربي،
فالطالب يقضي أكثر من اثنتي عشرة سنة غير مرحلة رياض
األطـفــال ،والمحصلة ال يستطيع تجويد آيــة من الـقــرآن ،أو
كتابة فقرة بدون أخطاء إمالئية ،أما في الرياضيات والعلوم
ّ
فحدث وال حرج ،ناهيك عن بقية المواد األخرى.
َّ
اليوم وزارة التربية فعلت الئحة كإجراء تنظيمي ،كشفت
بعض الخلل في منظومة التعليم ،لكنها غير كافية وتحتاج
إلى مجموعة من اإلجراءات األخرى ،وفي مقدمتها مراجعة
شاملة للمناهج الدراسية ،وعمل مسح ميداني للوقوف على
قدرة المعلمين على إيصال المادة الدراسية للطالب ،ومن
ً
ثــم الـقـضــاء على ال ــدروس الخصوصية الـتــي ال تقل خطرا
عن الغش.
نسبة النجاح لهذا العام وصلت إلى  %67.5فقط ،بسبب
تفعيل قرار الئحة الغش ،مما يدل على أن هناك مشكلة لها
عالقة بمكونات التعليم األخرى ،وألجل ذلك نتمنى أن تكون
لدى وزارة التربية الرؤية إلصالح منظومة التعليم والوقوف
على متطلبات النهوض بالعملية التعليمية برمتها؛ لذلك
يجب أن تقدم استراتيجيتها للنهوض بالتعليم كشريك
استراتيجي في التنمية.
ً
أخيرا نبارك ألبنائنا الخريجين نجاحهم ،ونسأل الله لهم
التوفيق في خدمة وطنهم ،ونطلب من مؤسسات التعليم
التكثيف مــن برامجها التثقيفية فــي توجيه الطلبة نحو
التخصصات التي تحتاجها الكويت في السنوات القادمة.
ودمتم سالمين.

الوقت المناسب لبدء الحوار
من الجيد أن نبتعد عن المشاحنات واالحتكاك أو الدخول في مناقشات
األمــور اليومية التي ال تقدم وال تؤخر ،إذ يعتقد الكثير أننا أشخاص
سلبيون أو منطوون على أنفسنا حين ال نناقش ،في حين نجد هناك من
يتدخل في المناقشات بشكل مباشر ،ويلتفت إلى كل كبيرة وصغيرة،
ويسارع حين يعم السكون في البحث عما يحثه على فتح باب النقاش
مرة أخرى ،والكثير يقول عنه ثرثار أو نسميه بالعامية (قرقي).
ً
وهناك بعض األشخاص يركزون في كالمهم تركيزا شديدا يحتاج إلى
مزيد من التوضيح والشرح ليفهمه السامع ،ومقابل هذا هناك نوع عكسي
ألشخاص يطيلون الكالم بغير داع ،مع أنه يمكن تلخيصه بدون جهد.
وال شك أن أغلبنا يشده الحديث ويحاول أن المشاركة في الموضوع
بشكل مباشر ،لتوصيل وجهة نظره بطريقة واضحة ،ولكن هناك من يرغب
في المشاركة لجلب النظر إليه فقط ،فيشارك دون معرفة لكي يقول لنا "أنا
هنا" .ومن المهم جدا االنتباه لوقت الحديث ومجاله وموضوع النقاش،
لوجود من يرغب في االستفادة من كمية المعلومات التي ستطرح فيه،

لذلك ال بد أن نتعلم اختيار الوقت لنبدأ ،وللكالم من الناحية االجتماعية
أكبر األثر في بناء أجمل وأروع العالقات ،فحسن اختياره ومراعاة ظروف
اآلخرين وأحوالهم ونفسيتهم كلها كفيلة بأن تبنى وتعمر وتوطن وتؤلف
بين القلوب.
الكالم المفيد المرتبط بمعلومات مفيدة هادف ويصل بنا إلى مبتغانا
من تجميع وتدوين للمعلومات التي ستفيدنا في المستقبل بالتأكيد ،لكنه
يفقد فائدته إذا تأخر عند االحتياج إليه وبقي حبيس الصدر ،فتضيع
الفرصة تلو األخرى على صاحبه ،ويبقى مكانه منكمشا ،فلنختر الوقت
والمكان المناسبين للحديث ،ألن ذلك سيجعلنا نجوما تتالأل في السماء
يرغب الكل في استمرار حديثنا ومناقشتنا.
لكم أنتم:
إذا أخــذت باألسباب التي تفتح لك أبــواب الحياةّ ،
ثم تأخرت النتائج
ً
ّ
قليال ،فكن على يقين أن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال.
و"ظنكم لكم وحسن نيتي لي ورب البيت كريم".

المستنير
دانة الراشد
أنا اإلنسان المستنير ،تعلمت الحضور والتسليم من
الطفل ،فأصبحت حياتي أكثر سالسة ،رأيت شقاء
فاخترت الرفق
المقاومة الذي يعيشه اإلنسان الحديثُ ،
واللين ،رأيت أثر كل فعل أقوم به وكل نية أبطنها على
أرض الواقعّ ،
فطهرت قلبي وأحسنت لذاتي ولآلخرين،

وتقبلت إنسانيتي وسامحت نفسي على هفواتها.

إريك براتبيرغ وتيم مورر*

كيف تستعد السويد لحماية انتخاباتها من القرصنة الروسية؟
مــع احـتــدام الحملة االنتخابية الفرنسية،
ذكر فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أنه تعرض لـ"أخبار كاذبة" من وسائل اإلعالم
ّ
وتحول إلى ضحية "مئات إن لم نقل
الروسية،
عبر اإلنترنت من داخل روسيا.
الهجمات
آالف"
ُ
ً
وفي واشنطن ،فرضت أخيرا عقوبات على
ً
 19روس ـيــا اتـهـمــوا بــالـتــدخــل فــي االنـتـخــابــات
ّ
األميركية عام  ،2016وبتنفيذ هجمات "مخربة"
عبر اإلنترنت .صحيح أن الكرملين ينكر التدخل
فــي أي انـتـخــابــات خــارجـيــة وأن بــوتـيــن يؤكد
أنــه "مــا من أمــر لمناقشته" ،إال أن هــذا ال يبدد
المخاوف.
بما أن السويد ستنتخب في شهر سبتمبر
ً
رئيس وزراء وبرلمانا جديدين ،فقد بدأت تعمل
بجد لتحرص على بقاء عملية اقتراعها بعيدة
عن أي تدخل ،فللسويد ،التي يبلغ عدد سكانها
 10ماليين نسمة ،أسباب وجيهة لتتخذ تدابير
احتياطية ،ففي عام  2014ابتعدت عن موقفها
ً
ّ
وتحولت رسميا إلى "شريك
الحيادي التاريخي
ّ
محسن" لحلف شمال األطلسي (الناتو) الذي
ً
يعتبر ضم القرم إلى روسيا عمال غير مشروع،
كذلك تحدث المسؤولون عــن ازدي ــاد عمليات
القرصنة ونشر األخبار الكاذبة.
بعدما شهد المسؤولون السويديون تعرض
االنتخابات في دول أخرى في الغرب للهجمات
عبر اإلنترنت واألخبار الكاذبة ،بدأوا يتعاطون
بجدية مع احتمال حدوث تدخل روسي؛ لذلك
ّ
تحولت حماية نظام السويد الديمقراطي إلى
محور أهداف هذا البلد األمنية الوطنية ،وتشمل
مـقــاربــة الـســويــد ت ـعــاون الـحـكــومــة مــع القطاع
التواصل االجتماعي،
الخاص ،وشركات مواقع ُ
ومحطات البث ،والصحف ،فأنشئ على سبيل

المثال "خــط فيسبوك الساخن" بغية السماح
للمسؤولين بالتبليغ بـســر عــة عــن أي مــوا قــع
زائفة للحكومة السويدية ،كذلك تعهدت شركة
فيسبوك بحد ذاتها بإعالم السلطات بأي سلوك
باالنتخابات.
مريب مرتبط
ُ
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،أط ـلــق بــرنــامــج تثقيف
على صعيد األمة هدفه تعليم طالب المدارس
ً
الثانوية عــن الــدعــايــة الـكــاذبــةُ ،
ووزع ــت أيضا
مـ ـنـ ـش ــورات ع ـل ــى  4.7م ــاي ـي ــن مـ ـن ــزل ضـمــت
توجيهات عن كيفية اكتشاف معلومات كاذبة
مماثلة ،كذلك تلقى نحو  7آالف مسؤول حكومي
ً
ً
تدريبا أساسيا حول سبل اكتشاف "عمليات
التأثير" وكيفية تعريضها االنتخابات للخطر.
ُ
وعـ ـ ـ ـ ــزز ال ـ ــوع ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام أك ـ ـثـ ــر ب ــاسـ ـتـ ـع ــداد
المسؤولين السويدين من مختلف مستويات
الحكومة لمناقشة خطر التدخل بصراحة .على
سبيل الـمـثــال اعـتـبــر رئـيــس ال ـ ــوزراء ستيفان
لوفين محاوالت التدخل في االنتخابات "غير
مقبولة البتة" وتعهد بفضحها "بال رحمة".
يحظى األم ــن عبر اإلنـتــرنــت بالموافقة في
مختلف أ قـســام الحكومة ،ويسير العمل على
قــدم وســاق بغية تعزيز الــوعــي بشأن مخاطر
ُ
القرصنة ونشر المعلومات الكاذبة ،فال تعتبر
السويد الوحيدة التي تتخذ خطوات جدية في
ً
هــذا الـمـجــال ،بما أن دوال أخــرى توصلت إلى
خالصة مشابهة بشأن احتمال تدخل روسيا.
خ ــال "سـنــة االنـتـخــابــات االسـتـثـنــائـيــة" في
أوروب ـ ــا ع ــام  ،2017بــذلــت ح ـكــومــات هــولـنــدا،
ً
وفرنسا ،وألمانيا جهودا كبيرة لحماية نفسها،
فعلى سبيل المثال قرر المسؤولون الهولنديون
التخلي بالكامل عن إحصاء أصوات المقترعين
ً
ً
إلكترونيا خوفا من القرصنة ،باإلضافة إلى ذلك

تدرس الحكومتان الفرنسية واأللمانية قوانين
جــديــدة ّ
تحمل شــركــات التكنولوجيا ومــواقــع
التواصل االجتماعي مسؤولية معالجة األخبار
ُ
حدث جهود مماثلة
الكاذبة،
ومن الممكن أن ت ِ
ً
ً
فارقا كبيرا .رغم قرصنة البرلمان األلماني عام
 2015لم نشهد أي محاوالت بارزة للتدخل في
ـات هــذا البلد فــي سبتمبر عــام ،2017
انـتـخــابـ ّ
كــذلــك حـ ــذرت دول أخ ــرى روس ـيــا مــن الـتــدخــل
في انتخاباتها ،فأعلنت رئيسة وزراء المملكة
ً
المتحدة تيريزا مــاي ،مثال ،أن روسيا تحاول
"تقويض المجتمعات الحرة بنشرها القصص
ال ـك ــاذب ــة" ،ورغ ــم ذل ــك ،يـبـقــى اح ـت ـمــال الـتــدخــل
ً
ً
الروسي تحديا خطيرا في أوروبــا والواليات
ً
المتحدة على حد سواء ،فضال عن أجزاء أخرى
العالم مثل أميركا الالتينية.
من ّ
ح ـ ـ ــذر دان كـ ــوتـ ــس ،م ــدي ــر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الوطنية األميركية" :يجب أن نكون متأكدين
من أن روسيا تعتبر أن جهودها السابقة حققت
النجاح ،وأنها تنظر إلــى انتخابات منتصف
الوالية األميركية في عام  2018على أنها هدف
محتمل".
ّ
لذلك ،على الدول أن تفكر بجدية في احتمال
تشاطرها الممارسات الفضلى والدروس التي
تعلمتها ،إذا كانت ترغب في الحرص على بقاء
عمليات اقتراعها حرة ونزيهة.
سـ ـيـ ـظ ــل اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ــروسـ ـ ــي فــي
ً
ً
االنتخابات على األرجــح تحديا كبيرا لبعض
الوقت ،وال شك أن العالم سيراقب ليرى ما إذا
كانت المناورات السويدية ناجحة وما يمكنه
التعلم منها.
* «كارنيغي»

ً
تعلمت األدب مــن قليل األدب فأصبحت أد ي ـ ُبــا  .أيقظني
ً
عمق األلم فأصبحت شاعرا .قاطعني الجهلة وكثر صياحهم
فتعلمت الصمت وحسن االستماع .نفرت من صخب الحياة
ً
الحديثة وثقلها فأصبحت ناسكا .تعلمت األصالة من كثرة
ّ
ّ
ً
فتجلت فرادتي .أصبحت غريبا
النسخ الكربونية والمقل ِدين
ُ
بـيــن أت ــراب ــي وأح ـبــابــي فــوجــدت أن ـســي فــي ن ــوري الــداخـلــي.
رحمت الـحـيــوان واحـتــرمــت األرض التي نطؤها فأصبحت
ً
إنسانا بحق.
ُ
أنا اإلنسان المستنير ،قدوتي األرض المعطاءة التي تثمر
على الرغم من بطش اإلنسان بها ،أرضنا السحرية التي تحول
ً
ً
مخلفاتنا أزهارا جميلة وأشجارا جليلة ،أسعى إلى أن أكون
مثلها ...مثلي األعلى زهرة النوير الشجاعة التي تشق طريقها
نحو النور رغم طبقات اإلسمنت الصماء وقطع البالط البليدة.
أنــا اإلنسان المستنير ،أيقنت أن وقتي على هــذه األرض
مغذ
ـزم واجـتـهــاد .مــأت أيــامــي بما هــو ٍ
مـحــدود ،فعملت بـعـ ٍ
لشغفي ،فتساميت فوق التافه من الحديث والخاوي من القول،
وارتقيت فوق سهام الحقد والغيرة.
تعلقت بــأهــدافــي ف ـحــررت مــن حــولــي مــن ع ــبء مسؤولية
ً
إسعادي ،ابتعدت قليال فعرفت قيمتي وأدركها أحبابي كذلك.
ً
وبالتركيز على التطور والنمو ،أصبحت حياتي سالما؛ فلم
يعد لدي الوقت للخالفات والصدام مع اآلخرين.
أ ن ــا اإل ن ـســان المستنير ،تعلمت ا لـحـضــور والتسليم من
الطفل ،فأصبحت حياتي أكثر سالسة ،رأيت شقاء المقاومة
الحديث ،فاخترت الرفق واللين ،رأيت
الذي يعيشه اإلنسان
أثر كل فعل أقوم به وكل نية ُأبطنها على أرض الواقعّ ،
فطهرت
قلبي وأحسنت لذاتي ولآلخرين ،وتقبلت إنسانيتي وسامحت
نفسي على هفواتها.
تعلمت الصبر من المتسرع ،وتعلمت الحذر والترقب من
المندفع ،رأيت تقلب الفصول وتغير أحوالها ،فأدركت أن لكل
شيء ميقاتا دقيقا يحكم تكونه وميالده ثم ضموره ومماته.
سافرت فوجدت العالم الشاسع بماليينه البشرية وألسنته
المتباينة ،فأدركت أن الجمال يكمن في التنوع واالختالف،
رفعت رأسي أنظر إلى الكون الشاسع من خالل نافذة السماء،
وأيـقـنــت أنـنــي مـجــرد ّ
ذرة فــي سديمه الــامـتـنــاهــي ،فألقيت
ً
بجميع الصفات والمسميات واأللقاب بعيدا واكتفيت بكوني
ً
إنسانا .خلعت ردائي البشري فلم يبق شيء سوى الروح.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

4.805

قــالــت ثــاثــة م ـصــادر مطلعة،
إن المؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة الـكــويـتـيــة ،رفـضــت
الموافقة على صفقة تسوية ديون
مع شركة «أب ــراج» ،مما قد يدفع
شــركــة االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر إلــى
طلب تصفية مؤقتة.
وذك ــرت ال ـم ـصــادر ،أن «رفــض
التأمينات االجتماعية االنضمام
إلــى مقرضين آخــريــن فــي اتفاق
ل ـت ـج ـم ـيــد ال ـ ــدي ـ ــون ربـ ـم ــا يـعـقــد
جهود أبراج لبيع وحدتها إلدارة
االس ـت ـث ـمــارات إل ــى سـيــربـيــروس
ك ــاب ـي ـت ــال م ــان ـج ـم ـن ــت ،وم ـقــرهــا
ً
نيويورك” ،وفقا لما نقلته وكالة
«رويترز».
وت ــواج ــه «أبـ ـ ــراج» ،ال ـتــي يقدر
مصرفيون حجم ديونها بنحو
م ـل ـي ــار دوالر ،مـ ــزاعـ ــم ب ــإس ــاء ة

اس ـت ـخــدام أمـ ــوال المستثمرين.
وت ـن ـف ــي أكـ ـب ــر ش ــرك ــة اس ـت ـث ـمــار
مـ ـب ــاش ــر فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وش ـ ـمـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا الـ ـقـ ـي ــام ب ــأي
ممارسات خاطئة.
وق ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ــدران ،إن «أب ـ ـ ــراج
بدأت تعد لطلب تصفية مؤقتة،
وه ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة تـ ـع ـ ّـي ــن م ـح ـك ـمــة
ً
بموجبها مصفيا بشكل مؤقت
قبل أن تحكم في دعوى لتصفية
الشركة».
وأفـ ــاد م ـصــدر آخ ــر قــريــب من
«أبـ ـ ـ ــراج» بـ ــأن «ال ـش ــرك ــة ال تــركــز
اهتمامها على تصفية مؤقتة،
وإنما تعمل للتوصل إلى صفقة
بالتراضي مع دائنين مضمونين
وغير مضمونين».
وقالت أبراج ،إنها «ال تزال على
تواصل مع أحد الدائنين للتوصل

إلى نتيجة توافقية في مصلحة
جميع األطــراف» .ولم تكشف عن
اسم ذلك الدائن.
وت ــابـ ـع ــت« :تـ ــواصـ ــل ال ـشــركــة
مناقشاتها حول بيع نشاط إدارة
الصناديق ،وقد بلغت المحادثات
مــرحـلــة مـتـقــدمــة» ،مضيفة أنها
«تـعـمــل م ــع مـشـتــريــن محتملين
وغيرهم مــن أصـحــاب المصالح
م ــن أجـ ــل ال ـت ــوص ــل إلـ ــى نـتـيـجــة
إيجابية».
وأف ــادت الـشــركــة ،الـتــي تتلقى
الـ ـمـ ـش ــورة م ــن ب ـن ــك االس ـت ـث ـمــار
هوليهان لوكي ،بأنها «تركز على
ال ـتــوصــل إل ــى اتـفــاقـيــة لتجميد
س ــداد ال ــدي ــون مــع الـمـقــرضـيــن»،
مـضـيـفــة أن «األغ ـل ـب ـيــة العظمى
منهم تدعم الصفقة».
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،إن «ه ـنــاك
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«التأمينات االجتماعية» ترفض تجميد ديون «أبراج»
ح ــاج ــة الت ـفــاق ـيــة تـجـمـيــد س ــداد
الديون لتيسير بيع وحدة إدارة
االسـتـثـمــارات إلــى سيربيروس،
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ال ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية الكويتية ،وهي دائن
غ ـيــر م ـض ـم ــون ،ل ــم ت ــواف ــق ،وتــم
منحها مهلة  48ساعة للموافقة».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن «ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة أخـ ـط ــرت أب ـ ـ ــراج مـنــذ
ذلك الحين بأنها تنوي مواصلة
قـضـيــة الـتـصـفـيــة ،ال ـتــي رفعتها
ضــدهــا فــي ج ــزر كــايـمــان الشهر
الماضي».
وأش ــار أحــد الـمـصــادر إلــى أن
«من المنتظر عقد الجلسة التالية
في  29يونيو الجاري».
وذك ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـص ـ ــادر أن مـعـظــم
ال ــدائ ـن ـي ــن وافـ ـق ــوا ع ـلــى تجميد

السوق األول السوق الرئيسي

الدين لما يتراوح بين  90و120
ً
يوما ،وقدروا إجمالي قيمة الدين
الـمـسـتـحــق عـلــى «أبـ ـ ــراج» بنحو
مليار دوالر.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن «أب ــراج»
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــة ج ـم ـيــع
الدائنين ،بما فــي ذلــك الدائنون
غ ـيــر ال ـم ـض ـمــون ـيــن ،ل ـكــي تكمل
صفقة بيع أنشطتها فــي مجال
إدارة االس ـت ـث ـمــار ،الف ـتــة إل ــى أن
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجتماعية الكويتية ،وهــي من
الــدائـنـيــن غـيــر الـمـضـمــونـيــن ،لم
توافق على قرار التجميد.
«العربية.نت»

«كامكو» :االستحواذ على ً%69.5
من رأسمال «غلوبل» قريبا
●

سند الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ،أن شركة «كامكو» لالستثمار
أبلغت عـمــاء هــا أنـهــا ســوف تستحوذ على حصة  69.52فــي المئة
من رأسـمــال شركة بيت االستثمار العالمي «غلوبل» وستتم عملية
االس ـت ـحــواذ فــي غـضــون األش ـهــر القليلة الـمـقـبـلــة ،بـعــد اسـتـيـفــاء كل
اإلجراءات والحصول على الموافقات الرسمية.
وأفــادت المصادر بأن عملية االستحواذ ،التي ستقوم بها كامكو
تنطوي على المزج بين شركتين من شركات االستثمار المرموقة،
واللتين تتمتعان بخبرات ممتدة وسجل مهني حافل.
وأكدت أن «كامكو» بذلك االستحواذ ستتمكن من تقديم مجموعة
كـبـيــرة مــن الـمـنـتـجــات االسـتـثـمــاريــة فــائـقــة ال ـج ــودة وتــوسـعــة نطاق
خدماتها المالية ،كما ستتمكن من االستفادة من األسواق التي توجد
فيها «غلوبل».
وأشارت المصادر إلى أن «جلوبل» استطاعت خالل الفترة السابقة
توسعة قاعدة عمالئها ،وعقد العديد من الصفقات الناجحة ،كما أنها
ً
تتمتع بــإيــرادات جيده ستنعكس إيجابا على اإلي ــرادات اإلجمالية
للشركة المستحوذة.

ً
البرميل الكويتي يرتفع  18سنتا أخبار الشركات
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر بـ ــرم ـ ـيـ ــل ال ـن ـف ــط
ال ـك ــوي ـت ــي  18س ـن ـتــا ف ــي ت ـ ــداوالت
األربعاء ،ليبلغ  72.33دوالرا مقابل
 72.15دوالرا للبرميل في تداوالت
الـثــاثــاء وفـقــا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفضت
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط أمـ ــس األول بفعل
القلق من تزايد المعروض العالمي،
بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات

الخام بالواليات المتحدة وتلميح
السعودية ومنتجين كبار آخرين
الى أنهم قد يزيدون اإلنتاج.
وان ـخ ـف ــض س ـعــر بــرم ـيــل نفط
خام القياس العالمي مزيج برنت
سنتين اثنتين فـقــط ،ليصل عند
التسوية الى مستوى  75.26دوالرا،
كـمــا انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
الخام األميركي الخفيف  79سنتا
ليصل الى مستوى  64.73دوالرا.

تراجع الدوالر وارتفاع اليورو
انخفض سعر صرف الــدوالر مقابل الدينار أمس إلى مستوى 0.301
دينار ،في حين ارتفع اليورو إلى مستوى  0.356دينار ،مقارنة بأسعار
صرف يوم األربعاء .وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني استقر عند مستوى
 0.405دينار ،كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى  0.306دينار،
بينما بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار من دون تغيير.

«إيفكت» تخسر  16.8ألف دينار

«كامكو» :بيع حصة مؤثرة في الواليات المتحدة

بلغت خسائر شركة إيفكت العقارية 16.8
ألـ ــف ديـ ـن ــار ،وذل ـ ــك خـ ــال ف ـت ــرة ال ــرب ــع األول
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  30أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،م ـقــارنــة
بخسائر بلغت قيمتها  65.6ألف دينار ،وذلك
خ ــال الـفـتــرة ذات ـهــا مــن ع ــام  ،2017إذ بلغت
خسارة السهم  0.20فلس.

أفادت شركة كامكو لالستثمار بأنها باعت حصة مؤثرة في مبنى المكاتب اإلدارية
لمستشفى سينسيناتي لألطفال الواقع في الواليات المتحدة األميركية ،والشركات ذات
الغرض الخاص التي تم من خاللها االستحواذ على ذلك المبنى.
وقالت الشركة إن تأثير تلك الصفقة على قائمة المركز المالي المجمعة للشركة يكمن
في انخفاض ببند أصول الشركة بمبلغ  76مليون دوالر ،أي ما يعادل  23مليون دينار.

انسحاب «صيرفة» من البورصة
قالت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة
الدولية ،إن مجلس اإلدارة عقد اجتماعه يوم
األربـعــاء ،لمناقشة االنسحاب االختياري من
بــورصــة الـكــويــت ،وتـمــت الـمــوافـقــة بــاإلجـمــاع
على انسحاب الشركة ،على أن يتم عرض هذه
التوصية على الجمعية العمومية غير العادية
للشركة ألخذ الموافقة عليها ،ومن ثم الحصول
على موافقة الجهات الرسمية.

مجلس التأديب :غرامات ضد «عارف»
و«أصول» و«المصالح االستثمارية»
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب
ضد شركة مجموعة عارف االستثمارية ،وذلك «بتغريم
الشركة المشكو فــي حقها مبلغ ألــف ديـنــار عما أسند
إلـيـهــا ،عـلــى أن يـتــم تغريمها مبلغ أل ــف دي ـنــار شهريا
اعتبارا من  2018 /7 /31ولحين تصويب المخالفة بتقديم
البيانات المالية عن الفترة المنتهية في .»2017 /12 /31
وتــأتــي هــذه العقوبة بسبب مخالفتها تعميم هيئة
أسواق المال رقم  6لسنة  2017بشأن البيانات المرحلية
الـمــراجـعــة والـسـنــويــة الـمــوقـعــة إل ــى جـمـيــع األشـخــاص
المرخص لهم فيما عدا صناديق االستثمار ،وذلك لعدم
التزامها بتقديم البيانات المالية المنتهية في /12 /31
 2017للهيئة حتى تاريخه.
كما أعلنت هيئة أس ــواق الـمــال ص ــدور ق ــرار مجلس
التأديب أمس ضد شركة أصول لالستثمار ،وذلك «بتغريم
المشكو فــي حقها مبلغ ألــف ديـنــار عــن كــل مخالفة من
المخالفتين الثانية والثالثة بوصفهما المعدل المسندة
إليها لتأخرها فــي رفــع تقارير المخاطر ،وع ــدم تمتع
مسؤول المخاطر باالستقاللية عن اإلدارة التنفيذية».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها اآلتية:
 -مخالفة حـكــم ال ـمــادة ( )4 – 4مــن الـكـتــاب الـســادس

(السياسات واإلج ــراء ات الداخلية للشخص المرخص
لــه) مــن الــائـحــة التنفيذية للقانون رقــم  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،وذلك لقيامها بما يلي:
أ .تأخر مسؤول إدارة المخاطر في إعداد ورفع تقارير
المخاطر إلى مجلس اإلدارة.
ب .عدم إعداد تقرير المخاطر للنصف األول من عام
 2017حتى تاريخ إجراء التفتيش على الشركة.
 مخالفة حكم البند  3من المادة ( )3 – 6من الكتابالخامس عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما ،وذلك لعدم تمتع
مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة باالستقاللية ،وذلك
ألنه يعمل مساعد مدير اإلدارة المالية ومسؤوال لوحدة
شؤون المستثمرين ،وتتبع هذه الوظائف نائب الرئيس
التنفيذي ،وهو بدوره يتبع الرئيس التنفيذي للشركة.
وأعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب
أمس ضد :شركة المصالح االستثمارية وذلك« :بتغريم
الشركة المشكو في حقها مبلغ ألف دينار عما أسند إليها
لتأخرها بتقديم البيانات المالية عن الفترة المنتهية
في .»2017/12/31

موديز» :االعتماد على النفط
التحدي الرئيسي للكويت
قالت وكالة «موديز» للتصنيفات االئتمانية ،إن
تصنيف الكويت االئتماني يستند بشكل أساسي
إلى احتياطيات النفط والغاز الضخمة وانخفاض
مستوى الدين الحكومي.
وذك ــرت «مــوديــز» فــي تقريرها عــن الـكــويــت ،أن
التحدي الرئيسي لتصنيف الكويت االئتماني هو
اعتمادها الشديد على النفط ،وما ينجم عنه من
تقلبات القتصادها وصادراتها والمالية العامة
للحكومة ،مشيرة إلى أن التنويع المطرد إليرادات
ً
الحكومة والنشاط االقتصادي بدال من االعتماد
عـلــى قـطــاع الـنـفــط سـيــدعــم التصنيف االئتماني
للكويت.
وتوقعت موديز عــودة الموازنة الكويتية إلى
تحقيق فائض بنحو  7في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في السنة المالية  ،2019-2018مدعومة
إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الكويت ستحافظ على موازنة
ً
حـكــومـيــة قــويــة ج ــدا وس ـتــواصــل تحقيق صافي
أصول.
(رويترز)

الرئيس التنفيذي بـ «ورقية»
لن يجدد
أفادت شركة الشعيبة الصناعية (ورقية)
بـ ــأن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ع ــادل
الصقعبي ،يرغب في عدم تجديد التعاقد
لتفرة مماثلة ،وقد وافق المجلس على عدم
رغـبـتــه بالتجديد خ ــال اجـتـمــاع مجلس
اإلدارة ،وسيكون آخر يوم عمل له الخميس
 30أغسطس .2018

«بتروغلف» :تمديد عقد
حتى 2039
ذك ـ ــرت ال ـش ــرك ــة الـخـلـيـجـيــة السـتـثـمــار
البترولي (بتروغلف) أنــه تــم تمديد عقد
االستثمار في المشروع المشترك والخاص
باستغالل حقول النفط في جزيرة سيرام
بإندونيسيا ،والتي تبلغ حصة الشركة فيه
 16.5في المئة ،حتى عام .2039

العجمي :مصفاة فيتنام تصدر
البتروكيماويات هذا الشهر
قال الرئيس التنفيذي لمصفاة ني سون الفيتنامية
ت ــرك ــي ال ـع ـج ـم ــي ،إن ال ـم ـص ـف ــاة س ـت ـص ــدر م ـن ـت ـجــات
بتروكيماوية في وقت الحق من الشهر الجاري.
وأض ـ ــاف الـعـجـمــي لـ ــ»رويـ ـت ــرز» ،أن ال ـم ـن ـشــأة ،الـتــي
ً
ستنتج  200ألف برميل يوميا وتملكها شركة ني سون
للتكرير والبتروكيماويات تعمل بالفعل بنسبة 55
في المئة من طاقتها وسط عملية بدء تشغيل طويلة،
ً
موضحا أن من المقرر أن تصدر المصفاة أولى شحنات
البتروكيماويات في وقت الحق من الشهر الجاري.
وذك ــر أنــه بعد التشغيل الـكــامــل للمصفاة ستنتج
نحو  720ألف متر مكعب ( 560ألف طن) من المنتجات
ً
البترولية و 150ألف طن من البتروكيماويات شهريا،
م ـمــا س ـي ـكــون ل ــه أث ــر واضـ ــح ع ـلــى األسـ ـ ــواق المحلية
واإلقليمية.
وباعت ني سون ،المتوقع أن تقلل اعتماد فيتنام على
واردات المنتجات المكررة ،أولى شحناتها من البنزين
والديزل الشهر الماضي.
وبــدأت مصفاة ســون كــوت ،أول مصفاة فيتنامية،
ً
اإلن ـتــاج فــي  2009وطــاقـتـهــا  130أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا،
وع ـنــدمــا ي ـب ــدأ الـتـشـغـيــل ال ـكــامــل لـمـصـفــاة ن ــي ســون

فسيمكنهما معا تلبية  70في المئة من طلب فيتنام
على منتجات الوقود المكررة.
والمصفاة الجديدة مصممة لتكرير نفط خام معظمه
مـسـتــورد مــن الـكــويــت .وتـكــافــح فيتنام للحفاظ على
إنتاجها من النفط الخام والغاز ،وسط تراجع إنتاج
حقول رئيسية والضغوط الراهنة من الصين بسبب
مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وبـلـغــت تكلفة نــي س ــون  9م ـل ـيــارات دوالر وتبعد
ً
 260كـيـلــومـتــرا جـنــوبــي ه ــان ــوي .وتـمـلــك إيدميتسو
ك ــوس ــان ال ـيــابــان ـيــة  35.1ف ــي ال ـم ـئــة ف ـي ـهــا ،ك ـمــا تملك
مؤسسة البترول الكويتية حصة مماثلة بينما تحوز
شركة بتروفيتنام التي تديرها الدولة  25.1في المئة
وميتسوي كيميكالز  4.7بالمئة.
وق ــال نــائــب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ديـنــه ف ــان ن ــوك ،إن
المصفاة ستبيع جميع إنتاجها من البنزين والديزل
وغـ ــاز ال ـب ـت ــرول ال ـم ـســال ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلـيــة بينما
ستصدر المنتجات األخرى مثل البتروكيماويات.
(هانوي  -رويترز)

«ضمان االستثمار» :تراجع االستثمارات األجنبية الواردة للدول العربية
رغم استمرار تحسن جاذبيتها للمستثمرين

إنشاء 809
مشروعات أجنبية
جديدة بـ 70.6
مليار دوالر

أعـلـنــت الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لضمان
االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)،
ت ــراج ــع ت ــدف ـق ــات االس ـت ـث ـمــار األجـنـبــي
الـمـبــاشــر ال ـ ـ ــواردة إل ــى ال ـ ــدول الـعــربـيــة
بنسبة  11.5في المئة عام  2017لتبلغ
ً
 28.7مليار دوالر ،مقارنة مع  32.4مليارا
ع ــام  ،2016وي ــأت ــي ذل ــك رغ ــم اسـتـمــرار
التحسن الطفيف في جاذبية مجموعة
الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية
االستثمار لعام  2018مقارنة بمؤشر
العام السابق ،إذ ارتفعت قيمة المؤشر
للدول العربية ،لكن مع استقرارها في
الـمــرتـبــة الــراب ـعــة عـلــى مـسـتــوى العالم
مــن بـيــن  7مـجـمــوعــات جـغــرافـيــة للعام
السادس على التوالي.
وأضاف التقرير السنوي ال  33لمناخ
االستثمار في الدول العربية لعام 2018
ال ــذي أطلقته المؤسسة مــن مقرها في
الـكــويــت ،أن دول الخليج تـصــدرت أداء
المجموعات العربية وحلت دول المشرق
ً
العربي في المرتبة الثانية عربيا وجاءت
دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة،
ً
وأخ ـي ــرا دول األداء الـمـنـخـفــض ،وذلــك
مع تحسن أداء المجموعات األربــع في
المؤشر بشكل طفيف مقارنة بعام .2017
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي اع ـت ـمــد على
آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر األمم
المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»
وق ــاع ــدة ب ـيــانــات م ـشــاريــع االسـتـثـمــار
األجنبي المباشر في العالم ،ومصادر

وطنية أخــرى ،أن االستثمارات الــواردة
إلى الدول العربية مثلت ما نسبته  2في
المئة من اإلجمالي العالمي البالغ 1430
مليار دوالر عــام  ،2017ولفتت إلــى أن
عام  2017شهد تواصل تركز االستثمار
األجنبي المباشر الوارد في عدد محدود
من الدول العربية ،إذ استحوذت كل من
اإلمارات ومصر على نحو  62في المئة
من اإلجمالي.
وشهدت أرصدة االستثمار األجنبي
المباشر الوافدة إلى الدول العربية حسب
ً
التقرير ارتفاعا إلى  871.3مليار دوالر
وبـحـصــة  2.8ف ــي الـمـئــة م ــن اإلجـمــالــي
الـعــالـمــي ال ـبــالــغ  31.5تــريـلـيــون دوالر
عام .2017
وش ــأن ـه ــا ش ـ ــأن الـ ـت ــدفـ ـق ــات ،ت ــرك ــزت
األرصدة في عدد محدود من الدول حيث
استحوذت كل من السعودية واإلمارات
ومصر على  54.2في المئة من اإلجمالي.

االستثمارات الصادرة
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،سـ ـجـ ـل ــت ت ــدفـ ـق ــات
االسـتـثـمــار األجـنـبــي المباشر الـصــادر
ً
من الــدول العربية تراجعا بنسبة 11.7
في المئة إلى  32مليار دوالر عام 2017
وب ـح ـصــة بـلـغــت  % 2.2م ــن اإلج ـمــالــي
العالمي البالغ  1430مليار دوالر.
ومثلت اإلمارات والكويت والسعودية
على التوالي ،حسب التقرير ،المصادر

الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة
بنسبة  86.6في المئة لعام  .2017أما على
صعيد أرص ــدة االستثمارات األجنبية
المباشرة الـصــادرة من الــدول العربية،
فقد بلغت  369.2مليار دوالر بنهاية
ع ــام  ،2017ومـثـلــت  1.2ف ــي الـمـئــة من
اإلجمالي العالمي البالغ  30.8تريليون
دوالر عام .2017

مشاريع االستثمار األجنبي
ووفق قاعدة بيانات أسواق االستثمار
األجنبي المباشر ( ،)FDI Marketsشهد
عام  2017قيام  627شركة بإنشاء 809
مشروعات استثمارية أجنبية جديدة في
الــدول العربية بتكلفة استثمارية تقدر
بـ  70.6مليار دوالر ،وفرت حسب نفس
التقديرات نحو  100ألف فرصة عمل.
وأوض ــح التقرير ،أن مصر حلت في
مقدمة ال ــدول المستقبلة للمشروعات
بقيمة  37.7مليار دوالر وبحصة 53.4
في المئة من اإلجمالي تلتها اإلمــارات
بحصة  13في المئة ثم السعودية بحصة
 10في المئة .وتصدرت روسيا قائمة أهم
المستثمرين فــي المنطقة بقيمة 32.8
مليار دوالر وبنسبة  46.4في المئة من
اإلجـمــالــي تلتها السعودية بقيمة 4.8
مـلـيــارات دوالر وبحصة بلغت  6.7في
المئة ثم اإلمارات بنحو  4مليارات دوالر
وبحصة بلغت  5.6في المئة.
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«الرعاية السكنية» تخطط لتنفيذ مشروعات بقيمة  337مليون دينار
تخطط المؤسسة العامة
للرعاية السكنية لتنفيذ العديد
من المشروعات السكنية في
الفترة المقبلة ،منها مشاريع
إنشاء القسائم والخدمات
والمباني العامة التابعة لها
في أربع مدن سكنية ،وتصل
قيمة هذه المشروعات األربعة
إلى حوالي  337مليون دينار
بحصة قدرها  %37من تكلفة
مشروعات المؤسسة في تقرير
فبراير .2018

ق ــال تـقــريــر ص ــادر عــن بيت
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي «ب ـي ـت ــك»،
إن المؤسسة العامة للرعاية
السكنية تقوم بتنفيذ العديد
م ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات ف ــي ال ـم ــدن
ً
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة طـ ـبـ ـق ــا ل ـل ـبــرنــامــج
ال ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي وض ـ ـع ـ ـتـ ــه
الـمــؤسـســة للخطة اإلنـمــائـيــة
ا لـ ـ ـح ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة – 2016 /2015
.2020/2019
ووفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،تـ ـه ــدف
دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ألن ت ـص ـبــح
ً
ً
ً
ً
مــركــزا ماليا وتـجــاريــا جاذبا
لالستثمار ،من خــال العديد
مــن الـمـشــروعــات الـمـطــروحــة،
ومـشــروعــات البنية التحتية،
الـتــي تنفذها وزارة األشـغــال
العامة ،إضافة إلى مشروعات
سـكـنـيــة ت ـن ـجــزهــا الـمــؤسـســة
ً
وفـقــا لـشــروط فنية وضعتها
ل ـت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـشـ ــروعـ ــات الـ ـم ــدن
السكنية الجديدة ،ويلبي ذلك
ً
العدد بعضا من الطلب الذي
ي ـت ـم ـثــل جـ ـ ــزء م ـن ــه فـ ــي حـجــم
الطلبات السكنية المتراكمة.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،نـجـحــت
جـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
للرعاية السكنية في تخفيض
عدد الطلبات السكنية القائمة
ً
طبقا آلخر تقرير صادر عنها
فــي فـبــرايــر  ،2018إذ تمكنت
الـمــؤسـســة مــن تخفيض عــدد
الطلبات السكنية القائمة إلى
حوالي  96.4ألف طلب بنسبة
انخفاض  3.9في المئة مقارنة
بـعــدد الطلبات القائمة ا لــذي
بلغ  100ألــف طلب فــي نهاية
الربع الرابع من .2017
وم ـ ـ ــازال ـ ـ ــت دول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
مــاضـيــة فــي خطتها الـهــادفــة
إلــى توفير وتــوزيــع الــوحــدات

واألراضــي السكنية ،ونجحت
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة فـ ــي تـ ــوزيـ ــع 3260
ق ـس ـي ـم ــة بـ ـمـ ـس ــا ح ــة  400م2
للقسيمة فــي مـشــروع جنوب
عبدالله الـمـبــارك خــال الربع
األول من عام  2018حيث قامت
بتوزيع  856قسيمة في شهر
يـ ـن ــاي ــر ،وم ـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى 897
قسيمة فــي شـهــر فـبــرايــر كما
أعلنت عن توزيع  1507وحدات
في ذات المشروع اإلسكاني في
ً
شهر مارس  2018طبقا لخطة
التوزيع  ،2018 /2017ويأتي
ذلك بعدما قامت بتوزيع 1448
قـسـيـمــة ف ــي م ـش ــروع خـيـطــان
الجنوبي خالل شهري نوفمبر
وديسيمبر من العام الماضي
ً
طبقا لخطة التوزيع المعلنة.
وتخطط المؤسسة العامة
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة لـتـنـفـيــذ
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
السكنية فــي ا لـفـتــرة المقبلة،
منها مشاريع إنشاء القسائم
والـخــدمــات والـمـبــانــي العامة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا فـ ــي أربـ ـ ــع م ــدن
س ـك ـن ـي ــة ،وتـ ـص ــل ق ـي ـم ــة ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة إل ــى
حـ ــوالـ ــي  337م ـل ـي ــون دي ـن ــار
بـحـصــة ق ــدره ــا  37ف ــي المئة
من تكلفة مشروعات المؤسسة
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــر يـ ــر فـ ـ ـب ـ ــرا ي ـ ــر ،2018
ونـجـحــت بــالـفـعــل ف ــي تسليم
بعض منها أي مــا قيمته 48
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ــي مـشــروعــي
أبوحليفة اإلسكاني ومدينة
غ ــرب عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك ،فيما
تـ ــواصـ ــل إن ـ ـجـ ــاز مـ ـش ــروع ــات
ً
أ خ ــرى طبقا للجدول الزمني
كما فــي مـشــروع مدينة جابر
األح ـ ـمـ ــد وب ـ ـمـ ــا ي ـ ـفـ ــوق نـسـبــة

اإل ن ـجــاز المتعاقد عليها في
بعض المشروعات األخرى.
كما تتابع المؤسسة تنفيذ
م ـش ــروع ــات ال ـم ـبــانــي ال ـعــامــة
فــي ال ـمــدن السكنية الـجــديــدة
وبعض المدن األخرى لعدد 10
مشروعات وبقيمة تفوق 174
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ب ـح ـصــة تصل
إل ــى  19.1فــي الـمـئــة مــن قيمة
م ـشــروعــات الـمــؤسـســة ،منها
مـ ـش ــروع ــات إنـ ـش ــاء ال ـم ـبــانــي
العامة وصيانتها في منطقة
ال ــوف ــرة بـقـيـمــة ت ـصــل إل ــى 71
مليون دينار منها مشروعات
مازال يجري اعتماد برنامجها
ال ــزمـ ـن ــي ت ـص ــل ق ـي ـم ـت ـهــا إل ــى
ح ــوال ــي  24.6م ـل ـيــون دي ـن ــار،
ومن تلك المشروعات العشرة
ً
أيضا تقوم المؤسسة بإنشاء
وإن ـج ــاز الـمـبــانــي ال ـعــامــة في
منطقة صباح األ حـمــد بقيمة
تصل إلى  51.3مليون دينار.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــروعـ ــات
الـ ـط ــرق الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـخــدمــات
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ،فـ ـ ــإن ال ـم ــؤس ـس ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
تتخطى قيمتها  400مليون
دي ـن ــار ب ـمــا يـمـثــل ح ــوال ــي 44
في المئة من قيمة مشروعات
ً
المؤسسة لعدد  17مشروعا،
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات إنـ ـ ـش ـ ــاء
وص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة طـ ـ ـ ـ ــرق رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
وشـ ـبـ ـك ــات ب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة فــي
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع جـ ـ ـن ـ ــوب الـ ـمـ ـط ــاع
اإلسكاني تقدر بأكثر من 294
مـلـيــون دي ـن ــار بـنـسـبــة إنـجــاز
ت ـفــوق الـخـطــة الــزمـنـيــة المقر
تسليمها.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
بتصميم م ـشــرو عــات تركيب
وصـيــانــة مـحـطــات ومـحــوالت

الطلبات السكنية المتراكمة المقدمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية
%1.0
%0.5
%0.0
%0.5 %1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5-

ك ـهــربــائ ـيــة رئ ـي ـس ـيــة نـجـحــت
فـ ــي ت ـس ـل ـي ـم ـهــا ب ــال ـف ـع ــل كـمــا
ف ــي مـ ـش ــروع تــوس ـعــة ال ــوف ــرة
ال ـس ـك ـن ـي ــة ب ـق ـي ـم ــة إج ـم ــال ـي ــة
تـصــل إل ــى حــوالــي  47مليون
دينار ،بينما مازالت في بداية
مراحلها كما في مدينة غرب
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك وجـنــوبـهــا
بنحو  42مليون دينار منها
م ـش ــروع ــات م ــازال ــت ف ــي طــور
إعداد الجدول الزمني قيمتها
 7.3ماليين دينار.
ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
الـ ـمـ ـش ــروع ــات الـ ـت ــي ت ـن ـفــذهــا
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
الـسـكـنـيــة  911م ـل ـيــون دي ـنــار
قيمة لمشاريع فــي مــدن عدة
مــازالــت قـيــد التنفيذ وأخ ــرى
في طور التخطيط والتصميم،
و م ـش ــار ي ــع مستقبلية تـنــوي
المؤسسة تنفيذها في بعض

المطر :سعداء بشراكتنا في المشروع البناء والفعال في تحقيق التنمية المستدامة

منال المطر ومها البرجس
المجتمعات وضمان ديمومتها وتطورها».
وأوضـ ـح ــت أن مـكــافـحــة األم ـي ــة إح ــدى
األهداف األساسية في استراتيجية التنمية
الـمـسـتــدامــة لبنك الـكــويــت الــوطـنــي ،التي
تلتقي مع أهداف الخطة اإلنمائية للكويت
وأهــداف األمــم المتحدة اإلنمائية ،معربة
عن اعتزاز البنك بشراكته االستراتيجية
طــويـلــة األم ــد مــع جمعية ال ـهــال األحـمــر
الكويتية ،حيث يتطلع إلى تحقيق المزيد
مــن المشاريع االجتماعية للدفع بعجلة
التنمية المستدامة.
وأشـ ــارت الـمـطــر إلــى أن ه ــذا الـمـشــروع

ً
«فالي دبي» 3 :رحالت أسبوعيا
إلى «سالونيك» اليونانية
أعلنت «فالي دبي» إطالق  3رحالت أسبوعيا ،اعتبارا من 15
يونيو ،إلــى مدينة سالونيك ،ثاني أكبر مــدن اليونان ،وتعتبر
سالونيك مزيجا مدهشا يجمع بين األصالة والمعاصرة بقالع
تعود إلى العصور البيزنطية وواجهتها المائية التي تحتوي
على العديد من المطاعم والمقاهي التي تطل على البحر مباشرة،
وتجعل منها وجهة سياحية عالمية.
وتتربع سالونيك على ساحل إيجه منذ أكثر من  2000عام،
وهي تستقطب السياح بفضل ثقافتها الغنية وأجوائها النابضة
بالحياة ،وتتمتع هذه المدينة ،التي تغمرها أشعة الشمس ،بكل
المقومات التي تجعلها مقصدا مميزا لــدى السياح ،بــدء ا من
تاريخها العريق وعمارتها االستثنائية وصوال إلى مأكوالتها
الشهية وحياة السهر المفعمة بالحياة.
ولتكتمل زيارة أي سائح لهذه المدينة العريقة البد من زيارة
البرج األبيض الذي يعود إلى حقبة القرن الخامس عشر ،وهو
واحد من اكثر مناطق الجذب السياحي في سالونيك ،ثم يعرج
السائح على قوس جاليريوس ،الذي بني في أوائل القرن الرابع
الميالدي ،وهو مثال حي على فن العمارة الرومانية التي سادت
في هذه المدينة خالل تلك الفترة.
ويمكن للسائح بعد ذلــك الـتــوجــه الــى مـيــدان ارسـطــو ،حيث
تنتشر العديد من المقاهي والمطاعم هناك ،والتي تستقطب آالف
الزوار الذين تجذبهم اإلطاللة البحرية ،كما أن قلعة ابتابورجيو،
التي تقع على تلة ضخمة تطل على المدينة القديمة لسالونيك،
تستحق هي االخرى الزيارة والتمتع بتلك االطاللة.
وال يمكن م ـغــادرة ســالــونـيــك دون تـجــربــة الـطـعــام اليوناني
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،الـ ــذي يـتـمـثــل ف ــي «كـ ــولـ ــوري» ،وه ــي ح ـل ـقــات الـخـبــز
المحمصة الـمـغـطــاة بالسمسم ،وال ـتــي يـتــم تـنــاولـهــا مــع قهوة
الـ ـصـ ـب ــاح ،ث ــم ع ـل ـيــك ت ـج ــرب ــة ط ـب ــق ال ـل ـح ــوم ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ـل ـغــداء
والبوغاتسا ،وهي فطيرة الجبن والكريمة واللحم.

ي ـه ــدف إل ــى تـحـقـيــق اس ـت ـق ــرار اجـتـمــاعــي
لألسر المحتاجة في الكويت وهو بدوره
وواع.
سـي ـســاهــم ف ــي خ ـلــق ج ـيــل مـتـع ـلـ ٍـم
ٍ
وشـجـعــت الــراغـبـيــن بــالـتـبــرع إل ــى الـقـيــام
بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في
ضمان مقعد لطفل أسرة محتاجة.
ب ــدوره ــا ،قــالــت األم ـيــن ال ـعــام لجمعية
الهالل األحمر مها البرجس« ،إننا نفخر
بهذا المشروع التنموي بامتياز ونتطلع
بتفاؤل إلى نتائجه المبتغاة لهذا العام .إن
ً
ً
عددا كبيرا من األسر المتعففة في الكويت
ال يمكنها أن ترسل أطفالها وأوالدها إلى
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المصدر :المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،بيت التمويل الكويتي
حجم الطلبات
معدل التغيير  -يمين

«الوطني» يدعم «تبرع لتعليمهم» لـ«الهالل األحمر»
َّ
قدم بنك الكويت الوطني رعايته للسنة
الــراب ـعــة عـلــى ال ـتــوالــي ل ـم ـشــروع جمعية
الهالل األحمر الكويتي لتعليم أطفال األسر
من ذوي الدخل الضعيف واألسر المحتاجة
م ـ ــن غـ ـي ــر ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «تـ ـب ــرع
لتعليمهم» ال ــذي يـهــدف إلــى تعليم أكثر
من  5000طالب وطالبة وتغطية تكاليفهم
الدراسية على مدار العام الدراسي القادم
.2019/2018
وتــأتــي هــذه الــرعــايــة فــي إطــار الشراكة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة ب ـي ــن ال ـب ـنــك
ً
والجمعية على مدى سنوات ،والتزاما من
بنك الكويت الوطني تجاه تنمية المجتمع
ً
وإيمانا منه بأن التعليم للجميع .ويمكن
لجميع الراغبين زيارة الموقع اإللكتروني
الــرسـمــي لجمعية الـهــال األحـمــر لتقديم
تبرعاتهم.
وف ــي ه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ــت مـســاعــدة
المدير العام إلدارة العالقات العامة منال
ال ـم ـطــر« ،إن بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي يضع
الـتـعـلـيــم فــي سـلــم أولــويــاتــه االجـتـمــاعـيــة
ألنه األساس في تنمية وبناء المجتمعات.
ـداء ب ــأن ـن ــا شـ ــركـ ــاء فـ ــي ه ــذا
ونـ ـح ــن س ـ ـعـ ـ ّ
الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـب ــن ــاء والـ ـف ـع ــال ف ــي تـحـقـيــق
التنمية المستدامة».
وأض ــاف ــت ال ـم ـطــر« ،ل ـقــد نـجـحـنــا الـعــام
الماضي في توفير فرص تعليمية لما يزيد
على  4000طالبة وطالب ونحن نتطلع هذا
العام إلــى أن يتجاوز المشروع هدفه في
تعليم  5آالف من الطالب ،ألن التعليم حق
للجميع وشرط أساسي وضروري في تقدم

ألف طلب

المدارس .كما أن بعض األسر المحتاجة
في الكويت تقوم بتعليم أبنائها سنوات
مـعـيـنــة ث ــم يـتــم إي ـق ــاف تعليمهم إلتــاحــة
الـفــرصــة لــأخــوة اآلخــريــن ،بينما تكتفي
بعض األسر المحتاجة في الكويت بتعليم
الذكور فقط وحرمان اإلناث من التعليم».
ولـفـتــت الـبــرجــس إل ــى أن ــه فــي ظــل هــذه
الـ ـظ ــروف ي ـح ــرم الـكـثـيــر م ــن األطـ ـف ــال في
الكويت من االلتحاق بالمدارس ،ويسعى
هــذا الـمـشــروع إلــى توفير التعليم ألبناء
األســر المحتاجة في الكويت والتخفيف
مــن األمـيــة ومــا تتسبب بــه مــن ضــرر على
المجتمع ،السيما أن االستثمار بالتعليم
عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد سـيــوفــر لـهــذه األســر
ً
م ـ ــردودا يعينهم حـيــث سـيـتــأهــل الطلبة
المتعلمون منهم بشهاداتهم لسوق العمل
إلعانة عائالتهم عند كبرهم.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن م ـشــروع «تـبــرع
لتعليمهم» يمثل حجر أساس في مساعي
التنمية المستدامة باعتبار أن التعليم
ح ــق لـلـجـمـيــع وش ـ ــرط أس ــاس ــي ف ــي بـنــاء
المجتمعات .وهذا المشروع هو استكمال
لمشاريع جمعية الهالل األحمر الكويتية
التعليمية التي أطلقتها بالشراكة مع بنك
الكويت الوطني منذ عام  ،2015وقد سدد
الـمـشــروع التكاليف الــدراسـيــة لعدد 500
طــالــب وطــالـبــة فــي الـسـنــة األولـ ــى ،ولـعــدد
ً
 2565طــالـبــا وطــالـبــة فــي الـسـنــة التالية،
ً
ول ـع ــدد  4275طــال ـبــا وطــال ـبــة ف ــي الـسـنــة
الثالثة.

ال ـمــدن السكنية ال ـجــديــدة ،إذ
تـخـطــط ا ل ـمــؤ س ـســة لتصميم
م ـش ــروع ــات سـكـنـيــة ف ــي ستة
مناطق مختلفة تضم أكثر من
 53ألف وحدة سكنية بمساحة
 400م 2كما في جنوب صباح
األحـمــد التي تبعد  70كــم عن
مـحــافـظــة الـعــاصـمــة ،ومــديـنــة
ج ـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه التي
تبعد  27كم ،وجنوب عبدالله
المبارك التي تبتعد بمسافة
حـ ــوالـ ــي  16ك ـ ــم ،إض ــاف ــة إل ــى
منطقة خيطان ،ومنطقة شرق
ت ـي ـم ــاء الـ ـت ــي ت ـق ــع فـ ــي وس ــط
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،وك ــذل ــك
المساكن منخفضة التكاليف
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة لــدولــة
ال ـك ــوي ــت وت ـب ـت ـعــد  45ك ــم عن
العاصمة و 15كم عن محافظة
الجهراء.
ً
وهناك أيضا مشاريع أخرى

لتكون الوجهة المثالية لجميع
أفراد العائلة.
وسـ ـيـ ـق ــدم مـ ــركـ ــز «تـ ـ ــك زون»
أل ـ ـعـ ــابـ ــا وف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ح ـص ــري ــة
للمرة األولــى في منطقة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،م ـث ــل جـ ـ ــدار الـتـسـلــق
ال ـت ـفــاع ـلــي ول ـع ـبــة الـ ـه ــروب من
الغرف الرقمية ،وغيرها العديد
م ــن أل ـع ــاب ال ــواق ــع االف ـتــراضــي،
كما سيقدم ألعابا يتم إطالقها
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ،مثل
ل ـع ـب ــة الـ ـم ــركـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــر

وتضم وحدها أكثر من  52ألف
وحدة سكنية ،كذلك في مدينة
الخيران ،التي تبتعد حوالي
 80ك ــم ع ــن ال ـعــاص ـمــة وتـضــم
مــا يـقـتــرب مــن  36أل ــف وحــدة
سكنية ،ومدينة نواف األحمد
ال ـتــي تـبـتـعــد ح ــوال ــي  110كم
ع ــن ال ـع ــاص ـم ــة وف ـ ــق ب ـيــانــات
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية وتضم  52ألف وحدة
سكنية بمساحة 400م.2

جانب من توزيع الوجبات
قام بنك الكويت الوطني بتوزيع وجبات السحور
فــي مـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي ،فــي إط ــار حملة مــوائــد
الــوط ـنــي إلف ـط ــار ال ـصــائ ـم ـيــن ،ال ـتــي ت ـن ــدرج ضمن
برنامج البنك لشهر رمضان «افعل الخير في شهر
الخير».
وقال رئيس فريق العالقات العامة في بنك الكويت
الوطني يعقوب الباقر «إن البنك يــواصــل زيــاراتــه
الـمـيــدانـيــة خ ــال شـهــر رم ـضــان لـتــوزيــع الــوجـبــات
على الصائمين» ،موضحا أن زيــارة مطار الكويت
الدولي تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي يسعى
الـبـنــك إل ــى الـقـيــام بـهــا خ ــال ه ــذا الـشـهــر الفضيل،
السيما للمستشفيات والمساجد وعدد من المناطق
البعيدة ،التزاما بالمسؤولية االجتماعية ،وتأكيدا
لنهج البنك الثابت في خدمة المجتمع.
وأض ـ ــاف ال ـبــاقــر أن ــه إل ــى جــانــب ه ــذه ال ـجــوالت
الميدانية لتوزيع وجبات االفطار والسحور ،يستقبل
بنك الكويت الوطني يوميا الصائمين في الخيمة

مجموعة من المشاركين

ل ـل ــزوار تـجــربــة واق ــع افـتــراضــي
تأخذ الالعب فيها إلــى الفضاء
لـلـمـنــافـســة م ــع مــرك ـبــات أخ ــرى
وج ـم ــع ال ـن ـق ــاط ف ــي ب ـي ـئــة آمـنــة
ومسلية.
ك ـمــا س ـي ـقــدم «تـ ــك زون» أول
ل ـع ـب ــة ت ــزح ـل ــق مـ ــن ن ــوع ـه ــا فــي
الشرق األوســط تسمح لالعبين
بتصميم مسارهم فــي محاكاة
اف ـت ــراض ـي ــة لـلـعـبــة األف ـع ــوان ـي ــة،
فضال عن ذلك سيضم أول لعبة
ميني بولينغ مــن مـســاريــن في

مــازا لــت قيد التنفيذ لتسليم
نحو  39ألف قسيمة بمساحة
 400م 2منها حوالي  900شقة
مـســاحـتـهــا  385م ،2وت ـتــوزع
تلك المشروعات في عدة مدن
سكنية منها مشروع توسعة
الوفرة ومشروع الوفرة القائم
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــوف ـ ــر ق ـ ـسـ ــائـ ــم ت ـصــل
مـســاحـتـهــا  600م ،2ومــديـنــة
جابر األحمد التي تبعد  22كم
عن العاصمة ،وجنوب المطالع
ومدينة صباح األحمد وشمال
غ ــرب الـصـلـيـبـيـخــات ومــديـنــة
غرب عبدالله المبارك كذلك.
وت ـخ ـطــط ال ـمــؤس ـســة لـعــدة
م ـشــرو عــات مستقبلية تــو فــر
م ـ ــا يـ ـقـ ـت ــرب م ـ ــن  140وح ـ ــدة
سكنية بمساحة  400م 2كما
في مدينة الصابرية التي تقع
شمال الـبــاد على مسافة 60
ك ــم م ــن م ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة،
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 ...ويوزع وجبات السحور في مطار
الكويت الدولي

«الشايع» تستعد إلطالق «تك زون» للترفيه
أعـلـنــت شــركــة مـحـمــد حـمــود
الشايع استعدادها إلطالق عالمة
«تـ ــك زون» ،ال ـم ـف ـه ــوم الـمـبـتـكــر
والـ ـج ــدي ــد ف ــي م ـج ــال ال ـتــرف ـيــه،
الحـقــا ه ــذا الـشـهــر فــي ال ـفــوروم
باألفنيوز.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ع ـ ــام ـ ــة «تـ ـ ـ ــك زون»
مفهوما جديدا للتسلية والترفيه
العائلي باستخدام التكنولوجيا
الرقمية الحديثة في بيئة وأجواء
تحاكي المستقبل وتتيح للزوار
اختبار تجربة فريدة من نوعها
ف ــي م ـج ــال ال ـت ــرف ـي ــه .ويـتـضـمــن
المركز الجديد أكثر من  85جهاز
عـ ــرض ف ـي ــدي ــو ض ــوئ ــي ،وأك ـث ــر
مــن  70شاشة مــوزعــة فــي شتى
أرجــاء المركز ،لتنقل الــزوار في
رحلة عبر الزمن من خالل ثالث
بيئات افتراضية مختلفة وهي
عالم المحيطات وعالم الغابات
والمدن المستقبلية.
وتمتد هذه الوجهة الترفيهية
الفريدة على مساحة  4250مترا
مــرب ـعــا ،وتـعـتـمــد عـلــى تقنيات
ال ــواق ــع ال ـم ـعــزز (Augmented
 )Realityوال ــواق ــع االف ـتــراضــي
( ،)Virtual Realityوهي األحدث
م ــن نــوعـهــا ف ــي م ـجــال التسلية
والترفيه على مستوى العالم،
وت ـق ــدم «ت ــك زون» أك ـث ــر م ــن 60
لعبة ترفيهية تناسب مختلف
األعـ ـم ــار م ــن ال ـص ـغ ــار وال ـك ـبــار
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الكويت ،حيث يتم إسقاط صور
الواقع المعزز على كرة البولينغ،
فضال عن سينما افتراضية من
مقعدين.
وبــإم ـكــان زوار «ت ــك زون» أن
يأخذوا استراحة قصيرة لتناول
بعض المشروبات والمأكوالت
لــدى ستاربكس وريزينغ كينز
داخ ــل ال ـمــركــز .وي ـقــع «ت ــك زون»
في الطابق السفلي في الفوروم
 -األفنيوز.

