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محمد اإلتربي وجراح الناصر

11

فـ ــي أح ـ ـ ــدث س ـق ـط ــات ال ـش ـب ـكــة
االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي أث ــارت الـجــدل
م ـ ـ ــرات ك ـث ـي ــرة بـ ـش ــأن اس ـت ـع ـمــال
بـ ـي ــان ــات م ـس ـت ـخــدم ـي ـهــا ،كـشـفــت
«فيسبوك» عــن ثـغــرة معلوماتية
أتــاحــت لجميع مشتركي الشبكة
االط ــاع عـلــى رســائــل نـشــرهــا 14
مليون مستخدم ،على مدى أربعة
أيام بالشهر الماضي.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة مـ ـس ــائ ــل
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ل ـ ــدى «ف ـي ـس ـب ــوك»
ً
إيرين إيغان« :رصدنا أخيرا ثغرة

محيي محمود

النتائج النهائية لالنتخابات

م ـ ـ ـ ــدرج عـ ـل ــى ج ـ ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
لجنة ش ــؤون الداخلية والــدفــاع
 10اق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن خــاصــة
ب ـت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
شروط الترشح
تختص
بتعديل ْ
14-12
واالنـ ـتـ ـخ ــاب ،م ــع وضـ ــع أغـلـبـهــا
«مـ ـن ــع الـ ـمـ ـس ــيء» ب ـي ــن ال ـت ـعــديــل
واإللغاء.
وبـمــوجــب ق ــرار مجلس األمــة
في جلسة  15مايو الماضي فإن
اللجنة مطالبة بإنجاز تقريرها
عن تعديالت االنتخابات وإعادة

«ڤيڤا» 2٧8 :مليون دينار إيراداتنا

«فيسبوك» :ثغرة معلوماتية
شملت  14مليون مستخدم

تحديد الــدوائــر ،قبل بــدايــة دور
١٨بــل الـمـتــوقـعــة في
االن ـع ـقــاد الـمـقـ
نهاية أكتوبر.
وتـسـتـهــدف أغـلــب التعديالت
على شروط الترشح ،نص المادة
الثانية مــن الـقــانــون التي أقرها
 ،2013والمعروفة باسم
مجلس
اقتصاد
«مـنــع ال ـم ـســيء» ،أم ــا التعديالت
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ـش ـ ــروط االنـ ـتـ ـخ ــاب
ف ـ ـت ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى تـ ـخـ ـفـ ـي ــض س ــن
الناخب.
16ـك فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت اتـ ـه ــم
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ
عضو لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية 02

إردوغان يسترضي األتراك بالمقاهي
ووعود بالنظر في رفع «الطوارئ»

دوليات

٣٠

فهد التركي

02

02

Eاستطالع يتوقع عدم حسمه الرئاسة من أول جولة وفقد الغالبية

xtra

لبنان يتخذ «إجراءات»
ضد مفوضية الالجئين

دوليات

دوليات

أشباح {الدولة
اإلسالمية} تطوف
في العراق
٢٦

●

٣١

واشنطن – جاد يوسف

02

٢٤

المعارض الروسي أليكسي
نافالني وزوجته في تجمع معارض ضم بضعة آالف
ً
بموسكو أمس
األول تضامنا مع ضحايا حريق سيبيريا (أ ف ب)

الصدر والحكيم وعالوي
يعلنون أكبر تحالف عراقي
٢٤

رياضة

األردن :الرزاز نزع فتيل األزمة
ّعمان لم تشهد أي تظاهرات ألول مرة منذ أسبوع

نزع تعهد رئيس الوزراء األردني المكلف عمر
ال ــرزاز بسحب مـشــروع قــانــون ضريبة الدخل
فتيل األزمــة بعد أسبوع من االحتجاجات في
األردن ،لكن هامش المناورة أمامه محدود ،في
ظل تجاوز دين المملكة العام  35مليار دوالر.
ولـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ أسـ ـ ـب ـ ــوع ،لـ ــم تـشـهــد
ُ َ
الـعــاصـمــة ع ـمــان أي احـتـجــاجــات ت ــذك ــر ،على

٠٩-٠٨

● علي الصنيدح

02

ً
معلوماتية تدفع تلقائيا إلى جعل
رسائل بعض األشخاص متاحة
لعموم مشتركي الشبكة» ،موضحة
أن «الخطأ حصل في وقــت كانت
ال ـم ـج ـمــوعــة ت ـع ـمــل ع ـل ــى طــريـقــة
جــديــدة لتشارك بعض العناصر
فــي حـســا بــات المستخدمين من
بينها الصور».
02

رؤى عالمية

أجهزة بوتين السرية...
حدود األمل واإلحباط

محيي عامر

●

بوشهري لـ ةديرجلا:.
قادرون على توفير الكهرباء
والماء لمشاريع «السكنية»

عقب إعالن النتيجة أمس (تصوير خليل البوريني)

التشغيلية في 2٠١٧
ً
الكثير للقطاع النفطي ،وواجه حروبا كثيرة
بسبب تصديه للفساد ،ور فـضــه للتدخالت
ً
السياسية» ،مشددا على أن «استقالة بوأحمد
جرس إنذار ،على الحكومة ورئيسها سماعه
اليوم قبل فوات األوان».
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب يــوســف الفضالة:
«هاشم من الكفاء ات الوطنية التي 02
●

12

اقتصاد

15

•

محليات

 10تعديالت خاصة بـ «االنتخابات»

02

● النصف :تمثل جرس إنذار على الحكومة سماعه قبل فوات األوان
● الفضالة :من القيادات الوطنية ...وقبول االستقالة خسارة للقطاع
أثارت استقالة الرئيس التنفيذي للشركة
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
هاشم هاشم من منصبه موجة غضب نيابية،
اعـتـبــرت االسـتـقــالــة خ ـســارة فــادحــة للقطاع
النفطي.

الثانية

٠٣

«تعارض المصالح» ...مثال لضعف
المهنية وتراجع جودة التشريع!

●

٣٣

صورة ضوئية عن خبر «الجريدة»

اقتصاديات

تقرير

«المالية» :لجنة لتقصي
الحقائق في تخارج
«التأمينات» من «إياس»

رياضة

ً
مقاتلتا  F35حددتا أه
دافا
في
بندر
عب
اس
و
أصف
هان
وش
يراز
وحلقتا فوق مواقع على الخليج
•

 VIVAتستمر في عرض تجارب
ّ
حية لخدمات  5Gباألفنيوز
١٠

محيي عامر

الثانية

الخميس

أط ــاح الـسـبــق الـصـحــافــي ال ــذي نـشــرتــه «ال ـج ــري ــدة» فــي  29مــارس
المنصرم ،عن تنفيذ مقاتالت إسرائيلية حديثة من طراز  F35طلعات
جوية استطالعية فوق إيران ،والذي تم تداوله على مستوى دولي ،قائد
مقر الدفاع الجوي للقوات المسلحة اإليرانية ،اللواء فرزاد إسماعيلي
من منصبه.
وعلمت «ال ـجــريــدة» ،مــن مـصــادر مطلعة ،فــي قـيــادة أرك ــان الـقــوات
المسلحة اإليــرانـيــة أن سبب إقـصــاء ال ـلــواء إسماعيلي كــان إخـفــاء ه
موضوع اختراق الطائرات اإلسرائيلية لألجواء اإليرانية ،مضيفة أنه
بعد انتشار خبر «الجريدة» ،بدأت أجهزة االستخبارات التابعة للحرس
الثوري ووزارة االستخبارات اإليرانية تحقيقات سرية موسعة بأمر
مباشر من المرشد األعلى علي خامنئي.
وأضــافــت أن التحقيقات أكــدت أن مقاتالت إسرائيلية استطاعت
اختراق األجواء اإليرانية وحلقت بالفعل فوق مدن طهران وكرج وأراك
وأصفهان وشيراز وبندر عباس ،كما ورد في الخبر المنشور02 ،

وط ــال ــب ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب رئ ـي ــس مجلس
الـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك ووزي ــر
النفط بخيت الرشيدي برفضها ،ولوح النائب
عبدالوهاب البابطين باستجواب المبارك إذا
تم قبولها.
وأكـ ــد ال ـنــائــب راك ـ ــان ال ـن ـصــف ،أن «هــاشــم
مــن الـقـيــادات النفطية الوطنية ،التي أعطت

ناصر الصباح :العالقات
الكويتية  -السعودية عميقة

مشروع القانون ،الذي اعتبره الرزاز أمس األول
«غير عادل» ،وأعلن نيته سحبه عقب أداء القسم
أمام الملك عبدالله الثاني.
والقى إعالن الرزاز بخصوص التوافق على
ً
سحب الـمـشــروع ،ارتـيــاحــا لــدى الجميع ،لكن
األمـ ــر ال ي ـقــف ع ـنــد ذلـ ــك ،فــالـمـهــم ه ــو «تغيير
النهج».

29
الفتة إلردوغان على حافلة وسط أنقرة أمس (أ ف ب)
في تصريحات وصفها مراقبون بأنها «واحــدة
من أكثر الوعود االنتخابية الفريدة» قبل أسبوعين
من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24
الجاري ،تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
ـاه شعبية» (كيراثان باللغة التركية)،
بإطالق «مـقـ ًٍ
ستقدم مجانا الكعك والـشــاي والقهوة على مــدار
الساعة طوال أيام األسبوع في جميع األنحاء.
وأعلن إردوغان نيته مناقشة رفع حال الطوارئ

الـمـعـلـنــة ف ــي تــركـيــا مـنــذ  ،2016بـعــد االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة ،الـتــي أظـهــر اسـتـطــاع ل ـلــرأي لمؤسسة
«جيزيجي» ،أنــه لن يفوز فيها من الجولة األولــى،
وأن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامته سيفقد
أغلبيته البرلمانية.
و فــي تجمع انتخابي بمقاطعة هطاي الواقعة
في الجزء الجنوبي الشرقي من البالد ،قرر إردوغان
ً
إطالق «المقاهي الشعبية» ،قائال« :إن شاء 02

من سيكون نجم مونديال
روسيا 2018؟

•
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خادم الحرمين الشريفين
يستقبل الغانم

«المالية» :لجنة لتقصي الحقائق
في تخارج «التأمينات» من «إياس»

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل خـ ـ ـ ـ ــادم الـ ـح ــرمـ ـي ــن
ال ـش ــري ـف ـي ــن ،ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،ف ــي ق ـص ــر ال ـص ـفــا
بمكة المكرمة ،أمس األول ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور
اإلخـ ـب ــاري ــة إن ال ــرئ ـي ــس ال ـغــانــم
ت ـنــاول ط ـعــام اإلف ـط ــار مــع خــادم
ال ـحــرم ـيــن ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدد من
ضيوف المملكة ،يتقدمهم رئيس
جـمـهــوريــة غـيـنـيــا آل ـفــا كــونــدي،
وولي العهد نائب القائد األعلى
ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء بمملكة البحرين ،األمير
سلمان بن حمد.

ً
مستقبال الغانم
الملك سلمان

أعلن وزيــر المالية د .نايف الحجرف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في
ما أثاره عدد من النواب من مالحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية من شركة "إياس للتعليم األكاديمي والتقني" ،إحدى
الشركات المحلية في الكويت.
وقال الوزير" :نقدر ونحترم آراء النواب فيما أثاروه ،وجميع المالحظات
محل نظر ،ونؤكد حرصنا الكامل على حماية األموال العامة والتصدي لكل
محاوالت التعدي عليه بأي شكل من األشكال ،وعلى ضوء تلك المالحظات
شكلنا لجنة لتقصي الحقائق حــول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية في "إياس للتعليم األكاديمي والتقني" للوقوف على
كل ما تمت إثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات ،على أن
تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خالل أسبوعين".
وأكد الحجرف أن "للمال العام حرمة ،ونحن مؤتمنون عليه ،ولن نسمح
أبدا بأي تجاوز أو عبث أو فساد ،وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله
على المال العام ،وسنتخذ جميع اإلجــراء ات القانونية بحق التجاوزات أيا
كان مصدرها".

نايف الحجرف

بوشهري :قادرون على توفير الكهرباء والماء لمشاريع «السكنية»
الطيار :ترشيد استهالك «الطاقة والمياه» ركن رئيسي ال يمكن االستغناء عنه
أكدت «الكهرباء والماء»
قدرتها على التوافق مع
«السكنية» لتوفير الطاقة
والمياه الالزمة لمشاريع الدولة
المستقبلية ،وفق التنسيق
المشترك على كل المستويات
والقطاعات بين الجهات
المختلفة التي تنفذ خطط
التنمية.

●

سيد القصاص

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء
ال ـم ـه ـن ــدس م ـح ـمــد ب ــوشـ ـه ــري ،أن
"الكهرباء" قادرة على توفير الطاقة
والمياه ،ومواكبة خطط ومشاريع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
المستقبلية ،وفق خطط مشتركة يتم
التنسيق فيها على كل المستويات
بــالـجـهـتـيــن وجـ ـه ــات الـ ــدولـ ــة ذات
العالقة بتلك المشاريع.
وقـ ــال بــوش ـهــري ف ــي تصريح
لـ"الجريدة"" ،ال يوجد أي مشروع
إسكاني يتم التخطيط له والبدء
في تنفيذه في الكويت إال في ظل
وج ــود تنسيق كــامــل مــع وزارة
الكهرباء والماء ،لتوفير الطاقة
والـ ـمـ ـي ــاه ل ــذل ــك الـ ـمـ ـش ــروع ،وم ــا

«األبحاث» يحتفل باليوم
العالمي للمحيطات
●

عادل سامي

يشارك معهد الكويت لألبحاث العلمية منظمة األمم
الـمـتـحــدة بمناسبة ال ـي ــوم الـعــالـمــي للمحيطات ال ــذي
يصادف الثامن من يونيو بهدف الدعوة إلى المحافظة
على المحيطات ،لما لها دور في الحياة اليومية ،وألنها
مصدر رئيسي للغذاء والمياه العذبة بالنسبة لكثير من
الدول الواقعة في المناطق القاحلة.
وقال د .تركي السعيد من برنامج إدارة الموارد البحرية
القائمة على النظام البيئي التابع لمركز أبحاث البيئة
والـعـلــوم الحياتية بالمعهد فــي تصريح صـحــافــي ،إن
الكويت لها دور فعال في هذا النشاط العالمي ،السيما أنها
فازت العام الماضي بعضوية المجلس التنفيذي للجنة
الحكومية لعلوم المحيطات بعد منافسة قوية بين الدول
المرشحة لعضوية المجلس.
وذ ك ــر السعيد أن البيئة البحرية الكويتية تمتاز
بـتـنــوعـهــا وت ــداخ ــات وح ــدات ـه ــا الـبـيـئـيــة وتـعــرضـهــا
المستمر لضغوط بيئية كــا نــت ناتجة عــن نشاطات
بـشــريــة محلية أو خــارجـيــة دف ــع المعهد الـمـضــي في
إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية التي من
شأنها فهم الوضع البيئي القادم واستشراف الحالة
البيئية المستقبلية .وأوضــح أن المعهد منذ نشأته
حتى اآلن أجرى الكثير من الدراسات التي تناولت هذا
المجال كظاهرة نفوق األسماك والمحار والمد األحمر
والتغيرات الكيماوية والبيولوجية والعوالق النباتية
وتنوعها وإدارة مصائد الربيان وإدارة مصائد األسماك
والكشف عن مكامن الطحالب البحرية في المياه الكويت
وتأثير الغبار على اإلنتاجية البيولوجية في المياه
الكويتية وتأثير االرتفاع المستمر في درجــة ملوحة
مياه الخليج العربي على األحياء البحرية.

يتطلبه من أعمال بنية أساسية".
ولفت إلى أن هناك لجانا مشتركة
بـيــن "ال ـك ـهــربــاء" ،و"الـسـكـنـيــة" على
كــل الـمـسـتــويــات ،إذ مــن خ ــال تلك
اللجان تتم دراســة ومناقشة خطط
الـتـنـمـيــة الـمـشـتــركــة ،والـتــوسـعــات
اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة ،واحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ــدن
الجديدة من خطوط نقل وشبكات
ومحطات وطاقة ومياه ،ويتم توفير
تلك الـخــدمــات مــن خ ــال التنسيق
ال ـم ـش ـتــرك ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـخــدمــات
األخــرى التي توفرها جهات الدولة
األخرى لتلك المدن.
وأكد أن جهات الدولة المختلفة،
وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا وزارة ال ـك ـهــربــاء
وال ـمــاء ،ال تعمل منفردة ،بــل هناك
ت ـعــاون وتنسيق فــي تنفيذ خطط
التنمية ،لتسير تلك الخطط وفق

توافق مشترك بين كل جهات الدولة،
ً
فوزارات الدولة جميعا تعمل ككيان
واحد وال يمكن أن تعمل منفردة.
مــن جانبها ،قــالــت مــديــرة إدارة
الـمــراقـبــة الفنية الـمـهـنــدســة إقـبــال
الطيار ،إن "ترشيد الطاقة والمياه
ركن رئيسي ال يمكن االستغناء عنه،
لتوفير خــدمــات الـ ــوزارة المختلفة
للمستهلكين دون انقطاع ،إضافة
إلى توفيرها في المناطق السكنية
والمدن الجديدة".
وأشارت الطيار لـ"الجريدة" إلى أن
وزارة الكهرباء والماء حريصة على
أن تعمل بمستويين األول :التأكيد
على أهمية ترشيد االستهالك من
خــال استخدام أحــدث تكنولوجيا
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـط ــاق ــة ،وال ـم ــدن
الـخـضــراء ،إضــافــة إلــى العمل على

تنفيذ خطط التنمية التي تتوسع
ً
فيها الدولة عمرانيا.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ــى أن "ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء"،
باإلضافة إلى حرصها على تطبيق
القوانين الخاصة باشتراطات البناء
الموفر للكهرباء والماء ،تحرص على
اللقاءات المباشرة مع المواطنين
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ح ـم ــات ـه ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
الـتــي تتواجد فيها فــي "ال ــدواوي ــن،
والـمــوالت ،ومطار الكويت الدولي،
والمحافظات ،والجمعيات التعاونية،
وال ـ ـمـ ــدارس ،وال ـج ـهــات الحكومية
والخاصة" ،حيث تحرص من خالل
حمالتها المختلفة على التوعية
والتثقيف بأهمية "الـتــرشـيــد" من
خــال توزيع بــروشــورات توعوية،
وإلـ ـق ــاء مـ ـح ــاض ــرات ،ت ـش ــرح فيها
تكاليف خدمات الوزارة على الدولة،

والجهد الكبير الــذي يبذل لتوفير
تلك الخدمات ،إضافة إلى أن الكهرباء
والـ ـم ــاء نـعـمـتــان ي ـجــب المحافظة
عليهما.

توسعات عمرانية 2017
في سياق متصل ،وفرت الــوزارة
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي الـ ـط ــاق ــة
الكهربائية لـ 5396وحدة شملت كل
الـقـطــاعــات (الـ ـخ ــاص ،والـحـكــومــي،
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاري ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري،
والصناعي ،والــزراعــي) ،إضافة إلى
"السكنية" ،حيث وفرت الوزارة لتلك
الوحدات  957ألفا و 129كيلوواط.
وأشار تقرير ،حصلت "الجريدة"
على نسخة منه ،إلى أن عدد الوحدات
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص بلغت ،4278
ووفرت له الوزارة  483.206كيلوواط،

محمد بوشهري

اقبال الطيار

فيما بلغت عدد الوحدات في القطاع
الحكومي  ،124وف ــرت لها ال ــوزارة
 77.872كيلوواط ،وبلغ عدد الوحدات
في القطاع االستثماري  304وحدات،
وفرت لها الوزارة  117.727كيلوواط.
ولفت التقرير إلى أن عدد الوحدات
الجديدة في القطاع التجاري بلغت
 ،145وف ــرت لـهــا الـ ـ ــوزارة 149.821
كيلوواط ،فيما بلغت عدد الوحدات

ف ــي ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي  70وح ــدة،
وفرت لها الوزارة  48.398كيلوواط.
وبين أن التوسعات العمرانية في
القطاع الــزراعــي بلغت  378وحــدة،
وفرت لها الوزارة  29.729كيلوواط،
فيما بلغت الـتــوسـعــات العمرانية
التابعة للسكنية  97وحدة ،وفرت لها
الكهرباء  50.372كيلوواط.

«التمييز» بعد تبرئتها الدويلة :رأيه شخصي ...والشكوى
قدمت من «الخارجية» ال من السفارة اإلماراتية

ً
أكدت أن حديثه انصب على عالقة بن زايد بـ «اإلخوان» وال يشكل خطرا على العالقات السياسية
●

حسين العبدالله

أرج ـعــت محكمة التمييز الـجــزائـيــة أحـكــام
بــراءة النائب السابق مبارك الدويلة من تهمة
القيام بعمل عدائي إلى دولة اإلمــارات العربية
المتحدة ،على خلفية التصريحات التي أدلى
بها في مقابلة تلفزيونية بقناة "المجلس" ،إلى
أنها مجرد رأي شخصي يمثل صاحبه ،مهما
كانت حدتها وقسوتها ،وقد صدرت من شخص
ال يتمتع بأي صفة رسمية في دولة الكويت.
وأضافت "التمييز" في حكمها ،الذي أصدرته
برئاسة المستشار فيصل خريبط ،وعضوية
المستشارين صــالــح الـمــريـشــد ،وخــالــد مقلد،
وإسماعيل خليل ،وعزمي الشافعي ،أن "حديث
ال ــدوي ـل ــة ل ــم ي ـت ـطــرق إلـ ــى ال ـك ــوي ــت وعــاقـتـهــا
بشقيقتها دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،بل
ً
كــان خاصا بشأن جماعة اإلخــوان المسلمين،
وعن اعتقاده وجود خالف بينها وبين الشيخ
مـحـمــد بــن زايـ ــد ،وان تـلــك ال ــدول ــة لــم تــذكــر أن
العبارات من الممكن أن تؤدي إلى قطع العالقات
السياسية بين الدولتين".
ولفتت إلى أن الشكوى المقدمة إلى النيابة
العامة قــدمــت مــن وزارة الخارجية الكويتية،
ومـ ــا ذكـ ــر فـيـهــا بـ ــأن ت ـلــك ال ـع ـب ــارات يـمـكــن أن

ٌ
سبق لـ ةديرجلا .يطيح قائد...
وقامت بعمليات استطالع ودراسة وضعية الدفاعات الجوية اإليرانية.
وأفاد أحد المصادر السابقة بأن أنظمة الدفاع الجوي اإليرانية ،ومن
ضمنها الرادارات الروسية المتطورة ،لم تستطع كشف هذه الطائرات
َ
أو وجهتي دخولها وخروجها ،وأن إسماعيلي أخفى األمر عن المرشد
كي يغطي على تقصير فريقه ،لكن االستخبارات اإليرانية تلقت ،منذ
حوالي  3أسابيع ،معلومات موثقة بأن المقاتالت اإلسرائيلية قامت
بهذه العملية كي تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية لعدة مواقع
آن واحــد ،وأنها قامت بتصوير مراكز حساسة
ومنشآت إيرانية في ٍ
ً
ج ــدا ،واستطاعت العبور مــن أجـهــزة رادار « »S300الروسية الصنع
دون أي عائق.
وأكد المصدر أن االستخبارات اإليرانية حصلت على معلومات سرية
ً
جدا عن صور التقطتها هذه الطائرات ،لمنشآت تحت األرض ،مضيفة
أنه تم تسليم هذه المعلومات إلى المرشد مباشرة.
ً
فــي السياق ،أشــار مصدر آخــر إلــى أن الموضوع أثــار أيـضــا ريبة
خامنئي في التعاون الروسي مع إيران ،وباتت هناك شكوك متزايدة
أن موسكو سلمت تل أبيب شيفرات أجهزة الرادارات الروسية الصنع
المنصوبة في إيران ،كي يستطيع اإلسرائيليون الطيران في األجواء
اإليرانية دون أي خوف من الصواريخ الروسية ،وفي أحسن األحوال
يمكن القول إن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية استطاعت الحصول
على هذه الشيفرة بشكل أو بآخر من روسيا ،إن لم يكن هناك تواطؤ
بالفعل.
ً
ً
وكان خامنئي أصدر قرارا مفاجئا بتغيير قائد مقر خاتم األنبياء
للقوات المسلحة اإليرانية يوم  29مايو ،ومنح المنصب للواء علي رضا
ً
صباحي فرد ،الذي كان نائب العميد إسماعيلي سابقا.
وشغل إسماعيلي منذ عام  2010قيادة هذا المقر الذي أعلن أنه أنشأ
أحدث مصانع الرادارات والصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي والطائرات
دون طيار ،والتي كانت إيران تتباهى بها في معظم مناوراتها.
ً
وكانت «الجريدة» نشرت ،بناء على إفــادة مصادر خاصة جــدا ،أن
َ
مقاتلتي  F35عبرتا األجواء السورية إلى العراقية ،ومنها إلى إيران،
مشيرة إلى أن الطائرتين تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة ،ومن بينها
الرادارات الروسية المنصوبة في سورية ،غير أن تلك المصادر رفضت

تــؤدي إلى قطع العالقات السياسية إنما جاء
على لسان وكيل وزارة الخارجية ،الــذي أرسل
الشكوى إلى النيابة العامة ،ولم ترد على لسان
المسؤولين في تلك الــدولــة ،وكــل ما هنالك أن
مسؤولي الــدولــة المذكورين أب ــدوا استياءهم
فقط من العبارات عن طريق االتصال الهاتفي،
ومن ثم فإن المحكمة ،من جماع ما تقدم ،ترى
ً
أن العبارات محل االتهام ال ترقى أن تمثل خطرا
ً
حقيقيا من شأنه أن يعرض الكويت لخطر قطع

العالقات السياسية مع شقيقتها اإلمارات ،وهو
ما تضحي معه أركان التهمة غير متوافرة في
حق أي من المتهمين.
وأك ــدت "التمييز" أن الـنــص فــي ال ـمــادة 1/4
من القانون رقم  31لسنة  ،1970بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء ،على أن يعاقب بالحبس
المؤقت ،الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات ،كل
من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ،أو
قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه

تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العالقات
السياسية يفيد بأن الركن المادي لهذه الجريمة
هو القيام بدون إذن من الحكومة بجمع الجند
لتحقيق غرض يتنافى مع مصلحة دولة أجنبية،
أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد مصلحتها
يكون من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب
أو قطع العالقات السياسية وجمع الجند ،الذي
تـحــدث عـنــه ال ـنــص ،هــو مـثــال قــانــونــي للعمل
ً
العدائي محل التجريم ،الذي ال يشترط فيه حتما

المحكمة :حديث المحامي عن الطبيب البنغالي انتقاد لـ «الصحة»
أكدت محكمة التمييز الجزائية أن التغريدات التي أوردها المحامي
هاني حسين في حسابه الشخصي على "تويتر" بشأن وجود طبيب
بنغالي مزور يعمل بوزارة الصحة ال تمثل جريمة إذاعة أخبار كاذبة
التي نصت عليها المادة  15من قانون أمن الدولة ،والتي تعاقب على
اإلذاعــة عمدا في الخارج ألخبار أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول
األوضــاع الداخلية للبالد ،والتي من شأنها إضعاف الثقة المالية
بالدولة أو هيبتها واعتبارها.
وذكرت المحكمة أن العبارات التي ذكرها الطاعن ،وإن كانت تحمل
نقدا الى جهات حكومية ،إال أنها ليس فيها إضرار بالمصالح القومية

اإلفصاح عما إذا كانت العملية تمت بالتنسيق مع الجانب األميركي.
وبعد انتشار الخبر على مستوى دولي ،اختارت الحكومة اإليرانية
عدم التعليق ،واكتفى متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية بقوله إن
الخبر «غير دقيق».
ونفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية «قيام مقاتالت إسرائيلية
بخداع الــرادارات الروسية في سورية ،وتنفيذ عملية استطالع على
ارتفاع كبير».
وفي تحوير للسبق المنشور ،قال المصدر إن «أي طائرة على ارتفاع
ً
عال يمكن اكتشافها بسهولة ،فضال عن أنها ستكون عرضة ألنظمة
ٍ
ً
الدفاع الجوي في معظم البلدان» ،علما أن «الجريدة» لم تتحدث عن
تجاوز الــرادارات من ارتفاع شاهق ،بل عن تصوير المواقع اإليرانية
من ارتفاع شاهق.

موجة غضب نيابية تطالب برفض...

ً
نفتخر بها جميعا ،وقبول استقالته خسارة للقطاع النفطي ،لذلك
أتمنى أن يرفضها وزير النفط».
ً
بــدوره ،قال النائب عبدالوهاب البابطين مخاطبا وزير النفط ،إن
«قبول هذه االستقالة هي مواجهة أخرى قريبة قد يدفع تكلفتها رئيس
ً
مجلس الوزراء» ،مستدركا« :توقفوا عن إقصاء الصالحين ،وإال فسيتم
ً
إقصاؤكم وفقا لألطر الدستورية».
وطالب النائب محمد المطير وزيــر النفط بالتحرك بشكل سريع
لثني هاشم عن االستقالة« ،ألنــه من الكفاء ات المشهود لها في هذا
ً
المجال ،وخصوصا أن السبب الرئيسي لالستقالة هو وقوفه بجانب
حقوق إخوانه الموظفين الكويتيين في الشركة البترولية المتكاملة».
وأكد النائب فيصل الكندري أن «دوامة التخبط التي يعانيها القطاع
ً
النفطي ال تزال مستمرة ،وباتت مكشوفة بصورة أكبر» ،معربا عن أمله
أن «يرفض رئيس الوزراء االستقالة لحين انتهاء لجنة التحقيق في
محاور استجواب وزير النفط من عملها».
واع ـت ـب ــر ال ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري أن االس ـت ـق ــال ــة «خـ ـس ــارة
ً
فــادحــة للقطاع النفطي» ،مــؤكــدا أن «مــا ورد فيها يجب أال يمر دون
تحقيق ،وعلى القطاع النفطي أال يخضع لـلـقــرارات غير المدروسة
ال ـتــي تـخــالــف ال ـس ـيــاســات ال ـتــي رسـمـهــا الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـبـتــرول

للبالد ،وال تنطوي على المساس بهيبة الدولة واعتبارها أو اإلضرار
بالمصالح القومية لها ،السيما أن األوراق خلت مما يفيد تعمد المتهم
إحداث ضرر للبالد أو احتمال حدوث هذا الضرر ،وال يكفي في ذلك
ما ذكره الشاهد األول (ضابط المباحث) بالتحقيقات في هذا الشأن،
وما أسفرت عنه التحريات ،إذ إن تحرياته مجرد رأي لصاحبها ،وال
تكفي بمفردها دليال لإلدانة ،فضال عن أن المتهم ما قصد بها سوى
المصلحة العامة ،كما خلت األوراق من دليل آخــر يصلح للتعويل
عليه في إدانة المتهم ،فيتعين إلغاء الحكم بحبسه  5سنوات ،والحكم
ببراءته من التهم.

ونـظـمــت ال ـعــاقــة بـيــن مــؤسـســة ال ـب ـتــرول وال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة لـهــا».
بدوره ،قال النائب عمر الطبطبائي« :من غير المقبول السكوت عن
استمرار إقـصــاء الـقـيــادات المتميزة بالنفط بسبب السياسات غير
ً
المنضبطة من قيادات مؤسسة البترول» ،الفتا إلى أن «دور االنعقاد
المقبل ،سيشهد تقديم تعديالت جذرية لقانون إنشاء المؤسسة تعيد
تنظيم االخـتـصــاصــات ،وتقنن اسـتـبــداد وجـنــون سلطة أي شخص
يتولى هذا المنصب».
وطالب النائب طــال الجالل رئيس مجلس ال ــوزراء ووزيــر النفط
برفض االستقالة ،وفتح تحقيق فوري بشأنها« ،ألن قبولها ستكون
كلفته عالية على الحكومة» .والكل يشهد لهاشم بالكفاءة واإلخالص»،
ً
الفتا إلى أن «هذه االستقالة جاءت ،حسب ما نمى إلى علمي ،لدفاعه
عن الحقوق المشروعة للموظفين».

 10تعديالت خاصة بـ «االنتخابات»
النائب محمد الدالل لجنة «الداخلية والدفاع» بتعمد تعطيل تقريرها.
وأع ـ ــرب ال ـ ــدالل لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ع ــن اع ـت ـقــاده ب ــأن «ت ـعــديــات قــانــون
االنتخابات معطلة بفعل فاعل ،وباألخص من الحكومة ،إضافة إلى
أطراف ترفض تغيير النظام االنتخابي».
بـ ــدوره ،طــالــب الـنــائــب ري ــاض الـعــدســانــي اللجنتين «الـتـشــريـعــة»
و«الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع» بسرعة إنـجــاز تقاريرهما بـشــأن االقـتــراحــات
ً
ً
المتعلقة باالنتخابات ،خصوصا أن هناك تكليفا من مجلس األمة
بذلك ،بوصفها قوانين مهمة وملحة.
وصرح العدساني بأن مثل هذه القوانين يعطي فرصة ألن تتحسن
أم ــور كثيرة فــي االنـتـخــابــات ،كما يمثل فــرصــة للناخب فــي اختيار
ً
أكثر من نائب ،مؤكدا تمسكه بنظام الدوائر الخمس ،مع تغيير آلية
التصويت.
٠٥-٠٤

«فيسبوك» :ثغرة معلوماتية....
وأثرت هذه الثغرة على الشبكة بين  18و 27مايو الماضي ،وتوصلت
«فيسبوك» إلى تجميدها في  22مايو ،لكن األمــر استغرق خمسة أيام
إضافية لجعل كل الرسائل خاصة ،أي إتاحتها لألصدقاء فقط.

أن يكون من جنس جمع الجند الذي نصت عليه
ً
ً
الـمــادة على استقالل ،بحسبانه عمال عدائيا
ظاهر الخطورة.
وإذ أردفـ ـ ــت ت ـلــك الـ ـم ــادة فــوص ـفــت الـعـمــل
العدائي بــأن يكون من شأنه تعريض الكويت
لـخـطــر ال ـح ــرب أو قـطــع ال ـعــاقــات السياسية
وجب االهتداء في تحديده بأن يكون من شأنه
اإلسالس إلى هذه النتيجة التي حددها النص.
وبـيـنــت الـمـحـكـمــة أن ــه عـلــى ه ــدى ذل ــك فــإن
العمل العدائي في حكم نص هو كل فعل يكشف
عــن الـمـنــابــذة واالن ـت ـهــاك ويـنــم بطبيعته عن
المعاداة أو االمتهان لمصالح الدول األجنبية،
ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي
يقع فيها ،سواء من حيث الزمان أو المكان ،أو
من حيث مدى حساسية ونــوع العالقات بين
دولة الكويت والدولة التي يرتكب فيها الفعل
ضدها ،ومن ثم أمثلته المساس بسالمة رئيس
دولة أجنبية أو قذفه أو إسناد أمور شائنة إليه
أو دولته للتقليل من هيبتها أو احترامها ،أو
الــدعــوى إلــى قلب نظام الحكم فيها ،ويتعين
ً
ً
ً
في هذا العمل أن يكون فعال ماديا وخارجيا
ً
ً
ملموسا ومحسوسا ،ألن األعمال غير المادية
التي يبطنها الشخص وال يلمسها الغير ال
ينالها التجريم والعقاب.

وتأتي هذه المشكلة بعد سلسلة قضايا ضد الشبكة االجتماعية التي
تضم  2.2مليار مستخدم ناشط في العالم ،على صلة بحماية البيانات
الشخصية للمستخدمين.
ً
وتواجه المجموعة خصوصا انتقادات منذ مارس لتسريبها بيانات
عشرات الماليين من المستخدمين من دون علمهم لشركة «كامبريدج
اناليتيكا».
ً
وتكرر السيناريو هذا األسبوع أيضا مع تأكيد «فيسبوك» ،أن مجموعة
«هــواوي» الصينية المصنعة للهواتف الذكية المصنفة أنها قريبة من
السلطات الصينية والمحظورة من الجهات المزودة للجيش األميركي،
كانت من بين شركات مصنعة ُسمح لها باستخدام البيانات الشخصية
لمستخدمي «فيسبوك».
(سان فرانسيسكو  -أ ف ب)

إردوغان يسترضي األتراك بالمقاهي...
الله ،ستكون خطوة جديدة ،وسنؤسس بيوت القهوة الشعبية .الشباب
والمسنون سيأتون ،ويقرأون الكتب ،ويتناولون الكعك والشاي والقهوة
ً
ً
والمعجنات الخفيفة مجانا ...هــذه األمــاكــن ستضيف لونا للحياة،
وستكون مفتوحة  24ساعة».
من جهة أخرى ،انتقد إردوغان البرنامج االنتخابي لـ «حزب الشعب
الجمهوري» ،لعدم تضمنه أي شيء حول مكافحة اإلرهاب.
وفــي مقابلة تلفزيونية ،قــال إردوغ ــان« :بعد االنتخابات سنضع
قانون حــال الـطــوارئ على الطاولة ونراجعه ،وربما يحدث شــيء ما
ً
مثل رفعه» ،مؤكدا «هذه األمور لن تتأخر أكثر من الالزم .هذه األشياء
ً
سنفعلها بسرعة ،ونمضي قدما».
إلى ذلك ،أظهر استطالع للرأي لمؤسسة «جيزيجي» ،أن إردوغان
لن يفوز من الجولة األولــى ،وأن «العدالة والتنمية» سيفقد أغلبيته
البرلمانية في االنتخابات المقررة في  24الجاري.
وتوقع استطالع «جيزيجي» ،الذي أجري في  25و 26مايو الماضي
ً
وشمل  6811مشاركا ،حصول إردوغان على  48.7في المئة في الجولة
األولى ،مقابل  25.8في المئة لمرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجي،
وحصول ميرال أكشينار زعيمة «حزب الخير» على  14.4في المئة.
(أنقرة ،إسطنبول  -وكاالت)
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محليات
ناصر الصباح :العالقات الكويتية  -السعودية عميقة
بحث مع مساعد وزير الدفاع السعودي موضوعات مشتركة
ب ـحــث ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر صـ ـب ــاح األح ـم ــد

الصباح مع مساعد وزير الدفاع
فــي المملكة العربية السعودية
الشقيقة محمد العايش والوفد

المملكة توافق على حج « 1000بدون»
قـ ــال وزي ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
اإلسالمية المستشار الدكتور فهد العفاسي ،إن
«السلطات السعودية وافقت على تمكين ألف فرد،
من المقيمين بصورة غير قانونية في البالد ،من
أداء فريضة حج هذا العام».
وأضــاف العفاسي ،في تصريح صحافي ،أن
«ال ـمــواف ـقــة ج ــاءت بـمـكــرمــة مــن خ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين ،بعد أن قــدم طلب موافقة (األوق ــاف)
على حج المقيمين بصورة غير قانونية في وقت
مبكر إلــى وزارة الحج السعودية ،والـتــي قامت
ب ــدوره ــا بــرفـعــه إل ــى الـمـقــام الـســامــي للحصول
على الموافقة».
وتــوجــه بجزيل الشكر وعظيم االمـتـنــان إلى

مقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الموافقة
الكريمة ،ولــوزيــر الحج السعودي على جهوده
وجهود وزارته في الحصول على تلك الموافقة،
وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف الرحمن.
وأشــاد العفاسي بجهود سفير دولة الكويت
لدى السعودية الشيخ ثامر جابر األحمد ،الذي
قام بجهود كبيرة للحصول على هذه الموافقة.
وأف ــاد بــأن «األوقـ ــاف» ستقوم بـعــدة إج ــراءات
لتمكين المقيمين بصورة غير قانونية من أداء
فريضة الحج لهذا العام ،بما في ذلك الحصول
على سعر مناسب ،مراعاة للجوانب اإلنسانية
لهم ،وحــرصــا منها على أدائـهــم فريضة الحج،
وتحقيق الركن الخامس لالسالم.

ال ـ ـمـ ــرافـ ــق ل ـ ــه ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ذات
االهتمام المشترك.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـت ــوج ـي ــه
ال ـم ـع ـن ــوي وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
بوزارة الدفاع في بيان صحفي،
أمــس األول ،إن اللقاء يأتي على
هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول
األع ـض ــاء ف ــي الـتـحــالــف الــدولــي
ل ـم ـح ــارب ــة ت ـن ـظ ـيــم (داعـ ـ ـ ــش) فــي
مملكة بلجيكا الصديقة.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـش ـي ــخ نــاصــر
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ــن عـ ـم ــق
العالقات بين البلدين الشقيقين
وحــرص الطرفين على تعزيزها
وتطويرها ،مشيرة إلى أن اللقاء
بين الجانبين تطرق الى مناقشة
أه ـ ــم األمـ ـ ـ ــور والـ ـم ــواضـ ـي ــع ذات
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،الس ـي ـمــا
المتعلقة بالجوانب العسكرية.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء سـ ـفـ ـي ــر دول ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى م ـم ـل ـكــة بـلـجـيـكــا
جاسم البديوي وسفير المملكة

«التأمينات» تتقدم بدعوى أمام محاكم جزر
الكايمن لتصفية «أبراج هولدينجز»
الحميضي :األموال المستثمرة في الشركة عامة ومسؤوليتنا الحفاظ عليها

امتنعنا عن
الرد على
ما تداولته
الصحف
ً
امتثاال
لقوانين جزر
الكايمن بعدم
اإلفصاح قبل
مرور  7أيام
عمل

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية أنها تقدمت
بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن
لتصفية شركة «أبراج هولدينجز»
المسجلة فــي جــزر الكايمن وهي
ال ـشــركــة الـقــابـضــة لـمـجـمــوعــة من
الشركات العاملة في مجال إدارة
صناديق االستثمار.
وأوض ـ ـحـ ــت «الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات» فــي
ب ـي ــان ص ـحــافــي أمـ ــس األول أنـهــا
قدمت الــدعــوى بعد إق ــرار الشركة
ب ـع ــدم ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى س ـ ــداد أص ــل
ق ــرض بـقـيـمــة  100م ـل ـيــون دوالر
أميركي مستحق للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية بتاريخ 3
يونيو الحالي.
وأضافت أنها تسعى إلى تعيين
مصف ألصول الشركة يقوم بإدارة
شؤونها بــدال من مجلس إدارتها
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد أمـ ـ ــوال
مساهمين ومتقاعدين.
ونـقــل الـبـيــان عــن الـمــديــر الـعــام
لـلـمــؤسـســة حـمــد الـحـمـيـضــي رده
ع ـلــى م ــا ت ـنــاول ـتــه ال ـص ـحــف حــول
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع قـ ــائـ ــا« :إن األمـ ـ ــوال

حمد الحميضي

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرة ف ـ ــي شـ ــركـ ــة أب ـ ـ ــراج
هــولــديـنـجــز هــي أم ــوال عــامــة وإن
مـســؤولـيــة الـمــؤسـســة أوال وآخ ــرا
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ـلــك األمـ ـ ــوال تـجــاه
مشتركيها».
وأضاف الحميضي أن «تحريك
ه ــذه ال ــدع ــوى ج ــاء تـنـفـيــذا لمبدأ
حـمــايــة أمـ ــوال الـمـشـتــركـيــن وانـنــا
أمام مسؤولية قانونية وأخالقية
لـلـمـضــي قــدمــا ف ــي ال ــدع ــوى حتى

تسترد أموال المساهمين وضمان
حقوقهم».
وذكر أن العالقة بين المؤسسة
وم ـج ـمــوعــة «أب ـ ـ ــراج هــولــدي ـن ـجــز»
بدأت في عام  2004وتشعبت طرق
االستثمار في تلك المجموعة منها
المساهمة في رأسمال الشركة في
عــام  2006بــاإلضــافــة إلــى قــروض
قدمتها المؤسسة في عام .2013
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن ح ـ ـ ـجـ ـ ــم ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــا لـ ــغ
المستثمرة مــع الـشــركــة مـنــذ عــام
 2004وحتى  2013بلغ 731825961
دوالرا أ م ـ ـيـ ــر ك ـ ـيـ ــا ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن
الـمــؤسـســة اس ـتــردت خ ــال الفترة
مبلغا إجماليا قــدره 346170654
دوالرا.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
امتنعت عن الــرد على ما تداولته
الصحف المحلية والعالمية حول
الـمــوضــوع خــال األي ــام الماضية
امتثاال لقوانين جزر الكايمن التي
تقضي بعدم اإلفصاح واإلعالن عن
الدعوى المقدمة قبل مرور سبعة
أيام عمل من تاريخ تقديم الدعوى
في المحكمة والتي انتهت أمس.

ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـشـقـيـقــة
لدى مملكة بلجيكا عبدالرحمن
األح ـم ــد ورئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
العامة بالمملكة الفريق أول ركن
فياض الرويلي والوفد العسكري
الكويتي.
وك ــان الـشـيــخ نــاصــر الصباح
ي ـ ــرافـ ـ ـق ـ ــه وفـ ـ ـ ــد ع ـ ـس ـ ـكـ ــري رفـ ـي ــع
ال ـم ـس ـتــوى إل ــى بــروك ـســل وصــل
مساء الخميس لحضور اجتماع
وزراء دف ــاع تحالف مكافحة ما
يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داعش).
وقـ ــد اس ـت ـق ـبــل ال ـش ـيــخ نــاصــر
فــي الـمـطــار سفير دول ــة الكويت
إلى بلجيكا واالتحاد األوروبــي
وح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي (نــاتــو)
ولــوكـسـمـبــورغ جــاســم الـبــديــوي
وال ـم ـل ـحــق ال ـع ـس ـكــري الـكــويـتــي
ف ــي بلجيكا الـعـمـيــد رك ــن خــالــد
الــرقــم وع ــدد مــن الدبلوماسيين
الكويتيين.

ً
الصباح مستقبال محمد العايش

«الكويتية» تسير رحالتها الجوية
المباشرة بين الكويت وفيينا

«الصحة» :تركيب كواشف
مخبرية في المطار
لتشخيص حاالت «نيباه»

●

ً
القطان 3 :رحالت أسبوعيا حتى التاسع من سبتمبر المقبل
بدأت الخطوط الجوية الكويتية تسيير رحالتها
المباشرة بين الكويت وفيينا اعـتـبــارا مــن أمس
األول الخميس وبواقع ثالث رحالت اسبوعيا.
وأعربت مديرة مكتب الخطوط الجوية الكويتية
في فرنسا وسويسرا عبير القطان عن سعادتها
البالغة بفتح هذا الخط الجوي خالل فصل الصيف
الحالي ،مشيرة الى ان هذا المشروع الذي كان قائما
منذ مدة اصبح اليوم واقعا ملموسا بهبوط طائرة
الخطوط الجوية الكويتية في مطار فيينا الدولي.
وقالت القطان في تصريح خاص لـ «كونا» أمس
ان الــربــط ال ـجــوي الـمـبــاشــر بـيــن الـكــويــت وفيينا
سيستمر ف ــي تـقــديــم خــدمــاتــه حـتــى ال ـتــاســع من
شهر سبتمبر المقبل وذلــك بمعدل ثــاث رحالت
اسبوعيا.

شبكة التشغيل
واوضـ ـح ــت ان رئ ـيــس وأعـ ـض ــاء مـجـلــس إدارة
الخطوط الجوية الكويتية واالدارة التنفيذية يولون
كل اهتمام بتوسيع شبكة التشغيل خصوصا خالل
فصل الصيف وهو ما تم «فها هي الكويتية شغلت
هــذه الرحلة بكل ثقة ايمانا منها بتلبية طلبات
واحتياجات المسافر الكويتي والخليجي وثقة
منها بأهمية هذه الوجهة السياحية المميزة».
وذك ـ ــرت ان تـشـغـيــل ه ــذا ال ـخ ــط ج ــاء تـجـسـيــدا
لـلـتـعــاون ال ـقــائــم بـيــن دولـ ــة ال ـكــويــت وجـمـهــوريــة

النمسا وفي اطار الحرص المتبادل على استمرار
توطيد العالقات بين البلدين الصديقين.
ووج ـهــت الـقـطــان بـهــذه المناسبة شـكــرهــا الــى
الحكومة الكويتية التي قدمت والتزال تقدم الدعم
المستمر للخطوط الجوية الكويتية وهو ما مكنها
من انجاز تشغيل هذا الخط منوهة بان ما تشهده
الخطوط الكويتية من ازدهار وتطور يأتي بفضل
هــذا الدعم من المسؤولين الكويتيين ثم تطبيق
االدارة الحالية لخطة تسويقية محكمة.
ك ـم ــا اش ـ ـ ــادت ال ـق ـط ــان ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ـ ـ «ك ــون ــا»
بالسلطات النمساوية في مطار فيينا التي وفرت
كل الظروف المناسبة والمريحة لتسيير هذا الخط
المباشر بين عاصمتي البلدين.

انطباعات إيجابية
واش ــارت مــديــرة مكتب الخطوط الكويتية في
فــرن ـســا وس ــوي ـس ــرا ف ــي حــديـثـهــا ال ــى م ــا لمسته
مــن انطباعات ايجابية جــدا مــن قبل المسافرين
الـكــويـتـيــن لفتح ه ــذا الـخــط ال ـجــوي مــؤكــدة انها
ستتابع عن كثب احتياجات المسافرين.
وأضافت ان هذه الرحالت المنتظمة بين البلدين
الـصــديـقـيــن سـتـمـكــن ال ـس ـيــاح الـكــويـتـيـيــن بشكل
خاص والخليجيين وغيرهم بشكل عام من زيارة
النمسا التي تعتبر في طليعة البلدان السياحية
في أوروبا.

عادل سامي

أكـ ــدت م ـص ــادر مطلعة
أن وزارة الـصـحــة تــدرس
تــركـيــب كــواشــف مخبرية
فـ ــي الـ ـمـ ـط ــار لـتـشـخـيــص
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة
لفيروس «نيباه الهندي»،
وذل ـ ــك ف ــي أعـ ـق ــاب وج ــود
إص ــاب ــات ب ـهــذا الـفـيــروس
ف ــى واليـ ــة ك ـيــرال جـنــوبــي
الهند.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن الـ ـ ــوزارة
ات ـ ـخـ ــذت كـ ــافـ ــة ال ـت ــداب ـي ــر
واإلج ـ ـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة
ال ـص ـح ـي ــة ،ل ـم ـنــع وص ــول
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس «ن ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــاه» إلـ ــى
الـ ـ ـب ـ ــاد ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
ً
ً
هناك تنسيقا داخليا مع
وزارة ا لــدا خـلـيــة والهيئة
الـعــامــة لـلـغــذاء والـتـغــذيــة
ف ــى الـ ـب ــاد ل ـم ـنــع وص ــول
الـ ـفـ ـي ــروس إلـ ــى ال ـك ــوي ــت،
إلى جانب وجود تنسيق
دولــي مع منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة ح ــول ت ـطــورات
الفيروس ،بهدف الوقاية
منه.

مستشفى بنك الكويت الوطني :نستقبل حاالت سرطان الدم
لألطفال من جميع الجنسيات إضافة إلى «البدون»
علي :المستشفى يقبل األطفال «البدون» وفق القرارات الوزارية وتحت بند الحاالت الطارئة
أكد علي أنه يتم تقديم جميع
أنواع العالج لمرضى السرطان
شاملة العالج الكيماوي وأنواع
األشعة التقليدية والحديثة
ومختلف العمليات التشخيصية
والجراحية والتحاليل ًالمخبرية
العامة والدقيقة «مجانا».

ق ـ ـ ــال اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري أم ـ ـ ــراض
الـ ـ ـ ـ ـ ــدم وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس
وحــدة أمــراض وســرطــان الــدم
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــي
ل ــأطـ ـف ــال ،د .ع ـل ــي م ــا ع ـلــي،
«إن ا ل ــو ح ــدة تـسـتـقـبــل جميع
حــاالت ســرطــان الــدم لألطفال
من كافة مستشفيات الكويت
ً
لألطفال دون سن  16عاما من
مختلف ا لـجـنـسـيــات ،إ ضــا فــة
ال ـ ــى األط ـ ـفـ ــال مـ ــن الـمـقـيـمـيــن
بـ ـ ـص ـ ــورة غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة مــن
فئة البدون ،ومن ليست لديه
بطاقة سارية المفعول ،وذلك
وفــق ال ـق ــرارات ال ــوزاري ــة التي
اس ـت ـث ـنــت ت ـلــك ال ـف ـئ ــة ،وكــذلــك
ت ـحــت ب ـنــد الـ ـح ــاالت ال ـطــارئــة
والمستعجلة.
جاء تصريح علي في ضوء
مـ ــا ت ـن ــاول ـت ــه إحـ ـ ــدى وس ــائ ــل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـتــي
ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم عـ ـ ــاج أح ــد
األطـ ـف ــال ال ـم ـصــاب ـيــن بـمــرض
السرطان من اإلخــوة البدون،
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ع ــدم
الـخـلــط بـيــن ال ـس ـمــاح للتبرع
بالدم لمن ليست لديه بطاقة
سارية المفعول (وهذا ألسباب
فنية بحتة ال تتعلق بفئة دون
غ ـيــرهــا م ــن ض ـمــن س ـيــاســات
إدارة خ ـ ــد م ـ ــات نـ ـق ــل ا لـ ـ ـ ــدم)،
وب ـيــن ع ــاج الـطـفــل الـمـصــاب
بالسرطان ،موضحا أنه عند
الحاجة يتلقى الطفل نقل الدم

علي مال علي

أو الصفائح الدموية ،سواء تم
التبرع باسمه أم لم يتم.

ال تمييز
وأك ـ ــد ع ـل ــي أنـ ــه ي ـت ــم تـقــديــم
ك ــاف ــة أنـ ـ ــواع الـ ـع ــاج لـمــرضــى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــرطـ ـ ــان شـ ــام ـ ـلـ ــة ال ـ ـعـ ــاج
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي وأن ـ ـ ـ ـ ــواع األشـ ـع ــة
التقليدية والحديثة ومختلف
الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـشـ ـخـ ـيـ ـصـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــل
ال ـم ـخ ـبــريــة ال ـع ــام ــة والــدق ـي ـقــة
ً
«م ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــا» لـ ـجـ ـمـ ـي ــع األطـ ـ ـف ـ ــال
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ــال ـس ــرط ــان دون
تـمـيـيــز بـيــن كــويـتــي ووافـ ــد أو
من فئة المقيمين بصورة غير
قانونية ،وذلك بدعم ومتابعة
مـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
ووكيل الوزارة.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
مستشفى بنك الكويت الوطني
ال ـت ـخ ـص ـصــي ل ــأطـ ـف ــال يــوفــر
ال ـ ــدع ـ ــم ال ـن ـف ـس ــي وال ـم ـع ـن ــوي
والترفيهي المستمر لألطفال
ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ـ ـ ــراف ف ـ ــري ـ ــق ط ـب ــي
وتمريضي متخصص ونادي
رعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة وبـ ــرعـ ــايـ ــة
م ـ ـش ـ ـكـ ــورة م ـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني.
وطــالــب عـلــي بـتـحــري الــدقــة
فــي كــل مــا يـتــم ن ـشــره عــن هــذا
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،وعـ ـ ـ ــدم نـ ـش ــر مــا
ي ـســيء لـسـمـعــة دولـ ــة الـكــويــت
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــاج األط ـ ـ ـفـ ـ ــال
المصابين بالسرطان لجميع
فـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ع ـ ـلـ ــى ح ــد
سـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،ح ـ ـيـ ــث إن مـ ـ ــا ق ــا م ــت
وت ـق ــوم ب ــه وزارة ال ـص ـحــة من
إص ـ ــدار قـ ـ ــرارات واس ـت ـث ـنــاء ات
ت ــوف ــر ال ـع ــاج ال ـكــريــم لجميع
األط ـفــال مــن مــرضــى السرطان
على هذه األرض الطيبة يندر
وج ــود مثيله حـتــى فــي ال ــدول
المتقدمة.
و خـ ـ ـت ـ ــم د .ع ـ ـلـ ــي مـ ـ ــا ع ـلــي
تـصــر يـحــه بــا لــد عــاء أن يحفظ
الـلــه الـكــويــت وشـعـبـهــا مــن كل
مكروه تحت قيادة سمو «أمير
االنسانية» وولي عهده األمين،
وأن ي ـل ـبــس ج ـم ـيــع ال ـمــرضــى،
وبالخصوص أطفال السرطان،
لباس الصحة والعافية.

«الكويت الوطني» وبنك الدم يطلقان
حملة تبرع ألطفال مرضى السرطان
أط ـلــق بـنــك الـكــويــت الــوط ـنــي ،بــالـتـعــاون
مع بنك الــدم المركزي ،حملة للتبرع بالدم
ل ـم ــرض ــى م ـس ـت ـش ـفــى ال ـب ـن ــك ال ـتـخ ـصـصــي
لألطفال ،ووحدة العالج بالخاليا الجذعية
ً
من األطفال الذين يخضعون حاليا للعالج،
لحاجة المستشفى إلى متبرعين ،والدعوة
إلــى التوعية العامة بشأن تشجيع األفــراد
على التبرع بالدم إلنقاذ حياة اآلخرين.
وبدأت الحملة في استقبال المتبرعين في
مقر بنك الــدم الكائن في منطقة الجابرية،
وأف ــرع ــه فــي مستشفى الـ ـع ـ ّـدان ،وال ـج ـهــراء،
ومــركــز الحميضي ،وال ـســديــراوي الصحي
في منطقة الشويخ السكنية ،منذ  22مايو،
حيث يقوم الراغبون بزيارة المقر والتبرع
ل ـصــالــح الـمـسـتـشـفــى ال ـب ـنــك الـتـخـصـصــي،
والحملة متواصلة على مدار العام ،ولكنها
تكثف نـشــاطــاتـهــا الـتــوعــويــة خ ــال الشهر
الفضيل ،من أجل تشجيع المتبرعين على
القيام بواجبهم االنساني.
وأكدت مسؤولة العالقات العامة في البنك
فــرح بستكي ،أن «الحملة اإلنسانية تهدف
إلــى التشجيع على تقديم الدعم االنساني
لمرضى السرطان».
واعتبرت أنها فرصة لتوفير المساندة
ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـل ــذي ــن يـ ـع ــان ــون ح ـ ـ ــاالت مــزم ـنــة
ومتقدمة من السرطان ،حيث تستدعي من
الـجـمـيــع ال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـهــم ،وتحسين
مقومات بيئتهم العالجية ،وبــث األمــل في

جانب من حملة التبرع بالدم
نفوسهم ،لتمكينهم من مواجهة تحدياتهم
المرضية.
وأشارت بستكي إلى أن هذه الحملة تأتي
فــي إط ــار بــرامــج الـشــراكــة المجتمعية التي
يـنـفــذهــا الـبـنــك مــع الـمــؤسـســات اإلنـســانـيــة
ف ــي ال ـكــويــت ،لتمكينها م ــن أداء رســالـتـهــا
على النحو األمثل ،وهي ليست األولى التي
ينظمها «الكويت الوطني» للتشجيع على
الـتـبــرع بــالــدم ،إذ يــواصــل تنظيم الحمالت
ً
الـ ـمـ ـم ــاثـ ـل ــة ،تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا عـ ــن روح ال ـم ـش ــارك ــة
االجتماعية والمسؤولية المجتمعية.

ول ـف ـتــت إل ــى أن ال ـب ـنــك يـسـعــى م ــن خــال
هــذه الحمالت إلــى أن يصبح التبرع بالدم
ً
سلوكا راس ـخــا بشكل دوري وطــوعــي لدى
ً
أفراد المجتمع ،وأن يكون هذا التبرع جزءا
ً
من حياته العادية وليس مرتبطا بمعرفته
بالمريض.
وعبرت بستكي عن أملها أن تسهم هذه
الحملة فــي تـعــز يــز حــا جــة مستشفى البنك
التخصصي من الصفائح الدموية ،وترفع
نسبة ا لـتــو عـيــة ،و نـسـبــة المتبرعين بشكل
طوعي.

4
برلمانيات
 10اقتراحات بتعديل قانون االنتخابات أمام «الداخلية والدفاع»
•
العدد  / 3801السبت  9يونيو 2018م  24 /رمضان 1439هـ

ةديرجلا

أبرزها إلغاء «منع المسيء» وتخفيض سن الناخب والسماح للعسكريين بالتصويت
محيي عامر

تسلمت لجنة شؤون الداخلية
والدفاع البرلمانية منذ فترة
تقارير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية المتعلقة
باالقتراحات النيابية الخاصة
بتعديل قانون االنتخابات،
وعددها  10اقتراحات،
تختص بتعديل شروط الترشح
واالنتخاب .بجانب تعديالت
قانون إعادة تحديد الدوائر
االنتخابية.

صعوبة في تحديد
المساس بالشرف
واألمانة ألنها مسألة
تقديرية

بالنسبة للمساس
بالذات اإللهية
واألنبياء او الذات
األميرية فهذه
جريمة معاقب عليها
في القوانين ذات
العالقة

رك ـ ـ ــزت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» فـ ــي ع ــدده ــا
الصادر السبت الماضي على الشق
االول من تكليف مجلس األمة للجنة
شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية
ال ـم ـت ـع ـل ــق بـ ــان ـ ـجـ ــاز االقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
بقوانين الـخــاصــة بــاعــادة تحديد
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة وتـغـيـيــر آلية
التصويت قبل بداية دور االنعقاد
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ح ـ ـيـ ــث نـ ـ ـش ـ ــرت ث ـم ــان ـي ــة
اقتراحات تم تقديمها بهذا الصدد.
وفي عدد اليوم تنشر االقتراحات
بـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة عـ ـل ــى جـ ــدول
الـلـجـنــة الـمـتـعـلـقــة بــال ـشــق الـثــانــي
م ـ ــن ال ـت ـك ـل ـي ــف الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـعــديــل
قــانــون انـتـخــابــات اع ـضــاء مجلس
االمــة القانون رقــم  35لسنة ،1962
ال ــذي يختص فــي ش ــروط الترشح
ل ـع ـضــويــة م ـج ـلــس االم ـ ــة وشـ ــروط
االنتخاب.
ع ـشــرة اق ـتــراحــات مــدرجــة على
جـ ـ ــدول اع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ـنــة اس ـت ـهــدف
اغلبها تـعــديــل الـقــانــون الـمـعــروف
بــاســم «م ـنــع ال ـم ـس ــيء» ،ومـنـهــا ما
تطرق الى تخفيض سن الناخب الى
 18سنة ،وجــاء ت االقتراحات على
النحو التالي وفق ترتيب تقديمها:
 - 1االقـتــراح بقانون المقدم من
ال ـنــائــب عـبــدالـلــه ال ــروم ــي بتعديل
الـ ـم ــادة ( )2م ــن ال ـقــانــون رق ــم ()35
لـسـنــة  1962ف ــي شـ ــان ان ـت ـخــابــات
اعضاء مجلس االمة.

إلغاء «منع المسيء»
نـ ــص اقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـ ــروم ـ ــي ع ـل ــى ان
ي ـس ـت ـب ــدل بـ ـن ــص الـ ـ ـم ـ ــادة ( )2مــن
ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ــم ( )35ل ـس ـن ــة 1962
المشار اليه النص التالي« :يحرم
من االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة
جنائية».
ونصت مذكرته االيضاحية على
ان يهدف هذا االقتراح بقانون الى
استبدال النص الحالي للمادة ()2
م ــن ال ـق ــان ــون ال ـم ـش ــار ال ـي ــه وال ـتــي
تنص على حرمان المحكوم عليه
بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة
بالشرف او االمانة وكذلك حرمان
مــن اديــن بحكم نهائي فــي جريمة
المساس بالذات االلهية او االنبياء
او الذات االميرية.
واضافت النص الجديد :يحصر
الـحــرمــان فقط فــي حــالــة المحكوم
عليه بجناية ذلك الن هناك صعوبة
في تحديد ما هو مساس بالشرف
او االم ــان ــة الن ـهــا مـســألــة تـقــديــريــة
وبالنسبة للمساس بالذات االلهية
واالنـبـيــاء او ال ــذات االمـيــريــة فهذه
جريمة معاقب عليها في القوانين
ذات العالقة قانون الجزاء والقوانين
المنظمة للنشر واالعالم وبالتالي
فمن االجدر االكتفاء بهذه العقوبة
دون المساس بالحقوق االساسية
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواطـ ــن والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي حــق
االنتخاب.

أهل البيت

النائب الممثل
الحقيقي للشعب
ويجب أن يكون على
مسافة واحدة من
الجميع

إذا تعلق األمر
بالحريات فاألصل
أنه ال جريمة وال
عقوبة إال بناء على
قانون

 - 2االقـتــراح بقانون المقدم من
ال ـنــائــب فـيـصــل ال ـك ـنــدري بتعديل
بعض احكام القانون رقم ( )35لسنة
 1962فــي شــان انـتـخــابــات اعضاء
مجلس االمة.
ون ــص اق ـتــراحــه عـلــى ان يضاف
بند جديد (د) الى نص المادة رقم
( )2من القانون رقم ( )35لسنة 1962
المشار اليه نصه االتي« :اهل البيت
والصحابة وامهات المؤمنين».
وق ــال ــت مــذكــرتــه االي ـضــاح ـيــة ان
ن ــائ ــب م ـج ـلــس االمـ ـ ــة هـ ــو الـمـمـثــل
الحقيقي للشعب ويجب ان يكون
عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن جـمـيــع
اطياف المجتمع واجناسه وطبقاته
لــذلــك م ــن غـيــر الـطـبـيـعــي ان يمثل
االمة من يشكك بالعقيدة االسالمية
او يـطـعــن بــام ـهــات الـمـسـلـمـيــن او
اهـ ــل ال ـب ـيــت وال ـص ـحــابــة ل ــذل ــك من
الـ ـض ــروري ان ي ـحــرم ك ــل م ــن ي ــدان
بمثل هــذه الجريمة ا لـتــي ينكرها
ابـنــاء المجتمع الكويتي كــافــة من
تمثيل االمة في االنتخابات.
 - 3االقـتــراح بقانون المقدم من
ال ـنــواب جمعان الـحــربــش ومحمد
ال ــدالل واســامــة الـشــاهـيــن بتعديل
بعض احكام القانون رقم ( )35لسنة
 1962فــي شــان انـتـخــابــات اعضاء
مجلس االمة.
وجــاء في اقتراح النواب الثالثة
انه يحرم من االنتخاب والترشيح

 -1اقتراح الرومي :يحرم من االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية
ُ -2يمنع من الترشح المسيئون لـ «أهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين»
 -3اقتراح «حدس» :يحرم من االنتخاب والترشح كل من حبس أكثر من 3
سنوات ما لم يرد إليه اعتباره
 -4يحرم من االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة إلى أن يرد إليه اعتباره
 -5اقتراح خماسي حدد الجرائم المخلة بالشرف واألمانة التي تمنع الترشح
 -6تخفيض سن الناخب إلى  18سنة والسماح للعسكريين بالتصويت
 -7اقتراح عاشور :إنشاء مفوضية االنتخاب ودفع  500دينار عند الترشح
 -8اقتراح رباعي :تطبيق «منع المسيء» على «المسيئين الجدد»
 -9اقتراح عسكر :تخفيض سن الناخب إلى  18سنة باستثناء المتجنسين
 - 10قيد كل من بلغ السن القانونية في دائرته االنتخابية
ك ــل م ــن صـ ــدر ب ـح ـقــه ح ـكــم نـهــائــي
ب ــال ـح ـب ــس مـ ـ ــدة ت ــزي ــد عـ ـل ــى ث ــاث
سنوات مع التنفيذ ما لم يرد اليه
اعتباره.
 - 4االقـتــراح بقانون المقدم من
النائب عبدالكريم الكندري بتعديل
الـ ـم ــادة ( )2م ــن ال ـقــانــون رق ــم ()35
لـس ـنــة  1962ف ــي شـ ــأن ان ـت ـخــابــات
اعضاء مجلس االمة.
ونص االقتراح على ان يحرم من
اال نـتـخــاب المحكوم عليه بعقوبة
جناية او في جريمة مخلة بالشرف
او االمانة الى ان يرد اليه اعتباره.
 - 5االقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ـق ــان ــون ال ـم ـقــدم
م ــن ال ـ ـنـ ــواب ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي
وع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ال ـب ــاب ـط ـي ــن وع ـمــر
الطبطبائي وثامر الظفيري ومبارك
ال ـح ـج ــرف ب ـت ـعــديــل ب ـعــض اح ـكــام
الـقــانــون رقــم ( )35لسنة  1962في
شـ ــان ان ـت ـخ ــاب ــات اعـ ـض ــاء مجلس
االمة.

الجرائم المخلة بالشرف
وجاء فيه ما يلي :يستبدل بنص
المادة الثانية من القانون رقم ()35
ل ـس ـنــة  1962ال ـم ـش ــار ال ـي ــه الـنــص
االتي:
يحرم من االنتخاب والترشيح كل
من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته
على ثــاث سـنــوات مــا لــم يــرد اليه
اعتباره او اي جريمة مخلة بالشرف
واالم ــان ــة م ــا ل ــم ي ــرد ال ـيــه اعـتـبــاره
وتعتبر الجرائم التالية حصرا او
ج ــرائ ــم مـخـلــة بــال ـشــرف واالم ــان ــة:

(الـ ـس ــرق ــة  -ش ـي ــك بـ ـ ــدون رصـ ـي ــد -
ال ـن ـص ــب واالح ـ ـت ـ ـيـ ــال  -ال ـم ــواق ـع ــة
الجنسية وهتك العرض  -الخطف
 الــزنــا  -اخ ـتــاس االمـ ــوال العامةواالستيالء عليها  -خيانة االمانة
 التزوير والتزييف بجميع اشكاله الرشوة  -انتحال الصفة  -شهادةالزور  -جرائم الخمور والمخدرات -
التجسس على امن الدولة والتخابر
مع العدو  -التحريض على الفسق
والفجور والدعارة والقمار  -الغش
التجاري).
وقــالــت مــذكــرتــه االيـضــاحـيــة :لم
ي ـس ـت ـطــع ال ـف ـق ــه الـ ـق ــان ــون ــي وض ــع
ت ـعــريــف ح ـص ــري ل ـجــرائــم ال ـشــرف
واالمانة وان كان ذلك مقبوال فقها
اال ا نــه غير مقبول اذا تعلق اال مــر
بــال ـحــريــات ال ـعــامــة ف ــاالص ــل وفـقــا
للمادة  32من الدستور «ال جريمة
وال عقوبة اال بناء على قانون».
وحـ ـي ــث ان ال ـ ـمـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة مــن
الـقــانــون رقــم ( )35لسنة  1962في
شـ ــأن ان ـت ـخ ــاب ــات اعـ ـض ــاء مجلس
االمة قد جاء ت كالتالي« :يحرم من
اال نـتـخــاب المحكوم عليه بعقوبة
جناية او في جريمة مخلة بالشرف
او االمانة الى ان يرد اليه اعتباره».

معيار الشرف واألمانة
ويـتـضــح هـنــا ان مـعـيــار الـشــرف
واالمانة غير محدد ويدل على معان
واسعة (مطاطة) ويخضع لتفسير
جهة االدارة وسلطة تقديرية واسعة
ل ـل ـق ـضــاء ،وه ـ ــذا م ــا ي ـج ـعــل الـنــص

معيبا دستوريا ،فاالشخاص يجب
ان تـ ـح ــدد ل ـه ــم ال ـن ـص ــوص بـشـكــل
واضــح ال لبس فيه حتى يتجنبوا
الـ ــوقـ ــوع ف ــي ع ـقــوبــات ـهــا وهـ ـ ــذا مــا
اك ـ ــده ح ـكــم الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
فــي نظرها للدفع بـعــدم دستورية
ب ـعــض م ـ ــواد ق ــان ــون االج ـت ـمــاعــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات رقـ ـ ــم ()65
لـسـنــة  1979ف ــي حـكـمـهــا ال ـص ــادر
 2006/5/1في القضية رقم ( )1لسنة
 2005دسـ ـت ــوري ،ح ـيــث قـ ــررت في
ذلـ ــك ال ـح ـكــم ومـ ــن خـ ــال نـصــوص
تتقدم تأويالتها مفتقدة التحديد
الجازم لضوابط تطبيقها مفتقرة
الـ ـ ــى عـ ـن ــاص ــر الـ ـضـ ـب ــط واالح ـ ـكـ ــام
ال ـمــوضــوعــة م ـن ـطــويــة ع ـلــى خـفــاء
وغموض مما يلتبس معناها على
اوساط الناس ويثار الجدل في شان
حـقـيـقــة مـحـتــواهــا بـحـيــث ال يــأمــن
احــد معها مصيرا وان يـكــون هذا
التجهيل موطنا لــاخــال بحقوق
كـفـلـهــا ال ــدس ـت ــور ك ـت ـلــك الـمـتـعـلـقــة
بالحرية الشخصية وحرية التعبير
وحق االجتماع وضمان تدفق االراء
مــن مـصــادر هــا المختلفة ،فسلطة
الـتـنـظـيــم حــدهــا قــواعــد الــدس ـتــور،
والزمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا اال تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـنـ ـص ــوص
شـبــاكــا او شــراكــا يلقيها الـقــانــون
مـتـصـيــدا بــا تـســا عـهــا او بخفائها
م ــن ي ـق ـعــون تـحـتـهــا وال يـبـصــرون
مواقعها السيما وقــد تعلقت هذه
الـ ـنـ ـص ــوص ج ــزائـ ـي ــة ال غـ ـن ــى عــن
وج ــوب ان يـكــون المخاطبون بها
على بيئة مــن حقيقتها وا لــو قــوف
على مقصودها ومجال تطبيقها،

فال يكون سلوكهم مجافيا لها بل
متفقا معها ونزوال عليها فال تنال
ال ـن ـص ــوص م ــن بـ ـ ــريء ،وال يـضــار
منها غير اثم او مخطئ او مسيء،
والحاصل انه ان كان غموض منها
بنصوص جزائية خاصة يصمها
ب ـعــدم الــدس ـتــوريــة لــذلــك ج ــاء هــذا
االقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ـق ــان ــون ل ـي ـح ـقــق ال ـحــد
االدن ـ ــى م ــن الـمـتـطـلـبــات المتعلقة
بــالـحــريــات الـتــي كفلها الــدسـتــور،
وليحقق العدالة المنشودة من خالل
تعديل النصوص ذات الشبهة لعدم
دستوريتها.

الجنسية الكويتية
 - 6االقـتــراح بقانون المقدم من
ال ـنــائــب مــاجــد ال ـم ـط ـيــري بتعديل
بعض احكام القانون رقم ( )35لسنة
 1962فــي شــان انـتـخــابــات اعضاء
مجلس االمة.
ونص اقتراحه على انه «يستبدل
بنص المادة رقم ( )2من القانون رقم
( )35لسنة  1962المشار اليه النص
االت ــي :لكل كويتي بــالــغ مــن العمر
ثـمــانــي عـشــر سـنــة مـيــاديــة كاملة
حق االنتخاب ويستثنى من ذلك ما
نص عليه حرمانه بموجب المادة
السادسة من القانون رقم ( )51لسنة
 1959في شأن الجنسية الكويتية».
وقالت مذكرته االيضاحية :لما
كــان القانون رقــم ( )35لسنة 1962
في شان انتخابات اعضاء مجلس
االم ـ ــة ق ــد حـ ــرم ف ــي الـ ـم ــادة االولـ ــى
منه شريحة كبيرة من المواطنين

وذلك من خالل اشتراطه بان يكون
ال ـن ــاخ ــب بــال ـغــا م ــن ال ـع ـمــر واحـ ــدا
وعشرين سنة ميالدية ،لذا اعد هذا
االقـتــراح بقانون وال ــذي نــص على
تخفيض سن الناخب الى  18سنة
ميالدية كاملة تمكينا لهذه الفئة
من المشاركة في الحياة السياسية
واالدالء بــاصــوات ـهــم ف ــي انـتـخــاب
اع ـضــاء مـجـلــس االم ــة كـمــا تضمن
االقتراح بقانون المرفق الغاء المادة
الثالثة من القانون رقم ( )35لسنة
 1962المشار اليه وبناء على ذلك
االل ـغ ــاء لـتـلــك ال ـم ــادة يـحــق لــرجــال
القوات المسلحة والشرطة االنتخاب
والترشيح اسوة بالعسكريين في
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي واسـ ـ ــوة بـســائــر
المواطنين نظرا لكون تلك المادة
مشوبة بمخالفة الدستور كونها
ت ـح ــرم ت ـلــك ال ـف ـئــة م ــن الـمــواطـنـيــن
مــن م ـمــارســة حـقـهــا فــي االنـتـخــاب
والترشيح.
 - 7االقـتــراح بقانون المقدم من
الـ ـن ــائ ــب ص ــال ــح عـ ــاشـ ــور بـتـعــديــل
بعض احكام القانون رقم ( )35لسنة
 1962فــي شــان انـتـخــابــات اعضاء
مجلس االمة.
ون ـ ـ ــص ع ـ ـلـ ــى االت ـ ـ ـ ـ ــي :ي ـس ـت ـب ــدل
بنصوص المواد ()50 ،41 ،21 ،19 ،2
مــن الـقــانــون رقــم ( )35لسنة 1962
المشار اليه النصوص التالية:
مادة (:)2
يحرم مــن االنتخاب كــل محكوم
عليه بعقوبة جناية او في جريمة
مخلة بالشرف او باالمانة الــى ان
يرد اليه اعتباره.
ومــع مــراعــاة ال ـمــادة ( )8مــن هذا
ال ـقــانــون ت ـقــوم الـمـفــوضـيــة العليا
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـص ـف ــة دوري ـ ـ ـ ــة كــل
شهرين بحذف اسم كل من يصدر
ض ـ ــده ح ـك ــم ف ــي االحـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــواردة
بـ ــال ـ ـف ـ ـقـ ــرة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن جـ ـ ـ ــداول
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ت ـل ـق ــائ ـي ــا وب ـم ـج ــرد
صيرورة الحكم باتا.
مادة (:)19
يـ ـشـ ـت ــرط فـ ـيـ ـم ــن يـ ــرشـ ــح ن ـف ـســه
لعضوية مجلس اال م ــة ان تتوافر
فيه الشروط االتية:
أ  -ان يكون كويتيا بصفة اصلية
وفقا للقانون.
ب  -ان ي ـكــون اس ـمــه مــدرجــا في
احــد ج ــداول االنـتـخــابــات وتتوافر
فيه شروط الناخب وفق القانون.
ج  -اال تقل سنة يوم االنتخاب عن
ثالثين سنة ميالدية.
د  -ان يجيد قراء ة اللغة العربية
وكتابتها.
هـ ـ ـ  -اال يـ ـك ــون م ـح ـك ــوم ــا عـلـيــه
بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة
بالشرف او االمانة الى ان يرد اليه
اعتباره.
مادة (:)21
 -يجب على كل من يريد ترشيح

الدالل لـ ةديرجلا :.تأخير تعديالت النظام االنتخابي بفعل فاعل
اتهم عضو لجنة الـشــؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية النائب محمد الدالل
لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية
بـتـعـمــد تـعـطـيــل إنـ ـج ــاز ت ـقــريــرهــا بـشــأن
قانون االنتخابات ،وإعادة تحديد الدوائر
االنتخابية.
وقـ ــال ال ـ ــدالل ل ــ«ال ـج ــري ــدة»« :أع ـت ـقــد أن
تعديالت قانون االنتخابات معطلة وبفعل
فاعل ،وباألخص بفعل حكومي ،إضافة إلى
أطراف ترفض تغيير النظام االنتخابي».
وأض ــاف« :فــي اللجنة التشريعية مرت
علينا مجموعة من االقتراحات تم نظرها
م ــن ال ـنــاح ـيــة الـتـشــريـعـيــة وال ــدس ـت ــوري ــة،

وأحيلت إلى اللجنة المختصة ،وهي لجنة
ش ــؤون الداخلية والــدفــاع ،ويبقى الكالم
كله عندها ،والتعطيل القائم هو في هذه
اللجنة».
ّ
وبين أن «مصلحة الكويت أولى ،وتعزيز
العالقة بين السلطتين أهــم ،لــذا يجب أن
يـتـغـيــر ال ـن ـظــام االن ـت ـخــابــي بـشـكــل سليم
وصـحـيــح وم ـت ــدرج ي ـخــدم ال ـب ـلــد ،ويـعــزز
العالقة بين السلطتين».
وتابع ال ــدالل« :مــن أهــم جوانب تطوير
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وتـصـحـيــح
الـمـســار ،ومعالجة السلبيات الموجودة
باألداء البرلماني وفي الساحة االنتخابية،

تطوير وتغيير النظام االنتخابي القائم».
وش ــدد على أن «ال ـصــوت الــواحــد أثبت
فشله ،ويزيد مشاكل الطائفية والفئوية
والعائلية ،وفي النهاية يــؤدي الى انتاج
ضـعـيــف ف ــي االداء ال ـبــرل ـمــانــي ،وه ــو ما
يؤدي إلى الممارسات التي نراها ،ويكرس
األداء ال ـفــردي ال ــذي ال يفيد عـلــى حساب
ً
الجماعي» ،مشيرا إلى أن «الدول المتقدمة
والمتحضرة تذهب إلــى العمل الجماعي
بدال من التفرق الموجود».
وتــابــع ان «الـحـكــومــة تـعــانــي والـ ــوزراء
الـ ـف ــردي ــة الـ ـم ــوج ــودة ف ــي م ـج ـلــس األمـ ــة،
ً
وصعوبة التعامل مع  50عضوا ،بدال من

أن تتعامل مــع مجاميع وأط ــراف عندها
وجهة نظر قد تتفق أو تختلف معها».
وقال الدالل« :منذ زمن طويل وأنا ضد
الصوت الواحد ،ألنه يخالف سنة التطور
وسنة الحياة ،وأرى أنه ليس بالضرورة
ان خمسة بأربعة هو النظام المثالي ،لكن
أنــا مع تطوير النظام االنتخابي ،وأميل
أكـثــر إل ــى نـظــام ال ـقــوائــم مــع المستقلين،
عـلــى سبيل الـمـثــال إذا نـجــح فــي الــدائــرة
 10يـكــون  7عـبــر الـقــوائــم و 3مستقلين»،
ً
م ـش ــددا عـلــى أن ــه ال ـن ـظــام األس ـلــم للحياة
الديمقراطية ،وإيجاد برامج انتخابية من
الممكن تطبيقها.

ً
الدالل متحدثا إلى الزميل محيي عامر

• هل ستنجز لجنة الداخلية والدفاع تعديالت
االنتخابات قبل بداية دور االنعقاد؟
•  8اقتراحات خاصة بالدوائر و 10بشروط الترشح
مجلس االمة الي سبب من االسباب
ويعين اعضاء المفوضية وتحدد
اختصاصاتهم ب ـقــرار مــن مجلس
ال ـ ــوزراء وي ـكــون للمفوضية امــانــة
عــامــة تـتــألــف مــن ام ـيــن ع ــام وعــدد
كـ ـ ـ ــاف مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن وي ـ ـصـ ــدر
بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها
قــرار من رئيس المفوضية وتكون
للمفوضية ميزانية مستقلة تدرج
ضمن الميزانية العامة للدولة.

اقتراح رباعي

ن ـف ـســه ان ي ــدف ــع م ـب ـلــغ خـمـسـمـئــة
د ي ـنــار كتأمين يخصص لالعمال
الخيرية التي يقررها وزير الشؤون
االجتماعية والعمل ويسترد مبلغ
التأمين في حال فوز المرشح.
 وال ي ـق ـبــل ط ـلــب ال ـتــرش ـيــح االاذا كــان مرفقا بــه ايـصــال دفــع هذا
التأمين.
مادة (:)14
لـ ـك ــل نـ ــاخـ ــب ان يـ ـطـ ـل ــب ابـ ـط ــال
االنـتـخــاب ال ــذي حصل فــي دائــرتــه
االنتخابية ،ولكل مرشح طلب ذلك
في الدائرة التي كان مرشحا فيها
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع
فيه لدى مختار المنطقة الى االمانة
العامة لمجلس االمة خالل مدة ()72
ساعة من اعــان النتيجة النهائية
لالنتخاب على ان يتم الفصل في
الـطـلــب خ ــال اثـنــي عـشــر يــومــا من
ت ــاري ــخ ن ـهــايــة مـ ــدة ت ـقــديــم الـطـلــب
على ان يشمل الطلب على ما يفيد
سداد كفالة مالية قدرها خمسمئة
دي ـ ـنـ ــار ك ــوي ـت ــي ت ـس ـت ــرد اذا ص ــدر
الحكم لصالحه وتـصــادر في حال
خسارته الطعن.

قيد كل من بلغ
السن القانونية
وفق المادة ()1
من القانون بسجالت
جدول االنتخابات
دون الحاجة إلى
مراجعتها

الموطن االنتخابي
وال يـجــوز للنائب وال للمرشح
بـ ـ ــاي حـ ـ ــال الـ ـطـ ـع ــن ب ـط ـل ــب ابـ ـط ــال
االنـتـخــاب ال ــذي حصل فــي دائــرتــه
االن ـت ـخــاب ـيــة او ف ــي الـ ــدائـ ــرة الـتــي
ك ــان مــرشـحــا فـيـهــا اذا ك ــان مبنى
هــذا الطعن الفصل فــي ن ــزاع حول
الموطن االنتخابي.
مادة :50
تـ ـسـ ـق ــط الـ ـعـ ـض ــويـ ــة ع ـ ــن ع ـضــو
مجلس االمــة اذا فقد احد الشروط

سلة برلمانية
الدمخي :حقوق اإلنسان ستحقق في وفاة القالف
قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ح ـقــوق
االنـ ـس ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـنــائــب
ع ـ ـ ـ ــادل الـ ــدم ـ ـخـ ــي «رح ـ ـ ـ ــم ال ـل ــه
السجين ال ـقــاف ،ال ــذي زرنــاه
ضـ ـ ـم ـ ــن زي ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ل ـل ـس ـج ــن
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ،وكـ ـ ــان ف ـي ــه م ــرض
أع ـ ـ ـصـ ـ ــاب نـ ـ ـ ـ ــادر يـ ـتـ ـمـ ـث ــل فــي
ح ــرك ــات ال إراديـ ـ ــة ،وأوصـيـنــا
اإلدارة ف ــي ال ـس ـجــن ب ــاإلف ــراج
الصحي عنه مع سجناء آخرين
( تم اإلفراج عن بعضهم) ،وما
وص ـل ـن ــي أنـ ـه ــم أبـ ـلـ ـغ ــوه قـبــل
أسبوع باإلفراج وأن معاملته
خالصة ،ولجنة حقوق اإلنسان
ستحقق في األمر».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال
ال ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــي« :أتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــام ـ ـ ــن م ــع

األخـ ـ ــت م ـه ــا ال ـب ـغ ـل ــي ع ـضــوة
المجلس الـبـلــدي فــي رفضها
تـسـلــم الـ ـج ــواز ال ـخ ــاص لـعــدم
م ـســاوات ـهــا بــزمــائـهــا الــذكــور
ف ــي إعـ ـط ــاء ال ـ ـجـ ــواز ال ـخ ــاص
لـ ــزوج ـ ـهـ ــا وأوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وع ـل ــى
وزير الخارجية تصحيح هذا
الوضع».

الطبطبائي :حذرنا مرارًا وتكرارًا من دعاة الفرقة
أكد النائب وليد الطبطبائي
أن ت ــركـ ـي ــز صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
االمـ ـي ــر ف ــي خ ـط ــاب ــه بــالـعـشــر
األواخر على التحذير من اثارة
النعرات القبلية والطائفية في
المجتمع كان في محله تماما،
وسبق أن حذرنا مرارا وتكرارا
من دعاة الفرقة ،وهواة تمزيق
المجتمع بدعواهم العنصرية
التي تسببت بردات فعل سيئة
م ــن خـ ــال الـ ــدعـ ــوات الـقـبـلـيــة
والفئوية ونحوها.

التي نصت عليها الـمــادة ( )82من
الــدسـتــور اوالـ ـ ــواردة بــالـمــادة ()19
مــن هــذا الـقــانــون وذل ــك بعد اعــان
النتيجة االنتخابية او اذا تبين انه
فاقد لهذه الشروط او ايا منها قبل
االنتخاب ويعلن سقوط العضوية
بقرار من مجلس االمة.
وت ـضــاف ال ــى الـقــانــون رق ــم ()35
ل ـس ـن ــة  1962الـ ـمـ ـش ــار الـ ـي ــه مـ ــواد
جــديــدة بــارقــام (ا مـكــررا و 8مكررا
أ ،وفـ ـق ــرة ث ــان ـي ــة ال ـ ــى ال ـ ـمـ ــادة )20
نصوصها كالتالي:
مادة ( 1مكررا):
يـجــب لـقـبــول طـلــب الـتــرشـيــح ان
ي ــرف ــق ب ـط ـلــب ال ـت ــرش ـي ــح م ــا يـفـيــد
ق ـي ــد الـ ـم ــرش ــح فـ ــي اح ـ ــد ال ـ ـجـ ــداول
االنتخابية.