المخصصة مقابل سوق شرق ،حيث يقوم متطوعون
من البنك باستقبال الصائمين وخدمتهم.
وأشار الى ان هذه الحملة تعتبر جزءا ال يتجزأ
من برنامج البنك الوطني السنوي الخاص بشهر
رمضان «افعل الخير في شهر الخير» ،الذي يتخلله
العديد من األنشطة والفعاليات الخيرية واإلنسانية.
تجدر اإلشــارة إلى أن بنك الكويت الوطني دأب
على تقديم برنامج «افعل الخير في شهر الخير» منذ
أكثر من  25عاما ،ويتضمن العديد من الفعاليات
والمساهمات وأعمال الرعاية االجتماعية واألنشطة
التطوعية.
ويأتي البرنامج في إطار حرصه على التواصل
مع مختلف المؤسسات االجتماعية وفئات المجتمع
كــا فــة ،محافظا على موقعه فــي مقدمة مؤسسات
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـم ـح ـلــي الـ ـت ــي ك ــرس ــت م ـب ــادئ
المسؤولية االجتماعية وترجمتها من خالل برامج
ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا حقيقيا.

«طيران الجزيرة» تطلق خدمة
 Ride & Flyلنقل المسافرين
أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة طـ ـي ــران
ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،ام ـ ـ ـ ــس ،خ ــدم ــة
« »Ride & Flyالجديدة لنقل
المسافرين بحافلة من 17
محطة ثابتة منتشرة في
الكويت ،وإيصالهم فورا
إل ــى مـبـنــى رك ــاب طـيــران
الجزيرة الجديد (.)T5
وتم تجهيز الحافالت
ذات الطابقين الخاصة بخدمة « »Ride & Flyلتوفر
أعلى مستوى من الراحة للركاب ،حيث يتم تسجيلهم مباشرة
على متن الحافلة وأخذ حقائبهم ،حتى يتمكن الركاب من التوجه
مباشرة وبكل سهولة إلى مكاتب الجوازات في مبنى ركاب طيران
الجزيرة.
بهذه المناسبة ،قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة
روهيت راماشاندران« :تعود طيران الجزيرة بخدمة مبتكرة جديدة
وهي خدمة  ،Ride & Flyالتي تجعل تجربة السفر أسهل لعمالئنا،
إذ إنها تمكنهم من تسجيل أمتعتهم وصعودهم إلى الطائرة على
متن الحافلة حتى يتوجه المسافر مباشرة إلى مكاتب الجوازات
في مبنى ركاب طيران الجزيرة الجديد وذلك بكل سرعة وسالسة».
وتشغل الخدمة الجديدة خطين ،األول يبدأ من شارع الخنساء
في السالمية ،والثاني من شارع دبوس في الفحيحيل ،وتخدم
 Ride & Flyجدول الرحالت المسافرة إلى القاهرة ( J9 534وJ9
 538و ،)J9 1538االسكندرية ( J9 552و J9 554و ،)J9 550حيدر
أباد ( ،)J9 608مومباي ( )J9 602وسوهاج (.)J9 562
كما يمكن للمسافرين حجز مقعدهم على متن هذه الخطوط
بــاالتـصــال عـلــى مــركــز االت ـصــال ال ـخــاص بـطـيــران الـجــزيــرة على
الرقم .177
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الجاسم :مبنى الركاب  T4سيخصص الستخدام ركاب «الكويتية» باعتبارها الناقل الوطني
جراح الناصر

قال الحجرف إن "الكويتية"
قريبة من قلوب الكويتيين ،مما
يجعل الجميع يلتمس كل ما
تمر به عبر مسيرتها الطويلة
والجميلة التي لم تخل "من
اإلخفاقات أو  -بلغة الطيارين
بعض المطبات الهوائية"،
 ًمعتبرا أن هذه المطبات كانت
عامل تقوية للشركة.

أك ــد وزي ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
الـ ـحـ ـج ــرف وجـ ـ ــود دع ـ ــم كــامــل
ل ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـ ـك ــي تـ ـتـ ـج ــاوز مــا
ت ـمــر ب ــه م ــن ع ـق ـبــات أو بـعــض
المشاكل كي تبدأ فترة جديدة،
وتستعيد ريادتها ،لما تمثله
هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـكــويــت وال ـكــوي ـت ـيـيــن ،وال ـتــي
سـ ـ ــوف ن ـب ـل ـغ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـق ــري ــب
العاجل.
وأضاف الحجرف في كلمته
خ ـ ـ ــال الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة
ل ـل ـخ ـطــوط ال ـج ــوي ــة الـكــويـتـيــة
ب ـ ـم ـ ـقـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،أنـ ـ ـ ـ ــه ه ـ ــذه
المناسبة تستدعي توجيه 3
رســائــل "األول ـ ــى ،وه ــي الـشـكــر
إلى اآلباء واألجداد المؤسسين
الذين تمت دعوتهم إلى الغبقة
عـلــى جـهــدهــم الـمـبــذولــة طــوال
 64عاما من مسيرة "الكويتية".
وذكر أن رسالته الثانية إلى
العاملين في الخطوط الجوية
الكويتية ،حيث مازالت الشركة
قــريـبــة م ــن ق ـلــوب الـكــويـتـيـيــن،
م ـمــا ي ـج ـعــل ال ـج ـم ـيــع يـلـتـمــس
كل ما تمر به "الكويتية" عبر
مسيرتها الطويلة والجميلة
الـتــي لــم تـخــل "م ــن اإلخـفــاقــات
أو بـ ـلـ ـغ ــة ا ل ـ ـط ـ ـيـ ــار يـ ــن ب ـعــض
الـمـطـبــات ال ـهــوائ ـيــة" ،مـعـتـبــرا
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـطـ ـب ــات ك ــان ــت ع ــام ــل
تقوية للشركة ،وتؤكد أن هذا
الـ ـص ــرح الـ ــرائـ ــد س ـي ـع ــود ال ــى
الريادة بجهود عامليه.
وأفاد الحجرف بأن الرسالة
ال ـثــال ـثــة مــوج ـهــة إل ــى مـجـلــس
إدارة ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة،
مـعـتـبــرا "أ ن ـهــم ا ل ـيــوم يكتبون

تـ ـ ــار يـ ـ ــخ ،وأن ه ـ ـ ــذا ا ل ـ ـتـ ــار يـ ــخ
سـيـسـجــل ك ــل م ــا ي ـق ــوم ــون بــه
من عمل في هذا الصرح ،الذي
تعزز مسيرته خدمة للكويت
وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـنـ ــاقـ ــل الـ ــوط ـ ـنـ ــي
وا لــر يــادة ا لـتــي لــن نقبل إال أن
نكون في مقدمتها".

عالمة بارزة
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
مجلس إدارة شركة الخطوط
الـ ـج ــوي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ي ــوس ــف
ا لـجــا ســم ،إن حفل ا لـيــوم يأتي
فـ ــي م ـب ـن ــى "الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" ال ـتــي
بـ ــاتـ ــت واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أيـ ـق ــون ــات
الكويت ،ممضية  64عاما من
عمرها وسكنت في وجدان كل
الشعب الكويتي بما لعبته من
أدوار ط ــوال فــي ه ــذا ا لـتــار يــخ
ال ـم ـم ـتــد ج ـيــا ب ـعــد ج ـيــل مـنــذ
ا ن ـط ــا ق ـت ـه ــا عـ ــام  ،1954عـلــى
أيدي اآلباء المؤسسين ليحمل
مـشــاعـلـهــا مــن بـعــدهــم األب ـنــاء
من الرؤساء ومجالس اإلدارات
الـمـتـعــاقـبــة ون ـخــب فــاع ـلــة من
العناصر المخلصة من أبناء
الكويت.
وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ب ـج ـه ــود
رؤ سـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ــا لـ ــس اإلدارات
الـ ـمـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة ال ـ ــذي ـ ــن ص ـن ـع ــوا
نجاحاتها وتألقها المتواصل
ا لــذي جعل منها عالمة بــارزة
م ــن ع ــام ــات ن ـه ـضــة ال ـكــويــت
واح ـت ــال ـه ــا م ــواق ــع الـ ـص ــدارة
في ميادين النقل الجوي على
النطاقات اإلقليمية والعربية
والعالمية.
وأو ض ــح أن مـجـلــس اإلدارة

الحالي سيبني على جملة من
ال ـع ـنــاصــر األي ـج ــاب ـي ــة ،أهـمـهــا
صــدى ا ســم الكويت فــي شعار
الشركة و 64عاما مــن العطاء
والـنـجــاح ،فـضــا عــن اإلص ــرار
عـ ـل ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض ،الـ ـ ــى ج ــان ــب
االعتماد على والء الكويتيين
لطائرهم األزرق وعلى تفاني
العاملين بـ "الكويتية".
وذك ــر أن الـمـجـلــس الـحــالــي
يـ ـبـ ـن ــي أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ع ـن ــاص ــر
سابقة هيأتها مجالس اإلدارة
ال ـس ــاب ـق ــة ،م ـم ـث ـلــة ب ــاألس ـط ــول
الـ ـمـ ـح ــدث وشـ ـبـ ـك ــة ال ـخ ـط ــوط
ال ـم ـتــرام ـيــة األط ـ ـ ــراف ،إضــافــة
الـ ـ ـ ــى أبـ ـ ـ ـ ــرز هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر،
وه ـ ــو م ـب ـن ــى الـ ــركـ ــاب (ت ـ ــي )4
ف ـ ــي م ـ ـطـ ــار ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــدولـ ــي
الـ ــذي سـيـخـصــص الس ـت ـخــدام
ر كــاب "ا لـكــو يـتـيــة" ،باعتبارها
الـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــل ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث سـيـتــم
افـ ـتـ ـت ــاح ــه ف ـ ــي م ـط ـل ــع ي ــول ـي ــو
المقبل ،وا كـتـمــال تشغيله في
م ـط ـلــع أغ ـس ـط ــس ،م ـش ـيــرا الــى
أن ه ـ ــذه ا ل ـ ـمـ ــرة األو لـ ـ ـ ــى ا ل ـت ــي
تتهيأ لـ "الكويتية" تلك الميزة
ال ـم ـت ـف ــردة ل ـخ ــدم ــة ع ـمــائ ـهــا،
ً
شاكرا سلطات الطيران المدني
ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون
ال ـخــدمــات د .ج ـنــان بــوشـهــري
والـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ س ـ ـل ـ ـمـ ــان الـ ـحـ ـم ــود
رئيس اإلدارة العامة للطيران،
وال ـم ـه ـن ــدس ي ــوس ــف الـ ـف ــوزان
المدير العام للطيران المدني
وث ـل ــة م ــن م ـعــاون ـي ـهــم األك ـف ــاء
م ـت ـخــذي ال ـ ـقـ ــرار ،وخـ ـص ــوا بــه
"ال ـكــوي ـت ـيــة" الف ـت ـت ــاح الـمـبـنــى
ال ـ ـ ــواع ـ ـ ــد بـ ـنـ ـقـ ـل ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــة ف ــي

نايف الحجرف
خدمة ركاب "الكويتية" ،وثمن
ال ـج ــاس ــم ج ـه ــود ال ـج ـم ـيــع مــن
سبق في قيادة هذه المؤسسة.

روح الفريق
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال مـ ــديـ ــر دائـ ـ ــرة
ا لـعــا قــات العامة واإل ع ــام في
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة،
ف ـ ــا ي ـ ــز ا ل ـ ـع ـ ـن ـ ــزي ،إن ا ل ـغ ـب ـق ــة
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ت ــأت ــي
تأصيال لهوية الطائر األزرق
الـ ـت ــي ت ـن ـب ــع ف ــي األس ـ ـ ــاس مــن
الهوية الوطنية الكويتية بكل
ما تحمله من عــادات وتقاليد
سامية.

يوسف الجاسم
وأ ك ـ ــد ا ل ـع ـن ــزي أن ا ج ـت ـمــاع
اإلدارة ا لـ ـعـ ـلـ ـي ــا و مـ ـس ــؤو ل ــي
وموظفي الشركة خالل الغبقة
الــرمـضــانـيــة يـعــد م ـثــاال رائـعــا
عـ ـل ــى روح ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق ا لـ ــوا حـ ــد
التي يتمتع بها كل العاملين
والمسؤولين على حــد ســواء،
تحقيقا للهدف األسمى ،وهو
ر فـعــة ا لـطــا ئــر األزرق و عــود تــه
إ لــى مكانته السابقة والرائدة
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــوي
وخدماته.
وأكد العنزي أن الغبقة تعد
فرصة مميزة جدا إل ثــراء روح
الفريق الواحد والتواصل مع
ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ـع ـي ــدا ع ــن أج ـ ــواء

العمل ،بما يعزز العالقة بين
العاملين والمسؤولين ،وهو
مـ ــا س ـي ـن ـع ـك ــس إيـ ـج ــاب ــا ع ـلــى
العمل بالشركة ككل.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـحـ ـف ــل ال ـ ــذي
ح ـض ــرت ــه الـ ــوزيـ ــرة بــوش ـهــري
وال ـح ـم ــود ،ورؤس ـ ــاء مـجــالــس
إدارة ا ل ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ا ل ـ ـجـ ــو يـ ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي ـ ـ ــوه ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــون مـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء
ا ل ـم ـن ـتــد ب ـيــن و م ــد ي ــري اإلدارة
ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـص ـح ــف
الـمـحـلـيــة ،تــم تـكــريــم الــرؤســاء
السابقين للشركة.

الغبقة
الرمضانية
للشركة تأتي
ً
تأصيال لهوية
الطائر األزرق
النابعة من
الهوية الوطنية
الكويتية
العنزي

شكر واستذكار

افتتاح مبنى الركاب
 T4في يوليو
المقبل ...واكتمال
تشغيله مطلع
أغسطس

أسعار صرف العمالت العالمية

جانب من الحضور

ّ
ثمن الجاسم جهود جميع من سبق في قيادة
ً
الـمــؤسـســة ،مـشـيــدا بــالـغــائــب الـكـبـيــر الـمــرحــوم
المهندس أحمد فيصل الزبن وقائال« :إنه قريب
الى نفسي ونفوس كثيرين منكم ممن عمل معه
واقترب منه ،حيث جمعتنا معه رفقة الدرب عبر
 30عاما في عطاء متواصل لخدمة «الكويتية» في
مراحل الوهج والتميز والتعثر والنهوض وإعادة
ب ـنــاء م ــا دم ــره االح ـت ــال بـعــد ال ـت ـحــريــر ،ورح ــل
بوسعود عن دنيانا معجونا بالطيبة والكفاءة
والـنــزاهــة ونظافة اليد والقلب كشأن غيره من
القياديين المخلصين ،ولن تكفيه الكلمات إشادة
وإطراء عبر جميع المراحل والمسؤوليات التي
توالها في الخطوط الجوية الكويتية ،منذ أن
ً
ً
كان مهندسا صغيرا يتنقل بين الورش وحظائر
ً
الطائرات أواخر ستينيات القرن الماضي ،مرورا
بمالحم البناء والتميز وانتهاء بتقلد مناصب
المدير الـعــام ورئــاســة مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب حتى استقالته».

«كفيك» :ارتفاع أسواق األسهم العالمية والخليجية
«مخاوف عدم االستقرار السياسي بإيطاليا دفعت المستثمرين للتوجه إلى األصول اآلمنة»

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قال التقرير الشهري الصادر عن الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
ً
"كفيك" ،إن أسواق األسهم العالمية شهدت صعودا خالل شهر مايو ،إذ ارتفع
مؤشر  MSCIالعالمي بنسبة  +0.31في المئة.
وفي األسواق المتقدمة ،وحسب التقرير ،كان مؤشر  FTSE 100األفضل
ّ
أداء يليه مؤشر  .S&P 500وفي الواليات المتحدة األميركية ،ارتفع مؤشر S&P
 500بنسبة  +2.16في المئة ،إذ إن المخاوف حول عدم االستقرار السياسي
في إيطاليا دفعت المستثمرين للتوجه إلى األصول اآلمنة بما عزز عائد
سندات الخزانة األميركية.
وفي التفاصيل ،وفي المملكة المتحدة ،ارتفع مؤشر  FTSE 100بنسبة
ً
 +2.50فــي الـمـئــة ،وذل ــك يـعــود أســاســا إل ــى الـتــراجــع ال ــذي شـهــده الجنيه
اإلسترليني بسبب القراءات االقتصادية المخيبة لآلمال حول االقتصاد
البريطاني.
فــي أوروب ـ ــا ،شهد مــؤشــر  DAXاأللـمــانــي ومــؤشــر  CAC 40الفرنسي
ً
انخفاضا بنسبة  -0.06في المئة و  -1.69في المئة على التوالي ،إذ إن األزمة
السياسية اإليطالية كــان لها تأثير سلبي على األس ــواق األوروب ـيــة ،في
ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة اإليطالية بعد قرابة ثالثة أشهر من
االنتخابات البرلمانية التي فازت فيها األحزاب الشعبوية.
في الصين ،انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة  -1.32في المئة ،الستمرار
ً
التوتر التجاري مع أميركا ،عالوة على األزمة اإليطالية ،التي أثرت سلبا على
األسواق في العالم .أما في اليابان ،فانخفض مؤشر  Nikkei 225بنسبة -2.0
في المئة ،بسبب المخاوف حول تهديد الرئيس األميركي المنتخب دونالد
ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها  25في المئة على السيارات الموردة.
ارتفعت األسـهــم الخليجية بنسبة  2.96فــي المئة متمثلة فــي مؤشر
 MSCI GCC IMIوكان مؤشر البحرين هو المؤشر األفضل ً
أداء خالل الشهر.
وانخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة  -2.62في المئة ،ويرجع ذلك بشكل
رئيسي إلى االنخفاض في قطاع اإلعالم بنسبة  -19.30في المئة ،وقطاع
السلع الرأسمالية بنسبة  -11.55في المئة ،والتأمين بنسبة  -12.26في المئة.
أما في الكويت ،فانخفض مؤشر السوق األول بنسبة  -1.28في المئة،
ً
وانخفض أيضا مؤشر السوق الرئيسي بنسبة – 0.30في المئة.
وفي اإلمارات ،انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  -4.57في المئة
نتيجة انخفاض أداء قطاع العقار بنسبة  -8.33في المئة ،وقطاع النقل بنسبة
 -5.76في المئة وقطاع الخدمات بنسبة  -4.25في المئة ،وانخفض كذلك مؤشر
سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة  -2.74في المئة بمساهمة سلبية من
قطاع الصناعة بنسبة  -5.97في المئة والقطاع االتصاالت بنسبة  -5.54في
المئة ،وقطاع الخدمات المالية واالستثمار الذي تراجع بنسبة  -2.04في المئة.
وفي قطر ،تراجع مؤشر قطر بنسبة  -4.15في المئة نتيجة األداء السلبي
من جميع القطاعات أهمها قطاع العقار بنسبة  -15.69في المئة وقطاع
االتصاالت بنسبة  -14.29في المئة وقطاع الصناعات بنسبة  -8.23في المئة.
أما في عمان ،فانخفض مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية بنسبة -2.59
في المئة نتيجة االنخفاض الحاد في قطاع الصناعات وقطاع الخدمات
والبنوك بنسبة  -3.50في المئة و -1.97في المئة و -1.14في المئة على التوالي.
وفي البحرين ،ارتفع مؤشر "البحرين لألسهم" بنسبة  +0.63في المئة
بسبب األداء اإليجابي من قطاع التأمين بنسبة  +2.43في المئة وقطاع
الخدمات بنسبة  +1.43في المئة وقطاع الصناعة بنسبة  +1.43في المئة.
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ً
وزير الدفاع يستبعد حربا تجارية مع أوروبا ...و«السبع» قد تتحول إلى « »1+6بسبب ترامب
استبعد وزير الدفاع األميركي
جيم ماتيس قبيل وصوله مساء
األربعاء إلى بروكسل قيام حرب
تجارية بين الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي ،لكنه دافع
في الوقت نفسه عن الزيادات
الجمركية ،التي فرضها الرئيس
دونالد ترامب.

رفعوا الشركاء
التجاريون للواليات
المتحده شكاوى
ضدها أمام منظمة
التجارة العالمية

ً
ألـ ـق ــى ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ظ ــاال
مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــك ع ـ ـلـ ــى إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة أال
تحترم واشنطن قــرارات منظمة
التجارة العالمية بشأن الرسوم
الجمركية ،الـتــي فرضتها إدارة
ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب عـلــى
ً
واردات البالد من الصلب ،مؤكدا
أن س ـيــاســة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تحددها مصلحتها القومية ،ال
القرارات الدولية.
ورف ـ ـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـش ــرك ــاء
التجاريين لـلــوال يــات المتحدة،
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم ال ـص ـي ــن وك ـن ــدا
واالتـحــاد األوروب ــي شكوى ضد
واشـنـطــن أم ــام منظمة الـتـجــارة
الـعــالـمـيــة ب ـعــد قـ ــرار ت ــرام ــب في
األول مــن يونيو زي ــادة الــرســوم
الجمركية على واردات البالد من
الصلب واأللمنيوم بهدف حماية
"األمن القومي".
ً
وردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال بـ ـش ــأن مــا
إذا كانت إدارة ترامب ستحترم
القرارات التي ستصدرها منظمة
الـتـجــارة العالمية فــي الــدعــاوى
الـ ـم ــرف ــوع ــة أم ــامـ ـه ــا ،ق ـ ــال كـبـيــر
المستشارين االقتصاديين للبيت
األبيض الري كودلو ،إن "الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
فــي مـنــاسـبــات ع ــدي ــدة ،مرتبطة
بمصالحها القومية أكثر من أي
شيء آخر".
وأضاف خالل مؤتمر صحافي
ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ق ـب ــل ي ــوم ـي ــن مــن
انـ ـط ــاق أعـ ـم ــال ق ـم ــة مـجـمــوعــة
ً
السبع في كيبيك (الـيــوم وغــدا)،
إن "المنظمات الدولية المتعددة
االطـ ـ ـ ـ ــراف لـ ــن ت ـم ـل ــي ال ـس ـي ــاس ــة
األميركية .أعتقد أن الرئيس كان
شديد الوضوح في هذه المسألة".
ول ـ ـكـ ــن كـ ـ ــودلـ ـ ــو ،أك ـ ـ ــد ح ــرص
الــواليــات المتحدة على منظمة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـع ــال ـم ـي ــة ودوره ـ ـ ـ ــا.
وقـ ـ ــال "نـ ـح ــن م ــا زلـ ـن ــا مـهـتـمـيــن
بمنظمة التجارة العالمية .لقد
رفــع مندوب (الــواليــات المتحدة
لشؤون التجارة) روبــرت اليتزر
شكاوى عدة أمام منظمة التجارة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة (لـ ــاح ـ ـت ـ ـجـ ــاج) ع ـلــى
الممارسات الصينية وممارسات
دول أخرى".
وأ ت ــت تصريحات المستشار
االقتصادي للبيت األبيض قبل
يومين من التئام مجموعة الدول
الصناعية السبع الكبرى في قمة

الذهب يرتفع مع صعود
اليورو مقابل الدوالر
ارتفعت أسعار الذهب أمس ،في حين صعد اليورو ألعلى مستوى
فــي أسبوعين مقابل ال ــدوالر األمـيــركــي ،مــع تــرقــب المستثمرين
اج ـت ـمــاعــات ب ـنــوك مــركــزيــة رئـيـسـيــة وال ـق ـمــة األم ـيــرك ـيــة الـكــوريــة
الشمالية ،والمقرر أن تنعقد جميعها األسبوع القادم.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية  0.1في المئة إلى 1297.46
ً
دوالرا لألوقية (األونصة) ،فيما استقر في العقود األميركية اآلجلة
تسليم أغسطس دون تغير يذكر عند  1301.50دوالر لألوقية.
وانخفض مؤشر الدوالر ،الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل
سلة من ست عمالت رئيسية 0.3 ،في المئة إلى .93.388
وارتفع اليورو ألعلى مستوى في أسبوعين مقابل الكثير من
العمالت المنافسة له اليوم ،بفعل تزايد المراهنات على أن البنك
المركزي األوروبي قد يعلن األسبوع المقبل ،أنه سينهي برنامجه
ً
التحفيزي تدريجيا بحلول نهاية العام.
ويعقد مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي)
اجتماعه بشأن السياسة النقدية األسبوع القادم كما يشهد نفس
األسبوع انعقاد القمة بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية ،في
حين تبدأ قمة مجموعة السبع أعمالها في كيبيك اليوم.
وكبحت تــوقـعــات بــزيــادة أسـعــار الـفــائــدة وارت ـفــاع فــي األسهم
ً
مـكــاســب الـمـعــدن الـنـفـيــس ال ــذي ال ي ــدر ع ــائ ــدا والـ ُـم ـقــوم بالعملة
األميركية.

«الدولي» :الرسوم قد تعود
بالتجارة إلى مستويات 2008
حذر البنك الدولي من أنه مع اتساع انتشار نطاق الرسوم
الجمركية ،فإنها من الممكن أن تؤدي إلى أن يعود العالم
إلى مستويات التجارة الدولية في .2008
وأشـ ــار ال ـب ـنــك ،فــي ت ـقــريــره األخ ـيــر "اآلفـ ــاق االقـتـصــاديــة
العالمية" ،المنشور الثالثاء ،إلى أن هناك توقعات محبطة
ل ـكــل م ــن األسـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة وال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي ح ــال ــة زيـ ــادة
النزاعات التجارية بين االقتصادات الكبرى.
وأضاف التقرير أن الزيادة على نطاق واسع في الرسوم
الجمركية عالميا ستكون لها توابع رئيسية على نشاط
التجارة العالمية ،ويمكن أن يترتب على تصاعد التعريفات
إلى المستويات القانونية المسموح بها انخفاض تدفقات
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة إلـ ــى  9ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهـ ــي ت ـت ـشــابــه مــع
مستويات انخفاضها في أزمة .2009-2008
وتأتي هذه التحذيرات بعد التوترات التجارية األخيرة
بين أميركا ودول أ خــرى ،بعدما فرضت واشنطن رسوما
جمركية عـلــى واردات ا لـصـلــب واأل لـمــو نـيــوم ،وا لـتـهــد يــدات
بـفــرض رس ــوم مـتـبــادلــة بـيــن الـصـيــن وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وإ ل ـغــاء ا سـتـثـنــاء ات تــرا مــب للحلفاء مـثــل كـنــدا والمكسيك
وأوروبا.
تستضيفها كيبيك يومي الجمعة
والسبت ،وتلقي بظاللها عليها
ال ـحــرب الـتـجــاريــة ،الـتــي أطلقها
ت ـ ــرام ـ ــب ب ـ ـ ـقـ ـ ــراره ف ـ ـ ــرض رس ـ ــوم
جمركية عـلــى واردات الــواليــات
المتحدة من األلمنيوم والفوالذ.
ً
وردا على اإلج ــراء األمـيــركــي،
رفع الشركاء التجاريون للواليات
ال ـم ـت ـحــدة ش ـك ــاوى ضــدهــا أم ــام
منظمة التجارة العالمية ،بينما
قرر بعضهم مثل الصين وروسيا
الــذهــاب أبعد إذ فــرض اج ــراء ات
انتقامية ضد واشنطن.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،اس ـت ـب ـع ــد وزيـ ــر
ال ــدف ــاع األم ـيــركــي جـيــم ماتيس
ق ـب ـيــل وص ــول ــه م ـس ــاء األربـ ـع ــاء
إلى بروكسل قيام حرب تجارية
بين الواليات المتحدة واالتحاد
االوروب ــي ،لكنه دافــع فــي الوقت
نفسه عن الزيادات الجمركية التي
فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وقال ماتيس في الطائرة ،التي
ّ
أقلته الى بروكسل حيث يشارك
ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة في
اجتماع ل ــوزراء دفــاع دول حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي" ،إن ال ـح ــروب

ال ـت ـجــاريــة تــؤثــر عـلــى الـعــاقــات
األمنية".
ً
وأضـ ـ ــاف "إال أن ـن ــي ح ــال ـي ــا ال
أالحظ ذلك ،وأعتقد أن من المبكر
ت ـس ـم ـي ــة م ـ ــا ي ـح ـص ــل ب ــال ـح ــرب
التجارية ألن األمور ستتطور".
وأكد الوزير األميركي أن "هناك
ً
دائما مفاوضات لحل هذا النوع
من األمور".
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي مـ ــات ـ ـيـ ــس نـ ـ ـظ ـ ــراءه
األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن فـ ــي حـ ـي ــن تـشـهــد
الـعــاقــات بين واشنطن والــدول
ً
ً
األوروبـ ـي ــة ت ــوت ــرا نــاتـجــا بشكل
خـ ــاص ع ــن ان ـس ـح ــاب ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
اإليراني ،وقيامها بفرض رسوم
جمركية مرتفعة على وارداتـهــا
من الصلب واأللمنيوم سواء أكان
مصدر هــذه ال ــواردات أوروب ــا أو
اليابان أو كندا.
ل ـ ـكـ ــن مـ ــات ـ ـيـ ــس ،ال ـ ـ ـ ــذي س ـبــق
ً
وعـ ـ ـ ـ ــارض عـ ـلـ ـن ــا قـ ـب ــل أس ــاب ـي ــع
الــرســوم الجمركية على الصلب
عــاد األرب ـعــاء وداف ــع عــن ق ــرارات
اإلدارة األميركية.
وقـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر األمـ ـي ــرك ــي ،إن

"مــا نــريــده هــو تـجــارة متوازنة"،
ً
ً
ش ـ ــارح ـ ــا أن رس ـ ــوم ـ ــا ب ـن ـح ــو 2
ف ــي ال ـم ـئ ــة تـ ـف ــرض ع ـل ــى بـعــض
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ــدى
اس ـت ـي ــراده ــا م ــن ق ـبــل ال ــوالي ــات
ً
ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــي ح ـيــن أن رســومــا
بـ ـنـ ـح ــو  10ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ت ـف ــرض
عـلــى ال ـس ـيــارات األم ـيــرك ـيــة لــدى
استيرادها من قبل دول عدة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ق ـ ـ ـبـ ـ ــل الـ ـ ــوصـ ـ ــول
إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــل ،قـ ــد ت ـح ـص ــل بـعــض
االهتزازات ،لكنني
ال أ ع ـت ـق ــد ح ـت ــى اآلن أن ذ ل ــك
قــد يـكــون لــه تأثير على المجال
األمني".
وحرص ماتيس على التأكيد
بأنه عازم على العمل على تذليل
كل المشاكل التي يمكن أن تظهر
خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء ال ـح ـلــف
األطلسي.
وقــال "أنــا لم أقم بهذه الرحلة
س ـ ــوى ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع ودفـ ـ ـ ــع ه ــذه
االمور والعمل على إيجاد أرضية
تفاهم".
وع ـلــى صـعـيــد ذي ص ـلــة ،أكــد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل

نقطة
ألف
25
أعلى
جونز»
«داو
ً
ً
و«ناسداك» يحقق إغالقا قياسيا
ارتفعت مؤشرات األسهم األميركية خالل تداوالت
أمس األول ،بدعم من قطاعي التكنولوجيا والرعاية
الصحية ،واستعاد "داو جــونــز" الـتــداول أعلى 25
ألف نقطة ،بينما حقق "ناسداك" إغالقا قياسيا هو
الثالث على التوالي.
وارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة  1.4في المئة
أو  346نقطة إلى  25146نقطة ،كما ارتفع "ناسداك"
بنسبة  0.6في المئة أو  51نقطة إلى  7689نقطة،
بينما ارتفع " "S&P 500القياسي بنسبة  0.8في المئة
أو  23نقطة إلى  2772نقطة.
وعلى صعيد التداوالت ،قفز سهم "تسال" بنسبة
 9.7فــي المئة إلــى  319.5دوالرا ،بعد تصريحات
الـمــديــر الـتـنـفـيــذي إي ـلــون مــاســك بــأنــه يمكن بلوغ
مستهدف إنتاج "موديل ."3
وفي األسواق األوروبية ،استقر مؤشر "ستوكس
يوروب  "600عند  387نقطة.
وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني  25نقطة إلى
 7712نقطة ،وصعد مؤشر "داكس" األلماني  43نقطة
إلى  12830نقطة ،بينما هبط المؤشر الفرنسي "كاك"
 3نقاط إلى  5457نقطة.
وافتتح التداول في بورصة لندن لألوراق المالية

ماكرون ورئيس الــوزراء الكندي
جاستن ترودو أمس األول ،إنهما
لـيـســا مـسـتـعــديــن "ل ـل ـق ـبــول بكل
شـ ــيء م ــن أجـ ــل أن ي ـص ــدر بـيــان
مشترك" مع الواليات المتحدة عن
قمة مجموعة ا ل ــدول الصناعية
الـسـبــع ال ـك ـبــرى ال ـتــي تـلـتـئــم في
كيبيك الجمعة والسبت.
وقـ ــالـ ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
فــي خـتــام اجـتـمــاع بـيــن مــاكــرون
وت ــرودو فــي اوت ــاوا إن "المسألة
تـتـلـخــص ب ــاآلت ــي :ال ــى أي مــدى
نقبل بتعديالت محتملة من أجل
أن يكون هناك بيان مشترك؟ على
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ن ـحــن ل ــن نـكــون
مستعدين للقبول ببيان ال يذكر
اتفاق باريس" المناخي.
وب ـم ــا أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
انسحبت في عهد الرئيس دونالد
ترامب من اتفاق باريس المناخي،
تبدو موافقة واشنطن على بيان
كـهــذا بعيدة الـمـنــال ،األم ــر الــذي
يجعل هذا الشرط شبه تعجيزي.
وبحسب اإلليزيه ،فإن االتفاق
ال ـم ـنــاخــي ل ـيــس ن ـق ـطــة ال ـخــاف
ال ــوحـ ـي ــدة م ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،إذ إن

القيمة السوقية
للعمالت االفتراضية
أعلى  347مليار دوالر

بعد تأخره لمدة ساعة امــس ،بسبب مشكلة فنية
أعاقت المزاد االفتتاحي.
وبدأ التداول في التاسعة صباحا بتوقيت لندن،
أو الحادية عشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني  0.23في المئة،
ووصل إلى  7730نقطة ،في  11:19صباحا بتوقيت
مكة المكرمة.
ولم يوضح متحدث باسم البورصة أي معلومات
أخرى عن سبب المشكلة.
وفــي آسيا ،ارتفعت األسهم اليابانية إلــى أعلى
مستوياتها في أسبوعين بنهاية تعامالت امس،
مقتفية أثر نظيرتها األميركية ،مع احتماالت خروج
المركزي األوروبي من سياسات التحفيز الكمي.
وارتفع مؤشر نيكي  0.87في المئة ،ووصل إلى
 22823نـقـطـة ب ـق ـيــادة أس ـهــم ال ـب ـنــوك وال ـس ـيــارات،
ً
وصعد مؤشر توبكس األوسع نطاقا  0.64في المئة
عند  1789نقطة ،وهي أعلى مستويات المؤشرين
في أسبوعين.

ارتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
االفـ ـتـ ــراضـ ـيـ ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
خـ ـ ـ ــال تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات أمـ ـ ــس،
لـتــرتـفــع الـقـيـمــة الـســوقـيــة
اإلجـمــالـيــة أعـلــى مــن 347
مليار دوالر.
وارت ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة
االفتراضية األكبر في العالم
"بتكوين"  1.09في المئة إلى
 7704.9دوالرات.
وزادت اإليثريوم  0.3في
ا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  606دوالرات،
وق ـ ـفـ ــزت ال ــريـ ـب ــل  1.17فــي
ً
ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ع ـ ـنـ ــد  67سـ ـنـ ـت ــا ،
وارتفعت بتكوين كاش 0.86
ً
في المئة إلى  1141دوالرا.
وبلغت القيمة السوقية
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــات
ا ل ــر ق ـم ـي ــة  347.77م ـل ـيــار
دوالر.

االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،الــذي
ً
أعلن ترامب أخيرا انسحاب بالده
م ـنــه ه ــو نـقـطــة خ ــاف أســاسـيــة
أخـ ــرى ب ـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
م ــن ج ـهــة وب ـق ـيــة شــركــائ ـهــا في
مجموعة السبع من جهة أخرى.
وقالت الرئاسة الفرنسية ،إنه
فــي مــا يتعلق ب ــإي ــران "ن ـحــن لن
ً
نقبل أبــدا بإعالن" يدين االتفاق
النووي اإليراني أو يقول إنه "الغ
أو أن إيران ال تحترم تعهداتها".
وشددت باريس على أن الدول
الست األخرى في مجموعة السبع
مـ ـت ــراص ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة مــوقــف
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،مــؤكــدة أنــه
"لـيــس هـنــاك ت ـصـ ّـدع بـيــن ال ــدول
الست ( )...هناك تماسك حقيقي".
وأقـ ّـر اإلليزيه بأن بقية الدول
األعـ ـض ــاء ف ــي م ـج ـمــوعــة الـسـبــع
غ ـيــر ق ـ ــادرة ع ـلــى تـغـيـيــر مــوقــف
ت ــرام ــب أو تـلـيـيـنــه ،س ــواء تعلق
األمر باتفاق باريس المناخي أو
باالتفاق النووي اإليــرانــي ،ومن
هناك اتفق ماكرون وترودو على
ا لـسـيـنــار يــو هــات المحتملة لما
ستفضي إليه قمة كيبيك.

وقـ ــالـ ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
"نـ ـح ــن ل ـس ـن ــا هـ ـن ــا كـ ــي نـ ـح ــاول
اقناع دونالد ترامب بالعودة عن
مواقفه ،ألننا نعلم أ نــه ينفذ ما
وعد به في حملته االنتخابية".
ون ـ ــاق ـ ــش مـ ـ ــاكـ ـ ــرون وتـ ـ ـ ــرودو
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ــاري ـ ــوه ـ ــات
ً
و خـصــو صــا أال يفضي اجتماع
مجموعة السبع سوى إلى إعالن
يـ ـص ــدر عـ ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـك ـنــديــة
ً
للمجموعة ،ما سيشكل "نصا في
الحد األدنى".
واالح ـت ـم ــال اآلخـ ــر ه ــو إع ــان
ل ـ ـلـ ــدول ال ـ ـسـ ــت حـ ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا
اإلشكالية وبيان مشترك للسبع
حول القضايا األخرى.
من جهة أخرى ،ترغب باريس
ف ــي أن يـشـيــر ال ـب ـي ــان الـخـتــامــي
إلى مبدأ احترام قواعد مشتركة
يشكل برنامج عمل لتغيير في
منظمة التجارة العالمية "بهدف
ض ـم ــان ت ـج ــارة مـفـتــوحــة وح ــرة
وعادلة بين دول مجموعة السبع
وأب ـعــد مـنـهــا ،وأن يشير إل ــى أن
التشكيك في هذا النظام التجاري
ً
يشكل مجازفة وتهديدا".

«أونكتاد» :االستثمار األجنبي
المباشر حول العالم يهبط %23
قالت وكالة األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ،إن االستثمار
ً
األجنبي المباشر حــول العالم هبط بمقدار الــربــع تقريبا إلــى 1.43
تريليون دوالر العام الماضي ،ومن المنتظر أن يواجه مخاطر ،ومنها
حروب تجارية والديون.
وك ــان ــت أرقـ ــام أول ـي ــة صـ ــدرت ف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـع ــام أظـهــرت
ً
انخفاضا قدره  16في المئة ،في تراجع مفاجئ قادته ارتدادات حادة
في بريطانيا والواليات المتحدة.
وج ــرى تعديل ذلــك إلــى هـبــوط ق ــدره  23فــي الـمـئــة ،ومــن المتوقع
ً
أن يكون النمو أقل من  10في المئة في  2018وهو ما يقل كثيرا عن
المتوسط على مدار العقود الماضية.
وفــي الــواليــات المتحدة بلغ إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر ،بما في ذلك استحواذات الشركات والمشاريع الجديدة ذات
ً
ً
الملكية األجنبية 275 ،مليار دوالر في  2017انخفاضا من  457مليارا
في .2016
لكن الواليات المتحدة ظلت متفوقة بفارق كبير على الصين التي
جاءت في المرتبة الثانية واجتذبت  136مليار دوالر.
وفي بريطانيا ،انهار االستثمار األجنبي المباشر إلى  15مليار
دوالر في  2017من مستوى غير مألوف بلغ  196مليار دوالر في .2016
والرقم لعام  2017كان أقل من نصف المستوى المسجل في 2015
ويعادل  10في المئة من المتوسط في سنوات االزده ــار قبل األزمــة
المالية .2008-2007

ما خطة «األموال السيادية» التي يعتزم السويسريون التصويت عليها؟
ً
تـشـهــد ســوي ـســرا اس ـت ـف ـتــاء شعبيا
مــن شــأنــه إح ــداث تغيير جــوهــري في
القطاع المصرفي العالمي ،إذ يتوجه
الناخبون إلــى صناديق االقـتــراع يوم
األحــد لتحديد ما إذا كــان يتعين على
الـبــاد االنـتـقــال إلــى مــا يـعــرف بـ"نظام
األموال السيادية".
وبحسب تقرير لـ"سي إن بي سي"،
ي ـج ــذب االس ـت ـف ـتــاء االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي
ب ـس ـب ــب ال ـك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـك ــس ب ـهــا
مناقشات االقتصاديين والمشرعين
في أعقاب االنهيار المالي العالمي قبل
عشرة أعوام من اآلن.

ما سبب االستفتاء؟
 ي ـ ـقـ ــول مـ ــؤيـ ــدو م ـ ـب ـ ــادرة ال ـن ـق ــودالسيادية ،إن الموافقة على هذا اإلجراء
ً
ستجعل النظام المالي أكثر أمانا من
خ ــال مـنــع الـمـصــرفـيـيــن مــن اإلق ــراض
الـمـتـهــور وت ـعــريــض م ــدخ ــرات الـنــاس
للخطر مرة أخرى.
 يرجع ذلك إلى أن التغيير سيجعلم ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى ال ـب ـن ــوك ال ـت ـجــاريــة
التوسع في منح االئتمان ،ما يعزز من
حجم السيولة بدوره ،وبذلك سيصبح
المصرف الوطني السويسري (البنك

المركزي) هو المزود االحتكاري للعملة
المحلية.
 تشير اسـتـطــاعــات ال ــرأي إل ــى أنال ـم ـب ــادرة ل ــن تـحـصــل ع ـلــى األصـ ــوات
ال ـك ــاف ـي ــة ل ـت ـم ــري ــره ــا ،وم ـ ــن ال ـم ـتــوقــع
أن ي ـص ــوت ح ــوال ــي ث ـل ـثــي الـنــاخـبـيــن
السويسريين ضد الخطة التي وصفها
مـ ـح ــاف ــظ الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي "ت ــوم ــاس
جوردن" بـ"المزيج الخطر".
 تصريحات محافظ البنك المركزيج ـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـتـ ـم ــاشـ ـي ــة م ـ ــع اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـمـ ـص ــرف "ي ــو
بـ ــي إس" س ـي ــرج ـي ــو إي ــرم ــوت ــي الـ ــذي
ت ــوق ــع ع ــدم م ــواف ـق ــة ال ـمــواط ـن ـيــن على
ً
المقترح ،مشبها التصويت لمصلحته
بـ"االنتحار".
 يتوقع المصرفيون السويسريونً
عموما التصويت برفض الخطة خالل
االستفتاء المزمع عقده بسبب االعتقاد
السائد بأن هذا اإلجراء سيهدد نماذج
أعمالهم ،ويقلص النمو االقتصادي،
ويضع برن في مكانة تنافسية متأخرة.

كيف تعمل المبادرة؟
 م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـم ـل ـيــة ،سـتـشـكــلال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرة نـ ـه ــاي ــة ن ـ ـظـ ــام ال ـص ـي ــرف ــة

 بـعــد ذل ــك ،سيسمح لـلـبـنــوك فقطب ــإق ــراض األمـ ــوال الـتــي يــديــرونـهــا في
حـ ـس ــاب ــات الـ ـت ــوفـ ـي ــر ،أو مـ ــا يـمـكـنـهــم
ال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن أس ـ ــواق ال ـم ــال أو
البنك المركزي.

لماذا يعارض البنك المركزي هذه
المبادرة؟

االحتياطية الجزئية ،التي تعد حجر
ال ــزاوي ــة فــي م ـعــامــات اإلق ـ ــراض حــول
الـعــالــم ،وتستدعي مــن البنوك إضافة
ً
أمواال حقيقية في كل مرة يصدر فيها
ً
المصرف قرضا.
 سـ ـي ــؤدي ت ـف ـع ـيــل هـ ــذه ال ـم ـب ــادرةفـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق إل ـ ــى إج ـ ـبـ ــار ال ـب ـنــوك

السويسرية على إجــراء إصالح شامل
لنماذج أعمالها الحالية ،التي منحت
أهمية للقطاع المصرفي للبالد ،األمر
ال ـ ــذي س ـي ـك ــون لـ ــه ت ــأث ـي ــر ك ـب ـيــر عـلــى
اقتصادها.
 يعتقد أن نـحــو  85فــي الـمـئــة مناألم ـ ــوال ال ـم ـتــداولــة ف ــي ســوي ـســرا هي

أمـ ـ ــوال إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ت ــم إن ـش ــاؤه ــا من
ق ـبــل ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة ،وه ــو م ــا ي ــراه
ً
أنـصــار الـمـبــادرة وضـعــا غير مستقر،
ويقترحون تغيير وجه النظام المالي
من خالل ضمان إيداع الناس ألموالهم
في حسابات مالية سيادية خالية من
المخاطر.

 يعارض البنك المركزي السويسريالمقترح رغم أن أعضاء الحملة المؤيدة
ي ـق ــول ــون ،إن ــه يـنـبـغــي ال ـس ـمــاح للبنك
المركزي باستعادة دوره الدستوري،
لكن جــوردن يقول ،إن هــذه الخطة (لم
تـتــم تـجــربـتـهــا ف ــي أي م ـكــان م ــن قـبــل)
ستشكل قفزة نحو المجهول.
 من جانبها قالت وكالة "ستاندردآن ــد ب ــورز" فــي مــذكــرة بحثية ،إن ــه في
حـ ـي ــن ال تـ ـت ــوق ــع تـ ـص ــوي ــت األغ ـل ـب ـي ــة
لمصلحة نظام األمــوال السيادية ،فإن
التصويت بـ"نعم" يمكن أن يؤثر على
الجدارة االئتمانية للبنوك السويسرية.
 توقعت وكالة التصنيف االئتماني،حــال الـمــوافـقــة عـلــى الـخـطــة ،أن يشرع
البرلمان السويسري والبنك المركزي
بحذر لتقليل اآلثر السلبي على النظام
المالي واالقتصاد المحلي للبالد.

ماذا سيحدث إذا تم تمرير المقترح؟
 مــن المتوقع على نطاق واســع أنتتراجع أسهم البنوك بشكل كبير إذا
انتصر مقترح نظام األمــوال السيادية
في استفتاء العاشر من يونيو ،وذلك
ب ـعــدمــا ان ـخ ـفــض سـهـمــا "ي ــو ب ــي إس"
و"كريدي سويس" وهما أكبر مصرفان
فــي سويسرا ،إلــى أدنــى مستوياتهما
منذ أشهر.
ً
 يرجع رد فعل المقرضين جزئياإلى عدم اليقين السياسي المستمر في
إيطاليا وإسبانيا ،في حين أن تطبيق
مقترح مثل هــذا ،من المرجح أن يزيد
تفاقم مشاكل البنوك السويسرية.
 مع ذلــك ،فإن التأثير األكثر أهميةً
ل ـهــذه الـنـتـيـجــة سـيـكــون مـلـمــوســا في
أس ــواق الـعـمــات ،حيث يتدخل البنك
ً
ال ـمــركــزي الـســويـســري كـثـيــرا مــن أجــل
اإلبقاء على قيمة الفرنك أثناء ارتفاع
معدل التقلبات في السوق.
 بشكل عــام يعتقد اقتصاديون أنقوة العملة تعكس قوة االقتصاد وثقة
السوق ،ومن شأن هذا النظام التسبب
فــي إض ـعــاف الـفــرنــك الـســويـســري ألنــه
سيقلل من مكانته كمالذ آمن.
(أرقام)
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التقى المخرج يعقوب يوسف
المهنا الفنان العالمي الشاب
خالد في عمل خيري بعنوان
"ثمن الحياة" الذي بدأ بثه
ً
أخيرا عبر الفضائيات العربية.

جي زي وبيونسي بمالبس الزفاف
خالل جولتهما الموسيقية
ذك ــرت تـقــاريــر إعــامـيــة أن
نجم الــراب األميركي جي زي
وزوج ـت ــه الـمـغـنـيــة الـشـهـيــرة
بيونسي ،ألمحا إلى أنهما قد
جددا نذور زواجهما مؤخرا.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر مـعـنـيــة
ب ـ ــأخـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـم ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــر بـ ــأن
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ــان ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــد ب ـ ــدآ
جــولـتـهـمــا الـمــوسـيـقـيــة "أون
ذا ران  ،"2مـســاء أمــس األول،
وظ ـهــرا فــي مـقـطــع فـيــديــو تم
عــر ضــه فــي خلفيتهما وهما
يــرتــديــان مــابــس بيضاء في
حفل زفاف.
وأدى ال ـ ـ ــزوج ـ ـ ــان ،ال ـ ـلـ ــذان
تزوجا في أبريل  ،2008أغنية
"يانج فوريفر" (شباب لالبد)
أث ـنــاء ع ــرض مـقـطــع الفيديو
الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـ ـبـ ــد مـ ـ ــن مـ ــراسـ ــم
زفافهما األصلي عام .2008
وك ـ ــان أبـ ـن ــاء ج ــي زي (48
عــامــا) وبـيــونـســي ( 36عــامــا)
الثالثة (بلو إيفي  6سنوات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــوأم رومـ ـ ـ ــي وس ـ ـيـ ــر 11

شهرا) حاضرين جميعا أثناء
ما بدا تجديدا لنذور الزواج،
وبعد انتهاء مقطع الفيديو
ظ ـهــرت رســالــة عـلــى الـشــاشــة
تحمل عبارة" :هذا هو الحب
الحقيقي".
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ـع ــد أن ك ــان
ال ــزوج ــان احـتـفــا ب ـمــرور 10
سنوات على زفافهما في وقت
سابق من العام الجاري.
وكـ ـ ـ ــان م ـغ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــراب جــي
زي ك ـشــف ق ـبــل أس ــاب ـي ــع عن
خـيــانـتــه لــزوج ـتــه بـيــونـســي،
خ ـ ـ ـ ــال ح ـ ـلـ ــولـ ــه ض ـ ـي ـ ـفـ ــا ف ــي
بــرنــامــج My Guest Needs
 No Introductionمع ديفيد
ل ـي ـتــرمــان ال ـ ــذي ت ـب ـثــه شبكة
.Netflix
وخالل لقائه تحدث مغني
الراب كيف سعى هو وزوجته
إلـ ـ ـ ـ ــى إصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ع ــاقـ ـتـ ـهـ ـم ــا،
وأوضح أنه شخص مختلف
اآلن.
وي ـ ـقـ ــول زي" :ال ـك ـث ـي ــر مــن

الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــس لـ ــدي ـ ـهـ ــم م ــا
ي ـح ـث ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـع ــاطـ ـف ــة فــي
ســن الـشـبــاب" ،مشيرا إلــى أن
ال ـن ـصــائــح ال ـت ــي ت ـق ــدم ع ــادة
تتلخص فــي (كــن رجــا) و(ال
تـ ـبـ ـك ــي) (واجـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـخـ ــاوفـ ــك)"
مضيفا :أردت أن يـكــون لدي
ال ـن ـص ــائ ــح ال ـع ــاط ـف ـي ــة ال ـتــي
احتاجها للحفاظ على اسرتي
معا".
وشــدد على أن لديه زوجة
جميلة تتفهمه ،وأدرك ــت أنه
لـ ـي ــس ش ـخ ـص ــا س ـي ـئ ــا م ـثــل
ال ـ ـشـ ــيء ال ـ ـ ــذي ف ـع ـل ــه ،مـبـيـنــا
انـ ــه خ ـضــع بــرف ـقــة بـيــونـســي
لجلسات عــاج ،والعمل على
إعـ ــادة عالقتهما كـمــا كــانــت،
وتابع" :أود أن أقــول إننا في
مـ ـك ــان أفـ ـض ــل ال ـ ـيـ ــوم ،لـكـنـنــا
مازلنا نــواصــل وننمو ،وأنــا
ف ـخ ــور ب ـ ــاألب وال ـ ـ ــزوج ال ــذي
أصبحت عليه اآلن بسبب كل
ما سعينا إلنجازه".
(د ب أ)
جي زي وبيونسي

ريهانا

ستيفان النغ

أوسكار إيزاك

ماليين المشاهدات لتريللر
فيلم «»Mortal Engines

ريهانا تخطف األنظار في عرض
«»Ocean,s 8

دقيقتان ونصف الدقيقة تكشف
تفاصيل «»Operation Finale

استطاع التريللر الرسمي لفيلم " "Mortal Enginesأن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة
على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ،إذ وصلت نسبة مشاهدته إلى أكثر من 3.5
ماليين مشاهدة خالل يوم واحد فقط.
تدور أحداث العمل حول كفاح المدن الناجية من الحرب ألن تبقى وتظل على األرض
التي أمست مقفرة قاحلة ،ويشارك في طولة فيلم
" "Mortal Enginesعدد كبير من النجوم العالميين ،من أبرزهم ستيفان النغ وفرانكي
آدمز وهوغو ويفينغ وكولين سالمون وهيرا هيلمار وغيرهم ،والعمل لمخرج
األوسكار الشهير كريستيان ريفيرز.

حضرت النجمة العالمية ريهانا عرض فيلم " ،"Ocean's 8وذلك في نيويورك
ً
بالواليات المتحدة األميركية ،حيث خطفت النجمة البالغة من العمر  30عاما األنظار
نحوها بإطاللتها المذهلة.
ً
واختارت ريهانا أن ترتدي فستانا ذا تصميم غريب حمل إمضاء دار أزياء
" "Givenchyمن مجموعة خريف .2018
ً
وحرص أيضا على حضور العرض الخاص بالفيلم عدد آخر من نجمات هوليوود من
أبرزهن ،ساندرا بولوك ،وآن هاثاواي ،وسارة بولسون،
وكيت بالنشيت.

أطلق القائمون على فيلم " "Operation Finaleللنجم العالمي أوسكار إيزاك التريللر
ً
األول للعمل ،والذي وصلت مدته إلى دقيقتين ونصف الدقيقة ،جمع عددا من لقطات
العمل.
تدور أحداث العمل بعد  15سنة من الحرب العالمية الثانية ،تم جمع فريق من العمالء
السريين لتعقب أدولف أيخمان ،المهندس النازي الشهير للهولوكوست.
يشارك إيزاك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم هوليوود ،ميالني لورون ،وليور
راز ،ونيك كرول ،وبين كنجيسلي ،وغيرهم ،والفيلم من إخراج كريس ويتز.

سلمان خان :يجب أن تبدو مشاهد
األكشن واقعية قدر اإلمكان
يعود الممثل الهندي سلمان خان إلى
أف ــام األكـشــن بفيلم "راي ــس  ،"3المقرر
عرضه في  15الجاري.
وقال سلمان ( 52عاما) حول مشاهد
األكشن في الفيلم" :هذا الفيلم به الكثير
مــن مـشــاهــد األك ـش ــن ،ولـقــد حــاولـنــا أن
تكون واقعية على قدر اإلمكان" ،متابعا:
"األك ـشــن يجب أن يـبــدو حقيقيا وغير
م ـص ـط ـنــع ح ـت ــى ال يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ضـحــك
المشاهدين".
وأوض ـ ـ ــح سـ ـلـ ـم ــان ،ف ــي ت ـصــري ـحــات

ص ـحــاف ـيــة ،أنـ ــه م ــن ال ـس ـهــل اس ـت ـخــدام
ال ـم ــؤث ــرات ال ـخــاصــة م ــن أج ــل مـشــاهــد
األكشن ،ولكن القائمين على الفيلم قرروا
أال يستخدموها لـكــي تـبــدو المشاهد
أكثر واقعية".
ويشارك في بطولة الفيلم مع سلمان
الممثلتان جاكلين فيرنانديز وديــزي
شاه ،وقال سلمان بشأنهما" :يمكنهما
ت ــوج ـي ــه ض ــرب ــات ق ــوي ــة ،ل ـق ــد تــدرب ـتــا
بصورة جيدة".
وآخـ ـ ــر ف ـي ـلــم ع ـ ــرض ل ـس ـل ـم ــان ،وه ــو

"تايجز زيندا هاي" ،حقق نجاحا كبيرا
في شباك التذاكر العام الماضي.
وك ــان الـنـجــم الـهـنــدي ت ـعــرض ألزمــة
كبيرة منذ أسابيع ،عندما حكم عليه
بــالـسـجــن خـمــس س ـن ــوات ،فــي مـفــاجــأة
ل ــأوس ــاط الـفـنـيــة وج ـم ـهــور السينما
الهندية ،على خلفية صيده ظباء نادرة
عام .1998
(د ب أ)
سلمان خان
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فاتن حمامة ...ظلموني الناس

()31 -23

رغم كل ما قيل ،وما أشيع ،ظلت فاتن حمامة قوية متماسكة ،لم تندفع إلى الرد على من يثيرون اإلشاعات،
ويحاولون التدخل في حياتها الفنية والخاصة .طلبت من صديقها المقرب ،وعم ابنتها الفنان صالح ذو الفقار،
أن يكذب كل ما يحاولون التكهن به ،ويرد على كل ما يقال ،ثم قررت فجأة السفر إلى لندن ،مقر إقامة الشريف،
إذ شعرت بأنها من واجبها الوقوف إلى جواره خالل هذه المرحلة المهمة من حياته الفنية الجديدة.
القاهرة – ماهر زهدي

فاتن تقرر أن تكون
إلى جوار الشريف
وتصريحاته
تصيبها بصدمة

ً
كاد عمر الشريف يطير فرحا بوجود
زوجـتــه وابنهما ط ــارق معه فــي لندن،
وحـ ــاول ق ــدر اإلم ـك ــان أن يبقى معهما
بما يسمح له وقته .وقررت فاتن بينها
ً
وبين نفسها ،أنه إذا لم يكن النجم قادرا
على أن يعود إلى مصر خالل هذ الفترة،
فإنها ستنقل إليه مصر إلى لندن .من
ثم ،اشترت كل ألبومات كوكب الشرق أم
كلثوم ،وألبومات محمد عبد الوهاب،
ً
وما صدر حديثا لصديقه عبد الحليم
ح ــاف ــظ ،ث ــم أض ــاف ــت ب ـع ــض ال ـل ـم ـســات
العربية والمصرية على مقر إقامتهما،
واألك ـثــر مــن ذل ــك ،قــامــت بـجــولــة كبيرة
في أسواق لندن ،اشترت خاللها كل ما
يلزمها لطهو أطباق مصرية.
عندما شاهد الشريف مائدة الطعام
ً
لم يصدق عينيه ،خصوصا أنه وألكثر
م ــن عــام ـيــن ل ــم ي ـت ـن ــاول سـ ــوى أطـعـمــة
الفنادق والمحالت التي تقدم وجبات
غربية ،فرنسية وإنكليزية وإيطالية:
= أن ــا م ــش م ـصــدق وال ـل ــه ان ــت الـلــي
عملتي كل ده؟
ً
* أم ــال يـعـنــي اشـتــريـتــه ج ــاه ــزا من
السوق؟
قدرت تعملي
أنت
عليك
برافو
بس
=
ِ
ملوخية هنا في لندن.
* دي مش ملوخية يا عمر.
= طـعـمـهــا لــذيــذ بـشـكــل .تـعــرفــي أنــا
مــاكـلـتــش مـلــوخـيــة يـمـكــن مــن أك ـتــر من
تالت سنين.
* ي ــا ع ـمــر دي م ــش م ـل ــوخ ـي ــة ...دي
سبانخ بالبيض.
= بس هايلة.
شعرت فاتن بأنها كانت محقة في
محاولتها نقل األج ــواء المصرية إلى
مقر إقامتها والشريف في لندن ،بعدما
ل ـم ـســت أنـ ــه بـ ــدأ ي ـن ـســى ت ـلــك األجـ ـ ــواء،
ويعتاد الحياة الــاهـثــة .ورغــم ذلــك لم
ً
تستطع أن تستمر طويال خارج مصر،
ً
خصوصا في ظل انشغال زوجها الدائم،
بل وتنقله من دولة أوروبية إلى أخرى.
ف ـعــادت بصحبة ابـنـهــا طـ ــارق ،وب ــدأت
ً
ال ـص ـحــافــة مـ ـج ــددا ف ــي ط ــرح األس ـئ ـلــة،
ووضع كثير من التكهنات حول وجود
مشكلة بين فاتن والشريف ،وإذا ما كانا
انفصال أم ال؟

خيبة أمل

جمال عبد الناصر
يمنح فاتن حمامة
«وسام الجمهورية»
من الدرجة األولى

الشريف يعود إلى
مصر ويدافع عن
عروبته وعن عالقته
بفاتن حمامة

ك ـعــادت ـهــا ل ــم ت ـ ــرد ،ولـ ــم تـ ـت ـ ّ
ـورط في
تصريحات صحافية ،ذلك رغم ترجمة
ً
البعض ح ــوارا للشريف في الصحافة
ً
العالمية ،و نـشــره باعتباره تصريحا
له قال فيها:
= المخرج المصري يوسف شاهين
منحني الفرصة األولى في التمثيل ،لكن
ما جاء بعد ذلك كنت أنا السبب فيه ،فقد
صنعت نفسي بنفسي ،وو ص ـلــت إ لــى
ما وصلت إليه بفضل قدراتي كممثل،
وليس لوجود الفنانة فاتن حمامة في
ح ـيــاتــي أي ــة ع ــاق ــة ،ب ـمــا وص ـلــت إل ـيــه.
أمــا فــي مــا يخص مــا أشـيــع عــن وجــود
خالفات بيننا بسبب الغيرة ،فأنا فنان
وفاتن فنانة ،وأعتقد أنــه ال مبرر على
اإلطالق للغيرة التي تشعلها فاتن من
آن إلى آخر.
أص ــاب ــت تـصــري ـحــات عـمــر الـشــريــف
المترجمة فــاتــن بخيبة أم ــل واسـتـيــاء
شــديــديــن .ورغــم اتصاله بها ليصحح
ما نشر على لسانه ،ويؤكد أنه لم يقصد
ُ
ما تــرجــم ،ويـحــاول أن يخفف من حدة
التوتر التي سببتها تلك التصريحات
وغ ـي ــره ــا ،ورغـ ــم تـغــاضـيـهــا ع ـمــا قـيــل،
فــإن فاتن شعرت بحالة حــزن شديدة،
إلحساسها بأن حياتها الزوجية ،على
شـفــا االن ـه ـيــار .ول ــم يـخــرجـهــا مــن هــذه
الحالة سوى ترشيح اثنين من أفالمها
للمشاركة فــي اثنين مــن المهرجانات
الــدولـيــة فــي دورتـهـمــا خــال هــذا العام
 :1964رش ـ ــح «الـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح» فــي
المسابقة الرسمية لمهرجان «جاكرتا
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي» ف ــي أنــدون ـس ـيــا،
و{الليلة األخيرة» في مسابقة «مهرجان
كان السينمائي الدولي» في فرنسا.
فيما سافر المخرج هنري بركات إلى
مهرجان «جاكرتا» حيث ينافس «الباب
المفتوح»،
ق ــررت فــاتــن أن تــذهــب إلــى مهرجان
«كان» حيث ُ
سيعرض «الليلة األخيرة».
استقبلها الجمهور والـنـقــاد بحفاوة،
ودارت أحــاديــث ع ــدة ح ــول ترشيحها
ل ـل ـجــائــزة األول ـ ـ ــى ،غ ـيــر أن ـه ــا فــوجـئــت
ب ــاس ـت ـب ـع ــاده ــا وم ـن ـح ـه ــا ج ــائ ــزة
مــن جــوائــز «الـبــرامــج الخاصة
بالمهرجان» ،بينما حصدت
«أفـضــل ممثلة» فــي مهرجان
«جاكرتا».
ب ـي ــن ي ـ ــوم ولـ ـيـ ـل ــة ،راحـ ــت
الصحافة العربية ،وبعض
الصحف العالمية ،تتحدث
ع ــن الـمـمـثـلــة الـمـصــريــة الـتــي
فـ ــازت بـجــائــزتـيــن ف ــي التمثيل
في أسبوع واحــد ،وبقدر سعادة فاتن
بالجائزتين ،وبحالة الحفاوة البالغة
مــن الصحافة العالمية بـهــا ،فإنها لم
تستطع أن تخفي عن الصحافة غضبها
مــن حــرمــانـهــا مــن ال ـجــائــزة األولـ ــى في
ً
«ك ـ ــان» ،خ ـصــوصــا أن ـهــا ل ــم تـكــن الـمــرة
ُ
األولى التي تحرم فيها من جائزة دولية
لكونها «مصرية عربية» .من ثم ،ألمحت
إلــى الضغوط التي يمارسها «اللوبي
الصهيوني» على المهرجانات الدولية
ً
في أوروبا وأميركا ،فهي ُحرمت سابقا

الـجــائــزة األول ــى فــي مـهــرجــان «برلين»
ً
السينمائي الــدولــي ،فضال عن حرمان
زوجها عمر الشريف من جائزة «أوسكار
ألف ـض ــل م ـم ـثــل دور ثـ ـ ــان» ال ـت ــي رش ــح
لها ضمن الترشيحات الكثيرة لفيلم
«لورانس العرب» ،وفوز الفيلم بغالبية
ال ـج ــوائ ــز ال ـت ــي رشـ ــح ل ـه ــا ،بــاسـتـثـنــاء
جائزة الشريف ،ولألسباب نفسها.
ورغ ـ ـ ــم أن ال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـت ــي حـصـلــت
عليها فاتن من مهرجان «كان» لم ترض
طموحاتها كفنانة ،فإنها شعرت بأنها
جاءت في موعدها هي وجائزة مهرجان
«جاكرتا» .فقبلهما سيطر على تفكيرها
ً
قرار فكرت فيه طويال ،وكادت أن تتخذه،
وهــو اعـتــزال التمثيل ،والتفرغ لبيتها
وزوجها وابنيها «نادية وطارق» .غير أن
ً
حصولها على هاتين الجائزتين ،فضال
عن تصريحات الشريف األخيرة جعالها
ً
تبعد هــذه الفكرة تماما عن تفكيرها،
وعادت تقرأ ما يعرض عليها من أعمال،
لتختار من بينها ما يمكن أن تعود به
إلى جمهورها ،بعد غياب نحو عام ،لم
تقدم خالله مشاريع جديدة.
ً
كانت فاتن ترفض ع ــددا مــن األفــام
الـتــي لــم تـعــد تناسبها ،عـنــدمــا عــرض
عليها المخرج هنري بركات واحدة من
أهم القصص التي كتبها الكاتب الكبير
يوسف إدريس بعنوان «الحرام» ،تناول
فـيـهــا قـهــر وظ ـلــم ال ـف ــاح ال ـم ـصــري في
العهد البائد ،قبل ثــورة  23يوليو ،من
خالل إحدى األسر المعدمة.
تعمل «عــزيــزة» وزوجـهــا «عـبــد الله»
ضمن «عمال التراحيل» ألنهما كسائر
ً
الفالحين ،ال يملكان أرضــا يزرعانها،
ويــرضـيــان «بــالـفـتــات» مــن عملهما في
«أرض الـبــاشــا .عـنــدمــا يـمــرض ال ــزوج،
ويــازم منزله حبيس المرض ،تضطر
«ع ــزي ــزة» إل ــى أن تـعـمــل لــإن ـفــاق على
ً
زوجـهــا الـمــريــض ،ال ــذي يشتهي يوما
«البطاطا» ،وعندما تذهب زوجته لتقتلع
ُ
بعضها من األرض تفاجأ بأحد شباب
القرية الذي يعتدي عليها ،وتحمل منه
ً
سفاحا.
تنجح الزوجة في إخفاء حملها عن
ُ
األعين ،كي ال تحرم من العمل ،وعندما
تلد تخاف أن يفضحها صراخ مولودها،
فتقتله من دون وعــي ،وهــي تحاول أن
تسكته ،وتعود إلى العمل متحملة آالم
جسدها ،لكنها تصاب بحمى النفاس
وتموت.

بارقة أمل
ً
ك ــادت فــاتــن تطير فــرحــا بـمـجــرد أن
ق ــرأت السيناريو وال ـحــوار ال ــذي كتبه
الكاتب سعد الدين وهبة ،ولم تتردد في
توقيع التعاقد مع «المؤسسة المصرية
العامة للسينما» منتجة الفيلم ،وزاد من
سعادتها أن يشاركها البطولة الفنان
الكبير زكي رستم ،الذي تعشق تمثيله،
لدرجة أنها كانت تحرص على حضور
الـمـشــاهــد الـتــي يـصــورهــا ،حـتــى لــو لم
تكن مشاركة فيها ،فقط لتشاهده وهو
يمثل ،ومعهما عبد الله غيث ،وحسن
البارودي ،وعبد العليم خطاب ،وحسن
مصطفى ،وكوثر شفيق ،أرملة المخرج
الراحل عز الدين ذو الفقار.
مــن الـمــؤكــد أن فــاتــن حـمــامــة أحبت
أدواره ــا كــافــة ،لكنها استمتعت بــأداء
قـلـيــل م ـن ـهــا ،م ــن بـيـنـهــا دور «ع ــزي ــزة»
ّ
تصوره،
الذي راحت تستمتع به وهي
بــل وتستمتع بــا لـلــو حــات الفنية التي
يصنعها ال ـم ـخــرج ه ـنــري ب ــرك ــات ،مع
مدير التصوير ضياء الــديــن المهدي،
لتصوير درام ــا تــوثــق الحياة المريرة
التي عاشها الفالح قبل ثورة يوليو ،من
ً
فقر وقهر وظلم ،فضال عن الوقوع في
الخطيئة ،وهو ما حوله هنري بركات
على شريط السينما إلــى واقــع ينبض
بالحياة ،من خالل توجيهه الممثلين،
ً
ب ــداي ــة م ـن ـه ــا ،وم ـ ـ ـ ــرورا ب ــالـ ـب ــارع زك ــي
رستم ،وعبد الله غيث ،وبقية الممثلين،
وانتهاء «بالمجاميع» الموجودين في
الموقع بالعشرات.
انتهى تصوير الفيلم ،وبــدأ عرضه،
وراحـ ـ ـ ــت ف ــات ــن ت ـن ـت ـظــر ردود ال ـف ـعــل
حـ ــول ـ ـهـ ــا ،غـ ـي ــر أن ـ ـهـ ــا ف ــوجـ ـئ ــت ب ــأن
الجمهور انتقد الفيلم بشدة وأعرض
ع ـ ـنـ ــه ،ف ـي ـم ــا احـ ـتـ ـف ــى ب ـ ــه الـ ـنـ ـق ــاد.
وأحــزنـهــا موقف الكاتب يوسف
إدريــس من الفيلم ،عندما سأله

فاتن حمامة
ً
الصحافيون عــن رأي ــه ،فجاء مقتضبا
ً
مبهما غير واضح:
= أنـ ـ ــا م ـ ـسـ ــؤول عـ ــن الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـتــي
كتبتها ...ولست مسؤوال عن الفيلم.
رغم أن الجملة ال تعبر عن رأي واضح
فــي الفيلم بالسلب أو اإلي ـجــاب ،إال أن
فاتن فهمت ما يقصده يوسف إدريس،
وأنه انضم إلى صف الجمهور الذي لم
يعجبه العمل ،لكم الحزن الذي يسيطر
عليه ،وال ــذي بلغ مــن إتـقــان صنعه ،أن
ً
المشاهد صدقه فعال.
زاد م ــن حـ ــزن ف ــات ــن ع ـلــى اسـتـقـبــال
الجمهور لواحد من أهم أفالمها ،حملة
ه ـج ــوم ش ـن ـت ـهــا ال ـص ـح ــاف ــة ال ـم ـصــريــة
عـلــى زوج ـه ــا .ن ـشــرت إحـ ــدى الصحف
األميركية ،تصريحات على لسان عمر
ال ـش ــري ــف ،ي ـق ــول ف ـي ـهــا إنـ ــه ت ـخ ـلــى عن
جنسيته المصرية ،وإنه يرفض انتماءه
إل ــى أصـلــه «ال ـعــربــي» ،ف ـثــارت الصحف
ا لـعــر بـيــة ،وراح الجميع يهاجم النجم
بضراوة ،لتجد فاتن نفسها في موقف ال
تحسد عليه .ولم يكن أمامها سوى طلب
ً
التوضيح من الشريف ،الذي حاول عبثا
أن ينفي ذلك ،إذ األجواء التي تحيط بها
والصحف التي تهاجمه ونشرت نص ما
قاله تؤكد األمر.
م ــا ك ـ ــان م ــن الـ ـش ــري ــف إال أن فــاجــأ
الجميع بالحضور إلى القاهرة ،ودعوة
عدد كبير من الصحافيين المصريين
والعرب ،إلى فندق «مينا هاوس» ليكذب
اإلشاعات كافة ،ويدافع عن نفسه وعن
عروبته في الصحف والمجالت ويقول:

ال ـش ــري ــف ال ـ ــذي غ ـ ــادر م ـص ــر نـســي
ً
تماما المفاجأة التي كان وعد بها وهي
إنتاج فيلم مصري ،ولكن حلمي رفلة وجد له
الحل للخروج من هذا الوعدّ .
وحول الزوج مبلغ
خمسة آالف دوالر إلى حساب فاتن في القاهرة ،ثم
عشرة آالف دوالر أخرى بعد ثالثة أشهر ،لإلنفاق على
البيت وعلى طــارق الــذي ألحقته بالمدرسة اإلنكليزية.
ثــم أرس ــل لها برقية يطلب إليها مقابلته فــي «ك ــان» في
فرنسا ،بعدما علم أن فيلمها «الحرام» رشح للمشاركة
فــي الـمـهــرجــان ،كــذلــك فيلمه «س ـقــوط اإلمـبــراطــوريــة
الرومانية».
فــي مهرجان «ك ــان» ،تعرفت فاتن إلــى الكاتبة
والسياسية والممثلة الهندية «نرجس» وعدد
كبير من الفنانين األجــانــب من مختلف دول
العالم ،ممن حـضــروا عــرض فيلم «الـحــرام»
ً
ً
الذي استقبل استقباال رائعا ،من الجمهور
والنقاد ،ورشح ألكثر من جائزة ،غير أنه
لم يفز بأي منها.
ل ــم ت ـح ــزن ف ــات ــن ،ف ـقــد ف ـه ـمــت أن
ث ـم ــة مـ ــن ي ـ ـحـ ــارب ف ـ ــوز أي فـيـلــم
مهرجان
عربي بأية جائزة في
ّ
عالمي ،أو األوسـكــار ،وتمنت
أن يحصد الـشــريــف جــائــزة
التمثيل عن فيلمه «سقوط

فاتن حمامة تبكي
إزاء مشهد تقبيل
الشريف صوفيا
لورين

= هذا الكالم ال يمكن أن يقوله إنسان
عاقل عن بلده .أظهروني وكأني تنكرت
لوطني لمجرد أني سرت بضع خطوات
فــي طــريــق الـعــالـمـيــة .أن ــا لــم ول ــن أكــون
ً
ً
خائنا لوطني يوما ...مهما كان المقابل
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـق ــدم ــه ل ــي اآلخ ـ ـ ــرون.
أمـ ــا ب ـخ ـصــوص غ ـيــابــي ط ـي ـلــة ال ـف ـتــرة
الماضية عن مصر ،فهذا بحكم عملي
المتواصل ،فالسينما في الخارج عمل
ً
شاق جدا ومرهق للغاية .بعد االنتهاء
من «لورانس العرب» قدمت فيلم «نظرة
ً
إلى الجواد الشاحب» وانتهيت أخيرا من
تصوير الفيلم الثالث بعنوان «سقوط
اإلمبراطورية الرومانية» أمــام النجمة
«صوفيا لــوريــن» ،وكــل مــرة كنت أنــوي
الرجوع فيها ..كانت هناك ظروف
تحتم ّ
علي البقاء .لكن يظل بلدي
فــي دم ــي ،وال يمكن االسـتـغـنــاء أو
االبتعاد عنه وعن أهلي وأصدقائي،
وج ـم ـه ــوري ال ـع ــرب ــي الـحـبـيــب،
ً
وقبلهم جميعا «نهر النيل».
ب ـ ـم ـ ـكـ ــر شـ ـ ــديـ ـ ــد الح ـ ـ ـ ــظ أح ـ ــد
الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن أن الـ ـش ــري ــف
تـجــاهــل ذك ــر زوج ـتــه فاتن
حمامة ،فبادره بالسؤال
عـنـهــا ،فــابـتـســم النجم
ً
العالمي قائال:
= فــاتــن قـبــل كــل هـ ــؤالء...
ً
وال أستطيع االستغناء عنها أبدا.
فاتن زوجتي وأم ابني الوحيد،
وإذا ك ـنــت سـ ــرت خـ ـط ــوات في

ً
طريق العالمية ،فهي أيضا نجمة كبيرة
تمأل الدنيا بفنها .كل ما هنالك أن عملي
ً
يضطرني إلى أن أكون في الخارج كثيرا،
وهي عملها كفنانة يحتم عليها البقاء
فــي مـصــر .ثــم أن ثمة آالف األزواج في
العالم يعيشون بهذا الشكل ،في مصر
نـفـسـهــا ت ـع ـيــش ال ــزوج ــة ف ــي ال ـقــاهــرة
والــزوج في أســوان ،أو العكس ،وهؤالء
ال يــرون بعضهم إال مــرة أو مرتين في
ال ـس ـنــة .أم ــا أن ــا وف ــات ــن ف ـنــرى بعضنا
كــذا شهر فــي السنة ،تــأتــي إلــي عندما
تستطيع وآتــي إليها عندما أستطيع،
وهذه الفترة مؤقتة في حياتنا ألني ما
زلت في بداية حياتي الفنية في الخارج،
ويجب أن أعمل في ثالثة أو أربعة أفالم
في السنة .لكن في ما بعد لن أقدم أكثر
م ــن فـيـلــم ف ــي ال ـس ـنــة ،وســأع ـيــش بقية
الــوقــت فــي بـلــدي ،وســأعــوض فاتن عن
كــل األي ــام الـتــي تــركـتـهــا فيها وحـيــدة،
ً
وم ـبــدئ ـيــا ســأقـضــي اآلن م ــدة شهرين
قبل أن أعود.
 هل يمكن أن تقدم خالل هذه الفترةً
ً
فيلما مصريا؟
= خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة س ــأق ــوم بــأهــم
دور فــي حـيــاتــي ...ب ــدور ال ــزوج واألب.
س ــأت ـن ــاول ال ـف ـطــور والـ ـغ ــداء وال ـع ـشــاء
مــع فــاتــن كــل ي ــوم ،وســأتــابــع مــع طــارق
واجـ ـب ــات ــه ال ـم ــدرس ـي ــة ك ــل مـ ـس ــاء .لـكــن
ثمة مفاجأة للجمهور المصري أجهز
ً
ً
لها ،وهــي أنني سأنتج فيلما مصريا
على مستوى عالمي مــن بطولة فاتن
حـمــامــة وإخ ــراج ــي فــي أول تـجــربــة لي
في اإلخراج.
بعد تصريح الشريف بأنه في صدد
إنتاج فيلم مصري ضخم على مستوى
عــال ـمــي ،أي أن ن ـيــة الـ ـع ــودة للسينما
فيها،
المصرية مــوجــودة لديه ويفكر ّ
انتهز المنتج حلمي رفلة األمــر ،ووقع
مـعــه عـلــى ع ـقــد فـيـلــم سـيـنـمــائــي يـقــوم
ب ـب ـط ــول ـت ــه ،ورغـ ـ ـ ــم أن مـ ــامـ ــح ال ـع ـمــل
والـ ــدور لــم يـكــونــا واضـحـيــن بالنسبة
إلى الشريف ،فإنه اضطر إلى الرضوخ
لألمر الواقع إلثبات حسن النية تجاه
السينما المصرية .غير أنه اشترط في
الـعـقــد ،بــأال يــوافــق على تنفيذ الفيلم،
إذا لم يكن هناك ما يرضى عنه ،سواء
موضوع الفيلم أو دوره.
غادر الشريف القاهرة ،على وعد بأن
يعود بعد االتفاق على تفاصيل العمل
وكـتــابـتــه ،فيقتطع وقـتــه بين عمل في
مصر وآخر في الخارج ،ليعود لتصوير
ال ـف ـي ـلــم ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ق ـب ــل أن يــرتـبــط
بتصوير فيلم عالمي جديد.

فاتن حمامة وشادية

تكريم خاص
اإلمبراطورية الرومانية» الذي حرصت على حضور عرضه،
فيما غــاب الشريف وأرس ــل سكرتيرته الحسناء «كارولين
فيفر» ،ليس من أجل الفيلم ،بل لتكون في خدمة زوجته في
«كان» ،كما أفهمها ألنه لن يتمكن من الحضور.
راحت فاتن تتابع الفيلم حتى جاء المشهد الذي يقبل فيه
زوجها صوفيا لورين ،لتتذكر أول قبلة سينمائية لها منه
في فيلم «صراع في الوادي» ،ولم تشعر بتلك «الدمعة» التي
بللت خدها .نظرت إليها كارولين فابتسمت فاتن ،وظنت
السكرتيرة أن الدموع سببها نجاح الشريف وليس إحساس
الزوجة بالخطر والخوف على حياتها الزوجية ،وهو شعور
ّ
ع ــززه وجــود تلك السكرتيرة فــي حياته ،وراح ــت تحسدها
ً
ً
باعتبارها تراه أكثر منها ،وتمضي وقتا طويال ،ما زرع في
ً
ً
داخلها شكوكا أبــت أن تصدقها ،خصوصا أن «كارولين»
تحدثها عن عمر كأنها تتحدث عن إنسان ال تعرفه فاتن.
لم تفز فاتن بجائزة المهرجان ،كذلك الشريف ،ولكن فرحت
النجمة المصرية بتعليقات الحضور الطيبة والمشجعة،
إذ امتدح كثيرون بركات كمخرج ،وأثنوا على عزيزة بطلة
ً
«ال ـح ــرام» ،وخ ــال يــومـيــن سجلت فــاتــن حــديـثــا للتلفزيون
الفرنسي وإلذاع ــة روم ــا ،كذلك وقفت إزاء مـصــوري «وكالة
األسوشايتد بريس» ،وظهرت في أكثر من صحيفة ومجلة،
راح بعضها يشيد بالفستان الذي كانت ترتديه ليلة ِّالحفلة،
وال ــذي صممه الفنان شــادي عبد الـســام ،وكــان يمثل «زي
الفالحة المصرية» كي يتناسب مع شخصيتها في الفيلم.
لفت ذلك أنظار الحاضرين ،الذين كانوا من النجوم العالميين

والشخصيات المهمة ،مــن بينهم زوج ــة أغــا خــان والنجم
العالمي ريكس هاريسون الــذي فــاز بجائزة األوسـكــار عن
ً
ذلك العام ،وكان أيضا من أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان
«كان» ،وعدد كبير من رؤساء الوفود .وأكثر ما أسعدها عندما
اقترب إليها ناقد إنكليزي وهمس لها:
ً
= أنا شخصيا مستعد ألن اشتري عشرة أطنان بطاطا...
حتى ال تشقى عزيزة.
ً
أده ــش فــاتــن وأسـعــدهــا أي ـضــا تـهــافــت ع ــدد مــن الـقـنــوات
التلفزيونية الفرنسية واأللمانية ،واإلنكليزية ،على شراء
فيلم «الحرام» ،غير أن «المؤسسة المصرية العامة للسينما»
جهة اإلنتاج رفضت بيعه ،بسبب بعض «الموظفين» الذين
برروا ذلك بحرصهم على عدم تشويه «سمعة مصر» كي ال
يقال إن الفالحين المصريين يظهرون في الفيلم «فقراء وحفاة
مقهورين» ،وفات عليهم أن الفيلم ِّ
يصور حال الفالح المصري
قبل ثورة يوليو .1952
ولكن تكريم فاتن لم يفت على الرئيس جمال عبد الناصر،
الذي قرر منحها «وســام الجمهورية من الدرجة األولــى» ما
أسعدها بشكل كبير ،وشعرت بأن ما قدمته لم يضع هباء،
غير أنها وجدت نفسها فجأة محاصرة بإشاعة ،لم تعرف
كيف تتصرف حيالها!

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3800الجمعة  8يونيو  23 / 2018رمضان 1439هـ

أوتار

حسين جاسم فارس الغناء الكويتي ...وأغنياته ال تبرح الذاكرة
الراحل ّ
تميز بالتجديد والتطوير مع المحافظة على روح األصالة واإلرث الفني األصيل
ً
قدم المطرب الراحل حسين جاسم أجمل األغنيات وأكثرها رومانسية ،مستلهما
من التراث أعذب األلحان ،فهو ينحاز إلى فلكلور بلده وفنونه لتقديم أغنيات ترسخ
األغنية أصالة وعمقا
مرور الكرام .يرى أن استلهام التراث يمنح ً
في الذاكرة ،وال تمر ً
ويجعلها أكثر رسوخا في وجدان المتلقي ،لذلك كان يدقق كثيرا في اختياراته قبل
إعطاء الموافقة على أداء أي أغنية.
فهو جرب الغناء السريع ،لكنه حرص على النهل من الفلكلور الشعبي ،لذلك يرى
أن استمرار نجاح أغنياته كان بسبب انحيازه إلى تراث بلده.
وكان يقول ضمن هذا السياق« :غنيت أغاني سريعة ،لكنها معتمدة على فنون
التراث ،وهذه التي بقيت في ذاكرة الناس ،وما زالت قريبة ّ
إلي مثل :الفرحة طابت،
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يا ناعم العود ،شدة العربان ،يا معيريس ...وغيرها من األغنيات الخفيفة» .كما أنه
كان يطرب إلى أغنيات الشعر الفصيح ،واأللحان األصيلة ،ألنه ابن مرحلة فنية ثرية
بالغناء األصيل.
بدأ جاسم حياته الفنية في 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 كانت ابتهاال بعنوان «يا إله الكون» ،وأعقبه «لو قدرت أنسى نسيت» ،وهي
من الفن السامري ،ثم توالت األغنيات والنجاحات.

الفي الشمري

كان يحرص
على انتقاء
كلمات تمس
الوجدان
وألحان
تخاطب
النفوس

ابنه أحمد سار
على نهج والده
وأخذ عنه
جمال الصوت

المجلس
الوطني
ّ
للثقافة كرمه
بمهرجان
القرين الثقافي
في 2005

أحمد حسين

تميز الفنان الــراحــل حسين
جـ ــاسـ ــم ب ــال ــرغـ ـب ــة بــال ـت ـجــديــد
والتطوير ،مع المحافظة على
روح األ صـ ــا لـ ــة واإلرث ا لـفـنــي
االص ـ ـيـ ــل ،ف ـك ــان ي ـح ــرص على
انـتـقــاء كـلـمــات تـمــس الــوجــدان
وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان تـ ـخ ــاط ــب الـ ـنـ ـف ــوس،
ً
محافظا على القيم الجميلة،
ً
م ـت ـج ـن ـبــا الـ ـتـ ـك ــرار أو ال ــوق ــوع
ف ـي ـمــا ال ي ـح ـمــد ع ـق ـبــاه ورب ـمــا
هذا التدقيق الشديد كان ينبع
من مهنته األساسية في حقل
ً
التعليم ،إذ كان تربويا يسعى
إل ــى غ ــرس الـقـيــم الـنـبـيـلــة قبل
ال ـت ـع ـل ـيــم ف ـهــو إنـ ـس ــان اشـتـهــر
بجديته وانضباطه في العمل
وخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــه ،وات ـ ـ ـسـ ـ ــم ال ـ ــراح ـ ــل
بــأخــاق ال ـفــرســان وع ــرف عنه
االلـ ـ ـت ـ ــزام والـ ـص ــراح ــة وال ـح ــب
العمل.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــل ي ـ ـحـ ــرص
عـ ـل ــى ت ـس ـج ـي ــل حـ ـ ـض ـ ــوره فــي
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات واألوبـ ـ ــري ـ ـ ـتـ ـ ــات
الوطنية ،وش ــارك فــي عــدد من
هـ ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وبـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
ات ـ ـخـ ــاذه ق ـ ــرار االعـ ـ ـت ـ ــزال ،فــإنــه
عــدل عــن ذلــك أله ــداف وطنية،
فـعــاد إلــى الـغـنــاء عقب تحرير
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي عـ ـ ــام  1991مــن
خ ــال مـجـمــوعــة مــن األغـنـيــات
الــوط ـن ـيــة ،مـنـهــا" :ه ـلــت أعـيــاد
ال ـن ـصــر ي ــا ك ــوي ــت" م ــن أل ـحــان
البعيجان ،إضافة إلى أغنيتين
عن األسرى.
ب ـعــدهــا ،شـ ــارك ف ــي أوبــريــت

 ...مع غريد الشاطئ

حسين جاسم مع عبدالكريم عبدالقادر ومجموعة من المطربين
"الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة" ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة ان ـع ـق ــاد
مؤتمر قمة ق ــادة دول مجلس
الـتـعــاون بالكويت عــام ،1991
وأوبريت "سالحي كلمة الحق"،
مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج إذاع ـ ـ ـ ــة ال ـب ــرن ــام ــج
الثانيّ ،
وقدم على مسرح حمد
بن يوسف الرومي في اإلذاعــة
وصور تلفزيونيا.

إطالالت نادرة
وع ـقــب ذلـ ــك ،اق ـت ـصــر ظـهــور
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات
الــوطـنـيــة وبـعــض الـمـشــاركــات
ال ـن ــادرة ،ومـنـهــا مـشــاركـتــه في
غناء مقدمة مسلسل التنديل،
أو مشاركته في أوبريت "فريج
ال ـخ ـيــر" الـ ــذي يـسـتــذكــر كــويــت
الـمــاضــي ،وش ــارك فيه تالميذ
الـ ـ ـم ـ ــدارس ،ف ــي ح ـيــن صــدحــت
أصوات أجيال مختلفة في حب
الكويت.
وجاء هذا األوبريت بمناسبة
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ال ـ ـكـ ــويـ ــت بــال ـع ـيــد
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـث ــام ــن واألربـ ـعـ ـي ــن
وذك ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر الـ ـث ــامـ ـن ــة
عـ ـش ــرة ،ويـ ـب ــدأ األوب ـ ــري ـ ــت فــي
لــوحـتــه األولـ ــى ب ـح ــوار درام ــي
بين بوعبدالله (محمد حسن)
وبــونــاصــر (ج ــاس ــم الـنـبـهــان)،
متمنين أن يــد يــم على الفريج

العز والسعادة والخير ،وكذلك
الـ ـ ـم ـ ــا (إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـ ـصـ ـ ــال)،
وال ـ ـنـ ــوخـ ــذة (م ـح ـم ــد ال ـم ـن ـيــع)
ي ـت ـح ــدث ع ــن األي ـ ـ ــام الـجـمـيـلــة
وال ـخ ـيــر ال ـ ــذي ع ـ ّـم ال ــدي ــرة .ثم
فــاصــل غ ـنــائــي يـجـســد ع ــادات
أهل الفريج (أهل أول) في كويت
الماضي من خالل عدة فنون.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي األوبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــت
م ـج ـمــوعــة مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن ،هــم
عبدالكريم عبدالقادر وحسين
جاسم وفطومة وطارق سليمان
وسليمان العماري وزايد الزايد
وع ـبــرت ال ـلــوحــات عــن الـحــرف
التي امتهنها أهل الكويت من
أج ــل تــأمـ ّيــن لقمة الـعـيــش ،من
بينها صناع السفن المعروفون
بالقالليف ،والبناؤون (البناني)
والخراز ،والبزاز ،وأدى الفنان
حسين جاسم بصوته العذب
أغـ ـنـ ـي ــة تـ ـجـ ـن ــح إل ـ ـ ــى ال ـح ـن ـيــن
لـ ـلـ ـم ــاض ــي ،لـ ـيـ ـت ــذك ــر ال ـ ـشـ ــارع
الـمـنـســي وم ــا تـبـقــى مــن فريج
األمس وناسه الذين رحلوا عنه
وجمعتهم الطيبة.
يشار إلــى أن أوبــريــت "فريج
الخير" من كلمات عبداللطيف
الـبـنــاي وأل ـحــان أن ــور عبدالله،
وت ـم ـث ـي ــل ال ـف ـن ــان ـي ــن إب ــراهـ ـي ــم
الصالل ومحمد المنيع وجاسم
النبهان ومحمد حسن ،وغناء

حسين جاسم
ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب ـ ـيـ ــن ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ج ــاس ــم
وعبدالكريم عبدالقادر وفطومة
وط ـ ـ ـ ـ ـ ــارق س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان وال ـ ـط ـ ـفـ ــل
زاي ــد ال ــزاي ــد ،وإخ ـ ــراج عبدالله
عبدالرسول.

ستار أكاديمي

اشتهر بجديته
في العمل
بـ «التربية»
وحرص على
غرس القيم
النبيلة قبل
التعليم

وسـ ـ ـ ـ ــار أحـ ـ ـم ـ ــد أحـ ـ ـ ــد أب ـ ـنـ ــاء
ال ـم ـط ــرب ح ـس ـيــن ج ــاس ــم على
نـهــج وال ـ ــده ،وأخ ــذ عـنــه جمال
ال ـ ـصـ ــوت ،وجـ ـ ــاء ظـ ـه ــوره عـلــى
ال ـس ــاح ــة ال ـغ ـنــائ ـيــة ف ــي مـطـلــع
 2005مــن خ ــال مـشــاركـتــه في
ال ـم ــوس ــم ال ـث ــان ــي م ــن بــرنــامــج
ستار أكاديمي الذي كان يعرض
على شاشة المؤسسة اللبنانية
ل ـ ــإرس ـ ــال ال ب ـ ــي سـ ـ ــي ،تـمـيــز
ب ـصــوتــه واح ـس ــاس ــه ال ـمــرهــف
واستطاع أن يثبت وجوده إلى
المراحل النهائية حتى توصل
للمركز الرابع بين كل من زمالئه
هشام من السعودية وأماني من
تونس وزيزي من مصر.
ن ـش ــأ أحـ ـم ــد ف ــي ب ـي ـئــة فـنـيــة
رعـ ــت مــوه ـب ـتــه ال ـغ ـنــائ ـيــة منذ
صغره ،وحرص والده على عدم
التأثير في تحديد مسار ولده
ومنحه الحرية الكاملة ليحدد
طريقه بنفسه ،فاختار الدراسة
الموسيقية األكاديميه في معهد

الموسيقى ،وحفظ أغاني والده
منذ صغره ،مثل "حلفت عمري"
و"شـ ـمـ ـع ــه الـ ـ ـج ـ ــاس" و"ت ــون ــي
عــرف ـتــك" وأبـ ــو ال ـم ــوق ــه" ،وه ــذه
األغـنـيــة األخ ـي ــرة ال ـتــي يحبها
ويرددها كثيرا ويعشق الغناء
بكل ألوانه مثل "الطربي"
و"ال ـك ــاس ـي ـك ــي" و"ال ـن ـق ــازي
" ،كـمــا يـحــب ال ـعــزف عـلــى آالت
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة م ـ ـثـ ــل "ال ـ ـ ـعـ ـ ــود"
و"ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــو" ،وخ ـ ـ ــال دخ ــول ــه
األك ــاديـ ـمـ ـي ــه اسـ ـتـ ـف ــاد ال ـك ـث ـيــر
م ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات الـ ـص ــوتـ ـي ــة "
الـ ـ ـص ـ ــولـ ـ ـف ـ ــاج" وكـ ـ ــذلـ ـ ــك األداء
التمثيلي الذي زاده خبره.
وق ـ ـ ـ ــدم مـ ـجـ ـم ــوع ــة أغـ ـنـ ـي ــات
منها "ال تـحــط راس ــك بــراســي"
و"وش تمنى" و"حـبـيــب قلبي"
و"نـظــراتــك حــركــاتــك" و"ال حول
وال ق ــوة" و"ن ــار الـشــك" و"بــاقــي
على حبك" و"ما نسيتوا" و"يرد
لي" و"ماشفته" و"طاح الرطب"
و"يبيني" و"عـلــى كيفه" و"أبــي
ال ـ ـشـ ــاره" و"هـ ـ ــذا ال ـل ــي نــاقــص"
و"على شان أهــواك" و"عــن جد"
و"كل شي" و"أحبك"و"أجي دابا"
و"محروم" و"وصلتي".

تكريم جميل
وجرى تكريم الفنان حسين

ج ــاس ــم فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ال ـقــريــن
الثقافي  ،2005وأكــدت األمانة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
للثقافة وا ل ـف ـنــون واآلداب في
ب ـي ــان ص ـحــافــي ذك ـ ــرت ف ـيــه ان
الـ ـفـ ـن ــان ح ـس ـي ــن ج ــاس ــم قــامــة
ف ـن ـيــة رائـ ـ ـ ــدة ق ــدم ــت عـ ـط ــاءات
بـ ــارزة عـلــى الـســاحــة الغنائية
ً
محليا وخليجيا وعربيا ،فهو
له إسهامات تركها في أعمال
غ ـنــائ ـيــة س ـت ـظــل م ـح ـف ــورة في
أذهـ ـ ـ ــان ال ـج ـم ـه ــور الـخـلـيـجــي
وال ـعــربــي خ ــال مـسـيــرة عطاء
طويلة اتسمت باإلبداع والرقي
ً
ً
والتميز سطر خاللها إرثا فنيا
ً
خالدا في تاريخ الفن الغنائي
الكويتي.
واسـتـعــرض البيان األعـمــال
الـغـنــائـيــة الــرائ ـعــة ال ـتــي كــانــت
ً
ً
نـ ـب ــراس ــا مـ ـش ــرق ــا فـ ــي م ـس ـيــرة
الـفـنــان حسين جــاســم ،ومنها
أغ ـن ـي ــة "ح ـل ـف ــت ع ـ ـمـ ــري" ال ـتــي
كتبها ماجد سلطان ولحنها
ً
يوسف المهنا ،الفتا إلى أغان
جـمـيـلــة ك ـث ـيــرة بـيـنـهــا "طــابــت
الـفــرحــة" و"تــونــي عرفتك زيــن"
و"دنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوى" و"شـ ـمـ ـع ــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاس" و"يـ ـ ـ ـ ــا مـ ـعـ ـي ــري ــس"
وغيرها من األعمال المتميزة
في مسيرة الفنان الكبير الراحل
حسين جاسم.

يوسف المهنا ومصطفى أحمد والديكان ونجم العميري

األصوات وأجملها وكان
أعذب
من
عبده:
محمد
ً
يتمتع بحس فني راق جدا

الراحل مع محمد عبده

عقب وفاة المطرب حسين جاسم ،عبر فنانون كويتيون
وخليجيون عن عميق حزنهم وأسفهم لوفاته ،مقدمين
خالص العزاء إلى أسرته ومحبيه.
ب ــدوره ،قــال فنان الـعــرب ،محمد عـبــده ،إن جاسم من
أعذب األصوات وأجملها التي ظهرت في فترة الستينيات
ً
والسبعينيات ،وكان الراحل يتمتع بحس فني راق جدا.
من جهته ،قــال المطرب القدير مصطفى أحمد« :الله
يرحمك يا أخــي وأحــد رفــاق درب الزمن الجميل ،وأقــدم
ال ـت ـعــازي ألس ــرت ــه الـكــريـمــة وأوالده ،إن ــا لـلــه وإنـ ــا إلـيــه
راج ـع ــون» .وقــالــت الـفـنــانــة الـمـعـتــزلــة ليلى عـبــدالـعــزيــز:
ً
«فقدت زميال عزيزا على نفسي ،الفنان المحبوب حسين
جاسم ،من فناني الجيل الذهبي زميل الزمن الجميل ،الذي
ً
التقيته عام  1968في إذاعة الكويت ،وغنينا معا لحني
ً
ً
«دنـيــا ال ـهــوى» ،كــان أخ ــا عــزيــزا وفنانا أصـيــا ،أسعدنا
بصوته وذكــريــاتــه الجميلة ،وكــان آيــة فــي جمال الــروح
والخلق ،عمل بصمت ومات بصمت».
ّ
وعبر الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر عن حزنه
العميق وأسفه الشديد بوفاة رفيق دربه الفنان حسين
جــاســم ،وق ــال فــي هــذا الـسـيــاق« :لــن أذك ــر الـمــواقــف التي
ً
جمعتنا معا ،فهو تاريخ فني كبير ،عشنا معا أعواما

طويلة وعالقة ممتدة يسودها الحب والصداقة واالحترام،
ً
ً
فقد كان إنسانا نظيفا بمعنى الكلمة».
وقال عنه الفنان نبيل شعيل :لم يجمعني مع الفنان
الراحل أي عمل فني ،لكن ال يخفى على أحد أن (بوعلي)
ً
كان فنانا كبيرا بفنه وعطائه ،إذ يعد أحد أبرز األعالم
في الغناء الكويتي.
أما الملحن أنــور عبدالله ،فقال يعتبر حسين جاسم
ً
ً
ً
ركـنــا أســاسـيــا مــن تــاريــخ الـطــرب الكويتي وفــارســا من
فرسانه ،ففي فترة السبيعنيات تدفق عطاؤه للفن حتى
غمر األغنية الكويتية بأعذب األعمال ،فقدم أغاني خالدة
ال تزال تحفظها الجماهير عن ظهر قلب».
بدوره ،قال الملحن عبدالله القعود« :التقيت به مرات
ً
ً
عــديــدة ،ووجــدتــه سلسا فــي التعامل ونـمــوذجــا للفنان
المتواضع ،الذي يصعب تكراره ...ستبقى أعماله خالدة
إلى األبد ،وإن رحل عنا ،وعزائي ألهل الكويت وألسرته
الكريمة بهذا المصاب الجلل».
من جانبه ،قال الفنان عبدالرحمن العقل« :الراحل من
الفنانين الـقــائــل الــذيــن تـمـيــزوا بـصــوت جميل مغاير
ألصوات المطربين الكويتيين والخليجيين والعرب».
ب ــدوره ،قــال المطرب أحمد الحريبي إن وفــاة حسين

جاسم خسارة كبيرة ،ألنه من النجوم الكبار الذي أرسوا
ً
ً
ً
ً
ً
صرحا عاليا شامخا في سماء الفن محليا وخليجيا
ً
ً
وعربيا بفنهم األصيل وخلقهم الراقي ،متحسرا لفقدان
هؤالء النجوم الذين ستبقى أعمالهم خالدة في ذاكرتنا
بينما هم يتساقطون كأوراق الشجر.
وقال الشاعر الغنائي ناشي الحربي« :كان الراحل من
جيل الفترة الذهبية النتشار األغنية الكويتية والخليجية
والعربية ،ومن األصوات الجميلة ،قدم لنا أروع األعمال
من أغان دينية وعاطفية ووطنية ورياضية».
وقالت المطربة اإلماراتية أحــام« :وفــاة أجمل صوت
من الزمن الجميل حسين جاسم بعد صراع مع المرض،
اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهال خيرا من أهله واجعل
مثواه الجنة».
وقال المطرب القطري فهد الكبيسي« :حلفت عمري ،أيا
غالي ،توني عرفتك زين ،يا ناعم العود ،الفرحة طابت،
وأنا غنيت واحدة من أجمل إبداعاته (شمعة الجالس)،
رحمك الله يا صاحب الصوت والخلق الجميل ،رحلت
وبقي لنا ما تركته من ثقافة وموسيقى وأدب وجمال
ً
لن ننساه أبدا».
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ألف ليلة وليلة

أبو الحسن الخراساني وشجرة الدر
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ً
في الحلقة السابقة حكت شهرزاد جانبا من قصص شهدها بالط الملوك والسالطين واألمراء .تعرفنا إلى
يحيى بن خالد ،وبالط الشعراء ،وقصة جعفر البرمكي وسعيد
قصة كبير البرامكة في عصر الخلفاء العباسيين ً
بن سالم الباهلي ،الذي اشتدت به الحال وضاق ذرعا بإلحاح الدائنين ،وذلك في زمن الخليفة هارون الرشيد.
كذلك قصة الخليفة المأمون وهدم األهرامات .وتستكمل اليوم قصة الوزير بن حمدون والخليفة المتوكل وأبي
الحسن الخراساني وشجرة الدر ،وما يدور في بالط الملكة المصرية.
القاهرة  -ةديرجلا

•

بن حمدون
يكشف سر حصول
الخراساني على
الجواهر والآللئ

لـ ـم ــا كـ ــانـ ــت الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــون ب ـعــد
األربعمئة ،قالت شهرزاد للملك شهريار:
بلغني أ ي ـهــا ا لـمـلــك ا لـسـعـيــد أن الخليفة
قال بعد ذلك لوزيره ابن حمدون :إن هذا
الشاب قد أحسن إكرامنا ،وغذى أرواحنا
وأجـســامـنــا ،فاستحق شكرنا وإنعامنا.
ولكني منذ دخلت هذه الدار ،وشهدت ما
فيها من بدائع األثــاث واآلنـيــة والستائر
وم ــا إل ـي ـهــا ،الح ـظــت أن ـهــا كـلـهــا قــد نقش
عليها اســم جــدي الخليفة المتوكل .وما
زلت في حيرة ودهشة من هذا األمر ووالله
إن لم يخبرني بسر وصــول هذه األشياء
إليه ،آلخذن روحه بيدي من بين جنبيه!
قال ابن حمدون :لما سمعت ذلك الكالم
من الخليفة ،أدركــت سر عبوسه وغضبه
عند دخولنا الدار ،وقلت لصاحبها :اعلم
ي ــا س ـي ــدي أن زم ـي ـلــي هـ ــذا ه ــو الـخـلـيـفــة
المعتضد ،وأنــا وزيــره ابــن حـمــدون .وقد
وجد اسم جده الخليفة المتوكل على كثير
من األواني والتحف واألثاث والستائر هنا،
ويريد أن تخبره عن سر حصولك عليها.
لما سمع صاحب الدار كالمي ،نهض وقبل
األرض بين يــدي الخليفة ،وقــال لــه :أيدك
الله يا أمير المؤمنين بنصره ،إن والدي
هو أبو الحسن علي بن أحمد الخراساني،
وق ــد ورث ــت ه ــذه األش ـيــاء كلها عـنــه ،وقــد
حدثني قبل وفاته بقصة حصوله عليها،
وه ــي عـجـيـبــة غــري ـبــة .وذل ــك أن ــه ك ــان في
ش ـبــابــه يـبـيــع أن ـ ــواع ال ـج ــواه ــر وال ــآل ــئ،
ً
فبينما هو جالس يوما في دكانه بسوق
ال ـص ــاغ ــة ،إذ أق ـب ـلــت عـلـيــه ج ــاري ــة بــارعــة
ال ـج ـم ــال ،فــات ـنــة ال ـ ـ ــدالل ،وج ـل ـســت عـنــده
ســاعــة تـتـحــدث إل ـيــه حـتــى امـتـلـكــت قلبه
ولبه برقتها ورشاقتها وأدبها .ثم انتقت
من الآللئ التي عنده ما يساوي ثالثمئة
دي ـن ــار وأخــذت ـهــا وان ـصــرفــت م ــن غـيــر أن

تــد فــع ثمنها ،فخجل مــن مخاطبتها في
هذا الشأن ،وظن أنها نسيت دفع الثمن ثم
أرسل وراء هــا أحد غلمانه ليعرف دارها.
رجع الغالم بعد قليل وهو يبكي وينتحب
والــدم يسيل من وجهه وجسمه ،وأخبره
بــأن الجارية هي التي ضربته حين رأته
يتبع أثــرهــا! فلما سمع كــام الـغــام ،علم
أن تلك الحسناء ما هي إال محتالة ،وقال
لنفسه :والله إن رأيتها بعد ذلك ألنتقمن
منها شر انتقام.
لــم تمض أي ــام ،حتى أقبلت عليه تلك
ا لـجــار يــة نفسها فسلمت عليه وجلست
تتحدث إليه وقــالــت لــه :مــا كــان يصح أن
تــرســل ورائ ــي غــامــك فــي الـمــرة الماضية
ألج ــل مبلغ بسيط مــن ال ـمــال .ثــم أعطته
ً
كيسا به ألف دينار وقالت له :خذ الدنانير
ً
الثالثمئة التي لك عندي ،وأعطني عقدا
وأس ــاور بالسبعمئة ديـنــار الباقية .أخذ
والدي يعتذر إليها مما حصل من غالمه،
ثم أعطاها الآللئ المطلوبة وودعها عند
انصرافها بكل إجالل وإكبار .وفي اليوم
التالي رجعت إليه واشـتــرت آللــئ ثمنها
ً
خمسمئة ديـنــار ،وأعطته كيسا فيه ألف
دينار ،وقالت له :احفظ الخمسمئة دينار
الباقية لي حتى أعود.
ثــم ا نـصــر فــت بعدما أفهمته بنظرتها
وإشــارتـهــا أن قلبها تعلق بـحـبــه ،وأنـهــا
ال تـقــدر على فــراقــه .بقي بعد انصرافها
ذاهــل اللب شــارد الفكر ،ولــم يسعه إال أن
أغلق دكانه ورجع إلى داره حيث أمضى
ً
ليلته ساهرا ،ولم يذق أي طعام وال شراب
لشدة وجده وهيامه بتلك الجارية الغنية
الحسناء!
وفي اليوم التالي ،رجعت الجارية إلى
أبــي الحسن الـخــراســانــي ،فحيته أحسن
تحية ،وجلست تحدثه بأحاديثها العذبة

الشهية ،ثم انتقت جواهر وأللــئ قيمتها
ً
ألف دينار .وأرته عقدا قالت إنها اشترته
من أحد جيرانه بخمسمئة دينار هي كل
ً
ما معها ،وقد أعجبها عند هذا الجار عقدا
آخر لكنها لم تشأ أن تأخذه قبل دفع ثمنه.
لـمــا سـمــع أب ــو الـحـســن كــامـهــا ،أرســل
أحــد غلمانه فأتى بذلك العقد من جــاره،
ً
ثم أعطاها إياه قائال لها :سأدفع له ثمنه
اآلن ،إلــى أن تحضري أنــت الثمن حينما
تشائين .أخذت العقد والجواهر األخرى،
شاكرة له أريحيته وكرم طباعه .ثم نظرت
إليه وتنهدت مظهرة أنها ال تقوى على
ف ــراق ــه .فــات ـقــدت فــي قـلـبــه ن ـيــران الـعـشــق،
وأمـســك يدها فقبلها وقــال لها :والـلــه إن
ف ــراق ــك لـيـعــز عـ ـل ـ ّـي ...ف ــأش ــارت عـلـيــه بــأن
يصحبها ليعرف محل إقامتها ،وقبل هو
ذلك والدنيا ال تسعه من السرور!

المملوك مقبل
يقود أبا الحسن
الخراساني إلى
شجرة الدر

سوق الصاغة
لما كانت الليلة الواحدة والثمانون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد للملك شهريار:
بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما
صحبها أبو الحسن الخراساني ليعرف
محل إقامتها ،أخذت في طريقهما بسوق
الصاغة ،تتفرج على ما هناك من جواهر
ومصوغات وتحف ،وكلما لفتتها قطعة
منها ،نـظــرت إلــى أبــي الحسن وتنهدت،
فيأخذ هو القطعة على حسابه من صاحب
الدكان ويعطيها إياها ،إلى أن بلغ ثمن ما
أخذته أكثر من خمسمئة ألــف ديـنــار .ثم
واصلت سيرها وهو يتبعها إلى أن وصال
إلــى قصر الخليفة المتوكل ،فمدت يدها
إليه وصافحته مــودعــة قائلة :هنا محل
إقامتي .وفي غد أجيء إليك إن شاء الله.
ً
وذهبت كالسهم ،وتركته واقفا ال يكاد يعي
ً
أمرا لفرط ما أصابه من الذهول.
ً
وأمضى أبو الحسن ليلته ساهرا يفكر
فــي أم ــره مــع تـلــك ال ـجــاريــة ،وم ــا إن أقبل
الصباح ،وطلع بنوره والح ،حتى سارع
إلى دكانه ،وأخذ يرقب الطريق في انتظار
قدومها ،ولكنها لم تحضر حتى انقضى

الخليفة يراقب
مقصورة الملكة
بحبات الفول

النهار ،وإنما حضر إليه زمــاؤه التجار
الــذيــن أخ ــذت مـنـهــم ال ـجــواهــر ،وطــالـبــوه
بثمنها ،فأمهلهم إل ــى ال ـيــوم الـتــالــي .ثم
أغلق الــدكــان ورجــع إلــى داره ،وقــد اشتد
قلقه وحزنه ،وأصفر وجهه وضعف جسمه
مع حرمانه من النوم والطعام!
ول ـم ــا ان ـق ـضــت سـبـعــة أيـ ــام ع ـلــى هــذه
الـحــال ،هــدده التجار بالشكوى منه إلى
الوالي ،فلم يسعه إال أن باع دكانه وأمالكه
لسداد الدين الذي عليه لهم.
ً
ً
ثم لزم داره سقيما عليال .وكادت والدته
ً
تموت حسرة وغما لما أصابه وجاءت له
بــأكـبــر األط ـبــاء كــي يـعــالـجــوه مــن مــرضــه،
ً
ولكنهم جميعا عجزوا عن معرفة ما به.
علمت والدته من أحد غلمانه بما كان
مــن أم ــره مــع تلك الـجــاريــة ،فدخلت عليه
وأخ ــذت تقبله وهــي تبكي وتـنـتـحــب ،ثم
قالت له :لماذا لم تخبرني يا ولدي بأمر
تلك الجارية وما جرى لك معها؟
راحــت تواسيه وتمنيه إلــى أن أذهبت
عــن قلبه الـيــأس ،واستطاع النهوض من
ً
فراشه ،ومشى معها متوكئا على ساعدها،
حتى وصال إلى حجرة كبيرة في الدار لم
يكن دخلها منذ طفولته ،ففتحت بابها،
ودخـ ـل ــت وهـ ــو يـتـبـعـهــا ،ث ــم أشـ ـ ــارت إلــى
أكياس مرصوصة كالبنيان ،وهي كثيرة
ال يحصى عددها ،وقالت له :هذه األكياس
كلها تركها لك والــدك ،وفي كل منها مئة
دينار .فخذ ما تشاء ،وافتح لنفسك أكبر
دكان في سوق الصاغة .ومتى تم شفاؤك
بأذن الله أزوجك أجمل فتاة في المدينة،
وتعيش أسعد عيشة.
ل ـمــا س ـمــع أبـ ــو ال ـح ـســن كـ ــام وال ــدت ــه،
بـكــي مــن ش ــدة ت ــأث ــره ،وق ــال لـنـفـســه :لعل
ً
الجارية حينما تعلم بأني فتحت دكانا
للجواهر أكبر من األول ،تحدثها نفسها
بــزيــارتــي ،وحينئذ أشــرح لها شــدة حبي
لـهــا ورغـبـتــي فــي الـ ــزواج بـهــا .ثــم أمضى
بقية يومه في الحمام وإعداد أفـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــر
ونام في
المالبس لنفسه ولغلمانه،
ً
ً
ً
مريحا .
ت ـل ــك ال ـل ـي ـل ــة نـ ــومـ ــا ه ــادئ ــا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
واستيقظ في الصباح وقد

إلـيــه نـشــاطــه واس ـتــرد عافيته كـمــا كانت
وزيـ ــادة  .وغ ــادر ال ــدار وم ــن خلفه عشرة
ً
غـلـمــان يـحـمــل ك ــل مـنـهــم كـيـســا فـيــه ألــف
دينار.
ل ـمــا وص ــل إل ــى س ــوق ال ـص ــاغ ــة ،ورآه
ال ـت ـجــار أق ـب ـلــوا عـلـيــه مـسـلـمـيــن مهنئين
بــالـشـفــاء .ول ــم تـمــض ســاعــات حـتــى كــان
اشـتــرى أكبر دكــان للجواهر فــي السوق،
وم ــأه ب ــأن ــواع الــآلــئ والـتـحــف ال ـن ــادرة،
ث ــم ج ـلــس ومـ ــن ح ــول ــه غ ـل ـمــانــه يـبـيـعــون
ويشترون ،إلى أن انقضى النهار ،فأغلق
الدكان ورجــع إلــى الــدار ،حيث أقــام حفلة
عظيمة دعا إليها أكابر التجار.