مفوضية عليا
مادة ( 8مكررا أ):
تنشأ مفوضية عليا لالنتخابات
بمرسوم وتكون مهمتها االشراف
على ج ــداول االنـتـخــاب بالتنسيق
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وغ ـي ــر
الحكومية المعنية باالنتخابات
ويتم تشكيل المفوضية من سبعة
اعضاء برئاسة احد قضاة محكمة
التمييز المتقاعدين وعضو اخر من
قـضــاة محكمة التمييز وعضوين
يرشحهما مجلس االمــة ال تنتهي
عضويتهما بانتهاء المجلس الي
سـ ـب ــب ،وعـ ـض ــو ي ــرشـ ـح ــه مـجـلــس
الــوزراء وعضوين يتم اختيارهما
من بين اعضاء منظمات المجتمع
المدني اضافة الى عملهما االصلي
وتـكــون مــدة عمل المفوضية اربــع
س ـ ـنـ ــوات غـ ـي ــر م ــرت ـب ـط ــة ب ــان ـت ـه ــاء

 - 8االقـتــراح بقانون المقدم من
ال ـن ــواب ول ـيــد الـطـبـطـبــائــي وع ــادل
الدمخي ومحمد هــا يــف وعبدالله
فهاد بتعديل بعض احكام القانون
ر ق ـ ــم ( )35ل ـس ـنــة  1962فـ ــي ش ــان
انتخابات اعضاء مجلس االمة.
وجـ ـ ــاء ف ــي اق ـت ــراح ـه ــم يـسـتـبــدل
بنص الفقرة الثانية من المادة رقم
( )2من القانون رقم ( )35لسنة 1962
المشار اليه النص االتي:
«كـ ـم ــا يـ ـح ــرم م ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب كــل
مــن اديــن بحكم نهائي فــي جريمة
المساس بـ:
ا  -الذات االلهية.
ب  -االنبياء وامهات المؤمنين.
ج  -الصحابة رضوان الله عليهم.
د  -الذات االميرية.
ما لم يرد اليه اعتباره وال تطبق
ال ـع ـقــوبــة االص ـل ـيــة او الـتـبـعـيــة او
التكميلية على هذه الجرائم اال على
االفعال التي ترتكب بعد صدور هذا
القانون.
 - 9االقـتــراح بقانون المقدم من
الـنــائــب عسكر الـعـنــزي باستبدال
نص المادة رقم ( )1من القانون رقم
( )35لسنة  1962في شان انتخاب
اعضاء مجلس االمة.

تخفيض سن الناخب
ونـ ــص ع ـلــى ان ي ـس ـت ـبــدل بنص
المادة رقم ( )1من القانون رقم ()35
ل ـس ـنــة  1962ال ـم ـش ــار ال ـي ــه الـنــص
االتي:
«لـ ـك ــل ك ــوي ـت ــي ب ــال ــغ مـ ــن ال ـع ـمــر
ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة
حــق االنـتـخــاب ويستثنى مــن ذلك
ال ـم ـت ـج ـنــس الـ ـ ــذي لـ ــم ي ـم ــض عـلــى
تجنيسه عشرون سنة ميالدية وفقا
لحكم المادة رقم ( )6من المرسوم
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العدساني :التصويت بالبطاقة المدنية
القوائم سابقة ألوانها ...وأنا مع  4أصوات؛ اثنان بالدائرة واثنان خارجها
طــالــب ال ـنــائــب ريـ ــاض ال ـعــدســانــي بـ ـض ــرورة أن يـكــون
التصويت يــوم االقـتــراع بالبطاقة المدنية ،لكي تحد من
عملية نقل قيود الناخبين بين الدوائر االنتخابية ،التي
أفسدت العملية االنتخابية ،مشيرا الى أن هذا هو اقتراح
تقدم به.
وقــال العدساني ل ـ «الـجــريــدة» :إن التصويت بالبطاقة
سيقضي على جــزء كبير مــن نقل األص ــوات ،ويجب على
«الـتـشــريـعـيــة» ،وب ــاألخ ــص «الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع» ،التركيز
ع ـلــى إن ـج ــاز ه ــذا االقـ ـت ــراح ب ـجــانــب االقـ ـت ــراح ــات األخ ــرى
المتعلقة بتعديل قانون االنتخابات وإعادة تحديد الدوائر
االنتخابية.
وأضاف« :أؤيد زيادة عدد األصوات ،فالصوت الواحدة
يكرس القبلية والعنصرية والطائفية ،واألصل هو التوسع
في عدد األصوات» ،مبينا انه «مع التوجه نحو  4أصوات،
حيث يكون هناك صوتان داخل الدائرة وآخران خارجها،
وهو االقتراح الذي قدمته في مجلس  ،2013وليس هناك
ما يمنع من دعم أي توجه قريب منه ،سواء صوتين أو أكثر
ومع خمس دوائر».
وشدد على أن الصوت الواحد لم يعالج السلبيات ،إنما
زاده ــا ،مــؤكــدا أن األص ــل فــي العمل البرلماني هــو العمل
الجماعي.
و طــا لــب العدساني اللجنتين «التشريعة» و»الداخلية
والدفاع» بسرعة إنجاز تقاريرها في االقتراحات المتعلة
باالنتخابات ،خصوصا أن هناك تكليفا من مجلس األمة
بذلك ،فهي قوانين مهمة وملحة ،ممثل هذه القوانين تعطي
فــرصــة ألن تتحسن أم ــور كـثـيــرة فــي االنـتـخــابــات وفــرص
اال مـ ـ ـي ـ ــري ر قـ ـ ــم ( )15ل ـس ـن ــة 1959
بقانون الجنسية الكويتية ويشترط
ل ـل ـمــرأة ف ــي ال ـتــرش ـيــح واالن ـت ـخــاب
االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد واالح ـ ـ ـكـ ـ ــام
المعتمدة في الشريعة االسالمية.
 - 10االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون الـمـقــدم
من الـنــواب علي الدقباسي وخالد
العتيبي وأسامة الشاهين ومحمد
الــدالل وريــاض العدساني بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )35لسنة
 1962فــي شــأن انـتـخــابــات أعضاء
مجلس األمة.
ونص االقتراح على أن يستبدل
ب ـنــص ال ـف ـق ــرة م ــن ال ـ ـمـ ــادة ( )4من
ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ــم ( )35ل ـس ـن ــة 1962
المشار إليه النص اآلتي:
"على وزارة الداخلية قيد كل من

العدساني في جلسة سابقة
للناخب في اختيار أكثر من نائب ،مؤكدا تمسكه بنظام
الدوائر الخمس.
وبسؤاله عن القوائم االنتخابية ،قال :قبل العمل بالقوائم
ال بد من إشهار األحزاب ،فهذه الخطوة «أي القوائم» سابقة
ألوانها.

بـلــغ ال ـســن ال ـقــانــونــي الـمـنـصــوص
عـلـيــه ف ــي الـ ـم ــادة رق ــم ( )1م ــن هــذا
القانون بسجالت جدول االنتخابات
فــي الــدائــرة االنـتـخــابـيــة ،الـتــي بها
م ــوطـ ـن ــه ،ومـ ــوطـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب هــو
ال ـم ـكــان الـ ــذي يـقـيــم ف ـيــه الـشـخــص
بـصـفــة فعلية ودائـ ـم ــة ،وعـلـيــه في
حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــري ـ ــد اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ح ـق ــوق ــه
االنتخابية فيه".

الناخبون الجدد
وج ــاء فــي ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة
لــاق ـتــراح ب ـقــانــون بـتـعــديــل بعض
أح ـ ـكـ ــام الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم ( )35لـسـنــة
 1962فــي شــأن انـتـخــابــات أعضاء

م ـج ـل ــس االمـ ـ ـ ــة م ـ ــا ي ـ ـلـ ــي :تـ ـت ــم مــن
كــل ع ــام فــي شـهــر ف ـبــرايــر وم ــارس
إجراء ات تسجيل أسماء الناخبين
الجدد ،الذين تتوافر فيهم شروط
االنتخاب ،وذلك عن طريق مراجعة
صــاحــب الـعــاقــة ل ـ ــوزارة الــداخـلـيــة
ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل وتـ ـسـ ـلـ ـي ــم صـ ـ ـ ــور مــن
االثـ ـ ـب ـ ــات ـ ــات ،وح ـ ـيـ ــث إن الـ ـق ــان ــون
يـ ـشـ ـت ــرط ب ـ ـلـ ــوغ ال ـ ـسـ ــن ال ـق ــان ــون ــي
و تــزو يــد لجنة تسجيل الناخبين
ب ـع ـن ــوان ال ـس ـكــن وه ـ ــذه ال ـب ـيــانــات
تستطيع وزارة الداخلية استيفاءها
مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات
ً
المدنية فضال عن قدرتها بالتدقيق
ع ـلــى ب ـيــانــات الـجـنـسـيــة فـتـتــافــى
االزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي إداراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وك ــذل ــك
تستخرج البيانات بصورة رسمية
وموثقة.
لذا أعد االقتراح بقانون المرفق
وذل ــك بتعديل الـفـقــرة الــأولــى من
الـ ـم ــادة ( )4م ــن ال ـقــانــون رق ــم ()35
لـس ـنــة  1962ف ــي شـ ــأن ان ـت ـخــابــات
أعـضــاء مجلس األم ــة بحيث تقوم
وزارة الــداخـلـيــة بـقـيــد كــل مــن بلغ
السن القانوني وفق المادة ( )1من
القانون بسجالت جدول االنتخابات
دون الحاجة إلى مراجعتها.
ويكون بذلك امام لجنة الداخلية
والدفاع  18اقتراحا نيابيا 8 ،منها
بـشــأن تحديد الــدوائــر االنتخابية
وتغيير آلية التصويت و 10تتعلق
بشروط الترشح واالنـتـخــاب ،فهل
سـتـنـفــذ الـلـجـنــة تـكـلـيــف المجلس
بــإن ـجــاز تـقــريــرهــا قـبــل ب ــداي ــة دور
االنعقاد المقبل؟

أكاديميا
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قائمة الراية لـ ةديرجلا  :القدرة االستيعابية للمبتعثين
في بريطانيا غير كافية واإلرشاد األكاديمي ضعيف
•

أكدت أن خطط البعثات الخارجية توضع بشكل عشوائي وتتغير كل عام
فيصل متعب

ق ـ ـ ــال ال ـم ـن ـس ــق الـ ـ ـع ـ ــام ل ـقــائ ـمــة
الراية عصام العدواني ،إن الطلبة
الكويتيين الــدارسـيــن فــي الـخــارج

يــواجـهــون بشكل عــام «أزمـ ــات» في
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ــاح ــق الـثـقــافـيــة،
ً
وتـحــديــدا طلبة المملكة المتحدة،
حيث يفتقر الملحق الثقافي إلى
القدرة االستيعابية الكافية لتغطية
ً
أعداد الطلبة المبتعثين سنويا ،مما
يترتب على ذلــك مــن مـشــاكــل مثل
التأخر فــي تصديق القبول ،وعــدم
اإلس ــراع في التعامل مع المشاكل
الطارئة.
وأضــاف العدواني في تصريح
لـ«الجريدة» ،أنه من المشكالت التي
تواجه الطلبة أيضا في بريطانيا
قـلــة أع ـ ــداد ال ـمــرشــديــن المعينين،
إضــافــة إلــى عــدم كفاءتهم ،إذ يجد
ال ـط ــال ــب ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر إج ــاب ــات
ً
مختلفة من مرشد إلى آخر ،مرجعا
ذلــك إلــى ســوء برامجهم التدريبية
ال ـم ـت ـب ـع ــة .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن وزارة
التعليم العالي واجهت في السنين
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة ص ـع ــوب ــات في
ت ـحــديــد اح ـت ـيــاجــات سـ ــوق الـعـمــل
الكويتي ،فتارة تضيف تخصصات
لخطط الـبـعـثــات بشكل عـشــوائــي،
ثــم تلغيها فــي الخطة التي تليها،
م ـس ـب ـبــة ب ــذل ــك ربـ ـك ــة ل ـل ـط ـل ـبــة فــي
التخطيط لمستقبلهم ،وتارة أخرى
تضع قوانين ولوائح تفتقر للدراسة
وت ـت ـصــادم مــع الـمــاحــق الثقافية،
ونظم دول االبتعاث.

وبين أن خطة البعثات المعتمدة
لهذا العام تميزت في جانب وأخفقت
في آخر ،حيث تم تقليل نسب القبول
لـبـعــض الـتـخـصـصــات الـهـنــدسـيــة،
مما يعطي طابعا جيدا لتوجهات
ال ـ ــوزارة ال ـجــديــدة وحــرص ـهــا على
تجاوز السلبيات الماضية ،ولكنها
ً
ل ــم ت ـض ــف م ـ ـجـ ــددا ال ـت ـخ ـص ـصــات
المرغوبة من الطلبة مثل القانون،
وبعض التخصصات العلمية.

مشكلة التحويل
وأكد العدواني أن هناك مجموعة
من الطلبة يواجهون مشاكل تختلف
باختالف الجامعات ودول االبتعاث،
فيضطر بعضهم الى التحويل من
جــامـعــة إل ــى أخ ـ ــرى ،حـيــث يتوجه
الـطــالــب الــى لـجــان التعليم العالي
للبت فــي مــوضــوع تحويله ،فيجد
أن ه ــذه ال ـل ـجــان ال تـتـبــع ال ـلــوائــح
بشكل واضح وسليم ،حيث تتفاوت
قراراتها من طالب الى آخر ،حتى إن
تشابه موقفهما ،مما يــؤثــر سلبا
على سير العملية.
ول ـفــت إل ــى أن ه ــذه ال ـل ـجــان بها
سلبيات أخرى تعرقل سير عملها،
كــال ـتــأخ ـيــر ف ــي إرسـ ـ ــال ال ـب ـيــانــات
والملفات من قبل المالحق الثقافية،
م ـس ـتــدركــا «لـكـنـنــا م ــع الـتـغـيـيــرات

عصام العدواني

الجديدة نتطلع الــى مواجهة هذه
المشاكل وحلها بأقصى سرعة».
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن «ال ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــة» تـ ـ ـ ــرى أن
الـتـحـصـيــل ال ـع ـل ـمــي ب ـكــل أشـكــالــه
وأمــاك ـنــه مــؤشــر ج ـيــد ،وي ــدل على
ال ــرغـ ـب ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـم ـخ ــرج ــات
التعليم الكويتية في تطوير نفسها،
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى اعـ ـل ــى ال ـم ــرات ــب
العلمية ،خصوصا التخصصات
االدبية المبتعثة من جامعة الكويت
والهيئة العامة للتطبيقي تضيف
للحقل الطالبي ،ويليها سوق العمل
ف ــي ال ـكــويــت ال ـعــديــد م ــن الـخـبــرات
المتنوعة التي تحتاج إليها الكويت
لمواكبة النمو االقتصادي المستمر
في المنطقة.

االتحادات الخارجية تهرع لخدمة
الطلبة المستجدين
القوائم وفرت أماكن خاصة للقائهم داخل الكويت وخارجها
●

فيصل متعب

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي أع ـل ـنــت
وزارة التعليم العالي موعد
البعثات الخارجية التي تبدأ
اليوم ،حيث وضعت الوزارة
 10دول ضمن خطة البعثات
للعام الدراسي ،2019 /2018
أع ـ ـلـ ــن عـ ـ ــدد مـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــادات
ال ـخــارج ـيــة وقــوف ـهــا بـجــانــب
الـطـلـبــة الـمـسـجـلـيــن فــي هــذه
البعثات ،حيث وفرت القوائم
ال ـطــاب ـيــة ف ــي الـ ـخ ــارج مـقــار
لها ،للرد على جميع األسئلة
وت ـق ــدي ــم اإلجـ ــابـ ــات ال ـكــاف ـيــة
عنها.
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرا ل ـ ـحـ ــرص ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
انسيابية عملية التسجيل،
وضـ ـع ــت الـ ـق ــوائ ــم عـ ـ ــددا مــن
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـس ــاخـ ـن ــة لـ ـل ــرد
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات ال ـط ـل ـبــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن والـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن
ف ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ــال ـب ـع ـث ــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــره ــا
«التعليم العالي».
وعن أكثر التساؤالت التي
قدمت للقوائم الطالبية عبر
ح ـســابــات ـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة فــي
« تــو ي ـتــر» ،كــا نــت فــي المرتبة
األولـ ــى هــي «االي ـل ـت ــز» ،حيث

تلقت عديدا من األسئلة عن
كـثـيــر م ــن ال ـق ــوائ ــم الـطــابـيــة
بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف دول اال ب ـ ـت ـ ـعـ ــاث
األج ـن ـب ـيــة ع ــن أه ـم ـيــة تـقــديــم
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار ،ومـ ـ ـ ـ ــدى أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه
للطلبة المستجدين.
و قــد أجابتها القوائم بأن
باستطاعة الطلبة الراغبين
ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم
بالخارج في الدول األجنبية
التي تشترط الحصول على
«األيلتز» أن يسجلوا مبدئيا،
وعـ ـن ــد ق ـب ــول ـه ــم فـ ــي ال ـب ـع ـثــة
تقدم لهم سنة دراسية كاملة
لدراسة اللغة والحصول على
«األيتلز» بالمعدل التي تقرره
وزارة التعليم العالي.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة ف ــي
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة وقــوف ـهــا
بجانب الطلبة المستجدين،
بتوفيرها مقرا لهم للرد على
أسئلتهم ،وذلك من األحد الى
الخميس في مقرها بمنطقة
قبلة بالكويت.
ب ــدوره ،بــارك نائب رئيس
شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن ف ــي
ات ـح ــاد م ـصــر ،ع ـبــدال ـلــه ك ــرم،
للطلبة خــر يـجــي و خــر يـجــات
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـع ــام

الدراسي  ،٢٠١٩-٢٠١٨متمنيا
من المولى عز وجل التوفيق
والسداد لهم ،ورفع اسم دولة
الكويت في المحافل العلمية
المحلية والخارجية.
و ت ـ ــا ب ـ ــع كـ ـ ــرم أن اال ت ـ ـحـ ــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـط ـل ـب ــة الـ ـك ــوي ــت،
ف ـ ـ ــرع مـ ـ ـص ـ ــر ،ي ـ ـت ـ ـشـ ــرف ب ـمــد
يــد ال ـعــون لـلـطـلـبــة الــراغـبـيــن
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ــي م ـص ــر
وتـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــات ف ــي
التسجيل وا لـتـقــد يــم لجميع
التخصصات ،على أن يكون
ال ـت ـس ـج ـي ــل ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
الـمـصــريــة الـمـعـتــرف بـهــا من
«الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي» بــالـكــويــت
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ف ــي مـ ـص ــر ،عـلـمــا
بــأن التسجيل مـفـتــوح حتى
 ٣١أغسطس المقبل لمرحلة
البكالوريوس.
وخـ ـ ـت ـ ــم كـ ـ ـ ــرم م ـ ـ ـحـ ـ ــذرا م ــع
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
الخارجية ،لتجنب المشاكل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ـ ـ ــد يـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــرر م ـنـ ـه ــا
الطالب.
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شوشرة :رسائل إلى
السلطتين
مبارك العبد الهادي
في شهر رمضان تكثر اللقاء ات بين األحبة واإلخوة
وال ـج ـي ــران ،وف ـيــه تـنـفـتــح قــري ـحــة ال ـب ـعــض الس ـت ـعــراض
جميع القضايا واأل مــور بكل شفافية ،و خــال الجوالت
الرمضانية والغبقات دارت العديد من الحكايات بين
َ
األم ــس والـ ـي ــوم ،ب ـيــن ال ـظــلـمــة وال ـم ـظ ـلــوم ـيــن ،ب ـيــن الـهــم
والفرح ،بين المجالس السابقة والحالية ،بين الحكومات
ال ـم ــاض ـي ــة واآلن ـ ـ ّـي ـ ــة ،ب ـي ــن م ــن ك ــان ــوا ي ـق ـف ــون ف ــي وج ــه
ا لـفـســاد و مــن يدعمونه ،بين جيل ا لـمــا ضــي وا لـحــا ضــر،
ّ
ب ـيــن م ــن قـلـبــه ع ـلــى ال ـكــويــت وم ــن ُي ـك ــن ل ـهــا ال ـش ــر ،بين
الحامي والحرامي ،وطبعا من كانوا يتبادلون أطراف
الحديث بدون مجاملة هم من الجيلين "جيل الطيبين
و جـيــل ا لـشـبــاب" ،حتى إن بعضهم ذر ف ــوا ا لــد مــوع وهم
يرجعون بذاكرتهم إلى ا لــوراء ،وهذا الحديث قد وصل
إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية ،ولكن "الجماعة
أذن من طين وأذن من عجين" ،خصوصا عندما يكون
ال ـح ــدي ــث م ــن األغ ـل ـب ـيــة ال ـصــام ـتــة ال ـت ــي ال ت ـخ ـضــع ألي
لواء من ألوية التوجهات السياسية أو بعض األطراف
ُ
فوصلت إلى جملة
النيابية أو الحكومية أو المتنفذين،
من الرسائل التي يرغب هؤالء المواطنون إيصالها إلى
السلطتين ولكنهم ال يجدون ساعي بريد أمينا ،وتمثل
بعضها في التالي:
ً
أوال  :إ ل ــى مـتــى يستمر نـفــوذ ا لـبـعــض عـلــى مصالح
العباد مع الطبقية والفوقية المريضة التي يعانونها؟
ثــا نـيــا :إ لــى مـتــى يـظــل مسلسل ا لـفـســاد وا ل ـت ـجــاوز على
القانون؟ ثالثا :إلى متى تستمر الواسطة للحصول على
الحقوق؟ را بـعــا :لماذا أصبح النائب هو الوسيط بين
الحكومة والشعب في بعض األ مــور ،فأين هي سياسة
الباب المفتوح؟
خ ــام ـس ــا :إلـ ــى م ـت ــى ت ــده ــور األوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة
وانتكاسة البورصة؟ سادسا :إلى متى استمرار األزمة
اإلسكانية والمشاريع الوهمية التي يتباهون بها دون
أي مقومات للبنية التحتية؟ سابعا :إ لــى متى ارتفاع
األس ـ ـعـ ــار ف ــي ك ــل شـ ــيء ح ـت ــى وص ـل ــت إلـ ــى اإلي ـ ـجـ ــارات
وغيرها من السلع االستهالكية والعقار ...إ لــخ؟ ثامنا:
متى ستنتهي قضية البدون؟
تــاس ـعــا :جــام ـع ـيــون ب ــا وظ ــائ ــف رغ ــم تـخـصـصــاتـهــم
الهندسية وغيرها! عاشرا :إلى متى حالة القلق والفزع
والـ ــا اس ـت ـق ــرار خ ــوف ــا م ــن الـ ـق ــادم بـسـبــب االش ـت ـبــاكــات
المستمرة بين بعض األ ط ــراف؟ حــادي عشر :إ لــى متى
استمرار المسلسل المكسيكي بسرقات بعض الجمعيات
الـتـعــاونـيــة وغـيــرهــا مــن الـمـنــاقـصــات والـفـضــائــح الـتــي
تنتشر بين الفينة واألخرى؟ ثاني عشر :لماذا هناك من
يخطف الفرح من أبناء الكويت؟ ثالث عشر" :ليش خيرنا
لـغـيــرنــا "؟! راب ــع عـشــر :مـتــى يـنـتـهــي الـمـلــف الــريــاضــي؟
خــامــس عـشــر :مـتــى نـشـعــر بـطـعــم ونـكـهــة رم ـضــان التي
كانت موجودة فيما مضى؟
هــذا ملخص مــن فـيــض الــرســائــل الـتــي لــو اسـتـمــررت
فــي ســردهــا لـمــا اتـسـعــت الـصـفـحــات ل ـهــا ،ول ـكــن الحمد
لله هذي أهم مشاكلنا ،هي طبعا بسيطة "فالمهم أننا
ن ــأك ــل ون ـش ــرب وع ـنــدنــا ت ـمــويــن ون ـق ــرق ــع" وم ـش ـغــولــون
بــريــال مــدريــد وبــرش ـلــونــة ،وم ـقــاطــع بـعــض الـمـهــرجـيــن
"اللي شوية" ترفه عما يــدور في خلجاتنا ،إضافة إلى
الفاشينستات وبعض المغردين والمطبلين وتوقعات
الوضع القادم ،رغم حرارة وسخونة األجواء في المنطقة!

بالعربي المشرمح :الغرب لن
يسمح لكم!

عبد اللطيف المناوي

احتجاجات األردن انعكاس ألزمات الخارج
االحتجاجات التي شهدتها عــدة مدن
أردنـ ـ ـي ـ ــة مـ ــؤخـ ــرا هـ ــي انـ ـعـ ـك ــاس ألزمـ ـ ــات
إقليمية على الداخل األردني ،وهنا أقصد
أزمة الالجئين السوريين أو الوضع القائم
فــي الجنوب ا لـســوري ،كذلك كــل مــا يــدور
حـ ــول "خ ـ ـيـ ــاالت" ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن لـتـســويــة
القضية الفلسطينية.
يقع األردن ،بل ُو ِلــد ،في منطقة تحمل
بـ ــذور االن ـق ـس ــام والـ ـص ــراع وال ـت ــوت ــر ،بــل
يمكن ا لـقــول إن الحفاظ على األردن كان
أ ح ـ ــد ا ل ـع ـن ــا ص ــر ا ل ـم ـه ـم ــة فـ ــي إدارة ه ــذا
االحتقان للحيلولة دون انفجاره .نظرة
سريعة على دول ا لـجــوار األرد ن ــي كافية
ل ـشــرح مــا أق ــول .ال ـع ــراق مــع كــل مــا شهد
وي ـش ـه ــد وس ـي ـش ـهــد ه ــو ع ـن ـصــر ضــاغــط
على الوضع األرد نــي ،كذلك سورية التي
ل ــم ي ـظ ـهــر مـ ــدى ت ــأث ـي ــره ــا ع ـل ــى جــارت ـهــا
الجنوبية إال عندما اندلعت األزمة فيها،
وأطول الحدود جنوبا مع السعودية التي
ت ـن ـحــدر أصـ ــول ب ـعــض ال ـق ـبــائــل األردن ـي ــة
مــن ا م ـتــدادات قبلية فيها ،وا لـيــوم تلعب
ا ل ـس ـعــود يــة دورا مـخـتـلـفــا ع ـمــا ا ع ـتــاد تــه
طوال عقود .ثم تأتي مشكلة الجار التي
ال يمكن حـضــور هــا دون حـضــور األردن،
ا ل ـحــدود مــع فلسطين ا لـتــار يـخـيــة ،واآلن
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وإس ــرائـ ـي ــل ،م ــع ك ــل مــا

تـعـنـيــه األزمـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن ضـغــوط
وتعقيدات وصفقات وصراعات.
ظلت األزمات العديدة التي شهدتها دول
الجوار تنعكس مباشرة على أمن ومصالح
األردن واسـ ـتـ ـق ــراره ال ــداخ ـل ــي .وم ــع ذل ــك،
فــإن األردن نجح مــرات عديدة في احتواء
تــداع ـيــات تـلــك األزمـ ــات مــن خ ــال مـعــادلــةٍ
نجح فيها صانع السياسة األردنية على
مــر ا لـعـقــود ،اتسمت بمزيج مــن المواء مة
وال ـت ـحــال ـفــات وال ـت ــوازن ــات اإلقـلـيـمـيــة ،بل
حول بعض التحديات إلى فرص حقيقية
حصل من خاللها على مكاسب سياسية
واسـتــراتـيـجـيــة ع ــدي ــدة .ول ـكــن ال ي ـبــدو أن
ال ـم ـع ــادل ــة ت ـب ــدو نــاج ـحــة هـ ــذه الـ ـم ــرة ،إذ
يبدو أن قواعد اللعبة وخريطة التحالفات
تتغيران بحدة في المنطقة .كان األردن من
أو لــى دول المنطقة التي تأثرت بتصاعد
ً
حــدة األزم ــة الـســوريــة ،خـصــوصــا أنــه كان
إحدى الدول المستقبلة لموجات الالجئين
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ،ع ـل ــى ن ـح ــو ف ـ ــرض ض ـغــوطــا
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ق ــوي ــة عـ ـل ــى الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،ودفـ ــع
الحكومات المتعاقبة إلى اتخاذ إجراء ات
إصالحية لم تحظ بدعم شعبي ،والتي كان
آخرها قانون ضريبة الدخل الذي أدى إلى
اندالع وتفاقم االحتجاجات األخيرة.
العاهل األرد ن ــي الملك عبدالله الثاني

محمد الرويحل
كان واضحا في الرابع من الشهر الجاري
عـ ـن ــدم ــا ربـ ـ ــط بـ ـي ــن االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ـت ــي
تـشـهــدهــا ب ــاده وال ـتــي أدت إل ــى استقالة
الحكومة والتطورات اإلقليمية المحيطة.
ا لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال :كـ ـ ـي ـ ــف ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن تـ ـتـ ـط ــور
االحـتـجــاجــات الـتــي تـشـهــدهــا األردن إلــى
اتجاه قد يدخله في "نفق مظلم" أو ينقله
إلى "المجهول" حسب وصف الملك عبدالله
الـ ـث ــان ــي .االح ـت ـج ــاج ــات ال ــداخ ـل ـي ــة كــانــت
ح ــاض ــرة ف ــي ب ـعــض دول الـمـنـطـقــة خــال
الفترة الماضية ألسباب اقتصادية ،لكن
ً
ظل العنصر اإلقليمي وا لــدو لــي مهما في
تحديد المسار.
ال يمكن فصل تأثير طرح "صفقة القرن"
عن هذا السياق ،إذ سيكون له تأثيره على
موقع األردن التقليدي كطرف مباشر في
األزمـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وأي ـض ــا سـيـكــون له
ان ـع ـكــاســات ع ـلــى الـ ـت ــوازن الــدي ـمــوغــرافــي
الداخلي بين األردنيين والفلسطينيين.
مــوقــف األردن مــن "الـصـفـقــة" أق ــرب إلــى
التحفظ أو الرفض ،وهنا سيطل السؤال
عما إذا كانت الرغبة في تمرير "الصفقة"
ه ــي أح ــد األسـ ـب ــاب ال ـت ــي س ـت ـحــدد مـســار
احتجاجات الداخل األردني ،وما إذا كانت
ه ـ ــذه رسـ ــالـ ــة ل ـح ـســم ال ـ ـخـ ــاف ح ـ ــول تـلــك
القضية.

«البيت بيت أبونا والقوم
حاربونا»
عفاف فؤاد البدر
كلمة لهذه القبائل المحترمة ،أرجو أن يخرج الله من أصالبكم
من هو ناصح أمين وينبذ عنكم هذه الجاهلية التي تريدون بها
السيطرة والمحاربة ،وانفتحوا على ثقافات وحضارات اآلخرين
واستبصروا حقيقة وسماحة اإلسالم الحق في كفالة كل طالب علم،
فبسماحة اإلسالم وأهله الحقيقيين وصل إلى أصقاع العالم وتبادل
الناس علومهم وانتشرت المحبة والسالم.
هــل يعقل و نـحــن فــي سنة  ٢٠١٨أن نــرى كــل قبيلة تهنئ
أبناء ها فقط بمناسبة تخرجهم ،وتعلن استعدادها لتقديم
الخدمات الخاصة لهم دون غيرهم؟! و مــا يزيد الطين بلة
أنـهــم رفـعــوا شـعــار جامعة الـكــويــت ،هــذا الـصــرح الحكومي
المستقل غير المنتمي ألي قبيلة ،وسطروا أسماء قبائلهم
بـجــانـبــه ،وكــأنـهــا جامعتهم ،أنــا هـنــا ال أصـغــر مــن شأنهم،
فكلهم مـحـتــر مــون ،لـكــن ه ــذا ا ل ـعــرض جعلني أ عـيــش عصر
ٌّ
الجاهلية وسوق عكاظ ،كل يقدم أبناء ه الحتالل هذا الصرح
الـمـسـتـقــل ،ف ـمــا بــال ـنــا كـلـمــا ت ـقــدمــت األمـ ــم تــراج ـع ـنــا فـكــريــا
وتخلفنا عن الركب ،هل هي "مافيا"؟ نعم "مافيا" والدليل أنه
ال يعين إال من قبائل هذه المافيا ،وال يخرج إلى البعثات
إال من هو منهم ،حتى عندما قررت أن أعمل في هذا الصرح
( بــوا سـطــة) أ خـبــرو نــي بــأ نــه سيتم تعيينك مقابل أن تعطي
أبناء نا عالمات كاملة ،فرفضت مثل هذا المبدأ القائم على
االستغالل والسيطرة بطريقة همجية.
بمثل هــذا التفكير ا لـشــا ئــن تتخلف بــاد نــا ،مــن هنا تتم
البرمجة غير الواعية بأننا نحن األفضل وغيرنا رعاع ،نحن
األول وغـيــرنــا أت ـبــاع ،لـنــا األحـقـيــة واآلخـ ــرون هـمــل ،وأشـكــر
للحكومة استنكار لهذه الالفتات التي ترجعنا إلى الجاهلية،
لكن عليها أيضا أخذ موقف حازم للحفاظ على هذا الصرح
المتبقي مما يرمز لثقافة وتطور الكويت ،فتنظفه من هذا
الفكر المتطرف والذي يعود بنا إلى الجاهلية الغبراء ،وأن
تضع كل شخص مؤهل وتقبل كل طالب مجد بتعبه دون
النظر إ لــى أي قبيلة ينتمي؟ أو إ لــى نهاية ا سـمــه المحالة
ب ـ (ال) ،بــل تسجل فــي الجامعة مــن يستحق فعال ،وتوظف
بناء على األهلية المشهود لهم بالثقة واألمان واإلنجازات
الكبيرة ،وتحطم القوانين الشائنة والتي وضعت من غير
دراســة بخصوص التوظيف والقبول في الجامعة وإرســال
البعثات ،وتوكل لهذا الصرح القوي األ مـيــن ،وتكون جادة
فعال أمام الله قبل أي أحد.
وكلمة لهذه القبائل المحترمة ،أر جــو أن يخرج الله من
أصالبكم مــن هــو ناصح أمين وينبذ عنكم هــذه الجاهلية
التي تريدون بها السيطرة والمحاربة ،وانفتحوا على ثقافات
وحضارات اآلخرين واستبصروا حقيقة وسماحة اإلسالم
ال ـحــق فــي كـفــالــة كــل طــالــب ع ـلــم ،فـبـسـمــاحــة اإلسـ ــام وأهـلــه
الحقيقيين وصل إلى أصقاع العالم وتبادل الناس علومهم
ً
وانتشرت المحبة والسالم ،سيروا على هذه الخطى بدال من
أن توغروا القلوب بالحقد والكراهية واألفضلية ،فال فضل
لعربي على أعجمي إال بالتقوى ،فاتقوا الله.

لماذا ال يريدون لنا الديمقراطية التي يتشدقون بها ويطبقونها على
أنفسهم ،أليسوا هم من يفرضون علينا ما يريدون ودون خجل ،إذن أال
يملكون فرض الديمقراطية علينا كما يفرضون جباية األموال والبترول
ومطالبة حكوماتنا بمنح المرأة حريتها في قيادة السيارة وغيرها من
الحريات التي ال ترقى إلى معنى الديمقراطية الحقيقية التي يطبقونها
في بلدانهم؟ لماذا ال يركزون على القمع والظلم واالستبداد الذي يمارس
في معظم الدول العربية؟ وأين ديمقراطيتهم وشعاراتهم عن الحريات
وحقوق اإلنسان التي تنتهك في الوطن العربي؟
هذه أسئلة إذا طرحت عليهم فلن يجيبوا عنها ،ألنهم ببساطة ال
يريدون لنا ما أرادوه ألنفسهم من ديمقراطية وحريات حقيقية ،أما ما
يتشدقون به فمجرد شعارات زائفة يدغدغون بها مشاعر السذج منا.
يقول لي أبو عبدالعزيز قصة دارت بينه وبين صديق له أميركي منذ
ً
ً
ً
يوم حزينا فسأله :ما بك حزينا؟ فقال
أربعين عاما ،حيث وجده ذات ٍ
له :أال تعلم أن اليوم ذكرى مقتل  ٦٠٠٠آالف عسكري أميركي في معركة
بيرل هاربر ،لذلك نحن في كل عام نتذكر هذه المأساة اإلنسانية التي
حلت بنا ،ونذكر بها أجيالنا .فرد عليه أبو عبدالعزيز :ولكنكم ضربتم
هيروشيما وناغازاكي فمسحتم كل من عليهما ،أال تعتبر هذه مأساة
تفوق مأساتكم؟
فرد صديقه بأن ما فعلوه هو من أجل أميركا ومستقبلها ،وها نحن
نجني ثمار تلك الضربة ونتسيد العالم ،إلى أن وصال في حديثهما
للنظام األميركي المطبق في والياتهم ،فسأله أبو عبدالعزيز :طالما أنكم
متسيدون العالم وتملكون القدرة على أن تنفذوا ما ّتدعونه من شعارات
ديمقراطية وإنسانية ،فلماذا ال تفرضون على الدول العربية تطبيق ما
تطبقونه في بالدكم ،أو على األقل تدرسون العرب نظامكم الديمقراطي
لكي يتعلموا منكم ويعلموه ألبنائهم؟
فضحك األميركي ورد عليه :هذا جنون كيف تريدنا أن نسمح لكم
ً
بالتطور ونحن من نعتمد كليا على جهلكم في شفط ثروات بلدانكم؟
ً
صدقني لو أن واحدا تجرأ ليقوم بما طلبت لقتل دون أن يعرف قاتله.
يعني بالعربي المشرمح:
حقيقة الحديث الذي دار بين "بوعبدالعزيز" وصديقه األميركي هو
الواقع الذي ال نريد رؤيته أو الحديث عنه ،فالغرب ال يمكن أن يسمح
لنا بممارسة الديمقراطية الحقيقية ،وال تطبيق نظامه في الحريات
يوم كل ما خطط له ،بل لن يستطيع
وحقوق اإلنسان ألنه سيفقد ذات ٍ
أن يتطور على حسابنا ومن خالل نهب ثرواتنا التي يستغلها في بناء
حضارته وتقدمه وقوته ،وفي المقابل يزداد جهلنا وفقرنا وتخلفنا،
فمتى نعي ما يخطط ضدنا من مؤامرات ،وكأن همنا الوحيد هو دور
السينما واالختالط وقيادة المرأة للسيارة؟

إلى متى الصمت؟
أبو بكر الكندري

آخر الكالم:
ُ
م ــا ذ ِك ـ ــر غ ـيــض م ــن فـ ـي ــض ...فــال ـت ـف ـتــوا إل ــى األغـلـبـيــة
الصامتة ...وابتعدوا عن البطانة الفاسدة.
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إضافات

د .حمود حطاب العنزي

«« :»High Lightخير من ألف شهر»
ليلة القدر ليلة النقاء والصفاء ،ال يوفق إليها إال من أخذ بأسباب
التوفيق طوال الشهر بل طوال العام ،فهي ليست ضربة حظ يحوزها
الغافلون الالهية قلوبهم ،بل ُيظفر بها صاحب القلب الصادق الذي
ً
ً
أفرز صدقه عمال صالحا ،فما ذ ِكر اإليمان إال مقترنا بالعمل ُ الصالح،
ً
فهي ليلة شرف ومنزلة وفضل ،من قامها إيمانا واحتسابا غ ِفر له ما
جالله بأنها مباركة؟ فقد
وما َظنك بليلة
تقدم من ذنبه،
جل ْ
الله ُ َّ
وصفها َّ
َ َ
َ
َ
قال تعالي" :إ َّنا َأ ْن َز ْلن ُ
اه ِفي ل ْيلةٍ ُم َب َاركةٍ ِإنا كنا ُمن ِذ ِرين" (الدخان ،)3:فما
ِ
وصفها َالله بذلك إال لكثرة خيرها وعظيم فضلها ،ففيها يفرق كل أمر
حكيم ُ
ويف َّصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر

الله تعالى في هذا العام من أرزاق وآجــال وخير وشر ،وأقــدار محكمة
متقنة من لدن العزيز العليم.
والبركة والرحمة يقول تعالي:
بالخير
األرض
َ فيها تتنزل ُ المالئكة
إلى ْ
ْ ُ ِّ َ
وح ف َ
َ"تن َّز ُل ْال َم َلئ َكة َو ُّ ُ
يها ِب ِإذ ِن َر ِّب ِه ْم ِمن كل أ ْم ٍر" (القدر ،)4:وهي سالمة
الر ِ
ِ
للمؤمنين وما أكثر العتقاء فيهامن النار .واألقرب أنها في السبع األواخر
لما ورد في حديث ابن عمر" :من كان متحريها فليتحرها في السبع
ً
األواخــر" ،فمن ظفر بقيامها والطاعة فيها كان ذلك خيرا له من عبادة
ً
ثالثة وثمانين عاما؛ خير من ألف شهر؛ أي خير من عبادة العمر كله.
فحري بنا أن نشمر عن ساعد الجد وتحدي أنفسنا ،فنبتهل إلى الله
طالبين رضوانه ونسامح ونعفو ونصفح ونصل من قطعنا ،فذلك هو
الفوز العظيم ،فيا َمن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت؛ دعوة في لحظة
هم الدنيا ّ
لجوء خالص لله ُتف ِّرج لك ّ
وهم اآلخرة.
يــا عبد الـلــه هــا هــي قــوافــل اإلغــاثــة الحقيقية والعتق أوشـكــت على
ً
الرحيل ،فأجمع زادك وأخلص نيتك وأدرك الركب فمن وصل متأخرا

الرحمن ،فأكثر
خير ممن لم يصل ،فقد هبت ريح الجنان ودنت عطايا
ُ
من الخير في الليالي الباقية تدرك ما فاتك في الماضية؛ وإن قـ ِّـدر لك
أن تعيش ستين أو سبعين أو حتى مئة عام ،فبعد انقضائها ال قيمة
لها بال طاعة؛ والسؤال الفصل :هل أوصلتك دنياك إلى الفوز العظيم
أم الخسران المبين؟ وليلة القدر وشهرها الكريم دورة تدريبية سنوية
تؤهل منتسبيها للفوز بالجنة.
ً
ختاما:
ً
ُ
ِّ
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاد ِة ج ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــدا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـدت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــواكـ ـ ـ ــا
َ
ـرض ع ـ ـ ـنـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاس أو فـ ـلـ ـيـ ـسـ ـخـ ـط ــوا
فـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر رض ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــا
أدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوك ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـت ـَـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ َـر َحـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي
وتـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــداكـ ـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل دع ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــي واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــب لـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاوتـ ـ ـ ــي
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاب يـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورجـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ــا
ً
فهنيئا ألصحاب الهمم العالية المقبلة بكل حماس إلقامة هذه الليالي
المباركة بإيمان واحتساب للفوز بجنة عرضها السماوات واألرض؛
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ووالد والدينا
ووالة أمورنا وعلمائنا وأحبتنا وكل المسلمين والمسلمات ،األحياء
منهم واألموات ،برحمتك يا أرحم الراحمين.
وتقبل الله طاعتكم ودمتم بخير.

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

زكاة الفطر من بطاقة التموين! هل؟ كيف؟
طــال ـمــا ع ـج ـبــت ،ك ـمــا آخ ــري ــن ،م ــن خبر
مواطنين يتكالبون ،ويوسطون الوساطات
للظفر برحلة عمرة أو بمثلها مما تقوم
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــره م ـج ــان ــا ب ـع ــض مــؤس ـســات
المجتمع ،ال سيما الجمعيات التعاونية،
على أن عجبا يداخلني ال ينصرف فحسب
إ ل ــى أن مـثــل ذ ل ــك يسلب مـحـتــا جــا أو غير
ق ــادر فــرصــة أداء ال ـع ـمــرة ،أو ألن ــه يعكس
شرها عميقا فــي اإلف ــادة مــن الـمــال العام.
كال ،فما يعنيني في األمر هو جانب أخالق
الدين ،أي فهم هؤالء لمقاصد الدين ولما
يبلغ إليها من مسالك.
ففي فقه العبادات تأتي العمرة في عداد
السنن ،مؤكدة كانت أو دونها ،ولذا فإما
أن تـقــام كما يـجــب ،أو بأحسن مما يجب
أو لعل تركها أوجه ،هي ضرب من قرابين
يتقرب بها العابد المقتدر لربه ،فإما أن
يقدم قربانه خالصا ،أي قبل كل شيء من
حر ماله ،وأن يتزود إن استطاع ،أي بكفالة
أداء غ ـي ــره ل ـل ـع ـمــرة ،أو ل ـعــل االس ـت ـخ ــارة
أولى ،أما توسل مال اآلخرين ،عاما كان أم
ّ
خاصا ،أو البحث عن الرخص في أمر سن
أص ــا عـلــى سبيل ال ـت ــزود ،فـيـبــدو لــي أنــه
يشوب القربان بشائبة جارحة.