غرام موصول
ً
ب ـقــي أب ــو ال ـح ـســن ال ـخــراســانــي ش ـهــرا
ً
كامال على هــذه الحال ،ولكن الجارية لم
تــأت إليه ،ولــم يستطع أن يسلو غرامها،
ولـمــا خاطبته والــدتــه فــي أمــر زواج ــه ،لم
يتمالك نفسه إزاءها ،وأخذ في البكاء ،ثم
ً
صرح لها بأنه ما زال مغرما بتلك الجارية،
وال يستطيع الــوصــول إلـيـهــا .فـقــالــت لــه:
إن المال عندك كثير ،فابذل منه بسخاء
على مماليك الخليفة وجواريه األخريات،
وبذلك يمكنك الوصول إلى ما تريد .فقال
ً
لها :سمعا وطاعة.
ثــم أخــذ فــي العمل بمشورتها ،وكلما
جاء مملوك أو جارية من مماليك الخليفة
وجواريه لشراء الجواهر ،أعطاهما كل ما
يريدان ،بأرخص األثمان ،أو رفض أن يأخذ
ً
أي ثـمــن ،قــائــا :هــذه هــديــة بسيطة ألجل
التعرف والـصــداقــة ،ولــم تمض على ذلك
أيام حتى شاع أمر كرمه وهداياه النفيسة
بين المماليك والجواري في قصر الخليفة،
فصاروا يقصدون دكانه كل يوم «زرافات
ً
ووحــدانــا ،وأصبحوا جميعا أصــدقــاء له
وخالنا».

المحظية شجرة الدر
لما كانت الليلة الثانية والثمانون بعد األربعمئة،
قالت شهرزاد للملك شهريار :بلغني أيها الملك السعيد،
أن الشاب صاحب الدار قال للخليفة المعتضد ووزيره
ابـ ــن حـ ـم ــدون ب ـعــد ذل ـ ــك :حــدث ـنــي والـ ـ ــدي أبـ ــو الـحـســن
الـخــراســانــي بــأنــه ظــل سنة كاملة يــواصــل بــذل هــدايــاه
وعطاياه لمماليك الخليفة المتوكل وجواريه ،ذلك كله
والجارية التي يحبها لم يظهر لها أي أثر .ولم يكن يعرف
اسمها وال وظيفتها في القصر.
ول ـمــا ن ـفــد ص ـب ــره ،وح ـي ــرة أم ـ ــره ،اص ـط ـفــى م ــن بين
ً
ً
المماليك ا لــذ يــن صادقهم مملوكا لطيفا ا سـمــه مقبل،
وأفضى إليه بكل ما كــان من أمــره مع تلك الجارية ،ثم
ً
ً
وصفها له وصفا دقيقا ،فقال له مقبل :قد عرفتها ،إنها
شجرة الدر محظية الخليفة.
وهـ ــي ل ــم تـ ـغ ــادر ال ـق ـصــر م ـنــذ أوص ـل ـت ـهــا إلـ ـي ــه ،ألن
الـخـلـيـفــة لـقـيـهــا ح ـي ـنــذاك م ـصــادفــة وهــي
فــي طــريـقـهــا إل ــى مـقـصــورتـهــا ،ووجــد
مـعـهــا م ــن ال ـج ــواه ــر وال ــآل ــئ ما
ال يقدر على شرائه غير الملوك،
ف ــأخ ــذت ــه ال ـغ ـي ــرة ع ـل ـي ـهــا ،وح ــرم
عليها مغادرة القصر ،ووضع
عليها حــراســة شــديــدة ،وليس
ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــر م ـ ـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ــع
دخـ ـ ـ ــول مـ ـقـ ـص ــورتـ ـه ــا غـ ـي ــري.
ك ـنــت أع ـل ــم أن قـلـبـهــا مـتـعـلــق
بـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــص ق ـ ــابـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــه خ ـ ـ ـ ــارج
القصر ،وأنه الذي أعطاها تلك
الجواهر ،ولكني كنت أظن أنه
من األمــراء أو ال ــوزراء .أمــا اآلن
وقد وقفت منك على هذا السر،
فإني أوصيك بكتمانه ،وفي غد
إن شــاء الله تعالى أرجــع إليك
بما يسرك.

لما سمع أبو الحسن كالم المملوك مقبل ،لم يتمالك
نفسه ،وأخذ يقبله ويبكي من شدة الفرح .ثم أهدى إليه
ً
كثيرا من الجواهر النادرة والحلل الفاخرة .وبقي طوال
ً
يومه وليلته مشغول البال ،ولم يذق للنوم طعما .وما
كاد يفتح دكانه في اليوم التالي ويجلس فيه على عادته،
حـتــى ك ــان الـمـمـلــوك مقبل أول مــن أقـبــل عـلـيــه ،فنهض
ً
واستقبله مرحبا وقلبه شديد الخفقان ،وعيناه تدمعان.
فقال له مقبل :أبشر يا أبــا الحسن ،إن الجارية شجرة
الدر تحبك أكثر مما تحبها ،وكادت تموت لشدة فرحها
حينما أفضيت إليها بحقيقة حالك .وقد جئت
لك معي بحلة من حلل الخليفة التي يرتديها
في القصر ،وبشيء من بخوره الخاص.
وسأحتال الليلة إلدخالك إلــى القصر
بعد أن تلبس هذه الحلة ،وتبخر نفسك
ب ـه ــذا ال ـب ـخ ــور ،ث ــم أوصـ ـل ــك إلـ ــى مــدخــل
مـقــاصـيــر الـمـحـظـيــات ،فـتـمـضــي وح ــدك
بـ ـي ــن ص ـف ـي ـه ــا ،وت ـ ـضـ ــع عـ ـل ــى ب ـ ــاب كــل
مـقـصــورة حبة مــن الـفــول كما هــي عــادة
الـخـلـيـفــة ،وب ــذل ــك ال يـشــك أح ــد هـنــا في
أمــرك .فــإذا قطعت الممر الــذي تقوم فيه
هذه المقاصير على جانبيه ،فعرج على
الـمـمــر ال ــذي ت ـجــده عــن يـمـيـنــك ،وأمــض
فيه حتى تصل إ لــى نهايته ،فتجد في
الصدر حجرة بابها من األبنوس المطعم
بــالـجــواهــر ،فــادفـعــه بـيــدك وأدخـ ــل غير
خائف ،وهناك تجد حبيبتك شجرة الدر
في انتظارك!
فقال أبو الحسن لمملوك مقبل :بشرك
الله بكل خير .وأعـطــاه هدية أعظم من
هدية أمس ،وقام فأغلق دكانه ليتأهب
للقاء مالكة قلبه ولبه ،واتفق معه
على أن يتقابال عقب صالة العشاء
عند شــاطــئ النهر الــذي أقـيــم عليه
القصر ،بعد أن يرتدي حلة الخليفة
ويبخر نفسه ببخوره.
وفـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوعـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــدد ،ك ــان

المملوك مقبل في انتظار أبي الحسن ،وأخذه إلى باب
سري للقصر من جهة النهر ،فأدخله منه ولم يزل يقوده
م ــن مـمــر إل ــى أخ ــر حـتــى أوص ـل ــه إل ــى مــدخــل مقاصير
ً
المحظيات .فقال لــه :إن الــدخــول إلــى هنا ليال ال يكون
إال للخليفة ومحظياته .فادخل وال تخف ،أية محظية
قد تراك اآلن لن يخالجها شك في أنك الخليفة نفسه.
وما كاد أبو الحسن يدخل إلى الممر الذي به صفان
من المقاصير ،حتى أدركه الخوف وشعر بتخاذل ساقيه،
لكنه سرعان ما تشجع وقوى قلبه أن تذكر قرب لقائه
بحبيبته ،فأخرج حبات الفول التي زوده بها المملوك،
وأخذ يضع حبة بباب كل مقصورة عن يمينه ويساره،
ولما وصــل إلــى نهاية الممر ،أراد أن يعرج إلــى الممر
الذي وجده عن يمينه تنفيذا لتعليمات المملوك ،ولكنه
سمع ضجة قريبة صــادرة من الممر الــذي إلى اليسار،
ً
فكاد قلبه ينخلع من شدة الرعب والفزع ،ووقف مرتعدا
وهو يحملق بعينه إلى سرب من الجواري أقبلن نحوه
م ــن ذل ــك ال ـم ـمــر وه ــن يـحـمـلــن ال ـش ـمــوع ويـتـضــاحـكــن،
والـخـلـيـفــة الـمـتــوكــل نـفـســه يـمـشــي بـيـنـهــن ،يـشــاركـهــن
الضحك والمداعبات!
ولم يسع أبا الحسن إال أن تحامل على نفسه وتراجع
ً
مـحــاذرا إلــى الممر األول الــذي جــاء منه ،ثــم تمدد على
األرض وهو يدعو الله أال يراه الخليفة أو إحدى الجواري.
ولم تمض دقيقة حتى وصل موكب الخليفة إلى تقاطع
الممرات الثالث ،فوقف هناك وأشار إلى الممر الذي تمدد
ً
فيه أبو الحسن ،وصاح قائال :أين حبات الفول ،لنضعها
ً
عـلــى أبـ ــواب ه ــذه الـمـقــاصـيــر أوال؟ فــأيـقــن أب ــو الحسن
ً
بالهالك ،ونطق بالشهادتين استعدادا للقاء الموت.
ولكن الخليفة ما لبث أن واصل كالمه فقال :فلندخل
ً
أوال عند شجرة الــدر لتمضية السهرة ،وعند الخروج
أضع حبات الفول على أبواب المقاصير .ثم انطلق في
ً
موكبه قاصدا مقصورة شجرة الدر!
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

توابل ةديرجلا
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رعب في المنزل رقم !17
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 ًإصداره الحكم النهائي ً على المتهمين ،أو على أقل تقدير في
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
ُ
تكوين قناعته عند النطق بالحكم الصادر ،وهو ما يطلق عليه قانونا جملة نسمعها كثيرا عند صدور األحكام القضائية وهي« :وقد
استقر في وجدان هيئة المحكمة».
متهم جريمة
ارتكاب
في
كبير
بقدر
أسهمت
وحكايات
تفاصيل
على
تحتوي
بأوراق
مليئة
القضاة
ملفات القضايا التي ينظرها
ً
ِّ
هذه الملفات على أوراق أخرى تحمل خيوطا عدة تحدد
ما ،في المقابل على العكس قد تكون غير كافية إلدانته .وربما تحتوي ً
الدوافع التي أحاطت بالمتهم الرتكاب جريمته .ولكن يقف القاضي عاجزا إزاء هذه التفاصيل بسبب نصوص القانون الجامدة ،فال
يستخدمها في إصدار الحكم النهائي تحت بند «عدم كفاية األدلة».
هذه الحكايات والتفاصيل المدونة في أجندة القضاة والتي تسهم في ما قد يستقر به من قناعات ،نستعرضها في قضايا غريبة
ننشرها على صفحات «الجريدة» خالل شهر رمضان الفضيل ،وهي قضايا كانت وقت نظرها مثار اهتمام الرأي العام في مصر
وغيرها من بالد العالم العربي.
القاهرة -وائل أبو السعود

 5من أبطال كمال
األجسام شاركوا
في قتل شاب وأمه

َّ
تجمع الـمــارة لمتابعة المشادة الحامية التي
نشبت في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة دمنهور
ً
التابعة لمحافظة البحيرة ( 190كيلومترا شمال
القاهرة) .كانت بين شاب في نهاية العقد الثالث
ً
من العمر وصبي لم يتجاوز الرابعة عشرة عاما!
ً
ل ــم ي ـع ــرف أحـ ــد س ـب ـب ــا ل ـت ـلــك ال ـم ـش ــاج ــرة غـيــر
ال ـم ـت ـك ــاف ـئ ــة ...ول ـك ــن اك ـت ـف ــى ال ـج ـم ـيــع ب ـم ـشــاهــدة
الضربات القوية التي يسددها الشاب قوي البنية
إلــى الـصـبــي الضعيف بــا رحـمــة .دقــائــق وانـضــم
س ـع ـيــد ،ال ـم ـحــاســب ال ـش ــاب الـ ــذي ل ــم يـكـمــل عــامــه
الـخــامــس والـعـشــريــن إل ــى جـمــوع المتفرجين من
المعركة ،وبعد ضربات
المارة .وقف بينهم يشاهد
ّ
ساحقة من الشاب إلى الصبى رق قلب سعيد لحال
ً
المسكين فاندفع مـحــاوال تخليصه من بين يدى
العضالت!
الشاب مفتول
ّ
ً
طـبـعــا ،لــم ي ــرق تــدخــل سـعـيــد لـحـمــايــة الصبي
الشاب مفتول العضالت ،فبدأ بضرب المحاسب.
وكــانــت مـعــركــة مـتـكــافـئــة ه ــذه ال ـمــرة بـيــن شابين
يافعين ،وكانت بحق حامية الوطيس لقن خاللها
ً
ً
ال ـم ـحــاســب ذلـ ــك ال ـش ــاب ال ـم ـغ ــرور درسـ ـ ــا قــاسـيــا
وأسقطه على األرض مرات عدة وسط تشجيع حار
من الصبي وعدد من المشاهدين.

الشرطة
أح ــد رج ــال ال ـشــرطــة ال ــذي ص ــودف مـ ــروره في
الـمـكــان نـجــح فــي إن ـهــاء الـمـعــركــة بـيــن المحاسب
الـشـجــاع سعيد وبـيــن ال ـشــاب مـفـتــول الـعـضــات،
والذي تبين أنه أحد أبطال رياضة كمال األجسام
واسمه مختار.
اق ـت ــاد ال ـض ــاب ــط ال ـشــاب ـيــن إلـ ــى ق ـســم ال ـشــرطــة.
وهناك أدلى كل منهما بأقواله وتم تحرير محضر
بــالــواق ـعــة .وكـ ــان ع ـلــى ال ـم ـحــاســب ال ـش ــاب سعيد
وغريمه البطل الرياضي الشاب مختار أن يختارا
بـيــن أم ــري ــن :األول أن يـتـصــالـحــا وي ـغ ــادرا القسم
ب ـس ــام .وال ـثــانــي أن يـتـمـســك ك ــل مـنـهـمــا بموقفه
ُ
ً
وتستكمل اإلجراءات بوضعهما سويا في السجن
إلى حين العرض على وكيل النائب العام للفصل
في أمرهما.
واختار الطرفان الصلح ...وغادرا قسم الشرطة.
اعتقد سعيد المحاسب الشاب أن األمــر انتهى
ع ـن ــد هـ ــذا الـ ـح ــد .ول ـك ـن ــه ف ــوج ــئ ب ـغــري ـمــه الـبـطــل
الرياضي مختار يستوقفه عند باب قسم الشرطة
أثناء انصرافهما ويقول له في غضب:
** َ
أوع تفتكر إن الـحـكــايــة خـلـصــت ...دى كــده
ابتدت؟!
ً
لم يعر المحاسب الشاب كلمات غريمه اهتماما.
مضى إلى حال سبيله من دون أن يدري أن تهديد
ً
البطل الرياضي مختار له كان جديا ،وأنه لن يتركه
يفلت لتفوقه عليه في المعركة التي نشبت بينهما
في ذلك اليوم.

في النادي الرياضي

أصابوا الشقيق
األصغر بالسيف
في مجزرة علنية!

مـ ــن ق ـس ــم ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ...ان ـط ـل ــق ال ـ ـشـ ــاب م ـف ـتــول
ً
ال ـع ـض ــات م ـخ ـت ــار م ـت ــوج ـه ــا إل ـ ــى أح ـ ــد األن ــدي ــة
الــريــاضـيــة الـخــاصــة بمدينة دمـنـهــور .هـنــاك راح
يبحث في صالة تدريب رياضة كمال األجسام عن
شقيقه األكبر رفعت ،مــدرب كمال األجـســام وأحد
األب ـط ــال الـســابـقـيــن ل ـهــذه ال ــري ــاض ــة .وق ـ ّـص عليه
حكايته مــع المحاسب الـشــاب سعيد الــذي أهانه
على المأل ...وراح مختار يطالب شقيقه بضرورة
االنتقام له في الحال.
ح ـكــايــة ال ـش ــاب م ـخ ـتــار ال ـتــي رواه ـ ــا بــانـكـســار
لشقيقه األكبر اشعلت نار الغضب في صدر رفعت
الذي لم ينطق سوى بجملة واحدة:
** انت تعرف عنوان الواد ده؟!

وأج ــاب ــه شـقـيـقــه األص ـغ ــر مـخـتــار واالبـتـســامــة
ترتسم على قسمات وجهه:
ً
 طبعا .عرفت عـنــوان بيته وعـنــوان شغله منالمحضر وفاكره أكثر من اسمي!
ً
ورد رفعت غاضبا:
** سيبك من عنوان شغله .أنا عاوز عنوان بيته
علشان الزم أخليه عبرة قدام أهله وجيرانه!
بمجرد أن أدلى الشقيق األصغر بعنوان غريمه
المحاسب سعيد الــذي ذكــره في محضر الشرطة،
حتى أسرع رفعت باستدعاء صديقه فتحي ،صاحب
النادي الرياضي وطلب إليه مساعدته في االنتقام
لشقيقه األصغر مختار...
وراح رفعت يقنع صديقه فتحي أن سمعة النادي
الــريــاضــي ال ــذي يمتلكه عـلــى الـمـحــك بـعــد هزيمة
ً
مختار على يد شاب آخر ...ووسوس قائال:
** ال ـنــاس هـتـقــول إي ــه علينا بـنـنـصــب! لـمــا كل
العضالت دي ِّ
عيل يمسح بيها األرض .الزم ندافع
عــن سمعتنا وسمعة المكان يــا فتحي والزم الــرد
ً ً
يكون كبيرا جدا!
واقتنع فتحي بكلمات صديقه البطل الرياضي
السابق رفعت وقام بدوره بجمع ثالثة آخرين من
أبطال رياضة كمال األجسام الموجودين بالنادي.
وعقد أف ــراد كتيبة أبـطــال كمال األجـســام الخمسة
جلسة مغلقة يرسمون خطة االنتقام من المحاسب
الشاب سعيد الذي أهان شقيق رفعت األصغر.

اجتماع واقتراح
ً
كان االجتماع عاصفا.
ً
رأت الغالبية ضرورة أن يكون االنتقام مناسبا
لــإهــانــة الـتــي لحقت بـمـخـتــار ،واق ـتــرح أحــدهــم أن
يتوجه اثنان من أفراد الكتيبة ويلقنوا المحاسب
الشاب «علقة ساخنة» ،ويهينوه إزاء أبناء المنطقة
التي يقيم بها ...ولكن!
اعترض رفعت ووافقه فتحي على هذا االقتراح،
إذ وجــدا أن االقتراح المذكور ال يــؤدي الغرض من
اجتماعهم ،فهدفهم ليس االنـتـقــام مــن المحاسب
الـشــاب سعيد فحسب ،إنـمــا بــث الــرعــب فــي قلوب
الجميع ليعلموا أن نــادي كمال األجـســام وكــل من
فيه خط أحمر ال يمكن ألحد تجاوزه في المستقبل!
كانت لدى البطل الرياضي السابق رفعت قدرة
ً
هائلة على اقناع المستمعين إليه ،خصوصا صديقه
فتحي الذي اعتقد أن سمعة ناديه في خطر!
وان ـت ـهــى االج ـت ـمــاع بــات ـفــاق الـجـمـيــع عـلــى ال ــرد
بقسوة.
بعد يومين من هذا االجتماع ...كان الهدوء يلف
أرجاء الحي الذي يقطن فيه المحاسب الشاب سعيد
الذي عاد يومها من عمله في إحدى الشركات وجلس
مع أفراد أسرته المكونة من شقيقه أحمد ووالدتهما
السيدة المسنة التي تجاوزت الستين من عمرها
يتناولون وجبة العشاء إزاء شاشة التلفزيون.
كــان ال ـهــدوء ليلتها يشبه ال ـهــدوء ال ــذي يسبق
ّ
ليتخيل ماذا سيحدث بعد
العاصفة ،ولم يكن أحد
منتصف الليل بدقائق قليلة.

لــم يـتــردد المحاسب الـشــاب سعيد لحظة .قـ ّـرر
ً
أال يختبئ مثل الفأر المذعور .فورا ،أراد أن يواجه
ً
خصومه رغم إدراكه حجم الخطر ،خصوصا أنهم
ً
جميعا مسلحون .لــذ لــك أ خـلــى المحاسب الشاب
مـنــزلــه واصـطـحــب أم ــه الـعـجــوز وشـقـيـقــه األصـغــر
أحمد إلى سطوح العقار كي ال يطاولهما أذى من
طلقات النيران المتتالية التي تخرج من البندقية
الـخــرطــوش الـتــي يحملها البطل الــريــاضــي رفعت
شقيق مختار األكبر.
الجيران الذين استيقظوا مذعورين أسرعوا إلى
إبالغ رجال الشرطة ...ولكن عصابة رفعت لم تكن
تحتاج سوى إلى دقائق معدودة إلنهاء مهمتها.
ً
فعال ،اندفع أبطال كمال األجسام الخمسة إلى العقار
الذي يقطن به هدفهم .صعدوا السلم بسرعة البرق
القتحام شقة سعيد واإلجهاز عليه ...ولكن قبل أن
يكسروا بــاب الشقة فوجئوا بالمحاسب الشجاع
يقابلهم أثـنــاء هـبــوطــه مــن سـطــح الـعـقــار فعاجله
رفعت بطلقة من البندقية الخرطوش التي يحملها
في يــده لتخترق الرصاصة قلب الشاب وتسقطه
ً
صريعا في الحال.
الدماء التي انفجرت من قلب المحاسب الشاب
ً
سعيد زادت كتيبة اإلعدام عطشا لمزيد من الدماء...
انطلق أحمد الشقيق األصغر لسعيد ليستطلع األمر
بعد سماعه صوت طلقات النيران وصرخات شقيقه
سـعـيــد فـقــابـلــه فـتـحــي صــاحــب ال ـن ــادي الــريــاضــي
بضربة قوية مــن السيف الــذي يمسك بــه فأصابه
ً
ً
إصابة بالغة في كتفه فسقط أيضا سابحا في دمائه
إلى جوار جثة شقيقه.
لــم تنته المجزرة عند هــذا الـحــد ،وإنما
ازداد عطش رفعت للدماء فصعد
ً
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرع ـ ـ ــا إلـ ـ ــى

سطح العمارة ليجد والدة سعيد المسنة ترتعد من
الرعب وهي جالسة بمفردها فأطلق عليها رصاصة
قاتلة أودت بحياتها في الحال!

انتهت المعركة
انتهت مهمة كتيبة اإلعدام بقتيلين ...ومصاب!
وأس ــرع أب ـطــال كـمــال األج ـســام الخمسة والذوا
بــال ـفــرار م ــن ال ـم ـكــان بـعــدمــا سـمـعــوا ص ــوت إن ــذار
سيارة الشرطة وهي تقترب من الشارع الذي شهد
الـم ـجــزرة ال ـم ــروع ــة ...قـفــز الـمـجــرمــون بـســرعــة إلــى
السيارة الخاصة التي جاؤوا بها لتنفيذ جريمتهم،
وانطلقوا بها محاولين الهرب ،إال أن سيارة الشرطة
راحت تطاردهم بقوة في كل شوارع مدينة دمنهور
الهادئة.
في أحد الشوارع الجانبية انحرفت سيارة القتلة
ومــن خلفها سـيــارة الـشــرطــة .كــانــت الـمـطــاردة
صعبة إلى أن نجحت سيارة رجال الشرطة
بـعــد رب ــع ســاعــة مــن ال ـل ـحــاق بـسـيــارة
المتهمين ،وتمكن أف ــراد الشرطة
من إلقاء القبض على الجميع
وف ـ ـ ــي حـ ــوزت ـ ـهـ ــم األس ـل ـح ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة
ف ــي جــريـمـتـهــم
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة
المروعة.

هبت العاصفة
انـطـلـقــت كـتـيـبــة أب ـط ــال ريــاض ــة ك ـمــال األج ـســام
الـخـمـســة حــامـلـيــن ال ـم ـط ــاوي وال ـس ـيــف وبـنــدقـيــة
خــرطــوش أمسك بها رفعت وتوجهوا إلــى المنزل
رقم  17في أحد الشوارع القريبة من ميدان الساعة،
حـيــث يـقـيــم الـمـحــاســب ال ـش ــاب سـعـيــد م ــع والــدتــه
وشقيقه األصغر.
فــي ال ـشــارع ،أعـلــن رفـعــت بــدايــة الـحــرب على كل
سكان المكان بإطالقه عيارين ناريين في الهواء لبث
ً
الرعب في قلوب الجميع ...فــورا ،استيقظ الجيران
على صــوت الطلقات الـنــاريــة ،كذلك سعيد وأفــراد
أسرته مذعورين.
أدرك المحاسب الشاب سعيد أنه المقصود بهذه
ً
المعركة ،خصوصا بعدما خرج إلى شرفة منزله
وشاهد خصمه الذي تشاجر معه قبل يومين
يقف في وســط الشارع ويصرخ فيه بأن
يأتي إليه بمفرده!

في النيابة
سكان الشارع الذي شهد مجزرة كتيبة اإلعدام بعدما استيقطوا من الرعب الذي عاشوه في تلك الليلة نقلوا الناجي الوحيد من
المذبحة أحمد الشقيق األصغر للمحاسب الشاب سعيد إلى المستشفى بين الحياة والموت حيث نجح األطباء في إنقاذ حياته.
أما المتهمون الخمسة أفراد كتيبة الموت فأحيلوا إلى النيابة ...واعترفوا بجريمهتم فتقرر إحالتهم محبوسين إلى محاكمة
عاجلة إزاء جنايات دمنهور والتي عقدت جلساتها برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح
وعماد خالد.
داخل قفص االتهام حاول المتهمون الخمسة التنصل من ارتكاب جريمتهم البشعة ...ولكن مواجهتهم بأقوالهم التي أدلوا
بها في محضر الشرطة واعترافاتهم التفصيلية إزاء وكيل النائب العام أحبطت محاوالتهم اإلفالت من العقاب ،وبدأ كل متهم
من المتهمين الخمسة يلقى بالالئمة على اآلخر لتنكشفت إزاء هيئة المحكمة الحقائق ،وتعرف دور كل فرد من أفراد الكتيبة في
جريمتهم البشعة.
وفي نهاية جلسات المحاكمة التي استمرت قرابة الشهرين قضت هيئة المحكمة بإحالة أوراق كل من رفعت مدرب كمال األجسام
وفتحي صاحب النادي الرياضي الخاص إلى فضيلة المفتي للموافقة على إعدامهما .ومعاقبة شركائهما أبطال رياضة كمال
ً
األجسام بالسجن المشدد  15عاما ...وجــاء في حيثيات الحكم أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه
المحاسب الشاب سعيد باستخدام أسلحة نارية غير مرخصة ،ثم أصابوا شقيقه إصابه بالغة مستخدمين السيف والمطاوي.
ولم يكتفوا بهذا االنتقام وإنما قتلوا األم المسنة من دون ذنب اقترفته ،ولم يرحموا دموعها وهي تستنجد بهم أن يتركوها لحال
سبيلها في جريمة وحشية لم يعتدها المجتمع المصري.
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توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3800الجمعة  ٨يونيو 2018م  ٢٣ /رمضان 1439هـ

دين ودنيا

الباحثة اإلسالمية الجزائرية حورية زيد الخير لـ ةديرجلا:.

نحتاج إلى غربلة المفاهيم الدينية لتقويم سلوكياتنا
«الخطاب الرباني واضح لكننا نعاني أزمة في فهم النصوص الشرعية»
أكدت الباحثة اإلسالمية الجزائرية د .حورية زيد الخير أستاذة الفلسفة في جامعة "شلف" الجزائرية أن عدم
فهم مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي بشكل صحيح تسبب في التخلق بسلوكيات خاطئة وهدامة ،كما تسبب في
تزايد التناحر والتصارع المتفشي بين الجماعات اإلسالمية ،واعتبرت في مقابلة مع "الجريدة" ،أثناء زيارتها األخيرة
للقاهرة ،أن هذه التصرفات تشكل معول هدم للمجتمع ،وتشوه صورة الدين والمتدين ...وفيما يلي نص المقابلة:
القاهرة  -أحمد فوزي

على
المؤسسات
الدينية
التعاون
مع الفلسفة
للحفاظ على
الدين قبل أن
نفقده

• م ـ ـ ــا األز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا لـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بعالقتنا بالدين؟
 انـنــا لــم نـفـهــم ديـنـنــا بعد،أو ال نستطيع أن نتعاطى معه
بالطريقة المثلى ،او بالطريقة
الصحيحة ،فلم نصل بعد الى
فـهــم حقيقة الـخـطــاب الــديـنــي،
مـ ــن ه ـن ــا ح ـي ـن ـمــا ك ـ ــان فـهـمـنــا
خ ــاطـ ـئ ــا ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ــديـ ـ ــن ،ك ــان ــت
تصرفاتنا ايضا غير مقبولة
عقال ،وكذلك اعطتنا كثيرا من
التصرفات السلبية والمدمرة،
ب ــدال م ــن ان ت ـكــون عــامــل بـنــاء
لـهــذا المجتمع ،ول ـهــذا الــواقــع
الذي نحياه.
• ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف نـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوب هـ ـ ـ ــذه
األخطاء؟
 ي ـت ـنــوع ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــيبين متشدد و مـعـتــدل ،وهناك
طــريـقــة تـفـكـيــر ،وه ـن ــاك منهج
مـ ـتـ ـب ــع لـ ـك ــل خـ ـ ـط ـ ــاب ،وهـ ـن ــاك
مرجعيات وخلفيات سياسية
وديـ ـنـ ـي ــة ،ل ـك ــل خـ ـط ــاب مــوجــه
ف ــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،ونـجــد
أن الكثير منها يقع في هبات
وأزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ه ـ ـنـ ــا البـ ــد

للفلسفة أن تـقــوم بالنظر في
هذه الخطابات ،ليس من أجل
تأجيج الصراع القائم بينها،
وإنـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــن أجـ ـ ــل وضـ ـ ــع ه ــذه
الخطابات على طاولة الحوار،
والنظر في التوافق والتقارب
فـيـمــا بـيـنـهــا أك ـثــر فــأك ـثــر ،ألن
الصراع يوما بعد يوم ،يتزايد.
• إ لـ ـ ــى أي مـ ـ ــدى تـسـتـطـيــع
الـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــة م ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــة هـ ـ ــذه
اإلشكالية؟
 الـخـطــاب الــربــانــي واضــح،ل ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــا نـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي أزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـه ــم
ل ـن ـصــوص ال ــدي ــن ،ول ـحــل هــذه
اإلشكالية البد أن نقوم بغربلة
ال ـف ـك ــر ال ــديـ ـن ــي ،وهـ ـ ــذه مـهـمــة
الفلسفة ،فهي قــادرة على نقد
هذه األطر ،وهذه الموضوعات،
واألفكار الدينية ،والبحث في
الفجوات الموجودة بين العلوم
الشرعية المختلفة.
• م ـ ـ ــا أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ا ل ـ ـ ــد ي ـ ـ ــن ف ــي
حياتنا؟
 الـ ـ ــديـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــل إي ـ ـجـ ــابـ ــي،لـكـنـنــا ل ــم ن ـح ـســن اسـتـعـمــالــه،

ولــم نحسن اسـتـخــدامــه ،ألننا
ف ـه ـم ـن ــاه ف ـه ـم ــا سـ ـيـ ـئ ــا ،ف ـك ــان
سـلــوكـنــا ال ــذي نـتــج عــن الفهم
الـخــاطــئ هــدامــا وق ــات ــا ،لذلك
نـحــن نـحـتــاج إل ــى غــربـلــة هــذه
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم ،وعـ ـق ــد م ـل ـت ـق ـيــات
أو م ــؤت ـم ــرات ف ـل ـس ـف ـيــة ،تـهـتــم
بالنظر فــي هــذه األط ــر ،وهــذه
ال ـم ــرج ـع ـي ــات ال ـف ـك ــري ــة ،حـتــى
تقرب الرؤى أكثر.
• هـ ــل الـ ــديـ ــن فـ ــي خـ ـط ــر أم
الناس في خطر؟
 الدين من طبيعته الهدوءوال ـس ـك ــون ،ل ـكــن م ــا نـ ــراه اآلن،
ً
ً
أن الــديــن أصـبــح شـيـئــا مـثـيــرا
لـ ـلـ ـخ ــوف ،وب ــالـ ـت ــال ــي أظ ـ ــن أن
ك ـل ـي ـه ـمــا – الـ ــديـ ــن والـ ـ ـن ـ ــاس -
فـ ــي خـ ـط ــر ،ألنـ ـن ــا لـ ــم نـجـتـهــد
لفهم تعاليم د يـنـنــا ،فضيعنا
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وضـ ـيـ ـعـ ـن ــا ال ـ ــدي ـ ــن،
والـ ـنـ ـج ــاة مـ ــن ذل ـ ــك ت ـك ـمــن فــي
إعمال العقل والتدبر والتفكر.
• كيف يكون ذلك؟
 مـ ـنـ ـحـ ـن ــا ا لـ ـ ـل ـ ــه س ـب ـح ــا ن ــهوتـ ـ ـع ـ ــال ـ ــى مـ ــوه ـ ـبـ ــة ال ـت ـف ـك ـي ــر

وط ــالـ ـبـ ـن ــا بـ ــذلـ ــك ،فـ ــي اآليـ ـ ــات
القرآنية "أفــا يتفكرون"" ،أفال
يتدبرون"" ،أفال يعقلون" ،وكل
ذلــك مــدعــاة لــانـســان المتدين
أن ي ـع ـمــل ع ـق ـلــه ف ــي ال ـم ـب ــادئ
الـ ـمـ ـفـ ـي ــدة وغ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـفـ ـي ــدة لــه
وللمجتمع ،وعليه تقبل اآلراء
الـمـخــالـفــة وال ـت ـحــاور ،حـتــى ال
يسود هذا التناحر والتصارع
فـ ـيـ ـم ــا بـ ـي ــن الـ ـ ـف ـ ــرق ال ــديـ ـنـ ـي ــة،
ف ــال ــدم ــاء الـ ـت ــي ت ـس ـيــل يــوم ـيــا
ويرتكبها المتدين ضد أخيه
الـمـتــديــن ،تــدل عـلــى أنـنــا نفقد
الوسيلة للعيش في سالم مع
بعضنا البعض ،فاألزمة التي
نحياها أز مــة فهم ،فقد فهمنا
الدين على شكله ،وليس على
ج ــوه ــره ،فــأخــذنــا فـهـمــا سيئا
ل ــه ،وط ـب ـق ـنــاه تـطـبـيـقــا سـيـئــا،
ففقدنا الدين وفقدنا اإلنسان
المتدين ،وأصبحنا نخاف اآلن
من المتدينين ،أكثر مما نخاف
من غيرهم.
• مــاذا عن دور المؤسسات
الدينية من هذه المسألة؟
 ع ـل ـي ـه ــا بـ ـ ــذل الـ ـم ــزي ــد مــنال ـ ـج ـ ـهـ ــود ،إلص ـ ـ ــاح ال ـخ ـط ــاب
الديني في حد ذاته ،والتواصل
مع الشباب ،والسير مع الفكر
ال ـف ـل ـس ـف ــي ،م ــن أج ـ ــل م ـحــاولــة
النظر إلى الدين للحفاظ عليه،
ألننا أصبحنا اآلن نفقده ،ألن
الـفـهــم ال ـخــاطــئ ي ـشــوه الــديــن،
م ــا يـ ــؤدي ال ــى اإلع ـ ــراض عـنــه،
وأ صـبـحــت كلمة مسلم باعثة

حورية زيد الخير متحدثة إلى محرر «الجريدة»
على الخوف ،ألن الصفات التي
أصبحت مرتبطة بالمسلم غير
الئ ـقــة ،وبــال ـتــالــي تـضــع الــديــن
اإلسالمي والمسلمين في دائرة
اإلرهاب.
• إذا ل ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــم ت ـص ـح ـي ــح
المفاهيم الدينية كيف سيكون
المآل؟
 م ــا ن ــراه راه ـن ــا م ــن ظـهــورجماعات منحرفة فكريا ،فكل
فـهــم خــاطــئ لـلــديــن ي ــؤدي بنا
إل ــى سـلــك سـلــوكـيــات خــاطـئــة،
م ـس ـي ـئ ــة ل ـ ـلـ ــديـ ــن ،فــأص ـب ـح ـنــا
اآلن فـ ـ ــي ح ـ ــا ج ـ ــة إ ل ـ ـ ــى ض ـبــط

ال ـم ـف ــاه ـي ــم ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،ضـبـطــا
صحيحا ،وبحاجة أيضا إلى
فهم الممارسات الدينية فهما
صحيحا ،وأن نــو ضــح مــا هو
الـ ــديـ ــن فـ ــي حـ ــد ذاتـ ـ ـ ــه ،ومـ ـ ــاذا
نعني بــالـمـشــاركــة والـتـســامــح
والسالم ومفهوم الحوار ...كل
ه ــذه األف ـك ــار الب ــد أن نصحح
النظر فيها ،ألننا إذا لم نضبط
هذه المفاهيم فسنكون عرضة
لفهمها فهما خاطئا ،وبالتالي
ي ـك ــون ال ـس ـل ــوك ال ـن ــات ــج عـنـهــا
هداما.

وتناولها للقضايا الدينية؟
 نـ ـشـ ـط ــة ج ـ ـ ـ ــدا ،ل ـ ـكـ ــن فــيطرح موضوعات غير مفيدة
ل ـل ــدي ــن وال ـ ــواق ـ ــع ،وال ـب ــرام ــج
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــب ال ــوع ــي
والحقيقة ،وعليها أن تنقل
الحقيقة ال أن تزيفها ،وتعين
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة فــي
تصحيح المفاهيم الدينية،
وتـقــدم بــرامــج تعكس جوهر
الحقيقة.

• ما رأيك في وسائل اإلعالم

المكتبة الدينية

العالقة بين المسلمين والمسيحيين

●

القاهرة  -وائل محمود

أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ــدار
الـكـتــب والــوثــائــق الـقــومـيــة فــي مصر
كـ ـ ـت ـ ــاب "الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن
والمسيحيين ...مــن واقــع فـتــاوى دار
اإلف ـتــاء الـمـصــريــة 1439ه ـ ـ – 2017م"،
الـ ـكـ ـت ــاب مـ ــن تـ ـح ــري ــر م ـف ـت ــي الـ ــديـ ــار
المصرية الدكتور شوقي عالم.
و ق ــال فضيلة المفتي ،فــي تقديمه
ل ـل ـك ـتــاب ،إن ال ـن ـبــى ص ـلــى ال ـل ــه عليه
وس ـل ــم وص ـح ــاب ـت ــه وال ـم ـس ـل ـم ـيــن مــن
بـعــد يـحـيــون ح ـيــاة اجـتـمــاعـيــة قــويــة
مــع ذوي ـهــم وجـيــرانـهــم وإخــوتـهــم في
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ف ــا تـ ـ ــزال ت ــرب ــط بـيـنـهــم
وبين غيرهم الصالت المتينة وروابط
االخ ـ ـ ــوة والـ ـ ـم ـ ــودة واألمـ ـ ـ ــور ال ـمــال ـيــة
وال ـم ـعــاهــدات ،وال ـتــي ت ـعــزز الـتـعــاون
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري والـسـيــاســي
واألمني ،بما يخدم االستقرار وينشر
السالم ويعين على التنمية والعمران.
ون ـ ــدد عـ ــام ف ــي ال ـك ـت ــاب ب ــدع ــاوى
ال ـف ــرق ــة والـ ـجـ ـن ــوح إلـ ــى ال ـع ـن ــف ،بـمــا
يؤدي في النهاية إلى تفكيك الشعوب
وت ـف ـت ـي ــت ق ـ ــوة اج ـت ـم ــاع ـه ــا وإسـ ـق ــاط
بالدها ،كما أكد أن مصر المحروسة
"ب ـلــد األزهـ ــر ال ـشــريــف" تـعــد صــاحـبــة
أع ـم ــق ت ـجــربــة تــاري ـخ ـيــة نــاج ـحــة من
حيث التعايش والمشاركة في الوطن
الواحد بين أصحاب األديان المختلفة.

ولقد شاركت دار اإلفتاء المصرية
في تحمل هذه المهمة الجسيمة من
خــال الـفـتــاوى ال ـصــادرة عنها ،بما
تشتمله مــن تقارير فقهية محكمة،
وبــذلــك يـغـلــق ه ــذا ال ـك ـتــاب ث ـغــرة ما
أ شــد حاجة مجتمعاتنا اإلسالمية
والعربية لسدها .وتشمل الفتاوى
عـ ــدة ق ـض ــاي ــا ،م ـثــل ال ـت ـعــايــش بـيــن
المسلمين وغـيــرهــم ،االع ـتــداء على
ال ـك ـن ــائ ــس ،م ـف ـه ــوم الـ ـجـ ـه ــاد وه ــل
ه ــو ال ـح ــرب ض ــد غ ـيــر الـمـسـلـمـيــن،
وتفسير آية الجزية.
وهـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب ي ـع ــال ــج ق ـضــايــا
شائكة في العالقة بين المسلمين
والمسيحيين ،ويحسمها بأسانيد
من القرآن الكريم والسنة النبوية،
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـص ـ ـحـ ــابـ ــة وش ـ ــواه ـ ــد
التاريخ ،والكتاب ساهم في حسم
قضايا شائكة في أذهان البعض،
وواضحة في الدين بال لبس وال
غموض.
ويـ ــركـ ــز الـ ـكـ ـت ــاب ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ــح -
حسبما ذكر المؤلف  -على أن مقاصد
دع ـ ــوة اإلسـ ـ ــام وم ــوج ـب ــات الــرســالــة
المحمدية في كل مراحلها نقطة فارقة
في تاريخ اإلنسانية ،من خالل إرساء
قواعد وأصول واضحة للتعايش بين
المسلمين وغيرهم ،وفق تنظيم حكيم
ينطلق مــن أ س ــس مـسـتـقــرة سياسيا
واقـ ـتـ ـص ــادي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا وث ـقــاف ـيــا

فتاوى عصرية

تجوز الزكاة على المرأة في مؤخر صداقها
إذا قبضته وحال عليه الحول
السؤال :هل يجب على المرأة زكاة في مؤخر
الصداق الذي ال يزال في ذمة زوجها ولم يحل
أجله؟

وعسكريا ،لتحقيق العدل والمساواة
ونشر روح التعاون وتعظيم المشاركة
اإليجابية في العمل واإلنتاج ،من أجل
البناء والحضارة والعمران.

الـمـفـتــي :مـفـتــي ال ــدي ــار ال ـم ـصــريــة ،الــدكـتــور
شوقي عالم.
الفتوى :ال زكاة على المرأة في مؤخر صداقها
ما لم تقبضه بالغا النصاب أو يبلغ ما لها من
األمــوال به النصاب ويحول عليه الحول ،ومن
المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان اإلسالم
الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه
ش ــروط وج ــوب الــزكــاة ،وأهـمـهــا أن يبلغ المال
المملوك النصاب الشرعي فائضا عن الحاجة
األصلية ،وأن تمضي عليه سنة قمرية كاملة،
والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو
أن يبلغ ما قيمته  85غراما من الذهب عيار .21

واختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة
وهــو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلىوجــوب الــزكــاة على الـمــرأة في صداقها ولــو لم
تقبضه ،لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عما
فات من السنوات؛ وقال اإلمام النووي" :اتفقت
نصوص الشافعي رضي الله عنه واألصحاب
رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة
الصداق إذا حال عليه الحول ،ويلزمها اإلخراج
حول بال خالف ،وإن كان
عن جميعه في آخر كل
ٍ
قبل الــدخــول وال يؤثر كونه معرضا للسقوط
بالفسخ برده أو غيرها أو نصفه بالطالق".
وذهــب الحنفية والمالكية إلــى عــدم وجــوب
الزكاة فيه حتى تقبضه بالغا النصاب أو يبلغ
مــا لـهــا مــن األمـ ــوال بــه الـنـصــاب وي ـحــول عليه
الحول القمري من يوم قبضه؛ ألنه وإن كان دينا
ٌ
بدل ّ
عما ليس بمال.
مستحقا لها إال أنه

وق ــال الـعـ ٌـامــة الـســرخـســي فــي "الـمـبـســوط":
ٌ
"ودي ــن ضعيف :وهــو مــا يـكــون بــدال عما ليس
ـال؛ كــالـمـهــر وبـ ــدل الـخ ـلــع وال ـص ـلــح ع ــن دم
ب ـم ـ ٍ
العمد ...وفي الدين الضعيف ال تلزمه الزكاة ما
لم يقبض ويحول الحول عنده".
وذكر اإلمام مالك في "المدونة"" :ال يجب فيه
الــزكــاة حتى تقبضه ويـحــول عليه الـحــول من
يوم أن تقبض".
ونقل الشيخ أبوعبدالله ّ
المواق عن العالمة
ابن رشد في "التاج واإلكليل" قوله" :فأما الدين
من الفائدة فإنه أربعة أقـســام :القسم األول :أن
أرش جناية أو مهر
يكون من ميراث أو عطية أو
ِ
خلع وما أشبه ذلك؛ فهذا ال زكاة
امــرأ ٍة أو ِ
ثمن ٍ
فيه حــاال كــان أو مؤجال حتى يقبض ويحول
الحول عليه من بعد القبض".

توابل ةديرجلا
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دواء معروف يحمل الحل لتساقط الشعر!
ً
أحيانا ،يأتي الحل المنتظر ألية مشكلة صعبة من مكان غير متوقع .اكتشف الباحثون أن ً
دواء
ً
ً
مصمما لمعالجة الفصال العظمي قد يحارب الصلع أيضا.

الدواء ُي ّ
جدد
نشاط
البصيالت
ويقدم آلية
جديدة يمكن
استكشافها

تساقط الشعر حدث عصيب
بالنسبة إلى الرجال والنساء
على حد سواء .لذا بذل العلماء
ً
جهودا حثيثة على مر سنوات
طــويـلــة إلي ـجــاد طــريـقــة فاعلة
لمحاربة المشكلة.
ّ
على مر قرون عدة ،لم يوفر
العلماء أي مـســار ،مهما كان
ً
غير مألوف ،سعيا وراء إيجاد
عالج لتساقط الشعر.
ً
في مصر القديمة مثال ،كان
ً
الـصـلــع الـمـبـكــر ُيـعـتـبــر عقابا
من اآللهة وكان أحد العالجات
ي ـق ـض ــي ب ـ ـفـ ــرك روث ال ـم ــاع ــز
بفروة الرأس.
ب ـم ــا أن ا لـ ـم ــا ع ــز ال يـخـســر
ً
شعره مطلقا ،كان ُيفترض أن
يـخــدع ه ــذا ال ـعــاج اآلل ـهــة كي
ت ـظــن أن الـ ـف ــرد ال ـم ـن ـكــوب من
فصيلة الماعز.
ب ـع ــد مـ ـ ــرور آالف ال ـس ـن ـيــن،
ال ت ـ ــزال ال ـخ ـي ــارات م ـح ــدودة.
يبرز اليوم نوعان من األدوية
لتساقط الشعر (مينوكسيديل
وف ـي ـن ــاس ـت ـي ــري ــد) ،ل ـك ــن حـقــق
االث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج م ـخ ـت ـل ـط ــة
وتـ ـ ـس ـ ـ ّـبـ ـ ـب ـ ــا بـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض اآلثـ ـ ـ ـ ــار
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــزع ـ ـجـ ــة ،م ـثــل
الحساسية وضعف االنتصاب،
وتـكـمــن الـمـفــارقــة الـكـبــرى في
ً
ت ـس ـ ّـب ـب ـه ـم ــا أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـت ـســاقــط
الشعر.
يـقـضــي خ ـيــار آخ ــر بــإجــراء
ج ــراح ــة زراع ـ ــة ال ـش ـعــر الـتــي
ت ـ ـكـ ــون م ـك ـل ـف ــة وط ــوي ـل ــة
األمد ومؤلمة.

البحث عن خيارات
أفضل
يشارك الدكتور
نـ ـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـ ــان هـ ــوك ـ ـشـ ــو
وزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه م ـ ـ ــن {م ـ ــرك ـ ــز
ب ـحــوث األمـ ـ ــراض الـجـلــديــة}
التابع لجامعة {مانشستر} في
بريطانيا باألبحاث المتواصلة
إل يـ ـ ـج ـ ــاد دواء يـ ـم ــأ ا ل ـن ـقــص
العالجي في هذا المجال.
ف ــي خ ـضــم ه ــذه الـمـســاعــي،
قـ ّـيــم ال ـبــاح ـثــون األدوي ـ ــة الـتــي
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـج ـس ــم ت ـحـ ّـم ـل ـهــا.

ً
كانوا يأملون أن يجدوا عنصرا
ً
آمنا بالنسبة إلــى البشر على
ً
ً
أن يكون مفيدا أيضا لمعالجة
الصلع الوراثي المعروف باسم
ال ـص ـلــع ال ــذك ــوري (م ــع أن ــه قد
ً
يصيب النساء أيضا).
أثــار دواء السيكلوسبورين
{أ} اهـتـمــامـهــم وكـ ــان م ــن نــوع
ُ
م ـث ـب ـطــات ال ـم ـن ــاع ــة .اســتـعـمــل
منذ الثمانينات لتجنب رفض
األع ـضــاء ال ـمــزروعــة .كــان نمو
الـ ـشـ ـع ــر غـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــرغـ ــوب ف ـيــه
ً
جزء ا من اآلثار الجانبية التي
يسببها السيكلوسبورين {أ}.
انطلق الدكتور هوكشو من
ه ــذه الـنـقـطــة ف ــي أب ـح ــاث ــه .إذا
ّ
تمكن الباحثون من فهم اآللية
النشيطة فــي هــذا الـمـجــال ،قد
يتوصلون إلى مقاربة حديثة
لمعالجة تساقط الشعر.
ف ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوا ب ـ ـص ـ ـيـ ــات
شـعــر م ـعــزولــة م ــن فـ ــروة رأس
بـ ـش ــر ي ــة وا كـ ـتـ ـشـ ـف ــوا أن دواء
السيكلوسبورين {أ} أضعف
ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن ب ــروتـ ـي ــن اس ـمــه
 ،SFRP1من المعروف أنه يكبح
ن ـم ــو األنـ ـسـ ـج ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
بصيالت الشعر.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل
السيكلوسبورين {أ} يعزز نمو
ً
الـشـعــر .عـمـلـيــاُ ،ي ـج ـ ّـدد ال ــدواء
ً
نشاط البصيالت ويقدم أيضا
آلية جديدة يمكن استكشافها.
سعى الدكتور هوكشو إلى
إيجاد دواء معروف كي يتفاعل
م ـ ــع ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـسـ ــار الـ ـع ــاج ــي
و يـسـمــح بتعزيز نـمــو الشعر.
بعد أبحاث طويلة ،وجد دواء
ً
الم َّ
ُ WAY-316606
صمم أصال
ل ـم ـعــال ـجــة ه ـش ــاش ــة ال ـع ـظ ــام.
يستهدف هــذا ال ــدواء بروتين
ً
 SFRP1تحديدا.
لتحليل مدى فاعلية الدواء،
اختبر فريق البحث بصيالت
شـ ـعـ ــر ب ـ ـشـ ــريـ ــة مـ ـ ــأخـ ـ ــوذة مــن
مـتـبــرعـيــن يـخـضـعــون لــزراعــة
ال ـش ـعــر{ :بـفـضــل تـعــاونـنــا مع
الدكتور عاصم شهملك ،جراح
مـ ـحـ ـل ــي مـ ـتـ ـخـ ـص ــص ب ـ ــزراع ـ ــة
ّ
ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،تـ ـم ــكـ ـن ــا مـ ـ ــن إج ـ ـ ــراء

تجاربنا على بصيالت شعر
ً
ّ
تبرع بها أكثر من  40مريضا،
ثم خضعت ّ
العينات لالختبار
عن طريق زراعة األعضاء}.
يعتبر الــدكـتــور هوكشو أن
استعمال هذا النسيج كان بالغ
األهـمـيــة{ :ه ــذا مــا أعـطــى قيمة
ألبحاثنا من الناحية العيادية
ألن دراســات بحثية كثيرة عن
الشعر كانت تكتفي باستعمال
مقاربة زراعة الخاليا}.
ك ــان ــت ال ـ ــدراس ـ ــات الـســابـقــة
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـخ ـص ــائ ــص نـمــو
الـ ـشـ ـع ــر الـ ـت ــي ي ـع ـط ـي ـهــا دواء
ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ـك ـ ـلـ ــو س ـ ـبـ ــور يـ ــن {أ} قــد
اسـ ـتـ ـخـ ـلـ ـص ــت اسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات
مختلفة بالكامل.

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
هـ ــوك ـ ـشـ ــو{ :حـ ـ ـي ـ ــن ك ـ ــان ـ ــت آثـ ـ ــار
ا لـ ـسـ ـيـ ـكـ ـل ــو سـ ـب ــور ي ــن {أ} ع ـلــى
م ـس ـت ــوى ن ـم ــو ال ـش ـع ــر تـخـضــع

ً
ل ـلــدراســة ســاب ـقــا عـلــى ال ـف ـئــران،
كانت تنشط آلية عمل جزيئية
ً
مختلفة جدا .لو أننا اتكلنا على
تلك المفاهيم البحثية الخاصة

عالج ناجح
سمح استعمال دواء هشاشة العظام بتعزيز نمو شعر جديد في
عينات األنسجة .يظن الدكتور هوكشو أن دواء  WAY-316606قد
ً
ً
يتفوق أيضا على السيكلوسبورين {أ} ،لكن من دون أن يسبب آثارا
ُ
جانبية مزعجة{ :تعتبر قدرة هذا العنصر الجديد على تعزيز نمو
ً
الشعر البشري ،مع أنه لم ُيستعمل يوما الستهداف مشكلة تساقط
ً
ّ
الشعر ،مثيرة لالهتمام نظرا إلى إمكاناته المتشعبة ،ما يعني أنه
ً
ً
ُ
حدث في أحد األيام فرقا حقيقيا بالنسبة إلى األشخاص الذين
قد ي ِ
يعانون مشكلة تساقط الشعر}.

ّ
 6فئات غذائية ضرورية كل يوم
يمكن تحديد المأكوالت الصحية عبر توزيعها على ستة ألوان أساسية .تسمح هذه الحمية للجسم
بتقديم أفضل أداء ممكن!
ألوان األغذية األساسية
• أغذية حمراء :فاصوليا ،جذر شمندر،
فليفلة حمراء ،برتقال ماوردي ،توت ّ
بري،
كرز ،تفاح أحمر ،عنب أحمر ،بصل أحمر،
خوخ أحمر ،ملفوف أحمر ،فجل ،توت أحمر،
فراولة ،عشبة الراوند ،طماطم.
• أغ ــذي ــة ب ــرت ـق ــال ـي ــة :م ـش ـم ــش ،فـلـيـفـلــة
بــرت ـقــال ـيــة ،ل ـي ـمــون ه ـن ــدي ،مــان ـغــا ،دراق،
ب ــرت ـق ــال ،ب ــاب ــاي ــا ،ب ـطــاطــا ح ـل ــوة ،مـنــدريــن
يوسفي.
• أغذية صفراء :تفاح أصفر ،موز ،فليفلة
صفراء ،ذرة حلوة ،حمص ،أناناس.
• أغذية خضراء :تفاح أخضر ،هليون،
أف ــوك ــادو ،ب ــراع ــم ال ـفــاصــول ـيــا ،بــروكــولــي،
ملفوف ،كرنب ،خس ،سبانخ ،روكا ،كرفس،

ً
بــال ـف ـئــران ،لـكـنــا ات ـخــذنــا ُم ـســارا
ً
خ ــاط ـئ ــا ف ــي أب ـح ــاث ـن ــا» .ن ـش ــرت
النتائج التي توصلوا إليها في
مجلة «بلوس بيولوجي».

خيار ،بازالء ،شاي أخضر ،ليمون أخضر،
بقلة.
ّ
• أغــذيــة بـيـضــاء /س ـمــراء /بــنـيــة :تـفــاح،
فاصوليا ،زهرة ،جوز هند ،ثوم ،زنجبيل،
حمص بطحينة ،عدس ،فطر ،مكسرات (لوز،
كاجو ،جوز) ،بصل ،إجاص ،بذور ،حبوب
كاملة (قطيفة ،حنطة س ــوداء ،ذرة ،دخــن،
شوفان ،كينوا ،أرز).
• أغ ـ ــذي ـ ــة زرق ــاء/بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـجـ ـيـ ــة/س ــوداء:
بــاذنـجــان ،ت ــوت ،ملفوف بنفسجي ،جــزر،
تين ،عنب ،كرنب بنفسجي ،زيتون أسود،
برقوق ،خوخ ،زبيب ،أرز أسود.

كميات مناسبة بحسب الوزن
•  40%من الخضراوات الطبيعية.

ً
من المتوقع أن ّ
يرحب كثيرون بهذا االكتشاف باعتباره إنجازا
ً
حقيقيا .لكن قبل إجراء تجارب عيادية واسعة ،ال بد من توخي الحذر.
صحيح أن الدراسة جرت على أنسجة بشرية مناسبة ،لكن على أرض
الواقع يمكن أن تتفاعل األدوية بطرائق مختلفة.
ّ
الوقت والبحث المتواصل كفيالن بإثبات الحقيقة ،ومع ذلك تشكل
هــذه النتائج بداية ممتازة .حتى لو لم يحقق دواء WAY-316606
اإلنجاز المنتظر ،ربما يسمح تحليل الجزيئات ذات الصلة ببلوغ
ّ
المرجوة في نهاية المطاف.
النتائج

ّ
•  %5من المغذيات المركزة (أعشاب غير
ّ
معرضة لألشعة ،شاي ،مكمالت غذائية).
•  %10من الفاكهة الطبيعية.
•  %10مــن الحبوب الكاملة والخالية
من الغلوتين.
•  %10م ــن األغ ــذي ــة الـغـنـيــة بــالــدهــون
المفيدة.
•  %25من األغذية الغنية بالبروتينات.

 10خطوات أساسية
• ي ـجــب أن ت ـتــألــف ال ـم ـغــذيــات األســاس ـيــة
بحسب مستوى مساهمة الطاقة من  %20من
البروتينات و %30من الكربوهيدرات و%50
الدهون.
ّ
من ّ
• خفف استهالك المأكوالت المصنعة.
• زد استهالك المأكوالت الطازجة والنيئة.
• ال تطبخ المأكوالت على حرارة مرتفعة
ـوي) إال إذا كــانــت مـ ـ ّـدة طبخها
(ق ـلــي أو شـ ـ ّ
قـ ـصـ ـي ــرة .خـ ــفـ ــف األضـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــي تـسـبـبـهــا

الحرارة للبروتينات والدهون والخضراوات
والنشويات وغيرها من كربوهيدرات عبر
استعمال طرائق الطبخ البطيء.
• تـشـمــل ال ــده ــون الـصـحـيــة ال ـت ــي يمكن
استعمالها للطبخ ز ي ــت ج ــوز ا لـهـنــد البكر
وزيت الزيتون البكر والزبدة (بشرط أال تكون
ً
مصابا بمشكلة عدم ّ
تحمل الالكتوز).
• اس ـت ـه ـل ــك ك ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن األعـ ـش ــاب
الطازجة ّ والتوابل العضوية.
• تجنب الوجبات العشوائية وحــاول أن
تصمد خمس ساعات على األقل بين وجبات
الطعام األساسية.
ً
• اش ــرب لـيـتــرا ونـصــف الـلـيـتــر مــن الـمــاء
ً
يــومـيــا عـلــى األق ــل بـيــن وج ـبــات الـطـعــام (زد
إذا كنت تمارس تمارين مكثفة).
الكمية ّ
• ت ـج ــن ــب الـ ـم ــأك ــوالت ك ــاف ــة ال ـت ــي يـمـكــن
ّ
أن تـسـبــب الـحـســاسـيــة (م ـص ــادر م ــرك ــزة من
المغذيات).
ّ
اختصاصي التغذية حول
• اطلب نصائح
المكمالت المناسبة.

خطر الوفاة الصادمة يرتفع لدى أصحاب فئة الدم !O
اكتشفت دراسة جديدة جرت في اليابان أن أصحاب فئة الدم  Oأكثر عرضة للوفاة غداة صدمة حادة.
ي ـح ـمــل ج ـم ـيــع ال ـ ـقـ ـ ّـراء أحـ ــد فـئــات
الـ ــدم األربـ ـ ــع .A، B، AB، O :تـتـحــدد
الفئة بحسب الجينات الموروثة من
ً
الــوالــديــن .ال بــد مــن التذكير سريعا
بمعنى كل فئة دم.
تشتق أسـمــاء فئات الــدم مــن نوع
الـمـسـتـضــد عـلــى سـطــح خــايــا ال ــدم
ال ـح ـمــراء ونـ ــوع األج ـس ــام الـمـضــادة
فـ ــي بـ ــازمـ ــا الـ ـ ـ ــدم .ت ـح ـم ــل ال ـف ـئ ــة A
مـسـتـضــدات مــن ن ــوع  Aعـلــى خاليا
ً
الـ ـ ــدم الـ ـحـ ـم ــراء وأجـ ـس ــام ــا م ـض ــادة
م ــن ن ــوع  Bف ــي ب ــازم ــا ال ـ ــدم ،بينما
تحمل الفئة  Bمستضدات مــن نوع
ً
 Bوأجـســامــا مـضــادة مــن نــوع  Aفي
بالزما الدم .أما الفئة  ،ABفتحمل
ً
الـمـسـتـضـ َـديــن م ـعــا لـكـنـهــا ال
تشمل أي ــة أج ـســام مـضــادة،

وال تحمل فئة الدم  Oمن جهتها أي
مـسـتـضــدات عـلــى سـطــح خــايــا الــدم
ً
الحمراء لكنها تشمل أجساما مضادة
من نوع  Aو Bفي بالزما الدم.
ُ
ً
تعتبر فئة الــدم  Oاألكـثــر شيوعا
بين البشر ،إذ يحمل نصف الناس في
الواليات المتحدة وحدها هذه الفئة.
ً
لـكــن ن ـظ ــرا إل ــى ان ـت ـشــارهــا ،يـتــراجــع
مخزونها فــي المستشفيات بدرجة
مقلقة في معظم األحيان.

مشاكل فئة الدم O
جرت دراسة جديدة في مستشفى
طــوك ـيــو ال ـجــام ـعــي لـلـطــب وأمـ ــراض
األس ـن ــان فــي ال ـيــابــان وحللت
م ــدى تــأثـيــر فـئــة الــدم
فـ ــي خ ـط ــر ال ــوف ــاة
غ ـ ـ ــداة ال ـت ـع ــرض
ل ـصــدمــة حـ ــادة.

تـسـتـطـيــع هـ ــذه اإلص ــاب ــة أن تسبب
الوفاة أو إعاقة طويلة األمد.
يوضح المشرف على الدراسة واتارو
تاكاياما السبب الذي دفعه إلى التحقيق
ً
بهذا الموضوع قــائــا{ :تشير دراســات
حديثة إلى إمكانية اعتبار فئة الــدم O
عامل خطر للنزف المفرطُ .
ويعتبر فقدان
الدم أول سبب لوفاة المصابين بصدمة
حــادة ،لكن ال تــزال الــدراســات المتعلقة
بالرابط القائم بين مختلف فئات الدم
وخطر الوفاة الصادمة نادرة}.
ً
تابع الدكتور تاكاياما قائال{ :أردنا
أن نختبر الفرضية القائلة إن النجاة من
الصدمات تتأثر باختالف فئات الــدم}.
إلج ــراء تحقيق ّ
مفصل عــن الموضوع،
ّ
تعمق الـبــاحـثــون فــي بـيــانــات مــأخــوذة
من  901مريض أصيبوا بصدمة حادة
َ
في مركزين لرعاية الطوارئ في اليابان
بين َ
عامي  2013و.2016
فـقــارنــوا مـعــدالت وف ــاة الـمــرضــى من
باألشخاص الذين
أصحاب فئة الدم ُ O
ال يحملون هذه الفئة .نشرت نتائجهم
في مجلة {العناية الحرجة}.
ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة الـ ــوف ـ ـيـ ــات ضـمــن
م ـج ـمــوعــة ال ـم ــرض ــى ال ــذي ــن لــم
يحملوا ا لـفـئــة  ،O %11بينما

ارت ـف ـعــت ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى  %28لــدى
أصحابها ،مــا يعني أنها أعلى بثالثة
ً
أضعاف تقريبا.

ارتفاع نسبتها
يظن العلماء أن هــذا الفرق البارز
في معدالت الوفيات ينجم عن عامل
تـخـثــر الـ ــدم ال ـم ـعــروف بــاســم «عــامــل
فــون ويــل بــرانــد»ُ .يــرصــد هــذا العامل
بمستويات متدنية لدى أصحاب فئة
ال ــدم  ،Oمــا قــد يــزيــد احـتـمــال الـنــزف
المفرط.
تـ ّ
ـؤيــد ه ــذه الـنـتــائــج اسـتـنـتــاجــات
ال ــدراس ــات الـســابـقــة .اكتشفت إحــدى
ً
الــدراســات مـثــا أن التخثر الــوريــدي
ً
ُيـعـتـبــر أك ـثــر ش ـيــوعــا ل ــدى الـمــرضــى
الذين ال يحملون فئة الــدم  .Oكذلك،
استنتجت دراســة أخــرى أن فئة الدم
 Oتزيد خطر اإلصابة بنزف ما بعد
الوالدة ،أي فقدان كمية كبيرة من الدم
غداة إنجاب طفل.
ثمة حاجة ّ
ماسة إلى إجراء أبحاث
إضــاف ـيــة .إذا ك ــان تــأثـيــر فـئــة ال ــدم O

ً
مختلفا ،قد تبرز الحاجة إلى تغيير
طريقة التعامل معها.
ي ـقــول الــدك ـتــور وات ـ ــارو تــاكــايــامــا:
ً
{ت ـطــرح نتائجنا أي ـضــا أسـئـلــة حــول
تأثير العمليات الطارئة لنقل خاليا
ال ــدم الـحـمــراء مــن فئة  Oإلــى مريض
م ـصــاب ب ـصــدمــة حـ ــادة ع ـلــى االتـ ــزان
الداخلي ،أي العملية التي تجعل النزف
يتوقف ،وال بد من معرفة مدى اختالف
الوضع مع فئات الدم األخرى}.

لـ ـك ــن يـ ــؤكـ ــد ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون وج ـ ــود
ضوابط لهذه األبحاث كلها .في هذه
ً
الــدراســة مثال ،كــان جميع المرضى
يابانيين ،لذا ال بد من تكرار الدراسة
نـفـسـهــا م ــع أش ـخ ــاص م ــن خلفيات
إثنية أخرى.
كذلك ،قارن التحليل بين مرضى
م ــن ف ـئــة ال ـ ــدم  Oوب ـي ــن آخ ــري ــن مــن
ف ـئــات دم م ـغــايــرة ول ـك ـنــه ل ــم يـحــدد
االخـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات م ـ ــع ال ـ ـف ـ ـئـ ــات الـ ـث ــاث

المتبقية ،مــا يعني ّ أن االخـتــافــات
األخرى قد تبقى خفية.
ي ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور تـ ــاكـ ــايـ ــامـ ــا
لـمـتــابـعــة أب ـحــاثــه ف ــي ه ــذا الـمـجــال:
ً
{م ــن الـ ـض ــروري أن ن ـج ــري أب ـحــاثــا
إضافية للتحقيق بنتائج دراستنا
وتطوير أفضل استراتيجية عالجية
للمصابين بصدمات حادة}.
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•
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?What’s Cookin

رغيف روزيت المقطع
ً
ً
يمكنك إعداد هذا الرغيف مسبقا .لفيه جيدا بورق ألمنيوم ،ثم ضعيه في كيس بالستيكي ،واحفظيه في
الثالجة .اتركيه على طاولة المطبخ ليذوب طوال الليل .من دون نزع األلمنيوم عنه ،سخنيه في الفرن على
حرارة  150درجة مئوية مدة  10دقائق قبيل تقديمه.

18

المقادير:
•  3أكواب ونصف الكوب من الطحين.
• م ـل ـع ـق ـت ــان صـ ـغـ ـي ــرت ــان (مـ ـغـ ـل ــف) مــن
الخميرة الفورية.
• ملعقة كبيرة من السكر.
• ملعقتان صغيرتان من الملح.
ً
• ك ــوب م ــن الـحـلـيــب ال ـفــاتــر ،ف ـضــا عن
ملعقتين كبيرتين.

•  4مالعق كبيرة من الزيت النباتي أو
زيت الكانوال.
•  8مالعق كبيرة (قالب) من الزبدة غير
المملحة تعادل حرارتها حرارة الغرفة.
ً
• ص ـف ــار ب ـي ـضــة ،ف ـض ــا ع ــن مـلـعـقـتـيــن
صغيرتين من الحليب.
• ملح خشن للزينة إن شئت.

1

الطريقة:

2
3
4
5

فطيرة اإلجاص المقرمشة

ّ
تتمتع هذه الفطيرة اللذيذة المليئة بقطع اإلجاص الناضج الغنية
بالعصارة ،والمغطاة بخليط الزبدة والطحين المقرمش ،بهشاشة مميزة
المطيب بالزبدة .ال ّ
ّ
تترددي في إعداد هذه
بفضل اللوز وفتات الشوفان

المقادير:
•  5أك ــواب مــن اإلج ــاص المقشر،
والـ ـمـ ـن ــزوع ال ـ ـنـ ــواة ،وال ـم ـق ـط ــع إل ــى
ش ـ ــرائ ـ ــح (ن ـ ـحـ ــو  5إل ـ ـ ــى  7ش ــرائ ــح
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ح ـج ـم ـه ــا وم ـ ــدى
نضوجها).
• ملعقتان كـبـيــر تــان مــن عصير
الليمون الحامض.
• ثلثا كوب من السكر (أو نصف
هـ ـ ــذه ال ـك ـم ـي ــة مـ ــن الـ ـسـ ـك ــر األسـ ـم ــر
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـق ــي مـ ـ ــن ال ـس ـك ــر
األبيض).
• ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
• نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
• رشة كبيرة من جوزة الطيب.
• رشة كبيرة من الملح.
• عـ ـجـ ـيـ ـن ــة ف ـ ـط ـ ـيـ ــرة بـ ـقـ ـط ــر 23
ً
سنتمترا غير مخبوزة.
• ملعقة كبيرة من الزبدة.

• فــي وعــاء خفق كبير أو فــي وعــاء خــاط كهربائي
ثابت ،اخلطي الطحين مع الخميرة ،والسكر ،والملح.
ضعي الحليب في وعاء يمكنك إدخاله إلى الميكروويف
وسخنيه مدة دقيقة ،ثم حركيه.
• شـغـلــي ال ـخ ــاط عـلــى ســرعــة منخفضة وأضـيـفــي
الحليب ببطء إلى المكونات الجافة .أضيفي بعد ذلك
ّ
تتحول العجينة إلــى كرة
الزيت .تابعي الخفق إلــى أن
(إن كنت تعجنين المكونات بيديك ،أضيفي الحليب ثم
ّ
وتتحول
الزيت وتابعي العجن إلى أن تتماسك العجينة
إلى كرة ناعمة).
• انقلي العجينة إلى سطح تغطيه طبقة رقيقة من
الطحين واعجنيها بيديك مدة دقيقتين إلى  3دقائق.
ّ
نظفي بعد ذلــك الــوعــاء واطليه بالزيت ثم أعيدي إليه
ّالعجينة وأديــريـهــا فيه ليغطي الــزيــت أسطحها كافة.
لفيها بعد ذلك بورق بالستيكي واتركيها لتختمر في
مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها ،أي نحو ساعة إلى
ساعة ونصف الساعة.
• أعيدي العجينة المختمرة إلى سطح مغطى بطبقة
رقـيـقــة مــن الـطـحـيــن .حـ ّـولـيـهــا إل ــى مستطيل بـطــول 25
ً
ّ
سنتمترا  ،ثــم قطعيها إ لــى  5قطع متساوية طــول كل
منها  5سنتمترات .حولي بعد ذلك كل قطعة إلى كرة،
ثم غطيها ،واتركيها لترتاح مدة  10دقائق.
• قطعي الزبدة التي تعادل حرارتها حرارة الغرفة إلى
ً
 4قطع ّ متساوية وضعيها جانبا.
• رش ــي داخ ــل صـيـنـيــة يـمـكـنــك فـصــل جــوانـبـهــا عن
أسفلها ب ــرذاذ الطهو .أمــا إذا قــررت استعمال صينية
كيك ،فاقطعي ورقة زبدة دائرية تالئم أسفل الصينية،
ثم ضعيها داخلها ،واطليها برذاذ الطهو.
• على سطح مغطى بطبقة رقيقة من الطحين ،مدي كل
ً
قطعة من العجين وحوليها إلى دائرة بقطر  25سنتمترا.
أما إذا الحظت أن العجينة تعاود االنكماش ،فيكفي أن
ً
تحولي كــل كــرة إلــى دائ ــرة بقطر  13إلــى  18سنتمترا.

ً
ضعيها جانبا .وبعد دقيقة ،تكون العجينة قد ارتاحت
ً
ّ
كفاية ،فتابعي مدها لتصبح بقطر  25سنتمترا.
• مـ ّـدي على إحــدى الــدوائــر ملعقتين كبيرتين من
الزبدة وغطيها بدائرة ثانية .احرصي على أن تكون
أطراف الدائرتين متطابقة بدقة .اطلي الطبقة الثانية
بالزبدة وغطيها بدائرة ثالثة ،وهكذا دواليك إلى أن
تنتهي مع الدائرة الخامسة في األعلى.
• أعـيــدي طلي السطح الــذي تعملين عليه بطبقة
رقيقة من الطحين ،ثم ّ
ّ
وحوليه
مدي العجين المتكدس
ً
ً
إلى دائرة بقطر  40سنتمترا ،متوقفة قليال للتأكد من
أن العجين ال يلتصق بالسطح .أضيفي المزيد من
الطحين إن دعت الحاجة ،ثم اقلبي كومة العجين من
حين إلــى آخــر .ربما تالحظين أن الطبقات تميل إلى
ً
االنزالق قليال .لذلك تساعدك هذه الخطوة َفي إبقائها
مـتــراصـفــة بــدقــة .ولـكــن ال تقلقي إن لــم تـبــق مـتــوازيــة
ً
تماما.
• بواسطة سكين حادة أو قطاعة بيتزا اقطعي نحو
أربع سنتمترات من محيط الدائرة لتحصلي على حلقة.
قطعي هذه الحلقة إلى  6قطع متساوية .لفي إحدى هذه
القطع على شكل لفافة القرفة وضعيها وسط الصينية.
ّ
أعيدي الكرة مع القطع المتبقية ووزعيها حول الوسط.
ً
ّ
• قطعي الــدائــرة األصـغــر المتبقية إلــى  12مثلثا
ً
متساويا (اقطعي الــدائــرة إلــى أرب ــاع وكــل ربــع إلــى 3
أساسية :لفي كل مثلث وحوليه
مثلثات) .إليك خطوة
ً
ً
إلى شكل مخروطي ،مبقية أحد األطراف طويال أثناء
اللف (تختلف هذه العملية عن لف األشكال الهاللية).
ً
ً
يشبه الشكل النهائي برجا لولبيا.
• ضعي طرف الشكل المخروطي المسطح على
أحد جوانب الصينية ،واحرصي على أن يشير
ً
ً
رأسه إلى الوسط أو أن يكون مائال قليال إلى
أحد الجوانب .يبقى األهــم أن يكون الجانب
ً
المسطح مالصقا لجانب الصينية.

ّ
• غطي الصينية واتركي العجينة لتختمر في مكان
ً
دافئ مدة  30دقيقة .حمي الفرن مسبقا على حرارة 175
درجة مئوية.
• اخفقي صفار البيض مع الحليب إلى أن تظهر رغوة
على سطح الخليط ،ثم استخدميه لطالء الروزيت .ورشي
فوقه الملح الخشن ،إن شئت.
• اتركي الصينية في الفرن مدة  30إلى  35دقيقة
ً
ً
ً
أو إلى أن تكتسب األرغفة لونا ذهبيا داكنا .أخرجي
الصينية واتركيها على مشبك لتبرد مدة  5دقائق،
ثم ارفعي الروزيت من الصينيةّ .
قدمي هذه األرغفة
فاترة أو ساخنة بعض الشيء.

صلصة الزبدة والسكر األسمر

الوصفة .وكي تتحققي من مدى نضوج اإلجاصة ،اضغطي برفق على
ً
طرف ساقها .إذا بدا لك طريا ًبعض الشيء ،تكون مالئمة الستعمالها
في الخبز أو التلذذ بها طازجة.

• هذه صلصة كالسيكية .يمكنك رشها أو صبها إن شئت فوق أي حلوى تحتوي على التفاح أو اإلجاص.

الطريقة:
ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة  175درجة مئوية.
• فــي وع ــاء متوسط الـحـجــم ،اخلطي اإلج ــاص مع
عصير الليمون الحامض ،والسكر ،ونشا الذرة ،والقرفة،
ً
وجوزة الطيب ،والملح .واتركي الخليط جانبا لتخرج
ً
عـصــارتــه .مــدي العجينة لتصبح بقطر  23سنتمترا
وضعيها في الصينية.
• ّ
صبي الحشوة في العجينة التي أعددتها ووزعي
فوقها بضع قطع مــن الــزبــدة .اتركيها فــي الـفــرن مدة
 10دقائق.

• فــي هــذه األث ـنــاء ،أع ــدي الطبقة العلوية .اخلطي
بواسطة شوكة الشوفان مع الطحين ،والزبدة الذائبة،
ً
ّ
وتتحول إلى فتات.
والسكر ،واللوز ،إلى أن تمتزج جيدا
• أخرجي الفطيرة من الفرن ووزعــي فوق الحشوة
الخليط الذي أعددته بالتساوي ،ثم أعيدي الفطيرة إلى
الفرن وواصلي الخبز مدة  50إلى  60دقيقة.
• انقلي بعد ذلك الصينية إلى مشبك وقدميها فاترة
مع صلصة الزبدة والسكر األسمر ( )butterscotchأو
المثلجات.

المقادير:

الطريقة:

• كوب من السكر األسمر.
• كــوب من شــراب القيقب الفاتح
أو الداكن.
• رب ـ ـ ــع ك ـ ـ ــوب م ـ ــن الـ ـ ــزبـ ـ ــدة غ ـيــر
المملحة.
• ربع ملعقة صغيرة من الملح.
• ثــاثــة أرب ــاع ك ــوب مــن الكريما
الكثيفة.

• في قدرة متوسطة الحجم ،اخلطي
السكر األسمر مع شراب القيقب ،والزبدة،
والملح.
• اتركي الخليط على نار هادئة مع
تحريكه باستمرار إلى أن يذوب السكر.
ً
ارفعي بعد ذلــك الـحــرارة قليال واتركي
الخليط ليغلي.
• ارف ـع ـي ــه ب ـع ــد ذلـ ــك ع ــن ال ـ ـنـ ــار ،ثــم
أضيفي إليه الكريما برفق ،وابتعدي عنه

ً
قليال كي ال تحرقك القطرات المتطايرة.
واصلي التحريك إلى أن تحصلي على
خليط متجانس ،ثم انقليه إلى مرطبان.
ستالحظين أن الصلصة تـتـحـ ّـو ل إ لــى
طبقات منفصلة عندما تبقى بال حراك
ً
م ــدة طــويـلــة .لــذلــك حــركـيـهــا ج ـيــدا قبل
استخدامها .يمكنك االحتفاظ بها في
البراد مدة أسبوع.

أطباق تحتوي على اإلجاص

إلعداد طبقة الطحينة والزبدة
المقرمشة:
• نـ ـ ـص ـ ــف ك ـ ــوب
مــن رقــاقــات الشوفان
السريعة التحضير.
• ثـ ـل ــث كـ ـ ــوب مــن
الطحين.
• ثـ ـل ــث كـ ـ ــوب مــن

الكمية :نحو
كوبين ونصف
الكوب.

• يمكنك إضــافــة اإلج ــاص إلــى السلطات
ً
ألنه يمتزج جيدا مع الخضراوات الخضراء،
ً
خصوصا ُ
المرة منها .وال تنسي أن تطيبي
ه ــذه الـسـلـطــة بقليل مــن ال ـجــوزيــات وجبنة
ً
ً
الماعز التي تضفي عليها مذاقا دسما .وما
رأيك بأن تضيفي شرائح اإلجاص إلى الجبنة
الزرقاء والجوزيات لتحصلي على طبق جبنة
غني؟ كذلك فاجئي ضيوفك بتزيين اللحوم

الزبدة الذائبة.
• مـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــا ن
صغيرتان من السكر.
• رب ـ ـ ــع ك ـ ـ ــوب مــن
ا ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوز أو ا ل ـ ـج ـ ــوز
المقطع.

المشوية أو الدهنية باإلجاص المقلى.
• ت ــزداد قــوائــم الـحـلــوى الموسمية غنى
مع اإلجــاص .اسلقيه بعصير العنب األحمر
وقــدمـيــه مــع شــرابــه األح ـمــر الكثيف بـعــد أن
تزينيه بقليل مــن الكريما المخفوقة .كذلك
تستطيعين سلق اإل ج ــاص بعصير العنب
األب ـيــض وتـقــديـمــه مــع صلصة الـشــوكــوالتــة
الـغـنـيــة لتحصلي عـلــى حـ ـل ــوىPears Belle

ً
 Heleneالمميزة .ويمكنك أيضا تقديم هذه
ال ـفــاك ـهــة م ــع ص ـل ـصــة ال ـع ـن ـب ـيــة ال ـم ـهــروســة
لتستمتعي بحلوى.Pears Melba
• ي ـس ـط ــع نـ ـج ــم اإلج ـ ـ ـ ــاص فـ ــي مـخـتـلــف
أنواع التارت ،والحلوى المقرمشة والطرية،
وأصـ ـن ــاف ال ـك ـيــك ال ـم ـق ـلــوبــة .وت ــذك ــري أنــك
ً
تستطيعين دوما استبدال التفاح به.

قهوة بالحليب والكركم
المقادير:
ً
•  280غراما من حليب اللوز.
ً
•  40غـ ــرامـ ــا م ــن ع ـص ـيــر ال ـكــركــم
الطازج.
• مـلـعـقــة صـغـيــرة م ــن الـعـســل (أو
أكثر لتعديل مستوى الحالوة).

1

الطريقة :
نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
• ّ
رشة فلفل أسود.
• ّ
• رشة جوزة الطيب.
• جرعتان من اإلسبريسو.

• اطبخي ّحليب اللوز على
البخار أو سخنيه في طنجرة
صغيرة.
• أضيفي إليه عصير الكركم

وال ـ ـع ـ ـسـ ــل وال ـ ـ ـتـ ـ ــوابـ ـ ــل ،وح ــرك ــي
الـ ـمـ ـق ــادي ــر ب ـ ـهـ ــدوء كـ ــي ت ـم ـت ــزج.
اس ـك ـبــي ب ـعــد ذل ــك الـخـلـيــط فــوق
جرعتين من اإلسبريسو الساخن.

م ــاح ـظ ــة :ل ـت ـح ـض ـيــر عـصـيــر
الكركم ،استعملي العصارة لطحن
قـطـ ّعـتـيــن أو ثـ ــاث ق ـط ــع كــامـلــة
ومقشرة من جذر الكركم.
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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.

1 5 7
3

6 9

9

7
8 6

4
9 6

كلمات متقاطعة

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـت ــزم ال ـص ـمــت ف ــي الـ ـن ــزاع بين
الزمالء وال تتدخل.
ً
عاطفيا :تفصح للحبيب عن انزعاجك من
تصرفاته ويتفهم ذلك.
ً
اجتماعيا :تقع ضحية إشاعات مغرضة
تسيء إلى سمعتك.
رقم الحظ.2 :

الحلول
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كلمات متقاطعة

10
كلمة السر

– متشابهان.
 -٨ثلثا (دهر) – رغد العيش
وسعة الرزق (معكوسة).
 -٩مهارة تحكمها الموهبة

– أرفضه (معكوسة).
 -١٠صعب الحدوث – سعف
النخل (معكوسة).

صبار

 -١عاصمة غينيا.
 -٢مرشد (معكوسة) – غير
نافع.
 -٣للنفي – مجدول.
 -٤مـ ـخـ ـل ــوق ــات نـ ــوران ـ ـيـ ــة –
بيض (مبعثرة).
 -٥أنساب (مبعثرة).
 -٦رجــل صعب (مـبـعـثــرة) –
تجدها في (غالم).
 -٧نصف (براويز) – قوم عاد

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

5
4
3
6
7
1
8
9
2

ً
عموديا:

ً
مهنيا :سوء تفاهم قوي يهدد مركزك إذا
لم تتداركه.
ً
عــاطـفـيــا :ف ـتــرة مـنــاسـبــة لـلـمـصــارحــة مع
الشريك والتقارب المعنوي.
ً
اجتماعيا :احتكاكات في محيط العائلة
تضايقك وتوتر أعصابك.
رقم الحظ.5 :

 23يوليو  22 -أغسطس

7
2
6
9
4
8
1
3
5

( -١أب ـ ـ ــرار ف ـي ـص ــل ..خـبـيــرة
كـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال
التكنولوجيا.
 -٢الصحراء.
 -٣للتمني (معكوسة) – أدى
– نغمة موسيقية.
 -٤ت ــارك ـي ــن األك ـ ــل وال ـش ــرب
(معكوسة) – نظير.
 -٥من األسماك رقيقة ُ
السمك.
 -٦جعله غير صاف – (ال)..
الخلق.
 -٧فراش.
 -٨يواصل السير (معكوسة)
– والدي.
( -٩سيمون )..محرر أميركا
الجنوبية.
 -١٠عـلـيــل – طــائــرة مقاتلة
فرنسية.

 21مارس  19 -أبريل
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ً
أفقيا:

الحمل

4 1
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1
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7
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سوريا
سلك
سالح
تطور
مساحة
بلسم
تلف
مادة
تجميل
فصيلة
خوف
راعي
صناعة
تسويق
فندق
زراعة
خير
مسابقة

sudoku

من  4أحــرف وهي اســم نبات يعيش في الظروف
والبيئات الصحراوية.
ك

فلك

4
3
8
2
1
7
6
5
9

كلمة السر:

تسالي

٢٣

ً
مهنيا :يوم واعد يعمل حدسك خالله بشكل
جيد ومنتظم.
ً
عاطفيا  :عالقتك مــع الشريك بحاجة إلى
موقف حاسم ودقيق.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :روح ـ ــك ال ـم ــرح ــة تـ ـق ـ ّـرب إلـيــك
المحيطين بك وتزيد صداقاتك.
رقم الحظ.13 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :نظم شؤونك وال تترك الفوضى
تؤخر إنجاز عملك.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت عازبا قد تلتقي نصفك
ً
اآلخر قريبا.
ً
ً
اجتماعيا :تبدو مرتاحا إلــى األصدقاء
ً
الذين أخترتهم وسعيدا.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مـ ـهـ ـنـ ـي ـ ًـا :ال ـ ـجـ ـ ّ
ـديـ ــة فـ ــي ع ـم ـل ــك والـ ـت ــزام ــك
بالمواعيد يمنحانك سمعة طيبة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـلـبــي وال ـح ـب ـيــب دعـ ــوة عائلية
فتفرح ويرتاح قلبك.
ً
اجتماعيا :تعيش أجــواء مرحة ومسلية
مع األصحاب.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تبدو متزنا فــي عملك ما يكسبك
ثقة الزمالء وتقديرهم.
ً
عاطفيا :تستيقظ في داخلك مشاعر نائمة
وتعاود االتصال بالحبيب.
ً
اجتماعيا  :يغمرك الفلك بالهناء وا لـقـ ّـو ة
الجسدية فترتفع معنوياتك.
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :أع ـم ــال ــك تـ ـ ــراوح م ـكــان ـهــا وعـلـيــك
التحرك بسرعة كي ال تتراجع.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن االمـ ـتـ ـن ــان لـلـشــريــك
ً
وتمضيان أوقاتا طيبة.
ً
اجتماعيا :تتمتع بروح مرحة وقدرة على
التعبير بأسلوب جميل.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :البرودة في اتخاذ القرارات تهدد
مشاريعك بالعرقلة.
ً
عاطفياّ :
يقدر الشريك احترامك لحضوره
في حياتك.
ً
اجتماعيا :ال تــدع االحتكاكات العائلية
ً
تصبح نزاعا يربكك.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــواج ــه ت ـحــديــات ك ـب ـيــرة وتـقــف
ً
حائرا إزاء أوضاع مربكة.
عــاط ـف ـيـ ًـا :تـ ـ ــراودك أف ـك ــار وم ـشــاعــر ت ــودّ
مصارحة الحبيب بها.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الناس المشاكسين
وأحط نفسك باألصدقاء.
رقم الحظ.15 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تضبط األوضاع في عملك بعدما
أهملتها مدة طويلة.
ً
عاطفيا  :تشعر بالحنين إ لــى الماضي
ولقاء حبيب قديم.
ً
اجتماعيا :تركز على االستقرار وحماية
أفراد العائلة.
رقم الحظ.18 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :تــرا جــع حساباتك المصرفية أو
ً
ّ
تصحح خطأ ماليا.
ً
عاطفيا  :تقدم على مغامرة عاطفية وال
تلبث أن تنسحب منها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يــدعــوك بــرجــك إلــى االنفتاح
على اآلخرين وعدم االنزواء.
رقم الحظ.7 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ ً
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـب ــدو خ ـ ــاق ـ ــا وي ـس ـت ـش ـيــرك
اآلخرون في المهام الصعبة.
ً
عاطفيا :يبتسم الفلك لك ويتحدث عن
فرص جدية لالرتباط.
ً
اجتماعيا :تخطط لسفر وقضاء فترة
استجمام بعد عناء العمل.
رقم الحظ.11 :

24
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مسك وعنبر

ّ
يعقوب المهنا :الشاب خالد صور «ثمن الحياة» بقدم مكسورة
كشف لـ ةديرجلا عن كواليس مشروعهما الخيري الذي تبثه فضائيات عربية
•

خبريات
فيلم عن حياة الجامايكي
بوب مارلي

محمد جمعة

التقى المخرج يعقوب يوسف
المهنا الفنان العالمي الشاب
خالد في عمل خيري بعنوان ً
"ثمن الحياة" الذي بدأ بثه أخيرا
عبر الفضائيات العربية.

يعقوب المهنا والشاب خالد خالل التصوير

كان من المفترض أن
الشاب خالد يظهر
في أكثر من «لوك»
غير «الصعيدي» لكن
إصابته حالت دون
ذلك

اق ـت ــرن اسـ ــم ال ـم ـخ ــرج ي ـع ـقــوب يــوســف
المهنا بــالـعــديــد مــن الـمـشــروعــات الفنية
المميزة مع كبار نجوم الطرب على مستوى
الوطن العربي ،لكن المهنا ،بمعية الفنان
العالمي الشاب خالد ،قرر أن يكون رمضان
ً
ه ــذا ال ـعــام مختلفا عـلــى مـسـتــوى تـعــاون
جديد يجمع بينهما بعنوان "ثمن الحياة"،
وه ــو إعـ ــان خ ـيــري لـمـصـلـحــة مستشفى
ســرطــان األط ـفــال  57357ب ــدأت المحطات
ً
العربية تبثه أخ ـيــرا ،والـنــاطــق باللغتين
ً
العربية والفرنسية ،وكان الفتا في اإلعالن
ظهور الشاب خالد بـ "لــوك صعيدي" ،في
مـفــاجــأة لـجـمـهــوره عـلــى مـسـتــوى الــوطــن
العربي.
ال ـم ـه ـن ــا تـ ـح ــدث إلـ ـ ــى "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" فــي
ت ـص ــري ـح ــات خ ــاص ــة عـ ــن ك ــوالـ ـي ــس ه ــذا
المشروع الخيري ،الذي تبرع هو والشاب
خ ــال ــد ب ـ ــه ،وكـ ـي ــف اس ـت ـك ـم ــل ن ـج ــم ال ـ ــراي
الـجــزائــري التصوير رغــم إصــابـتــه بكسر
في القدم.

الشاب خالد بشخصية الصعيدي في «ثمن الحياة»

ب ــدأ ال ـم ـخ ــرج ي ـع ـقــوب ي ــوس ــف الـمـهـنــا
الـحــديــث عــن مـشــروعــه اإلنـســانــي الجديد
ً
"ثمن الحياة" ،قائال ،إن "الفكرة جاءت من
أحد األصدقاء ،وهو عزت البنا ،الذي كان
هـمــزة الــوصــل مــع إح ــدى ال ــوك ــاالت ،التي
لديها تعاون مع مستشفى  57357وكانت
ً
ً
الفكرة أن نقدم إعالنا مبهجا لألطفال من
مــرضــى ال ـســرطــان ،ويـحـمــل رســالــة مهمة
تـصــل ألك ـبــر شــريـحــة م ــن الـجـمـهــور على
مستوى الوطن العربي والعالم ،السيما أن
اإلعالن ناطق باللغتين العربية والفرنسية،
ً
أيضا من هنا جــاء االتـفــاق على أن يكون
ال ـف ـنــان ال ـعــال ـمــي ال ـش ــاب خ ــال ــد ه ــو بطل
ه ــذا اإلع ـ ــان ،لـمــا يـحـظــى ب ــه م ــن شعبية
جارفة على المستوى العربي والعالمي،
وأردنا التأكيد من خالل هذا اإلعالن على
أن الـعـمــل اإلنـســانــي والـخـيــري ال يعترف
بحواجز اللغة أو العرق أو اللهجة ،فخرج
إلى النور"ثمن الحياة" بصورة مبهجة كما
خططنا لها.

وأضاف المهنا :ال يختلف اثنان على أن
مستشفى سرطان األطفال  57357إحدى
أهم قالع الخير في الوطن العربي ،وعندما
زرت هــذا الـصــرح تلمست مــدى االهتمام
بالطفل الـمـصــاب بـهــذا الـمــرض الخبيث،
ً
ً
وك ـي ــف ي ـتــم دع ــم ال ـط ـفــل ن ـف ـس ـيــا وط ـب ـيــا،
وأصــارحــك الـقــول ،إن ما شاهدته فــاق كل
توقعاتي هناك على أرض الواقع ،من جهود
جبارة لترميم نفسيات األطفال ودعمهم
لتجاوز هذه المحنة ،ولن أنسى دور أحد
المتخصصين النفسيين الذي يطلق عليه
ك ــروان فــي إدخ ــال البهجة وال ـســرور على
أن ـف ــس األطـ ـف ــال ،وك ـي ــف تـسـتـقـطــب إدارة
المستشفى الفنانين مــن مختلف أر جــاء
الوطن العربي لرفع معنويات المرضى.

التحضيرات
وع ــن كــوال ـيــس ال ـع ـمــل ،ت ـحــدث المهنا
أنه عندما عرض األمر على الشاب خالد،

ل ــم ي ـت ــردد لـحـظــة ف ــي ق ـبــول ه ــذه المهمة
اإلن ـســان ـيــة واس ـت ـغــرق الـتـحـضـيــر للعمل
ً
يــومـيــن ،والتنفيذ أسـبــوعــا حيث تفرغت
ً
وال ـش ــاب خــالــد تـمــامــا وب ــدأن ــا الـتـصــويــر،
وك ــان مــن الـمـفـتــرض ظ ـهــور خــالــد بأكثر
مــن لــوك غير الـصـعـيــدي ،ولـكــن فــي اليوم
الثاني للتصوير تعرض لكسر في القدم
واضطررنا الستكمال تصوير اإلعالن وهو
واقف في جميع المشاهد،
إذ تحامل على نفسه ،وتم عمل جبيرة
لقدمه ،قبل أن يسافر إلى باريس وهناك تم
ً
وضعها في الجبس" ،الفتا إلى أنه وخالد
تبرعا بالمشاركة في هذا العام من منطلق
إيمانهما ب ــدور الفنان فــي دعــم القضايا
اإلنسانية.
وتطرق المهنا إلى عالقته بالشاب خالد
ً
قائال" :تربطنا صداقة وطيدة وعالقة أكثر
من رائعة هو بمنزلة األخ ،منذ الصغر كنت
أحـلــم بــالـعـمــل مـعــه وتـحـقــق لــي مــا أردت،
وتوطدت عالقتنا مع األيام حتى أصبحنا

أسـ ــرة واحـ ــدة وال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ستشهد
العديد من التعاون.

مبادرات إنسانية
وشدد المهنا على أهمية المبادرات" ،إذ
إننا نعيش في عالم يضيق بالصراعات
واألوضاع االقتصادية العصيبة ،ورسالتنا
كفنانين أن نـحــاول مــد يــد الـعــون ونبذل
قصارى جهدنا إلدخــال البهجة والسرور
على الجميع".
وكـشــف الـمـخــرج الـكــويـتــي الـمـمـيــز عن
مـجـمــوعــة مــن الـمـشــاريــع الـفـنـيــة المقبلة
"فهناك العديد من المشاريع على جدول
أعمالي بالتعاون مع الشاب خالد ،ولكن
ً
ذلك عقب شهر رمضان ،السيما أنني حاليا
في استراحة محارب واأليام المقبلة حبلى
ً
بالمفاجآت التي سوف أكشف عنها تباعا".

نجا مهداوي :الثقافة تجمع الشعوب ...والفن رسالة سالم
خالل افتتاح معرض «أوج» بمركز عبدالله السالم
يعد معرض «أوج» دعوة
للتعمق في حياة الفنان
التونسي نجا مهداوي عبر
مراحله الزمنية المختلفة،
واستعراض الخطوط
واألشكال وأساليب التنفيذ
ألعماله الفنية.

من أعماله

اس ـت ـض ــاف م ــرك ــز ال ـش ـيــخ عـبــدالـلــه
ال ـ ـسـ ــالـ ــم ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،م ـ ـعـ ــرض ال ـف ـن ــان
ال ـتــون ـســي ن ـجــا م ـ ـهـ ــداوي ،ال ـ ــذي جــاء
بعنوان "أوج" في جناح مركز الفنون
الجميلة ،بحضور السفير التونسي
أحمد بــن الصغير ،والسفير العراقي
ع ـ ـ ــاء الـ ـه ــاشـ ـم ــي ،وج ـ ـمـ ــع ك ـب ـي ــر مــن
الفنانين والمهتمين.
في البداية ،شكر السفير التونسي
أحـمــد بــن الصغير مــركــز الـشـيــخ عبد
ال ـســالــم الـثـقــافــي عـلــى دع ــوت ــه للفنان
ال ـتــون ـســي ن ـجــا م ـ ـهـ ــداوي ،وق ـ ــال "إن ــه
فـنــان تشكيلي غني
ع ــن ال ـت ـع ــري ــف ،فـقــد
كــانــت أعـمــالــه الفنية
موجودة ومازالت في
شـتــى أن ـح ــاء الـعــالــم،
وذل ــك عبر المتاحف
العالمية الكبرى".
ولـفــت بــن الصغير
إلــى أن األع ـمــال ،التي
عــرضـهــا م ـه ــداوي في
مركز
عبدالسالم الثقافي
هي مجموعة صغيرة
من األعمال ،ألن أعماله
ك ـب ـيــرة وم ـم ـتــدة خــال
أر ب ـ ـع ـ ـيـ ــن أو خـمـسـيــن
سنة.
وأكد أهمية التواصل
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي الـ ـت ــونـ ـس ــي
الكويتي" ،فكما تعرفون
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ه ـ ـ ــي ع ـن ـص ــر
إشعاع وتبادل حضاري

ب ـش ـت ــى أش ـ ـكـ ــالـ ــه ،وال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
أح ــد أش ـك ــال ال ـت ـبــادل ال ـث ـقــافــي ،وه ــذه
المبادرة جيدة ،ونحن ننتظر مبادرات
مستقبلية أخ ــرى فــي إط ــار الـتــواصــل
الثقافي ،ألن الثقافة هــي التي تجمع
ً
بين الشعوب ،والفن أخيرا هو رسالة
م ـح ـب ــة وس ـ ـ ـ ــام ،وس ـ ـ ــام هـ ـن ــا ألرض
الكويت المحبة للسالم".
من جانبه ،عبر الفنان مهداوي عن
سعادته الفتتاح "أوج" في مركز
عبدالله السالم الثقافي ،الذي اعتبره
ً
ً
ً
ً
ص ــرح ــا ث ـقــاف ـيــا م ـم ـي ــزا ،م ـش ـيــدا ب ــدور
المنظمين والقائمين على المركز" ،الذي
ً
يعد فخرا للكويت ،ولنا نحن العرب في
الوطن العربي ،لما يتضمنه المركز من
ً
عدة جوانب ،ومنها التعليمي ،مضيفا
"شرف كبير أن يكون معرضي كانطالقة
مركز الفنون الجميلة".
وع ــن م ـعــرضــه ،أف ــاد م ـه ــداوي بــأنــه
يتضمن أكـثــر مــن  75لــوحــة تعبر عن
مـسـيــرتــه الـفـنـيــة م ـنــذ ع ــام  1966إلــى
" ،2018وكرسالة معينة ال توجد عندي
ولكن رسالتي الوحيدة هي حب اآلخر،
وفتح الحوار مع األجيال ،وباإلضافة
إلى فتح األبواب مع الثقافات األخرى،
وبــالـنـسـبــة ل ــي عـهــد الــرســالــة انـتـهــى،
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ـ ـ ــوار مـ ـ ــع ف ـن ــان ـي ــن
موجودين ممتازين ،وال بد أن نسلط
الضوء عليهم".

تجارب شخصية
قــالــت مـســاعــدة مــديــر مــركــز الفنون
ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي م ــرك ــز ال ـش ـيــخ عـبــدالـلــه

ال ـس ــال ــم ال ـث ـقــافــي م ـن ــال ال ـم ــاج ــد" ،إن
م ـ ـعـ ــرض أوج ،ه ـ ــو ا لـ ـمـ ـع ــرض األول
بــالـنـسـبــة لــاف ـت ـتــاح ال ــرس ـم ــي لـمــركــز
الفنون الجميلة وقاعة العرض ،وكان
ال ـم ـع ــرض ل ـن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم الـثـقــافــي
ال ــرم ـض ــان ــي ل ـم ــرك ــز ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
ال ـس ــال ــم  ،2018وقـ ــد ب ــدأن ــا فـعــالـيـتـنــا
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ع ـل ــى ط ـ ــول ش ـه ــر رم ـض ــان
وم ـ ـ ــن ضـ ـم ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات" :ت ــوي ـل ـن ــغ
تويدز" Twilling Tweedsو" تراثالسدو
"  ،Sadu Heritageضـ ـم ــن م ـع ــرض
"حوار النسيج ،"Textile in Dialogue
ً
وال ـم ـعــرض ك ــان ت ـعــاونــا بـيــن مصمم
اسـكـتـلـنــدي ،وف ـنــانــات م ــن بــاكـسـتــان،
ً
وأيضا بيت السدو الكويتي.
وأض ــاف ــت أن ــه ب ـعــد ذل ــك ك ــان هـنــاك
ع ــرض ألع ـمــال إري ــك ب ــروغ وه ــو فنان
هولندي األصــل ،وهو مؤلف ومصمم
وفنان متخصص في الفن اإلسالمي،
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ك ـ ــان هـ ـن ــاك مـ ـع ــرض ال ـف ـنــان
الشهير نجا مهداوي والمعرض يتكلم
عــن مـسـيــرة حـيــاتــه الـفـنـيــة ،ويتضمن
لوحاته األولى إلى يومنا هذا.
ويـعــد الـمـعــرض دع ــوة للتعمق في
ح ـي ــاة "ن ـج ــا م ـ ـهـ ــداوي" ع ـب ــر مــراح ـلــه
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
الخطوط واألشكال وأساليب التنفيذ
ألعـمــالــه الـفـنـيــة ،وكـيــف ت ـطــورت كلها
مــع تـطــور خـبــرة الـفـنــان عـبــر تجاربه
الشخصية المختلفة ،وعبر التساؤالت،
التي حفزت قدراته الفنية واإلبداعية
بينما كان يبحث عن إجابات لها.
يـعــود بـنــا الـفـنــان إل ــى الـ ــوراء وإلــى
ً
جـ ـ ــذور م ــاضـ ـي ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا الـلـحـظــة

نجا مهداوي
الزمنية المكانية الـتــي شـهــدت والدة
مسيرته بأكملها .وفي هذه الرحلة عبر
الزمن ،يستعرض الفنان أكثر اللحظات
ً
تأثيرا فــي حياته عبر أعماله الفنية،
التي قام بها في مراحل زمنية مختلفة.
وقد تأثر "نجا مهداوي" بأصدقائه
مــن الـشـعــراء والـكـتــاب والموسيقيين
ف ــي ف ـت ــرة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ال ــذي ــن قـ ــرروا
التمرد على كل التقاليد الفنية القديمة،
وتـكـسـيــر ال ـق ــوال ــب ال ـج ــام ــدة للثقافة
الشرقية والقصائد الشعرية ،وحتى
ق ــواع ــد ال ـفــن ال ـغــربــي ال ـم ـعــاصــر .وقــد
ً
أرادوا أن يقدموا أسلوبا خــاص بهم،
ً
ً
كـمــا لــو أ نـهــم يكتشفون منهجا فنيا
ً
جديدا ذا هوية متفردة تختلف عن كل
ما سبقتها.

وعلى الرغم من أن "نجا مهداوي" لم
ً
ً ً
يكن مهتما أبدا بأن يصبح جزءا من أي
مجموعة أو مذهب فني ،فإنه شارك في
العديد من المعارض الجماعية المهمة.
أمــا عنوان المعرض "أوج" فهو في
الحقيقة اســم مـقــام موسيقي عــراقــي،
وي ـخ ـت ـلــف هـ ــذا ال ـم ـق ــام ع ــن غ ـي ــره من
المقامات الموسيقية األخرى بمرونته
ال ــروحـ ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة ،ف ـف ــي ح ـي ــن بـقـيــة
المقامات تكون ثابتة من حيث تركيبها
وطريقة عزفها ،فإن عازف مقام "أوج"
ً
يحدد األلحان التي يؤديها وفقا لذوقه
ً
ً
الشخصي مستخدما جمال لحنية من
مقامات مختلفة.

فيلم « »122جديد الياسري بالسينما المصرية شيالء سبت :اكتفيت بـ«التاسع
من فبراير» ألتفرغ للتقديم
ي ـخــوض ال ـم ـخــرج يــاســر
الـ ـي ــاس ــري ت ـج ــرب ــة ج ــدي ــدة
ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـمـ ـص ــري ــة،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال فـ ـيـ ـل ــم األك ـ ـشـ ــن
واإلث ــارة  ،122بـطــولــة عــدد
مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم ال ـم ـص ــري ـي ــن،
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـم ـن ـتــج ال ـع ــراق ــي
سيف ُعريبي.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ق ـ ـ ــال
ال ـ ـيـ ــاسـ ــري" :ت ـ ـ ــدور أح ـ ــداث
الفيلم خالل ليلة دموية في
أكثر من مكان ،حيث يكافح
ش ـ ـ ـ ــاب وح ـ ـب ـ ـي ـ ـب ـ ـتـ ــه ،ل ـي ــس
لـلــو صــول إ لــى المستشفى،
ولكن للهروب والنجاة".
وأشار الى ان طاقم عمل
الفيلم يضم النجوم طارق
لـطـفــي ،أ ح ـمــد داود ،أ مـيـنــة
خ ـل ـي ــل ،أح ـم ــد ال ـف ـي ـش ــاوي،
مع محمد ممدوح ومحمد
لطفي كضيفي شرف ،وهو
من تأليف صالح الجهيني،
مـضـيـفــا" :م ــن خ ــال إن ـتــاج

●

ياسر الياسري
ا لـفـيـلــم بتقنية  4DXنسعى
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة

للجمهور في مصر والعالم
العربي".

محمد جمعة

قالت الفنانة البحرينية شيالء سبت ،إنها
اكتفت خــال شهر رمـضــان الحالي بمسلسل
"ال ـتــاســع مــن ف ـبــرايــر" لـلـتـفــرغ لـتـجــربــة تقديم
البرامج بمعية المذيع صالح الراشد عبر إحدى
المحطات المحلية.
وعن تجربتها الدرامية هذه ،أضافت شيالء
أن العمل من إخراج سائد الهواري" ،وكلي ثقة
في إمكاناته وقدرته على أن يقدمني بصورة
مختلفة تماما وأراهن على (التاسع من فبراير)
ً
وأزعم أن ما يحققه حاليا من ردود أفعال يؤكد
أن رهاني كان في محله.
وحول عرض األعمال داخل سباق رمضان،
ً
أوض ـحــت أن ـهــا تـحــب الـتـمـثـيــل عـمــومــا بغض
النظر عــن عــرض المسلسل داخــل رمـضــان أو
خارجه" ،األهــم بالنسبة لي أن أثبت وجودي
كممثلة وفنانة ،وأن أحتفظ في أرشيفي بأكبر
كم من المسلسالت واألعمال الجميلة".
وأوضحت شيالء موقفها من الهجوم على
مسلسل "صـيــف ب ــارد" ال ــذي عــرض قبل فترة

وج ـســدت مــن خــالــه دور ف ـتــاة سـعــوديــة،
ق ــائ ـل ــة "الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ال ـع ـم ــل لـســت
ً
ط ــرف ــا فـيــه ب ــأي شـكــل م ــن األش ـك ــال،
ومن األســاس ،ومنذ بدأ الفن كانت
الفنانات زينب العسكري وشيماء
ش ـق ـي ـق ـت ــي وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا كـ ـ ــن ي ـم ـث ـلــن
الفتاة السعودية لعدم وجــود ممثالت
ً
س ـعــوديــات ب ـك ـثــرة ،فـكــانــت دائ ـم ــا الـفـتــاة
البحرينية تمثل دور الفتاة السعودية ،ودوري
ً
ً
في العمل كان مشرفا وإيجابيا ،ولو كان هناك
شيء يؤخذ على شيالء النتشر في مواقع
التواصل االجتماعي وهذا لم يحدث".
وحول جديدها المسرحي ،أشارت
إلى مسرحية " Lion Kingوسعيدة
بالتعاون مع (باك ستيج غروب)،
الـ ـ ــذي أعـ ـم ــل م ـع ــه ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
ومتحمسة لـهــذه الـتـجــربــة ،واتطلع
ً
دائ ـمــا للتعاون مــع مـســرح الحملي،
ورسالتي أن أدخل البهجة على قلوب
الصغار".

شيالء سبت

أفاد استوديو
"باراماونت بكيتشرز"
وكالة فرانس برس بأنه
ً
يعد فيلما عن المغني
الجامايكي بوب مارلي.
وذكر موقع "ديدالين"
المتخصص أن نجل
مارلي البكر المغني
زيغي يشارك في إعداد
الفيلم.
وسبق أن كان بوب
مارلي ملك الريغي،
الذي يقف وراء انتشار
هذا النوع الموسيقي
في العالم محور أعمال
وثائقية عدة من بينها
"مارلي" ( )2012لكنه
الفيلم األول مع ممثلين.
وتوفي مارلي عام .1981
وكان بوب مارلي يتمتع
بكاريزما كبيرة ويتبع
الفلسفة الراستفارية
التي تتمحور حول
ً
إفريقيا عموما وإثيوبيا
ً
خصوصا .
وبيعت أكثر من 15
مليون نسخة من ألبوم
"ليجند" الذي يضم أنجح
اغنيات مارلي مع فرقته
"ذي ويلرز" وصدر عام
.1984
(أ ف ب)

سوني تطرح تريللر
 Spider-Manالجديد

طرحت شركة ،SONY
بالتعاون مع شركة
"مارفل" ،التريللر الرسمي
لفيلم األنميشن واألكشن
Spider-Man: Into the
 ،Spider-Verseالمقرر
طرحه في  13ديسمبر
المقبل ،الذي يجسد فيه
دور البطولة شاميك مور.
التريللر حصد عشرات
اآلالف من المشاهدات
منذ طرحه عبر القناة
الرسمية لشركة ،SONY
بموقع الفيديوهات
الشهير يوتيوب ،ولقي
استحسان الكثير من
عشاق أفالم االنيمشن.
يشارك في األداء الصوتي
للعمل عدد كبير من
النجوم من أهمهم
شاميك مور وليف
شرايبر وماهرشاال علي
وبريان تيري هنري،
وتدور أحداث الفيلم حول
مايلز موراليس الذي
ً
يسعى دائما من أجل
التوفيق بين حياته في
المدرسة ووضعه كرجل
خارق أو "."superhero

عرض Underground
 Railroadالعام المقبل

قررت شبكة قنوات
أمازون طرح المسلسل
الروائي القصير
The Underground
 ،Railroadالذي يتولى
إخراجه األميركي باري
جينكينز ،منتصف العام
المقبل.
والعمل مقتبس عن رواية
تحمل ذات االسم للكاتب
كولسون وايتهيد،
الذي حصل على مدح
كبير العام الماضي،
ونال عددا ال بأس به
من الجوائز ،حيث تم
مدح الكاتب على قدرته
الكبيرة في خلق تخيل
دقيق ومركز على أحداث
تاريخية مهمة ،ساهمت
في نقل العبيد من
مزرعة قطن في جورجيا
إلى أميركا ،حيث يركز
الكتاب على الشبكة
السرية المكونة من سكة
حديد تحت األرض.

ةديرجلا
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دوليات
موسكو تواصل ترتيب «بيت األسد» وتستهدف «الشبيحة»
باق في منبج
● نتنياهو :مقاربة إسرائيلية جديدة تجاه دمشق ● التحالف الدولي ٍ

بعد اصطدامها بإيران التي
وجودها في سورية
يعتبر ً ً
مرفوضا دوليا ،واصلت موسكو
حملتهات لترتيب البيت
الداخلي لحلفاء الرئيس بشار
األسد مستهدفة هذه المرة
«الشبيحة» ،في محاولة تبدو
األكثر جدية حتى اآلن ،إليجاد
الظروف المالئمة لحل األزمة
السورية المستعصية منذ
.2011

في إطار الترتيبات المتواصلة
ً
والـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ــة أخ ـ ـي ـ ــرا إليـ ـج ــاد
الـ ـظ ــروف ال ـمــائ ـمــة ل ـحــل األزم ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،واص ـ ـ ـلـ ـ ــت م ــوس ـك ــو
ح ـم ـل ـت ـهــا «لـ ـت ــرتـ ـي ــب» األوض ـ ـ ــاع
داخ ـ ــل مـعـسـكــر ح ـل ـفــاء الــرئـيــس
السوري بشار األســد ،بما يفكك
بعض العقد التي قد تدفع باتجاه
إيجابي.
ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أصـ ـ ــدرت
ال ـقــوات الــروس ـيــة أوام ــر لجميع
األجهزة األمنية السورية الموالية
للنظام ،بإلغاء جميع الحواجز
الـ ــواق ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت س ـل ـط ــة «لـ ـج ــان
ال ــدف ــاع ال ـش ـع ـب ــي» ،ال ـت ــي يطلق
عليها البعض اســم «الشبيحة»،
في العاصمة دمشق وتسليمها
لشرطتها العسكرية.
وط ــالـ ـب ــت الـ ـ ـق ـ ــوات ال ــروس ـي ــة
الشرطة المدنية التابعة للنظام
العاملة على الحواجز الجديدة
باعتقال أي ضــا بــط أو عسكري
ملتح والتحقيق معه،
أو عنصر
ٍ
وتوقيف أي عسكري أو «شبيح»
يــرتــدي الـلـبــاس الـعـسـكــري دون
مهمة رسمية.
وفي مدينة حمص ،حل الروس
ثالث ميليشيات داخــل المدينة،
وت ــم تـحــذيــرهــا م ــن ع ــدم تسليم
السالح ومراجعة األفرع األمنية،
وم ــن يــريــد مـنـهــا أن يلتحق في
صفوف الجيش مرحب به وعليه
مراجعة شعبة التجنيد وتقديم
األوراق المطلوبة.
وف ــي ح ـمــاة ،صـ ــادرت ال ـقــوات
ال ــروسـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــاح ال ـث ـق ـي ــل مــن
أح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ــدرويـ ـ ـ ــش ،ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
ي ـع ـم ــل ل ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة ،وسـ ـحـ ـبـ ــت ال ـب ـط ــاق ــة
األمنية منه ومن مجموعاته وتم
التعميم على األفــرع االمنية في
المحافظات بعدم التعامل معه
ومع عناصره.
كـ ـم ــا ت ـ ــم ت ـج ـم ـي ــد عـ ـم ــل عـلــي
الشلي ،الذي يعمل مع مجموعات

الـعـقـيــد سـهـيــل الـحـســن (الـنـمــر)
وهو من منطقة عين الكروم غرب
مــد يـنــة السقيلبية بــر يــف حماة
الغربي وطلب منه سحب جميع
الحواجز التابعة له.
وعلى و قــع اشتباكات عنيفة
وعمليات دهم أسفرت عن اعتقال
الـ ـعـ ـش ــرات ف ــي الـ ـس ــاح ــل ،قــامــت
الـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــروس ـي ــة
بمداهمة مزارع قائد مجموعات
ً
«ص ـ ـ ـقـ ـ ــور ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراء» س ــابـ ـق ــا
و»مـغــاويــر الـبـحــر» ،الـتــي ضمها
الروس الى الفيلق الخامس ،أيمن
جابر ومجموعاته في طرطوس
والـ ــاذق ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـص ـ ــادرة ال ـع ـت ــاد
العسكري منها.