ال ـم ـن ـطــق ذاتـ ــه ي ـس ــري ع ـلــى ش ــأن زك ــاة
ال ـف ـطــر وس ـج ـيــة إخ ــراج ـه ــا ل ــدى الـبـعــض،
مما يكشف عن مزيد من تدهور في جانب
أخالق الدين ،فزكاة الفطر أيضا من قبيل
السنن المؤكدة على كل مسلم قادر بذلها
إلسعاد الفقير والمعوز قبيل إشراقة يوم
العيد ،و هــي ر غــم بساطة مقدارها ،اعتاد
عدد غالب من مواطني هذا البلد بحسب
علمي– وربما علم كثيرين– إخراجها من
حصة مواد تموينية ضرب لها موعدا من
كــل شـهــر ،و مـثــل هــذه الحصة ليست حقا
لمتسلمها ،بل ليس لهذا أن يتصرف بها
في غير سبيل صرفت من أجله (قانون 10
من عام  .)1979دعم شهري تقدمه الدولة
للمواطن لتأمين غذائه األساسي من أرز
وقمح وخالفه ،يتسلمه المواطن نيابة عن
أسرته ،وعن خدمه وحشمه أيضا ،حصة
من صنوف غذاء يتلقاها دون سعر التكلفة
إعانة له على تكاليف عيشه.
فأن يكون أفراد يتقاضون رواتب شهرية
بمتوسط يناهز  1700دينار خالصة من
كــل ضــري ـبــة ،فــي حــاجــة إل ــى مــن يدعمهم
فــي تأمين عيشهم فذلك مــن عجائب هذا
ا لـبـلــد ،إال أ ن ــه لـيــس بمقصدنا هـنــا ،إنما

مـقـصــدنــا ه ــو رص ــد ال ـتــدهــور ف ــي الـخـلــق
الديني وتبعاته؛ فزكاة الفطر تخرج عاما
بـعــد عــام بتمويل فــي غــالـبــه مــن مــال عــام
وضع لشأن آخر ،وهو لذا مشوب بالشائبة
سالفة الذكر.
وف ـض ــا ع ــن ك ــون ذل ــك هـ ــدرا ل ـم ــال عــام
فــا يخفى عــن مــراقــب أح ــوال أثــر التكلفة
ا لــز هـيــدة التي يدفعها ا لـمــوا طــن لقاء تلك
الحصة فيما يرافق إخراج زكاة الفطر من
إفراط وتبذير في تقدير مقاديرها ،بل عدم
حرص في إيصالها إلى مستحقيها ،على
أن حــاال كـهــذه ،لــم تعد حـصــرا بين العبد
وربه كما المشوب من رحالت العمرة ،بل
تجري في مثلث ضم إليه متلقي الزكاة.
تـمـعــن ح ـقــا ف ــي ف ـضــح ت ــده ــور أخ ــاق
الدين بين ظهرانينا ،فهذا ا لــذي يصطف
في مستهل شهر رمضان في طوابير أمام
مراكز التموين بوصفه معوزا وغير قادر،
ينقلب فــي آ خــره وا هـبــا محسنا لآلخرين
و مــد خــا السعادة على قلب محتاج ،لكن
بمال ليس خالصا له ،فهذا السلوك ،وإن
ابـتـغــى مــرضــاة ال ـلــه ،ال يـبــدو لــي عـلــى ما
يرام!

في البداية أود أن أطرح تساؤلين يؤرقان حياتي منذ نعومة أظفاري:
إلى متى نسكت عن حقوقنا والقدس مسلوبة منا؟ وإلى متى نسكت لمن
يسفكون دماء إخواننا ،فيطردونهم من ديارهم وبيوتهم محتلين أرضهم
بحجج وأكاذيب تاريخية وأباطيل دينية ،حتى حاخاماتهم ينكرونها؟
إن أرض فلسطين محتلة ،ونحن ساكتون وسارحون ،بل جالسون في
أمور تافهة روتينية أكل عليها الدهر وشرب ،حتى
المجالس نتحدث في ٍ
سئمنا بعضنا ،وصرنا نستخدم هواتفنا الذكية لنصور مأكوالتنا في
مواقع التواصل" :إنستغرام" و"سنابشات" و"تويتر".
أمــا حين نغضب فال يتعدى غضبنا الـصــراخ في وسائل التواصل
االجتماعي تلك ،ونصبح مثل بعض المشايخ نذكر المجازر ونقول:
"اللهم أعز اإلسالم والمسلمين" ،لنعود إلى ما كنا عليه بضمير مستريح.
أت ــدرون عن أي أرض أحدثكم؟ إنها أولــى القبلتين وثالث الحرمين
الشريفين ،أرض الزيتون المباركة والسهول المخضبة بدماء الشهداء،
ومركز صراع الديانات الثالث ،هي مخ التاريخ ،وعظم الحضارة اإلسالمية،
هي نور مجدنا ،وهي شاهد على وهن إيماننا.
فهل سيستمر صمتنا عن قضية األمــة؟ وهل نحن أمة الجبناء؟ أمة
الخائبين؟ كال .بل صدق فينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم" :أمتي
كالمطر ،ال يدرى الخير في أوله أم في آخره" .وكذلك قوله" :الخير ّ
في وفي
أمتي إلى يوم القيامة".
ً
سيأتي يوما جيل ينتصر للحق والدين ،وال يخاف في الله لومة الئم،
جيل ال ينام على ضيم وال يسكت على حق مغتصب ،مثل ما نفعل نحن
اآلن .والله المستعان.

رمضان وحوارات
المسلسالت التلفزيونية
بشاير يعقوب الحمادي
ً
مــازال مستمرا سيناريو المسلسالت الجارحة لحرمة الشهر الكريم
والخارجة عن عــادات وتقاليد المجتمع ،والخادشة للحياء ولتعاليم
الــديــن اإلســامــي ،فأكثر هــذه المسلسالت والـبــرامــج الـمـعــروضــة على
ً
شاشات القنوات المختلفة وبجميع األوقات ...ذو طرح جريء جدا ،وإن
كان قويا كدراما ،إال أنه أبدا ال يناسب الشهر الفضيل ،وال يناسب لياليه
ومناسكه وصالته وصيامه وقيامه .ومما يزيد األمر سوءا أن متابعة تلك
المسلسالت ال تقتصر على الكبار ،بل يقبل عليها الصغار والمراهقون
وأص ـب ـحــوا يـتـســابـقــون لمتابعة تـلــك األع ـم ــال الـجــريـئــة فــي قصصها
ومحتواها ،وحتى في حركات الممثلين وجرأتهم مع بعضهم وأزيائهم...
ً
ً
ً
كأننا نرى مسلسال تركيا أو أجنبيا!
إلى أين وصلنا؟ لماذا هذا التحرر الخارج؟ حتى وإن كانت الممثلة
غير كويتية فليس هذا بعذر لتماديها ،فجميع هذه المسلسالت تعكس
صورة الدراما الكويتية وتمثل في الكويت وباللهجة الكويتية ،وإن كانت
ركيكة غير أصيلة في كلماتها ومفرداتها وحتى في انتقاء مالبسها ،إذ
تصور الفتاة الكويتية على أنها متبرجة طوال اليوم حتى في وقت النوم
والجلوس في المنزل ،والشك أن هذا كله بعيد عن الواقع.
ليس من تخصصي النقد الفني ،لكن المعروض على الشاشات ال يجعل
أي شخص يتغاضى عن محتوى هذه األعمال وما فيها من كمية السب
والسخرية في حــوارات الممثلين ،وكيف يكون الصغير سليط اللسان
على الكبير ،ومدى هبوط هذه األعمال في مستواها ،وإن كان فنانوها
ً
كبارا في عمرهم الفني.
ً
فهناك برامج مشوقة ومناسبة لهذا الشهر ،وكثيرة جدا ،كالبرامج التي
تفسر القرآن بالمنظور العلمي ،وغيرها من البرامج المفيدة والمناسبة
ً
لحرمة الشهر ...هذه البرامج هادفة في شهر يفترض أن يكون خالصا لوجه
ً
الله ومخصصا لتكثيف الصالة والقيام وقــراءة القرآن الكريم والتمعن
والتدبر في قراءته.
لست ضد األعمال الفنية والقصص ،لكنها ال تفضل في هذا الشهر
ال ــذي تقيد فيه الشياطين ،إال أن شياطين اإلن ــس فــي صـحــوة دائـمــة،
فااللتزام واالحتشام والوقار شرط ديني لجميع المسلمين إال أن المسلم
المؤمن المليء قلبه باإليمان يزيد طاعته في هذا الشهر ويكثف عباداته
بجميع أنواعها.
ومن خير األعمال والعبادات في هذه األيام األخيرة بهذا الشهر الكريم
الصدقة ،السيما لما في رمضان من حسنات وأجر ومغفرة وعتق من النار.
اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب نحن ووالدينا وجميع أهلينا ،واحفظ
بالدنا الكويت وأمد أميرنا بالصحة والعافية ،واحفظ بالد المسلمين
ً
واجمعها على كلمة ال إله إال الله ،وشتت أعداء الدين وأعداء اإلسالم جميعا.

•
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أجهزة بوتين السرية ...حدود األمل واإلحباط
أندريه سولداتوف –
فورين أفيرز

المشكلة الرئيسة بالنسبة الى
االتحاد السوفياتي السابق
هي أن أجهزة المعلومات بما
فيها الـ«كي جي بي» توقفت
في نهاية المطاف عن تقديم
المعلومات المهمة إلى القمة
خشية إبالغ رؤسائها بما ال
يحبون سماعه ،ومن المفارقات
أن بوتين لم يفهم ذلك.

منذ وصول بوتين
إلى السلطة سنة 2000
حتى اآلونة األخيرة
تمتع جهاز «إف إس
بي» بوضعية «طبقة
نبالء جديدة»

نموذج بوتين
الجديد يشير إلى
عدم إفساح المجال
أمام الحركات
المنافسة ويواجه
كل البيروقراطيين
في روسيا

فـ ــي ش ـه ــر أبـ ــريـ ــل ال ـم ــاض ــي
ان ـ ـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة م ـ ــن
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،ل ـ ــم تـ ـك ــن س ـيــاس ـيــة
الـ ـ ـه ـ ــدف– الـ ـم ــواطـ ـن ــون ك ــان ــوا
يـحـتـجــون عـلــى وجـ ــود مــواقــع
ردم نفايات سامة في أحيائهم–
وال واس ـعــة فـقــد اشـتـمـلــت ،في
ذروتـ ـ ـه ـ ــا ،ع ـل ــى ع ـ ــدة آالف فــي
منطقة يـتـجــاوز عــدد سكانها
السبعة ماليين ،كما أن الناس
ن ــزل ــوا ال ــى الـ ـش ــوارع ف ــي تسع
بلدات تحيط بالمدينة.
و عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى أي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــدت
االحتجاجات حسنة التنسيق
وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدات أي ـ ــدت
ال ـس ـل ـطــات الـ ـن ــاس ومـنـحـتـهــم
األذن لالحتجاج ،وبعد أسبوع
على بــدء موجة االحتجاجات
وجهت دعــوة الــى مـســؤول من
مـقــاطـعــة س ـيــربــوخــوف يــدعــى
أل ـك ـس ـنــدر شـيـسـتــن لـلـحـضــور
الى الكرملين ،حيث اجتمع مع
إي ـف ــان تـكــاشـيــف وه ــو ج ـنــرال
فــي جـهــاز األم ــن الـفــدرالــي (إف
إس بــي) المعروف بأنه وكالة
االستخبارات الروسية القوية
الـ ـت ــي خ ـل ـف ــت جـ ـه ــاز ال ـش ــرط ــة
السرية من العهد السوفياتي
ً
(ك ــي جــي ب ــي) ،وتـحـسـبــا لهذا
االج ـت ـم ــاع ع ـمــد شـيـسـتــن الــى
ت ـس ـج ـيــل الـ ـمـ ـح ــادث ــات بـشـكــل
سري ،وقام فيما بعد بنشرها
على موقع "يوتيوب".
وأظهر التسجيل أن تكاشيف
ً
هدد شيستن قائال "ستسحق
إذا ل ـ ــم تـ ـتـ ـق ــدم ب ــاس ـت ـق ــال ـت ــك،
وس ـي ـتــم إي ــداع ــك ال ـس ـجــن مثل
ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ــن ق ـب ـل ــك ،أن ـ ــت ال
تـفـهــم أن هـ ــذه عـمـلـيــة تطهير
كبيرة" .وبعد أن ألمح الــى أنه
تلقى أوامر من الكرملين طرح
تكاشيف أسماء مجموعة من
كبار المسؤولين الذين أودعوا
الـسـجــن بـمــن فيهم ج ـنــرال من
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة واث ـن ـي ــن مــن
المحافظين .ومضى تكاشيف
الى حد االشــارة الى أن أندريه
فوروبيوف وهو حاكم منطقة
موسكو ورئيس سابق للحزب
الحاكم روسيا الموحدة يمكن
أن يكون الهدف التالي.
لــم تكن محاولة جهاز "إف
إس ب ـ ـ ــي" إلسـ ـ ـك ـ ــات ش ـي ـس ـتــن
حادثة منعزلة ،بل في طابعها
الترهيبي والقمعي– الموجه
من قبل الكرملين ونفذها "إف
إس ب ــي" ص ــورة تظهر طريقة
الحكم الـجــديــدة الـتــي يتبعها
ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتين منذ ثالث سنوات إضافة
إلى دور االستخبارات فيها.
ومـ ـن ــذ وصـ ـ ــول ب ــوت ـي ــن إل ــى
الـسـلـطــة فــي سـنــة  2000حتى
اآلونة األخيرة تمتع جهاز "إف
إس بي" بوضعية "طبقة نبالء

فالديمير بوتين

ج ــدي ــدة" بـحـســب ق ــول رئـيـســه
السابق نيكوالي باتروشيف،
كـمــا أن بــوتـيــن خ ــال سـنــواتــه
األولى في الحكم– وهو ضابط
سابق في جهاز (كي جي بي)-
ع ـمــل ع ـلــى ع ـكــس الــامــركــزيــة
فـ ـ ــي أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
الروسية التي ســادت في فترة
التسعينيات من القرن الماضي،
وه ـ ــو ه ـ ــدف ي ـش ـت ـمــل إل ـ ــى حــد
كـ ـبـ ـي ــر عـ ـل ــى ت ــركـ ـي ــز ال ـس ـل ـطــة
ضـمــن (إف إس ب ــي) ،وتمكين
مــوظ ـف ـيــه م ــن تـجـمـيــع ال ـث ــروة
والنفوذ السياسي .وكان بوتين
يــأمــل أن تـجـعــل ه ــذه الـخـطــوة
مـ ـ ــن أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
ً
ش ـي ـئــا أش ـب ــه بـطـبـقــة ج ــدي ــدة،
طبقة تدين بــا لــوالء للكرملين
وت ـ ـه ـ ـتـ ــم بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـنـ ـظ ــام
الـ ـح ــاك ــم وت ـس ـي ـط ــر وت ـح ـتــوي
عـ ـل ــى طـ ـم ــوح ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
األوليغارية الروسية القوية.

ثقة في غير موضعها
واألكثر من ذلك فقد تبين أن
ثقة بوتين فــي جهاز (إف إس
بــي) كــانــت فــي غير موضعها،
وقــد أخـفــق الجهاز فــي التنبؤ
باالحتجاجات الــواسـعــة التي
ش ـهــدت ـهــا ال ـعــاص ـمــة مــوسـكــو
في عام  ،2011كما أنه بمجرد
ان ـ ـ ــدالع م ــوج ــة االح ـت ـج ــاج ــات
ً
ك ـ ــان ع ـ ــاج ـ ــزا عـ ــن االس ـت ـج ــاب ــة
السـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام ال ـ ـم ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن
لوسائل التواصل االجتماعي
التي عملت على حشد وتنظيم
العمليات.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــراحـ ــل األول ـ ـيـ ــة
ألزمة أوكرانيا في 2014 –2013
ً
أرسلت موسكو فريقا من (إف
إس ب ـ ــي) ل ـم ـس ــاع ــدة حـلـيـفـهــا
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش،
وكــانــت أوكــرانـيــا بالنسبة الى
مــوسـكــو الــدولــة األك ـثــر أهمية
بين الجمهوريات السوفياتية
ال ـس ــاب ـق ــة ،وكـ ـ ــان اس ـت ـم ــراره ــا
ض ـم ــن م ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ روس ـي ــا
ي ـم ـثــل أه ـم ـي ــة ق ـ ـصـ ــوى .ول ـكــن
ج ـهــاز (إف إس ب ــي) ل ــم يفشل
فقط في مساعدة يانوكوفيتش

مواطنون روس يحتجون على وجود مواقع ردم نفايات سامة في أحيائهم
ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـح ـكــم،
ب ــل ف ـش ــل ف ــي رؤيـ ـت ــه ب ـف ـقــدانــه
ألعـصــابــه ،وق ــد فــوجــئ عندما
هرب الرئيس من العاصمة في
شهر فبراير من عام .2014

تغيير الخطة
ف ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـش ــل
المتصاعد بدأ الرئيس الروسي
بتغيير خططه في سنة 2015
وع ـ ـ ـمـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص م ــن
األصدقاء القدامى الذين كانوا
يناصرون أجهزة االستخبارات
السرية ،ويستفيدون من ازدياد
نـفــوذهــا ،وف ــي شـهــر أغسطس
م ـ ــن عـ ـ ــام  2015أق ـ ـ ــال بــوت ـيــن
حـ ـلـ ـيـ ـف ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ــاديـ ـمـ ـي ــر
يــاكــونـيــن ،وهــو ضــابــط سابق
فـ ـ ــي جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـ ــ"كـ ـ ــي جـ ـ ــي بـ ــي"
م ــن م ـن ـص ـبــه ك ــرئ ـي ــس لـشــركــة
الـخـطــوط الـحــديــديــة الــروسـيــة
الـمـمـلــوكــة ل ـل ــدول ــة .وف ــي سنة
 2016ط ــرد إي ـفــانــوف فيكتور
وق ـ ــرر ح ــل وك ــال ـت ــه ال ـم ـعــروفــة
باسم (إف إس كي إن) في شهر
مــايــو ،ثــم خفض درج ــة رئيس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي س ـي ــرغ ــي
إي ـفــانــوف فــي شـهــر أغـسـطــس.
وف ــي ن ـحــو ذل ــك ال ــوق ــت تــوقــف

ب ــوت ـي ــن عـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ج ـهــاز
(إف إس بي) كقاعدة لتوظيف
مرشحين في مناصب حكومية
واقتصادية.
ول ـ ــم ي ـك ــن ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ه ــذه
الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات جـ ـ ـع ـ ــل أجـ ـ ـه ـ ــزة
االس ـت ـخ ـبــارات أق ــل أهـمـيــة ،بل
تـقـلـيــص اسـتـقــالـيـتـهــا ،وك ــان
بــوت ـيــن ق ــد تـخـلــى ع ــن الـبـحــث
عــن نظام حوكمة مستقر بعد
الـفـتــرة الـســوفـيــاتـيــة الـتــي كــان
يـ ـفـ ـت ــرض ب ــال ـط ـب ـق ــة ال ـن ـب ـي ـلــة
ً
الـجــديــدة فيها أن ت ــؤدي دورا
ً
ً
مهما وجوهريا ،وبدال من ذلك
أوضـ ـ ــح أن م ــا ه ــو ف ــي حــاجــة
اليه كان أداة تضمن– ببساطة
وجالء– حماية نظامه.
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج ال ـ ـجـ ــديـ ــد
ً
كـ ـ ــان مـ ــألـ ــوفـ ــا خـ ـ ــال االت ـ ـحـ ــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ال ـس ــاب ــق عـنــدمــا
كــان المكتب السياسي يتخذ
الـقــرارات ويحد من استقاللية
أجهزة االستخبارات.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة
تعرض جهاز "إف إس بي" إلى
حملة تطهير في مديريته في
ال ـع ــاص ـم ــة م ــوس ـك ــو ووح ــدت ــه
ال ـس ـب ــران ـي ــة ال ـم ـع ــروف ــة بــاســم
مركز أمن المعلومات برئاسة
أنـ ــدريـ ــه ج ـي ــراس ـي ـم ــوف الـ ــذي

أرغم على التقاعد ،كما تعرض
اثـنــان مــن نــوابــه الــى محاكمة،
وانتهى سيرغي ميخائيلوف
ال ــى ال ـس ـجــن ،فـيـمــا ح ـكــم على
ديمتري برافيكوف بالسجن مع
وقــف التنفيذ .وتـعــرض جهاز
ً
"إف إس بي" أيضا إلى إحراج
شديد نتيجة قضية في العام
الماضي ضد الجنرال فالديمير
بودولسكي ،وهــو قائد سابق
لوحدة القوات الخاصة التابعة
لجهاز "إف إس بي" ،والذي اتهم
بعملية اخ ـتــاس وحـكــم عليه
بالسجن أربع سنوات.
وقد أدرك البعض أن روسيا
بـ ـ ــدأت ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى ال ـن ـم ــوذج
السوفياتي ،وفي مقابلة جرت
ف ـ ــي شـ ـه ــر دي ـس ـم ـب ــر م ـ ــن ع ــام
 2017فــي ا لـمـنــا سـبــة المئوية
لتأسيس "تشيكا" وهو الجهاز
ال ــذي سـبــق قـيــام جـهــاز الــ"كــي
جي بي" تلقى مدير جهاز "إف
إس بي" ألكسندر بورتنيكوف
بعض كلمات التأييد لالفرينتي
بيريا ،وهو سفاح عهد ستالين
وإشـ ـ ــادة بـعـمـلـيــات "الـتـطـهـيــر
الكبرى" التي قام ستالين بها.
وتـ ـ ـج ـ ــدر االش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى أن
وكالة االستخبارات العسكرية
الـ ــروس ـ ـيـ ــة "غـ ـ ـ ــرو" قـ ــد قـلـصــت

ح ـ ـضـ ــورهـ ــا الـ ـعـ ـلـ ـن ــي كـ ـم ــا أن
ال ـحــرس الــوط ـنــي ال ــذي تشكل
حــدي ـثــا تـخـلــى ع ــن طـمــوحــاتــه
الـ ـه ــادف ــة ال ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
سلطات اشراف ومراقبة.

التوجه نحو المجهول
يشير نموذج بوتين الجديد
ال ــى ع ــدم إف ـســاح الـمـجــال أمــام
ال ـحــركــات الـمـنــافـســة ،ويــواجــه
اآلن ك ـ ـ ــل ا ل ـ ـب ـ ـيـ ــرو قـ ــرا ط ـ ـي ـ ـيـ ــن
ف ــي روس ـ ـيـ ــا ،م ــن الـ ـ ـ ــوزراء الــى
ج ـن ــراالت ج ـهــاز "إف إس بــي"
وحتى المسؤولين اإلقليميين،
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـغ ــام ــض ن ـف ـســه.
ومن شأن هذا أن يبقي النخبة
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد تـ ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة
حيث يخشى كــل واحــد القيام
ب ـح ــرك ــة غ ـي ــر م ــرخـ ـص ــة ،وم ــن
أجل تحقيق هذا األمن يبدو أن
بوتين على استعداد للتضحية
بإمكانية التخطيط في األجل
الـطــويــل ،وال يتوقع أحــد قيام
البيروقراطيين الخائفين – أو
حتى الجواسيس – بالتخطيط
للمستقبل.
وعلى الرغم من ذلك ينطوي
ه ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج الـ ـج ــدي ــد عـلــى
خلل قاتل آخر ،فقد رأى بوتين

ا لـنـمــوذج السوفياتي السابق
بحكم عمله كضابط بسيط في
جهاز الـ"كي جي بي" في إدارة
إقليمية في مدينة لينينغراد،
ثم في ألمانيا الشرقية ،وكان
ً
ً
بـعـيــدا ج ــدا عــن مــركــز السلطة
فــي مــوسـكــو ،بحيث لــم يشهد
فشل ذلك النظام الذي لم يتمكن
م ــن الـتـنـبــؤ بــان ـه ـيــار االت ـح ــاد
السوفياتي وال منعه.
وك ــان ــت الـمـشـكـلــة الــرئـيـســة
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ال ـس ــاب ــق ه ــي أن
أج ـهــزة الـمـعـلــومــات بـمــا فيها
الـ"كي جي بي" توقفت في نهاية
المطاف عن تقديم المعلومات
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة الـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـمـ ــة خ ـش ـيــة
ابــاغ رؤسائها بما ال يحبون
س ـم ــاع ــه ،ومـ ــن ال ـم ـف ــارق ــات أن
بوتين لم يفهم ذلك ،وقد شهد
ب ـن ـف ـســه ك ـي ــف خ ــذل ـت ــه أج ـه ــزة
االستخبارات في أوقات األزمة
ك ـمــا ح ــدث خ ــال احـتـجــاجــات
موسكو ،ولكن مع طريقته في
إص ــاح الخلل يـعــرض بوتين
ن ـف ـســه لـ ـع ــواق ــب ك ــارثـ ـي ــة أش ــد
خطورة.

حرب ترامب التجارية العالمية ...األبعاد والمخاطر

دونالد ترامب

●

دوغ بالمر– بوليتيكو

تدفع خطوة الرئيس األميركي دونالد ترامب
الهادفة الى فرض عقوبات على المستوردات
من حلفاء الواليات المتحدة– بما فيهم االتحاد
األوروبي– تدفع بالده إلى حافة حرب تجارية
عالمية ستنعكس على المستهلكين والمزارعين
والمصنعين األميركيين ،فيما يحاول البيت
األبيض انتزاع تنازالت من الشركاء التجارييين
المترددين.
وقــال وزيــر التجارة األميركي ويلبر روس
ً
إن إدارة ت ــرام ــب س ـت ـف ــرض رسـ ــومـ ــا ج ــدي ــدة
على استيراد الصلب واأللمنيوم من االتحاد
األوروبي وكندا والمكسيك بعد أن أخفقت في
التوصل الى اتفاق مع تلك الجهات كان يمكن
أن ي ـعــالــج م ـخ ــاوف األمـ ــن ال ـقــومــي المتعلقة
بالمستوردات.
و قــد شجبت المكسيك ا لـخـطــوة األميركية
وطــرحــت قائمة جزئية بقيمة ثــاثــة مليارات
دوالر مــن ال ـم ـس ـتــوردات األمـيــركـيــة ستفرض
عليها رســومــا عـقــابـيــة ،وتـشـمــل ه ــذه ال ـمــواد
ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـع ــة م ـ ـثـ ــل الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــح
والـمـسـتــوردات الــزراعـيــة مثل التفاح واألنــواع
المتعددة من الجبنة.
من جهته قال رئيس اللجنة األوروبية جان

جان كلود يونكر

جاستن ترودو

ايمانويل ماكرون

كلود يونكر إن االتحاد األوروبــي لم يعد لديه
اآلن «أي خيار» سوى مواجهة اإلجراء األميركي
أم ــام مـنـظـمــة ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة وال ـم ـضــي في
خطط أولية تهدف الى الرد عن طريق استيراد
مــا قيمته  3.3م ـل ـيــارات دوالر مــن ال ـص ــادرات
األميركية ،بما في ذلك اليخوت وأقالم الحمرة
وعصير البرتقال وهي رسوم يتوقع أن تدخل
حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري.
وحسب رئيس قسم طرق وسبل البيوت في
الواليات المتحدة كيفن برادي فإن «هذا اإلجراء
يعرض العائالت والعمال األميركيين لخطر
محتمل ألن وظائفهم تعتمد الى حد كبير على
منتجات أولئك الشركاء التجاريين المهمين،
ً
وهو يلحق الضرر أيضا بجهودنا الرامية إلى
خلق وظائف عالية األجر في الواليات المتحدة
مــن خــال بيع المزيد مــن منتجات «صنع في
أميركا» في الدول المذكورة».
ً
ويـطــرح اإلج ــراء المشار إلـيــه شكوكا حول
اجتماع السبعة الكبار المقبل في كندا ،حيث
سيلتقي ترامب مع قادة آخرين من أكبر  7دول
غربية بمن فيهم رئـيــس وزراء كـنــدا جاستن
تــرودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ومستشارة ألمانيا أنجيال ميركل.
ً
ويـعـتـبــر إجـ ــراء تــرامــب األخ ـيــر نـتــاجــا آخــر
للتحقيق الذي أجرته اإلدارة األميركية ونشر

في وقت سابق من هذه السنة وأظهر أن الحجم
ً
اإلجمالي للمستوردات شكل خطرا على األمن
القومي األميركي عبر تقويض اإلنتاج المحلي
من الصلب واأللمنيوم.
وقد استوردت الواليات المتحدة ما قيمته
 29مـلـيــار دوالر مــن الـصـلــب فــي سـنــة ،2017
وكان نحو نصف الكمية من االتحاد األوروبي
وكندا والمكسيك ،كما أن كندا وفرت أكثر من
 40في المئة من الكمية التي اشترتها الواليات
المتحدة من األلمنيوم من الموردين األجانب
في العام الماضي ،والتي بلغت قيمتها 17.8
مليار دوالر.
وتـعـتـبــر ال ـص ـيــن م ـســؤولــة ال ــى ح ــد كبير
ك ـم ـصــدر رئ ـي ـســي ع ــن ال ــزي ــادة الـعــالـمـيــة في
قطاعي الصلب واأللـمـنـيــوم ،ولـكــن الــواليــات
المتحدة استوردت ما قيمته مليار دوالر فقط
من الصلب و 1.7مليار من األلمنيوم من الصين
في السنة الماضية بسبب الــرســوم الباهظة
التي كانت مطبقة منذ سنوات.

الجيدة الـتــي أجريتاها مــع مسؤولي االدارة
األميركية حول «النافتا» ،وقال أحد مسؤولي
الصناعة في الواليات المتحدة كان على اتصال
مع المفاوضين من الجانبين إن الدولتين لم
يتم إبالغهما من قبل البيت األبيض حتى مساء
يوم األربعاء وإنهما علمتا عن إمكانية فرض
الرسوم عن طريق تقارير صحافية.
وق ـ ــال روس ول ـك ــن ب ـعــد تـسـعــة أش ـه ــر من
مفاوضات «النافتا» ال توجد نهاية واضحة
ل ـل ـم ـح ــادث ــات ،ل ــذل ــك ف ـقــد ت ـمــت إض ــاف ــة كـنــدا
والمكسيك الــى «قائمة الــدول التي ستخضع
للتعرفات».
وك ــان ــت وزي ـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة ك ـن ــدا كــريـسـتـيــا
فريالند قد توجهت إلى واشنطن يوم الثالثاء
الماضي من أجل مناقشة هذه القضية– ضمن
أمور أخرى– مع ممثل التجارة األميركي روبرت
ً
اليـتـهـيــزر ،لكنها غ ــادرت بعد أن حققت قــدرا
ً
طفيفا من التقدم في المناقشات وكانت لديها
فكرة بسيطة عــن خطط إدارة تــرامــب فــي هذا
الصدد ،بحسب مصادر مقربة من االجتماعات.
وق ــد أبـلـغــت فــريــانــد الـصـحــافـيـيــن أن «إن
ً
اعتبار كندا في أي شكل تهديدا لألمن القومي
األم ـي ــرك ــي ي ـعــد ف ـك ــرة س ـخ ـي ـفــة ،وأن ـ ــا أود أن
أطمئن بشكل قاطع المشاركين الكنديين الذين
يـعـمـلــون فــي صـنــاعــة الـصـلــب واأللـمـنـيــوم أن

مفاجأة للدول المجاورة
كان قرار فرض التعرفات صدمة بالنسبة الى
كندا والمكسيك ألنهما كانتا تعتقدان أنهما
ستستثنيان من الرسوم بسبب المفاوضات

أنجيال ميركل

كريستيا فريالند

ً
الحكومة مستعدة تماما للدفاع عن الصناعات
والوظائف الكندية وستعمل على حمايتها».
يذكر أن أعضاء آخرين من الجمهوريين في
الكونغرس سارعوا الى انتقاد خطوة ترامب.
وق ــال الـسـيـنــاتــور بــن س ــاس (وه ــو جمهوري
من نبراسكا) إن هذا غباء «ألن أوروبــا وكندا
وال ـم ـك ـس ـيــك لـيـســت ال ـص ـيــن وأنـ ــت ال تـعــامــل
الحلفاء كما تعامل الخصوم ،وقد سرنا على
هذا الطريق من قبل ،والحمائية الجلية جزء
كبير من السبب الذي دفع أميركا الى الركود
الكبير ،وجعل أميركا عظيمة ثانية يجب أال
يعني إعادتها الى سنة .»1929

ً
قالوا إنه كان ضروريا من أجل استعادة النظام
لقطاعي الصلب واأللمنيوم الدوليين.
وقــال دان دي ميكو ،وهــو مستشار تجاري
سابق للرئيس ترامب ،إن «هذا الوضع يجب أن
يعالج وإن بقية دول العالم مكنت الصين من
االستمرار في إنتاج كميات ضخمة من الصلب
أف ـض ــت ال ــى تـعـثــر ص ـنــاعــة ال ـص ـلــب الـعــالـمـيــة
بصورة تامة «.
وأض ــاف دي ميكو الــذي عمل لفترة طويلة
ً
ً
رئيسا تنفيذيا لشركة نيوكور لصناعة الصلب
ً
أن الصين كانت تعثر دائما على طرق لاللتفاف
على القيود السابقة من خالل إرسال منتجات
عــن طــريــق كـنــدا والـمـكـسـيــك وفـيـتـنــام وكــوريــا
الجنوبية حيث كان يتم تعديلها بصورة طفيفة
قبل شحنها الى الواليات المتحدة.
وأكــد أن «العالم لــو عالج هــذه المشكلة في
األصل كما قلنا لما وصلنا الى هذا الوضع اآلن،
وقد حان الوقت للقيام بعمل ما في هذا الشأن».
وتأمل إدارة ترامب أن تتبع دول أخرى خطوة
االتحاد األوروبي الذي أعلن خططا تهدف الى
وضــع قـيــود حماية على االسـتـيــراد ،بحيث ال
تتأثر بمنتجات تحولت عبر الواليات المتحدة.
وقــال روس «نحن نتطلع الــى قيام دول أخرى
بخطوات مماثلة من أجــل إنهاء هــذه المشكلة
العالمية».

خيبة أمل
من جهة أخرى قالت جمعية األلمنيوم التي
تمثل معظم شــركــات األلـمـنـيــوم فــي الــواليــات
المتحدة إنها أصيبت «بخيبة أمل» من اإلعالن
عن خطوة ترامب «وإن إجراء اليوم يقدم القليل
ف ـقــط لـمـعــالـجــة ت ـحــديــات ال ـص ـيــن فـيـمــا تنفر
الحلفاء وتعطل اإلمداد الذي يعتمد عليه أكثر
من  97في المئة من وظائف صناعة األلمنيوم
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة؛ بـحـســب ه ـيــدي بــروك
رئيسة الجمعية».
ولكن المدافعين عن إجراء اإلدارة األميركية
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رؤى عالمية
ال تنشئوا قواعد أميركية في بولندا
بن هودجز -بوليتيكو

إذا أرادت أوروبا الشرقية تعزيز
تأثير حلف "الناتو" الرادع ،فلن
ّ
يشكل الوجود العسكري المثير
للشقاق على األرجح الحل،
فمن األفضل صيانة تماسك
التحالف مع الحرص على ًبقاء
قوات مدربة ومتأهبة دوما
للتدخل إذا دعت الحاجة.

هناك طرق أخرى
لردع روسيا غير
بناء قواعد دائمة
منها توسيع
استخدام القوات
الدورية لتشمل أمم
ً
الجناح الشرقي كافة
من إستونيا إلى
بلغاريا وأوكرانيا
وجورجيا

ُيعتبر حلف شمال األطلسي
(ال ـن ــات ــو) الـتـحــالــف الـعـسـكــري
ً
األك ـ ـثـ ــر نـ ـج ــاح ــا فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
بسبب تماسك أعضائه ،لذلك
مــن ال ـضــروري التحقق مــن أي
سـيــاســة ت ـهــدد بـتـقــويــض ذلــك
بعين ناقدة ثاقبة.
ً
أوال  ،ي ـع ـت ـب ــر ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
حلفائنا إقامة قواعد عسكرية
أميركية في بولندا (أو أي دولة
أخــرى في أوروب ــا الوسطى أو
ً
الشرقية) استفزازا ال داعي له،
إذ تمنح هذه الخطوة موسكو
فـ ـ ــرصـ ـ ــة س ـ ـه ـ ـلـ ــة لـ ـ ـ ــادعـ ـ ـ ــاء أن
معتد والرد بطريقة ما
«الناتو»
ٍ
بغية حماية السيادة الروسية.
ّ
تشكل إقامة وجود عسكري
أمـيــركــي دائ ــم فــي بــولـنــدا ،كما
طلبت الحكومة البولندية وفق
بـعــض الـتـقــاريــر ،خـطــوة يجب
أال ن ـقــدم عـلـيـهــا ،إال إذا أجمع
حلفاؤنا كلهم على أنها تعزز
ال ـ ــردع وت ـحـ ّـســن وض ــع الـنــاتــو
ً
األمني عموما.
لكن هــذا اإلجـمــاع مستبعد،
وذلك ألسباب وجيهة.
ب ـ ـخـ ــاف بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـقـ ــوات
الدورية الراهن ،الذي يبقى فيه
الجنود في البلد لفترات زمنية
محدودة ومن ثم يعودون إلى
قواعدهم في الواليات المتحدة،
يـتـطـلــب إنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة دائ ـمــة
م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إقــامــة
م ـن ـشــآت ،وم ـســاكــن لـلـعــائــات،
وم ــدارس ،ومتاجر وكــل البنى
التحتية الـتــي تــرافـقـهــا .كذلك
ً
يـعـتـبــر ال ـب ـعــض هـ ــذا ان ـت ـهــاكــا
لوثيقة تأسيس روسيا -الناتو
ّ
لعام  ،1997التي تشكل خارطة
الـطــريــق لـلـتـعــاون األم ـنــي بين
هــذيــن ال ـك ـيــان ـيــن ،وال ش ــك في
أن هــذا مــا سـتــراه موسكو في
عمل مماثل.
باإلضافة إلى ذلك ،ثمة طرق
أخ ــرى ل ــردع روس ـيــا غـيــر بناء
ق ــواع ــد دائـ ـم ــة ،م ـن ـهــا تــوسـيــع
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ــدوري ـ ــة
شـمــل أم ــم ال ـج ـنــاح الـشــرقــي
لـتـ ً
ً
كافة ،من إستونيا وصوال إلى
ً
بـلـغــاريــا ،ف ـضــا عــن أوكــران ـيــا
وجورجيا.
ً
ال أ عـ ـتـ ـق ــد م ـط ـل ـق ــا أن ه ــذه
ً
الخطوة تعد انتهاكا ،فقد أطاح
الروس بهذا التوصيف عندما
غ ــزوا أوكــرانـيــا وبــدلــوا البيئة
األم ـن ـيــة ال ـتــي ج ــرى تـصــورهــا
ع ـنــدمــا ُوقـ ـع ــت هـ ــذه الــوث ـي ـقــة.
ً
ل ـك ـن ـنــي ال أظ ـ ــن أيـ ـض ــا أن مــن
ً
الحكمة المضي قدما بسياسة
تعزز المخاوف الروسية ،بغض
النظر عما إذا كانت واقعية أو
ال .كذلك قد تؤدي هذه الخطوة
إل ــى ال ـمــزيــد مــن االح ـت ـكــاك مع
ح ـل ـف ــاء يـ ـشـ ـع ــرون بــاالس ـت ـيــاء
ً
أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب
واشنطن من الصفقة النووية

قاعدة عسكرية أميركية
اإليــرانـيــة والــرســوم الجمركية
ً
التي أعلن ترامب فرضها أخيرا
على الفوالذ واأللمنيوم.
ً
ث ــانـ ـي ــا ،ال ض ـ ـ ــرورة إلن ـش ــاء
قاعدة في أوروبــا الشرقية ،إذ
ّ
يشكل برنامج التدريب ونشر
الـ ـجـ ـن ــود الـ ـح ــال ــي وغ ـ ـيـ ــره مــن
التدابير المهمة (منها تخزين
الـمـعــدات ال ـضــروريــة للكتائب
ال ـم ــدرع ــة ف ــي م ـخ ــازن م ـحــددة
ً
ً
مسبقا) ج ــزء ا مــن جهد راســخ
لـضـمــان الـ ــردع الـمـنــاســب ضد
أي اعـ ـ ـت ـ ــداء روس ـ ـ ــي م ـح ـت ـمــل.
كــذلــك مــن الـمـتــوقــع خ ــال قمة
الـنــاتــو فــي بــروكـســل فــي شهر
يوليو أن تتبنى الدول األعضاء
مـبــادرة حلف شمال األطلسي
ّ
للتكيف ،ا لـتــي ُصممت بهدف
م ـنــح ال ـت ـحــالــف ق ـ ــدرات تـفــاعــل
أكثر مرونة ،وال شك في أن هذه
ّ
ستحسن هذا الجهد.
المبادرة

التزام بالردع
عــاوة على ذلــك ،برهن نشر
مجموعات «ا لــو جــود المتقدم

المعزز» القتالية في إستونيا،
والتـفـيــا ،ولـيـتــوانـيــا ،وبــولـنــدا
في مطلع عام  ،2017قبل أشهر
من قمة الناتو في وارســو ،عن
ال ـ ـتـ ــزام ح ـق ـي ـقــي ب ـ ــال ـ ُــردع ،فـقــد
أظهرت السرعة التي نشرت بها
مدى حزم الناتو ،كذلك عكست
تركيبتها المتعددة الجنسيات
م ـ ــع مـ ـس ــاهـ ـم ــةٍ م ـ ــن إيـ ـط ــالـ ـي ــا،
ً
وإسـبــانـيــا ،وكــروات ـيــا ،الـتــزامــا
على نطاق التحالف بأكمله.
و مــا يستحق التوقف عنده
ّ
تحمل المسؤولية
قرار ألمانيا
ب ـص ـف ـت ـه ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلط ـ ــاري ـ ــة
للمجموعة المقاتلة المنتشرة
في ليتوانيا .كانت ألمانيا أول
َمن قام بذلك أو َمن نشر جنوده.
ّ
وقد شكلت خطوتها هذه إشارة
قوية إلى روسيا وإلى حلفائها
ً
اآلخرين في الناتو أيضا ،كذلك
ُ
اعتبرت عــودة كندا إلى القارة
األوروبية بصفتها دولة إطارية
للمجموعة المقاتلة في التفيا
رسـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــزام إس ـتــرات ـي ـج ـيــة
أخرى.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ع ــززت

ال ـ ـت ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــات ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ع ـم ـل ـيــة نـشــر
الـجـنــود تماسك هــذه العملية
وف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا .وال شـ ــك فـ ــي أن
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ت ــدر ي ــب ُ َّ
سينفذ في الــدول األربــع
الــذي
م ــع ق ـ ــدوم ج ـن ــود م ــن ألـمــانـيــا
ووصـ ــول فــريــق ق ـتــال الكتيبة
المدرعة الــدوريــة الجديدة من
الــواليــات المتحدة ،سيزيدها
قوة.

معارضة الكونغرس
ً
ثالثا  ،من الناحية العملية،
م ــن غـيــر الـمـمـكــن بـكــل بساطة
إبقاء فرقة قتال كتيبة مدرعة
بشكل دائم في أوروبا الشرقية،
إذ تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ه ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
ً
ت ــوس ـي ـع ــا ل ـل ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي
ً
ال ي ـب ــدو مـحـتـمــا الـ ـي ــوم ،وإال
فـسـيـضـطــر ال ـج ـي ــش إلـ ــى نـقــل
إحدى فرقه القتالية الراهنة من
مــركــزهــا الـحــالــي فــي تكساس،
أو كـ ـنـ ـس ــاس ،أو كـ ـ ــولـ ـ ــورادو.
وم ــن ال ـمــؤكــد أن ه ــذا التغيير

س ـي ـص ـطــدم ب ـم ـع ــارض ــة قــويــة
ف ـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس م ـ ــن مـمـثـلــي
ً
تلك الــواليــات .فـضــا عــن ذلــك،
ُّ
ً
نـظــرا إلــى ق ــرارات ات ـخــذت قبل
ست سنوات ،ما عاد باإلمكان
نقل أي من فــرق قتال الكتائب
ً
المدرعة المتمركزة أساسا في
ً
ألمانيا إلى مناطق أبعد شرقا.
ً
أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،ي ـ ـج ـ ـنـ ــي الـ ـجـ ـي ــش
وبــال ـتــالــي ال ـق ـيــادة األوروبـ ـي ــة
األميركية الفوائد من الجاهزية
المتنامية التي ترافق االعتماد
ع ـلــى ف ــرق ق ـتــال دوريـ ـ ــة ،حيث
تنتقل الفرقة الدورية من مقرها
بواسطة القطار إلــى بومونت
بتكساس ،ثم تسافر بالسفينة
إلـ ــى أحـ ــد ال ـم ــراف ــئ األوروبـ ـي ــة
ً
لتتنقل بعد ذلــك بــرا بواسطة
ق ـ ـطـ ــار أو مـ ــوكـ ــب إل ـ ـ ــى ن ـق ــاط
ّ
التجمع في غرب بولندا.
هذا بالتحديد المسار الذي
ستتبعه في حال صادفت أزمة
ُ
حـقـيـقـيــة ،لــذلــك تـعـتـبــر عملية
ً ّ ً
الـنـشــر ه ــذه تـمــريـنــا قــيـمــا لنا
ّ
جميعا ،بما أننا نعيد تعلم ما
عرفناه خالل الحرب الباردة.

رغ ــم ذل ــك ،مــن المنصف أن
نتأمل اقتراح وارسو ،إذ يعتقد
حلفاؤنا الشرقيون أن وجود
القوات األميركية يزيد إلى حد
كبير تأثير الردع ألنهم يظنون
ً
أن روس ـيــا لــن تـهــاجــم مطلقا
وتخاطر بمواجهة محتدمة مع
القوات األميركية واحتمال قتل
الروس أميركيين.

اختصاصيون لوجستيون
وث ـ ـ ـمـ ـ ــة ط ـ ـ ـ ــرق ع ـ ـ ـ ــدة ت ـت ـي ــح
ل ـ ـنـ ــا تـ ـحـ ـقـ ـي ــق هـ ـ ـ ــذا الـ ـت ــأثـ ـي ــر
االستراتيجي من دون تهديد
تـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ،ي ـج ــب
توسيع القوات الدورية لتشمل
ك ـ ــل أم ـ ـ ــم ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـش ــرق ــي،
ً
م ـ ــن إسـ ـت ــونـ ـي ــا وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
ً
بـلـغــاريــا ف ـضــا عــن أوكــران ـيــا
وج ـ ـ ـ ــورجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا .م ـ ـ ـ ــا ن ـ ـح ـ ـتـ ــاج
ً
إلـ ـ ـي ـ ــه ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدول ح ـق ــا
اخـتـصــاصـيــون لــوجـسـتـيــون،
وخبراء في الدفاعات الجوية
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاروخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وش ـ ــرط ـ ــة
عسكرية ،باإلضافة إلى خبراء

َ
ف ـ ــي مـ ـج ــال ــي االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
واالتصاالت.
يمكننا ا لـعـثــور على معظم
هـ ــؤالء ف ــي احـتـيــاطــي الجيش
وال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ـتــابــع لــه.
ويتبع الحرس الوطني برامج
شراكة مع كل األمــم األوروبـيــة
الشرقية هذه ،مما ّ
يقدم بالتالي
ً
فرصا تلقائية لتعزيز الوجود
األميركي فيها كلها.
إذن ،إذا أرادت أورو بـ ـ ـ ـ ــا
الـشــرقـيــة تـعــزيــز تــأثـيــر الناتو
ّ
الـ ـ ـ ـ ــرادع ،فـ ــا ي ـش ــك ــل ال ــوج ــود
العسكري المثير للشقاق على
األرجــح الحل ،فمن األفضل أن
ن ـصــون تـمــاســك الـتـحــالــف مع
الـحــرص فــي الــوقــت عينه على
بـ ـق ــاء قـ ـ ــوات مـ ــدربـ ــة وج ــاه ــزة
ً
متأهبة دوما للتدخل إذا دعت
الحاجة.

هل يدرك االتحاد األوروبي أن الشعبوية أحد عوارض اإلخفاق؟
●

أنجيلوس كريسوجيلوس  -شازام
هاوس
تـسـتـعــد أوروب ـ ـ ــا ل ـمــرح ـلــة ج ــدي ــدة من
التقلبات السياسية بعدما اتفق الحزبان
ال ـش ـع ـبــويــان اإلي ـطــال ـيــان حــركــة الـنـجــوم
الخمسة وا لــرا بـطــة على تشكيل حكومة
ً
معا .وهكذا ،عقب أيام من الغموض أخاف
ّ
األســواق ،تجد إيطاليا ،التي تشكل ثالث
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والثامن
حول العالم ،نفسها خاضعة لحكم حزبين
ً
شعبويين ّ
عبرا سابقا عن شكوك كبيرة
حيال عضوية إيطاليا في منطقة اليورو،
ً
فضال عن معارضتهما سياسات االتحاد
األوروبي بشأن الهجرة.
إي ـطــال ـيــا دول ـ ــة تـقــاطـعــت فـيـهــا أزم ـتــا
االتحاد األوروبي الكبريان خالل السنوات
ً
ً
الـمــاضـيــة ،فـقــد عــانــت ســأمــا اقـتـصــاديــا
طــويــل األمـ ــد تـفــاقــم خ ــال س ـن ــوات أزم ــة
ً
منطقة الـ ـي ــورو ،ف ـضــا عــن أزمـ ــة هجرة
متنامية فــي البحر األ بـيــض المتوسط.
وفي كلتا الحالتين ،تبنت حركة النجوم
الخمسة والرابطة وجهة نظر إيطاليين
كثر بأن االتحاد األوروبــي لم يخفق في
تقديم المساعدة فحسب ،بل آذى إيطاليا
ً
عـ ـم ــدا ع ـنــدمــا فـ ــرض عـلـيـهــا إص ــاح ــات
اقتصادية اقتصاصية وتركها لتتخبط
وحدها من دون أي مساعدة وسط أمواج
الالجئين التي تدفقت إلى شواطئها.
ُيفترض بكل هذا ،في األحوال المثالية،
أن ي ــدف ــع ن ـخــب االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إلــى
تــرك ـيــز اه ـت ـمــام ـهــا ع ـلــى ج ـه ــود تـجــديــد
حــوك ـمــة أوروب ـ ـ ــا االق ـت ـص ــادي ــة بــالـكــامــل
وإدارتها حدودها الخارجية ،مع السعي
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ّس ـي ــاس ــات أكـ ـث ــر اس ـت ــدام ــة
ً
وإنـصــافــا .تمثل إيطاليا الـيــوم الحدود
األخ ـ ـيـ ــرة ألزمـ ـ ــة ال ـح ــوك ـم ــة ف ــي االت ـح ــاد
ّ
األوروبــي ،إذ تشكل إيطاليا ،التي كانت
ِّ
المؤسسة لالتحاد األوروبي،
إحدى الدول

رابــع أكبر بلد فــي هــذا االتـحــاد وتتمتع
ً
بمجتمع مؤيد للوحدة األوروبية تقليديا.
إال أنها تواجه اليوم تحديات سياسية
حقيقية يعتبرها ناخبوها مرتبطة أشد
ارتباط بعضويتها في االتحاد األوروبي
ومنطقة اليورو.
رغم ذلك ،يبدو أن االئتالف الشعبوي
ّ
ً
ً
فــي روم ــا يــولــد نــوعــا مختلفا مــن ردود
الفعل ،حيث سارع المعلقون في مختلف
أنحاء أوروبــا إلــى تصوير الشراكة بين
حــركــة الـنـجــوم الـخـمـســة والــراب ـطــة على
أنها حلقة إضافية في مسيرة الشعبوية
ال ـطــوي ـلــة ف ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــات ال ـغــرب ـيــة.
فـبـعــدمــا أدت هــزي ـمــة م ــاري ــن ل ــوب ــان في
اال نـتـخــا بــات الرئاسية الفرنسية السنة
الماضي إلى كثرة الكالم عن تراجع موجة
الشعبوية على األرج ــح ،جــاء ت حكومة
إيطاليا الجديدة المحتملة لتنصف َمن
ّ
أكدوا أن الشعبوية ،مناهضة ّالليبرالية،
وحتى االستبدادية ال تزال تمثل مشكلة
أوروبا الرئيسة اليوم.
ال نـسـتـطـيــع أن نـنـكــر بــال ـتــأك ـيــد أنـنــا
نمر ا لـيــوم بفترة امتحان للديمقراطية
الليبرالية في أجزاء كثيرة من أوروبا ،أما
نظام أفكار الشعبوية العقائدي ،فيقوم
على فهمه الديمقراطية كنمط للتمثيل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي مـ ـب ــاش ــر وأكـ ـ ـث ـ ــري يـتـخـطــى
الـضــوابــط المؤسساتية ب ــإرادة كثيرين
مثل المنظمين المستقلين ،والمصارف
المركزية ،والقضاء .وال شك في أن هذه
الـشـعـبــويــة ق ــد تـتـحــول إل ــى خـطــر يـهــدد
الديمقراطية ،إذا ّ
قوض الشعبويون في
ّ
السلطة المؤسسات الليبرالية ومكنوا
والدة ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة غـ ـي ــر ل ـي ـب ــرال ـي ــة قــد
ّ
لتتحول إلى نظام
تتراجع بمرور الوقت
استبدادي انتخابي واضح.
ُ
لكن الشعبوية الـيــوم ال تعتبر إشــارة
إلى حاجة ملحة إلى التغيير السياسي،
ُ
بل تستخدم كعذر مالئم لتجاهل المطالب

االجتماعية واعتبارها غير منسجمة مع
الديمقراطية الليبرالية.
غ ـيــر أن ال ـتــرك ـيــز ال ـم ـف ــرط ف ــي الـكـثـيــر
م ــن ال ـم ـن ــاظ ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة ،واإلداريـ ـ ـ ــة،
والصحافية على خطر الشعبوية ا لــذي
يـهــدد الديمقراطية الليبرالية يغفل عن
وجه أكثر أهمية بعد من هذه القصة ،وهو
أن نهوض الشعبوية في معظم الحاالت
ي ـت ـغ ــذى ع ـل ــى إخـ ـف ــاق س ـي ــاس ــي حـقـيـقــي
وعلى ردود فعل الشعب الشرعية بامتياز
ً
تجاهه .ويصح ذلــك خصوصا فــي إطــار
ً
ً
التكامل القاري الذي يعكس خلال متفاقما
في التوازن بين الوسط المزدهر والمحمي
ً
نسبيا في دول أوروبا الجنوبية والغربية
ً
ودول األطراف التي تزداد عجزا وتتحمل
أع ـبــاء الـتـكـ ّـيــف مــع الـمـشـقــة االقـتـصــاديــة
وأزمة الهجرة.

إخفاق سياسي
ومرة أخرى ال تكمن الفكرة الرئيسة في
ً
ّ
أن الشعبوية ال تشكل تحديا للديمقراطية
الليبرالية في أوروب ــا ،بل في أن النجاح
االنتخابي الذي تحققه األحزاب الشعبوية
ّ
ال يشكل بالضرورة أو حتى بشكل رئيس
ً
خ ـ ـطـ ــرا يـ ـه ــدد ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة فـ ــي مـطـلــق
ً
األحوال .يعكس نهوض الشعبوية غالبا
ً
ً
ً
ً
إخفاقا سياسيا واضـحــا واستياء عاما
ال يستطيع االت ـحــاد األوروب ـ ــي والنخب
الــوطـنـيــة تـحـ ّـمــل كـلـفــة تـجــاهـلـهـمــا .وفــي
ً
نـهــايــة ال ـم ـطــاف ،يعتقد قـلـيـلــون ح ـقــا أن
حركة النجوم الخمسة والــرابـطــة تتمتع
بالقدرة أو الرغبة إلنشاء ديمقراطية غير
ليبرالية في إيطاليا ،هذا البلد الذي يملك
ّ
تركيبة مــؤ سـســا تـيــة متصلبة إ ل ــى أبعد
الحدود تحطم أي جهود لتركيز السلطة.
اع ـ ـ ـتـ ـ ــادت نـ ـخ ــب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
والمعلقون ،الذين يتبعون االتجاه السائد،
مـنــذ زم ــن طــويــل صـبــغ ك ــل َم ــن يـتـحــدون

جانب من االنتخابات اإليطالية
ال ـن ـظــام األوروبـ ـ ــي بـصـبـغــة «الـشـعـبــويــة»
و»مـ ـع ــارض ــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» ،ومـ ــن األس ـهــل
بــال ـتــأك ـيــد طـ ــرح أفـ ـك ــار فـلـسـفـيــة مـمــاثـلــة
عن مستقبل الديمقراطية الليبرالية من
بروكسل ،وبرلين ،أو الهــاي بــدل اإلقــرار
بأن المشاركة في بنى التعاون الخاصة
ستصبح
بــاالقـتـصــاد وسـيــاســة الـهـجــرة
ً
ً
قريبا في أجــزاء كثيرة من أوروبــا واهية
ً
ً
سياسيا واجتماعيا ،ما لم يعمد االتحاد
األوروبي إلى تطبيق إصالحات جدية في
َ
عمله في مجالي الوحدة وتشاطر األعباء.
ُيعتبر التحدي الحقيقي ،الذي يواجهه
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـسـ ـب ــب االئ ـ ـتـ ــاف
ً
الشعبوي في إيطاليا ،تحديا للسياسة

ال لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ل ـ ـكـ ــن دمـ ـ ـ ــج األولـ ـ ـ ــى
ً
بــال ـثــان ـيــة س ـم ــح دوم ـ ـ ــا ل ـن ـخــب االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي وح ـ ـكـ ــومـ ــات ج ــوه ــر أوروب ـ ـ ــا
ً
ال ـش ـم ــال ــي ب ـت ـحــويــل ال ـ ـحـ ــوار ب ـع ـي ــدا عــن
واجـبــاتـهــا مــع حفاظها فــي الــوقــت عينه
على مكانتها األخالقية العالية كمدافع
ع ــن م ـعــاي ـيــر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة.
وعلى غرار االشتراكية في القرن التاسع
عشر والشيوعية فــي الـقــرن العشرين ،ال
ُ
تـسـتـخــدم الـشـعـبــويــة ال ـيــوم كــإشــارة إلــى
ضــرورة تغيير السياسة بل كعذر مالئم
لتجاهل المطالب االجتماعية واعتبارها
غير منسجمة مع الديمقراطية الليبرالية.
ً
ن ـظــرا إل ــى حـجــم اقـتـصــادهــا ،واسـتـيــاء

شعبها من النخب المحلية واألوروبـيـ ّـة،
وإلحاح أزمة الهجرة على شواطئها ،تمثل
إيطاليا أكبر امتحان تواجهه حتى اليوم
مناورة التجاهل واإللهاء ،التي تعتمدها
ال ـن ـخ ــب ل ـت ـح ـ ّـول ال ـن ـق ــاش م ــن االس ـت ـي ــاء
ـراوغ ــة وعقيمة
الـشـ ًعـبــي إل ــى م ـنــاظــرة م ـ ِ
غالبا عن «مستقبل الديمقراطية» .لذلك،
ينشأ هنا السؤال المهم :هل يدرك االتحاد
األوروب ــي المخاطر فــي الــوقــت المناسب
ويعالج ّاإلخفاقات السياسية الحقيقية
ال ـت ــي ت ـمــثــل م ـح ــور الـ ـس ــأم الــدي ـم ـقــراطــي
الحالي في أوروبا؟
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

4.٨٠٥

السوق األول السوق الرئيسي

4.٧٨٧

4.٨٣٧

2.٤٧٠ 2.٨١٩ 3.٣٠٨

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب كبيرة لمعظم المؤشرات والخسائر في مسقط والمنامة

تصريحات دعمت األسواق المدرجة في مؤشرات ناشئة واستقرار النفط حافظ على تماسكها
علي العنزي

ربحت مؤشرات بورصة
الكويت الرئيسية الثالثة
بشكل متفاوت خالل
سجل
األسبوع الماضيً ،إذ ً
المؤشر العام نموا جيدا ً
بنسبة  1.5في المئة محققا
ً
 69.8نقطة خضراء ومقفال
على مستوى 4805.52
نقاط ،وبأداء أفضل جاء
مؤشر السوق األول بنمو
قدره  2.1في المئة وتراجعت
مكاسب السوق الرئيسي
وكانت فقط  0.4في المئة.

انتهى األسبوع قبل األخير من
رمضان على مكاسب أسبوعية
واضـ ـ ـح ـ ــة ل ـم ـع ـظ ــم ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
ً
الـخـلـيـجـيــة خ ـص ــوص ــا الـكـبـيــرة
منها وتـصــدرهــا مــؤشــر السوق
القطري الــذي ربــح نسبة كبيرة
كــانــت  4.1فــي المئة تــاه مؤشر
ســوق دبــي بنمو واضــح بنسبة
 2.6في المئة ثم مؤشر «تاسي»
ً
ً
السعودي األكبر عربيا رابحا 2.2
فــي الـمـئــة ،وحــل مــؤشــر بورصة
ً
ً
ال ـك ــوي ــت الـ ـع ــام راب ـ ـعـ ــا مــرت ـف ـعــا
ً
بنسبة  1.5فــي الـمـئــة ،وخامسا
جاء مؤشر سوق أبوظبي بنسبة
 1.2في المئة ،وكانت الخسائر من
ً
نصيب األدنــى سيولة خليجيا،
وهما مسقط والمنامة وبخسارة
م ـت ـســاويــة بـلـغــت ُع ـش ــري نقطة
مئوية.

نمو كبير لمؤشر قطر
عاد مؤشر سوق قطر واخترق
م ـس ـت ــوى  9آالف ن ـق ـط ــة ،الـ ــذي
أصبح يشكل مفترق طرق للسوق
القطري إذ إنــه ي ــدور حــولــه منذ
ً
 6أش ـه ــر ت ـقــري ـبــا ،وج ـ ــاءت هــذه
الـنـتـيـجــة ب ـعــد مـ ــرور س ـنــة على
األزمة السياسية بين قطر والدول
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـث ــاث ال ـس ـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن ،وكــذلــك
مصر.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار س ـ ـيـ ــاسـ ــي
واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي يـ ـب ــدأ ت ـق ـي ـيــم ه ــذا
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار ،الـ ـ ـ ـ ــذي طـ ـ ـ ــال ب ـعــض
المؤشرات االقتصادية بال شك

لكنه لم يعطل الحياة بل تجاوز
االق ـت ـصــاد ال ـق ـطــري بـعـضــه عبر
بــدائــل إقليمية وك ــان أبـلــغ أثــره
على السيولة في بداية األزمة إذ
ً
إنها دائما ما تستوطن األماكن
األك ـثــر اس ـت ـقــرار ،وعــانــى مؤشر
السوق القطري خالل عام واستقر
ً
أخيرا على مكاسب كبيرة قبيل
ان ـت ـهــاء ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك
ً
م ـح ـل ـقــا ب ـن ـس ـبــة  4.1ف ــي ال ـم ـئــة
تعادل  361.79نقطة ليقفل على
مستوى  9242.3نقطة.
وقد يكون بداية الدعم حديث
االقتصادي الكبير محمد العريان
عن الفرص في االسواق الناشئة
وهو ما حرك مؤشرات خليجية
ب ـق ــوة وك ــذل ــك اسـ ـتـ ـق ــرار أس ـع ــار
ال ـن ـفــط األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي فــوق
ً
مستويات  75دوالرا لمزيج برنت
ً
وه ــو مــريــح نسبيا القـتـصــادات
ً
الـمـنـطـقــة خ ـص ــوص ــا الـصـغـيــرة
منها ذات المصروفات األقل حيث
سعر التعادل أقل من هذا الرقم.

اإلمارات ونمو كبير
استعاد مؤشر دبــي مستوى
 3آالف نقطة وللمرة األولى منذ
فقده فــي نهاية الشهر الماضي
ً
وع ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـق ـ ـفـ ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
 3041.72نقطة بعد أن ربح نسبة
كـبـيــرة خ ــال األس ـبــوع الماضي
هــي  2.6فــي المئة تـعــادل 77.59
ن ـق ـطــة ،ب ـعــد ان ـ ــزالق كـبـيــر خــال
األسابيع األخيرة تراجع خاللها
مكرر ربحية األسـهــم فــي مؤشر

ً
اإلمارة الخليجية األشهر عالميا
من حيث األعمال ،لتعود عمليات
شراء بعد انتهاء إعالنات خفض
رؤوس أم ـ ــوال ب ـعــض ال ـشــركــات
كانت هي العامل الضاغط على
م ــؤش ــر سـ ــوق دبـ ــي إض ــاف ــة إلــى
فتور قطاع العقار في المنطقة،
وكــانــت األس ــواق العالمية تدعم
نـ ـش ــاط ال ـ ـسـ ــوق ،ح ـي ــث أداء فــي
معظمه إيجابي تخلص من قلق
ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة ب ـيــن الـصـيــن
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى األقــل
ً
مؤقتا ،وهو ما دعم نمو مؤشر
ن ــاس ــداك األم ـيــركــي ،ال ــذي سجل
ع ـ ـ ــدة إق ـ ـ ـفـ ـ ــاالت قـ ـي ــاسـ ـي ــة خ ــال
األسبوع الماضي.

«تاسي» وصيف ساخن
يحظى مؤشر «تاسي» بعوامل
دعم كثيرة أهمها مراجعة ترقيته
ف ــي م ــؤش ــري م ــورغ ــان ستانلي
 MSCIلـ ــأسـ ــواق ال ـنــاش ـئــة فــي
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ت ـ ـعـ ــامـ ــات ب ـ ـعـ ــد ع ـط ـلــة
العيد ،التي تستمر من الثالثاء
ال ـ ـقـ ــادم ح ـت ــى  20ي ــون ـي ــو ،وه ــو
ي ــوم مــراجـعــة م ــورغ ــان ستانلي
وإم ـكــان ـيــة تــرقـيـتــه إل ــى مـصــاف
األسواق الناشئة ،وكذلك في شهر
سبتمبر ستتم مراجعة مؤشرات
ف ــوت ـس ــي راسـ ـ ــل وإع ـ ـ ــان قــائ ـمــة
الشركات السعودية التي ستدرج
في المؤشر ،والذي سيكون على
مراحل ولمدة  3سنوات وبــوزن
كبير فــي الـمــؤ شــر يبلغ  2.5في
المئة ،إذن ينتظر مؤشر السوق

ً
ً
السعودي صيفا ساخنا ،والذي
يـتـقــدم األسـ ــواق ضـمــن األس ــواق
العالمية األفضل أداء خالل هذا
ال ـع ــام ،وبـمـكــاســب كـبـيــرة بلغت
 15.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة أض ـ ـ ــاف مـنـهــا
ن ـس ـب ــة  2.2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ب ـن ـهــايــة
األسبوع الماضي وقبل إقفاالت
الجلسات الرمضانية والمتبقي
لها  3جلسات فقط وأ قـفــل على
مستوى  8344.39نقطة بعد أن
جمع  183.31نقطة.
وكــان نمو األسـبــوع الماضي
ً
جـمــاعـيــا وخ ـفــض تــركــز ال ـشــراء
على األسهم القيادية كما الحال
خالل األسبوعين السابقين ،ومال
ً
إلى التوازن نسبيا ومن المقدر أن
يـعــود إلــى التركيز على األسهم
التشغيلية التي يحتمل دخولها
فــي مــؤشــرات األسـ ــواق الناشئة
وت ـق ــل ال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
األسهم الصغيرة متقلبة النتائج
ً
تاريخيا.

«الكويتي» واختفاء تعامالت
األسهم الصغيرة
ربـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت الرئيسية الثالثة بشكل
متفاوت خالل األسبوع الماضي
ً
إذ س ـجــل ال ـم ــؤش ــر الـ ـع ــام ن ـمــوا
ً
ً
جيدا بنسبة  1.5في المئة محققا
ً
 69.8نقطة خضراء ومقفال على
مستوى  4805.52نقاط ،وبــأداء
أفضل جــاء مؤشر الـســوق األول
بنمو قــدره  2.1في المئة تعادل
 96.77نقطة ،وهي أكبر مكاسب

أسبوعية له منذ إطالقه في بداية
شهر أبريل ليقفل على مستوى
 4787.32نقطة وتراجعت مكاسب
السوق الرئيسي وكانت فقط 0.4
في المئة هي  21.07نقطة ليقفل
على مستوى  4837.41نقطة.
وكــانــت مــؤشــرات المتغيرات
تشير إل ــى تـحــول كبير فــي أداء
الـبــورصــة الـكــويـتـيــة ،وق ــد يكون
حــان موعد انتهاء وجــود أسهم
ص ـغ ـيــرة م ـت ـع ـثــرة ،وال ـ ــذي شكل
ً
ضغطا على الـســوق منذ األزمــة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة إذ اخ ـت ـفــت
ت ـ ـعـ ــامـ ــات األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـص ـغ ـي ــرة
وأصبحت ال تظهر ضمن األسهم
ً
األف ـ ـ ـضـ ـ ــل نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــا وأصـ ـبـ ـح ــت
ال ـس ـي ـطــرة لــأس ـهــم الـتـشـغـيـلـيــة
وس ــائ ــر ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـســوق

ّ
 VIVAتستمر في عرض تجارب حية لخدمات  5Gفي األفنيوز
اف ـت ـت ـحــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة ،VIVA
جناحها الخاص في مجمع األفنيوز لعرض تجارب
ّ
حية لخدمات شبكة الجيل الخامس  ،5Gبحضور
الرئيس التنفيذي المهندس سلمان البدران ،واإلدارة
التنفيذية وعدد من الناشطين والمؤثرين في مجال
التكنولوجيا ،وذلــك إلفساح المجال أمــام العمالء
والزوار للتحقق من التجربة الممتعة والمتطورة.
وفي هذه المناسبة ،قال البدران« :إن استمرارنا
في حصد المزيد من اإلنجازات يؤكد ريادتنا في
سوق االتصاالت في الكويت ومنطقة الخليج ،ونعد
الـعـمــاء بـتـقــديــم الـمــزيــد مــن الـمـنـتـجــات والـحـلــول
التكنولوجية التي تتناسب مع تطلعاتهم وتلبي
احتياجاتهم».
وتـشـمــل خــدمــات ال ـ ــ 5Gال ــوص ــول إل ــى اإلنـتــرنــت
فائق السرعة للغاية ،ووسائط الواقع االفتراضي
واألل ـعــاب ،والتحكم بالطائرة مــن دون طيار على

مستوى منخفض جــدا وعــرض الفيديو المباشر.
وقام خبراء تقنيين من  VIVAبشرح تفصيلي حول
خدمات  5Gلكل من زار الجناح ،وأراد خوض هذه
التجربة الفريدة.
و تـعـتـبــر ه ــذه التقنية مــن تكنولوجيا النطاق
الـعــريــض الالسلكية الـقــادمــة فــي عــالــم االتـصــاالت
بعد الجيل الرابع  .LTEوتهدف  5Gإلى قدرة أعلى
واسـتـجــابــة أفـضــل مــن شبكة  4Gالـحــالـيــة ،والـتــي
س ـي ـن ـتــج ع ـن ـهــا زي ـ ـ ــادة عـ ــدد م ـس ـت ـخــدمــي ال ـن ـطــاق
ال ـع ــري ــض ال ـم ـح ـم ــول ،ف ـضــا ع ــن تــوف ـيــر ســرعــات
جـيـجــابــت م ـت ـعــددة ف ــي مـخـتـلــف مـنــاطــق الـكــويــت،
م ـمــا ي ـس ـمــح لـلـمـسـتـخــدمـيــن واألج ـ ـهـ ــزة ع ـلــى حد
ســواء بالدخول فــي حقبة جــديــدة مــن تكنولوجيا
الـمـعـلــومــات ،إضــافــة إلــى تطبيق إنـتــرنــت األشـيــاء
بصورة أفضل.

«داو جونز» يقلص مكاسبه ...و«ناسداك»
يوقف مسيرة إغالقاته القياسية
ارت ـف ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـه ــم األم ـي ــرك ـي ــة خ ــال
تداوالت أمس األول ،لكنها قلصت مكاسبها وتحول
معظمها إلى التراجع متأثرة بضغوط على القطاع
التكنولوجي رغم مكاسب قطاع الطاقة ،في حين
أوقــف «نــاســداك» مسيرة إغــاقــات قياسية امتدت
ثالث جلسات.
وارتـفــع «داو جــونــز» الصناعي بنسبة  0.4في
الـمـئــة أو  95نقطة إلــى  25241نـقـطــة ،وهــو أعلى
إغـ ـ ــاق م ـن ــذ ال ـت ــاس ــع م ــن م ـ ـ ــارس ،ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ــع
«ناسداك» بنسبة  0.7في المئة أو  54نقطة إلى 7635
ً
نقطة ،في حين انخفض « »S&P 500األوسع نطاقا
بنسبة  0.1في المئة أو نقطتين إلى  2770نقطة.
وف ـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
«ستوكس يوروب  »600بنحو  0.2في المئة أو نقطة
واحدة إلى  386نقطة.
وتراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني ( 8 -نقاط)
إلى  7704نقاط ،وانخفض مؤشر «داكس» األلماني
( 19 -نقطة) إلى  12811نقطة ،فيما هبط المؤشر
الفرنسي «كاك» ( 10 -نقاط) إلى  5448نقطة.
وفــي آسـيــا ،انخفضت األسـهــم اليابانية خالل
تـعــامــات أم ــس ،بعد تــراجــع نمو الـنــاتــج المحلي
اإلجـمــالــي خ ــال الــربــع األول مــن ال ـعــام ،وبـيــانــات
اقتصادية أخرى في اليابان.
وتراجع مؤشر نيكي  0.56في المئة إلى 22694
ً
نقطة ،وانخفض مؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.42
في المئة إلى  1781نقطة .واستقر الــدوالر مقابل
العملة اليابانية عند مستوى  109.62ين.
وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي في اليابان 0.2
في المئة خالل األشهر الثالثة األولى من العام ،دون
تغيير عن القراء ة األولية في مايو ،وكانت تشير
ً
التوقعات إلى انخفاضه  0.1في المئة وفقا لبيانات
مجلس الوزراء الياباني.
وارتفع اإلقراض البنكي الكلي في اليابان  2.0في
المئة على أساس سنوي خالل مايو إلى 523.137
ً
تريليون ين ،وفقا لبيانات المركزي الياباني.

وبلغ فائض الحساب الجاري في أبريل 1.845
تريليون ين ( 0.02تريليون دوالر) ،وانخفض  6.8في
المئة على أساس سنوي ،ومقارنة بتوقعات ارتفاعه
إلى  2.076تريليون ين ،مقابل  3.122تريليونات ين
ً
في مارس ،وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
ً
أيـ ـض ــا ،ان ـخ ـف ـضــت األسـ ـه ــم الـصـيـنـيــة بـنـهــايــة
التعامالت مسجلة ثالث خسارة أسبوعية ،وسط
مخاوف من زيادة رؤوس أموال الشركات الكبيرة
الـتــي تسحب السيولة مــن ال ـســوق ،وفــي ظــل عدم
التأكد حول العالقات التجارية.
وهبط مؤشر شنغهاي المركب  1.36في المئة،
ووصل إلى  3067نقطة ،وبلغ انخفاضه األسبوعي
 0.3في المئة ،وانخفض مؤشر تشنزن المركب 0.94
في المئة عند مستوى  1751نقطة.
وارتفع الدوالر مقابل العملة الصينية  0.29في
المئة ،ووصل إلى  6.4107يوان.
وتراجع الفائض التجاري في الصين خالل مايو
إلى  24.92مليار دوالر ،مقارنة بمستواه في أبريل
عند  28.78مليار دوالر ،ومقابل توقعات ارتفاع
الفائض إلى  32.6مليار دوالر.
وت ــداول سهم «فوكسكون إندستريل إنترنت»
ً
مرتفعا  44في المئة خالل اليوم األول من التداول
فــي بــورصــة شـنـغـهــاي ،بـعــدمــا جمعت الـشــركــة 4
مـلـيــارات دوالر مــن اكـتـتــاب ع ــام ،وأصـبـحــت أكبر
شركات التقنية المقيدة في الصين من حيث القيمة
السوقية.
ورغ ــم ه ــدوء الـمـخــاوف السياسية بـيــن كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــإن ال ـتــوتــرات
ً
التجارية ال تــزال مستمرة دول ـيــا ،وأعلنت وزارة
التجارة األميركية أمس األول توصلها التفاق مع
الصين لتخفيف العقوبات على «زد تي إي» وأن
الشركة ستدفع مليار دوالر كعقوبة ،وتجنب 400
مليون دوالر النتهاكات متوقعة قبل رفع العقوبات.
(أرقام)

البدران في لقطة جماعية خالل العرض

النفط يهبط مع تراجع الطلب
الصيني وزيادة اإلنتاج األميركي

ً
األول أو ا ل ــر ئ ـي ـس ــي خ ـصــو صــا
بعد تصريح من البورصة بأنها
س ـت ـع ـت ـمــد ال ـن ـش ــاط الـتـشـغـيـلــي
ً
م ـع ـيــارا وه ــو مـتـطـلــب «فــوتـســي
راس ــل» ،وكما هو معمول به في
كثير مــن ال ـبــورصــات العالمية،
وقــد دلــت تغيرات األسبوع على
ذ لــك إذ انخفضت كمية األسهم
الـمـتــداولــة بنسبة كـبـيــرة بلغت
ً
 33.2ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة قـ ـي ــا س ــا عـلــى
األسبوع األسبق ،مقابل ارتفاع
الـسـيــولــة بـنـسـبــة  3.5ف ــي المئة
وتـ ــراجـ ــع عـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات 13.6
فــي الـمـئــة ،وك ــان لتسوية شركة
زيــن السعودية أثــر واض ــح على
تعامالت الجلستين األخيرتين
ً
خ ـصــوصــا ع ـلــى سـهـمـهــا ،ال ــذي
ت ـص ــدر ال ـس ــوق وح ـق ــق ارت ـفــاعــا

كبيرا تجاوز  3في المئة على
مـ ـ ــدى ج ـل ـس ـت ـيــن ك ـم ــا ســاهــم
ف ــي دعـ ــم أداء ب ـعــض ال ـب ـنــوك
المرتبطة بالتسوية.

خسائر محدودة
س ـ ـ ـجـ ـ ــل مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرا م ـس ـق ــط
والبحرين خسائر متساوية
ومـ ـ ـح ـ ــدودة ب ـ ـ ــذات الـ ــوقـ ــت إذ
تـ ــراج ـ ـعـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـفـ ــزات ع ـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـس ــوقـ ـي ــن ،وأقـ ـف ــل
مـ ــؤشـ ــر س ـ ـ ــوق مـ ـسـ ـق ــط ع ـلــى
مستوى  4596.51نقطة بعد
أن حــذف  10.17نـقــاط ،بينما
تــراجــع مــؤشــر س ــوق المنامة
إل ــى مـسـتــوى  1263.79نقطة
ً
منخفضا حوالي  2.1نقطة.

«بيتك» %43 :ارتفاع قيمة
التداوالت العقارية في الربع األول
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن قيمة التداوالت
العقارية زادت في الربع األول من عــام  2018بشكل الفــت مقارنة بها
في الربع السابق له ،إذ ارتفعت قيمتها مقتربة من  832مليون دينار.
وبذلك ،وفق التقرير ،تصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام
 ،2015مسجلة زيادة قدرها  43في المئة على أساس ربع سنوي ،ويمكن
تفسير ذلــك على الــرغــم مــن أج ــواء الــركــود الـتــي تسيطر على السوق
العقاري من خالل تحليل التداوالت على البنايات التي استحوذت على
حوالي  66في المئة من قيمة التداوالت ،في حين كان نصيب األراضي
من التداوالت حوالي  37في المئة ،في حين شكلت التداوالت على الشقق
حوالي  3.1في المئة.
وفي التفاصيل ،يالحظ نشاط الفت في تداوالت شقق التمليك ،كما
يالحظ أن قيمة المزادات العقارية التي أقيمت خالل الربع األول تستحوذ
على  6.7في المئة من قيمة التداوالت العقارية في هذا الربع .ويخالف
هذا األداء العقاري اتجاه السوق خالل الفترات الماضية إذ كانت تلك
العوامل السابقة دافعة لتنشيط حجم التداوالت بشكل استثنائي.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
البرميل الكويتي يرتفع  15سنتا
فقدت أسعار النفط مكاسبها
الـســابـقــة أمـ ــس ،وانـخـفـضــت مع
ً
تنامي اإلنـتــاج األمـيــركــي فضال
عن مؤشرات على تراجع الطلب
فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ،مـ ـم ــا أثـ ـق ــل ك ــاه ــل
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،وإن ك ــان ــت م ـشــاكــل
المعروض في فنزويال واستمرار
تخفيضات «أوب ــك» قــدمــا بعض
الدعم للخام.
وبعد أن ارتفعت بعض الشيء
أوائ ــل الـجـلـســة ،سجلت العقود
اآلج ـل ــة ل ـخــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي
ً
ب ــر ن ــت  77.06دوالرا لـلـبــر مـيــل
ً
منخفضة  26سنتا بما يعادل
 0.3في المئة عن إغالقها السابق.
ونزلت عقود الخام األميركي
ً
غرب تكساس الوسيط  18سنتا
ً
أو  0.3في المئة إلى  65.77دوالرا
للبرميل.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع س ـع ــر
ً
برميل النفط الكويتي  15سنتا
ف ــي ت ـ ــداوالت أم ــس األول ليبلغ
ً
 72.48دوالرا مقابل  72.33دوالر
للبرميل في تداوالت يوم األربعاء
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وتراجعت واردات النفط الخام
الصينية في مايو عن المستوى
القياسي المرتفع المسجل في
ً
الشهر السابق ،وفقا لما أظهرته
بيانات الجمارك أمس ،مع دخول
المصافي التي تديرها الدولة في
ً
أعمال صيانة مقررة سلفا.
وبلغت شحنات مايو 39.05
مليون طن أو  9.2ماليين برميل
ً
ي ــومـ ـي ــا ب ـح ـســب أرق ـ ـ ــام اإلدارة

ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك .وبــالـمـقــارنــة
كــان مستوى أبريل  9.6ماليين
ً
برميل يوميا.
ً
تأثرت األسعار أيضا ،بزيادة
اإلن ـت ــاج األم ـي ــرك ــي ،الـ ــذي سجل
ً
ً
مستوى قياسيا جديدا األسبوع
الماضي عند  10.8ماليين برميل
ً
يوميا.
يعني ذلك زيادة  28في المئة
ف ــي ع ــام ـي ــن أو م ـع ــدل ن ـم ــو 2.3
ً
فــي المئة شهريا فــي المتوسط
م ـنــذ مـنـتـصــف  .2016وي ـق ـتــرب
ه ــذا بــالــواليــات الـمـتـحــدة مــن أن
تصبح أكبر منتج للنفط الخام
في العالم ،إذ تدنو من مستوى
ً
األحد عشر مليون برميل يوميا
الذي تضخه روسيا.
وع ـ ـم ـ ـق ـ ــت زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج
األميركي خصم سعر خام غرب
تكساس عن برنت لتتجاوز األحد
ً
عشر دوالرا للبرميل وهــو أكبر
مستوى لها منذ .2015
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــام أولـ ــوخ ـ ـل ـ ـيـ ــن
مـحـلــل االسـتـثـمــار ل ــدى ريفكين
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة لـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة:
«يـ ـ ـح ـ ــدث ه ـ ــذا ب ـس ـب ــب ال ـ ــزي ـ ــادة
الـســريـعــة فــي اإلن ـتــاج الصخري
األم ـي ــرك ــي وش ــح اإلمـ ـ ـ ــدادات في
أماكن أخــرى من خــال إجــراء ات
أوبك وروسيا».

أسعار صرف العمالت العربية
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اقتصاد

تراجع صادرات النفط اإليراني عن مستوياتها القياسية
العراق بدأ مقايضة طهران النفط مقابل دعمه في كركوك
تسفيتانا باراسكوفا
وايرينا سالف  -أويل برايس

في الشهر الماضي بلغت
صادرات إيران من النفط
الخام  2.4مليون برميل
في اليوم ،بينما وصل حجم
المكثفات إلى  300ألف
برميل في اليوم .وفي السنة
اإليرانية التي انتهت في
العشرين من مارس بلغ
متوسط صادراتها 2.115
مليون برميل في اليوم بحسب
أنباء «شانا».

وصلت صادرات إيران من النفط
الـ ـخ ــام وال ـم ـك ـث ـفــات ال ـن ـف ـط ـيــة فــي
شهر مايو الــى  2.7مليون برميل
في اليوم ،وهذا أعلى من متوسط
ح ـج ـم ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
وي ـتــزامــن ذل ــك م ــع قـ ــرار ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ــاض ــي
بــاالنـسـحــاب مــن االت ـف ــاق الـنــووي
مــع إي ــران ،واع ــادة فــرض عقوبات
س ـتــدخــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ ف ــي وقــت
الحق من هذا العام.
وف ـ ــي ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي بـلـغــت
ص ـ ــادرات إيـ ــران مــن الـنـفــط الـخــام
 2.4مليون برميل فــي الـيــوم فيما
وصل حجم المكثفات –وهي نفوط
ً
خفيفة جــدا– إلــى  300ألــف برميل
في اليوم ،بحسب ما أعلنته هيئة
أنباء وزارة النفط االيرانية (شانا)
خــال عطلة نهاية األسـبــوع .وفي
الـسـنــة اإليــران ـيــة الـتــي انـتـهــت في
العشرين من مــارس بلغ متوسط
ص ـ ــادرات إيـ ــران مــن الـنـفــط الـخــام
 2.115م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي ال ـيــوم
بحسب أنباء «شانا».
وقالت «شانا» إن صادرات ايران
الـنـفـطـيــة وص ـلــت فــي شـهــر أبــريــل
الماضي الى مستوى قياسي بلغ
 2.617م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي ال ـيــوم،
وه ــو أع ـلــى م ـس ـتــوى م ـنــذ تــوقـيــع
طهران االتفاق النووي مع القوى

العالمية قبيل انسحاب الرئيس
األم ـيــركــي تــرامــب مــن االت ـف ــاق في
مطلع شهر مايو.
ك ـم ــا ذكـ ـ ــرت «شـ ــانـ ــا» أن إي ـ ــران
صــدرت كميات قياسية من النفط
ال ـخ ــام وال ـم ـك ـث ـفــات بـلـغــت 2.877
مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ــى
األسواق اآلسيوية واألوروبية في
شهر أبريل الماضي.
وفـيـمــا كــانــت أح ـجــام ص ــادرات
شهر مايو غير رسمية ،فإنها لم
تهبط بعد إعالن الواليات المتحدة
ع ــن اع ـ ــادة ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة،
وذل ــك بحسب أرق ــام وزارة النفط
ً
اإلي ــرانـ ـي ــة .ووف ـ ـقـ ــا ل ـش ــرك ــة رص ــد
الـنــاقــات بـتــرو -لوجيستيكز فإن
المشترين لـيـســوا فــي عجلة بعد
لخفض المشتريات بشكل جذري
من طهران .وأبلغ الرئيس التنفيذي
لشركة بترو -لوجيستيكز دانييل
غيربر وكالة «رويترز» في األسبوع
الماضي أن «الصادرات انخفضت
ب ــأك ـث ــر م ــن  100ألـ ــف ب ــرم ـي ــل فــي
اليوم عن المستويات العالية التي
شهدها شهر أبريل ،ولكن ال توجد
اشارات لعزوف جماعي عن الشراء
في هذا الوقت».
وفي اشارة على أن ايران تتطلع
ال ــى بـيــع ال ـمــزيــد مــن ال ـن ـفــط ،على
ال ــرغ ــم م ــن ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة

الوشيكة ،يقال ان طهران باعت أول
كمية مــن نفطها مــن غ ــرب ق ــارون
الــى شــركــة ريـبـســول فــي اسبانيا،
كما أبلغ مصدران وكالة «رويترز»
االثنين الـمــاضــي ،أن ريبسول قد
وافقت على شراء  500ألف برميل
من ذلــك الخام على أســاس فــوري،
ويتوقع أن ترفع الشحنة المحملة
مع نفط ايران الثقيل خالل أسبوع،
بحسب أحد المصادر.

بدء اتفاق المقايضة مع العراق
من جهة أخــرى ،بدأ هذا الشهر
ات ـفــاق مقايضة الـنـفــط بـيــن اي ــران
والعراق الذي كان يفترض أن يبدأ
في منتصف شهر أبريل الماضي،
بحسب وكالة «شانا» اإليرانية في
األسـبــوع الماضي وذكــرتــه وكالة
رويـ ـت ــرز .وب ـمــوجــب ه ــذا االت ـفــاق
سيرسل الـعــراق النفط مــن حقول
كــرك ــوك ال ــى ايـ ــران عـبــر شــاحـنــات
بغية تكريره هناك ،وسترسل ايران
كمية مماثلة من الخام الى موانئ
العراق الجنوبية بقصد التصدير.
وقد اعتبر هذا االتفاق من قبل
البعض على شكل دفعة رئيسية
م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ال ـ ـ ــى اي ـ ـ ـ ـ ــران م ـق ــاب ــل
م ـس ــاع ــدة ط ـه ــران ح ـكــومــة ب ـغــداد
فــي الـقـضــاء عـلــى حــركــة اسـتـقــال

إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ،الـ ـت ــي تــوجــت
بــإجــراء استفتاء على االستقالل
عن الـعــراق ،وهــو االستفتاء الذي
رفضت بغداد االعتراف بنتائجه.
وب ـعــد االس ـت ـف ـتــاء ع ـمــد ال ـع ــراق –
بـمـســاعــدة مــن ايـ ــران– ال ــى ارس ــال
ق ـ ـ ــوات ع ـس ـك ــري ــة ال ـ ــى ك ــردس ـت ــان
واستعادة السيطرة على كركوك
وعلى الحقول النفطية المجاورة
للمدينة العراقية الشمالية.
وفي تقارير سابقة حول اتفاق
ال ـم ـقــاي ـضــة قـ ــال مـ ـس ــؤول نـفـطــي

عــراقــي ،إن «الـتــدفــق الـمـبــدئــي من
نفط كركوك الى ايران سيكون 30
ألف برميل في اليوم ،ولكن يمكن
أن يرتفع الى  60ألف برميل خالل
سنة –وهي المدة األولية لالتفاق–
والتي اتفق الجانبان على امكانية
تمديدها».