نتنياهو خطة الجوالن
إلى ذلك ،أعلن رئيس الوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو
أم ـ ــس ،ف ــي ل ـن ــدن أن األس ـ ــد «لــم
يـعــد فــي مــأمــن ونـظــامــه لــم يعد
في مأمن .إذا أطلق النار علينا
ً
ف ـس ـنــدمــر قـ ــواتـ ــه» ،م ـض ـي ـفــا أنــه
ت ــم «تـبـنــي م ـقــاربــة ج ــدي ــدة» في
إسرائيل.
وع ـل ــى جـبـهــة ثــان ـيــة ،كشفت
كـ ـتـ ـل ــة «ك ـ ـل ـ ـنـ ــا» فـ ـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت
اإلسرائيلي برئاسة وزير المالية
موشيه كحلون ،أنها تعمل على
تمرير خطة واسعة لزيادة عدد
م ـس ـت ــوط ـن ــي ه ـض ـب ــة الـ ـج ــوالن
المحتلة ،ليبلغوا  100ألــف في
غضون  10أعوام.
وأرج ـ ــع ن ــائ ــب وزيـ ــر الـمــالـيــة
وأبرز معدي الخطة مايكل أورين
ضرورة زيادة عدد اإلسرائيليين
ف ــي ال ـمــرت ـف ـعــات إلـ ــى اس ـت ـمــرار
األزمة السورية وتعزيز الوجود
اإليراني في المنطقة الجنوبية
وت ـح ــوي ــل الـ ـج ــوالن إلـ ــى جبهة
جديدة للمواجهة مع إسرائيل،
ً
الف ـتــا إل ــى أن تــل أب ـيــب تسيطر
عـ ـل ــى ال ـه ـض ـب ــة مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر مــن

يخت صدام للسياحة
متنقال على جبهات القتال(أ ف ب)
احتفاال بخروجه من الجيش بعد سنوات قضاها
جندي سوري يأخذ سلفي بأحد شوارع دمشق
ً
ً
ً
ً
 50ع ــام ــا «وه ــي تـمـثــل جـ ــزء ا ال
يتجزأ منها وبالتالي تطويرها
ضرورة.

تركيا وواشنطن
إلــى ذلــك ،حــاول وزيــر الدفاع
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي جـ ـيـ ـم ــس م ــاتـ ـي ــس،
ت ــرطـ ـي ــب األج ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــع ت ــرك ـي ــا،
ً
مــؤكــدا أن أنـقــرة «تمثل الجبهة
األمامية لحلف شمال األطلسي
فــي كــارثــة ســوريــة ال ـتــي أحلها
(الــرئ ـيــس) بـشــار األس ــد بشعبه
بــدعــم مــن اإليــرانـيـيــن وال ــروس،
وعلينا إيجاد طريق للعمل على
مصالحها المشروعة».
وق ــال مــاتـيــس ،قبيل توجهه

لبروكسل للمشاركة في اجتماع
ً
وزراء د ف ـ ــاع دول ا ل ـح ـل ــف ،ردا
ع ـلــى سـ ــؤال ع ــن تــأث ـيــر االت ـفــاق
بين واشطن وأنقرة حول منبج
سيؤثر على عمليات حلفائها
األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،إن «ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة (قـ ـس ــد) وح ــده ــا
تمكنت من صد تقدم داعش في
ساحة المعركة ،بالتالي
ال يمكننا تجاهلها ألن لديها
أهمية حيوية في هزيمته وعدم
ظهوره مرة ثانية».
ً
وردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ع ــن ق ــدرة
واشنطن على التعاون مع تركيا
و»ق ـ ـسـ ــد» ب ـش ـكــل مـ ـت ــزام ــن ،ق ــال
مــاتـيــس« :ه ــذه الـقـضـيــة معقدة
ً
جــدا ،وهــذه الساحة للقتال هي

ً
األك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا ،ال ـتــي شهدتها
على مــدى حياتي .لكننا نعمل
على حل الموضوع ،وما نفعله
ليس ضد تركيا».
بدوره ،اعتبر وزير الخارجية
التركي مولود شاويش أوغلو،
أن خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق ال ـتــرك ـيــة-
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي م ــديـ ـن ــة مـنـبــج
س ـت ـس ـمــح ب ـ ــإع ـ ــادة بـ ـن ــاء ال ـث ـقــة
ً
بـيــن الـحـلـيـفـيــن ،م ـح ــذرا م ــن أن
ع ــدم إي ـفــاء واشـنـطــن بــوعــودهــا
ً
«ك ـم ــا ف ـع ـلــت س ــابـ ـق ــا» سيعجل
بانهيارها.

ضمانات منبج
في هذه األثناء ،تلقى مجلس

مـ ـنـ ـب ــج ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ضـ ـم ــان ــات
ب ـب ـقــاء ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
ب ـق ـي ــادة أم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـمــدي ـنــة،
الـ ـت ــي مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـنـسـحــب
م ـن ـه ــا عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن
األكــراد في األيــام المقبلة .واتهم
الـنــاطــق بــاســم المجلس شرفان
دروي ــش «ال ـقــوات التركية إليها
بإفساد وتخريب عفرين والريف
ال ـش ـمــالــي ل ـح ـلــب ،وال ـع ـمــل على
إجــراء تغيير ديمغرافي وتغيير
هوية المنطقة» ورفض دخولها
ً
إل ـ ـ ــى مـ ـنـ ـب ــج ،الف ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى ق ـ ــدرة
الـمـقــاتـلـيــن األكـ ـ ــراد ع ـلــى «حـفــظ
أمنها وحدودها ضد أي تهديدات
خارجية».
(عواصم -وكاالت)

ً
ً
لبنان :نشر مرسوم التجنيس معدال وخاليا من «األسماء المستفزة»
جنبالط إلى الرياض بدعوة ملكية ويساجل جميل السيد
●

بيروت  -ريان شربل

ن ـشــرت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة أم ــس،
مرسوم التجنيس المثير للجدل ،الــذي أثار
ً
أزمــة سياسية أيــامــا ،وجــرى تعديله وحــذف
بعض األسماء "المستفزة" منه من المقربين
من نظام الرئيس السوري بشار األسد.
وكـ ـ ــان م ــدي ــر األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إبــراه ـيــم ،زار الـقـصــر الـجـمـهــوري فــي بعبدا
صباح أمس ،والتقى رئيس الجمهورية ميشال
عون وناقشا النسخة األخيرة للمرسوم وآلية
نشره.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر أن «الـ ـع ــدد ال ـن ـهــائــي في
م ــرس ــوم الـتـجـنـيــس ب ـلــغ  407مـجـنـسـيــن من
ج ـن ـس ـيــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر مـنـهــم
مــن ال ـســوري ـيــن» ،الفـتــة إل ــى أن «األم ــن تحقق
مــن ا لـسـجــات ا لـعــد لـيــة لجميع المشمولين
بالمرسوم ،وقد بات ثابتا بالنسبة إليه وجود

أشخاص غير مستحقين للجنسية ،وال تتوافر
لديهم الشروط المطلوبة لذلك ،مما يعني أن
أسماء سيتم شطبها منه».
وكــان األمــن العام قد حدد في بيان ،مساء
أمس األول« ،الخميس موعدا للبدء باستقبال
ال ـم ــراج ـع ــات والـ ـشـ ـك ــاوى ب ـش ــأن ال ـم ــرس ــوم،
والهدف من ذلك كان تحديد موعد للنشر ،بعد
تأخر وزارة الداخلية في ذلك».
يــأتــي كــل ذل ــك بـعــدمــا أوك ــل الــرئـيــس عــون
الى اللواء إبراهيم مهمة التدقيق في األسماء
الواردة في مرسوم التجنيس ،بعد االعتراض
عليها ،حيث تم االتفاق على حصول األخير
على نسخة من المرسوم لنشرها ،بالتزامن
مع إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة
هدفها التحقيق في المرسوم.
الديمقراطي»،

إلــى ذلــك ،أكــد رئيس «اللقاء
النائب السابقوليد جنبالط ،أنــه سيتوجه
نهاية األسبوع إلى المملكة العربيةالسعودية

قائد الجيش العماد جوزيف عون متفقد ًا لواء المشاة الثالث وفوج الحدود البرية في
البقاع أمس (الوكالة الوطنية)
مــع وف ــد ،تلبية لــدعــوة رسـمـيــة مــن الــديــوان
الملكي .وأشار جنبالط ،في حديث تلفزيوني
أمس ،الى أنه «سيلتقي الملك السعودي سلمان

بن عبدالعزيز» ،الفتا إلى أن «زيارة المملكة هي
استكمال للعالقات التاريخية بينالمختار ة
والسعودية».

فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،أنـهــى مــديــر األم ــن الـعــام
السابق ،النائب جميل السيد ،أمــس ،إفادته
أمام المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في
قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق الراحل
رفـيــق الـحــريــري ،أم ــس ،وذل ــك بعدما تراجع
االدعاء وممثلو المتضررين عن طرح أسئلة
عليه ،السيما أنه كان قد هدد باالنسحاب من
الجلسة إذا طــرح هــؤالء أسئلة عليه قبل أن
تعطيه المحكمة الحق في الكالم.
واتهم السيد االدعاء وممثلي المتضررين
بأنهما أخفيا أدلة ،وعملوا مع شهود الزور
وتسببوا في زجه بالسجن  4سنوات.
ّ
ورد جنبالط على ما أدلى به السيد أمام
الـمـحـكـمــة ،وق ــال فــي تـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر»
أمــس« :يا سيادة اللواء جميل السيد .شكرا
على وصفي بالمجنون بعد محاولة اغتيال
مروان حمادة ،والحقا بعد اغتيال الحريري.
أذكــركــم بأنني مــازلــت مجنونا .لقد دخلوا
على دم كمال جنبالط وخرجوا على دم رفيق
الحريري .وهل لي أن أذكركم بأن بشار األسد
صديقكم اغتال شعبا بأسره ،أال وهو الشعب
السوري»؟

خطة أممية للحل في اليمن تقترح
تشكيل «حكومة مكونات»
ذك ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدران وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت
مـ ـس ــودة أن خ ـط ــة ل ـل ـس ــام فــي
اليمن وضعتها األمم المتحدة
تــدعــو الـحــوثـيـيــن إل ــى التخلي
ع ـ ــن ال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة
مـ ـق ــاب ــل وقـ ـ ــف ح ـم ـل ــة ال ـق ـصــف
ا ل ـتــي يشنها عليهم التحالف
ب ـق ـيــادة ال ـس ـعــوديــة ،بــاإلضــافــة
إلى التوصل التفاق على تشكيل
حـكــومــة انـتـقــالـيــة تـضــم جميع
المكونات.
ول ــم يـتــم اإلع ــان عــن الخطة
بعد ،وقد تدخل عليها تعديالت،
وه ـ ــي أحـ ـ ــدث الـ ـجـ ـه ــود إلن ـه ــاء
الحرب األهلية المستمرة منذ
ثالث سنوات في اليمن ،والتي
سببت واحدة من أسوأ األزمات
اإلنسانية على مستوى العالم.

وأظـ ـه ــرت مـ ـس ــودة لـلــوثـيـقــة
اطلعت عليها «رويترز» وأكدها
م ـصــدران مـطـلـعــان ،أن ــه «يجب
أن تـسـلــم األطـ ـ ــراف الـعـسـكــريــة
الـتــي ال تتبع الــدولــة األسلحة
الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك
الصواريخ البالستية بطريقة
منظمة ومخططة» ،مضيفة« :لن
تستثنى أي جماعات مسلحة
من نزع السالح».
وأكد المصدران اللذان طلبا
ع ـ ــدم ن ـش ــر اس ـم ـي ـه ـمــا أن ه ــذه
الصياغة تشمل الحوثيين.
وتضم الوثيقة خططا إلنشاء
ُ
حـكــومــة انـتـقــالـيــة «تـمـثــل فيها
المكونات السياسية بالدرجة
الكافية» ،في حين يمثل إيماءة
للحوثيين على ما يبدو الذين

ال يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء
دون الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ح ـكــومــة
مستقبلية.
وقال أحد المصدرين« :النية
هـ ــي ربـ ـ ــط ال ـ ـجـ ــوانـ ــب األم ـن ـي ــة
بالسياسية بدءا بوقف القتال...
ثم االنتقال نحو سحب القوات
وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ربما يكون هــذا الهدف األخير
هو األصعب».
ووض ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة الـ ـخـ ـط ــة
مبعوث األمم المتحدة الخاص
مارتن غريفيث المقرر أن يطرح
«إطـ ــار عـمــل لـلـمـفــاوضــات» في
اليمن بحلول منتصف يونيو.
ورحب مسؤول حوثي بحذر
بجهود األمم المتحدة ،ووصف
وق ـ ــف إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ب ــأن ــه أول

سفير الكويت
يحضر إفطار ترامب

حضر سفير الكويت في واشنطن،
الشيخ سالم عبدالله الجابر الى
جانب  50مدعوا بينهم سفراء دول
إسالمية ،مأدبة اإلفطار التي دعا
اليها الرئيس األميركي دونالد
ترامب مساء أمس األول.
وفي كلمة خالل املأدبة ،قال ترامب:
"لكل منكم وملسلمي العالم أجمع:
رمضان مبارك" ،مضيفًا" :في
تجمعنا هذا املساء نكرم تقليدًا
مقدسًا ألحد أديان العالم العظيمة
واإلفطار مناسبة تتجمع فيها
العائالت واألصدقاء لالحتفال
برسالة سالم خالدة وواضحة
ومحبة" .وأشار الى عالقات
الصداقة والتعاون املتجددة
التي أقامتها الواليات املتحدة
مع شركائها املهمني من جميع
أنحاء الشرق االوسط ،مؤكدا أنه
"من خالل العمل معا فقط يمكننا
تحقيق مستقبل حافل باألمن
واالزدهار للجميع".

السعودية :اإلعدام لـ «خلية
إيرانية» خططت الغتياالت

أصدرت املحكمة الجزائية
املتخصصة في السعودية ،أمس
األول ،حكمها بإعدام  4أشخاص
كونوا خلية إرهابية تابعة إليران،
وخططوا الغتيال شخصيات
بارزة .ونقل تلفزيون اإلخبارية
السعودي أن "اإلرهابيني املحكوم
عليهم باإلعدام تدربوا في
معسكرات بإيران".

السعودية واإلمارات تعتمدان
«استراتيجية العزم» للتكامل

أعلنت اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة
أمس ،اعتماد استراتيجية مشتركة
للتكامل بني البلدين اقتصاديا
وتنمويا وعسكريا أطلق عليها
اسم "استراتيجية العزم".
وذكرت وكالة األنباء السعودية
أن االستراتيجية تتضمن 44
مشروعا عمل على إعدادها 350
مسؤوال يمثلون  139جهة حكومية
وسيادية وعسكرية من البلدين
على مدى  12شهرا .وتتوزع تلك
املشروعات على ثالثة محاور
رئيسة هي املحور االقتصادي
واملحور البشري واملعرفي واملحور
السياسي واألمني والعسكري.
وجاء اإلعالن عن االستراتيجية
بالتزامن مع انعقاد االجتماع
األول ملجلس التنسيق السعودي
 اإلماراتي في جدة مساء امساألول ،برئاسة ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعودي األمير محمد بن سلمان
وولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة الشيخ
محمد بن زايد.

وزير مغربي يستقيل
بعد مشاركته بتظاهرة

تنص على تخلي الحوثيين عن السالح وانسحابهم من المدن
لـبـنــة ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول ل ـ ــ»روي ـ ـتـ ــرز»:
«تفاؤلنا سيتحدد بمدى جدية
واحترام األطراف األخرى لدور
األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة» ،م ـش ـيــرا إلــى
أن اتـ ـف ــاق ــات ال ـه ــدن ــة ال ـســاب ـقــة
قــد فشلت .وألـمــح وزيــر الدولة
اإلم ــارات ــي لـلـشــؤون الخارجية
أنور قرقاش إلى رغبة أبوظبي
في دعم جهود غريفيث.
وق ــال قــرقــاش« :م ــن الناحية
السياسية هناك ضــرورة لدعم
جهود األمم المتحدة .سيعني
هــذا انتقاال في نهاية المطاف
إل ــى ن ـظــام سـيــاســي جــديــد في
الـ ـيـ ـم ــن .مـ ــن الـ ــواضـ ــح فـ ــي ظــل
جهود األمم المتحدة أن العملية
العسكرية والسياسية تنطوي

سلة أخبار

جانب من مدينة عدن الساحلية التي تضررت باإلعصار األخير (أ ف ب)
عـلــى ان ـس ـحــاب الـحــوثـيـيــن من
المراكز الحضرية».
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــزور غـ ــري ـ ـف ـ ـيـ ــث ح ــالـ ـي ــا
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة سـ ـعـ ـي ــا ل ـل ـت ــوص ــل
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق م ـن ـف ـصــل ل ـت ـفــادي
ه ـج ــوم ع ـل ــى م ـي ـن ــاء ال ـح ــدي ــدة
االستراتيجي.
وتهدف خطة السالم األوسع،
ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،إلـ ــى ال ــوص ــول
إلــى وقــف إطــاق النار سريعا،
والـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ــى ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـش ــائ ـك ــة فـ ــي وق ــت
الحق.

وت ـ ـ ـنـ ـ ــص مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة الـ ـخـ ـط ــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع ق ـض ــاي ــا
م ـثــل الـعـمـلـيـتـيــن الــدس ـتــوريــة
واالنتخابية والمصالحة بين
األطراف فيما بعد ضمن جدول
عمل لالنتقال السياسي.
وتدعو المسودة إلى إنشاء
حكومة انتقالية شاملة يقودها
ُ
رئيس وزراء متفق عليه «تمثل
ف ـي ـهــا الـ ـمـ ـك ــون ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
بالدرجة الكافية».
وال تقدم الخطة المزيد من
التفاصيل عن الكيفية التي قد

ُيـمـثــل بـهــا الـحــوثـيــون فــي تلك
الحكومة االنـتـقــالـيــة .ويشرف
مـجـلــس ع ـس ـكــري وط ـنــي على
خ ـط ــوات «ان ـس ـح ــاب تــدريـجــي
للجماعات المسلحة من مناطق
معينة» وتسليم األسلحة بما
في ذلك الصواريخ البالستية.
وأجـ ـ ــريـ ـ ــت آخ ـ ـ ــر ج ـ ــول ـ ــة مــن
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـتـ ــي تــدع ـم ـهــا
األمــم المتحدة بين الحوثيين
والحكومة اليمنية في الكويت
في أغسطس عام .2016
(واشنطن  -رويترز)

طلب وزير الشؤون العامة
والحكامة املغربي ،لحسن
الداودي ،إعفاءه من منصبه ،على
خلفية جدل كبير أثارته مشاركته
في احتجاج على مقاطعة
منتجات شركة الحليب املغربية
الفرنسية "سنترال دانون" .وأصدر
حزب العدالة والتنمية ،الذي يقود
االئتالف الحكومي في املغرب،
بيانا ربط فيه هذه االستقالة
بتداعيات ظهور الداودي في وقفة
احتجاجية في الرباط نظمها
الثالثاء املاضي ،عمال الشركة
للمطالبة بوقف حملة املقاطعة.
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البرلمان العراقي يربك المشهد والقوى تنقسم حول إعادة العد

ً
المالكي وعالوي والنجيفي األكثر حماسا لقرار النواب بشأن االنتخابات ...والصدر والعامري أبرز الرافضين
تتسارع التطورات في العراق
بعد قرار البرلمان إعادة الفرز
اليدوي لكل نتائج االنتخابات.
وسادت حالة من االرتباك
والترقب بانتظار أي تغيير
محتمل في النتيجة قد ينعكس
على موازين القوى ،وقد يحول
الخاسرين إلى رابحين أو يعيد
هندسة البرلمان بطريقة
تعقد التوصل إلى الكتلة األكبر
المخولة تسمية رئيس جديد
للحكومة.

مقتل  20في انفجار
مستودع سالح داخل
مسجد في مدينة
الصدر

أرب ـ ـ ـ ــك ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
ال ـع ــراق ــي ،أم ــس األول ،الـ ــذي أل ــزم
بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،وع ـ ــزل
المفوضية المستقلة لالنتخابات
عن الملف لمصلحة القضاء األعلى،
المشهد السياسي العراقي وقسم
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ـعــراق ـيــة بين
ً
مؤيد ومعارض خالطا األوراق.

الصدر
ورف ــض زعـيــم الـتـيــار الـصــدري
الداعم الئتالف "سائرون" الذي فاز
بالمرتبة األول ــى فــي االنتخابات
الـ ـت ــي ج ـ ــرت فـ ــي  12مـ ــايـ ــو ،قـ ــرار
البرلمان بإعادة فرز كل األصوات
في كل العراق.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر جـ ـعـ ـف ــر ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي
الـمـتـحــدث بــاســم ال ـصــدر ،إن قــرار
الـ ـب ــرلـ ـم ــان "غـ ـي ــر دسـ ـ ـت ـ ــوري ألن ــه
مخالف للمادة التاسعة عشرة من
الدستور ،والسبب أن سريانه كان
بأثر رجعي".
وأكــد الـمــوســوي ،أن كتلته تقر
بوجود بعض التالعب في بعض
المحافظات وكان يجب معالجتها
وفــق السياق القانوني عن طريق
الـ ـنـ ـظ ــر ب ــالـ ـطـ ـع ــون ،ال أن "يـ ـق ــوم
البرلمان والحكومة بالهيمنة على
سلطة القضاء العراقي".

العامري
وف ـ ــي م ــوق ــف م ـش ــاب ــه ل ـمــوقــف
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،اعـ ـتـ ـب ــر زع ـ ـيـ ــم ت ـح ــال ــف
الفتح هادي العامري ،أن "القضاء
يجب أن يكون الفاصل لموضوع

االنتخابات وما حدث ،ونحن ضد
أي قــرار يصدر لمنع السفر بحق
أي ش ـخ ـص ـيــة مـ ــن ال ـم ـف ــوض ـي ــة"،
ف ــي إش ـ ــارة قـ ــرار إدارة ال ـج ــوازات
والجنسية ،التي قامت بمنع سفر
رئـ ـي ــس ال ـم ـف ــوض ـي ــة وأع ـض ــائ ـه ــا
ومديريها العامين ومعاونيهم.
في المقابل ،أعلن ائتالف دولة
ال ـقــانــون بــزعــامــة نـ ــوري الـمــالـكــي
ً
تأييده لمقررات البرلمان ،داعيا الى
االلتزام الكامل بالقوانين ،والتأكيد
على ضرورة بذل الجهود لحماية
ً
ً
عملية الـعــد الـيــدوي أمنيا وفنيا
ً
حـتــى ال تـقــع الـعـمـلـيــة م ـج ــددا في
االبتزاز والتزوير.

عالوي

القضاء األعلى
في غضون ذلــك ،قــال المتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
األعـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق الـ ـق ــاض ــي

عراقيون يتفقدون مكان االنفجار في منازلهم بمدينة الصدر أمس األول (أ ف ب)
عـبــدالـسـتــار ال ـب ـيــرقــدار ،أم ــس ،في
ً
ب ـيــان ص ـحــافــي ":ت ـن ـف ـيــذا لـقــانــون
البرلمان بالتعديل الثالث لقانون
االنتخابات لسنة  ،2018قرر رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى دعـ ــوة
أعضاء مجلس القضاء األعلى كافة
لالجتماع صباح يوم األحد المقبل
لتسمية القضاة الذين سوف يتم
انـتــدابـهــم للقيام بــأعـمــال مجلس
المفوضين واإلشراف على عملية

إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وت ـس ـم ـيــة ال ـق ـضــاة
الــذيــن ســوف يتولون مهمة إدارة
مكاتب مفوضية االنـتـخــابــات في
المحافظات".
وأضــاف البيرقدار ،أنــه سيتم
"تشكيل لجنة من رئيس االدعاء
الـ ـع ــام ورئـ ـي ــس ه ـي ـئــة اإلش ـ ــراف
الـ ـقـ ـض ــائ ــي وأح ـ ـ ـ ــد ال ـم ـش ــرف ـي ــن
ً
القضائيين لــانـتـقــال ف ــورا إلــى

تركيا تؤجل ملء سد «إليسو»
قــال وزيــر الغابات والمياه التركي ويسل أر أوغلو،
أمس ،إن الرئيس رجيب طيب إردوغان أمر بتأجيل ملء
سد "إليسو" على نهر دجلة حتى يوليو المقبل.
جــاء ذلــك فــي تصريحات أدلـهــا بها الــوزيــر التركي،
لوكالة أنباء األنــاضــول ،تطرق فيها إلى لقائه بنظيره
العراقي لدى زيارته العاصمة أنقرة ،عام .2017
ولفت أر أوغلو ،إلى أن تركيا كانت تخطط لملء السد
في الظروف العادية العام الفائت ،لكن الحكومة العراقية
طلبت تأخير ذلك إلى  ،2018بسبب الجفاف الذي ضرب

ً
البالد ف ــي ،2017موضحا أن تركيا وافقت على الطلب
وأجلت مــلء السد حتى األول من يونيو  ،2018وبــدأت
فــي ذل ــك ال ـتــاريــخ بــالـحـفــاظ عـلــى الـمـيــاه بـشـكــل جزئي
ً
وليس كليا.
وأضـ ــاف ال ــوزي ــر ال ـتــركــي" :ول ـكــن الــرئـيــس إردوغـ ــان،
قبل أيام ،طلب تأخير موعد ملء السد حتى أول يوليو
المقبل بقوله" :ال يمكن حبس المياه في رمضان" ،ولذلك
ً
قمنا بفتح البوابات مجددا ،ونقدم المياه للعراق وحتى
المزيد من المياه.

وتابع آر أوغلو ،أن تركيا عانت من جفاف عام ،2014
ومع ذلك واصلت منح المياه للعراق وسورية رغم ذلك،
ً
مشددا ،على أن سد أليسو ،أقيم بهدف توليد الطاقة.
وكان وزير الموارد المائية العراقي ،حسن الجنابي،
قال األحد الماضي ،إن تركيا خالفت اتفاقات التنسيق
المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد
"إليسو" الذي أقامته تركيا على مجرى نهر دجلة ،مما
أدى لنقص منسوب المياه في النهر.
(أنقرة  -وكاالت)

م ـب ـن ــى م ـف ــوض ـي ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة
للقضاء بموجب قانون التعديل
الـ ـث ــال ــث لـ ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
وات ـخ ــاذ ك ــل اإلج ـ ـ ــراءات الــازمــة
للمحافظة على صناديق االقتراع
ً
واألجهزة" ،موضحا ،أنه "بصدور
قانون تعديل قانون االنتخابات
يـتــوقــف عـمــل الـهـيـئــة القضائية
لالنتخابات المختصة بالنظر
في الطعون المقدمة على نتائج
الـ ـع ــد وال ـ ـفـ ــرز اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي إل ــى
حين حسم إجراءات العد والفرز
اليدوي وتقديم الطعون الجديدة
بخصوصها بالنظر لحساسية
المهمة الموكلة للقضاء بموجب
الـقــانــون الـمــذكــور وبغية إعطاء
رس ـ ــال ـ ــة طـ ـم ــأن ــة ل ـ ـل ـ ــرأي الـ ـع ــام
ول ـج ـم ـيــع ال ـم ـت ـنــاف ـس ـيــن ول ـعــدم
السماح ألي جهة كانت بمختلف
مسمياتها من التدخل أو محاولة
التأثير على عمل القضاء".

تفجير
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـع ــرض ــت مــدي ـنــة
ال ـص ــدر م ـســاء أم ــس األول ،إلــى

ً
انفجار أدى إلى مقتل  20شخصا
وإصابة أكثر من  110آخرين.
وقال متحدث من وزارة الداخلية
فــي بـيــان ،إن الـحــادث وقــع نتيجة
ان ـف ـجــار م ـس ـتــودع لـلــذخـيــرة ،وإن
ً
ق ـ ــوات األم ـ ــن ف ـت ـحــت تـحـقـيـقــا في
ً
الواقعة .وأوضــح المتحدث طالبا
عدم ذكر اسمه ،أن الذخيرة كانت
مـخــزنــة فــي مسجد وإن االنـفـجــار
وقع خالل نقلها من المسجد إلى
سيارة كانت متوقفة على مقربة.
وفي وقت سابق ،قالت الداخلية
في بيان بثه التلفزيون الرسمي،
إن االنفجار إعتداء "إرهابي" على
ال ـم ــدن ـي ـي ــن وت ـس ـب ــب فـ ــي س ـقــوط
"ش ـ ـهـ ــداء" وم ـص ــاب ـي ــن .ولـ ــم تــذكــر
ً
السلطات تفسيرا للتضارب بين
البيانين.
وأمـ ـ ــر زعـ ـي ــم الـ ـتـ ـي ــار الـ ـص ــدري
م ـق ـت ــدى الـ ـص ــدر تـ ـي ــاره بـتـشـكـيــل
لجنة تحقيق بـمــا بـســات تفجير
مدينة الصدر ،ودعا أهالي المدينة
لتفويت الفرصة على "األعداء".
(بغداد  -وكاالت)

هل يؤثر تصريح جولياني على «قمة سنغافورة»؟ السيسي يكلف مدبولي تشكيل الحكومة
مــع تـســارع االس ـت ـعــدادات لعقد
الـقـمــة الـتــاريـخـيــة فــي سـنـغــافــورة
بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون،
ب ـعــد أق ــل م ــن أسـ ـب ــوع ،ق ــال رودي
جولياني محامي ترامب ،إن الزعيم
ً
ال ـكــوري الـشـمــالــي "تــوســل راك ـعــا"

من أجل عقد القمة بعد أن ألغاها
الرئيس األميركي.
وقللت مصادر من أهمية تصريح
ً
جولياني ،خصوصا أنه ال يحمل أي
صفة رسمية ،مؤكدة أن التصريح لن
ً
ينعكس أبدا على قمة سنغافورة وال
على احتماالت عقدها.

مدريد :حكومة مؤيدة ألوروبا
وتطغى عليها النساء

قدم االشتراكي بيدرو
سانشيز ( 46عاما) ،الذي
وصل إلى السلطة في
إسبانيا ،بعد سقوط المحافظ
ماريانو راخوي ،حكومته
الجديدة ،عارضا فريقا مؤيدا
ألوروبا معظم أعضائه من
النساء.
وتضم الحكومة اإلسبانية
الجديدة  11امرأة و 6رجال،
وهي األكثر أقلية منذ إعادة
الديمقراطية إلى هذا البلد،
إذ ال تستند إال إلى  84نائبا
من أصل  ،350وبالتالي
سيكون عملها رهنا بهامش
المناورة الذي يتركه لها
حزب "بوديموس" اليساري
الراديكالي والقوميون
الباسكيون واالستقالليون
الكتالونيون ،وهم الذين أيدوا
مذكرة حجب الثقة عن راخوي.

«مشاكل غامضة» تعيد
موظفين أميركيين من الصين

تعديل اتفاقية المساعدة األميركية ليصبح هدفها «الحكم الديمقراطي»

لقاء جديد أميركي  -ياباني وتحذيرات من عزل طوكيو

إلى ذلك ،أعلنت كوريا الجنوبية
أمس ،أنها تجري محادثات ثالثية
مع بيونغ يانغ وواشنطن بهدف
التوصل إلى اتفاق في أقــرب وقت
ً
يضع حدا للحرب الكورية.
وأعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي أن
السالم في شبه الجزيرة الكورية

إيطاليا :حكومة كونتي
تتولى مهامها رسميًا

تولى رئيس الوزراء اإليطالي
الشعبوي جوزيبي كونتي
رسميا مهامه ،بعد أن منح
مجلس النواب الثقة لحكومته،
استنادا إلى برنامج يرفض
التقشف ،لكنه ال يرفض
االنتماء الى االتحاد األوروبي.
وبعد أن حصل على الثقة في
مجلس الشيوخ ،نال الثقة في
مجلس النواب بـ 350صوتا،
مقابل  ،236في حين امتنع 35
نائبا عن التصويت ،وتوجه
كونتي ( 53عاما) إلى كندا
للمشاركة في قمة مجموعة
السبع اليوم وغدا.

المالكي

بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أب ـ ـ ــدى زعـ ـي ــم ائ ـت ــاف
ال ــوط ـن ـي ــة ب ــالـ ـع ــراق أيـ ـ ــاد ع ــاوي
تــأي ـيــده إلج ـ ــراءات الـحـكــومــة ضد
م ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ودعـ ـ ــا إلـ ــى "ح ـشــد
الجهود لإلسراع بالتصويت على
تعديل قانون االنتخابات ،وتدعيم
قرار مجلس الوزراء".
من جهته ،أبدى رئيس البرلمان
سليم الجبوري والقيادي السني
أث ـي ــل ال ـن ـج ـي ـفــي تــأي ـيــده ـمــا ق ــرار
البرلمان.

سلة أخبار

سيكون في صلب القمة التاريخية
ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة ،وق ـ ــال األس ـب ــوع
الفائت إثر لقائه في البيت األبيض
الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ
شــول "لقد تحدثنا عــن وضــع حد
للحرب الكورية".
وأوض ـحــت الـخــارجـيــة الكورية
الجنوبية أمس ،أن سيول ستدير
ً
ً
م ــرك ــزا ص ـحــاف ـيــا ف ــي سـنـغــافــورة
األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل يـشـمــل وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة
واألجنبية ،ما يزيد التكهنات حول
مجيء الرئيس الـكــوري الجنوبي
مون جاي إن إلى القمة.
ً
ً
لكن مسؤوال كبيرا في الرئاسة
الكورية الجنوبية أكد ان احتمال
ع ـقــد ق ـمــة ثــاث ـيــة ف ــي سـنـغــافــورة
ضعيف ألن ترامب أوضــح ان قمة
ال ـث ــاث ــاء ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون األولـ ــى
ضمن سلسلة من القمم.
واستقبل تــرامــب أم ــس ،رئيس
الوزراء الياباني شينزو آبي الذي
يحاول إسماع صوته في الحراك
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـك ـث ـي ــف الـ ـج ــاري
حول شبه الجزيرة الكورية .وشدد
آب ــي ع ـنــد م ـغ ــادرت ــه طــوك ـيــو على
أن الـهــدف مــن زيــارتــه هــو تنسيق
مقاربته بشكل "وثيق" مع اإلدارة
األميركية.
لكنه اشترط بوضوح "لنجاح"
ق ـم ــة سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ت ـح ـق ـي ــق ت ـق ــدم
م ـ ـل ـ ـمـ ــوس فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـلـ ــف الـ ـ ـن ـ ــووي
ً
والصاروخي وأيضا حول الرعايا
الـ ـي ــاب ــانـ ـيـ ـي ــن الـ ـمـ ـخـ ـط ــوفـ ـي ــن فــي
كــوريــا الـشـمــالـيــة فــي سبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي.
وي ـ ـق ـ ــول ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد إرمـ ـيـ ـت ــاج
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ــرفـ ـي ــع ال ـس ــاب ــق
ف ــي ادارة جـ ــورج ب ــوش االبـ ــن ،إن
هـ ـن ــاك م ـخ ــاط ــر ف ـع ـل ـيــة بـ ــأن تـجــد
اليابان نفسها "معزولة" بعد قمة
سنغافورة.
وحذر ارميتاج" :ال بد بأي ثمن
تـ ـف ــادي ف ــك ارتـ ـب ــاط أمـ ــن ال ـيــابــان
بــالــواليــات الـمـتـحــدة" ألن هــذا هو
ه ــدف الـصـيــن وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
مـنــذ زمــن وال يمكننا الــوقــوع في
هذا الفخ الخطير".
وف ــي ج ـن ـيــف ،دع ــا م ـق ــرر األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ــى ك ــوري ــا ال ـشـمــال ـيــة
بيونغ يانغ توماس اوخيا كينتانا
إلى إصــدار "عفو" يسمح باإلفراج
عن "مئات السجناء" في سياق قمة
ترامب  -كيم التاريخية.
ورأى أن خطوة مماثلة "ستكون
إش ــارة مهمة مــن الـحـكــومــة بشأن
إرادتـ ـه ــا ف ــي الـ ـت ــزام م ـب ــادئ األم ــم
المتحدة لحقوق اإلنسان".
(واشنطن  -جنيف  -وكاالت)

•

القاهرة ـ حسن حافظ

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير
اإلسكان في الحكومة المستقيلة مصطفى مدبولي
بتشكيل الحكومة الجديدة.
كانت حكومة شريف إسماعيل قدمت استقالتها
فــي وقــت ســابــق مــن األس ـبــوع ال ـجــاري بعدما أدى
الـسـيـســي الـيـمـيــن الــدس ـتــوريــة لــوالي ـتــه الــرئــاسـيــة
الثانية.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن مــدبــولــي س ـبــق وتــولــى
منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء ألسابيع أثناء
خضوع إسماعيل للعالج في ألمانيا قبل أشهر.
وأشرف مدبولي بصفته وزيرا لإلسكان على أهم
المشاريع القومية التي دشنها السيسي خالل فترة
رئاسته األولى.
ً
ً
الى ذلك ،أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا،
أم ــس ،بــالـمــوافـقــة عـلــى الـتـعــديــل الـعــاشــر التفاقية
المساعدة بين حكومتي مصر والواليات المتحدة
األميركية.
ويتعلق التعديل بـمـبــادرات اإلدارة الحكومية
وبرنامج المشاركة الموقع في القاهرة في سبتمبر
الماضي ،ووافق عليه البرلمان المصري في جلسة
 23أبــريــل الـمــاضــي ،عـلــى أن تـقــوم كــل مــن الــوكــالــة

األم ـيــرك ـيــة لـلـتـنـمـيــة ال ــدول ـي ــة ووزارة االسـتـثـمــار
والتعاون الدولي المصرية بــإدارة االتفاق والعمل
على تنفيذه.
وبحسب المنشور في الجريدة الرسمية المصرية،
فقد تضمن التعديل النص على أن هدف المساعدات
األميركية هو الحكم العادل والديمقراطي ،لذا يتفق
الطرفان على "العمل معا على األنشطة في مجاالت
سـيــادة الـقــانــون والحكم الرشيد لحقوق اإلنـســان
والمنافسة السياسية والمجتمع المدني" ،وتمت
زي ـ ــادة ال ـم ـس ــاع ــدات األم ـيــرك ـيــة الـمـخـصـصــة لـهــذا
البرنامج مــن  115مليون دوالر إلــى  119مليونا،
بحسب التعديل الجديد.
وتتناول االتفاقية العمل على "خلق قطاع قانوني
ومؤسسات قضائية نزيهة أكثر كفاء ة وفعالية"،
و"تحسين البيئة القانونية وإدارة االنتخابات"،
و"زي ــادة وعــي المواطنين بالعمليات السياسية"،
و"تـعــزيــز ال ـقــدرة الـمــؤسـســة عـلــى معالجة قضايا
حقوق اإلنسان" ،و"تعزيز قدرات المجتمع المدني
لحماية الفئات المهمشة مــن الـسـكــان" ،فضال عن
التعامل ومـنــع كــل أشـكــال العنف ضــد ال ـمــرأة ،لذا
سـتـعـمــل االت ـفــاق ـيــة عـلــى ت ــدري ــب ع ــدد م ــن الـقـضــاة
وأعضاء المنظومة القضائية ومسؤولي االنتخابات
في برنامج المعونة األميركية.

أعلنت وزارة الخارجية
األميركية أنها أجلت موظفين
في الصين يعانون عوارض
صحية غامضة ،شبيهة بتلك
التي أصيب بها موظفون
آخرون في كوبا العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن "عددا من
األشخاص" الذين يعملون في
السلك الدبلوماسي األميركي
بالصين أعيدوا الى الواليات
المتحدة للخضوع لفحوص
طبية اكثر دقة .وكان 24
دبلوماسيا أميركيا وأفراد
عائالتهم العام الماضي
ضحايا "هجمات" غامضة
سببت لهم إصابات تشبه
الصدمات الدماغية.

االنتخابات التركية تنطلق في الخارج
وإردوغان يواجه معارضة شرسة
بدأت ،أمس ،عملية التصويت في االنتخابات
البرلمانية والرئاسية التركية في المعابر الحدودية
وفي الخارج ،ومن المنتظر أن يشارك فيها أكثر من
 3ماليين ناخب تركي عبر  123مركزا انتخابيا
في  60دولة.
وشهد مطارا اتاتورك وصبيحة غوكجن في
اسطنبول اقباال من الناخبين األتراك المقيمين في
الخارج على التصويت في الصناديق االنتخابية
المعدة لهذا الغرض في المطارين.
كما شهدت المعابر الحدودية البرية لتركيا
مــع بـلـغــاريــا ،قــابــي كــولــة ودره ك ــوي ،والـيــونــان،
وإيبصاال ،بدء عملية التصويت بالنسبة لالتراك
القادمين من الخارج عبر البر.
ومن المقرر ان تنتهي عملية االقتراع في المعابر
الحدودية التركية في  24الشهر الجاري.
كما توجه الناخبون األتراك في ألمانيا والنمسا
وفــرنـســا منذ صـبــاح أم ــس ،إل ــى مــراكــز االق ـتــراع
التابعة للبعثات التركية ،للتصويت.
وسيتمكن المغتربون األتراك من التصويت في
 13مركزا انتخابيا للقنصليات العامة في ألمانيا،
و 3مراكز في النمسا ،و 6مراكز في فرنسا.
وتستمر عملية الـتـصــويــت فــي االنـتـخــابــات
التركية بالخارج حتى  19الجاري ،من التاسعة
صباحا حتى التاسعة مساء.
وسيتم نقل ا لـبـطــا قــات االنتخابية إلى
الداخل التركي بعد انتهاء عملية االقتراع
في الخارج ،وحفظها في غرفة خاصة إلى

حين انتهاء اقتراع الداخل يوم  24يونيو.
وفي حال اللجوء الى جولة ثانية في االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ،سـيـكــون بــإم ـكــان الـنــاخـبـيــن االتـ ــراك
التصويت في المعابر الحدودية اعتبارا من 30
الجاري حتى  4يوليو المقبل.
وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية
مبكرة في الـ  24من الشهر الحالي يتنافس فيها
 6مرشحين.
ومـ ـن ــذ ب ـ ـ ــروزه ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة الـسـيــاسـيــة
ً
التركية قبل أكثر من خمسة عشر عاما ،يراكم
الــرئـيــس رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان االن ـت ـصــارات
االنتخابية ،لكنه يواجه منافسة غير مسبوقة
هذه المرة.
تولى إردوغ ــان الحكم منذ  2003كرئيس
ً
ً
للوزراء أوال قبل أن يصير رئيسا .ورسم خالل
هــذه األع ــوام صــورة السياسي الــذي ال يقهر
ً
ً
محققا فوزا على المعارضة في كل انتخابات.
ورغم أن االنتخابات الرئاسية والتشريعية
ً
تبدو تكرارا لسيناريوات سابقة بالنسبة إلى
إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ،فإن
الـمـعــارضــة تمكنت مــن ت ـجــاوز انقساماتها
وسمت مرشحين يتمتعون بالكاريزا لجذب
الناخبين.
ً
ينطبق ه ــذا األم ــر خـصــوصــا عـلــى محرم
ان ـ ـجـ ــه ،م ــرش ــح ح ـ ــزب ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري
االشتراكي الديمقراطي األتاتوركي (علماني).
فهو خطيب مفوه ينافس إردوغان من تجمع

ً
الــى آخــر مـقــارعــا إيــاه فــي "لعبته" المفضلة:
اسـتـفــزاز مشاعر الجماهير وإي ـقــاظ النزعة
القومية.
وثمة مرشحة معارضة أخرى يحسب لها
حساب هي ميرال اكشينار ،وزيــرة الداخلية
ال ـســاب ـقــة ،ال ـت ــي اس ـس ــت ح ــزب "ايـ ــي ب ــارت ــي"
الناشئ (الحزب الصالح).
ً
كذلك ،شكلت االحــزاب المعارضة تحالفا
لمواجهة إردوغان في االنتخابات التشريعية.
وقــالــت اصـلــي ايــدنـتـسـبــاس الـخـبـيــرة في
الـمـجـلــس األوروب ـ ـ ــي ل ـل ـعــاقــات ال ــدول ـي ــة إن
"المعارضة تظهر للمرة األولى درجة معينة
من التنسيق والوحدة" ،معتبرة أنها قد تكون
قادرة على "تحقيق فوز" في البرلمان.
وفي رأيها أن حزب العدالة والتنمية "قلل
من أهمية" انجه الذي يتناقض أسلوبه الفظ
مــع الـخـطــاب ال ـهــادىء لرئيس حــزب الشعب
الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو الــذي لم
ينجح البتة في مقارعة الرئيس التركي.
ً
وأضافت "يواجه إردوغــان اآلن شخصا ال
يستسلم بسهولة والناس يستمعون إليه".
ث ـمــة ت ـحــد آخ ــر ي ــواج ــه الــرئ ـيــس ال ـتــركــي.
ً
فبعدما صنع شعبيته معوال على االزدهــار
االق ـت ـصــادي ال ــذي سـجــل فــي الـعـقــد األخ ـيــر،
ً
باتت الظروف راهنا أكثر صعوبة مع تدهور
فــي قيمة الـلـيــرة الـتــركـيــة وازدي ـ ــاد كبير في
التضخم.

ةديرجلا
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رياضة

ً
ً ً
حمدي مديرا فنيا للسماوي ...وحمادة مستشارا

الغريب :السالمية جاهز ألكبر نقلة مالية في تاريخه
أحمد حامد

المدرب يملك
سيرة ذاتية
مميزة وفي
 ٢٠١٦حقق
الدوري
الجزائري مع
اتحاد العاصمة
نادي السالمية

أعلن نادي السالمية تعاقده مع المدرب الفرنسي من
أصول جزائرية ميلود حمدي ،لقيادة الفريق األول لكرة
القدم ،خلفا للمدرب عبدالعزيز حمادة.
وق ــال ن ــادي السالمية ،على "تــويـتــر" ،إن حـمــدي (46
عاما) وقــع عقدا لمدة موسم لقيادة السماوي ،على أن
يتولى المدرب السابق للفريق عبدالعزيز حمادة مهمة
المستشار الفني للسالمية.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـت ـعــاقــد م ــع ح ـم ــدي جـ ــاء ألن ال ـم ــدرب
يملك سيرة ذاتية مميزة ،حيث حقق الدوري الجزائري
مــع اتـحــاد الـعــاصـمــة مــوســم  ،2016وق ــاد نـفــس الفريق
لنهائي دوري أبطال إفريقيا ،الذي خسره أمام مازمبي
الكونغولي.
وسبق لحمدي أن قاد االتفاق السعودي موسم ،2014
 ،2015كما درب في الدوري المغربي فريق نهضة بركان.
وف ـي ـمــا ي ـخــص تـعـيـيــن الـ ـم ــدرب ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـمــادة
مستشارا فنيا ،قال رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف
إنه اجتمع مع مدرب الفريق عبدالعزيز حمادة ،الذي أبدى
رغبته في االبتعاد عن الفريق.
وأض ــاف الـيــوســف ان ادارة الـســالـمـيــة ثمنت جهود
حـمــادة ،كونه من ابناء الـنــادي المخلصين ،وتمنت له
التوفيق ،الفتا الى ان ادارة السالمية أسندت إلى حمادة
مهمة المستشار الفني للفريق ،حرصا على تواجده داخل
أسوار النادي وليس االبتعاد النهائي.

ً
األزرق في المركز الـ  159عالميا

م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أع ـلــن جـ ــواد ال ـغــريــب رئ ـيــس لجنة
االستثمار بنادي السالمية انطالق مشروع االستثمار
ً
رسميا بالنادي ،بعد جهود كبيرة امتدت إلى  3سنوات
ت ــم خــال ـهــا االن ـت ـه ــاء م ــن ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـتــراخ ـيــص
ال ـخــاصــة ب ــإق ــرار االس ـت ـث ـمــار بــال ـنــادي بـمــوافـقــة جميع
ً
ً
الجهات الحكومية ،مؤكدا أن النادي بات جاهزا ألكبر
نقلة مالية في تاريخه ،خالل الفترة المقبلة ،بعد االنتهاء
من كل تفاصيل هذا الملف.
وأشــاد الغريب بتعامل الجهات المعنية خالل فترة
إعداد ملف النادي ،ومنها الهيئة العامة للرياضة ،وبلدية
الـكــويــت ،بـعــد أن تــم اعـتـمــاد المخططات والـمـســاحــات
المعمارية المخصصة لذلك.
كما توجه بالشكر إلى جميع أعضاء لجنة االستثمار
بنادي السالمية ،خصوصا الشيخة عواطف اليوسف،
ع ـلــى دع ـم ـهــا ال ـم ـت ــواص ــل ل ـل ـم ـلــف ،والـ ــوقـ ــوف ع ـلــى كل
الـمـسـتـجــدات خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة ،ومـتــابـعــة جميع
الخطوات بكل تفاصيلها.
وأوص ـ ــل ال ـغــريــب الـشـكــر إل ــى مـجـلــس إدارة ال ـنــادي
برئاسة الشيخ تركي اليوسف على دعمه الكبير للملف
منذ بداية تجهيزه حتى االنتهاء من كل تفاصيله.
وأعلن الغريب أنه تم اعتماد المساحات المخصصة
ً
لالستثمار بمعدل  10آالف متر ،الفتا إلى أنه تم االتفاق
ً
مبدئيا ،بشكل قانوني ،مع إحدى الشركات االستثمارية

ً
الستغالل نحو  7آالف متر ،ومن المنتظر أن يعلن رسميا
االت ـفــاق وتــوقـيــع الـعـقــود خ ــال الـفـتــرة المقبلة ،بينما
ستطرح الثالثة آالف متر المتبقية خالل الفترة المقبلة
أمــام المستثمرين من خــال مــزايــدات عبر إعــانــات في
ً
الصحف الرسمية ،ووفقا لالجراءات القانونية.
يــذكــر أن لـجـنــة االس ـت ـث ـمــار بــال ـنــادي تـضــم ك ــا من
الشيخة عواطف اليوسف ،والشيخ يوسف محمد
ال ـص ـبــاح ،وعـبــدالـلـطـيــف ال ـســريــع عـضــو مجلس
إدارة النادي ،والمحامي أحمد العوضي ،وأمير
عبدالوهاب.
وتمنى الغريب أن يكون أعـضــاء اللجنة
بقيادة مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ
تركي اليوسف عند حسن ظــن الجمعية
ً
الـعـمــومـيــة ،م ــؤك ــدا أن "ه ــذا الـعـمــل يعد
ً
ت ـكــري ـمــا ل ـن ــادي ال ـســال ـم ـيــة ،الـ ــذي قــدم
الكثير للجميع ،وجاء اليوم لرد الجميل
لهذا النادي العريق".
وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به
المرحوم الشيخ خالد اليوسف ،الذي بذل
ً
جهودا كبيرة الستثمار مساحات النادي،
واليوم تستكمل مسيرة النجاح التي
بدأها مع محبي النادي.

«الكرة» يحدد موعدي فترة القيد األولى والثانية
●

صـعــد منتخبنا الــوط ـنــي األول ل ـكــرة ال ـق ــدم م ــرك ــزا واحـ ــدا في
التصنيف الشهري الصادر عن االتحاد الدولي (فيفا) ،محتال
المركز ال ــ 159لشهر يونيو بــدال مــن المركز ال ــ 160الــذي
احتله في مايو الماضي.
ورغم تراجعه  7مراكز ،بيد أن المنتخب التونسي حافظ
على تصدره التصنيف عربيا ،حيث جاء في المركز ،21
وتبعه المغربي (ثانيا) في المركز  ،41ثم المصري (ثالثا) في
المركز  ،42وجاء منتخبا الجزائر والسعودية في المركزين
 66و( 67ال ــراب ــع وال ـخــامــس) .وت ـصــدر المنتخب االسـتــرالــي
ترتيب الدول اآلسيوية بعد أن جاء في المركز  ،36تبعه المنتخب
اإليراني في المركز  ،37ثم منتخب كوريا الجنوبية في المركز ،57
ويليه المنتخبان الياباني والسعودي في المركزين  61و.67

حازم ماهر

قـ ـ ــرر اتـ ـ ـح ـ ــاد كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
ت ـ ـحـ ــديـ ــد ف ـ ـ ـتـ ـ ــرات ت ـس ـج ـيــل
ال ــاع ـب ـي ــن ل ـج ـم ـيــع ال ـف ـئ ــات
الـسـنـيــة لـلـمــوســم الــريــاضــي
ا ل ـم ـق ـبــل  ،2019-2018و ح ــدد
االتحاد فترة التسجيل األولى،
مــن  15يوليو إلــى  30أغسطس
الـمـقـبـلـيــن ،إلع ـ ــادة ق ـيــد الــاعـبـيــن
الـمـسـجـلـيــن ف ــي األن ــدي ــة الــريــاضـيــة
وتسجيل الالعبين الجدد (كويتيون،
وغـ ـي ــر ك ــوي ـت ـي ـي ــن ،أو غ ـي ــر م ـح ــددي

الجنسية ،أو محترفون) ،على أن يتم
تخصيص الفترة من  2سبتمبر المقبل
ح ـت ــى  9م ـن ــه إلع ـ ـ ــادة ق ـي ــد الــاع ـب ـيــن
المشطوبين.
كما حــدد االت ـحــاد فـتــرة التسجيل
الـثــانـيــة مــن  2إل ــى  31يـنــايــر المقبل،
وتـ ـ ـك ـ ــون مـ ـفـ ـت ــوح ــة ل ـق ـي ــد ال ــاع ـب ـي ــن
(كــوي ـت ـيــون ،وغ ـيــر كــويـتـيـيــن ،أو غير
محددي الجنسية أو محترفون) ،بينما
قرر االتحاد تسجيل الالعبين البراعم
وال ـص ـغ ــار م ــع ف ـتــح ف ـت ــرة الـتـسـجـيــل
األولى ( 15يوليو) حتى نهاية الموسم
الرياضي المقبل.

م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،تـسـلـمــت أنــديــة
الكويت والعربي والسالمية والنصر
المكرمة األمـيــريــة لسمو أمـيــر البالد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،إثـ ــر فــوزهــا
بالمراكز الثالثة األولى لكأس سموه.
وق ـ ــام ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
االتحاد أحمد العنزي ،واألمين العام
لــات ـحــاد د .مـحـمــد خ ـل ـيــل ،وأع ـض ــاء
م ـج ـلــس اإلدارة ص ـب ـيــح أب ـ ــل ،ومـعــن
الرشيد ،وعبدالحميد الكندري ،وعلي
الديحاني ،وأحمد عجب ،وفهد الهمالن
بتسليم المكرمة األميرية للفرق الفائزة
مساء أمس األول بمقر االتحاد.

الخباز يعتذر عن منتخب السلة بسبب الشارة
●

جابر الشريفي
ت ـقــدم الع ــب نـ ــادي ال ـكــويــت لـكــرة
الـسـلــة حـسـيــن ال ـخ ـبــاز بــاع ـتــذاره
عن عدم االستمرار مع المنتخب
الوطني ،الذي يستعد للمشاركة
في بطولة تركيا الودية ،من 15
حـتــى  21ال ـجــاري فــي مدينة
إسطنبول.
وجـ ـ ـ ــاء اعـ ـ ـت ـ ــذار الـ ـخـ ـب ــاز،
ال ـ ــذي يـعـتـبــر م ــن الــاعـبـيــن
االساسيين في "ازرق السلة"،
احتجاجا على طريقة اختيار
قائد المنتخب في البطولة.

وك ــان الـجـهــاز االداري فــي الـفــريــق أبلغ
الالعبين ،خالل االجتماع االول قبل بداية
االس ـت ـعــدادات للبطولة ،أن العــب الجهراء
عبدالعزيز ضاري سيكون قائدا للمنتخب
في البطولة ،األمر الذي أثار اعتراض الخباز
كونه يرى نفسه أحق بشارة القيادة ،ألنه
من الالعبين القدامى في المنتخب ،ومواظب
على حضور التدريبات بصورة يومية.
وأخـ ـب ــر الـ ـخـ ـب ــاز مـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق خــالــد
القالف وزمــاء ه الالعبين بأنه لن يستمر
في الفريق ،احتجاجا على طريقة اختيار
الـقــائــد ،وهــو مــا دفــع زم ــاءه إلــى محاولة
ثنيه عن هذا القرار.
ويحاول مسؤولو المنتخب حل الخالف

ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ــرع وق ـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن
المنتخب سيغادر إلى تركيا االثنين المقبل،
والخباز يعتبر من اهم الركائز في الفريق.
يذكر أن "ازرق السلة" وقع في المجموعة
االولى إلى جانب منتخبات انغوال والعراق
واالردن ،بينما ضمت المجموعة الثانية
م ـن ـت ـخ ـبــات ايـ ـ ــران وال ـك ــام ـي ــرون وأوغـ ـن ــدا
والبحرين.
وتعتبر هذه البطولة المشاركة الخارجية
االولى للمنتخب منذ اكثر من عامين بسبب
االيقاف الخارجي.

القادسية يطلب ناصر من كاظمة
خاطب نادي القادسية نظيره كاظمة بشأن الحصول على خدمات
الالعب يوسف ناصر مدة موسمين على سبيل اإلعارة.
وتتطلب عودة ناصر الى الدوري المحلي ،موافقة كاظمة ،السيما
أن الالعب احترف في النهضة العماني في الموسم الماضي ،بدون
رغبة النادي.
وحصل القادسية على موافقة ناصر للدخول في مفاوضات مع
كــاظـمــة ،حيث يعتزم األخـيــر اتـبــاع نفس الـخـطــوات الـتــي عــامــل بها
العبه السابق طالل الفاضل ،حيث سمح له باالنتقال الى الكويت بعد
الحصول على توقيعه عقدا مع النادي ،وتقديم اعتذار.
وق ــال أمـيــن ســر كــاظـمــة يــوســف بــوسـكـنــدر ،إن قـبــول ع ــودة ناصر
مرهونة باالعتذار الــى الـنــادي ،لخروجه بطريقة غير الئقة ،على أن
يوقع الالعب عقدا مع النادي.
وعــن إمكانية انتقاله إلــى نــاد آخ ــر ،قــال بوسكندر" :سيكون لكل
حادث حديث".

ً
الساحل جدد الثقة في توفيق مدربا لليد
●

محمد عبدالعزيز

جدد نادي الساحل الثقة في مدرب الفريق األول
لكرة اليد المصري حسام توفيق للموسم الرابع على
التوالي ،بعد المستوى المميز الذي أظهره الفريق
في الفترة الماضية.
وأسندت ادارة النادي مهمة إدارة اللعبة الى نايف
الشمري ،كما جددت عقد المصري سامح عبدالرزاق
مدربا لفريقي الناشئين تحت  15سنة ،والبراعم
تحت  13سنة.
وسـيـبــدأ فــريــق الـســاحــل ف ـتــرة إع ـ ــداده للموسم
الجديد بالتدريبات تحت قيادة المدرب المصري
توفيق في الثلث األخير من يوليو المقبل ،استعدادا
ل ـخــوض مـنــافـســات ال ـمــوســم الـمـقـبــل بـشـكــل جـيــد،
خصوصا انه سيكون تصنيفيا لعمل درجتين في
الموسم التالي".