خطط المستقبل
وي ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــط الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ف ــي
المستقبل لبناء خط أنابيب جديد

مــن حقل كــركــوك الــى ال ـحــدود مع
ايران ،بغية استبدال طريقة النقل
بالشاحنات .ويشير هــذا الــى أنه
على الرغم من كــون فترة االتفاق
األولـ ـي ــة ه ــي س ـنــة واح ـ ــدة تــوجــد
خطط لجعل االتفاق يستمر مدة
أط ـ ــول .م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،الحـظــت
وكــالــة رويـتــرز فــي شهر ديسمبر
الماضي أن خط األنابيب الجديد
ه ــذا يـمـكــن أن يـحــل مـحــل البنية
التحتية الحالية لكركوك-جيهان،
وه ــي الـقـنــاة الــرئـيـسـيــة لتصدير

ن ـف ــط ك ــرك ــوك الـ ـخ ــام ال ـ ــى تــرك ـيــا
والبحر األبيض المتوسط.
ً
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـق ــوم ال ـ ـع ـ ــراق أيـ ـض ــا
ب ـب ـن ــاء خ ــط أن ــاب ـي ــب ج ــدي ــد عـلــى
طول طريق كركوك-جيهان ،بغية
استبدال القسم الذي تضرر بشدة
مــن البنية التحتية القائمة .وقد
تـتــرتــب تــداع ـيــات سـلـبـيــة التـفــاق
المقايضة المذكور على العالقات
بين المملكة العربية السعودية
والعراق ،ومن ثم على العالقات مع
منظمة أوبك.

«مارس» تخصص مليار دوالر لمكافحة التغير المناخي األلواح الشمسية الصينية تكسب المعركة
ً
رغم التحديات السياسية
عوائدها  35مليارا وتوظف  85ألف شخص
●

●

تقرير خاص  -مجلة فورتشن

تـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــق ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس» صـ ــان ـ ـعـ ــة
ال ـشــوكــوالتــة ال ـتــي تـحـمــل اسـمـهــا ولـبــان
ريغلي مليار دوالر على االسـتــدامــة ،مع
استراتيجية تهدف الــى جعل ممارسات
حماية البيئة بقدر أكبر تزيد أرباحها.
وق ــال ب ــاري بــاركــن ،وهــو رئـيــس دائــرة
المشتريات واالستدامة في الشركة «توجد
قضية عمل ثابتة في هذا ،وسنعوض ذلك
المليار عدة مرات».
وتملك الشركة عائلة مارس المؤسسة،
وق ــد حـقـقــت  35م ـل ـيــار دوالر ع ـلــى شكل
عوائد في سنة  2016ولديها نحو  85ألف
موظف ،وهي تصنع أكثر من مجرد حلوى.
وتطرح شركاتها الخمس منتجات غذائية
مثل أرز أنـكــل بــن والـمـشــروبــات ،ورعــايــة
الحيوانات األليفة ،إضافة إلى قسم يعنى
بـبـحــوث الـتـغــذيــة فــي ال ـكــاكــاو الـمـعــروف
باسم فالفانول.
وكان اتفاق باريس للمناخ ،الذي أبرم
في عام  2015من قبل ممثلين عن حوالي
 200دول ـ ــة ،أرسـ ــل اش ـ ــارة ال ــى االق ـت ـصــاد
الـعــالـمــي تفيد ب ــأن ازال ــة الـكــربــون تحتل
ً
ً
م ــرك ــزا م ـه ـمــا ع ـلــى األجـ ـن ــدة الـسـيــاسـيــة.
وبدأت الصناعات من النفط الى التمويل
بـتـقـيـيــم م ـخــاطــر ع ــدم ال ـق ـيــام بـعـمــل ازاء
قضايا البيئة .ويشكل جهد شركة مارس
ً
م ـث ــاال عـلــى اسـتـجــابــة ال ـشــركــات الـكـبــرى
ل ـل ـض ـغــوط .وخ ـص ــص ب ــارك ــن ن ـحــو ثلث
األم ـ ــوال م ــن أج ــل جـعــل عـمـلـيــات الـشــركــة
أكثر فعالية في استخدام الطاقة والمياه.
وثـلــث آخــر مــن األم ــوال لتبسيط سالسل
االمداد لديها ،وقام بجهد للشراء مباشرة
مــن الـمــزارعـيــن ،بينما سيستخدم الثلث
المتبقي في اعادة وضع وصفاتها من دون
مكونات اصطناعية.

وقال «إنها نهاية عهد السلعة ،وطبيعة
السلعة أنها نفسها في كل مكان ويمكنك
الشراء على السعر ،وال أحد يسأل أو يعرف
ً
مصدرها ،وهذا لم يعد مقبوال».
وت ـ ـع ـ ـمـ ــل «م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس» مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل خ ـفــض
انكشافها أمــام أخطار البيئة والمجتمع
والحوكمة ،ألنه من شبه المستحيل رصد
مصدر الكميات الضخمة من المواد األولية
ال ـت ــي تـسـتـخــدمـهــا ع ـلــى وج ــه الـتـحــديــد،
بحسب بــاركــن .وتشتري الشركة  0.2في
المئة من زيت النخل من آالف المصانع.
وق ــال بــاركــن «ال يمكنك وضــع برنامج
اذعــان يضمن عــدم وجــود قضايا عندما
يـكــون لــديــك ذل ــك الـمـسـتــوى مــن التعقيد.
وربما تكون ازالة األحراج القضية البيئية
األكبر وفي الجانب االجتماعي هي عمل
قسري وفقر مدقع ،وتلك هي التحديات في
نيل أي شيء من العالم النامي».
وتـ ـم ــول «مـ ـ ـ ــارس» ب ــرام ــج تـ ـه ــدف إل ــى
المساعدة على تحسين المحاصيل في

مـئــات اآلالف مــن ال ـم ــزارع الـتــي تنتج كل
ش ــيء مــن ال ـكــاكــاو ال ــى الـفــانـيــا ،ووقـعــت
اتفاقيات توريد طويلة األجل لهذه الغاية.
ولـ ــدى ال ـشــركــة ه ــدف لـخـفــض انـبـعــاثــات
غ ــازات بـيــوت الدفيئة مــن عملياتها الى
الصفر بحلول عام  ،2040وقد خفضتها
بنسبة  30فــي المئة حتى اآلن ،وتتمثل
الخطوة التالية فــي تقليص التلوث في
سالسل االمداد لديها.
وقال باركن «ألن ذلك بشكل جزئي هو
الشيء الصحيح الــذي ينبغي القيام به،
ً
وبشكل جــزئــي أيـضــا بسبب وج ــود ثمن
عـلــى ال ـك ــرب ــون ،ون ـحــن نـتــوقــع أن يـ ــزداد.
ومع وجود  26مليون طن من ثاني أكسيد
الكربون في سالسل إمدادنا فإنك حتى إذا
ً
افترضت وجود كلفة  20دوالرا على الطن،
فإن إجمالي التكلفة سيبلغ نصف مليار
دوالر .وعندما يقل أثرنا بصورة أكبر من
منافسينا سنحصل على ميزة تكلفة».

ديفيد فليكلينغ  -بلومبيرغ

هل يتذكر أحد منكم كيف كان هناك عرض
فائض من رقاقات الحاسوب في عام  ،2008ثم
انصرف العالم عن استخدامها؟ أنا ال أتذكر ذلك
أيضا .وهذا سبب وجيه الستبعاد قلقكم بشأن
اآلثــار التي ستشمل الطاقة الشمسية من جراء
الـخـطــوات األخـيــرة الـتــي اتخذتها الحكومتان
األم ـيــرك ـيــة والـصـيـنـيــة إزاء مـصـنـعــي األلـ ــواح
الشمسية .وقــد كــان الهبوط فــي أسـعــار أسهم
بعض مــن الـشــركــات المنتجة الرئيسية لهذه
ً
األلــواح دراماتيكيا بالتأكيد ،اذ بلغ منذ بداية
هذه السنة بالنسبة الى جنكو سوالر القابضة
 JinkoSolar Holdingنحو  43في المئة ،ولشركة
كانديان ســوالر  Canadian Solarنحو  20في
المئة ،ولشركة هانوها كيوHanwha Q Cells4.4
في المئة ،ولكن حتى اآلن فإن المتاعب جعلت
صناعة الطاقة الشمسية أكثر قوة.
ولمعرفة السبب علينا العودة الى التاريخ،
فقد هبط سعر وحدة الشمسية نحو  80في المئة
بين  2010و ،2017نتيجة لزيادة كفاءة اإلمدادات
وتحسنها مما خفض تكلفتها .وأفضى تراجع
السعر الى افالس الكثير من المصنعين – ولكنه
دفع الى زيادة الطلب العالمي بحوالي  9أمثال،
ً
وحـقــق ال ـفــائــزون فــي ه ــذه الـمـعــركــة أداء جـيــدا
ً
ً
ومجزيا .وحصل الذين اشتروا أسهما في جنكو
ســوالر وكــانــديــان ســوالر فــي نهاية عــام ،2011
عندما كان السوق في أزمة على زيادة في قيمة

األسهم بنسبة  33في المئة و 22في المئة سنويا
على التوالي مع نهاية األسبوع الماضي ،مقارنة
مــع  22فــي الـمـئــة و 17فــي الـمـئــة بالنسبة الــى
مستثمرين في شركة تايوان ألشباه الموصالت
وانتل كورب خالل الفترة ذاتها.
مــاذا سيترتب مــن آثــار على الخطوات التي
اتخذتها في اآلونة األخرة واشنطن وبكين؟ لقد
فــرضــت إدارة تــرامــب فــي شهر يناير الماضي
تعرفة بنسبة  30في المئة على األلواح الشمسية
المستوردة ،وكان ذلك أحد األسباب التي دفعت
الى هبوط كبير في أسهم جنكو سوالر وكانديان
سـ ــوالر ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة ،فـيـمــا قــالــت الحكومة
الصينية في األسبوع الماضي إنها ستخفض
تراخيص المشاريع الجديدة من مستوى منشآت
في هذه السنة وتعرفة تغذية المولدات الشمسية
مقابل الكيلووات/ساعة.
أنباء سيئة للمصنعين تلك أنباء سيئة بشكل
واض ــح لمصنعي األل ـ ــواح الـشـمـسـيــة ،ولكنها
تستحق النظر في أسبابها .الهبوط في األجل
القصير فــي الطلب فــي الصين – والــزيــادة في
اإلمــداد من جانب المصنعين الذين أعلنوا عن
 4.55غيغاوات ساعية سنوية في سعة اإلنتاج في
ً
الواليات المتحدة هذه السنة ،ردا على تعرفات
ترامب – ستفضي الى تخمة في األسواق العالمية
ستدفع الى خفض األسعار.
وم ــن ش ــأن ذل ــك أن يلحق ال ـضــرر بهوامش
المصنعين ،ولـكـنــه سـيـســاعــد عـلــى اسـتـخــدام
التقنية الـكـهــروضــوئـيــة ،خـصــوصــا فــي آسـيــا،

حيث يتزايد الطلب على الكهرباء بسرعة كما
وصل استخدام الطاقة الشمسية على مستوى
المنشآت الى نقطة التحول أو تجاوزها ،إذ بدأت
كلفة التوليد تقل عن كلفة الوقود االحفوري.
وفي الصين ،يتعين أن تهبط أسعار الوحدات
التي التــزال عند نحو ثلث تكلفة نظام الطاقةالشمسية– بنسبة  35في المئة في هذه السنة
وبنحو  10الى  15في المئة أخرى في عام ،2019
ً
وفقا اليفون ليو ويالي جيانغ وزياوتنغ وانغ من
بلومبيرغ نيو انرجي فاينانس .وهذا تسريع في
الوتيرة المتوقعة قبل تدخل بكين ،حيث تشير
التوقعات الى هبوط بنسبة  20في المئة الى 27
في المئة خالل العام الحالي.
وفيما سيهبط الطلب العالمي االجمالي في
هذه السنة نتيجة الهبوط في الصين ،فإن تلك
األسعار األدنى قد تحفز الطلب في  2019و2020
بحسب مجموعة بلومبيرغ السالفة الذكر.
ً
لقد أصبحنا معتادين جدا على استخالص
ً
الشركات الكبرى ربحا من قوتها السوقية ،حيث
ان صناعة يصعب عليها تحديد فائزين ثالث
سـنــوات مــن اآلن تشعر وكــأنـهــا فــي حــال أزمــة.
وفــي حقيقة األم ــر ،هــذا هــو الــوضــع على وجه
التحديد الذي يفترض أن تبرع الرأسمالية فيه
لمصلحة الكل .لقد شكلت التطورات السياسية
في هذه السنة أنباء سيئة بالنسبة للمنتجين
المبتدئين لأللواح الشمسية ،ولكنها بالنسبة
الى الصناعة كلها –وللمناخ العالمي– يبدو أنها
عوامل ايجابية ومفيدة.

ثقافة اقتصادية
األسهم الممتازة
هــي أسهم تــدر توزيعات أرب ــاح ثابتة ،وتـكــون ،فــي حالة إفــاس
الشركة المصدرة لها ،في وضع قانوني أفضل من األسهم العادية،
من حيث نصيبها من األصول ،وهي مثل األسهم العادية ترتب حقوق

ملكية في الشركة ،ولكنها أسهم مهجنة ،ألنها تتمتع ،باإلضافة إلى
ً
ً
حق الملكية ،بصفات الدين الذي يدر عائدا معلوما ،كما أن حاملها
ال يشارك عادة في الجمعية العمومية للشركة.

«سوبارو» قررت ترك مهمة تطوير السيارة الكهربائية لآلخرين

سعر البطارية هبط  %79وفي  2024تصبح منافسة لمحرك االحتراق الداخلي
●

كايل ستوك  -بلومبيرغ

ي ـحــرص م ــاك س ـي ــارات ســوبــارو
عـلــى الـمـحــافـظــة عـلــى الـبـيـئــة ،وهــم
يـ ـمـ ـيـ ـل ــون الـ ـ ـ ــى رك ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات
واسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـ ـق ـ ــوارب بـ ـق ــدر ي ـفــوق
ال ـس ــائ ـق ـي ــن اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وي ـع ـي ـش ــون
ف ــي أنـ ـح ــاء م ــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
تطبق فيها أش ــد قــوانـيــن الـحــد من
االنبعاثات.
وتـتـمـيــز ال ـشــركــة الـمـصـنـعــة بما
يشبه هذه الصورة الصديقة للبيئة
من خــال انتاجها ألكثر من مليون
ً
س ـيــارة سـنــويــا مــن دون ارسـ ــال أي
مخلفات الــى المكبات .وعلى الرغم
م ــن ذل ــك ف ــإن مـجـمــوعــة س ــوب ــارو ال
تستطيع اطالق نسخة كهربائية من
سيارتها المفضلة.
وت ـع ـمــل سـ ـي ــارة س ــوب ــارو ال ـيــوم
ً
بالوقود األحفوري حصريا ،وتخطط
الشركة في وقت الحق من هذه السنة
لـطــرح نسخة هجينة مــن سيارتها
الرياضية كروسترك تعمل بمحرك
يـسـتـخــدم الـبـنــزيــن وال ـك ـهــربــاء ،أمــا
انـتــاجـهــا لـسـيــارة كـهــربــائـيــة كاملة
فمازال أمرا يبعد عدة سنوات.
وق ـ ــال ال ـمــديــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
س ـ ــوب ـ ــارو فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ت ــوم دول «اذا طــرح ـنــا واح ـ ــدة اآلن

فـ ـسـ ـنـ ـخ ــوض مـ ـن ــافـ ـس ــة ح ـ ـ ـ ــادة مــع
اآلخرين في السوق ،أما بهذه الطريقة
فنحن نــدعـهــم يـجـتـهــدون ثــم ندخل
المعترك».
وشركة سوبارو من بين مجموعة
صـغـيــرة مــن صــانـعــي ال ـس ـيــارات لم
تسارع الــى دخــول السباق العالمي
إلنتاج السيارات الكهربائية .كما أن
شركة مازدا تعمل على جدول زمني
مــر يــح مماثل – و هــي تبعد سنتين
ع ـلــى األق ـ ــل ع ــن طـ ــرح م ـح ــرك يعمل
بالبطارية .وتعرض فيات كرايسلر
ً
األك ـ ـبـ ــر كـ ـثـ ـي ــرا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ــراه ــن
سيارتين تعمالن بتقنية البطاريات.

سيارات كهربائية
ويبدو أن هذا التقاعس يرمي الى
ترك مهمة البحث والتطوير لآلخرين
حتى الوصول الى مرحلة الكمال في
التقنية ،فيما يتفاعل طلب المستهلك
ببطء مع أوامر الحد من االنبعاثات.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات
الكهربائية ضعيفا فيما عدا الصين،
وتشكل الموديالت العاملة بالبطارية
واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط م ــن ح ــوال ــي خـمـسـيــن
تباع في أنحاء العالم .والتزال تقنية
ال ـب ـطــاريــات مـكـلـفــة ون ـق ــاط الـشـحــن
ن ــادرة فــي الكثير مــن بـلــدان العالم،

كرايسلر باسيفيكا أحد موديلين لشركة فيات يعمالن بالبطارية
وفــوق ذلك كله يصعب العثور على
ً
ً
مصنعين يحققون ربحا مجزيا من
بيع السيارة الكهربائية في الوقت
الراهن.
ولم يردع بطء المبيعات اآلخرين
عن التقدم نحو ما قد يثبت أنه أكبر
ن ـمــو ف ــي ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات ط ــوال
عقود من الزمن ،فشركة فولكسفاغن
تتصدر هذه المجموعة مع توفيرها
ً
لـعــدد  17مــوديــا تعمل بالبطارية
وتـعـقـبـهــا ش ــرك ــة ب ـيــريــش م ــوت ــورن
ً
ب ـعــدد  13م ــودي ــا ،وح ـتــى شــركــات
ً
السيارات األكثر حــذرا في الواليات
المتحدة مثل جنرال موتورز تتوقع
ً
ان ـت ــاج  20ن ـم ــوذج ــا م ــن ال ـس ـي ــارات

ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـكــام ـلــة ب ـح ـلــول سنة
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التقدم المنطقي
يمكن لـهــذا الـتـقــدم الـبـطــيء باتجاه
انـتــاج الـسـيــارات الكهربائية أن يكون
منطقيا ،إذ توفر الشركات المترددة في
الــزمــن الـحــالــي مــن خــال تــرك اآلخــريــن
ي ـت ـح ـم ـلــون تـكـلـفــة ال ـب ـحــث وال ـت ـطــويــر
إلنـ ـت ــاج س ـ ـيـ ــارات ك ـه ــرب ــائ ـي ــة .وخ ــال
ع ـ ــدة سـ ـن ــوات وع ـن ــدم ــا ت ـه ـبــط تـكـلـفــة
الـبـطــاريــات ب ـصــورة جــذريــة تستطيع
الـشــركــات الـمـتــأخــرة اب ــرام اتـفــاقــات مع
أفضل الموردين ،وأن تدخل السباق ولو

متأخرة .وفيما توجد ميزة للعمل في
انتاج السيارات الكهربائية في مراحلها
األولـيــة ،هناك مخاطر في التخلف عن
الركب .وسوبارو ،على سبيل المثال ،قد
يخفت بريقها لدى السائقين المؤيدين
لحماية البيئة من الذين حجزوا مئات
اآلالف م ــن س ـي ــارة ت ـســا ال ـخــال ـيــة من
ً
االنبعاثات .وينطوي التخلف أيضا على
خطر فقدان توظيف كبار المهندسين
الكهربائيين وتحقيق اتفاقات مناسبة
لتوريد بطاريات حيوية.
وق ـ ــد ه ـب ـط ــت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـبـ ـط ــاري ــات
ب ـن ـس ـبــة  79ف ــي ال ـم ـئ ــة خ ـ ــال األعـ ـ ــوام
السبعة الماضية ،وهي وتيرة ستجعل
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــربــائ ـيــة م ـنــاف ـســة مــع

سيارات االحتراق الداخلي بحلول سنة
ً
 ،2024بحسب بي ان اي اف .ووفقا لماك
كيراشر «بمجرد حدوث ذلك ستتحول
األشياء بسرعة تامة .وحتى اآلن ،بدأنا
نرى المزيد من شركات السيارات تقول
نعم نستطيع في الواقع تحقيق أموال
من هذه األشياء».
وي ـتــوقــع مــارش ـيــون ت ـس ــارع الطلب
عـلــى ال ـس ـيــارات الكهربائية وي ــرى أنــه
بحلول سنة  ،2025فإن أكثر من نصف
كل السيارات المباعة ستعمل –بشكل
جزئي على األقل– ببطاريات أو خاليا
وقـ ــود ،وق ــد أع ـطــى فــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
الضوء األخضر لصنع منتجات هجينة
مــن كــل مــوديــات ف ـيــراري وه ــي شركة
أخ ـ ــرى ب ــرئ ــاس ـت ــه .وت ـع ـمــل ف ـي ــات على
توجيه ماركتها مــازاراتــي نحو ميدان
تسال مع خطط لصنع سيارات رياضية
كهربائية كاملة تنطلق بسرعة تصل الى
ً
 196ميال في الساعة .الفرضية القائلة
إن التأخر في صنع سيارات كهربائية
ي ـح ـق ــق ص ـف ـق ــة م ــربـ ـح ــة مـ ــع ام ـك ــان ـي ــة
العودة بسرعة الى حلبة السباق تواجه
نقطة ضعف صــارخــة :ففي عــام 2003
كانت تسال الشركة الناشئة الوحيدة
للسيارات الكهربائية – واليوم يحاول
الكثير مــن ا لـشــر كــات منافستها لبيع
سـيــارات كهربائية ،كما أن التقدم في
تقنية البطاريات والمحركات الكهربائية

الموثوقة قد خفض من تكلفة الدخول
الى هذه الصناعة.
وتتلقى مجموعة ووركهورس وهي
ً
مصنعة تتخذ من سنسيناتي مقرا لها
طلبات اآلن لما تقول إنها أول «طائفة
من الشاحنات الصغيرة تعمل بالقابس
الكهربائي ،ويأتي فيها محرك البنزين
مــن شركة بــي ام دبليو والبطارية من
باناسونيك ك ــورب والهيكل المعدني
من كواليتي ميتال  -كرافت من ديترويت
والترس التفاضلي من دانا وهي مورد
ً
م ــن أوه ــاي ــو يـبـيــع ق ـط ـعــا مـمــاثـلــة الــى
جنرال موتورز .وقال الرئيس التنفيذي
ل ـشــركــة وورك ـ ـهـ ــورس سـتـيـفــن ب ـيــرنــز،
إن سعر التجزئة للشاحنة الصغيرة
الهجينة هو  52500دوالر ،ويمكنها أن
ً
تسير حتى  80ميال بالكهرباء وحدها.
والـشــاحـنــة األك ـثــر شعبية فــي أمـيــركــا
وهي اف 150 -من فورد لن تحصل على
ق ــوة ب ـطــاريــة ح ـتــى س ـنــة  ،2020وق ــال
بيرنز «نحن نشعر بقلق أكبر من طرح
تسال لشاحنة صغيرة».
في غضون ذلك ،ستبرز سوبارو على
شكل مصنعة لسيارة تعمل بالبطارية
عبر خيار التقنية الهجينة من تويوتا
التي تملك حوالي  17في المئة أسهمها.
وتمكن تلك الشراكة والحجم الصغير
ً
نسبيا لسوبارو لقادتها االعتقاد بأن
في وسعهم االنتظار.
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في مقرها الرئيسي بحضور جهات إعالمية وعدد من نجوم شبكات التواصل االجتماعي

ً
حمد النعيمي متوسطا فريق العمل

أكد مجبل األيوب أن إطالق
الجيل الخامس من اإلنترنت
المتنقل في الكويت يأتي ترجمة
لقيم الشركة األساسية التي
االهتمام والتواصل
تتمثل في
ً
والتحدي ،مشددا على االلتزام
بتحقيق رؤية الشركة من خالل
إثراء تجربة العمالء اليومية عن
طريق ريادة التحول الرقمي.

أقــامــت  Ooredooالـكــويــت
ً
ً
مساء أمس األول حفال خاصا
الستعراض قوة شبكة إنترنت
الـجـيــل ال ـخــامــس ال ـتــي أعلنت
ً
إطالقها سابقا ،وذلك بحضور
جهات إعالمية وعدد من نجوم
شبكات التواصل االجتماعي،
بمقر الشركة الرئيسي في قلب
مدينة الكويت بشارع السور.
وتخلل الحفل عرض خاص
لـمـقــارنــة شـبـكــة الـجـيــل الــرابــع
ال ـح ــال ـي ــة مـ ــع ش ـب ـك ــة إن ـت ــرن ــت
الجيل الخامس التي أطلقتها
الشركة ،والمتوقع أن تتوسع
في تغطيتها حول كل مناطق
الكويت خالل العام المقبل.
وت ـض ـمــن الـ ـع ــرض ال ـخــاص
اختبارا أللـعــاب الفيديو التي
تتطلب ســر عــة فائقة لتحميل
البيانات عن طريق اإلنترنت،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــرض حــي
لتصوير جــوي بتقنية عالية
الجودة  4K Full HDباستخدام
تـقـنـيــة الـ ـ ـ ـ ــ ،droneإض ــاف ــة إلــى
رك ـ ــن خ ـ ــاص الخـ ـتـ ـب ــار ســرعــة
الـشـبـكــة ال ـجــديــدة بــاسـتـخــدام
أجهزة مدعمة بالتكنولوجيا
المطلوبة للعمل على الشبكة
الجديدة.
وفي كلمته خالل الحفل ،أكد
الـمــديــر األول إلدارة االت ـصــال
الـمــؤسـســي مجبل األيـ ــوب ،أن
إط ـ ـ ــاق ال ـج ـي ــل الـ ـخ ــام ــس مــن
اإلنترنت المتنقل في الكويت
ما هو إال ترجمة لقيم الشركة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ــي االهـ ـتـ ـم ــام
والـتــواصــل والـتـحــدي ،والـتــزام
بتحقيق رؤية الشركة من خالل

مجبل األيوب وعلي دشتي وشيماء النجدي
إ ث ــراء تجربة العمالء اليومية
عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ري ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـح ــول
الرقمي.
وأضاف األيوب «نحن سعداء
الـ ـي ــوم بـتـقــديـمـنــا ل ـع ــرض حي
يبين سرعة شبكتنا الجديدة
التي سيتمتع بها كل عمالئنا
الـ ـ ـك ـ ــرام فـ ــي مـ ـن ــاط ــق م ـخ ـت ــارة
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن اآلن ،إل ـ ــى أن يـتــم
إطالق الشبكة على نطاق جميع
المناطق خالل العام المقبل».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح «سـ ـعـ ـيـ ـن ــا خـ ــال
األع ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـم ــاضـ ـي ــة ل ــالـ ـت ــزام
بـ ـتـ ـق ــدي ــم األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ل ـع ـم ــائ ـن ــا
ا لـكــرام بمختلف احتياجاتهم،
وتفعيل دورنا كمؤسسة قطاع
خاص في الدفع بعجلة التنمية
والـمـســاهـمــة الفعلية فــي رؤيــة
(كويت جديدة  ،)2035وهــو ما
نتمنى أن نساهم فــي تحقيقه
م ــن خـ ــال ري ــادت ـن ــا ف ــي تـقــديــم
خدمات تكنولوجيا االتصاالت
ال ـح ــدي ـث ــة ت ـح ــت س ـق ــف واحـ ــد
لعمالئنا الكرام ،ونطمح لدعم
هـ ــذه ال ــرؤي ــة م ــن خـ ــال تـقــديــم
أح ـ ـ ـ ــدث خـ ـ ــدمـ ـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ل ـع ـم ــائ ـن ــا وكـ ــذلـ ــك ال ـم ـج ـت ـمــع
الكويتي بشكل عام».

إنترنت المستقبل
وب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ــديـ ــرة
ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا بــاإلنــابــة
م .شيماء الـنـجــدي ،أن الشركة
ً
ب ــدأت فعليا باختبار سرعات
الـجـيــل الـخــامــس مــن اإلنـتــرنــت
المتنقل لتصبح بـيــن متناول
كل مستخدمي الشبكة ،والتي

توفر ســرعــات فائقة تصل إلى
 10جيجابت في الثانية.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـنـ ـج ــدي «ن ـع ـمــل
ف ــي ق ـط ــاع الـتـكـنــولــوجـيــا على
توفير وتبني أحــدث الخدمات
وطرق االستخدام لتكنولوجيا
االت ـ ـصـ ــاالت الـمـتـنـقـلــة بــالــرغــم
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ،خـ ــاصـ ــة فــي
سـ ــوق م ـثــل الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي،
ح ـي ــث ي ـت ـســم ال ـع ـم ــاء بـســرعــة
مواكبتهم ألحدث التكنولوجيا
العالمية ،ونحن سعداء ببدايتنا
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـبـ ــار الـ ـفـ ـعـ ـل ــي ل ـل ـج ـيــل
الخامس من اإلنترنت المتنقل
 5Gفـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدة م ـ ـنـ ــاطـ ــق حـ ــول
ً
الـكــويــت ه ــذا ال ـع ــام ،اس ـت ـعــدادا
لتوفير هــذه الخدمة تدريجيا
لكل مستخدمي شبكتنا حول
الكويت».
وأوضحت أن استخدام هذه
التكنولوجيا يــر تـبــط بقابلية
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
الكمبيوتر لالتصال عن طريق
هذه التكنولوجيا ،والتي تمثل

إنترنت المستقبل ،حيث بدأت
ك ـ ـبـ ــرى الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ـص ـن ـعــة
ل ـ ــأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة
الـكـمـبـيــوتــر وإن ـتــرنــت األش ـيــاء
( )IoTبتوفير خواص االتصال
على شبكة الجيل الخامس في
ً
جميع أجهزتها الحديثة ،ترقبا
إلطالقها من شركات االتصاالت
حول العالم.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت «ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
السرعات الفائقة التي توفرها
تكنولوجيا االنترنت المتنقل
 5Gس ـتــوفــر أف ــاق ــا ج ــدي ــدة في
م ـج ــال ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ال ـتــي
تخدم بدورها احتياجات األفراد
والمؤسسات في نطاق الواقع
االفتراضي والمعزز للمرئيات
ذات الدقة والتقنية العالية ،إلى
جــانــب تـعــزيــز الـبـنـيــة التحتية
للشبكات لتصبح جاهزة لبناء
المدن الذكية وعالم التطبيقات
الـ ـمـ ـبـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى االسـ ـتـ ـشـ ـع ــار
ال ــذك ــي ،ف ـضــا ع ــن دع ــم تقنية
السيارات المتصلة والتشغيل

اآللــي لخدمات قطاع الصناعة
وخدمات حيوية أخرى».
وأعـلـنــت  Ooredooالكويت
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي إط ــاق ـه ــا
الـجـيــل الـخــامــس مــن اإلنـتــرنــت
ً
المتنقل  ،5Gحيث بدأت فعليا
بـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا 5G
ال ـج ــدي ــدة إلجـ ـ ــراء االخ ـت ـب ــارات
ال ـح ـيــة والـتـشـغـيـلـيــة لـخــدمــات
إن ـت ــرن ــت ال ـج ـي ــل ال ـخ ــام ــس فــي
المبني الرئيسي للشركة ،ليتم
نقل التجربة في مناطق مختارة
لـهــذا ا ل ـعــام ليتعرف الجمهور
ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـت ـق ـن ـيــات
الحديثة التي تنطلق من خالل
خدمة الـ.5G
ً
ويأتي هــذا استكماال لخطة
مجموعة  Ooredooالعالمية
وال ـتــي أطـلـقــت فــي وق ــت سابق
إن ـت ــرن ــت ال ـج ـي ــل ال ـخ ــام ــس فــي
مناطق مختلفة مــن العاصمة
الـ ـقـ ـط ــري ــة الـ ـ ــدوحـ ـ ــة م ـ ــن خ ــال
 Ooredooقطر.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة أع ـل ـن ــت

الفرق بين الجيل الرابع  4G LTEو«الخامس»
ر كــزت التقنيات التي تنطوي تحت تصنيف
الجيل الرابع على سرعة البيانات ،فخدمة LTE
تقدم سرعة بيانات أســرع ب ــ 8مــرات مقارنة مع
تـقـنـيــات ال ـج ـيــل ال ـثــالــث  ،3Gأم ــا شـبـكــة الـجـيــل
الخامس فهي أسرع بمئات المرات من شبكات .4G
وستوفر تقنية « »5Gإمكانية تصفح اإلنترنت
ً
السلكيا بسرعات تفوق السرعات التي توفرها
 LTEالحالية بمئة مــرة ،إذ سيتمتع المستخدم

مجبل األيوب وفؤاد العوضي وأمين تازي وتامر شبل وأنس القيسي وشيماء
النجدي وعبدالعزيز البابطين وتبان تريباثي وعيسى حيدر في لقطة جماعية

بــإنـتــرنــت بـســرعــة مــذهـلــة تـصــل نـظــريــا إل ــى 10
غيغابت في الثانية ،ولذا البد من توفر شبكات
بنطاقات ترددية جديدة ومختلفة لسد هذا الطلب
الواسع على االتصال بشبكة اإلنترنت.
وستستمر  Ooredooباالستثمار في تحسين
وتطوير شبكتها لتقديم أفضل الخدمات لمختلف
الشرائح من العمالء ،وإثراء تجربتهم باستخدام
تكنولوجيا االتصاالت.

فـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـم ــاض ــي
اسـتـكـمــالـهــا ل ـم ـش ــروع تـطــويــر
ش ـب ـك ـت ـهــا ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ــدث
ن ـظــم الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة،
ومضاعفة قدرتها االستيعابية
لـتـحـسـيــن ال ـس ــرع ــات الـمـتــاحــة
لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا .وي ـ ـعـ ــد ه ـ ـ ــذا أح ــد
أكبر المشاريع االستراتيجية
ال ـ ـتـ ــي أنـ ـج ــزتـ ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
زم ــن ق ـيــاســي ،تـمـهـيــدا إلط ــاق
خدمات الجيل الخامس وإعداد
قــواعــد الـبـيــانــات المعلوماتية
لتطبيقات التحول الرقمي لعام
 ،2018والتي سيتميز بها عمالء
أوريدوا لالتصاالت.

الجيل الخامس 5G
الـ ـ ـ ــ 5Gهـ ــي ش ـب ـك ــات ال ـج ـيــل
الخامس من شبكات االتصاالت
الـ ـت ــي س ـت ـحـ ّـســن ب ـش ـكــل كـبـيــر
س ــرع ــة ن ـقــل ال ـب ـي ــان ــات ،ووق ــت
االس ـت ـجــابــة ،وس ـتــوفــر السعة
ال ـك ــاف ـي ــة لـ ـمـ ـلـ ـي ــارات األجـ ـه ــزة
ال ـم ـت ـص ـل ــة بـ ــاإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت .فـمــن
حيث السرعة ،ستكون شبكات
الـجـيــل الـخــامــس أس ــرع بكثير
م ــن األج ـي ــال ال ـســاب ـقــة ،بحيث
سيكون باإلمكان تحميل فيلم
عالي الدقة بأقل من  10ثــوان.
ف ــي عـ ــام  2015حـ ــدد االت ـح ــاد
الدولي لالتصاالت  ITUسرعة
ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت الـ ـجـ ـي ــل
الـ ـخ ــام ــس  5Gب ـش ـكــل مـبــدئــي
وت ـجــري ـبــي اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ،2018
ح ـيــث ت ـقــرر أن ت ـصــل الـســرعــة
إل ــى  10جـيـجــابــت فــي الثانية
(.)Gbps 10

كما أن الميزة الثانية لهذه
الشبكات هي وقت االستجابة،
الذي سيتحسن بشكل ملحوظ
ً
ليبلغ جـ ــزء ا مــن الـثــانـيــة فقط
(  .)millisecond 1وو قـ ـ ــت
االس ـت ـجــابــة هــو الــوقــت ال ــازم
لنقل أصغر جــزء من البيانات
بـ ـي ــن ال ـش ـب ـك ــة وال ـم ـس ـت ـخ ــدم،
ً
وعمليا هو وقت االنتظار منذ
لحظة طلب موقع على اإلنترنت
إل ــى ح ـيــن ظ ـهــور الـصـفـحــة أو
ً
الفيديو على الموقع مثال.
وأه ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض وق ـ ـ ــت
االستجابة تتمثل في أنه كلما
ك ــان وق ــت االس ـت ـجــابــة أق ـصــر،
ازدادت فرصة إطالق تطبيقات
ً
لــم تكن ممكنة تقنيا مــن قبل.
فالتطبيقات في مجال إنترنت
األشـ ـ ـي ـ ــاء كـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ذاتـ ـي ــة
القيادة
تتطلب وقت استجابةٍ
ً
ق ـص ـيــرا ج ـ ــدا ك ــي ت ـت ـفــاعــل مع
اإلشـ ــارات وال ـس ـيــارات األخــرى
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة
إل ــى ت ـعــزيــز تـطـبـيـقــات الــواقــع
االفـ ـت ــراض ــي ،ك ـمــا أن األل ـع ــاب
الـتـفــاعـلـيــة (ال ـت ــي يـشـتــرك بها
ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص)
تحتاج بــاإلضــافــة إلــى الكمية
ا لـهــا ئـلــة مــن تحميل البيانات
وال ـصــور إلــى الـســرعــة فــي نقل
المعلومات عن الحركات التي
يـقــوم بـهــا الع ــب م ــا ،إل ــى باقي
الالعبين بسرعة كبيرة وشبه
فـ ــوريـ ــة ،ل ـت ـك ــون ال ـل ـع ـبــة أق ــرب
إلى الحقيقة ،وعليه ،فستفتح
شبكات الجيل الخامس الباب
أمـ ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ــوالت ه ــائـ ـل ــة ل ـه ــذة
التطبيقات.

لقطة من الفعالية

 ...و«المتحد» يحتفل بالقرقيعان مع األطفال

«التجاري» يساهم في توفير قرقيعان
«الصحة النفسية» و«األمراض السارية» زيارات لمركز الخرافي و«األميري» و«مبارك» بالتعاون مع «لوياك»
س ــاه ــم ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري فــي
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان ل ـم ــرض ــى
م ـس ـت ـش ـفــى األمـ ـ ـ ــراض ال ـس ــاري ــة
ومركز الكويت للصحة النفسية،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـ ـج ـ ــدد مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال هـ ــذه
ً
المبادرة اإلنسانية عهدا قطعه
عـ ـل ــى نـ ـفـ ـس ــه بـ ـمـ ـش ــارك ــة ن ـ ــزالء
مختلف المستشفيات والمراكز
من المرضى فرحة القرقيعان في
شهر رمضان من كل عــام ،وهي
مبادرة تعكس الروح الرمضانية
ال ـغ ـن ـيــة ب ــال ـم ـع ــان ــي ،ف ـض ــا عــن
م ـش ــارك ــة ال ـم ــرض ــى وال ـت ــواص ــل
معهم خالل هذا الشهر المبارك.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أك ـ ـ ــدت
م ـســاعــدة ال ـمــديــر ال ـع ــام  -إدارة
اإلعالن والعالقات العامة أماني
ال ــورع «اهـتـمــام البنك بمشاركة
نـ ـ ـ ـ ــزالء الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ودور
الــرعــايــة الصحية فــي مـثــل هــذه

المناسبات ،بهدف إدخال البهجة
وال ـس ــرور إل ــى نـفــوسـهــم ،ورســم
ال ـب ـس ـمــة ع ـل ــى وج ــوه ـه ــم ب ـهــذه
المناسبات السعيدة».
وك ـش ـف ــت الـ ـ ـ ــورع عـ ــن ح ــرص
إدارة العالقات العامة في البنك
على تنظيم نـشــاطــات وزي ــارات
دوريــة إلــى مستشفيات الكويت
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـن ــاس ـب ــات ،فــي
خطوة تؤكد التزام البنك بواجبه
تجاه المجتمع بمختلف فئاته،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ونـ ـ ـ ــزالء
المستشفيات.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـم ـســاه ـمــة فــي
إط ـ ـ ـ ــار اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدائـ ــم
ومـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ف ــي
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
ً
واإلنـســانـيــة ،وتـعـبـيــرا عــن روح
ال ـم ـش ــارك ــة والـ ـت ــواص ــل م ــع كــل
شـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ف ـض ــا عــن
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سـعــي «ال ـت ـج ــاري» إل ــى تكريس
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ـج ــاه ال ـم ـج ـت ـمــع
ك ـن ـهــج تـتـمـيــز ب ــه أس ـ ــرة ال ـب ـنــك،
وتعمل على تطويره ونشره في
المجتمع.

ً
اسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرارا لـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــامـ ـ ـج ـ ــه
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـش ـهــر
رمضان الكريم ،نظم البنك األهلي
المتحد ،بالتعاون مع «لــويــاك»،
عـ ـ ـ ــدة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات لـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــه إلـ ــى
مستشفى األم ـيــري ،ومستشفى
مبارك ،ومركز الخرافي ألنشطة
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،لـ ـمـ ـش ــارك ــة األط ـ ـفـ ــال
فــرحــة الـقــرقـيـعــان ،وإح ـي ــاء هــذه
الـمـنــاسـبــة الـتــراثـيــة ،جــريــا على
عـ ــادة الـبـنــك واس ـت ـم ــراره الــدائــم
في المشاركة بجميع المبادرات
الخيرية واإلنسانية والمناسبات
االجتماعية والتراثية.
وحــرص البنك مــن خــال هذه
الــزيــارات ،والتي تمت بالتعاون
مـ ـ ــع مـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن مـ ـ ــن م ــؤس ـس ــة
لوياك ،على التواصل مع األطفال
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات

واألط ـ ـفـ ــال ف ــي م ــرك ــز ال ـخ ــراف ــي،
وتـ ـق ــدي ــم الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـه ــداي ــا
والمفاجآت الشيقة لهم ،وتوزيع
ال ـق ــرق ـي ـع ــان ع ـل ـي ـه ــم ،وذل ـ ـ ــك فــي
إطــار برنامج البنك للمسؤولية
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وت ـف ـع ـي ــا لـ ــروح
المشاركة والعطاء التي يشجع
عليها الدين اإلسالمي الحنيف،
فضال عن كونها من أهم سمات
المجتمع الكويتي.
وبهذه المناسبة ،قالت نائبة
المدير العام في البنك المسؤولة
عــن بــرنــامــج الـبـنــك للمسؤولية
االجتماعية سحر دشتي« :سعدنا
ً
كثيرا بلقاء األطفال ،ومشاركتهم
فرحة القرقيعان ،ورسم البسمة
على وجوههم».
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت د شـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أن هـ ـ ــذه
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات ت ـ ــؤك ـ ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار

جانب من الزيارات
حـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى الـ ـت ــواص ــل
مـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واإلنسانية المختلفة في الكويت

والتي تخلق روابط إنسانية بينه
وبين المجتمع الــذي يعمل فيه،
وهـ ــذا بــالـفـعــل م ــا لـمـسـتــه أس ــرة

الـبـنــك بشكل واض ــح فــي نفوس
األط ـ ـفـ ــال وأسـ ــرهـ ــم ع ـن ــد تـقــديــم
القرقيعان لهم.
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فاتن حمامة تواجه ضغط
مشاعر متباينة وتدرك أن
حياتها الشخصية تؤثر
ً
سلبا في فنها.

١٥

الفنان الراحل علي المفيدي،
أحد الفنانين والرواد الذين
وضعوا حجر أساس الفنون
الدرامية واإلبداعية في
الكويت.

١٦
مسك وعنبر

شجرة الدر تنقذ أبا
الحسن الخراساني وغالم
باهر الجمال يعتزل العالم
ويسلك طريق الزهاد.

٢٣

استطاع بدر بورسلي أن يجذب
المشاهد ،بأسلوبه الشائق،
وبكاريزما خاصة تميزه في
محاورة ضيوفه ببرنامج
"مرني".

شاكيرا أحيت حفلها في بلجيكا
بحضور  20ألف شخص
أقــامــت النجمة العالمية شــاكـيــرا ،حفلها
بـمــديـنــة بـلـجـيـكــا ،م ـســاء أمـ ــس ،وذلـ ــك ضمن
جولتها العالمية « ،»El Doradoحيث حضر ما
يقرب من  20ألفا من الجمهور المحب والمتابع
لحفالت شاكيرا الغنائية حول العالم ،ووجهت
شاكيرا الشكر لجمهورها العريض الذي حضر
حفلها ،ونشرت صورة من الحضور الضخم
عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل
االجتماعي «إنستغرام».
وعلقت على الصورة قائلة 20« :ألفا يغنون
مــع بعضهم الـلـيـلــة ،شـكــرا بـلـجـيـكــا» ،والقــت
الـصــورة إعـجــاب اآلالف مــن متابعي النجمة
العالمية على حسابها.
وكانت شاكيرا قد بدأت جولتها الغنائية
األح ــد الماضي بمدينة هــامـبــورغ بألمانيا،
وذلك بعد توقفها لستة أشهر عن الغناء بسبب
سوء حالتها الصحية ،حيث حضر ما يقرب

من  12ألف شخص ،وكــان هناك تفاعل كبير
من أغاني النجمة العالمية والجمهور الذي ظل
متحمسا حتى اللحظات األخيرة من الحفل.
وستفتتح النجمة العالمية مهرجانات
األرز الدولية يوم الجمعة  13يوليو المقبل،
ويتوقع منظمو المهرجان أن يتخطى عدد
حضور حفل االفتتاح الـ  14ألف شخص ،وذلك
بعد غياب سبع سنوات عن آخر حفلة لها في
لبنان عام  ،2011أحيتها في مجمع البيال عند
واجهة بيروت البحرية.
وستحيي شاكيرا ضمن جولتها العالمية
الحفالت التالية 11 :و 14و 16أكتوبر في مدن
مكسيكو سيتي وج ــواداالج ــارا ومونتيري
(ال ـم ـك ـس ـي ــك) 18 ،أكـ ـت ــوب ــر فـ ــي ب ــون ـت ــا كــانــا
(الدومينيكان) 21 ،و 23أكتوبر في مدينتي
ساو باولو وبورتو أليغري (البرازيل) 25 ،و27
أكتوبر في مدينتي بوينس آيرس وروساريو
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(األرجنتين) 30 ،أكتوبر في مدينة سانتياغو
(تـشـيـلــي) 1 ،نــوفـمـبــر فــي مــديـنــة جــوايــاكـيــل
(اإلكـ ــوادور) ،اليوم األخير  3نوفمبر بمدينة
بوغوتا (كولومبيا).
يشار إلى أن شاكيرا بعد تلقيها كثيرا من
ال ــدع ــوات والـحـمــات إلل ـغــاء حفلها الـمـقــررة
إقــام ـتــه  9يــول ـيــو الـمـقـبــل بـمــديـنــةت ــل أبـيـب
بإسرائيل ،استجابت شاكيرا لهذه الدعوات
والحمالت ،على الرغم من بيع مئات التذاكر
خالل األسابيع الماضية.
وك ـ ـ ــان مـ ــن ب ـي ــن ال ــرس ــائ ــل الـ ـت ــي تـلـقـتـهــا
شــاك ـيــرا عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
سـ ــواء م ــن ل ـب ـنــان أو فـلـسـطـيــن أو األردن أو
كــولــوم ـب ـيــا« :ش ــاك ـي ــرا ال ـغ ــي ع ــرض ـ ِـك ف ــي تل
أبـيــب ...العالم يشاهدك» ،و»ال تربطي اسمك
بانتهاكات إسرائيل» ،هذا إضافة إلى هاشتاغ
.#DontEntertainOccupation

صامويل جاكسون

خ ــال رح ـل ــة نـجــومـيـتـهــا ،ب ــاع ــت الـفـنــانــة
ومؤلفة األغاني الحائزة على جوائز غرامي
شاكيرا حوالي  60مليون أسطوانة في أنحاء
العالم ،وحــازت عديدا من الجوائز ،بما فيها
جائزتا غــرامــي ،و 10جوائز غرامي التينية،
وعـ ــدد م ــن ج ــوائ ــز الـمــوسـيـقــى الـعــالـمـيــة،
والموسيقى األميركية وجوائز بيلبورد
الموسيقية .إنها الفنانة الوحيدة
ّ
من أميركا الجنوبية التي احتلت
أغ ـن ـي ـت ـهــا ال ـمــرت ـبــة األول ـ ـ ــى في
الواليات المتحدة األميركية،
وال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــدت أربـ ـ ـ ــع مــن
أغنياتها مبيعات عالية من
بين أكثر  20أغنية عالمية
في العقد الماضي.

لقطة من الفيلم

توم جونز يحتفل بعيد
ميالده الـ 78

جاكسون يتمنى الظهور
في «»Black Panther

« »Avengersيمدد
عرضه في الصين

احتفل النجم العالمي السير توم جونز بعيد
ً
ميالده الـ  ،78ويعد واحدا من أكثر الفنانين
البريطانيين شهرة في العالم ،إذ استطاع أن يقدم
ً
أعماال غنائية مذهلة ،ما زالت عالقة بأذهان عشاق
الموسيقى والغناء ،منها أغنيات "واتس نيو
بوسي كات" التي أنتجت عام  ،1965و"غرين غراس
أوف هوم" التي قدمها عام  ،1966و"دليلة" وهي
من أكثر أغنيات توم جونز المفعمة بالحيوية عام
 ،1968ووصلت إلى المرتبة الثانية في المملكة
ً
المتحدة كذلك أصبح سادس أفضل أغينة مبيعا
في تلك السنة.

قال النجم صامويل جاكسون ،إنه كان يتمنى
الظهور بشخصية "نيك فوري" في فيلم "Black
 ،"Pantherألنه كان "أنسب شخصية" للظهور في
ً
الفيلم ،ولكن لم يحدث هذا لألسف ،مضيفا أنه قد
يحدث هذا في المستقبل ضمن أفالم الشخصية
وقبيلة واكاندا.
تدور أحداث الفيلم عن قصة تشاال ملك "واكاندا"،
الذي يتولى مسؤولية الحكم في المملكة ،ويتحتم
عليه الدفاع عن بالده من التمزق بفعل تدخالت
اﻷعداء داخلها وخارجها ،ويشارك في بطولته
تشادويك بوسيمان ولوبيتا نيونغو.

استطاع فيلم " "Avengers: Infinity Warأن يحصل
على تمديد شهر لفترة عرضه في الصين بسبب
األرباح الهائلة التي حققها هناك.
وهذا التمديد سيساعد الفيلم أكثر من ناحية األرباح،
إذ يحتل اآلن المرتبة الرابعة كأكثر األفالم تحقيقا
لألرباح عالميا في التاريخ بعد " "Avatarو""Titanic
و"."Star Wars
ويروي الفيلم قصة منتقمين وحلفائهم ،يواصلون
حماية العالم من تهديدات كبيرة جدا ويتعامل أحدهم
معها بمفرده ،حيث يظهر «ثانوس» ،وهدفه جمع
األحجار الستة الالنهائية ليبلغ قوة غير محدودة.

جاريد ليتو يؤدي دور المخادع الغريب
األطوار (الجوكر) في فيلم جديد
يؤدي النجم جاريد ليتو ،في فيلم جديد،
واح ــدة مــن أخـطــر الـشـخـصـيــات فــي تــاريــخ
السينما ،والتي قدمها عام  2016في «الفرقة
االنتحارية».
وأف ــادت شــركــة وارن ــر ب ــروس الترفيهية
المنتجة للعمل بأن إنتاج فيلم للجوكر يمثل
تــوجـهــا مستقبليا نـحــو إب ــراز شخصيات
شريرة بأعمال منفصلة وقصص تفصيلية.
وت ــدور أح ــداث الفيلم المنتظر للجوكر
في ثمانينيات القرن الماضي ،وسيتناول
تـفــاصـيــل م ــن ح ـيــاة الـشـخـصـيــة الـمـتـفــردة
باإلجرام لم يتم عرضها في األفالم السابقة.
وتـبــدأ الـشــركــة بتصوير «الـجــوكــر» بعد

االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ت ـص ــوي ــر الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي مــن
فيلم الـفــانـتــازيــا والـخـيــال العلمي «الـفــرقــة
االنتحارية».
وأعلنت الشركة تعاونها مع تود فيلبس
مخرج سلسلة أفالم «هانغ أوفر» للعمل على
قصة مستقلة بفيلم سينمائي لشخصية
الجوكر ،وأنه لن يؤثر على فرص ليتو ألدائه
الـشـخـصـيــة فــي ال ـجــزء ال ـثــانــي مــن «الـفــرقــة
االنتحارية» ،أو حتى بعمل مستقل.
وت ــداول ــت أوس ــاط «هــول ـيــوود» شائعات
قبل أشهر ،عن تفاوض «وارنــر بــروس» مع
النجم ليوناردو ديكابريو ألداء الشخصية،
وأنـهــا استخدمت الـمـخــرج الشهير مارتن

جاريد ليتو (يمين) مع نجوم «الفرقة االنتحارية»

سكورسيزي كوسيط للتفاوض ،باعتباره
منتجا تنفيذيا للمشروع بجانب إشرافه
على الفيلم.
والـجــوكــر شخصية خيالية شــريــرة في
القصص المصورة من تأليف كل من جيري
روبنسون وبيل فينغر وبوب كين ،وكان أول
ظهور لها في عام .1940
ويظهر الجوكر فــي القصص المصورة
بـصــورة مـجــرم خبير ،لكن السينما قدمت
أكـثــر مــن ص ــورة ل ــه ،فـهــو أحـيــانــا المريض
ن ـف ـس ـيــا ال ــذك ــي جـ ــدا ذو الـ ـح ــس ال ـف ـكــاهــي
السادي ،أو المخادع غريب األطوار.
وهناك عدة حكايات مختلفة تحكي عن

أصل الشخصية المثيرة ،وأكثرها شيوعا
ما صورته سقط في خزان نفايات كيميائية
بـيـضــت ج ـل ــده وح ــول ــت ش ـع ــره إلـ ــى ال ـلــون
األخضر وشفتيه إلى األحمر الالمع ،معطية
إياه مظهر مهرج.
لعب دور الجوكر في السينما والتلفزيون
كــل مــن سـيــزار رومـيــرو فــي سلسلة باتمان
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،وجـ ــاك نـيـكـلـســون ف ــي فيلم
بــات ـمــان الـ ــذي أخ ــرج ــه تـيــم ب ــرت ــون ،وهـيــث
لـيــدجــر فــي فـيـلــم ف ــارس ال ـظ ــام ،وه ــو أداء
أكسب ليدجر بعد وفــاتــه جــائــزة األوسـكــار
ألفضل ممثل مساعد.
وفي أفالم الرسوم المتحركة قدم الصوت
لشخصية الجوكر ،كل من الري ستورتش
وفرانك ويلكر ومــارك هاميل وكيفن مايكل
ريتشاردسون وجيف بينيتوكوري برتون
وجون دي ماجيو.
يذكر أن جــاريــد ليتو ،ممثل وموسيقي
ومغن وكاتب أغــان أميركي .برز ليتو على
ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة ب ـعــد ل ـع ـبــه ل ـ ــدور غـ ــوردن
كاتاالنو في دراما المراهقين My So-Called
 Lifeمــن  1994حـتــى  .1995ويشتهر بأنه
الـمـغـنــي الــرئ ـيــس ف ــي ف ــرق ــة ال ـ ــروك الـبــديــل
.Seconds
to Mars 30
ّ
في عام  2000مثل ليتو دور البطولة في
فيلم  American Psychoمــن إخ ــراج مــاري
هارون وبطولة كريستيان بيل ،إضافة إلى
فيلم  Requiem for a Dreamمــن إخ ــراج
داري ــن آرونـفـسـكــي .وف ــي ع ــام  2014حصل
ليتو على جــائــزة األوسـكــار عــن فئة أفضل
ممثل مساعد لدوره كامرأة متحولة جنسيا
في فيلم  Dallas Buyers Clubوهو من إنتاج
عام .2013
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فاتن حمامة ...العقاب
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ً
عادت فاتن حمامة إلى القاهرة ،وانهالت عليها العروض مجددا ،غير أنها لم تجد فيها أي جديد ،ولم يحرك أي منها الممثلة في داخلها ،فراحت
عليها ،حتى ًانتشرت إشاعة في الوسط الفني ،مفادها أن فاتن حمامة ترفض األفالم كافة .من ثم ،صار كل منتج أو مخرج يفكر
ترفض كل ما يعرض
ً
مرتين قبل أن يقترح مشروعا جديدا على النجمة.
القاهرة – ماهر زهدي

وحيد فريد يطالب
فاتن بقبول أفضل
ما يعرض عليها
كي ال ينساها
المخرجون

«دعني لولدي»
فيلم مصري-
إيطالي يجمع بين
فاتن وعبد الحليم
وأحمد رمزي

فـ ــاض ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ب ــأخ ـب ــار ت ـقــول
إن فــاتــن حمامة رفـضــت هــذا الفيلم وذاك
وغيرهما ،فقرر مدير التصوير الحاج وحيد
ً
فريد أن يضع معها حدا لهذا الموضوع:
* تقصد إيه؟
= أق ـص ــد أن الـمـنـتـجـيــن ب ـق ــوا يـخــافــوا
ي ـعــرضــوا عـلـيــك األفـ ــام لـتــرفـضـيـهــا .وأي
فنانة تعرف أن فاتن حمامة رفضت الفيلم
تخاف تعمله.
* طــب أعـمــل إيــه إذا كــل الـلــي بيتعرض
عليها مش القيه فيه حاجة كويسه.
= وال هــاتــاقــي ط ــول مــا ان ــت مستنيه
الـفـيـلــم ال ـلــي فــي دمــاغــك ل ــوح ــدك .مافيش
قدامك غير حل واحد!
* إيه هو؟
ّ
أكـ ــد وح ـي ــد ف ــري ــد ل ـفــاتــن ح ـمــامــة أن
عـلـيـهــا أن تـنـتـقــي األف ـض ــل م ــن بـيــن ما
يعرض عليها ،ليس كي تعمل فحسب،
ً
بل المهم أال تبتعد كثيرا عن جمهورها،
الــذي ال يــزال ينتظر منها الكثير ،ومن
المؤكد أنها ستجد ما تحلم به من أدوار
تسعى إلى تقديمها.
رغ ــم ع ــدم رض ــا فــاتــن ع ــن ال ـع ـمــل بـهــذا
األس ـلــوب ،فإنها وج ــدت الحكمة فــي كالم
ً
وحـ ـي ــد ف ــري ــد ،وواف ـ ـقـ ــت فـ ـ ــورا ع ـل ــى فـيـلــم
عرضه عليها المنتج حلمي رفلة بعنوان
«االعتراف» ،قصة وسيناريو يوسف جوهر
وحواره ،وإخراج سعد عرفة ،إلى جانب كل
من يحيى شاهين ومديحة يسري ،وصالح
م ـن ـصــور ،والـمـمـثــل ال ـشــاب ج ــال عيسى،
لتبدأ في تصويره ،في الوقت الذي عاد فيه
ً
عمر الشريف إلى القاهرة وفقا لتعاقده مع
ً
المنتج حلمي رفلة أيضا.
انتهز الـشــريــف فــرصــة فـتــرة التحضير
ل ـف ـي ـلــم ج ــدي ــد كـ ــان ت ـعــاقــد ع ـل ـيــه ب ـع ـنــوان
«دكـتــور جيفاجو» مع المخرج ديفيد لي،
ً
وهي تقريبا ستة أشهر ،وعاد إلى القاهرة
ً
لتصوير فيلمه مع رفلة ،خصوصا بعدما
لمس اجتهاد األخـيــر لصناعة عمل يليق
باسم النجم وحجمه على مستوى العالم.
ً
ً
ّ
أعد رفلة إنتاجا ضخما لفيلم تاريخي
عن مرحلة حكم المماليك في مصر ،كتب
له القصة الكاتب نيروز عبد الملك ،بعنوان
«المماليك» ،وتولى السيناريو عبد الحي
أديـ ــب ،وال ـح ــوار مـحـمــد مصطفى ســامــي،
واإلخ ــراج عاطف سالم ،الــذي حــرص على
حشد عدد كبير من النجوم إلى جانب عمر
الشريف ،من بينهم عماد حمدي ،وحسين
ري ـ ــاض ،وف ــاخ ــر ف ــاخ ــر ،وصـ ــاح جــاهـيــن،
وأمينة رزق ،وصالح نظمي ،وعدد آخر من
الفنانين ،إضافة إلى الفنانة الشابة نبيلة
عبيد ،التي كــان اكتشفها المخرج عاطف
سالم ،وتزوجها قبل أكثر من عام ،ليقدمها
في دور البطولة أمام عمر.
رغم ضخامة اإلنتاج والمعارك الحربية
ً
ب ـ ــه ،ل ــم ي ـس ـت ـغــرق ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم وق ـت ــا
ً
طويال ،ومــا إن انتهى الشريف منه ،حتى
غ ــادر مصر للحاق بـبــدء تصوير «دكـتــور
جـيـفــاجــو» ،لـيـعــرض «الـمـمــالـيــك» ويحقق
ً
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا ،خـصــوصــا بـعــدمــا استغل
ً
المنتج اسم الشريف في الدعاية ،مشيرا إلى
أنه فيلم العودة للنجم العالمي.
سافر الشريف عقب االنتهاء من تصوير
ً
«الـمـمــالـيــك» وكــانــت فــاتــن ب ــدأت فيلما من
إن ـت ــاج رم ـس ـيــس نـجـيــب ب ـع ـنــوان «حـكــايــة

العمر كله» ،قصة وسيناريو حلمي حليم
وإخ ــراج ــه ،وح ــوار محمد أب ــو سـيــف ،إلــى
جانب كل من فريد األطرش ،وأحمد رمزي،
ول ـي ـل ــى ف ـ ـ ــوزي ،وال ـم ـط ــرب ــة م ـه ــا ص ـب ــري.
ليعرض الفيلمان «اعتراف» و{حكاية العمر
كله» في زمن متقارب ،وتصدم فاتن بفشل
ً
األول جماهيريا ،وكانت صدمتها أكبر في
«حكاية العمر كله» رغم النجاح الجماهيري
الكبير الذي حققه.

حرص فني
أص ـ ــاب ال ـن ـج ــاح ال ـج ـم ــاه ـي ــري الـكـبـيــر
الذي حققه «حكاية العمر كله» فاتن بقلق
بالغ ،عندما الحظت أن أكبر سبب إلقبال
الجمهور على العمل وجود المطرب الكبير
ً
فريد األطرش بطال فيه ،ورغبة الجمهور في
سماع صوته وأغانيه.
ً
ً
من ثــم ،لم يكن النجاح تعبيرا حقيقيا
عــن مـضـمــون الـعـمــل ،أو دورهـ ــا ف ـيــه ،كما
اعتاد منها جمهورها في أفالمها ،سواء
ً
ّأدت أدوارا تـعـجـبــه و ي ـل ـتــف ح ــو ل ـه ــا ،أو
حـتــى يختلف عليها ويـنـتـقــدهــا ،ويــوجــه
اللوم إليها .لكن أن يدخل الجمهور الفيلم
وي ـخــرج وه ــو ي ـ ّ
ـردد أغــانــي فــريــد األط ــرش
ودوره فــي مرحلة اللهو واالسـتـهـتــار ،ثم
الجدية والعمل ،وتضحيته من أجل حبيبته
وشقيقه ،فهذا يعني أن أية فنانة أخرى كان
بإمكانها أن تؤدي الدور نفسه.
ل ــم ت ـك ــن ف ــات ــن ض ــد أن ي ـن ـجــح الـفـيـلــم
ً
ألسباب عدة ،لكن مهم جدا بالنسبة إليها،
أن تكون هي واحــدة منها ،وليست مجرد
أنثى أو جه جميل على الشاشة ،ألنها لم
تعتد ذلك في تاريخها كله منذ أن شاركت
طفلة في «يوم سعيد» مرورا بكل ما قدمت
ً
ً
على الشاشة ،وهــو ما يعد مــؤشــرا خطرا
يجب أن تلتفت إليه في اختياراتها المقبلة.
رغـ ــم الـ ـن ــاق ــوس ال ـ ــذي دق ف ــي رأس ـه ــا،
والضوء األحمر الذي أنار في داخلها ،قررت
فاتن عدم التراجع عن استمرارها في العمل،
ً
وعــدم العودة للجلوس في بيتها انتظارا
لنوع األفالم التي تتمناها.
ً
نفذت قــرارهــا فــورا وقبلت عــرض مدير
التصور الحاج وحيد فريد حول فيلم «شيء
في حياتي» مع المخرج هنري بركات ،من
إنتاج منير حلمي رفلة ،واقتبسه يوسف
ال ـس ـبــاعــي ع ــن ال ـف ـي ـلــم ال ـبــري ـطــانــي Brief
 Encounterأو “لـقــاء قصير” ،الــذي أنتج
في عام  ،1945ورشح لثالث جوائز أوسكار.
ش ــارك فــاتــن بطولة «ش ــيء فــي حياتي»
الممثل الشاب إيهاب نافع ،ضابط القوات
الـجــويــة بالجيش الـمـصــري ،وال ــذي ُسـ ِّـرح
قبل سنوات ليتجه إلى التمثيل ،ومعهما
عدلي كاسب ،وسمير صبري ،وملك الجمل.
ب ــدأت فــاتــن تـصــويــر الـفـيـلــم ،غـيــر أنـهــا
ذات يـ ــوم ،وم ــن خ ــال ب ـعــض الـتـعــديــات
التي يجريها يوسف السباعي مع هنري
ب ــرك ــات ،وبــرغ ـب ـت ـهــا ،بـ ــدأت تـكـتـشــف أنـهــا
تسير في اتجاه سيصل بها إلى مضمون
فيلم «نـهــر ال ـحــب» نفسه إل ــى جــانــب عمر
الـشــريــف ،لكن بمعالجة مختلفة :الزوجة
التي ترتبط برجل يكبرها في السن ،تعيش
معه تعاسة زوجية ،إلى أن تلتقي بفارس
األحالم ،فتتغير نظرتها إلى الحياة ،بعد أن
تقع في الحب ،وتكون على حافة «الخطيئة»
وتدفعها الظروف لتكون امرأة «خائنة» .من

ثم ،اجتهدت مع يوسف السباعي وهنري
بركات لتغيير النهاية ،إذ تضحي الحبيبة
بـحـبـهــا مــن أج ــل اس ـت ـمــراريــة حـيــاتـهــا مع
زوجها وأوالدها .ورغم التغيرات كافة التي
اجتهدت لوضعها في الفيلم ،ورغم أهمية
الدور بالنسبة إليها باعتباره محور العمل،
لم يحقق الفيلم النجاح الذي توقعته فاتن،
وانصرف عنه الجمهور بشكل واضح.
ً
بدا واضحا أن النجمة أصيبت بإحباط
كبير ،وسيطرت عليها حالة من االضطراب،
لم تؤثر في حياتها الخاصة فحسب ،بل
ً
في اختياراتها الفنية أيضا ،وهو ما ظهر
في أعمالها األخيرة ،التي شعرت خاللها
بابتعاد الجمهور عنها .ولم يكن تخمين
السبب يحتاج إلى عناء شديد ،فمن المؤكد
أن ـهــا حــالــة ع ــدم االس ـت ـقــرار األسـ ــري الـتــي
تعيشها ،واللقاء مع زوجها عمر الشريف،
الذي يتم كزميلين في مهرجان سينمائي،
أو عبر زيارة خاطفة ،من القاهرة إلى لندن
ً
أو العكس .وكانت فاتن هي المبادرة غالبا،
ً
ً
ألن الشريف كان مشغوال دائما ،لدرجة أنه
أصبح أشبه برجال األعمال الذين يتنقلون
مــن بلد إلــى آخ ــر ،ومــن مدينة إلــى أخــرى،
ً
ً
فيبدو دائما مرهقا ومنهكا إلى حد كبير،
عيناه أضناهما السهر ،ألنه ال يكاد ينام
ً
أكثر من أربع ساعات يوميا ،ليس بسبب
ً
عمله أكثر من  20ساعة يوميا بالتأكيد.
لكنه كان يحاول إلى جانب عمله ،أن يقتل
كل لحظة فراغ يكون فيها بمفرده ،فاتجه
إلى لعب «الــورق» ...حتى استطاع المخرج
الـعــالـمــي ديـفـيــد ل ــي أن يـعـيــد إل ـيــه بعض
توازنه عندما منحه الفرصة الثانية بعد
«لورانس العرب» ليؤدي بطولة فيلم «دكتور
جيفاجو» رغم معارضة معظم السينمائيين
والشركة المنتجة «مترو غولدن ماير» لمنح
الشريف هذا الــدور ،بل وسخر منه النقاد
ألن ــه يــريــد إس ـنــاد دور شــاعــر روس ــي إلــى
ممثل عربي.
غ ـي ــر أن دي ـف ـي ــد ل ــي ص ـ ّـم ــم ع ـل ــى رأيـ ــه،
وتحدى اآلراء المعارضة ،ومنح الشريف
ً
ال ـ ــدور ،وبـ ــدأ األخ ـي ــر ت ـص ــوي ــره ف ـع ــا ،ثم
أرس ــل إل ــى فــاتــن لتلحق بــه هــي وابنهما
طــارق إلــى إسبانيا ،لكنها قبل أن تسافر
إلى مدريد ،وجدت المنتج رمسيس يطلب
منها استكمال الفيلم الذي بدأت تصويره
م ــن إخ ــراج ــه ،مـنــذ م ــا ي ـقــرب م ــن الـعــامـيــن
ولم يكتمل.

فيلم لم يكتمل
عرض عليها رمسيس نجيب القصة
الـقـصـيــرة «دعـنــي لــولــدي» الـتــي كتبها
إح ـس ــان عـبــد ال ـق ــدوس ف ــي ع ــام .1955
وك ــان اش ـتــراهــا مـنــه رمـسـيــس فــي عــام
 ،1957وات ـفــق مــع يــوســف عيسى على
أن يكتب لها السيناريو والـحــوار ،وأن
يتولى إخراجها صالح أبو سيف ،وأن
تقوم بدور البطولة ليلى مراد ،وتعود
بها إلى الشاشة بعدما انقطعت عنها
خمس سنوات .غير أن يوسف عيسى ،لم
يكتب ،وانشغل صالح أبو سيف بإخراج
أربعة أفالم ،وفي الوقت نفسه ،زاد وزن
ليلى م ــراد ،وفـقــدت حماستها للعودة
إلى السينما رغم أن الدور كان يناسب
سنها ،وطوي المشروع فترة.
عاد المشروع إلى الواجهة في عام
 1963حين اتفق المنتج صبحي فرحات
مــع رمـسـيــس عـلــى أن ينفذ الـفـكــرة من
إخراجه هو ،واتفق األخير مع إحسان
عبد القدوس على أن يكتب هو الحوار،
فيما يتولى السيناريو السيناريست
المعروف جورج بروسبري .أما اإلنتاج
فيكون بــاالشـتــراك مــع إيطاليا ،ويقدم
الـعـمــل ف ــي نـسـخـتـيــن ،األولـ ــى مصرية
مــع فـنــانـيــن مـصــريـيــن بـعـنــوان «دعـنــي
لــولــدي» ،والثانية إيطالية مــع فنانين
إي ـطــال ـي ـيــن ب ـع ـن ــوان «س ـب ـع ــة أيـ ـ ــام فــي
الجنة» ،إذ تدور قصة حب في البندقية
لمدة سبعة أيام.
وتقرر أن يقوم عبد الحليم بدور نجم
سينمائي مصري يذهب إلى مهرجان
«البندقية السينمائي ا لــدو لــي» ومعه
صحافي يجسد دوره أحمد رمزي يقع
فــي غــرام نجمة حسناء تجسد دورهــا

فيلم {بين االطالل} مع عماد حمدي 1959
رفضت فاتن في البداية ألنها ال
تريد لطارق أن يشعر بأنه كبر قبل
األوان ،وعارضت قرار الشريف ،مثلما
سبق وعارضت عز الدين ذو الفقار ،عندما
قرر أن تشارك ابنتهما نادية في فيلم «موعد
مع السعادة».
ً
غير أن الشريف أخبرها بأنه اتفق فعال على
األم ــر ،وال مـجــال لـلـتــراجــع .فـلــم يـكــن أمــامـهــا ســوى
الموافقة ،بشرط أال يكررها وأال يرى طارق نفسه على
شاشة السينما ،على األقل وهو في هذه المرحلة العمرية،
فهي ال تريده أن يشعر بأنه مشهور كي ال يهمل دراسته.
وافق الشريف على شرطها ،وما كاد طارق ينتهي من
تمثيل دوره حتى عادت به فاتن بسرعة إلى القاهرة.
ـارق ،كــذلــك
انـتـهــى تـصــويــر الـفـيـلــم ،ون ـجــح طـ ـ ِّ
ال ـشــريــف بـشـكــل رائ ـ ــع ،ح ـتــى أن ــه ُرش ـ ــح عنه
لـجــائــزة «أوس ـك ــار أفـضــل مـمـثــل» ،ليعرف
ً
طعم النجاح والتألق مـجــددا .عندئذ،
ب ــدأ يـسـيـطــر عـلـيــه إح ـس ــاس دائ ــم
بــال ـخــوف م ــن ال ـف ـشــل ،وه ــو ما
ً
شعرت به فاتن أيضا ،بعدما

فاتن حمامة

الشريف ّ
يصر على
مشاركة طارق
في فيلم «دكتور
جيفاجو» وفاتن
تعترض

فاتن تعيد
حساباتها
إلحساسها
بأن حياتها
الشخصية تؤثر
في فنها

فاتن حمامة ،وتقع هي في حيرة بين
حبها البنها وحبها الجديد.
عندما قـ ّـرر رمسيس نجيب أن يبدأ
بمشاهد النجم المصري فــي إيطاليا
حيث يحضر أحد المهرجانات العالمية،
ً
ً
وجد أن مشهدا واحدا سيتكلف  30ألف
جنيه ،وهو رقم أكبر من ميزانية الفيلم
بأكمله .وب ـجــرأة كبيرة منه ومــن عبد
الحليم حــافــظ ،استغال فــرصــة انعقاد
المهرجان نفسه لتصوير المشهد الذي
يضم النجم المصري.
ليلة افتتاح المهرجان ،تـ ّـم تصوير
المشهد بنجاح كبير ،بمساعدة فريق
مصورين من التلفزيون األميركي ،فبدا
بـعــد ال ـمــون ـتــاج أن الـنـجـمــة اإليـطــالـيــة
جـ ـيـ ـن ــا ل ـ ــول ـ ــو ب ــريـ ـجـ ـي ــدا تـ ـحـ ـي ــي هــي
وبعض النجوم العالميين عبد الحليم،
وي ـص ـف ـقــون ل ــه ،وه ــو ب ـ ــدوره ي ــرد لهم
التحية.
ب ـع ــده ــا ت ــوق ــف ال ـف ـي ـلــم ب ـس ـبــب حــالــة
العندليب األسمر الصحية ،فعاد كل من
فاتن وأحمد رمزي لالنشغال بأعمالهما.
ّ
امتد التوقف نحو عامين ،ليعاود المخرج
وال ـم ـن ـتــج رم ـس ـيــس نـجـيــب الـتـفـكـيــر في
استكمال المشروع في عام  ،1965وسافر
النجوم الثالثة فاتن وعبد الحليم ورمزي،
وم ـع ـهــم ال ـف ـنــان الـك ـب ـيــر ي ــوس ــف وه ـبــي،
الـمـشــارك فــي الـبـطــولــة ،إل ــى إيـطــالـيــا مع
فريق العمل ،بعدما اختار المخرج بعض
ش ــوارع مــديـنــة الـبـنــدقـيــة الـتــي تتخللها
«الـجـنــادل» لتصوير مشاهد عــدة ،بدأها
بمشهد غرامي يجمع بين فاتن ورمزي،
وينتهي بقبلة اسـتـغــرق تـصــويــرهــا 10
ساعات كاملة ،بل إن اإلعداد لتصويرها
ً
ً
استغرق أسبوعا كامال ،بعدما
ً
ً
أمـضــى نـحــو  40عــامــا وفنيا
خمسة أيــام في تثبيت القواعد
الخشبية ا لـتــي ر كـبــت عليها
م ـص ــاب ـي ــح اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة ال ـت ــي
حولت ليل تلك المنطقة إلى
نهار .وقف المصور اإليطالي
«ال ـ ـ ــدو» ي ـع ـطــي تـعـلـيـمــاتــه
لـمـســاعــديــه ،ورمسيس
نـ ـجـ ـي ــب يـ ـتـ ـف ــق م ــع
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــده أن ـ ـ ـ ـ ــور
الـشـنــاوي على اللقطة
والـ ـ ـح ـ ــوار ،ث ــم بـ ــدأ تـصــويــر
ال ـم ـش ـه ــد ل ـت ــأت ــي فـ ــي ن ـهــاي ـتــه
«ال ـق ـب ـلــة» وح ـيــن ق ــال نجيب

«س ـتــوب» ،قفز المصور اإليـطــالــي «ال ــدو»
من مكانه ،وصرخ:
ً
 عظيم ...عظيم جدا.وسـ ـمـ ـع ــت فـ ــاتـ ــن أحـ ـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
اإلي ـط ــال ـي ـي ــن ،ال ـ ــذي حـ ــرص ع ـلــى حـضــور
ً
التصوير ،وهو يهمس قائال:
= م ــا هـ ــذا؟ تـ ـص ـ ّـورت أن هـ ــؤالء الــذيــن
ً
ً
جاؤوا من أفريقيا سيأخذون وقتا طويال
كي يتعلموا األداء المتقن.
رغـ ــم إعـ ـج ــاب ف ــري ــق ال ـع ـم ــل اإلي ـط ــال ــي
الشديد بأداء الفريق المصري ،فإنهم ذهلوا
حـيــن سـمـعــوا الـمـخــرج المنتج رمسيس،
يطلب إعادة المشهد ،ووصلت اإلعادات إلى
أكثر من ثماني مرات ،لتخرج بعده الصحف
اإليطالية ،وتكتب في صفحاتها الفنية:
«أدى الـ ـفـ ـن ــان ــون ال ـ ـعـ ــرب دوره ـ ـ ـ ــم فــي
النسخة المصرية من فيلم «سبعة أيام في
الجنة» بطريقة نالت إعجاب كل الفنانين
اإليـطــالـيـيــن الــذيــن لــم يـتــوقـعــوا أن يكون
الممثلون العرب على هذه الدرجة من سرعة
الخاطر وال ـقــدرة على ضبط الحركة إزاء
الكاميرا ومعرفة مواقعهم في كل مشهد من
المشاهد .أما الممثلة العربية فاتن حمامة،
فهي بال شك «أودري هيبورن» الشرق».
ً
وراح ــت أخـبــار الفيلم تنشر يــومــا بعد
ي ــوم ،وتـتـصــدر صــور فــاتــن حـمــامــة وعبد
الحليم وأحمد رمزي ويوسف وهبي ،معظم
الصحف اإليطالية.
ان ـت ـهــت فــاتــن م ــن ت ـصــويــر مـشــاهــدهــا،
ً
واتجهت فــورا إلى مدريد ،غير أنها ما إن
وصلت حتى فوجئت بأن الشريف قرر أن
يقوم ابنهما طارق بأول دور سينمائي له
فــي حياته ،إذ رشحه ليجسد شخصيته
ً
طفال ضمن «دكتور جيفاجو».

فاتن تعيش تحت
ضغط مشاعر
متباينة ويتصارع
في داخلها اليأس
مع األمل

قلق وترقب
عاشت السنوات الـثــاث الماضية ،منذ سفر الشريف ،تحت
ضغط مشاعر متباينة ،حافلة باالنفعاالت ،إذ راح يتصارع في
داخلها اليأس مع األمل ،تقتلها نظرات الشفقة ،مثلما تقتلها
نظرات الشماتة في أعين بعض من حولها ،حتى تحول الهمس
ً
إلى ضجيج في أذنيها وعقلها وقلبها ،خصوصا مع تزايد
اإلشاعات حول عالقات الشريف الغرامية ،التي كانت تنشرها
الـصـحــف الـعــالـمـيــة ،وي ـت ـطــوع الـبـعــض لـتــرجـمـتـهــا ونـشــرهــا
في الصحف والمجالت العربية .حتى بات تحليها بالصبر
ً
والدفاع عنه ،نوعا من العبث ،وزادت الطين بلة إشاعة الحب
الجديدة التي انتشرت أخبارها كالنار في الهشيم ،ليس بين
زوجها وبين إحدى جميالت السينما العالمية ،بل سكرتيرته
«كارولين فيفر».
أصبح لدى فاتن يقين بأن االضطرابات التي تعيشها في
حياتها الشخصية ،تؤثر بشكل كبير في اختياراتها الفنية،
ف ـقــررت أن تـتــوقــف لتعيد حـســابــاتـهــا ،مـهـمــا كـثــرت نصائح
المحيطين بها والمقربين إليها ،باالستمرار في العمل ،بغض
النظر عن المضمون ،إلى أن يأتي ما تتمناه .وسيطر عليها
إحساسان ،أحدهما يطالبها بأن تتوقف عن قبول أي أعمال
إلى أن تعثر على ما تريده ،حتى لو أنتجته بنفسها ،واآلخر
ً
بأن تبتعد تماما بالسفر إلى لندن ،وتكون ضربت عصفورين

ً
بحجر واح ــد :أوال ،كــي ال تقع تحت ضـغــوط وإلـحــاح بعض
األصدقاء والمقربين ،وتضطر إلى الرضوخ إللحاحهم وقبول
ً
ً
ما ال ترضى عنه .وثانيا ،لقضاء فترة طويلة نسبيا مع زوجها
الشريف وتكون إلى جواره لقطع األلسنة كافة.
فيما كانت فاتن تفكر في السفر ،جاءها اتصال هاتفي من
الكاتب والسيناريست سعد الدين وهبة ،رئيس مجلس إدارة
الشركة العامة لإلنتاج السينمائي العربي «فيلمنتاج» ،والذي
سبق وكتب لها سيناريو وحوار فيلم «الحرام» ،غير أنه لم يكن
ً
ً
يريدها ليعرض عليها فيلما من تأليفه ،بل لتقدم فيلما من
إنتاج الشركة التي يرأسها ،وعليها أن تختار الرواية المناسبة
للمؤلف الذي تريد .أرادت االعتذار إليه بلطف ،لكنه أصر على
ً
أن تقدم فيلما للشركة ،فطلبت منه فرصة للتفكير.
وسط حالة التفكير وإعادة الحسابات التي كانت تقوم بها
فاتن مع نفسها ،وجدت فجأة أحد ضباط األمن يطلب زيارتها
في منزلها ،وألنه لم يفصح عن سبب الزيارة المفاجئة والملحة،
لدرجة أنه ّ
حدد بنفسه الموعد في اليوم نفسه الذي هاتفها
فيه ،راحت فاتن تخمن سبب الزيارة!

البقية في الحلقة المقبلة
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توابل ةديرجلا

أوتار

علي المفيدي ...الفنان الشامل وملك الميكروفون اإلذاعي
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درس عند المال مرشد وانتقل بعدها إلى المدرسة المباركية
ً
يعتبر الفنان الكبير الراحل علي المفيدي واحدا من أعمدة الفن واإلعالم ،الذين
اإلبداعية المتميزة ،والتي
أثروا المكتبة الفنية الخليجية والكويتية بكثير من األعمال
ً
الفنية
والحركة
،
خصوصا
تركت بصمات واضحة في مسيرة الحركة الفنية بالكويت
ً ً
الخليجية بصفة عامة ،وقدم الفنان القدير على مدى أكثر من أربعة عقود مشوارا فنيا
ً
ً
متنوعا وشامال في اإلذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما.
سيظل المفيدي مدرسة خاصة تنهل منها األجيال ،فكم من نجوم تألألت في
سماء الفن واإلعالم بفضل علمه ،ومنذ عانقت حنجرته ميكروفون اإلذاعة ،انطلق
ً
منها نحو آفاق التقديم والتمثيل ،وكان كل من يعاني خلال في اللغة العربية يلجأ
ّ
على الفور إلى «ملك الميكروفون» المفيدي ليشكل له الكلمات ،ويعلمه
فادي عبدالله

ولد عام 1937
في شرق
وعاش وترعرع
في القبلة

كيفية نطقها السليم ،واستعان به المعهد العالي للفنون المسرحية ّ
ليدرس مواد
اإللقاء ،واللغة العربية ،واإلذاعة.
قدم شخصيات خالدة ،الساحر «شبروح» ،و«قحطه» ،و«حنظل» في مسلسالت
إذاعية ذات بصمة،
الشاطر حسن ،ودرب الزلق ،وخالتي قماشة على التوالي ،وبرامج ً
كـ «نجوم القمة» ،ونافذة على التاريخ ،والكويت كلمة السالم ،وأدوارا سجلت في
تاريخ الحركة المسرحية عبر أعمال كثيرة بينها «حامي الديار» ،و«هالو دوللي»،
و«بخور أم جاسم».
ّ
على مدى أربع حلقات ،نسلط الضوء على سيرة حياته ،وبعض المحطات من مشواره
الفني الثري.
ً
وإخراجها وتمثيلها أيضا،
ورغم أن معظم الحاضرين
كانوا من اإلنكليز واألجانب،
ال يعرفون اللغة العربية إال
الـقـلـيــل مـنـهــا ،فــإنـهــم كــانــوا
يضحكون من طريقة األداء
والحركة.
والالفت هنا أن التمثيلية
الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا ال ـم ـف ـي ــدي مــع
زمـ ـ ـ ـ ــاء لـ ـ ــه بـ ــال ـ ـبـ ــريـ ــد ك ــان ــت
تناقش قضية ارتباط أولياء
األم ــور بـمـســؤولــي الـمــدرســة،
حـ ـي ــث ق ـ ـ ــدم الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي ف ـي ـهــا
شخصية أحــد أول ـيــاء األمــور
الــذيــن ال يتجاوبون مــع إدارة
الـ ـم ــدرس ــة ،م ــا ف ـ ّـج ــر الـضـحــك
وانتزع الضحكات من المواقف
وال ـم ـفــارقــات ،وه ــو األم ــر الــذي
ي ـك ـشــف ع ــن ن ـب ــاه ــة ال ـم ـف ـيــدي
ومناقشته لقضية اجتماعية
جــادة في قالب كوميدي ،وهو
ما طرحه في أكثر من عمل فني
له فيما بعد.

إن تـ ـج ــرب ــة الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـيــر
الراحل علي المفيدي تستحق أن
تــروى وتسجل ألكثر من سبب،
ً
بعضها يرتبط بكونه واحدا من
الفنانين والرواد الذين وضعوا
حـجــر أس ــاس الـفـنــون الــدرامـيــة
واإلبداعية في الكويت ،ومهدوا
الطريق لألجيال التالية ،إضافة
إل ــى تـعــدد الـمـجــاالت اإلبــداعـيــة
التي أبــدع وش ــارك فيها الفنان
علي المفيدي ،و تــر كــه بصمات
واض ـحــة فــي كــل م ـجــال ،وأق ــوى
سـبــب ألهـمـيــة تـسـجـيــل تجربة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي يـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ــي
ال ـن ـمــوذج ال ــذي يـقــدمــه بوصفه
ً
ً
فنانا شامال خاض كل المجاالت
ً
الفنية ،وظل وفيا لفنه حتى آخر
أيام عمره.

سيرة ذاتية

توفي والده
قبل والدته
بشهر وأخوال
أمه تولوا
رعايته

عمل في إدارة
ً
البريد ساعيا
ً
وتدرج وصوال
إلى مفتش
على الفروع

اسـ ــم ال ـف ـن ــان ع ـل ــي ال ـم ـف ـيــدي
بالكامل هو ،علي سليمان علي
الـمـفـيــدي ،أبـصــر الـنــور فــي عام
 1937في منطقة شرق بالكويت،
وعاش طفولة ثرية شهد خاللها
أحداثا كثيرة ربما مارست دورا
في اتجاهه فيما بعد للفن.
وق ـ ــد ن ـش ــأ ال ـم ـف ـي ــدي ألسـ ــرة
كويتية متوسطة ا لـحــال ،ولما
بلغ عـمــره الخامسة درس عند
الكتاتيب ،لدى المطوعة لحفظ
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم وت ـع ـلــم ال ـق ــراءة
والكتابة ،حيث كانت عادة لدى
أهل الكويت ،ثم درس عند المال
مــرشــد ،حـيــث مـكــث الـطـفــل علي
المفيدي قــرا بــة العامين عنده،
ً
ح ـف ــظ خ ــال ـه ــا ع ـ ـ ــددا م ــن س ــور
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ،وق ــد ك ــان ــت من
ع ــادات الماضي الجميل أن من
يـ ّخـتــم الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم يـعـمــل له
(زفة) عبارة عن موكب احتفالي
ُيحتفى بصاحبه خــاتــم الـقــرآن
الكريم.
وك ـ ــان ال ـم ــا م ــرش ــد صــاحــب
ب ـص ـم ــة تـ ــربـ ــويـ ــة ،ت ـم ـث ـل ــت فــي
إنشائه مدرسته في عام ،1926
ف ـ ــي بـ ـي ــت خ ـ ـ ــاص ب ـ ـ ــه ،ث ـ ــم راح
يطورها ،سواء من خالل المبنى
نفسه في منطقة المرقاب خلف
مـ ـبـ ـن ــى االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـس ـل ـك ـي ــة
والــاس ـل ـك ـيــة (الـ ـح ــال ــي) ،أو من
خ ـ ــال إدخـ ــالـ ــه م ـن ــاه ــج تـعـلـيــم
أخــرى غير الـقــراء ة والكتابة
والـ ـق ــرآن ال ـكــريــم والـخــط
وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،وتـعـلـيــم
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ األدب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ،وال ـ ـف ـ ـقـ ــه
والتوحيد.