وكانت إدارة الساحل قد تراجعت عن قرار إلغاء
لعبة كرة اليد في النادي بالموسم الجديد منذ فترة
ً
قصيرة ،التزاما منها بالالئحة الجديدة لالندية،
والتي تنص على وجود األلعاب األربعة الجماعية
الرئيسية ،وهي القدم واليد والسلة والكرة الطائرة،
اضافة إلى السباحة والعاب القوى ،بينما ستكون
بقية األلعاب الفردية تابعة التحاداتها مثل الجمباز
والمبارزة والتنس األرضي.
وسيستعيد الفريق خدمات العبه المميز فيصل
الحوطي بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي القرين
نهاية الموسم المنقضي ،لينضم إلى باقي العناصر
األساسية الموجودة في الفريق ،وعلى رأسها حمزة
الوزان ،وخالد البرك.

«كي إي بي» و«سويتش» إلى الدور الثالث بدورة الروضان
واصـ ـ ـ ـ ــل فـ ــري ـ ـقـ ــا كـ ـ ــي اي بـ ـ ــي وس ــويـ ـت ــش
عروضهما القوية ،وتأهال للدور الثالث في
دورة ال ـمــرحــوم عـبــدالـلــه م ـش ــاري ال ــروض ــان
الرمضانية لكرة قدم الصاالت.
في المباراة األولــى ،تحلى فريق سويتش
بـ ــالـ ــروح وال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـف ــاج ــأة،
ليفرض شخصيته على بــي إم دبليو ،الــذي
واج ــه صـعــوبــات كـبـيــرة لـفــرض إيـقــاعــه على
المباراة ،التي انتهت بفوز مستحق لسويتش
بثالثية إبراهيم سامي وجريلو وعلي هادي،
بـيـنـمــا س ـجــل هــدفــي ب ــي ام دب ـل ـيــو مـحـتــرفــه
سترينجاري.
وبهذا الفوز قدم سويتش نفسه كأحد أقوى
الفرق المتنافسة على اللقب ،بينما مثل خروج
بــي إم دبـلـيــو صــدمــة لـجـمـهــور الـ ــدورة الــذي
ارتـبــط كثيرا بالعبي الـفــريــق ،وعـلــى رأسهم
النجم اإليطالي المميز بتشينو.

تكريم النعمة والكواري

فــي الـمـبــاراة الـثــانـيــة ،أفـلــت كــي اي بــي من
كمين اال هـلــي الليبي ،لينتزع بطاقة التأهل
للدور الثالث ،عبر ركالت الترجيح ،عقب انتهاء
اللقاء بهدفين لكل منهما ،وسجل لالهلي عادل
الشريف ومحمد شحوت ،وأحرز لكي اي بي
دييغو ماكونزو وناصر العلبان ،ثم حسم كي
اي بي المواجهة لصالحه بركالت الترجيح.

تواصل منافسات خروج المغلوب
تتواصل منافسات خروج المغلوب اليوم،
بإقامة مباراتين ،حيث يلعب بنك االئتمان
مع الخليج للكابالت ،وماي فاتورة مع النصر
اإلماراتي.
فــي الـمـبــاراة االول ــى ،يطمح االئـتـمــان إلــى
مواصلة عروضه القوية ،بعدما تأهل للدور
الـثــانــي عــن ج ــدارة رغ ــم صـعــوبــة مجموعته،

في ظل اعتماده على الثنائي المميز كالفين
وجونسون.
في المقابل ،يأمل الخليج للكابالت مواصلة
االنتفاضة ،بعدما انتزع آخر بطاقات الدور
الثاني ،ويضم بين صفوفه البرازيلي فامبيتا
احد افضل العبي الدورة ،وصاحب التسديدات
الصاروخية مواطنه بوال.
ولن تقل المواجهة الثانية بين ماي فاتورة
والنصر االمــاراتــي سخونة ونــديــة ،فالنصر
قادم من  3انتصارات متتالية ،ويعول كثيرا
على الثنائي اإلسباني اليكس وغوميز ،بينما
يـطـمــح م ــاي ف ــات ــورة إل ــى مــواص ـلــة مسلسل
المفاجأة واجتياز عقبة النصر.

الكواري" :الروضان" األبرز
أب ــدى اإلعــامــي محمد س ـعــدون ال ـكــواري،
سفير اللجنة العليا للمشاريع واالرث ،سعادته
بــال ـتــواجــد ف ــي دورة الـ ــروضـ ــان ،م ــؤك ــدا انــه
يتشرف دائما بالتواجد فيها ،بعدما شارك
قبل  3سنوات في مراسم سحب قرعتها ،فضال
عن مشاركته في النسخة الماضية الى جانب
ابوتريكة وكانوتية وعبيد الشمري في مباراة
استعراضية.
وأض ــاف ال ـكــواري أن دورة الــروضــان تعد
األب ــرز واألشـهــر رغــم التطور الهائل لــدورات
أخرى تنظم بالخليج في السعودية والبحرين
وق ـطــر ،مــؤكــدا ان ــه مـعـجــب بـ ــدورة الــروضــان
ل ـعــراق ـت ـهــا وتــوق ـي ـت ـهــا خ ــاص ــة م ــع بـلــوغـهــا
النسخة الـ.39
وأشـ ــار ال ــى أن ــه سـعـيــد ب ــأن ي ـكــون سفيرا
لمشروع وطني الستضافة أهم حدث رياضي،
وه ــي فـكــرة مــوجــودة مــن زم ــان ،وتـعــد شرفا
وأمــا لكل مــواطــن ،مبينا أن أول مشاركة له
كــانــت ع ـبــر فـيـلــم ع ــن ف ـكــرة اس ـت ـضــافــة كــأس
العالم في .2009

جانب من منافسات اليوم الثالث والعشرين

لقطات
• منح عبدالله الروضان رئيس
ً
ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة دروع ـ ـ ــا
ت ــذك ــاري ــة لـضـيـفــي الـ ـ ــدورة،
خـ ــالـ ــد الـ ـنـ ـعـ ـم ــة ال ـم ـت ـح ــدث
الــرس ـمــي لـلـجـنــة الـمـشــاريــع
واإلرث ،واإل ع ــا م ــي محمد
سعدون الكواري سفير لجنة
المشاريع واإلرث.
• نال علي زمان حارس مرمى
فريق سويتش جائزة أفضل
الع ــب ف ــي م ـنــاف ـســات ال ـيــوم
الحادي والعشرين.

النعمة :الدورة تصدرت اهتمام «المشاريع واإلرث»
أكــد الـمـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم اللجنة العليا
للمشاريع واالرث خالد النعمة أن دورة الروضان
تصدرت األنشطة التي وضعتها اللجنة لرعايتها،
بعد الفوز باستضافة المونديال ،لعراقتها وما
تمثله المشاركة في رعاياتها من عنصر أساسي
في نشر كرة القدم وزيادة شعبيتها.
وأعــرب النعمة عن أمنياته "أن تمتد شراكتنا
االستراتيجية مع الروضان لعام  ،"٢٠٢٢موضحا
أن ـهــم "مـنـفـتـحــون ألي ف ـكــرة تــدعــم شــراكـتـنــا مع
الــروضــان ،كما نــأمــل إقــامــة مـبــاراة استعراضية
للجنة المشاريع واإلرث المنظمة للمونديال مع
اللجنة المنظمة للدورة".

وأض ــاف أن "الــدعــم اإلعــامــي ال ــذي نـلـقــاه من
ض ـي ــوف ال ـ ــروض ـ ــان ،وخ ـص ــوص ــا ن ـج ــوم ال ـك ــرة
العالميين ،يعزز استضافتنا لمونديال ،٢٠٢٢
وي ــؤك ــد ج ــدي ــة ق ـطــر وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى اسـتـضــافــة
مونديال رائع ومؤشر على ان سقف التوقعات عال
إلقامة بطولة تاريخية وعالمية بصبغة عربية".
وكشف انه بعد االنتهاء من استاد خليفة العام
الماضي اقترب العمل من نهايته في استاد البيت
بالخور واستاد الوكرة ،على ان تكتمل  8استادات
في  ،2020مبينا انه تم تدشين استاد راس عبود
كأول استاد قابل للفك ،حيث سيتم استثماره بعد
البطولة في إنشاء مرافق قطرية.

رياضة
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مصر تنهي تحضيراتها بخسارة أمام بلجيكا بثالثية
تلقى المنتخب المصري لكرة
القدم ،خسارة قاسية صفر 3 -
أمام مضيفه منتخب بلجيكا
في المباراة الودية التي جرت
بالعاصمة
بينهما ،أمس األول،
ً
البلجيكية بروكسل ،استعدادا
للمشاركة في نهائيات كأس
العالم التي تنطلق في روسيا
األسبوع المقبل.

اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب مـ ـص ــر
استعداداته لمونديال  2018في
كـ ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـت ـعــرضــه لـخ ـســارة
ث ـق ـي ـلــة أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه الـبـلـجـيـكــي
صـفــر 3-أمــس األول على استاد
الملك بودوان في بروكسل ،وبدا
ً
م ـف ـت ـقــدا لـلـمـســات نـجـمــه محمد
صالح ،الذي يتعافى من إصابة
قوية في كتفه.
و ش ـ ـهـ ــد ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول أداء
م ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ل ـم ـص ــر،
وأخطاء فردية تسببت بهدفين
لــروم ـي ـلــو ل ــوك ــاك ــو ( )27واديـ ــن
هــازار ( ،)38وفي الثاني ،تحسن
ً
الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري خـصــوصــا
بـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ـ ـ ـ ـ ــزول مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ح ـس ــن
"تــريــزيـغـيــه" ،مــن دون هــز شباك
ً
ال ـح ــارس تـيـبــو ك ــورت ــوا ،خــافــا
لبلجيكا ،التي أضاف لها البديل
ً
ً
مـ ـ ـ ــروان ال ـف ــاي ـن ــي هـ ــدفـ ــا ثــال ـثــا
(.)90+3
وكــانــت مصر أه ــدرت تقدمها
أمام برتغال كريستيانو رونالدو
و خـ ـ ـس ـ ــرت  2-1ف ـ ــي  23م ـ ــارس
الماضي ،ثم سقطت أمام اليونان
صفر 1-بعدها بأربعة أيام .وفي
 25مايو الماضي ،عادل الفراعنة
مضيفهم الكويتي  ،1-1قبل ان
ً
يتعادلوا مـجــددا مــع كولومبيا
ً
سلبا الجمعة الماضي في مدينة
برغامو اإليطالية.
ً
وغاب عن مصر مجددا نجمها
األول محمد صــاح (25
ً
عــامــا) ،أفضل العــب في
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
وقـ ـ ـ ــارة إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،إذ
يتعافى مــن إصابة
ق ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ــي ال ـك ـت ــف
األيسر تعرض لها
ف ــي ن ـهــائــي دوري

أبـطــال أوروب ــا فــي  26مايو ضد
ريال مدريد اإلسباني (.)3-1
ووصل صالح إلى اإلسكندرية
االرب ـعــاء بعد انتهاء عــاجــه في
إس ـبــان ـيــا إث ــر إص ــاب ـت ــه ،لـقـضــاء
إج ـ ـ ـ ــازة ع ــائ ـل ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة ،قـبــل
تــوجـهــه م ــع مـنـتـخــب بـ ــاده إلــى
روسيا في نهاية األسبوع.
وأشـ ـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر إلـ ــى سـعــي
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي لـضــم نجم
ليفربول ،في ظل تردد الفرنسي
أن ـط ــوان غــريــزمــان بــال ـقــدوم من
اتلتيكو مــدريــد اإلس ـبــانــي ،لكن
وكـيــل أعـمــالــه رام ــي عـبــاس غــرد
ً
ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر" ن ــاف ـي ــا ص ـحــة ما
أش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـيـ ــه ص ـح ـي ـف ــة "آس"
اإلس ـب ــان ـي ــة ب ــأن ــه عـ ــرض صــاح
الـ ـ ــذي ارتـ ـب ــط اسـ ـم ــه بــاالن ـت ـقــال
إلى ريــال مدريد االسباني ،على
النادي الكاتالوني "لم يحدث ذلك
ً
إط ــاق ــا ...وتحتاج آس لمصادر
أفضل".
ودف ـ ــع ال ـ ـمـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي
ه ـك ـتــور ك ــوب ــر بـتـشـكـيـلــة ضمت
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم عـ ـص ــام
ال ـح ـض ــري وال ـم ــداف ـع ـي ــن أح ـمــد
فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي
وم ـح ـمــد ع ـب ــدال ـش ــاف ــي ،والع ـبــي
ال ــوس ــط طـ ـ ــارق ح ــام ــد وم ـح ـمــد
النني ورمضان صبحي وعبدالله
السعيد وعمرو وردة والمهاجم
مروان محسن.
وزج كـ ــوبـ ــر ب ــالـ ـنـ ـن ــي ،الع ــب
أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـعــائــد من
ً
إص ــاب ــة ،ب ـ ــدال م ــن سـ ــام مــرســي،
الذي شارك في المباراة األخيرة
ً
ضد كولومبيا ،وعمرو وردة بدال
مــن مـحـمــود حـســن "تــريــزيـغـيــه"،
ً
فيما خاض الحضري ( 45عاما)
م ـبــاراتــه الــدول ـيــة الـ ـ ــ 158م ـبــاراة

كوبر :دفاعنا ظهر
بشكل سيئ

هيكتور كوبر

أك ــد األرجـنـتـيـنــي
هـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــور ك ـ ــوب ـ ــر،
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي
للمنتخب المصري
األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،أن
أه ـ ـ ــم مـ ـ ــا يـ ـمـ ـي ــز ت ـج ــرب ــة
مباراة بلجيكا اطمئنانه
النسبي على المهاجمين
مـ ـ ـ ـ ــروان مـ ـحـ ـس ــن وعـ ـم ــرو
وردة ومحمود عبدالمنعم
(ك ـ ـهـ ــربـ ــا) ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
الـثــاثــي ق ــدم م ـبــاراة قــويــة،
وأظ ـ ـهـ ــر قـ ـ ـ ــدرات ه ـجــوم ـيــة
قوية للفراعنة.
وخ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
ا لـمـصــري بثالثية نظيفة
ودي ـ ــا ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
جرت بين الفريقين مساء
أم ــس األول ف ــي بــروكـســل،
ف ــي خ ـتــام م ـبــاريــات إع ــداد
المنتخب المصري لخوض
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم في
روسيا.
وقـ ــال ك ــوب ــر ،ف ــي الـمــؤتـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
إن األداء خ ــال ودي ــة بلجيكا

مـ ـق ــارن ــة ب ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه أمـ ــام
ك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــى
ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي ،كـ ــان غير
مناسب مــن الناحية الدفاعية
للفريق الـمـصــري ال ــذي يعتبر
التنظيم الدفاعي أهم سماته.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه س ـي ـع ـمــل
س ــري ـع ــا ع ـل ــى ع ـ ــاج األخـ ـط ــاء
ال ــدف ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت أمـ ــام
ب ـل ـج ـي ـكــا فـ ــي األيـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة،
وقـبــل خ ــوض أول لـقــاء رسمي
في المونديال أمــام أوروغــواي
 15الجاري.
(د ب أ)

ً
بدال من محمد الشناوي ،وبحال
مشاركته في المونديال سيصبح
أكبر العب في تاريخ المسابقة.
وكــان كوبر استبعد ،االثنين،
ستة العبين من التشكيلة األولية
التي أعلنها لخوض المونديال،
وه ـ ـ ــم حـ ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــرمـ ــى م ـح ـمــد
عواد ،وعمر طارق وكريم حافظ
وم ـح ـم ــود ع ـب ــدال ـع ــزي ــز وأح ـم ــد
جمعة وأحمد حسن "كوكا".
ً
وبعد غياب  28عــامــا ،أوقعت
ق ــرع ــة ال ـم ــون ــدي ــال م ـص ــر ضـمــن
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي تضم
روسـيــا المضيفة واألوروغـ ــواي
وال ـس ـعــوديــة ،فــي حـيــن ستلعب
بلجيكا في السابعة مع إنكلترا
وتونس وبنما.
وفازت بلجيكا على السعودية
-4صفر في مارس الماضي ،قبل
ً
أن ت ـت ـعــادل سـلـبــا م ــع الـبــرتـغــال
ال ـس ـبــت ال ـم ــاض ــي ،وه ــي تلتقي
كوستاريكا فــي آخــر مبارياتها
ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ،قـ ـب ــل مـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـن ـمــا
ً
افتتاحا في المونديال.
ودفـ ـ ـ ـ ــع اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي روب ـ ــرت ـ ــو
مارتينيز ،الذي يقود "الشياطين
ً
الحمر" بدال من مارك ويلموتس
ال ـم ـقــال مــن منصبه إث ــر مـشــوار
مـخـيــب فــي ك ــأس أوروبـ ــا ،2016
بتشكيلة قوية ضمت نجوم الكرة
األوروب ـ ـيـ ــة ع ـلــى غـ ــرار ال ـح ــارس
تـيـبــو ك ــورت ــوا وال ـم ـهــاجــم ادي ــن
هـ ـ ـ ــازار (ت ـش ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي)،
كيفن دي بروين نجم مانشستر
سيتي اإلنكليزي ،روميلو لوكاكو
مـ ـه ــاج ــم م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزي ودريس مرتنز مهاجم
نابولي اإليطالي.
وفي أول عشر دقائق ،سيطرت
بلجيكا على الكرة مقابل صالبة

اس ـت ـقــر الـ ـ ــرأي داخ ـ ــل ال ـج ـهــاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـم ـن ـت ـخ ــب م ـ ـصـ ــر ع ـلــى
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـ ـح ــارس محمد
الـ ـشـ ـن ــاوي ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي فــي
مـبــاريــات مــونــديــال روسـيــا بــدءا
من مواجهة أورغواي  15الجاري
في الجولة األولى.
واتـفــق كــوبــر مــع أحـمــد ناجي
مدرب حراس مرمى الفراعنة على
أن يـكــون الـشـنــاوي هــو الـحــارس
االساسي لمرمى الفريق ،بعد ان

ظهر عصام الحضري بمستوى
مـتــواضــع أم ــام بلجيكا ،بـعــد ان
تلقت شباكه هدفين خالل الشوط
األول قـ ـب ــل اسـ ـتـ ـب ــدال ــه وال ــدف ــع
بالشناوي في الشوط الثاني.
ويعود منتخب مصر لخوض
مــرانــه األخـيــر الـيــوم على استاد
القاهرة وسط حضور جماهيري
لدعم ومؤازرة الالعبين.
ويعقد الجهاز الفني قبل مران
الـيــوم اجتماعا مطوال مــع ال ـ 23

دفاعية مصرية .وبعرضية من
مرتنز في ظهر الدفاع المصري،
أهـ ـ ــدر ل ــوك ــاك ــو ف ــرص ــة ســان ـحــة
م ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة أم ـ ــام مــرمــى
الحضري (.)20

لوكاكو يفتتح التسجيل
وافتتحت بلجيكا التسجيل
ب ـع ــد تـ ـس ــدي ــدة ارض ـ ـيـ ــة لـ ـه ــازار
م ــن مـ ـش ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة أب ـعــدهــا

مارتينز :منتخب مصر يفتقد
صالح بشدة
أث ـ ـنـ ــى روبـ ـ ــرتـ ـ ــو م ــارت ـي ـن ــز
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
الـبـلـجـيـكــي األول ل ـكــرة الـقــدم
كثيرا على قيادة األرجنتيني
هـيـكـتــور كــوبــر الـمــديــر الفني
للمنتخب المصري في المباراة
الودية التي جمعت منتخبي
مصر وبلجيكا مساء األربعاء،
"خاصة فيما أجــراه كوبر من
تعديالت خالل الشوط الثاني".
وأوض ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــدرب بـلـجـيـكــا
أن ت ـغ ـي ـيــرات ك ــوب ــر "أسـهـمــت
كثيرا فــي ارتـفــاع األداء العام
للمباراة وهدد منتخب مصر
مرمى بلجيكا في أكثر من كرة
خطيرة".
وخ ـس ــر مـنـتـخــب ال ـفــراع ـنــة
اللقاء الــذي أقيم في بروكسل
بـ ـث ــاثـ ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة ف ـ ــي خ ـت ــام
م ـ ـبـ ــاريـ ــات إع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـم ـص ــري ل ـخ ــوض نـهــائـيــات
كأس العالم في روسيا الشهر
الجاري.
وأش ـ ـ ــار م ـ ــدرب الـشـيــاطـيــن
الحمر ،في المؤتمر الصحافي

الشناوي حارسا أساسيا للفراعنة
العبا ممن وقــع عليهم االختيار
في القائمة النهائية للمونديال،
للحديث عن أهمية الفترة المقبلة،
وضرورة أال تؤثر النتائج السيئة
في الوديات على مستوى الفريق
خ ـ ــال ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،ك ـم ــا ي ـبــدأ
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي دراسـ ـ ــة منتخب
أوروغـ ــواي بــدقــة ووض ــع الخطة
المناسبة من االن لمواجهته على
أمل تحقيق نتيجة إيجابية ولو
بخطف نقطة على أقل تقدير.

هازارد نجم منتخب بلجيكا يحرز هدفه في مرمى مصر

روبرتو مارتينز

عقب المباراة ،إلى أنه يعتقد أن
إضــافــة محمد صــاح لهجوم
الفريق المصري ستزيده قوة
وتأثيرا بكل تأكيد بعد عودته
من اإلصابة التي يعاني منها،
مشيرا إلى أنه سيؤكد جدارة
فــريـقــه خ ــال م ـبــاراتــه الــوديــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة أم ـ ـ ــام ك ــوس ـت ــاري ـك ــا
االثنين المقبل قبل المشاركة
(د ب أ)
في المونديال.

صالح يعود للقاهرة وينضم للمنتخب
وصـ ـ ــل م ـح ـم ــد صـ ـ ـ ــاح ،نـ ـج ــم نـ ـ ـ ــادي ل ـي ـف ــرب ــول
اإلنكليزي لكرة القدم ،إلى مصر قادما من إسبانيا،
لالنضمام إلــى المنتخب المصري األول ،من أجل
االستعداد للمشاركة في المونديال ،عقب تعافيه
من اإلصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال
أوروبا ،وفقا لما ذكره مصدر في مطار القاهرة أمس.
وأضاف المصدر أن الالعب المصري الدولي
وصل مساء أمس األول في رحلة تابعة لشركة
"مصر للطيران" ،قادما من العاصمة اإلسبانية
مدريد ،ولم يدل بأي تصريحات.
واضطر صــاح ،هــداف ليفربول هذا الموسم
بــرص ـيــد  44ه ــدف ــا ،إل ــى الـ ـخ ــروج ف ــي منتصف
الشوط األول للمباراة النهائية
بـ ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـط ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا،
ال ـت ــي أق ـي ـمــت  26مــايــو
ال ـم ــاض ــي ،أم ـ ــام ري ــال
مـ ــدريـ ــد بـ ـع ــد ت ــدخ ــل
عنيف مع سيرخيو
راموس.
وأث ـ ــارت اإلصــابــة
مخاوف كبيرة بشأن
فرصه في الظهور مع
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـص ــري
فــي كــأس الـعــالــم ،الــذي
ي ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
المقبل.

واستدعي صالح ضمن قائمة المنتخب المصري
في البطولة ،ويأمل هيكتور كوبر ،مدرب المنتخب،
أن يكون صالح قادرا على اللعب مع المنتخب.
وسيقضي صــاح ( 25عاما) راحــة لمدة يومين
مع عائلته ،قبل أن ينضم إلــى تدريبات المنتخب
غدا ،في القاهرة ،وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن".
وسـيـحــدد الـجـهــاز الـطـبــي إذا ك ــان ص ــاح ق ــادرا
على المشاركة مع المنتخب المصري في مباراته
األولــى أمــام أوروغ ــواي  15يونيو ،وفقا
لما ذكره التقرير.
ويعلق المصريون آمالهم على
صالح .وفي أكتوبر الماضي،
س ـج ــل صـ ــاح ه ــدف ـي ــن فــي
مـ ـ ــرمـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــو ف ــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي أهـلــت
المنتخب المصري
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــال
لـ ـلـ ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة
فـ ـ ـ ــي تـ ــاري ـ ـخـ ــه
واألول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لــه
منذ .1990
(د ب أ)

التلفزيون الرسمي اللبناني ينقل مباريات المونديال
تــوصــل لـبـنــان إل ــى ات ـف ــاق م ــع وك ـيــل تــوزيــع
ق ـن ــوات "ب ــي إن س ـب ــورت ــس" ال ـق ـطــريــة ،يقضي
بـبــث م ـبــاريــات ك ــأس الـعــالــم  2018لـكــرة الـقــدم
عبر تلفزيونه الرسمي ،ليتمكن المواطنون من
متابعتها مجانا ،حسبما أفاد مصدر حكومي
أمس.
وقال المصدر ،الذي فضل عدم كشف اسمه،
لوكالة فرانس برس" ،تم االتفاق بين الحكومة
الـلـبـنــانـيــة وش ــرك ــة س ـمــا .األك ـي ــد أن تـلـفــزيــون
لبنان سينقل مباريات كأس العالم ،وسيتمكن

ً
روسيا األقل تصنيفا بين المنتخبات المشاركة بالنهائيات

مشجع روسي

الحضري قريبة ،فتابعها لوكاكو
بيمناه من مسافة قريبة (.)27
وخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر الـ ـ ـظـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــر األي ـ ـ ـمـ ـ ــن
ال ـم ـخ ـضــرم أح ـم ــد فـتـحــي ال ـكــرة
ليانيك فيريرا كاراسكو ،فلعبها
عرضية مقشرة إلى هازار تابعها
بيسراه في قلب مرمى الحضري
(.)38
وبـعــد االس ـتــراحــة ،دف ــع كوبر
ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــارس مـ ـحـ ـم ــد الـ ـشـ ـن ــاوي
ً
ب ــدال مــن الـحـضــري ،فيما أجــرى

م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز أربـ ـ ـع ـ ــة تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات،
فــزج بـعــدنــان ي ــان ــوزاي ،ميتشي
باتشواي ،ناصر الشاذلي ومروان
ً
الفاليني بــدال من أكسل فيتسل
وهازار ومرتنز ولوكاكو.
م ـن ــح ك ــوب ــر ب ـع ــده ــا ال ـفــرصــة
ً
لـتــريــزيـغـيــه ب ــال ــدخ ــول بـ ــدال من
محسن ( ،)56وكاد يقلص الفارق
ً
سريعا بعد تمريرة من عبدالله
السعيد لوال تدخل كورتوا.
وأدت محاوالت تريزيغيه على

الجهة اليسرى إلى ازعاج الدفاع
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ،ف ـي ـم ــا ش ـ ـ ــارك س ــام
مــرســي لـلـمـبــاراة الثانية تواليا
ً
بـ ــدال م ــن طـ ــارق ح ــام ــد ،وأف ـســح
رمضان صبحي المجال لمحمود
عبد المنعم "كهربا".
وواص ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرب ـ ــان إج ـ ـ ــراء
تـغـيـيــراتـهـمــا وال ـق ـي ــام بـتـجــارب
وتبديالت في المراكز ،ليضيف
ً
ً
الفاليني هــدفــا ثالثا فــي الوقت
بدل الضائع.

محمد الشناوي

أصـبــح المنتخب الــروســي األول لـكــرة ال ـقــدم أقــل
المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة
القدم من حيث التصنيف ،حيث تراجع  4مراكز في
التصنيف الجديد الصادر من االتحاد الدولي للعبة
(فيفا) امس.
وتراجع المنتخب الروسي  4مراكز دفعة واحدة،
لـيـهـبــط م ــن  66إل ــى  ،70وي ـص ـبــح خ ـلــف الـمـنـتـخــب
السعودي ،الذي يحتل المركز  ،67والذي يواجهه في
المباراة االفتتاحية للمونديال.
ويبدأ المنتخب األلماني حملة الــدفــاع عن لقبه،
وهـ ــو ال ـم ـص ـنــف األول ،م ـت ـفــوقــا ع ـلــى الـمـنـتـخـبـيــن
البرازيلي والبلجيكي.
وكان التغير الوحيد في العشرة األوائل هو صعود
المنتخب البولندي من المركز العاشر إلــى الثامن،
وهبوط المنتخب اإلسباني من المركز الثامن إلى
العاشر.
وجاء منتخب تشيلي ،الفائز بلقب كوبا أميركا ،في
المركز التاسع ،وهو الفريق الوحيد من المصنفين
العشرة األوائل الذي لن يتواجد في كأس العالم.

وحافظ المنتخب التونسي على صدارة التصنيف
ال ـعــربــي واالف ــري ـق ــي ،بـعــدمــا اح ـتــل ال ـمــركــز ال ـحــادي
والعشرين عالميا برصيد  910نقاط.
وواصـ ــل الـمـنـتـخــب الـتــونـســي زعــامـتــه االفــريـقـيــة
متفوقا على السنغال والكونغو والمغرب ومصر.
وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني على
مـسـتــوى ق ــارة افــري ـق ـيــا ،يـلـيــه مـنـتـخــب الـكــونـغــو ثم
المنتخب المغربي ،فمنتخب مصر.
وتـصــدر منتخب أسـتــرالـيــا تصنيف ق ــارة آسـيــا،
يليه منتخب إيــران ،ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان
ثم السعودية.
وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أميركا
الشمالية والوسطى والكاريبي (كــونـكــاكــاف) ،يليه
منتخب كوستاريكا ثم أميركا ثم جامايكا ثم بنما.
وت ـصــدرت ال ـبــرازيــل تصنيف أمـيــركــا الجنوبية،
يليها األرجنتين ،ثم تشيلي ثم بيرو ثم أوروغــواي
ثم كولومبيا.
(د ب أ)

ً
اللبنانيون من مشاهدتها مجانا من منازلهم".
وشركة سما لالتصاالت هي مالكة الحقوق
الحصرية لتوزيع قنوات "بي إن سبورتس" في
لبنان ،علما أن الشبكة القطرية تملك حقوق بث
كأس العالم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وستبث كل المباريات الـ 64لمونديال روسيا.
ويعد تلفزيون لبنان من بين الشاشات األقل
جذبا للمشاهدين فــي البلد الصغير ،لكن من
شأن االتفاق أن يمنحه نسبة مشاهدة عالية.
وعـ ــادة م ــا يـشــاهــد الـلـبـنــانـيــون الـمـبــاريــات

الدولية من خالل شركات التوزيع عبر "الكايبل"
باتفاق مع "بي إن سبورتس" ،ما يرتب عليهم
مبالغ مالية للشركات المعنية ،أو عبر شــراء
أجهزة االستقبال الخاصة بـ"بي إن".
وطـلـبــت شبكة "بــي إن سـبــورتــس" القطرية
مــؤخــرا مــن االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم "فيفا"
اتخاذ إجراءات قانونية لوقف "مقرصني" بثها
في المنطقة.

العبو منتخب بنما يتعرضون للسرقة
تعرض منتخب بنما لكرة القدم
ل ـل ـس ــرق ــة أث ـ ـنـ ــاء خ ــوض ــه مـ ـب ــاراة
ودي ــة أم ــام الـنــرويــج فــي أوسلو
هذا األسبوع ،بحسب ما أفادت
الشرطة النرويجية الخميس.
ونشر اتحاد بنما على
"تويتر" انه "تمت سرقة
ث ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ل ـم ـن ـت ـخــب
بـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي أوس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــو.
الشرطة النرويجية في
م ـك ــان الـ ـح ــادث تبحث
عن أدلة".
وأشــارت الشرطة الى ان
قيمة ا لـمـســرو قــات تبلغ نحو
 53ألف يورو ( 62ألف دوالر) وتمت
سرقتها من ثالث غرف في فندق بأوسلو،
وا سـتـخــدم السائقون بطاقة مغناطيسية
قديمة أو مسروقة.

وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الـشــرطــة
أسلوغ روهني ان السرقة حصلت
على األرجح أثناء خوض منتخب
بنما مباراته أمام النرويج التي
ان ـت ـهــت ب ـفــوز أص ـح ــاب األرض
(-1صفر) األربعاء.
وأت ــت الـمـبــاراة ضمن
استعدادات بنما لخوض
مــونــديــال روسـيــا 2018
( 14يــونـيــو 15-يوليو)،
حيث يـشــارك المنتخب
فــي المجموعة السابعة
إلى جانب انكلترا وبلجيكا
وتونس.
وتـخــوض بنما مباراتها االولــى
في المونديال أمام بلجيكا في سوتشي في
 18يونيو ،بينما تلعب في اليوم ذاته انكلترا
ضد تونس.

sports@aljarida●com

ً ً
أول «كأس عالم» إلنفانتينو تشكل تحديا صعبا للغاية
سيختبر االتحاد الدولي لكرة
القدم أول بطولة كأس عالم
بقيادة السويسري جاني
إنفانتينو ،ويبدو أن هذا
ً
التحدي لن يكون سهال في
ظل التغييرات التي طرأت على
البطولة ،ومن ضمنها استخدام
تقنية الفيديو للمرة األولى في
تاريخ البطولة.

سيختبر رئيس االتحاد الدولي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) ال ـســوي ـســري
جياني إنفانتينو في روسيا ،2018
أول كأس عالم له كرئيس للمنظمة
الكروية األكبر ،وذلــك قبل عام من
ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ــة االت ـح ــاد الـتــي
سيترشح فيها لوالية ثانية.
يـ ــوم ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا ف ــي 29
فبراير  2016بعد سلسلة فضائح
هـ ــزت كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـعــال ـم ـيــة ،ق ــال:
"س ـن ـع ـي ــد ت ـل ـم ـي ــع صـ ـ ـ ــورة ف ـي ـفــا،
والجميع سيحترم فيفا".
ل ـكــن ه ــل اح ـت ــرم األم ـي ــن ال ـعــام
السابق لالتحاد االوروب ــي للعبة
ت ـ ـع ـ ـهـ ــدا تـ ــه ح ـ ـتـ ــى اآلن؟ ي ـج ـيــب
ال ـبــري ـطــانــي ب ــات ــري ــك ن ــال ــي ال ــذي
وقع أول عقود تسويقية لـ "فيفا"
أواخر سبعينيات القرن الماضي:
"ل ـق ــد أص ـب ــح إن ـفــان ـت ـي ـنــو رئـيـســا
ل ـ ـ "ف ـي ـف ــا" ب ــال ـم ـص ــادف ــة أكـ ـث ــر مــن
رغـبـتــه الـحـقـيـقـيــة ،رب ـمــا ال يملك
ك ــل األس ـل ـحــة ف ــي ي ــدي ــه؟" إضــافــة
ال ــى تـطـبـيــق إص ــاح ــات قــانــونـيــة
ب ـعــد ال ـف ـضــائــح ال ـتــي ه ــزت كـيــان
االتحاد الدولي لكرة القدم ،وأدت
الــى اإلطــاحــة ب ــرؤوس كبيرة فيه
أبرزها رئيسه السابق السويسري
جــوزيــف بــاتــر ،ورئ ـيــس االتـحــاد
األوروبـ ــي سابقا وعـضــو اللجنة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـ ـ ـ "فـ ـيـ ـف ــا" ال ـفــرن ـســي
ميشال بالتيني ،ر فــع إنفانتينو
ع ــدد الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة في
النهائيات من  32الى  48منتخبا،
اعتبارا من نسخة .2026
ورحـ ـ ـ ــب أس ـ ـط ـ ــورة كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو مـ ــارادونـ ــا
ب ــزي ــادة ع ــدد الـمـنـتـخـبــات قــائــا:
"ي ـ ـبـ ــدو لـ ــي األم ـ ـ ــر فـ ـك ــرة رائ ـ ـعـ ــة".
وكــان لـســان حــال الـهــداف السابق
للمنتخب الفرنسي دافيد تريزيغه
مـمــاثــا ب ـقــولــه" :هـ ــذا األمـ ــر يمنح
فرصا أكبر لدول ،وتحديدا لالعبين
لم يخوضوا غمار هذه البطولة".
إال أن آراء الالعبين ال يشاطرها

ع ــارف ــون ب ـبــواطــن األمـ ــور فــي كــرة
القدم.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع ع ـلــى
عمل المنظمات الكروية الدولية،
ّ
فــضــل ع ــدم كـشــف اس ـمــه ،إن طــرح
انفانتينو يعكس "نسقا تاريخيا"
فــي اقـتـصــار مـشــاركــة المنتخبات
"الضعيفة" على الدور األول.
ويـضـيــف "ه ــي الـفـلـسـفــة ذاتـهــا
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا إن ـف ــان ـت ـي ـن ــو فــي
االتـحــاد األوروب ــي ،والـتــي تضمن
بقاءه بين األغنياء واألقوياء بعد
التخلص من األضعف (في المراحل
األولــى) ،بينما يزعم عمليا عكس
ذلك ،ال أمر حسيا لتقلص الفارق،
ه ـ ــذه ال تـ ـع ــود ل ـك ــون ـه ــا عـمـلـيــات
تجميل".

االستعانة بـ «أساطير» اللعبة
وتحت شعار "إعــادة كــرة القدم
ال ــى فـيـفــا وفـيـفــا ال ــى ك ــرة ال ـق ــدم"،
تـ ـع ــاف ــد إن ـف ــان ـت ـي ـن ــو مـ ــع الع ـب ـيــن
سابقين أمـثــال الـكــرواتــي الــدولــي
زفــونــومـيــر ب ــوب ــان ،وعـ ّـي ـنــه أمينا
عاما مساعدا ،كما ينظم مناسبات
مــع "أســاط ـيــر" الـلـعـبــة (م ــارادون ــا،
تريزيغيه ،البرتغالي لويس فيغو،
إل ــخ ،)...وأحــاط نفسه بمساهمين
ســاب ـق ـيــن ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
كالسويدي ماتياس غرافستورم
كبير مستشاريه ،أو الكونغولي
فيرون موسنغو الموكل باتحادي
إفــري ـق ـيــا وال ـك ــون ـك ــاك ــاف (أم ـيــركــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة والـ ــوس ـ ـطـ ــى وال ـب ـح ــر
الكاريبي).
ويعتبر أحد العارفين ببواطن
األمور في االتحاد الدولي ،أن "عهد
إنفاتينو هو استمرار لألساليب
ال ـتــي ك ــان ينتهجها ف ــي االت ـحــاد
األوروبي" ،مع الحفاظ على نوع من
السرية في العمل "وتوجيه ضربات
ناعمة لغرض الدعاية".
يضيف "لو كان بالتر قام بعشر

إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
فــي الـمـئــة مـمــا ق ــام بــه إنفانتينو
ل ـكــانــت ال ـص ـحــافــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة قد
صرخت بأعلى صوتها".
واذا ك ـ ــان إن ـفــان ـت ـي ـنــو ق ــد ن ــال
اإلشـ ــادة لـ ــدوره الـكـبـيــر فــي الــدفــع
ن ـحــو اع ـت ـم ــاده تـقـنـيــة الـمـســاعــدة
بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر")
فــي مــونــديــال روس ـيــا  ،2018فهو
ف ــي الـمـقــابــل يـتـعــرض الن ـت ـقــادات
ح ـ ــادة حـ ــول اق ـت ــراح ـي ــن جــديــديــن
تـقــدم بهما :رفــع عــدد المشاركين
في كأس العالم لألندية من  7الى
 24ناديا ،وإقامتها مرة كل أربعة

أع ــوام ،واسـتـحــداث دوري عالمي
لألمم كل عامين ،مع وعد بعائدات
من مستثمرين لهاتين المسابقتين
تصل الى  25مليار دوالر.
وكـ ــان االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي أب ــرز
المعترضين ،حيث أبدى "تحفظات
جدية" على مشروع رئيس االتحاد
الـ ــدولـ ــي ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع الـمـجـلــس
االسـتــراتـيـجــي ال ــذي يـضــم رابـطــة
األندية األوروبية ،رابطة الدوريات
المحترفة ،نقابة الالعبين (فيفبرو).
وأعرب المجلس "باإلجماع عن
تـحـفـظــاتــه الـجــديــة ح ــول العملية

المحيطة بمقترحي كــأس العالم
لألندية (فيفا) وال ــدوري العالمي
لألمم ،خصوصا لناحية البرنامج
الـ ـمـ ـكـ ـت ــظ ونـ ـ ـق ـ ــص الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الملموسة".
وي ـن ـت ـقــد ب ــات ــري ــك ن ــال ــي سـلــوك
انـفــانـتـيـنــو ،قــائــا "م ــع بــاتــر ،كنا
نشعر بأن الحوكمة كانت شاملة،
ح ـيــث ّ ك ــان ي ـت ـشــاور م ــع الـجـمـيــع،
ويسخر وقتا لذلك".
ويـضـيــف "أمـ ــا م ــع إنـفــانـتـيـنــو،
ف ــإم ــا الـ ـقـ ـب ــول أو ال ـ ــرف ـ ــض ،يـجــد
صعوبة فــي إيـجــاد حلول جديدة

روسيا أمام تحدي استقبال المشجعين

جانب من االحترازات األمنية الروسية لوصول الجماهير

هالجريمسون :عملي كطبيب
أسنان يساعدني في مهنة التدريب
أكد هيمير هالجريمسون ،المدير
الفني لمنتخب إيسلندا األول لكرة
القدم ،أنه يستعين في عمله كمدرب
بخبراته المعرفية فــي مـجــال طب
األسنان ،وهي المهنة التي يمارسها
ليومين أو ثالثة في كل شهر حتى
يحافظ على إلمامه بها.
وقــال هالجريمسون في مقابلة
ن ـش ــرت ـه ــا م ـج ـلــة "ب ـي ـل ــد شـ ـب ــورت"
األل ـمــان ـيــة" :ك ــون ــي طـبـيــب أس ـنــان،
يساعدني كثيرا في عملي".
وأضاف" :من خالل دراستي للطب
تعلمت الكثير عن الجسم البشري،
وبذلك أستطيع أن أقيم أفضل الحالة
البدنية أو إصابة أحد الالعبين".
وتـ ـ ـح ـ ــدث ه ــال ـج ــري ـم ـس ــون عــن
المرضى الذين يستقبلهم في عيادته
بالقرب مــن منزله ،قــائــا" :كطبيب
يجب أن أضع نفسي مكان المرضى،
الكثيرون منهم يخافون مقعد طبيب
األسنان ،وهناك آخــرون يتعاملون
مع األمر بهدوء كبير ،أسرد طرفات
لبعضهم وأك ــون جــادا مــع البعض
اآلخ ــر ،أتـعــامــل بشكل مختلف مع
كل مريض".
واس ـت ـط ــرد ق ــائ ــا" :ه ـ ــذا يـحــدث
أيـضــا فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،هـنــاك أيضا
أواجه شخصيات مختلفة".
ويـقـيــم هالجريمسون بجزيرة
هيماي الصغيرة بالساحل الجنوبي
إليـ ـسـ ـلـ ـن ــدا ،وه ـ ــي الـ ـج ــزي ــرة ال ـتــي
تضم بركانين أحدهما ثار قبل 45
عاما ،الحدث الــذي يتذكره المدرب
األيسلندي جيدا.
وعــن هــذا تحدث هالجريمسون
قائال" :كنت في الخامسة من العمر،
كان أمرا مرعبا رؤية شيء مثل هذا،
السماء تحولت إلــى الـلــون األســود

هيمير هالجريمسون

بسبب الغبار وتدمرت نصف البيوت
بسبب الحمم البركانية ،منزلنا لم
يتأثر ،بفضل الرب لم يمت أحد".
ونجا سكان الجزيرة المذكورة
بـ ـفـ ـض ــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوارب ص ـ ـيـ ــد الـ ـسـ ـم ــك،
وأكـمــل م ــدرب إيسلندا قــائــا" :كنا
م ـح ـظــوظ ـيــن ،الـ ـي ــوم ال ـس ــاب ــق كــان
الطقس سيئا ،مما منع الصيادين
من الخروج وبقوا في الميناء ،عندما
ثار البركان تمكن الجميع من الهرب
في القوارب إلى أحد األماكن والبقاء
ه ـن ــاك ح ـتــى ان ـت ـهــت ال ـك ــارث ــة بعد
بضعة أشهر".
ون ـ ـج ـ ــح هـ ــال ـ ـجـ ــري ـ ـم ـ ـسـ ــون فــي
الصعود بأيسلندا إلى بطولة كأس
الـعــالــم  2018بــروسـيــا لتظهر في
المونديال للمرة األولى في تاريخها.
وتستهل إيسلندا مشوارها في
مونديال روسيا أمام األرجنتين في
 16الجاري ،ثم تلتقي مع نيجيريا
وكــروات ـيــا أي ـضــا ضـمــن منافسات
المجموعة الرابعة..

لن يكون هناك مد "برتقالي" في نهائيات مونديال
روسيا  2018في ظل غياب المنتخب الهولندي ،لكن
ذل ــك ل ــن يـقـلــل م ــن أهـمـيــة ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري في
النسخة الـ 21من البطولة األهم للعبة الشعبية األولى
ً
عالميا.
من المتوقع أن تحتضن المدن الروسية نحو مليون
مـشـجــع قــادم ـيــن م ــن ال ـخ ــارج لـتـشـجـيــع  31منتخبا
مشاركا في النهائيات ،الى جانب المنتخب المضيف،
ما يشكل تحديا كبيرا ألصحاب األرض ،سواء كان على
الصعيد اللوجستي ،الثقافي أو األمني.
وس ـت ـك ــون روسـ ـي ــا ع ـلــى م ــوع ــد م ــن اآلن ح ـتــى ما
بعد موعد المباراة النهائية في  15يوليو ،مع وفود
جماهيرية من أنحاء العالم ،وما يحمله ذلك من تنوع
ثقافي وتقاليد ،سواء من ناحية التشجيع أو طريقة
التصرف.
في بداية األسبوع الحالي ،كشف االتحاد الدولي
لكرة القدم "فيفا" عن بيع مليوني تذكرة ،منها 872,578
الــى ال ــروس .وتـصــدرت الــواليــات المتحدة األميركية
وال ـب ــرازي ــل وكــولــومـبـيــا الئ ـحــة المقبلين عـلــى شــراء
التذاكر ،أمام ألمانيا بطلة العالم والمكسيك.

ُ
هــدف اللجنة المنظمة المحلية واض ــح ،أن تظهر
ُ
للمشجعين "روسيا ال تنسى ومليئة باأللوان" ،بحسب
رئيس اللجنة المنظمة المحلية اليكسي سوروكين.
وكان االستثمار األكبر لروسيا تحضيرا لمونديال
 2018في البنية التحتية ،حيث أنفقت  13مليار دوالر
للوصول "الى محطات جديدة في مطارات  6مدن ،وبناء
 21فندقا جديدا في المدن المضيفة" ،بحسب ما فند
سوروكين ،مشيرا الى " 14مستشفى مجهزة مسبقا
من أجل البطولة".
واعتبر سوروكين أن األم ــوال التي أنفقت لــم تكن
مــن أجــل أشـيــاء "ليست ضــروريــة" بالنسبة لروسيا،
"نحن بحاجة اليها" .وبالنسبة لجان-باتيست غيغان،
أحــد مؤلفي "تحقيق في كــرة الـقــدم ،أســرار كــرة القدم
الروسية" ،أن األعمال التي قامت بها روسيا "تهدف الى
تعويض  20سنة ضائعة في أمكنة لم يتم االستثمار
ً
فيها" ،مشيرا أيضا إلى أن الهدف جعل كأس العالم
"هدفا للتأثير واالستقطاب" ،وهو ما يعني أن تكون
تجربة الزوار مثالية من أجل التوصية بزيارة روسيا
ما أن يعودوا الى بالدهم.

أوزبكستان تشجع ...الحكم!
لم تتأهل أوزبكستان الى كأس العالم في كرة القدم منذ سقوط االتحاد
السوفياتي عــام  ،1990اال ان أنـظــار مشجعيها ستكون شاخصة نحو
مونديال روسيا  ،2018ألنها ستتمثل في حكمها الشهير رافشان ايرماتوف،
حامل الرقم القياسي في عدد المباريات التي قادها في النهائيات.
يشكل ايرماتوف نوعا من التناقض في عالم كــرة القدم ،فهو يحظى
بمكانة البطل في أوزبكستان ،البلد المنغلق في آسيا الوسطى والذي يبلغ
عدد سكانه نحو  30مليون نسمة ،لكن دون أي نتائج تذكر في عالم اللعبة.
ابن الــ 40عاما ،الذي اعتاد على قيادة المباريات المتواضعة للدوري
األوزبـكـسـتــانــي ،يحمل الــرقــم القياسي بعدد المباريات التي قــادهــا في
نهائيات كأس العالم :تسع للرجل الذي يعتبر بين أفضل من ارتدى شعار
الـ"فيفا".

وم ــن دون مـفــاجــأة ،وق ــع الـخـيــار م ـجــددا عـلــى ايــرمــاتــوف لـيـكــون بين
حكام مونديال روسيا .ودون أي مفاجأة ايضا ،لن تكون اوزبكستان من
المنتخبات الـ 32المشاركة في البطولة المقررة بين  14يونيو و 15يوليو.
ويعتبر ايرماتوف في حديث لوكالة فرانس خالل تحضيره لقيادة مباراة
في الدوري المحلي بين ثالث ورابع الدرجة األولى ،أن بالده "كانت قريبة
في كل مرة من التأهل .هذه المرة ،لم يختلف األمر" ،حيث تأهل المنتخب
الــى الــدور النهائي الحاسم للتصفيات اآلسيوية لكنه حل رابعا بفارق
نقطتين فقط عن كوريا الجنوبية التي تأهلت كوصيفة للمجموعة األولى.
وأكــد ايرماتوف "شعبنا يحب كــرة الـقــدم ،ورئيسنا الجديد جعل من
تطوير كرة القدم أولوية .أنا واثق بأننا سنرى اوزبكستان قريبا في كأس
العالم ،ربما في قطر عام ."2022

«هوية المشجع» جديد النهائيات
ستكون كأس العالم في كرة القدم  2018في روسيا ،على موعد مع ابتكار جديد
في تاريخ النهائيات يتمثل بـ"هوية المشجع" التي تمنح الراغبين في أن يكونوا
في قلب الحدث ،حق استخدام المواصالت العامة وحتى دخول البالد دون تأشيرة.
الدخول إلى روسيا دون تأشيرة ،في فترة يسودها توتر مع الغرب ،سيكون
ً
ممكنا  -حتى للمواطنين األميركيين والبريطانيين  -شرط أن يكون الهدف من
ً
الزيارة مرتبطا بكأس العالم.
ويؤكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة أليكسي سوروكين ،أن "كل شخص
ً
اشترى تذكرة للمونديال بإمكانه الدخول دون تأشيرة ،شرط أن يكون حاصال
على "فان ايدي" ،اي "هوية المشجع".
وهذه البطاقة هي بمنزلة وثيقة تعريفية تطلب السلطات الروسية حملها،
حيث يتعين على كل صاحب تذكرة في البطولة أن يحمل بطاقة "فان ايدي" لكي
يتسنى له دخول المالعب التي تستضيف مباريات كأس العالم .2018
ويرى سوروكين أن هذه البطاقة "لها الكثير من الفوائد" ألنها تمنح حامليها
"إمكانية االستخدام المجاني للقطارات" بين المدن المضيفة ،إضافة إلى استخدام
"المترو أو الحافالت داخل المدن" خالل أيام المباريات.
يمكن للمشجعين التقدم بطلب للحصول على "هوية المشجع" عقب الحصول
على تذكرة أو تلقي تأكيد الحصول على تذكرة لمونديال روسيا.
وتوفر "هوية المشجع" تأشيرة دخــول مجانية إلى روسيا لألجانب الذين
اشتروا تذاكر مباريات كأس العالم .وسيكون في وسع الجماهير دخول البالد
قبل  10أيام من المباراة األولى والبقاء حتى  10أيام بعد النهائي.

إلدخال أموال أكثر الى الخزينة".
وقبل انطالق مونديال روسيا،
سيتم الحكم على إنفانتينو أيضا
مــن خ ــال عملية الـتـصــويــت على
البلد المضيف لـمــونــديــال ،2026
فـ ـف ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـمـ ـل ــف ال ـث ــاث ــي
ال ـم ـش ـت ــرك (ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وال ـم ـك ـس ـيــك وكـ ـن ــدا) ال ـ ــذي ســاهــم
بشكل كبير في انتخاب إنفانتينو
رئـيـســا ،يـقــف مـلــف الـمـغــرب الــذي
م ـن ـح ـتــه ل ـج ـن ــة ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـض ــوء
األخـضــر لمواصلة الـمـشــاركــة في
سباق االستضافة.

وي ـقــام الـتـصــويــت فــي موسكو
ف ــي  13ال ـ ـجـ ــاري ،ع ـش ـيــة ان ـط ــاق
نهائيات مونديال  ،2018وبحسب
الـتـقــاريــر ،يـعــد إنفانتينو محبذا
للملف المشترك.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــدر م ـط ـلــع عـلــى
ال ـت ــرش ـي ـح ــات" ،إذا ك ـ ــان ال ـض ــوء
األخـ ـض ــر م ـن ــح ل ـل ـم ـغــرب ل ــدخ ــول
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــوي ــت ،فـ ـه ــذا يـعـنــي
أن إنـفــانـتـيـنــو واث ــق ب ـفــوز الملف
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي ل ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
والمكسيك وكندا".

المؤرخ الكروي بول ديتشي يثير
التكهنات حول سياسة «فيفا»
السويسري جياني إنفانتينو ،الذي انتخب في فبراير
يواصل ً
 2016رئيسا لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،من خالل
اقتراحاته «اإلصالحية»« ،سياسة عولمة» انتهجها أسالفه،
وفي الوقت نفسه فرض «هيمنة» االتحاد ،بحسب المؤرخ
الكروي بول ديتشي .ويقول مؤلف كتاب «تاريخ كرة القدم»
في حوار مع وكالة فرانس برس ،إنه «غير متأكد» من أن يكون
إنفانتينو نجح «في تلميع صورة الفيفا» .فيما يأتي نص الحوار:
• كيف تحكم على بداية والية إنفانتينو؟
 "كان رهانه على جعل الناس ينسون (سلفه ومواطنه جوزيف)ً
بالتر وتلميع صورة الفيفا ،هو رئيس شاب ( 48عاما) ،وليست له
صــورة القائد الطاعن فــي الـســن ،هــل تختلف سياسته عــن حقبتي
(البرازيلي جواو) هافيالنج وبالتر؟  ،كأس العالم التي سيرتفع فيها
ً
العدد من  32إلى  48منتخبا (في مونديال  ،)2026هي استمرارية لما
ً
ً
قــام به أسالفه مع مونديال من  16إلــى  24واخـيــرا  32منتخبا ،أين
ستقف هذه المرحلة النهائية؟ إذا اتبعنا منطق هافيالنج وبالتر من
خالل منح مكانة أكبر لقارات كانت مهمشة ،فهذه سياسة العولمة
ً
للفيفا ،في الوقت ذاته ،مونديال بمشاركة  48منتخبا يغير المعطيات:
إذ قد يكون من الصعب على دولة متوسطة تنظيمه بمفردها ،هذا
تفصيل لدول بحجم قارات مثل الصين والهند ،أو لتجمع من اتحادات
ً
ً
عــدة ،لكن ذلك يستبعد دوال مثل المغرب ودوال أخــرى تريد تنظيم
المونديال بمفردها ،هذا عبارة عن انفتاح المونديال على توجهات
زبائنية".
ً
• في طريقة إنفانتينو ،هل ترى تغييرا؟
ً
ً
"الفيفا يعتمد نظاما رئاسيا إلى حد كبير .ال يبدو لي أن األمور
ً
تبدلت كـثـيــرا ،السلطات تبقى بشكل واســع بين يــدي الــرئـيــس ،مع
ً
أنه تكفل بتسهيل األمــور فيما يخص لجنة األخــاق .وهناك أيضا
مـجـمــوعــة الـعـمــل الـشـهـيــرة الـتــي تـقــوم بالتقييم (لـمـلـفــي الترشيح
المقدمين الستضافة مونديال  )2026وفق معايير رئاسية .إنفانتينو
هــو قبل كــل شــيء مـســؤول أوروب ــي (األم ـيــن الـعــام الـســابــق لالتحاد
القاري) ،بينما كان بالتر يتمتع بشبكات عالمية ،لكن لم يتغير شيء
ألنهما مــن مـصــدر واح ــد :إداريـ ــان ،أمـيـنــان عــامــان ســابـقــان أصبحا
رئيسين  ،خالل فترة هافيالنج ( ،)1998-1974كانت الرئاسة مثيرة
ً
للجدل ،واألدوار أكثر تقاسما :كان بالتر (األمين العام) يتولى اإلدارة
اليومية ،وهافيالنج األوجه السياسية".
• انتخب إنفانتينو بعد أزمة كبيرة ،هل نجح في تلميع صورة
الفيفا؟
ً
"لست متأكدا من أنه نجح في ذلك ألن هناك مشكلة أساسية :هي
معرفة متى ستنتهي هذه األزمة ،أزمة طالت األمين العام (الفرنسي)
جـيــروم فــالــك ،ومسؤولين فــي مجلس الفيفا لكن فــي قضايا خــارج
المنظمة ،وأيضا بالتر و(الرئيس السابق لالتحاد األوروبي ،الفرنسي
ميشال) بالتيني في قضايا يجب إثباتها .يستطيع الفيفا تلميع
صــورتــه عـنــدمــا تنتهي كــل ه ــذه الـمـســائــل .ه ــذه الـقـضــايــا تـصــدرت
الصفحات األولى .ما يريده عشاق كرة القدم هو مشاهدة كأس العالم،
وأن تصبح،القضايا ،التي تمس الفيفا ثانوية".
ً
• كأس عالم لألندية من  24فريقا ،دوري عالمي لألمم ...أال يهدد
ذلك بفقدان االهتمام بالبطوالت الكبرى؟
ً
 "ك ــأس عــالــم لــأنــديــة م ــن  24فــري ـقــا ،م ــن ال ــواض ــح أن ـهــا طريقةلسحب البساط من تحت دوري أبطال أوروبا التي بالتأكيد ستبقى
على الــدوام ،لكن هذه طريقة لالستيالء على قسم من العائدات .هذا
الموضوع في ذاته يطرح مسألة عدم التوازنات ،عدم تــوازن يخص
بالدرجة األولــى كرة القدم في األندية ،إذا فكرنا بتطوير كرة القدم،
فهذا يجب أن ينطلق من شعور جيد ،ويسمح بضمان عائدات لألندية
التابعة التحادات ليست غنية ،في الوقت ذاته ،إقامة كأس عالم لألندية
ً
من  24فريقا تسمح بمشاركة أندية أوروبية كبيرة أخرى ومنحها
ً
قسما مــن الـعــائــدات ،سنكون هـكــذا فــي تنافس حقيقي بين الفيفا
والويفا (االتحاد األوروبي) ،دوري عالمي لألمم يعني قطع الطريق
أمام االتحاد األوروبي ،كل هذه المشاريع هي طريقة لفرض هيمنة
الفيفا على عالم كرة القدم على حساب االتحاد األقوى ،األوروبي".
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ميسي يثق في حظوظ األرجنتين
في الفوز بالمونديال
أبدى ليونيل ميسي قائد
المنتخب األرجنتيني تفاؤله
تجاه حظوظ فريقه في
الظفر بلقب كأس العالم
لكرة القدم ،التي
ستقام في روسيا
األسبوع
المقبل.

ليونيل ميسي

ً
ً
سواريز يفتتح مجمعا رياضيا
افتتح نجم منتخب أوروغ ــواي األول لكرة
ال ـق ــدم ،لــويــس س ــواري ــز ،أم ــس األول ،مجمعا
رياضيا في بالده يحمل اسمه ،ويضم ملعبين
يحمالن اسم اوسكار تاباريز ،مدرب المنتخب
الوطني ،ووالتر فيريرا ،المعد البدني للفريق،
تكريما لهما.
وي ـ ـقـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـم ــع ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي م ـن ـت ـجــع
"شانغريال" الذي يبعد  20كيلومترا عن شرقي
مونتفيديو ،عاصمة أوروغواي.
وقال سواريز خالل حدث االفتتاح" :أول اسم
ً
جال بخاطري هو اسم والتر ،نظرا لما قدمه لي
على المستوى اإلنساني".

أعرب الالعب األرجنتيني ليونيل ميسي عن ثقته
الكاملة فــي حـظــوظ منتخب ب ــاده فــي المونديال
القادم ،وأكد أن الفريق يمتلك العبين قادرين على
التنافس مع أي فريق.
وقــال ميسي في مقابلة نشرتها أمــس صحيفة
"موندو" اإلسبانية" :أفضل شيء هو التعامل بمنطق
مباراة بمباراة وعدم التفكير في الغد بل في اليوم
الحاضر ،في البداية يجب أن نفكر في آيسلندا ،في
ً
المباراة األولى ،ألن البداية تكون دائما مهمة ،يجب
أن نبدأ بالفوز".
وثمن ميسي الثقة التي وضعتها فيه جماهير
ب ــاده وأن ـص ــار ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي للفوز
بــالـمــونــديــال ،حـيــث ق ــال" :رغ ـبــة الكثير مــن الـنــاس
في رؤيتي أرفــع كأس العالم أمر يملؤني بالفخر،
أتـلـقــى مــن كــل مـكــان ه ــذه الــرغـبــة وه ــذا التشجيع،
ً
إنه أمر رائع ومثير ،الرغبة في رؤيتي بطال للعالم
ً
مــن الـبـعــض الــذيــن هــم لـيـســوا أن ـص ــارا للمنتخب
األرجنتيني ،يعني أنهم يولون نجاحي أولوية قبل
نجاح منتخباتهم".
ً
وأضاف" :هذا أمر رائع جدا ،أتمنى أن أتمكن من
إسعادهم وأن أفوز من أجلهم بالمونديال".
واع ـت ــرف مـيـســي ب ــأن خ ـس ــارة األرج ـن ـت ـيــن أم ــام
ألمانيا صفر -1في نهائي المونديال الماضي كانت
ً
بمنزلة ضربة قوية جدا.
ً
ً
ً
واستطرد قائال" :كان موقفا صعبا بالنسبة لنا،
ً
ألننا كنا قريبين جدا من رفع الكأس ،كنا نستحق
ً
الفوز بتلك المباراة نظرا إلى الطريقة التي سارت
بها كل األمور".
ً
واعترف ميسي أيضا بأنه كان من الصعب عليه
تقبل هزيمة األرجنتين  1-6أمام إسبانيا في المباراة
الودية ،التي جمعت بين البلدين في مارس الماضي،
رغم أنه لم يشارك في اللقاء.
ً
وأكمل قائد المنتخب األرجنتيني قائال" :الضربة
ً
أمام إسبانيا كانت قوية للغاية أيضا ألننا كنا قد

مشواره مع برشلونة
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـم ـش ــواره م ــع ن ــادي ــه بــرشـلــونــة
اإلسباني ،أكد ميسي أن بطولة دوري أبطال أوروبا
ً
ال تــزال إنجازا ينتظر التحقق بعد سقوط النادي
الكتالوني فــي دور الثمانية للبطولة خــال ثالث
سنوات متتالية.
ً
وأك ـم ــل مـيـســي ق ــائ ــا" :هـ ــذا ال يـمـكــن أن يـحــدث
مرة أخرى ،بسبب بعض التفاصيل وأشياء أخرى
أقصينا أمام فرق من الناحية البديهية ليست أفضل
منا ،هذا ال يــزال يحدث معنا ،سنحاول أال يحدث
مرة أخرى".
ويرى ميسي أن بطولة دوري أبطال أوروبا تصلح
لكي تكون على رأس أولويات النادي الكتالوني.
ً
وتــابــع النجم األرجنتيني قــائــا" :نحن أول من
نرغب في كسر حاجز دور الثمانية ألنه ال يمكننا
أن نبقى لعام آخر بدون تحقيق دوري أبطال أوروبا
ً
نظرا إلى القيمة التي يمثلها هذا النادي".
وأشاد مهاجم برشلونة بمدربه اإلسباني ارنستو
ً
فالفيردي ،وقــال" :إنه شخص شفاف جدا وبسيط
ً
ويتحدث كثيرا مع الالعبين ويقترب منهم".
ً
ً
واخـتـتــم ميسي قــائــا" :إن ــه ص ــادق ج ــدا عندما
يـتـحــدث إلـيــك وعـنــدمــا يـقــول أي ش ــيء ،لـيــس لديه
مشكلة في إبالغك بأي أمر ،هذا أفضل ما لديه ،إنه
شخص جيد وصادق".
(د ب أ)

وكان والتر فيريرا ساعد سواريز في تجاوز
أزمته مع اإلصابة التي لحقت به قبل بطولة
كأس العالم  2014بالبرازيل ،والتي كانت تهدد
مشاركته في ذلك العرس الكروي الكبير.
وأضاف مهاجم برشلونة قائال" :والتر كان
يقول لي إنه ال يجب ّ
علي أن استسلم ،وانني
سأكون الهداف .هذه أمور أتذكرها له وهي ال
تقدر بثمن ،إنه تكريم بسيط".
وتحدث سواريز عن مدربه أوسكار تاباريز،
ح ـي ــث أك ـ ــد أن ـ ــه ه ــو م ــن س ــاع ــده ع ـل ــى ال ـن ـمــو
والنضج ،وأنه دائما ما كان يقدم له المساندة.

طالب الالعب األلماني توني كــروس منتخب
بالده بأن يخوض منافسات بطولة كأس العالم
 2018بروسيا متحليا بالتواضع إذا كان يرغب
في تفادي المفاجآت.
وقـ ــال الع ــب وس ــط مـلـعــب نـ ــادي ريـ ــال مــدريــد
اإلسباني في مؤتمر صحافي عقده أمس األول في
مدينة بولسانو اإليطالية ،التي يقيم بها منتخب
ألمانيا معسكره" :أعتقد أن جميع المنتخبات
الـكـبـيــرة تحسنت مـقــارنــة بــوضـعـهــا فــي ،2014
فرنسا أصبحت أفضل ،البرازيل أصبحت أرقى،
إسبانيا باتت أفضل ،علينا أن نتحلى بالتواضع".
وأشار كروس ،الذي كان أحد عناصر المنتخب
األلـمــانــي ال ــذي تــوج بلقب الـمــونــديــال فــي 2014
بالبرازيل ،إلــى أن منتخب بــاده سيعتمد على

تستضيفها روسيا للمرة األولى
ف ــي ت ــاري ــخ ك ــأس ال ـعــالــم بكلفة
رسـمـيــة تبلغ  683مـلـيــار روبــل
( 11مليار دوالر).
وقال مسؤول كبير بالحكومة
الروسية ،طلب عدم نشر اسمه،
إن البطولة هي أحدث حلقة في
سلسلة من األحــداث التي تبين
انهيار المحاوالت الغربية لعزل
روسيا.
وأضاف مازحا" :إذا كانت تلك
عزلة ،فنحن نستمتع بها".

ن ـف ـســه ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال الـ ـق ــادم إذا ل ـعــب بنفس
ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي اعـ ـت ــاد ع ـل ــى ال ـل ـع ــب ب ــه خ ــال
السنوات األخيرة.
ّ
نضيق الخناق
وأضاف" :سيكون من المهم أن
على المنافس لنجعل بقية الفرق تقول :ال نرغب
في مواجهة ألمانيا ،إذا حققنا هذا ستكون لدينا
إمكانية كبيرة للفوز على المنتخبات األفضل".
وتلتقي ألمانيا الـيــوم مــع السعودية في
مباراتها الودية األخيرة قبل المونديال
الروسي .وتلعب ألمانيا في المجموعة
ال ـثــام ـنــة بــال ـمــونــديــال م ــع منتخبات
المكسيك وكوريا الجنوبية وسويسرا.
(د ب أ)

أوزيل

أشار داني روز ،مدافع منتخب إنكلترا لكرة
القدم ،إلى أن عائلته لن تذهب لنهائيات كأس
الـعــالــم ،التي ستنطلق فــي روسـيــا األسبوع
المقبل بسبب مخاوف من تعرضها الساءات
عنصرية.
وفــرض االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
غــرامــة قــدرهــا  22ألــف جنيه إسترليني (30
ألف دوالر) على اتحاد الكرة الروسي الشهر
ا لـمــا ضــي ،على خلفية الهتافات العنصرية
التي قامت بها جماهيره ضد العبي منتخب
فرنسا خالل مباراة ودية جرت في مدينة سان
بطرسبرغ الروسية ،التي تعد ضمن المدن
المضيفة للمونديال.
صرح روز لصحيفة (إيفينينغ ستاندارد)
ً
الـبــريـطــانـيــة أم ــس األول" :إن ـن ــي لـســت قلقا
على نفسي لكنني أخبرت أسرتي بأنني ال
أريدهم أن يذهبوا إلى هناك بسبب العنصرية
باإلضافة لعدة أمور أخرى ربما تحدث".
أضــاف روز" ،إن وال ــدي يشعر باالستياء
ً
ح ـقــا ،كـنــت أس ـمــع ذل ــك فــي ن ـبــراتــه ،أخـبــرنــي
إن ــه ربـمــا لــن تسنح لــه فــرصــة أخ ــرى ليأتي
ً
ويـشــاهــدنــي فــي كــأس الـعــالــم ،كــان ذلــك أمــرا
ً
مؤثرا من الناحية النفسية ".

كأس العالم مصدر «الغالبية العظمى» من إيرادات «فيفا»
تعتبر بطوالت كأس العالم
المصدر األكبر إليرادات
االتحاد الدولي لكرة القدم،
ومن المتوقع أن يحصل
«فيفا» على عائدات بأكثر من
أربعة مليارات دوالر خالل
مونديال روسيا .2018

فالديمير بوتين

كروس

داني روز يفتقد عائلته في المونديال بسبب العنصرية

عقب شفائه مطلع هذا االسبوع من إصابة عضلية
في الفخذ.
ويـســافــر المنتخب األلـمــانــي إل ــى روس ـيــا يــوم
الـثــاثــاء المقبل ،حيث يلعب أول مـبــاراة لــه في
المجموعة السادسة بعدها بخمسة أيــام في
مــوسـكــو أم ــام الـمـكـسـيــك .وسـيـكــون منتخبا
السويد وكوريا الجنوبية هما المنافسين
اآلخرين في المجموعة.
ويسعى المنتخب األلماني إ لــى تحقيق
أول ان ـت ـصــار ل ــه ه ــذا ال ـع ــام ف ــي م ـب ــاراة غــد،
حتى يدخل الفريق منافسات كأس العالم في
اجواء إيجابية.
وقال سامي خضيرة العب خط الوسط ":نحن
مــر كــزون للغاية .نحن ننقد أنفسنا .لــم يقل أي
العب بعد مباراة النمسا إن المباراة لم تكن سيئة
للغاية .لقد قمنا بتحليل عميق".
(د ب أ)

كما األولمبياد الصيفي بالنسبة إ لــى اللجنة
األولمبية الدولية ،تشكل كأس العالم التي تنظم
مرة كل أربعة أعوام" ،الغالبية العظمى من إيرادات"
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
يوفر المونديال عائدات بأكثر من أربعة مليارات
دوالر ،معظمها من حقوق البث التلفزيوني وحقوق
التسويق والتذاكر ،ألغنى اتحاد رياضي في العالم.
في المقابل ،تبلغ تكاليف إقامة المونديال نحو
ملياري دوالر.
وي ـع ـيــد االت ـح ــاد ال ــدول ــي ت ــوزي ــع أرب ــاح ــه على
المنتخبات المشاركة فــي كــأس الـعــالــم ،واألنــديــة
التي تحرر العبيها لخوض غماره ،ويعيد استثمار
جزء كبير في تطوير كرة القدم من خالل المنح إلى
االتحادات الوطنية.
ف ـي ـم ــا يـ ــأتـ ــي بـ ـع ــض األرق ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـشـ ــأن عـ ــائـ ــدات
المونديال:
 حققت نهائيات كأس العالم  2014في البرازيلً
ً
للفيفا دخ ــا إجـمــالـيــا ق ــدره  4.82مـلـيــارات دوالر
شـمـلــت ح ـقــوق ال ـبــث الـتـلـفــزيــونــي ( 2.42مـلـيــار)،
وح ـقــوق الـتـســويــق ( 1.58مـلـيــار) ،وال ـتــذاكــر (527
ً
مـلـيــون دوالر) ،ورسـ ــوم الـضـيــافــة ( 185مـلـيــونــا)
والترخيص ( 107ماليين).

ي ـ ــواج ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتين صعوبات في
ع ـق ــد ق ـم ــة م ــع دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
ولـ ـي ــس ل ــدي ــه أم ـ ــل ي ــذك ــر لــرفــع
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،ك ـم ــا أن ــه
منبوذ في قسم كبير من العالم
ال ـغ ــرب ــي .ول ـ ــذا فـ ــإن اسـتـضــافــة
مباريات كأس العالم هذا الشهر
ّ
ت ـم ــث ــل ل ـح ـظــة م ـس ـت ـح ـبــة تـحــت
األضواء.
وتمثل كــأس العالم فــي نظر
بوتين رســالــة تحد إلــى العالم
وشـ ـعـ ـب ــه تـ ـ ـت ـ ــاءم م ـ ــع خ ـط ــاب ــه
المفضل أن روسيا تحقق نجاحا
رغــم الـجـهــود الغربية للوقوف
حجر عثرة في طريقها.
وق ــال الـبــروفـيـســور سيرجي
مــدفـيــديــف م ــن كـلـيــة االقـتـصــاد
العليا في موسكو" :بالنسبة إلى
بــوتـيــن اسـتـضــافــة ك ــأس العالم
ب ــره ــان ع ـل ــى ف ـش ــل ال ـع ـق ــوب ــات
وفشل الجهود الغربية لعزله"،
م ـش ـي ــرا إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـت ــي
ف ــرض ـه ــا ال ـ ـغـ ــرب ع ـل ــى روس ـي ــا
بعد ضم شبه جزيرة القرم من
أوكرانيا في .2014
وقــال ميدفيديف إنه رغم كل
ذل ــك ف ـهــو يـفـكــر بـمـنـطــق "نـحــن
م ــازلـ ـن ــا ن ـم ـل ــك ال ـ ـقـ ــرم ون ـت ــاب ــع
بــرنــامـجـنــا الـ ـخ ــاص ،وم ــع ذلــك
فالكل جاء لكأس العالم".
وال يـ ــر يـ ــد ب ــو تـ ـي ــن أن يـظــن
الــروس أن بالدهم معزولة ،ألن
ذلك قد يهدم حديثه عن روسيا
كقوة كبرى ذات نفوذ ولها كلمة
مسموعة في الشؤون العالمية.
وستتنافس فرق 32
دولــة في الفترة من 14
الـجــاري إلــى  15يوليو
ال ـم ـق ـبــل ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ال ـتــي

كروس :على ألمانيا التحلي بالتواضع

أوزيل يغيب عن مواجهة السعودية
يغيب مسعود أوزيــل عن المباراة الودية التي
سـتـجـمــع الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي األول ل ـك ــرة ال ـقــدم
بنظيره السعودي المقرر إقامتها الـيــوم ،بسبب
مشاكل في الركبة.
وتعرض أوزيل ،العب أرسنال اإلنكليزي ،لكدمة
بالركبة في المباراة الودية التي خسرها المنتخب
األلماني أمام نظيره النمساوي السبت الماضي.
كما أنه يعاني مشكلة في الظهر.
ونـشــر الـحـســاب الــرسـمــي للمنتخب األلـمــانــي
تغريدة ذكر فيها" :كإجراء احترازي ،مسعود أوزيل
لم يشارك في المران النهائي اليوم ،وبدال من ذلك،
أكمل تدريبات العدو .سيغيب عن مباراة ألمانيا
والسعودية بسبب كدمة طفيفة في ركبته اليسرى.
وانضم أوزيل لزمالئه خالل تدريبات اإلحماء،
قبل أن يتدرب بصورة منفردة.
كل الالعبون الـ 22قد تدربوا للمرة األخيرة في
معسكرهم بشمال إيطاليا ،قبل أن يحزموا أمتعتهم
لـلـعــودة إل ــى ألـمــانـيــا مـســاء الـخـمـيــس ،اسـتـعــدادا
للمباراة التي تقام في ليفركوزن.
لكن المدافعي جيروم بواتينغ سيغيب أيضا
عن المباراة ،خاصة أنه عاد لتوه إلى التدريبات

قدمنا لتونا مـبــاراة كبيرة أمــام إيطاليا ،الهزيمة
أمــام إسبانيا بهذه الطريقة تسببت فــي شعورنا
ً
باإلحباط قليال".

كأس العالم بارقة أمل لبوتين

ال ت ـخ ـت ـلــف األرقـ ـ ـ ــام بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـم ـيــزان ـيــة
ً
المتوقعة في روسيا  ،2018علما أن الفيفا لم يكشف
األرقام بالتفصيل .في التقرير المالي لعام ،2017
أكــد رئـيــس الفيفا الـســويـســري جــانــي إنفانتينو،
إن "مــن المتوقع أن تتجاوز اإلي ــرادات خــال دورة
األربع سنوات  2015-2018التوقعات" والتي تصل
إلى  5.65مليارات ،بفضل الزيادة في عقود البث
التلفزيوني والتسويق.
 ال تشمل التكاليف ا لـمـبــا لــغ المتعلقة ببناءالمالعب وغيرها من البنى التحتية التي يتكفل بها
البلد المضيف ،فاألمر يتعلق بالتكاليف التنظيمية.
بلغت تكلفة كأس العالم  2014في البرازيل 2.22
مليار دوالر ،بينما تبلغ التوقعات لمونديال روسيا
 1.94مليار دوالر ،بحسب التقرير المالي للفيفا.
القسم األول من النفقات هو ميزانية عمل اللجنة
المنظمة المحلية ( 453مليون دوالر فــي ،)2014
مــدفــوعــة بــالـكــامــل مــن الـفـيـفــا فــي ال ـعــام الـمــذكــور.
بالنسبة إل ــى مــونــديــال  ،2018ارتـفـعــت مساهمة
الفيفا فــي اللجنة التنظيمية بشكل ملحوظ إلى
 627مليون دوالر.
األق ـس ــام االخـ ــرى لـنـفـقــات الـفـيـفــا ه ــي :اإلن ـتــاج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ( 370م ـل ـيــون دوالر ف ــي ال ـب ــرازي ــل،

 241م ـل ـي ــون دوالر م ـت ــو ق ـع ــة فــي
روسيا) ،تكاليف إقامة المنتخبات
( 40مـلـيــون دوالر) ،تكاليف إع ــداد
الـمـنـتـخـبــات واالت ـ ـحـ ــادات الــوطـنـيــة
( 48مليون دوالر) ،التأمين ( 32مليون
دوالر) والتعويضات المدفوعة لألندية
التي تحرر العبيها خالل إقامة المسابقة
( 209ماليين دوالر في روسيا مقابل 70
مليون دوالر في  ،2014أي بزيادة قدرها
 199في المئة).
 زيادة منح المنتخبات المشاركة :يدفعً
الفيفا أيضا منحا للمنتخبات المشاركة في
كأس العالم .وزاد هذا المبلغ اإلجمالي الذي
بلغ  358مليون دوالر عام  ،2014بنسبة  12في
المئة ،حيث أصبح إلى  400مليون دوالر (341
مليون ي ــورو) فــي كــأس العالم  ،2018بينها 38
مليون دوالر ( 32.5مليون يورو) للفائز (مقابل
 35مليون دوالر في  )2014و 28مليون دوالر
لـلــوصـيــف .ويـحـصــل كــل منتخب خ ــرج من
الدور األول على  8ماليين.

انتقد روز الغرامة التي فرضها "فيفا" على
ً
اتحاد الكرة الروسي ،قائال إنها لم تكن قريبة
من المستوى الكافي لتكون رادعة.
أوض ــح روز "ف ــرض غــرامــة قــدرهــا  22ألف
جنيه إسترليني يثير االشمئزاز".
ً
وتــابــع "ال أري ــد أن أب ــدو مـتـغـطــرســا ،لكن
إذا تم تغريمه بهذا المبلغ  ،دون أن أتحدث
بصوت عــال ،فلن يحدث أي فــارق ،دولــة يتم
تغريمها بـ 22ألف جنيه إسترليني أمر مثير
لالشمئزاز".
ت ـعــرض روز إلس ـ ــاء ات عـنـصــريــة ،عندما
كان برفقة منتخب إنكلترا للشباب تحت 21
ً
ً
عاما في صربيا عام  ،2012حيث واجه تقليدا
ألصوات القرود وتم إلقاء الحجارة عليه.
أشار روز إلى أن إنكلترا ناقشت ما ينبغي
ً
ً
الـقـيــام بــه إذا واج ـهــت سـلــوكــا عـنـصــريــا في
كأس العالم.
ق ــال روز" :ك ــل مــا نفعله هـنــا لــن يغير ما
يحدث في جميع أنحاء العالم".
ً
ً
اختتم روز حديثه قائال" :ال أعتقد أن شيئا
سيتغير ،اعتدت على ذلك،
ال ينبغي أن يكون األمر كذلك ،لكنه كذلك".
(د ب أ)

داني روز

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

5:30

تايوان  -كينيا

ON sport

6:00

ليتوانيا  -إيران

7:00

كرواتيا  -السنغال

8:00

سويسرا  -اليابان

SRF

8:30

ألمانيا -
السعودية

beINSPORTS
HD3

9:45

بولندا  -تشيلي

beINSPORTS
HD2

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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دورانت يضع ووريرز
على مشارف اللقب
تقدم غولدن ستايت ووريرز
 -3صفر على كليفالند ،في
نهائي الدوري األميركي لكرة
السلة ،بعدما وضع كيفن
دورانت فريقه على مشارف
التتويج بتسجيله  43نقطة.

وض ــع كيفن دورانـ ــت فريقه
غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ـ ــرز على
م ـ ـشـ ــارف ال ـت ـت ــوي ــج بـ ــالـ ــدوري
االمـيــركــي للمحترفين فــي كرة
السلة بتسجيله  43نقطة (رقم
قياسي شخصي له في البالي
اوف) بينها تسديدة ثالثية قبل
نهاية المباراة بـ 48ثانية والتي
حسمت بنسبة كبيرة فوز فريقه
في المباراة  ،102-110باإلضافة
إلــى نجاحه في  12متابعة و7
تمريرات حاسمة.
وي ـ ـت ـ ـقـ ــدم غـ ـ ــولـ ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريــرز -3صفر على كليفالند
وخ ـطــا بــالـتــالــي خ ـطــوة كبيرة
ن ـحــو احـ ـ ــراز ل ـق ـبــه ال ـث ــال ــث في
ال ـس ـن ــوات االرب ـ ــع األخـ ـي ــرة في
دوري ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة االم ـي ــرك ــي
للمحترفين.
ولـ ـ ــم ي ـس ـب ــق الي ف ــري ــق فــي
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري االم ـ ـيـ ــركـ ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن أن ق ـل ــب تـخـلـفــه
ب ـن ـت ـي ـج ــة صـ ـ ـف ـ ــر 3-م ـ ــع ال ـع ـل ــم
ب ــان كليفالند قـلــب األمـ ــور في
مصلحته عندما تــوج باللقب
عام  2016بعد أن تخلف .3-1
وي ـس ـت ـط ـيــع ووري ـ ـ ـ ــرز حـســم
النتيجة اليوم في حال نجح في
ا لـحــاق الهزيمة بكليفالند في
عقر دار االخير ليتوج باللقب
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ف ــي اخ ـ ــر ارب ــع
سنوات بعد اعوام  2015و2017
علما بان الفريقين يلتقيان في

النهائي للمرة الــرابـعــة تواليا
وكان اللقب من نصيب كليفالند
مرة واحدة عام .2016
وإذا نجح ووريــرز في حسم
األمور في المباراة الرابعة ،فإنه
س ـي ـل ـحــق ب ـك ـل ـي ـفــانــد خ ـس ــارة
مماثلة لتلك التي تعرض لها
عند سقوطه صفر 4-أمام سان
انتونيو سبيرز في نهائي عام
.2007
وجاء تألق دورانت في الوقت
ا ل ـم ـنــا ســب الن ز م ـي ـلــه ستيفن
ك ـ ـ ـ ــوري ق ـ ـ ــدم اداء م ـت ــوا ض ـع ــا
واكـ ـتـ ـف ــى بـ ـ ـ ــ 11ن ـق ـط ــة ،واألمـ ـ ــر
ينطبق على كالي طومسون مع
 10نقاط فقط.
ودخل كليفالند المباراة وهو
يـتـمـتــع بـسـجــل أك ـث ــر م ــن جيد
عـلــى ملعبه ب ـفــوزه فــي ثماني
مـبــاريــات تواليا بعد أن خسر
المباراة االفتتاحية في البالي
اوف أمام انديانا بيسرز.
في المقابل ،عاد إلى صفوف
ووريرز نجمه اندري ايغووداال
بعد شفائه من إصابة في ساقه.
واستهل كافالييرز المباراة
بقوة بقيادة ليبروس جيمس
و ك ـي ـفــن الف و تـ ـق ــدم  4-16في
مـطـلــع ال ـم ـب ــاراة ث ــم  37-50في
ال ـ ــرب ـ ــع الـ ـث ــان ــي لـ ـك ــن ووريـ ـ ـ ــرز
سرعان ما دخل اجواء المباراة
ليقلب األمور في مصلحته في
نهايتها.

دورانت يسجل في سلة كليفالند
وسجل جيمس "تريبل دبل"
مع  33نقطة و 10متابعات و11
تمريرة حاسمة ،في حين اضاف
لوف  20نقطة.
وك ــان ــت ن ـق ـطــة ال ـت ـح ــول فــي
المباراة في الربع الثالث عندما
سجل ووريــرز  15نقطة مقابل
 8لمنافسه ليتقدم عليه للمرة
األولى في المباراة.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن اق ـ ـتـ ــراب

ووري ــرز مــن االحـتـفــاظ باللقب
فــان دوران ــت اعتبر انــه يتعين
على فريقه تصحيح الكثير من
األمور ،بقوله" :أحاول دائما أن
اكــون أفضل العب على ارضية
ال ـم ـل ـع ــب ،ل ـك ــن ي ـت ـع ـيــن عـلـيـنــا
ت ـص ـح ـي ــح بـ ـع ــض األم ـ ـ ـ ــور إذا
اردنا الفوز في المباراة المقبلة،
وبالتالي يجب أن نحافظ على
تركيزنا".

السعودية تستضيف السوبر بين ميالن ويوفنتوس
أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أمس األول أن
المملكة ستستضيف مباراة كأس السوبر اإليطالية لكرة
القدم ،بين يوفنتوس وميالن ،مطلع  ،2019بعد توقيع
اتفاقية مع رابطة الدوري االيطالي.
وقالت الهيئة ،في بيان عبر حسابها على "تويتر" ،إن
رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ ،والمدير التنفيذي
لرابطة دوري المحترفين االيطالي ماركو برونيلي وقعا
االتفاقية ،ونشرت صورا للرجلين أثناء التوقيع ،ورفع آل
الشيخ كأس السوبر.
وكــان يوفنتوس تــوج فــي مايو بلقب مسابقة كأس
إيطاليا للمرة الرابعة تواليا والــ 13في تاريخه ،بفوزه
الكبير في النهائي الـ 18له على غريمه ميالن 4-صفر على
الملعب األولمبي في روما.
كما أحرز فريق "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي
للمرة السابعة تواليا والــرابـعــة والثالثين فــي تاريخه
(رقمان قياسيان).
وتسعى السلطات الرياضية في السعودية منذ أشهر
الى استضافة بطوالت عالمية وأحــداث رياضية دولية
فــي العديد مــن الــريــاضــات ،فــي مواكبة لحركة التغيير
ال ـتــي تـشـهــدهــا المملكة عـلــى الـمـسـتــويـيــن االجـتـمــاعــي
واالقتصادي.
وأفادت الهيئة العامة للرياضة بأن خطوة استضافة
مباراة كأس السوبر اإليطالية بين الفريقين العريقين
يوفنتوس وميالن تأتي "استمرارا الستضافة المملكة
أهم وأبرز األحداث الرياضية العالمية".

تركي آل شيخ عقب التوقيع على استضافة المباراة

ألفيش يجري عملية ناجحة في الركبة
أجــرى الــاعــب البرازيلي دانــي ألفيش عملية
ج ــراحـ ـي ــة ن ــاج ـح ــة فـ ــي ال ــركـ ـب ــة ال ـي ـم ـن ــى بــأحــد
مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.
وقال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،الذي
يلعب ألفيش لمصلحته في بيان له أمس" :الالعب
سيعود إلى المالعب في أسرع وقت ممكن".
وتـعــرض ألفيش ( 35عــامــا) لقطع فــي الرباط
الصليبي للركبة في مطلع مايو الماضي خالل
نهائي كأس فرنسا.
ويغيب الالعب البرازيلي عن بطولة كأس العالم
 2018بروسيا التي تخوضها البرازيل كأحد أبرز
الدول المرشحة للفوز باللقب.
ويـقــام المونديال الــروســي فــي الفترة مــا بين
يومي  14يونيو و 15يوليو.
(د ب أ)

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ووريـ ـ ـ ـ ـ ــرز
سـتـيــف ك ـيــر ب ــدوران ــت بـقــولــه:
"م ـ ـ ــا ق ـ ـ ــام ب ـ ــه الـ ـلـ ـيـ ـل ــة م ــده ــش.
ب ـع ــض ال ـت ـس ــدي ــدات ال ـت ــي ق ــام
بها ال اعتقد ان احدا في العالم
باستثنائه هو يستطيع القيام
بها .لقد كان مدهشا".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :خـ ـ ـ ــاض م ـ ـبـ ــاراة
خـ ـي ــالـ ـي ــة ،س ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة
الـ ـتـ ـم ــري ــر ،أو الـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــات أو

التسجيل .األمــر ال يتعلق فقط
بـعــدد الـنـقــاط ،لكن فــي كــل مرة
كنا نحتاج إلى سلة كان ينجح
في ذلك".
وتــابــع" :لـعــب دورا أساسيا
مــن خــال ابقائنا فــي الـمـبــاراة
في الشوط األول قبل أن يحسم
األمــور في الشوط الثاني .لقد
قام بتسديدة رائعة في الثواني
األخ ـي ــرة ،وه ــو ينجح فــي ذلــك

ف ــي إح ـ ــدى اص ـع ــب االم ـس ـيــات
بالنسبة اليه".
وك ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـس ـ ــان حـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدرب
كـلـيـفــانــد ت ــاي ــرون ل ــي مـمــاثــا
بشأن دوران ــت بقوله" :لقد قام
بتوجيه ضــربــة قــويــة لـنــا كما
فـ ـع ــل ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .ك ــان ــت
ت ـســديــدتــه حــاس ـمــة ،ك ــان وراء
خط النقاط الثالث ،لكنه نجح
في االرتقاء والتسجيل".

مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرتغالي دالوت
تـعــا قــد ن ــادي مانشستر يونايتد
االنـكـلـيــزي م ــدة  5أع ــوام مــع الظهير
البرتغالي الشاب ديوغو دالوت قادما
مــن ن ــادي بــورتــو ،فــي صفقة وصلت
قيمتها الى  22مليون يورو ،بحسب
ما أعلن الناديان امس األول.
وأعرب النادي اإلنكليزي ،في بيان
عبر موقعه اإللكتروني ،عن "سروره
إلعالن التعاقد مع دييغو دالوت من
ن ـ ــادي ب ــورت ــو ف ــي ع ـقــد يـمـتــد إل ــى 5
أعوام ،مع خيار التمديد لعام إضافي".
ونقل بيان الـنــادي اإلنكليزي عن
الــاعــب ( 19عــامــا) الـقــادر على شغل
مركزي الظهير األمين أو األيسر ،أن
"االن ـض ـمــام ال ــى مانشستر يونايتد
فرصة ال تصدق .نشأت في أكاديمية
بورتو وانا ممتن لكل ما قاموا به من
اجلي ،لكن االنتقال الى أعظم ناد في
العالم أمر ال يمكن ان أرفضه".
وأض ــاف "أتطلع للعمل مــع مــدرب
ن ــاج ــح مـ ـث ــل (الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي) ج ــوزي ــه
مــوريـنـيــو والـتـعـلــم مـنــه والـلـعــب الــى
جانب العبين رائعين في الفريق".
في المقابل ،وصف مورينيو دالوت
بــأنــه "مــدافــع مــوهــوب ج ــدا يملك كل
المواصفات لكي يصبح بسرعة العبا

لحظة توقيع دالوت عقده مع اليونايتد
رائعا في صفوف الفريق".
وتــابــع "يـمـلــك كــل م ـيــزات الظهير:
الـ ـق ــوة ال ـب ــدن ـي ــة ،الـ ــذكـ ــاء الـتـكـتـيـكــي
والمهارات الفنية مع عقلية أكاديمية
بـ ـ ــورتـ ـ ــو الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ع ـلــى اك ـت ـس ــاب ال ـن ـض ــوج ال ــذي
ي ـح ـت ــاج ــون إلـ ـي ــه ل ـم ـس ـيــرة
اح ـت ــراف ـي ــة ( )...ف ــي فـئـتــه
العمرية هو أفضل ظهير
فـ ـ ــي اوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ون ـع ـت ـق ــد

جميعنا أنه يملك مستقبال باهرا في
صفوف مانشستر يونايتد".
والصفقة هي الثانية لمانشستر
يونايتد هــذا األسـبــوع بعد توصله
الى اتفاق لضم البرازيلي الدولي فريد
من شاختار دانييتسك االوكراني.

ليفاندوفيسكي أفضل العب في الـ «بوندسليغا»

ألفيش

جرى اختيار البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي،
مـهــاجــم فــريــق بــايــرن م ـيــونــخ ،كــأفـضــل الع ــب في
ال ــدوري األلماني لكرة القدم (بوندسليغا) خالل
ً
الموسم المنصرم ،وفقا الستطالع أجراه االتحاد
األلماني لالعبي الكرة المحترفين .
وأعلن االتحاد أمس أن ليفاندوفيسكي حصل
على  27.7في المئة من إجمالي أصوات المشاركين
ً
في االستطالع ،ليتربع على الصدارة ،متفوقا على
الكولومبي خاميس رودريجيز زميله في الفريق
البافاري ،الذي نال ( )%13.8ونالدو مدافع فريق
شالكه ،الذي حصل على (.)%8
وج ــرى اخ ـت ـيــار ي ــوب هــايـنـكــس ،م ــدرب بــايــرن
ميونيخ ،الــذي رحــل عــن الفريق بنهاية الموسم

المنقضي ،كأفضل م ــدرب فــي االسـتـطــاع ،عقب
حـصــولــه عـلــى  ،%36.7مـتـفــوقــا عـلــى دومينيكو
ت ـيــدي ـس ـكــو ،الـ ــذي ن ــال  ،%25ون ـي ـكــو كــوفــاتــش
مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت الذي سيتولى
تدريب بايرن في الموسم الـقــادم ،حيث حصل
على .%18.1
وف ــاز لـيــون بــايـلــي ،الع ــب فــريــق باير
ليفركوزن ،بجائزة أفضل وافــد جديد
فــي االسـتـطــاع السنوي الــذي يشارك
فيه العبو كرة القدم المحترفون.
(د ب أ)

ليفاندوفيسكي

موغوروتسا تقصي شارابوفا وتالقي هاليب في نصف النهائي

شارابوفا

ان ـ ـت ـ ـهـ ــى لـ ـ ـق ـ ــاء الـ ـبـ ـطـ ـلـ ـتـ ـي ــن ال ـس ــاب ـق ـت ـي ــن
اإل سـبــا نـيــة غاربيني مــو غــورو تـســا ()2016
والروسية ماريا شارابوفا ( 2012و)2014
ب ـفــوز سـهــل لــأو لــى بـمـجـمــو عـتـيــن  2-6و1-6
أ مـ ـ ــس األول ف ـ ــي ر بـ ـ ــع نـ ـه ــا ئ ــي بـ ـط ــو ل ــة ف ــر ن ـس ــا
المفتوحة لكرة المضرب ،ثاني البطوالت االربع
الكبرى.
وضــربــت مــوغــوروتـســا مــوعــدا فــي نصف
ن ـه ــائ ــي ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــام ع ـل ــى مــاعــب
روالن غـ ـ ــاروس ا لـ ـت ــرا بـ ـي ــة ،م ــع ا ل ــرو م ــا ن ـي ــة
سيمونا هاليب المصنفة أولى في العالم
الـ ـت ــي ت ـغ ـل ـبــت ع ـل ــى االلـ ـم ــانـ ـي ــة ان ـج ـي ـل ـيــك
كيربر الثانية عشرة ،بمجموعتين مقابل
م ـج ـم ــو ع ــة  )7 -2 ( 7 -6و  3 -6و  2 -6فــي
ساعتين و 14دقيقة.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ح ـق ـق ــت
مــو غــورو ت ـســا ( 24عــا مــا) المصنفة
ثالثة فوزها األول على شارابوفا في
ساعة و 10دقائق في رابع مواجهة
بينهما بـعــد مــا خـســرت أ مــا مـهــا في

ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن دورت ـ ــي ورمـ ــا ( )2013وك ـنــدا
( ،)2014وربع نهائي روالن غاروس (.)2014
وقالت موغوروتسا التي لم تخسر أي مجموعة
حتى اآلن في هذه البطولة" :كانت المباراة ضد
العبة عظيمة وأعتقد أني قدمت أفضل ما لدي"،
مضيفة" :انا سعيدة جدا ببلوغ نصف النهائي
مرة جديدة".
في المقابل ،منيت شارابوفا الفائزة بخمسة
أل ـقــاب ك ـب ـيــرة ،ب ــأول خ ـســارة فــي روالن غ ــاروس
م ـن ــذ  2015ق ـب ــل أن ت ـغ ـيــب ع ــن ن ـس ـخ ـتــي 2016
و ،2017األول ــى بـسـبــب اإلي ـق ــاف لـتـنــاولـهــا مــادة
محظورة ووقفها مــدة  15شهرا ،والثانية لعدم
منحها بطاقة دعوة الن تصنيفها لم يسمح لها
بالمشاركة.
والـ ـخـ ـس ــارة ه ــي ال ـخ ــام ـس ــة ل ـل ــروس ـي ــة ف ــي 25
ربع نهائي في البطوالت الكبرى ،واالقسى بعد
سقوطها في نهائي بطولة استراليا المفتوحة
عــام  2012أ مــام ا لـبـيــارو سـيــة فيكتوريا ازار نـكــا
 6-3وصفر.6-
واسـتـهـلــت مــوغــوروت ـســا ال ـتــي بــاتــت مــرشـحــة

بقوة لتكرار إنجاز  ،2016المباراة بكسر ارسال
ً
م ـنــا ف ـس ـت ـهــا ا ل ــرو س ـي ــة ( 31ع ــا م ــا و م ـص ـن ـفــة )28
فــي الشوطين األول والثالث (استمر  13دقيقة)
وتقدمت -4صفر ،ثم انهت المجموعة األولى 2-6
في  43دقيقة.
وفي الثانية ،كسرت موغوروتسا االرسال األول
لـلـمـصـنـفــة أول ــى ســابـقــا قـبــل أن تـخـســر بــدورهــا
ار س ــا لـ ـه ــا ل ـت ـت ـع ــادل ا ل ــا ع ـب ـت ــان  ،1-1ث ــم كـسـبــت
اإلسبانية خمسة اشواط متتالية كأسرة ارسال
الــروس ـيــة مــرتـيــن اخــريـيــن وان ـهــت م ـشــوارهــا في
ساعة و 10دقائق.
وخ ـ ـسـ ــرت شـ ــارابـ ــوفـ ــا الـ ـت ــي ت ــأه ـل ــت إل ـ ــى رب ــع
ا ل ـن ـهــا ئــي دون أن ت ـل ـعــب بــا ن ـس ـحــاب اال م ـيــر ك ـيــة
سيرينا وليامس بداعي اإلصابة ،ارسالها ست
مرات في المجموعتين وارتكبت  27خطأ مباشرا
وثالثة اخطاء مزدوجة في المجموعة األولى ،ما
سهل مهمة اإلسبانية التي ستواجه فــي نصف
الـنـهــائــي الــرومــان ـيــة فــي ل ـقــاء مـهــم ج ــدا وحــاســم
بالنسبة إلى صدارة التصنيف العالمي.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ه ــالـ ـي ــب وكـ ـي ــرب ــر ك ــان ــت ب ــداي ــة

الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة طـ ـب ــق االصـ ـ ـ ــل مــن
ا لـمـبــاراة األو ل ــى حيث تقدمت اال لـمــا نـيــة -4صفر
بعد االستيالء على ارسال منافستها مرتين في
الشوطين األول والثالث ،لكن الرومانية عوضت
و كـســرت ار ســال منافستها ثــاث مــرات وخسرت
ارسالها مــرة جديدة ليقع التعادل  6-6وتحسم
كيربر الشوط الفاصل في مصلحتها والمجموعة
في  59دقيقة.
و فــي المجموعة الثانية ،هيمنت هاليب على
المجريات وكسبت ار ســال كيربر مرتين دون أن
تفقد ارسالها فأنهتها في  42دقيقة.
و فــي المجموعة ا لـفــا صـلــة ،خـســرت ا لــرو مــا نـيــة
ارس ــال ـه ــا مـ ــرة واحـ ـ ــدة واالل ـم ــان ـي ــة ثـ ــاث مـ ــرات،
وحسمت لصالح األولى في  33دقيقة لتبلغ نصف
النهائي في روالن غاروس للمرة الثالثة تواليا.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

َّْ
 ...ورد ...غطاها

روسيا وإيران...
وإسرائيل!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

ح ـتــى ل ــو اخ ـت ـلــف الـ ـ ــروس م ــع اإلي ــران ـي ـي ــن في
سورية ،إرضـ ً
ـاء لإلسرائيليين وطمأنة لهم ،على
اعتبار أنهم الحلفاء "االستراتيجيون" ،فإنه غير
مـتــوقــع أن يـقـطـعــوا عــاقــاتـهــم ب ــإي ــران ،ال ـتــي هي
الحليف الذي بإمكانهم االعتماد عليه ،واستخدامه
وتوظيفه ضد تصاعد االهتمام األميركي بهذه
المنطقة ،وخاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب،
ً
الذي وضع حدا للسياسات المائعة في هذا المجال
التي اتبعتها إدارة باراك أوباما السابقة.
وستقوم روسيا بعمليات "تجميلية" في سورية
باستهدافات استعراضية في الجبهة الجنوبية
ال ـم ـت ــاخ ـم ــة لـ ـت ــواج ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ،فـ ــي درعـ ــا
والقنيطرة ،لحزب الله اللبناني كما في منطقة
القصير األربعاء الماضي ولبعض "الميليشيات"
التابعة إليران ،لكنها ،أي روسيا ،لن تتجاوز مجرد
المناوشات االستعراضية في هذا المجال ،ألنها
في حقيقة األمر تريد أن يبقى اإليرانيون أقوياء
في هذا البلد مادامت معركة التناحر بينهم وبين
ً
األميركيين لم تحسم نهائيا في هذه المنطقة.
ً
ال شك إطالقا في أن الروس سيختارون إسرائيل
إذا تبين أنــه البــد من الخيار بينها وبين إيــران،
إذ إن المعروف أن لإلسرائيليين في روسيا قوة
يهودية متنفذة وضاغطة ،كان لها دور فعال في
وصــول فالديمير بوتين إلــى ما وصــل إليه ،وأن
الرئيس الروسي مازال بحاجة إلى هذه القوة ،مما
ً
ً
يجعله مضطرا ومجبرا على مواصلة استرضاء
بنيامين نتنياهو ،وحتى وإن هو تجاوز الحدود
المعقولة والمقبولة.
وهـ ـن ــا فـ ــإن الـ ـمـ ـع ــروف أن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن كـنـظــام
م ـعــروفــون بــأنـهــم م ـن ــاورون ب ــارع ــون ،وأن ـهــم في
مثل هذه المواقف يلجأون إلى التصعيد إلى حد
إشعار الطرف المقابل بأن عليه أن يستجيب لكل
ما يريدونه ،لكنهم عندما يفشلون في هذا يبدأون
"العد التنازلي" للحصول حتى على أقل ما يمكن
الحصول عليه.
وعليه ،فإنه غير متوقع على اإلطالق أن يتخلى
ال ـ ــروس ع ــن تـحــالـفـهــم م ــع إيـ ـ ــران ،أو أن يتخلى
ً
اإليرانيون عن تحالفهم مع روسيا ،خصوصا أن
األميركيين عادوا ،كما هو واضح حتى اآلن ،إلى
هذه المنطقة بكل هذه القوة ،ولعل ما يعزز هذا
ويؤكده أن هناك مؤشرات فعلية على أن صراع
المعسكرات في هذا الكون عاد مرة أخرى ،بعد أن
ساد اعتقاد بعد انهيار االتحاد السوفياتي بأنه
ً
غاب نهائيا وبال عودة.

ً
في نفس األسبوع الذي "سجلنا هدفا" بدخول مبنى مواقف السيارات الذكية لمحاكم
الجهراء موسوعة "غينيس"ُ ،يصنف مطار الكويت كأسوأ مطار في العالم ،ليتضح أن
الهدف كان "أوف سايد" ،وأن "الحذاء األنيق ال يستر الجراب الممزق" ،والمواقف الذكية
ال تستر التنمية الغبية!

كيم جونغ أون« ...التيه» في كوريا الجنوبية
بالتجارب الصاروخية والتهديدات النووية
والقضاء على الخصوم بال رحمة ،كــان الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون نذير شؤم في
كوريا الجنوبية ،أما هذه األيام فيستطيع زبائن
مقهى في وسط كوريا الجنوبية أن يجدوا صورة
الزعيم الـكــوري الشمالي وهــو يحدق فيهم من
أكواب القهوة.
ومنذ أن عقد كيم قمة في أبريل الماضي بوجه
بشوش مع الرئيس الكوري الجنوبي مون-جيه
إن ،يقدم مقهى "إن آند أوت" في مدينة جونجو،

ّ
كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ،مارغريت الساير ،زوجة
رئـيــس جمعية ال ـهــال األح ـمــر د .ه ــال الـســايــر ،بسبب إنشائها
وإدارتها الحاضنة الوحيدة لألطفال المصابين بمرض السرطان
في الشرق األوسط ،والتي تعرف بـ "بيت عبدالله".
جاءت فكرة هذا المشروع بعد وفاة طفل اسمه عبدالله عاد إلى
الكويت إثر فترة طويلة قضاها في لندن صارع السرطان ،وبعد
مــروره بعالجات عديدة قدمها أطباء مختصون ،كــان من بينهم
وقتئذ د .هالل الساير ،تضاء ل األمــل في وجــود أي عالج للطفل،
فوعدته والدته بأنه لن يبقى في المستشفى بعد اآلن ،ونجحت
في تخفيف آالمه حتى رحمه الله وهو بين يديها قبل عيد ميالده
الخامس بقليل.
ومنذ عام  ،1989ثابرت مارغريت الساير إلنشاء مشروع يوفر
لألطفال المصابين بهذا المرض رعاية تشبه البيت ،حتى تحقق
حلمها عام  2012بافتتاح "بيت عبدالله" الذي تبرع بأرضه ورعى
افتتاحه سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.

التي تبعد  3ساعات من العاصمة سول ،قهوة
التيه تزين رغوتها صور الزعيمين.
وت ــوج ــد الف ـتــة ت ـعــرض عـلــى ال ـع ـمــاء فــرصــة
التقاط صورتهم لرسمها على الرغوة إلى جانب
كيم ومون.
وق ــال كـيــم جــونــغ-إيــل ،مــالــك الـمـقـهــى ،والــذي
ي ـح ـمــل مـ ـص ــادف ــة اس ـ ــم والـ ـ ــد ال ــزعـ ـي ــم الـ ـك ــوري
الشمالي" ،تابعت القمة بين الكوريتين ،وأثارت
إعجابي الشديد ...وأطلقت على مقهاي اسم (إن
آنــد أوت) ،وصنعت الــاتـيــه ،وأدع ــو أن يتحقق

السالم ،ونتمكن من دخول الكوريتين الجنوبية
والشمالية والخروج منهما بحرية".
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه واجـ ــه ب ـعــض ال ـش ـك ــاوى من
منتقدين مناهضين للشيوعية ،بسبب القهوة
المزينة بصورة كيم ،ولكن في المجمل رد الفعل
كان إيجابيا ،إذ يطلب نحو  20شخصا يوميا
قهوة التيه كيم.
(رويترز)

وفيات
محمد مبارك بن دعمه العجمي

بدرية أحمد السهلي أرملة فهد عبداللطيف أحمد الحميضي
 86ع ــام ــا ،شـيـعــت ،رجـ ــال :الـعــديـلـيــة ،ق ،3ش عـيـســى عـبــدالــرحـمــن
العسعوسي ،م ،40ديوان الحميضي ،نساء :كيفان ،ق ،2ش فهد براك
الصبيح ،م11

زينب محمد رضا محمد

زوجة علي حسين علي البلوشي  45عاما ،شيعت ،حسينية الحيدرية،
الحاج حبيب ،شارع عمان ،ت97278797 :

هدى عباس عبدالله الشطي

 52عاما ،شيعت ،رجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،نساء :القصور ،ق،3
ش ،4م ،64ت97978292 :
مارغريت الساير مع أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني

نزهة جاسم محمد التميمي أرملة بدر علي الجالهمة
 73عاما ،شيعت ،رجال :المنقف ،ق ،3شارع الحمالت ،مقابل ديوان
الدبوس ،نساء :القصور ،ق ،5ش ،1م ،4ت66688358 ،98522494 :

 ...ومع زوجها هالل الساير

● الجراح :صرح إعالمي مميز يخدم األهداف الوطنية ● المضف :منبر للرأي الحر وميدان للمناقشات الهادفة

فاطمة حسين عباس منصوري

 30عاما ،شيعت ،رجال :مسجد الــوزان ،غرب مشرف ،نساء :حطين،
ق ،1ش ،10م ،41ت97278688 ،97780778 :

صفية عبدالنبي عبدالله الصفار
أرملة عبدالله عبدالهادي عبدالله الصفار
 65عاما ،شيعت ،الدعية ،ق ،2ش ،21م ،3حسينية ابوالفضل العباس،
ت99025274 ،99488827 :
زهرة عبدالعزيز علي حاجية أرملة عبدالحميد فرس
 80عاما ،شيعت ،رجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،نساء :السرة ،ق،4
ش ،17م ،62العزاء ابتداء من اليوم الجمعة ت97545788 ،99813498 :
فاطمة يوسف محمدعبدالرحمن زوجة محمد علي جعفر الكندري
 78عاما ،شيعت ،رجال :ديوان الكنادرة ،الشعب ،نساء :األندلس ،ق،12
ش ،6م ،30ت65051572 ،99017821 :

علي الجراح

صالح المضف

ال ـكــوي ـتــي ص ــاح ال ـم ـضــف إلــى
أنها منبر للرأي الحر ،وميدان
للمناقشات الهادفة والساعية
ً
إل ـ ـ ــى رف ـ ـعـ ــة ال ـ ــوط ـ ــن س ـي ــاس ـي ــا
ً
ً
واق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــا واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا
ً
وثقافيا".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـق ــدم م ـح ـمــود
حاجي حيدر بـ"أطيب التهاني"
ً
متمنيا لـ"الجريدة" المزيد من
النجاح والتقدم".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،اع ـت ـب ــر عـضــو

عبدالرحمن النصار

عماد بوخمسين

عمر الطبطبائي

عبدالوهاب البابطين

النصار :مسيرتها حافلة بالعطاء والمهنية
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـمــر
ً
الطبطبائي "الجريدة" "صرحا
ً
ً
إعالميا متميزا" ،وهو ما أشار
ً
إليه أيـضــا زميله فــي المجلس
النائب عبدالوهاب البابطين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ثـ ـم ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـع ــرض ال ـك ــوي ــت

ال ــدول ــي ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـن ـصــار
"ال ـ ــدور ال ــري ــادي الـكـبـيــر" ال ــذي
تؤديه "الجريدة" طوال مسيرتها
الـحــافـلــة بــالـعـطــاء والـمـهـنـيــة"،
ً
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ــى "خـ ـطـ ـه ــا ال ـم ـت ـم ـيــز
بالدفاع عن القضايا والثوابت
الوطنية وحرية الرأي" ،وهو ما

أثنى عليه مدير إدارة العالقات
ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـم ـع ــرض ض ــاري
العيبان.
أ مــا مختار منطقة اليرموك
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـث ـن ـيــان ،ف ــأك ــد أن
ً
ً
"الجريدة" تبوأت مكانا مرموقا
ً
بـ ـي ــن زمـ ـي ــاتـ ـه ــا" مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

أظهر تقرير صناعي تراجع استخدام األكياس البالستيكية
في ألمانيا بنسبة كبيرة خالل العام الماضي.
ووفــق التقرير الــذي أعــدتــه "جمعية أبـحــاث ســوق التغليف"
األلمانية ،واطلعت عليه وكالة األنباء األلمانية أمس ،فإن عدد
األكياس البالستيكية التي استخدمها األلمان خالل العام الماضي
يقل بمقدار  1.3مليار كيس ،وهو ما يعادل ثلث عدد األكياس التي
استخدموها في .2016
ويبلغ متوسط استخدام األلماني لألكياس البالستيكية في
ً
العام الماضي  29كيسا بما يعادل  2.4مليار كيس في مختلف
أنحاء ألمانيا خالل عام.
تناول التقرير بشكل خاص أكياس البالستيك المستخدمة
في حمل السلع المغلفة أو المعبأة وليس األكياس الشفافة التي
تستخدم في تعبئة الخضراوات والفاكهة.
كانت الشركات األلمانية قد تعهدت في  2016بعدم تقديم أي
ً
أكياس بالستيك مجانا لعمالئها ،بهدف الحد من استخدام هذه
المنتجات غير الصديقة للبيئة.
(د ب أ)

 28عاما ،شيع ،مبارك الكبير ،ق ،6ش ،6م ،13ت55666336 ،99879777 :

رسائل التهاني تتواصل على ةديرجلا .في عيدها الـ ١١

www.aljarida.com

أعـلـنــت شــركــة الـبــرمـجـيــات
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا األم ـي ــرك ـي ــة
الـ ـعـ ـم ــاق ــة "م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت"
إنـ ـش ــاء م ــرك ــز ب ـي ــان ــات ضخم
ت ـحــت س ـطــح ال ـب ـحــر بــال ـقــرب
م ــن مـنـطـقــة "أوركـ ـن ــي آيــانــد"
األس ـك ـت ـل ـن ــدي ــة .وي ـص ــل ط ــول
ً
مــركــز البيانات إلــى  40مـتــرا،
وهــو مقام على شكل غواصة
ت ـس ـت ـط ـي ــع اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب 864
كمبيوتر خادم.
وج ـ ـ ـ ــرى ت ـج ـم ـي ــع الـ ـم ــرك ــز
واختباره في فرنسا ،ثم نقل
ع ـل ــى ش ــاح ـن ــة م ـس ـط ـحــة إل ــى
اس ـك ـت ـل ـن ــدا ،ح ـي ــث ث ـب ــت عـلــى
قــا عــدة مثلثة الشكل مملوء ة
بالحصى من أجل وضعه في
قاع البحر.
وذكــرت "مايكروسوفت" أن
هــذا الـمــركــز ق ــادر على العمل
م ــدة  5س ـن ــوات مـتـصـلــة دون
الحاجة إلى صيانة .في الوقت
نفسه فإنه يمكن االعتماد على
ا ل ـت ـبــر يــد ا لـطـبـيـعــي لتشغيل

هـ ــذه ال ـ ـخـ ــوادم ع ـنــدمــا تـكــون
تحت سطح الـبـحــر ،فــي حين
أن أج ـه ــزة كـمـبـيــوتــر ال ـخــادم
الموجودة في مراكز البيانات
التقليدية على سطح األرض
تـسـتـهـلــك ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة من
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ل ـت ـش ـغ ـي ــل وحـ ـ ـ ــدات
التبريد فيها.
كـ ـ ـم ـ ــا أن هـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـم ـ ــرا ك ـ ــز
الموجودة في أعماق البحار
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ــوفـ ـي ــر خ ــدم ــات
الـحــوسـبــة الـسـحــابـيــة للمدن
ً
الساحلية التي تعاني غالبا
ضعف كفاءة خدمات اإلنترنت
السريع.
فــي الــوقــت نفسه ،ال توجد
ف ـ ــرص ـ ــة إلص ـ ـ ـ ــاح أي جـ ـه ــاز
كـمـبـيــوتــر خـ ــادم م ــوج ــود في
هذا المركز البحري ،في حال
تعطله ،لكن الـخـبــراء يأملون
أن تكون معدالت أعطال هذه
األجهزة أقل منها في األجهزة
التقليدية على سطح األرض.
(د ب أ)

األكياس البالستيكية
تتراجع في ألمانيا

ملكة بريطانيا تكرم مارغريت الساير إلنشائها «بيت عبدالله»

ال تـ ـ ـ ــزال بـ ــرق ـ ـيـ ــات ال ـت ـه ـن ـئــة
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة"
ً
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة م ـ ـ ـ ـ ــرور  11عـ ــامـ ــا
عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــدور ع ـ ــدده ـ ــا األول،
م ــن ال ـش ـي ــوخ وم ـس ــؤول ـي ــن فــي
ال ـ ــدول ـ ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ب ـ ـ ــارزة،
ثمنوا فيها خطها المتميز في
الــدفــاع عــن القضايا والـثــوابــت
الوطنية وحرية الرأي ،منوهين
ب ــدوره ــا ال ــري ــادي ال ــذي تــؤديــه
عبر مسيرتها الحافلة بالعطاء
والمهنية.
ف ـفــي ت ـه ـن ـئ ـتــه ،وصـ ــف وزي ــر
شؤون الديوان األميري الشيخ
علي الجراح "الجريدة" بـ"صرح
إع ــام ــي مـمـيــز ي ـخــدم األهـ ــداف
الوطنية".
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن تـ ـمـ ـن ــى رئـ ـي ــس
تحرير الزميلة "النهار" د .عماد
بوخمسين في رسالته "التقدم
واالزده ـ ـ ـ ــار" ل ــ"ال ـج ــري ــدة ،أش ــار
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـب ـنــك االئ ـت ـم ــان

بيانات مايكروسوفت...
غواصة في إسكتلندا

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

محمود حاجي حيدر

النجاحات الباهرة التي حققتها
طيلة مسيرتها اإلعالمية".
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت مـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــار
المنصورية عبدالوهاب النقي
إل ــى "ال ـ ــدور اإلع ــام ــي الـمـشــرق
والمتميز" لـ"الجريدة" ودورهــا
في "طرح القضايا ،التي تحمل
هموم الوطن والمواطن بشفافية
وموضوعية".

اإلعالنات:

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

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى

43

الشروق

04:48

الصغرى

28

الظهر

11:48

أعلى مد

ً
 07:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 16:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:46

ً
أدنى جزر  12:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:18

ً
 12:53ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

التوزيع:

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