أخوال أمه

ّ
مثل في
«قيس وليلى»
و«صالح
الدين وبيت
المقدس»
بمركز
الدراسات
المسرحية

لــم يــر المفيدي
والـ ـ ـ ــده س ـل ـي ـمــان،
ألنـ ـ ـ ـ ـ ــه رحـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ــن
الدنيا قبل والدته
بشهر ،فاضطرت
وال ـ ـ ـ ـ ــدت ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـت ـ ــي
تـ ـ ــولـ ـ ــت ت ــربـ ـيـ ـت ــه
إل ــى االن ـت ـقــال من
منطقة شرق إلى
َ
(ج ـ ْـب ــل ــة)
ال ـق ـب ـلــة ِ
ع ـن ــد أخ ــوال ـه ــا،
بـ ـي ــد أن ا لـ ـق ــدر
لـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـم ـ ـه ـ ـل ـ ـهـ ــا
ً
ك ـث ـي ــرا ،وتــوفـيــت
وه ــو ل ــم يـتـجــاوز

المفيدي بزي ساعي البريد

شارك في
السهرة
التلفزيونية
«عيادة
ومواقف» مع
عماد حمدي

بين البريد واإلذاعة

صورة من تقدير السن للراحل
خمسة أعــوام ،ليعاني ألم الفقد
والحرمان من حنان األم ،ليتولى
أخوال أمه تربيته ورعايته.
وقد كان الطفل علي المفيدي
مغرما باالنطالق وحــب البحر
والـ ـسـ ـب ــاح ــة ف ـ ــي مـ ـي ــاه ــه وق ــت
ال ـ ـظ ـ ـه ـ ـيـ ــرة ،وم ـ ـمـ ــارسـ ــة ب ـعــض
األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان
يلعبها أطـفــال الـكــويــت وقتئذ،
وكان له عشق خاص لالستماع
إلى المذياع منذ صغره ولوجود
مذياع في المنزل.
وانتقل المفيدي بعد مرحلة
ال ـ ـمـ ــا مـ ــرشـ ــد إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ــدارس
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث الـ ـتـ ـح ــق
ب ــال ـم ــدرس ــة ال ـم ـب ــارك ـي ــة ،وك ــان

علي المفيدي

مشهورا بين أقرانه بالمشاغبة،
وحسب مــا يقول هــو عــن نفسه
ً
«كنت واحدا من شلة المشاغبين
فــي ال ـص ــف» ،وواصـ ــل المفيدي
ط ــريـ ـق ــه ف ـ ــي م ـ ــراح ـ ــل ال ـت ـع ـل ـيــم
حتى وصــل الــى الـصــف الثاني
الـ ـمـ ـت ــوس ــط ح ــدث ــت لـ ــه ظـ ــروف
اجتماعية جعلته ينصرف عن
التعليم ،ويلتحق بمجال العمل،
وكــان عمره وقتئذ ال يزيد على
ً
 16عاما ،وبعد بحث انتهى به
المطاف عند إدارة البريد التي
كــانــت تــابـعــة إل ــى وكــالــة البريد
البريطانية وعين ساعي بريد،
وكان دوره يقتصر على توزيع
الخطابات على أصحابها ،وبعد
أقل من عامين ترقى إلى رئيس
سعاة ،ولــم يمض شهران حتى
تم دمــج قسمي الفرز والتوزيع
بقسم واح ــد ،وأصـبــح المفيدي
رئيسا لــه ،وعـنــدمــا أنـشــئ قسم
الـتـفـتـيــش أص ـب ــح مـفـتـشــا على
المكاتب والفروع الرئيسية.
ل ـكــن ان ـش ـغــالــه بــالــوظـيـفــة لم
يـمـنـعــه م ــن م ــواص ـل ــة دراسـ ـت ــه،
بإصرار وتحد ،فأكمل المفيدي
المتوسطة ،ثم مرحلة الثانوية
العامة ،في النظام الدراسي
المسائي.
ً
كـ ــان ال ـم ـف ـيــدي مـتـعـلـقــا
بـ ــوالـ ــدتـ ــه رحـ ـمـ ـه ــا الـ ـل ــه،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ــوف ـ ـيـ ــت حـ ــزن
ً
ً
كثيرا عليها ،ودائما يردد
القول «الجنة تحت أقدام
األمهات».
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وص ـ ـ ـ ــل ع ـل ــي
المفيدي إلى سن التاسعة
عـ ـش ــرة ،وبــال ـت ـحــديــد في
عـ ـ ـ ـ ــام  ،1957ت ـك ـش ـف ــت
موهبته في الفن والتمثيل
بـ ــال ـ ـم ـ ـصـ ــادفـ ــة ،ف ــوق ـت ـه ــا
كـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـبـ ــريـ ــد
ال ـب ــري ـط ــان ــي فـ ــي طــري ـقــه
ً
لـمـغــادرة الخليج نهائيا
ليتسلم الكويتيون العمل
بأنفسهم ،وأ ع ــدت حفلة
تـكــريــم بـهــذه المناسبة،
وفـ ــاجـ ــأ ع ـل ــي ال ـم ـف ـيــدي
ا ل ـح ــا ض ــر ي ــن بتمثيلية
كــو م ـيــد يــة ق ــام بتأليفها

وك ـ ـ ــان ال ـم ـف ـي ــدي ع ـل ــى يـقـيــن
أن الـ ـق ــدر ي ـخـبــئ ل ــه ش ـي ـئــا غير
كــونــه مــوظـفــا بــالـبــريــد ،وه ــو ما
ت ـح ـقــق ،ف ـفــي أواخـ ـ ــر عـ ــام 1959
أعلنت اإلذاعة الكويتية حاجتها
إل ــى م ـقــدمــي ب ــرام ــج ومــذيـعـيــن،
ف ـ ـسـ ــارع ب ـت ـق ــدي ــم ط ـل ــب ل ـي ـكــون
ً
مذيعا ،حيث لم ينس عشقة لفن
اإلذاعـ ـ ـ ــة ،وح ــرص ــه م ـنــذ صـغــره
عـلــى متابعة اإلذاع ـ ــات العربية
بشكل منتظم ،فضال عن إذاعتي
«صوت لندن» ،و»الشرق األدنى»
التي كانت تبث من قبرص ،ولما
جــاء ه الــرد من اإلذاع ــة الكويتية
تـقــدم لــاخـتـبــارات مــع مجموعة
مــن المتقدمين ا لــذ يــن أصبحوا
ن ـجــومــا ف ــي اإلذاعـ ـ ــة فـيـمــا بـعــد،
ونجح في االخـتـبــارات ،وحصل
ع ـل ــى ت ــدري ــب اس ـت ـم ــر أكـ ـث ــر مــن
عام ،ليحسن من أدائه الصوتي،
وبـ ـع ــده ــا قـ ـب ــل م ــذيـ ـع ــا بـ ــإذاعـ ــة
الـ ـك ــوي ــت م ــع ن ـق ــل خ ــدم ــات ــه مــن
البريد ،لكن مدير البريد وقتئذ
رفــض ،وظــل المفيدي يعمل في
البريد واإلذاعة حتى عام ،1963
وبعد مفاوضات بين مسؤولي
اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـبـ ــريـ ــد سـ ـمـ ـح ــوا لــه
بــال ـع ـمــل ف ــي اإلذاع ـ ـ ــة ب ـعــد وقــت
الدوام الرسمي في البريد ،وظهر
صوت علي المفيدي على الهواء
ألول م ــرة فــي م ــارس ع ــام 1963
بعبارة «هنا الكويت».

طليمات
أعجب بأدائه
في مشهد
«طارق بن
زياد» ووافق
على التحاقه
بالمعهد

هؤالء المخرجين المخرج أحمد
سالم ،الذي أشركه كممثل إذاعي
في بعض مسلسالته.

مركز الدراسات المسرحية
وبـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوح الـ ـفـ ـن ــي
وتطوير أدواته التمثيلية التحق
علي المفيدي بمركز الــدراســات
الـم ـســرح ـيــة ف ــور إعـ ــان إنـشــائــه
ف ــي عـ ــام  ،1964ع ـلــى ي ــد ال ــرائ ــد
المسرحي المصري زكي طليمات،
كـ ـ ــأول ص ـ ــرح أك ــاديـ ـم ــي لـتـعـلـيــم
الـتـمـثـيــل وق ــواع ــد ال ـم ـس ــرح ،في
وق ــت بـ ــدأت ال ـحــركــة الـمـســرحـيــة
ً
ً
الكويتية تشهد نموا واضحا بعد
تأسيس الفرق المسرحية األربع:
العربي ،الشعبي ،الخليج العربي،
والكويتي ،وقد تحول بعد سنتين
إلى معهد للدراسات المسرحية.
وكان شرط االلتحاق بالمركز
اج ـت ـي ــاز االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـم ـق ــررة،
وت ـقــدم فــي الـبــدايــة مــا يـقــرب من
 130طالبا ،ثم تقلص العدد إلى
أن وص ــل إل ــى ثـمــانـيــة أشـخــاص
فقط ،وكان الفنان الكبير الراحل
ً
زك ـ ــي ط ـل ـي ـمــات مـ ــديـ ــرا ل ـل ـمــركــز،
ً
ومثل علي المفيدي أمامه مشهدا
مــن مـســرحـيــة «طـ ــارق بــن زي ــاد»،
وأعـجــب طليمات بــأدائــه ،ووافــق
على التحاقه بالمعهد ،ثم أشركه
فـ ــي ب ـع ــض أعـ ـم ــال ــه ال ـم ـســرح ـيــة
التي أخرجها في الكويت ،ومنها
مسرحية «قيس وليلى» ،و»صالح
الدين وبيت المقدس» ،على الرغم
م ــن أن الـمـفـيــدي ك ــان ف ــي السنة
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ال ـث ــان ـي ــة بــال ـم ـع ـهــد،
وخـ ــال ف ـتــرة ال ــدراس ــة ظ ــل علي
المفيدي يواظب على االشتراك في
التمثيليات اإلذاعـيــة ،كما شارك
في السهرة التلفزيونية «عيادة
ومواقف» مع الفنان الكبير الراحل

عماد حمدي ،من إخراج المخرج
الراحل نور الدمرداش.
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـفـ ـ ـ ّـوت ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي ،أي
فــرصــة ،لـصـقــل مــوهـبـتــه الفنية،
حيث انتسب إ لــى قسم التمثيل
واإلخــراج المسرحي في المعهد
ال ـ ـعـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ال ـم ـس ــرح ـي ــة
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،الـ ـت ــي ع ـ ــدت حـيـنـئــذ
ً
ثالث دولــة عربية تنشئ معهدا
ً
متخصصا بعد مصر والـعــراق،
ً
لـيـتـخــرج فـيــه الـمـفـيــدي حــاصــا
ع ـلــى درجـ ــة ال ـب ـكــالــوريــوس عــام
 ،1979وكان حينئذ يتولى عمادة
الـمـعـهــد ال ــراح ــل سـعـيــد خـطــاب،
وهو أول عميد للمعهد.
فـ ــي إح ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـق ــاب ــات ،لـفــت
المفيدي إلــى استفادته الكبيرة
من المعهد ،حيث كــان يمثل في
ال ـعــديــد م ــن األع ـم ــال الـتــاريـخـيــة
واإلس ــام ـي ــة ف ــي اإلذاعـ ـ ـ ــة ،وك ــان
يتخللها م ــا ي ـعــرف بالضجيج
ال ــذي يــؤديــه الممثلون ،وعندما
ً
يصل دوره يكون صوته ضعيفا،
لكن بانتسابه إلى المعهد ،تعلم
ف ــن اإلل ـ ـقـ ــاء ،وك ـي ـف ـيــة اس ـت ـخ ــدام
ال ـصــوت ،فـهــو الــوقــود الحقيقي
لـ ـلـ ـمـ ـمـ ـث ــل ،وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
ب ــالـ ـص ــوت ،وأيـ ـ ــن يـ ـس ــرف ف ـي ــه؟،
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـنـ ـف ــس ف ـ ــي ال ــوق ــت
المحدد.
اسـتـفــاد المفيدي مــن المعهد
ال ـق ــواع ــد واألصـ ـ ــول وال ـن ـظــريــات
والـ ـت ــدريـ ـب ــات ال ـع ـم ـل ـيــة ،إض ــاف ــة
إلــى المعلومات العامة ،وتاريخ
الـ ـمـ ـس ــرح وم ـ ــدارس ـ ــه ون ـظ ــري ــات
اإلخراج.

ً
المفيدي ممثال

فــي اإلذاعـ ــة ،ب ــدأ الـمــذيــع علي
المفيدي يقدم أكثر من برنامج
إذاعي ،فقدم «ركن المرأة والطفل»،
و»ركـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة» ،وب ــرن ــام ــج
«ال ـت ـث ـق ـي ــف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي» ،و»ركـ ـ ــن
ال ـب ـي ـطــرة» ،وال ـب ــرام ــج الشعبية
والغنائية ،وكان يضع خفة دمه
ف ــي اإلل ـ ـقـ ــاء وال ـت ـق ــدي ــم ،فـيـحـيــل
المادة العلمية الدسمة إلى مادة
خفيفة يقبل عليها المستمعون.
وألن بداخله ممثال كامنا ،كان
المفيدي يمزج في تلك البرامج
بين التقديم والتمثيل ،وعندما
س ـم ـع ــه الـ ـمـ ـخ ــرج ــون بـ ــاإلذاعـ ــة
ً
أ س ـ ـنـ ــدوا إ لـ ـي ــه أدوارا ص ـغ ـيــرة
ب ــال ـل ـه ـج ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ،وبــال ـل ـغــة
الـعــربـيــة الـفـصـحــى ،وعـلــى رأس

المفيدي مع عماد حمدي

المفيدي منارة ثقافية في مهرجان «القرين»

اليوحة وأمل وحسين المفيدي وأخته خلود والسليم في المنارة

ضمن المنارات الثقافية الكويتية في مهرجان
القرين الثقافي الـ ،16عقدت منارة الفنان الراحل
علي المفيدي في مسرح حمد الرجيب بالمعهد
العالي للفنون المسرحية ،في  25أكتوبر ،2010
اإلعالمية القديرة أمل عبدالله ،ود.
وقدمت فيها َ
فهد السليم بحثيهما عن الراحل بــإدارة الفنان
دخيل الدخيل.
الم َ
تحدثت أمل عبدالله من خالل بحثها ُ
عنون
بـ»علي المفيدي ...العطاء والحب» قائلة« :قدري أن
أكتب عن الصديق والزميل واألخ الفنان الراحل
عـلــي الـمـفـيــدي ،زمـيــل رحـلــة الـعـمــر ،التقينا في
رح ــاب الـفــن وعـشــق الـكـلـمــة وسـحــر مـيـكــروفــون
اإلذاعــة والتفاني في حب الوطن ونكران الــذات،
ج ـ ــوالت وصـ ـ ــوالت ف ــي خ ـضــم ال ـح ــرك ــة الـفـنـيــة،
ان ـت ـصــارات وان ـك ـس ــارات ،ط ـمــوح شـبــابـنــا الــذي
ّ
ولى ومحاولة أن نكون ،وأن يكون للكويت فنها
وف ـنــانــوهــا ...طـمــوح أن نشكل عــامــة فــي رحلة
ً
الحياة ،قدري أن أعرفه وأزامله وأصادقه ردحا
ً
ً
طويال من زمن الرحلة ،أعرفه فنانا حتى النخاع،
ً
وإنسانا حتى الثمالة».

ّ
ثم تناولت طفولته التي بشرت بميالد فنان
متميز ،وسر تألقه من إدارة البريد إلى اإلذاعــة
ً
والمسرح ،مــرورا بمواهبه وطموحه كسالح له
في التميز الفني والتأليف ،ونجاحاته المتميزة
مع فرقة مسرح الخليج العربي ،وإبداعاته في
مسيرته الفنية ،ولقبه ملك الميكروفون.
أمــا د .فهد السليم فقد أشــار في بحثه «علي
المفيدي ...شيخ المخرجين وأستاذ اإلذاعيين»،
إلى تركه بصمة واضحة على الصعيد األكاديمي
في تدريس مــادة اإلذاع ــة لطلبة المعهد العالي
للفنون المسرحية سـنــوات طويلة ،فكان حلقة
الــوصــل الحقيقية بين الـخـبــرة وال ـق ــدوة ،وبين
الشباب الــواعــد المتطلع إلــى الــوصــول إلــى قمة
ً
تقترب ولو قليال من القمة التي اعتالها الراحل
الـمـفـيــدي ،ب ــاإلخ ــاص وال ـع ــرق والـتـعــب والـجــد
والكفاح وتطوير الذات في كل مرحلة من مراحل
ً
عمره ،فكان يبحث دائما عن بدايات جديدة تعزز
له نجوميته وقيمته الفنية.
واستهل الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا
-رحمه الله– المداخالت« :المفيدي أحد أبرز رواد

الحركة الفنية في مجاالت اإلذاع ــة والتلفزيون
ً
والمسرح ،زاملته في أعمال كثيرة وكان ملتزما
ً
ومحبا لعمله وحمامة سالم بين العاملين في
الوسط الفني».
وقـ ــال ال ـف ـنــان ال ـقــديــر سـعــد ال ـف ــرج« :ل ـقــد كــان
ً
شريكا مــع مجموعة كبيرة فــي والدة أول عمل
سينمائي كويتي هو فيلم (بس يل بحر) ،وأتذكره
في منتصف السبعينيات حينما أنتجنا مسلسل
(درب الزلق) ،وذلك الدور المتميز (قحطه) ،الذي
ال يمكن أن نتصور أي ممثل آخــر يــؤديــه بهذه
الجودة واإلتقان ،وكذلك أدواره المتنوعة الرائعة
على خشبة المسرح في (حامي الديار) وغيرها،
ً
ً
لقد كان خبيرا باللغة العربية وأستاذا في العمل
اإلذاعي كممثل ومخرج».
وطالب الفنان الكبير محمد المنصور الدولة
من خالل وزارة اإلعالم بإطالق اسم الراحل على
ً
أحد استوديوهات اإلذاعة ،تقديرا لمساهمته مع
مجموعة من زمالئه في تأسيس اإلذاعة.
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توابل ةديرجلا

ألف ليلة وليلة

شجرة الدر تنقذ أبا الحسن الخراساني من الموت

()30 - 24

تواصل شهرزاد حكايات الليالي العربية ،وقصص القصور ،وتستكمل ً حكاية أبي الحسن الخراساني
متخفيا كي ال يراه الخليفة ،ولكنه عندما
تحامل على نفسه يريد الوصول إلى مقصورة شجرة الدر
ً
بعدما ً
رآه مقبال مع الجاريات أيقن بالهالك ،ونطق بالشهادتين استعدادا للقاء الموت.
القاهرة  -ةديرجلا

•

الخراساني يصل
إلى مقصورة
ً
الملكة متخفيا
في زي جارية

لما كانت الليلة الثالثة والثمانون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
بلغني أيها الملك السعيد ،أن أبــا الحسن
ال ـخــراســانــي ،بـعــدمــا تـ ّ
ـوجــه الـخـلـيـفــة إلــى
ً
مقصورة شجرة الدر ،بقي ممددا في مكانه
بالممر األول وهو يقول لنفسه :الحمد لله
على أنني لــم أسبقه إلــى المقصورة ،وإال
لضبطني بـهــا مــع شـجــرة ال ــدر ،وك ــان في
ً
ذلك هالكها أيضا.
ّ
وفيما هو يهم بالنهوض للرجوع من
حيث أتى قبل انصراف الخليفة ،إذا بباب
المقصورة القريبة منه فتح ،وظهرت على
بابه جارية بمالبس النوم ،وما كادت ترى
حبة الفول بباب مقصورتها حتى صاحت
في دهشة :إن الخليفة لم يمش من هنا ،وقد
سمعته وهو يؤجل وضع حبات الفول بعد
انصرافه من الممر اآلخر ،فمن الذي وضع
هذه الحبة هنا؟
ثــم حــانــت مـنـهــا الـتـفــاتــة إل ــى الـمــوضــع
الذي ّ
تمدد فيه أبو الحسن ،فكادت تصرخ
لوال أن الفزع عقد لسانها وحبس صوتها،
ً
فانتهز هــو هــذه الفرصة ونهض مسرعا
ورمــي نفسه على قدميها وأخــذ يقبلهما
ً
وهو يبكي قائال :إنني مستجير بالله وبك
يا سيدتي ،وفي يدك اآلن حياتي أو قتلي،
وأنا راض بما تختارين.

هدايا كثيرة
وكانت هذه الجارية من الجواري الالئي
ً
يكثرن الـتــردد على دكــانــه ،إعجابا بكرمه
وهداياه الكثيرة .لما سمعت صوته عرفته
وهمست قائلة في دهشة :ألست أبا الحسن
الخراساني كبير تجار الجواهر؟ لكن ما
الذي جاء بك إلى هنا ،وكيف حصلت على
بدلة الخليفة وبخوره؟ وعرفها هو اآلخر
م ــن ص ــوت ـه ــا ،ف ــذه ــب ع ـنــه ب ـعــض خــوفــه،
وقال لها :استحلفك بالله وبحقي عليك أن
ً
تدخليني إلــى مقصورتك هــذه أوال ،ألني
أخشى أن يخرج الخليفة ويأتي إلــى هذا
ّ
ويكرر
الممر فيراني .وعــاد يقبل قدميها،
التوسل إليها ،إلى أن رق له قلبها ،فأدخلته
ً
مقصورتها قائلة :إ نــك كنت كريما معي،
فيجب أن أكــون كريمة معك ،ولــو ضحيت
في سبيل ذلك بروحي.
دخـلــت بـعــده وأغـلـقــت بــاب المقصورة،
وقـ ــالـ ــت ل ـ ــه :أص ــدقـ ـن ــي ال ـ ـقـ ــول وال تـخــف
ً
شيئا من أمــرك وسبب وجــودك هنا ،وأنا
أعاهدك أن أعمل كل ما في وسعي إلنقاذ
حياتك وإبــاغــك مــا تــريــد ،إذا لــم يكن فيه
ما يغضب الله.
ولم يجد أبو الحسن بدأ من أن يروي لها
قصته من أولها إلى آخرها ،فلما سمعتها
ضحكت وقالت :هذا أمر عجيب ،إن شجرة
الدر أختي ،وأنا أعرف منذ عهد بعيد أنها
متعلقة القلب بحب شاب غني كانت تقابله

خارج القصر ،وحصلت منه على كثير من
الـجــواهــر .لكني لــم أكــن أظــن أنــك أنــت ذلك
الـشــاب .ومــا دام األمــر كذلك ،فال بد من أن
أجمع بينكما اآلن.
قــامــت وفـتـحــت خــزانــة فــي مقصورتها
وأخ ــرج ــت مـنـهــا ب ـعــض ثـيــابـهــا وحـلـيـهــا
وجواهرها وقالت له :ألبس هذه المالبس
ً
بدال من ثيابك ،وتزين بالجواهر ،وسأخذك
م ـعــي اآلن بــوص ـفــك ج ــاري ــة ل ــي وأدخ ـل ــك
مـقـصــورة أخـتــي شـجــرة ال ــدر ،رغــم وجــود
الـخـلـيـفــة فـيـهــا ،فـتـشــرب وت ـط ــرب بسماع
غـنــائـهــا ،ثــم تـبـقــى عـنــدهــا بـعــد انـصــرافــه،
إلى أن نتدبر في خروجكما ثم عقد قرانك
بها كما تريد.
وأخذت الجارية في تزيين أبي الحسن
بـعــدمــا ارت ــدى مالبسها كـمــا علمته كيف
يمشي ويـضـحــك ويـتـكـلــم كــي ال يـشــك من
يراه ويسمعه في أمره .ثم اصطحبته إلى
مقصورة أختها ،وأجلسته بجانبها بين
الجواري الجالسات هناك لخدمة الخليفة
وسـمــاع شـجــرة ال ــدر .وكــانــت هــذه جالسة
وال ـع ــود ف ــي يــدهــا لـتـعــزف عـلـيــه وتـغـنــي،
ل ـك ــن ق ـل ـب ـهــا م ـش ـغ ــول ب ــأم ــر أبـ ــي الـحـســن
وعـ ــدم ح ـض ــوره إل ــى م ـق ـصــورت ـهــا حسب
ات ـفــاق ـهــا م ــع ال ـم ـم ـلــوك م ـق ـبــل ،وق ــد أصـفــر
وجـهـهــا وأخ ــذ جسمها يــرتـعــد خشية أن
يكون أصيب بسوء .ولم يخف أمرها على
أختها ،فنهضت من مكانها وتوجهت إليها
وهمست في أذنها قائلة لها :ال تفكري في
أمر أبي الحسن فهو بخير وسترينه اآلن.
ثم رجعت إلى مكانها وجلست إلى جانب
أبي الحسن وهو في مالبسه النسوية ،وقد
بدأ كأنه جارية من أجمل الـجــواري ،حتى
إن الخليفة نـفـســه ،أعـجــب بجماله وأخــذ
يختلس إليه النظرات!

غناء الملكة
عجبت شـجــرة ال ــدر مــن مـعــرفــة أختها
بــأمــر أب ــي الـحـســن ،مــع أنـهــا لــم تخاطبها
فــي شــأنــه ،ولكنها اطـمــأنــت إلــى سالمته،
وانبسطت أســاريــرهــا ،بعدما ذهــب عنها
الـ ـخ ــوف والـ ـقـ ـل ــق .ث ــم ع ــزف ــت ع ـل ــى ال ـع ــود
فأطربت بالنغمات ،ثم غنت هذه األبيات:
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها
فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر
هجرتك حتى قيل ال يعرف الهوى
وزرت ــك حـتــى قـيــل لـيــس لــه صبر
فـبـحـبـهــا زدن ـ ــي جـ ــوي ك ــل لـيـلــة
ويــا سلوة األيــام موعدك الحشر
ً
ً
طــرب الخليفة طــربــا شــديــدا ،وصادفت
هذه األبيات هوى في نفسه ،ألنه كان على
خالف مع زوجته أم ولده المعتز بالله .أما
أب ــو الـحـســن فــإنــه لـشــدة طــربــه ك ــاد ينسى
نـفـســه وأنـ ــه مـتـنـكــر ف ــي زي ج ــاري ــة ،وفــي

حضرة الخليفة بمقصورة إحدى محظياته،
لكنه تمالك نفسه كي ال يفتضح أمــره .ثم
عزفت شجرة الدر بعد ذلك وغنت:
أعــان ـق ـهــا وال ـن ـف ــس ب ـعــد مـشــوقــة
إل ـي ـهــا وه ــل ب ـعــد ال ـع ـنــاق ت ــدان؟
ل ــم ي ـت ـمــالــك ال ـخ ـل ـي ـفــة ن ـف ـســه م ــن ش ــدة
طربه ،ونهض فقبل يد شجرة الــدر ،وقال
لها :أنت حرة لوجه الله تعالى .ولك كل ما
في مقصورتك من جواهر وتحف وفوقها
ألف دينار هدية مني .فقامت شجرة الدر
وقبلت يديه شاكرة ،ثم اقبلت أختها وبقية
الـ ـج ــواري يـهـنـئـنـهــا .ول ـمــا ج ــاء دور أبــي
الحسن لتهنئتها لم يتمالك نفسه فأخذ
يقبلها وهــو يبكي ،ولــم يــزل كذلك إلــى أن
أمسكته أختها وأرجعته إلى مكانه وهي
تهمس له بأن يرجع إلى رشده وإال ساءت
العاقبة .ثم طلب الخليفة من شجرة الدر
أن تغني لحنا آخر ،فغنت هذين البيتين:
أيا ربة الحسن التي أذهبت نسكي
على أي حــال كنت ال بــد لــي منك
ف ــأم ــا بـ ــذل ،وه ــو أل ـي ــق بــالـهــوى
وأمـ ـ ــا بـ ـع ــز ،وه ـ ــو ألـ ـي ــق بــالـمـلــك

والجارية التي معها ،وهو ال يعرف حقيقة
أمــرهــا .وأمــرهــن بــأن يتبعنه إلــى جناحه
الـخــاص بالقصر ،كما أمــر بقية الـجــواري
بــاالنـصــراف إلــى مقاصيرهن ،بعدما أمر
لكل واحدة منهن بهدية ثمينة!

شجرة الدر
اطمانت لوجود
أبي الحسن

جناح خاص
اشتد طــرب الخليفة ،والتفت إلــى أخت
ش ـجــرة الـ ــدر وإلـ ــى أب ــي الـحـســن الـجــالــس
ً
ً
بجانبها ،وصاح بهما قائال :أنتما أيضا
حرتان لوجه الله تعالى وإكــرامــا لشجرة
ال ــدر ،فأقبلت عليهما شـجــرة ال ــدر وبقية
الجواري مهنئات .ثم عزفت لحنا آخر على
العود ،وغنت هذه األبيات:
م ـل ــك ال ـ ـثـ ــاث اآلن ـ ـسـ ــات ع ـنــانــي
وحـ ـلـ ـل ــن م ـ ــن قـ ـلـ ـب ــي أع ـ ـ ــز م ـك ــان
م ــال ــي ت ـط ــاوع ـن ــي ال ـب ــري ــة كـلـهــا
وأط ـي ـع ـهــن وه ــن ف ــي عـصـيــانــي؟
م ــا ذاك إال أن س ـل ـط ــان ا ل ـه ــوى
وبـ ــه غ ـل ـب ــن ،أعـ ــز م ــن س ـل ـطــانــي.

الجارية عزفت
وأنشدت
وأطربت الخليفة
فنالت العفو

لـ ـم ــا سـ ـم ــع ال ـخ ـل ـي ـف ــة غ ـ ـنـ ــاء هـ ــا ،ط ــرب
ً
ً
طربا عظيما ،ثم أشــار إليها وإلــى أختها

غرابة الحكاية
لما كانت الليلة الرابعة والثمانون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
بلغني أيها الملك السعيد ،أن الشاب ابن
أبي الحسن الخراساني لما وصل إلى هذا
الحد في حديثه عن قصة والده مع الخليفة
المتوكل ومحظيته شجرة الدر ،اشتد عجب
الخليفة المعتضد ووزيـ ــره اب ــن حـمــدون
ل ـغــرابــة ه ــذه ال ـح ـكــايــة .ثــم ق ــال المعتضد
للشاب :ماذا حدث بعد ذلك؟ فأجاب :حدثني
أبي يا أمير المؤمنين بأنه لما وصل إلى
جناح الخليفة المتوكل في مالبس الجارية،
ومـعــه شـجــرة ال ــدر وأخـتـهــا ،ق ــال الخليفة
لشجرة ال ــدر :أريــد أن أزوج ــك أنــت وأختك
من يعجبكما من مماليك القصر ،على أن
ً
أعتق زوجيكما أيضا وتعيشوا جميعا في
كنفي ورعايتي.
فقالت له أختها :أما أنا فال أختار سوى
المملوك مقبل .فقال لها الخليفة :أحسنت
االختيار .ثم التفت إلــى شجرة الــدر وقال
ً
ً
لها :من تختارين زوجا لك؟ فأطرقت قليال
وهي تفكر ،ثم رفعت رأسها وقالت له :هل
يـعــدنــي أم ـيــر الـمــؤمـنـيــن ب ــأن يــوافــق على
زواج ــي بمن أخ ـتــار؟ فـقــال لـهــا :نعم أعــدك
بذلك والله شهيد على ما أقول .لما سمعت
مـنــه ذلـ ــك ،أشـ ــارت إل ــى أب ــي الـحـســن وهــو
بمالبس الجارية وقالت :ال أتزوج إال هذه!
لما سمع الخليفة جوابها ،تعجب غاية
العجب ،وظهر في وجهه الغضب ،وقال لها:
إنما يكون الــزواج بين ذكر وأنثى .فمالت
على يده وقبلتها ،ثم أرسلت دموعها حتى
بللت خديها وكاد الخليفة
ي ـب ـكــي ل ـب ـك ــائ ـه ــا ،وق ـصــت
ع ـل ـي ــه ب ـع ــد ذل ـ ــك قـصـتـهــا
مــع أبــي الحسن مــن أولها
إلى آخرها ،فاشتد عجبه،

وق ــال ألب ــي الـحـســن :ل ــوال أن لـشـجــرة الــدر
مكانة عظيمة عندي مــا غفرت لــك فعلتك
ه ــذه ،ثــم أم ــر بــاسـتــدعــاء الـمـمـلــوك مقبل.
فلما مثل بين يديه ،قال له :ما حملك على
عصيان أم ــري ،وإدخ ــال غــريــب متنكر في
قصري؟ فقال المملوك مقبل :حملني على
ذلك أني محب محروم مثله .فقال الخليفة:
مــن الـتــي أحببتها وحــرمــت منها؟ فأشار
إلــى الجارية أخــت شجرة الــدر وقــال :هذه
هي التي أحبها ،وقد كتمت حبي في قلبي
ً
تأدبا في حق موالي أمير المؤمنين ،لعلمي
أنها من محظياته.
فقال الخليفة المتوكل :إنها اآلن حرة،
فإن رغبت في أن تكون زوجتك ،فأنا أوافق
عـلــى رغـبـتـهــا .ثــم ســأل ـهــا :هــل تقبلين أن
ً
يكون مقبل زوجا لك؟ فأطرقت وهي تبتسم
ً
مسرورة ،ألنها كانت هي أيضا متيمة بحب
مقبل وال تستطيع إظهار حبها .وعلى هذا
دعا الخليفة بعض المماليك وعقد قران أبي
الحسن بشجرة الدر ،وقران مقبل بأختها،
ووه ـ ــب ل ـهــم ك ــل م ــا كـ ــان ف ــي م ـق ـصــورتــي
الجاريتين ،عــدا ألــف دينار وهدايا أخرى
لكل من جاريتيه السابقتين ،وبقي يغمرهم
بإنعامه إلــى أن لقي مصرعه عليه رحمة
الله تعالى.

مكافأة مجزية
ث ـ ــم ق ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــاب اب ـ ـ ــن أب ـ ـ ــي ال ـح ـس ــن
الـخــراســانــي للخليفة المعتضد ووزي ــره
ابن حمدون :هذه هي قصة والدي مع جدك،
وكــل ما رأيته هنا من تحف وآنية وفرش
وستائر وغيرها إنما هو بعض ما أخذه
أبي وزوجته شجرة الدر هبة منه .لما سمع
الخليفة المعتضد ذلك ،قال له :والله ال أكون
معك أقل ً
كرما من جدي مع والــدك .ثم أمر
وزيره ابن حمدون بإعطاء الشاب صاحب
الدار ضيعة عامرة مع إعفائه من خراجها
وإجراء راتب له مكافأة على كرمه.

الغالم الزاهد
ل ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـخ ــام ـس ــة والـ ـثـ ـم ــان ــون بـعــد
األربعمئة قالت شهرزاد للملك شهريار :يحكى أيها
الملك السعيد ،أن الخليفة هــارون الرشيد ،كــان له
غالم باهر الجمال ،كريم الخالل ،أمين على العرض
والمال .وقد أحبه منذ صغره ،وجعل له مكانة عظيمة
في قصره ،ولما بلغ هذا الغالم السادسة عشرة من
عمره ،أخذ يفكر في عاقبة أمره ،ثم انتهى به التفكير
إلى اعتزال العالم بأسره فسلك طريق الزهاد ،وهام
على وجـهــه فــي الـجـبــال وال ــوه ــاد ،ثــم اتـخــذ لنفسه
سكنا بين القبور ،وبقي هنالك حينا ال يزار وال يزور!
وعهد الرشيد إلى بعض الوزراء
والـعـلـمــاء واألط ـب ــاء ،فــي عــاج
غالمه مما قد يكون به من الداء.
ً
ولكنهم جميعا بــا استثناء،
عـجــزوا عــن االه ـتــداء إلــى أي
دواء .فـلــم يـســع الــرش ـيــد إال
أن ذهب بنفسه إلى المقابر
ح ـي ــث ق ــاب ــل ال ـ ـغـ ــام ،وب ـعــد
أن تـبــادال التحية والـســام،
قــال لــه :حسبك يــا ول ــدي ما
بلغت من هــذا األمــر ،وتعال
معي إلى مسكنك في القصر.
فــأعــرض ال ـغ ــام ،عــن سماع
ه ــذا ال ـك ــام .وب ـعــد أن أطــرق
ً
حينا رفع رأسه ،وقال وكأنه
يحدث نفسه:

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وقـ ـ ـ ـ ـ ــت
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــات
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
فـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــات.
ث ــم أخ ـ ــذ ف ــي الـ ـبـ ـك ــاء ،وشـ ـغ ــل ع ــن الــرش ـيــد
بالتضرع والدعاء .وفيما هما كذلك إذ بطائر
يهبط من السماء ويقف على كتف الغالم،
ثم يقرب منقاره من أذنــه كأنما يسر إليه
ببعض الكالم .ثم حلق الطائر في الفضاء،
ً
واختفى راجعا من حيث جــاء .وعلى أثر
ذلك التفت الغالم إلى الرشيد ،وقال له :لقد
قــرب البعيد ،والسعيد السعيد ،مــن لقي
ربه بعمل حميد .فهو سبحانه ذو العرش
المجيد ،فعال لما يريد .وويل لكل جبار
عنيد ،فهو سبحانه ذو العرش المجيد،
فاعل لما يريد .وويل لكل جبار عنيد ،يوم
نقول لجهنم هــل امـتــأت وتـقــول هــل من
مزيد .ثم تدثر بالجبة الصوفية الخشنة
التي يرتديها ،وأخذ جسمه يرتعد ،بينما
عيناه تكسبان العبرات ،ولسانه يتمتم
بدعوات خافتات ،فقطع الرشيد أمله في
رجوعه معه ،ورجع وحده إلى قصره وهو
يكفكف أدمعه ،ومهجته متقطعة.
وف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،ع ـلــم الــرش ـيــد أن
الـ ـغ ــام غ ـ ــادر م ـكــانــه ف ــي ت ـلــك ال ـم ـق ـبــرة،
ً
وسافر ماشيا إلى البصرة ،فأرسل
يستقصي عن حاله فيها ،فعلم أنه
ترك حياة العزلة والوحدة ،واحترف
صناعة البناء هناكِ ،وانه يشترط أن
ً
ً
يكون أجره في اليوم ،درهما ودانقا ال
غير ،ومن عادته أن يتصدق بالدرهم

ويقنع بإنفاق الدانق في لقيمات يقيم بها أوده ويتقوى
بها على العمل وال ـع ـبــادة .ثــم انقطعت بعد ذلــك أخبار
الغالم ،ولم يعد أحد يدري أين استقر به المقام.
ومضت على ذلك أيام ،والرشيد مشغول البال بأمر ذلك
الغالم ،وفيما هو جالس في الديوان ،ومن حوله الوزراء
والعلماء واألعوان ،جاءه أحد الحجاب ،وقال :إن رجال من
البصرة بالباب ،وهو يستأذن في مقابلة أمير المؤمنين
ليسلمه بيده رسالة من أحد البصريين .فأذن له الرشيد في
ً
الدخول عليه .ولما رآه ماثال بين يديه ،قال له :أين الرسالة
التي معك ،ومن الذي ارسلها؟ فأخرج الرجل ياقوتة ثمينة
ً
تساوي آالفا من الدنانير وسلمها للرشيد قائال :هذه أمانة
حملني إياها إليك شاب صالح كان يعمل بناء عندي في
البصرة ،وقد توفي إلى رحمة الله!
لما سمع الرشيد كالم البصري ،وفحص تلك الياقوتة،
ً
بكي بكاء شديدا ،ثم قال :ال حول وال قوة إال بالله ،إنا لله
وإنا إليه راجعون .والتفت إلى الرجل البصري وقال له:
أخبرني بكل ما تعلمه عن هذا الشاب المسكين.
فقال البصري :والـلــه يــا أمير المؤمنين ،مــا رأيــت في
حياتي مثله في صالحه وتقواه .وقد كان في داري جدار
تداعى للسقوط ،فخرجت أبحث عن بناء يصلحه ،وإذا
بذلك الشاب يستوقفني ويقول لي :إذا قبلت شرطي ،فأنا
أصلح لك جــدار بيتك .فعجبت من علمه بذلك ،وسألته:
ً
ما شرطك؟ فقال :شرطي أن يكون أجري في اليوم درهما
ً
ودانقا ،وأن أجمع بين العمل وعبادة الله .فقبلت شرطه
ً
ً
راضيا ،وأخذته إلى داري ،حيث أمضى أياما عدة ،أتم فيها
بناء الجدار على ما يرام.
وأدرك شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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عدوة المجتمع
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
أي
أجندة
من هنا ،فإن
ٍ
الحكم النهائي على المتهمين ،أو على أقل تقدير في ً تكوين قناعته
عند ًالنطق بالحكم الصادر ،وهو ما ُيطلق عليه قانونا جملة نسمعها
كثيرا عند صدور األحكام القضائية وهي« :وقد استقر في وجدان هيئة
المحكمة».
ملفات القضايا التي ينظرها القضاة مليئة بأوراق تحتوي على تفاصيل
وحكايات أسهمت بقدر كبير في ارتكاب متهم جريمة ما ،في المقابل
كافية إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات
على العكس قد تكون غير ً
خيوطا عدة ِّ
تحدد ًالدوافع التي أحاطت بالمتهم
على أوراق أخرى تحمل
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

رجال مباحث
الدقهلية يبحثون
عن فتاة شقراء
تسرق سائقي
السيارات بعد
تخديرهم

فــي إح ــدى الـغــرف المتواضعة فــوق سطح أحد
العقارات بأحد األحياء الفقيرة بمدينة المنصورة
ً
التابعة لمحافظة الدقهلية ( 125كيلومترا شمال
القاهرة) ،ظلت الشابة الحسناء ماجدة التي لم تكمل
عامها الثاني والعشرين مستيقظة تفكر فــي حل
ّ
لمشكلة عمرها التي ال حل لها!
كانت مشكلة ماجدة العثور على المال كي تتمكن
من عالج والدتها المريضة المصابة بالفشل الكلوي
ً
وال ـتــي تـحـتــاج إل ــى غسيل كـلــى مــرتـيــن أسـبــوعـيــا،
ً
وتتكلف مبالغ كبيرة جدا .ورغم أن الفتاة التحقت
منذ أيــام لتعمل مساعدة لمزين شعر نسائي فإن
راتبها صغير وال يكفي ال لعالج أمها وال لإلنفاق
ً
ً
على البيت مــن طـعــام وش ــراب .كــان رات ـبــا صغيرا
بالكاد يكفي ثمن المواصالت من وإلى عملها.
راحت ماجدة في تلك الليلة تبحث عن حل جذري
لمأساة حياتها.
فــي الـبــدايــة فـكــرت الـفـتــاة الـشــابــة فــي أول مهنة
عرفتها المرأة .أن تبيع جسدها لتحصل على المال.
ولكنها ســرعــان مــا طــردت هــذه الفكرة مــن رأسها.
قالت الشابة الحسناء لنفسها:
* وهل جــزاء ما فعله هذا المجتمع القاسي بي
وبأمي المريضة أن أتولى مهمة إمتاعه .بالعكس
ً
يجب أن يدفع أفراد هذا المجتمع الظالم الثمن غاليا!

ذكاء
كــانــت مــاجــدة رغ ــم صـغــر سنها شــديــدة الــذكــاء
واالعتداد بنفسها وبكرامتها .لذلك لم تكن ترضى
بالحل السهل .كانت في تلك الليلة تفكر في ابتكار
وسيلة أخرى للحصول على المال من جهة واالنتقام
من المجتمع بأسره من جهة أخرى لشعورها بأنه
فــاســد ال يـحـتــرم الـفـقــراء ول ــو كــانــوا شــرفــاء وإنـمــا
ي ـح ـتــرم األث ــري ــاء ح ـتــى ول ــو ك ــان ــوا م ــن الـلـصــوص
والفاسدين!
ك ــان ــت ال ـس ــاع ــات ت ـم ـضــي بـطـيـئــة ع ـلــى ال ـشــابــة
الصغيرة ماجدة في تلك الليلة وهي ترسم خطتها
الشيطانية للحصول على المال ،وفي الوقت نفسه
لالنتقام من المجتمع كله .ولم يقطع حبل أفكارها
المسترسل في رسم خطتها الذكية سوى تأوهات
والــدتـهــا المريضة النائمة فــي أحــد أرك ــان الغرفة
المتواضعة!
اخـتـمــرت الـخـطــة فــي ذه ــن الـفـتــاة الـصـغـيــرة مع
ً
النسمات األولى للصباح .قررت أن تنال قسطا من
الراحة وتبدأ في تنفيذ خطتها التي ستخطو بها
أولى خطواتها الحقيقية في االنتقام من الجميع.

بدء الخطة

جلست الفتاة
تطالع باهتمام
بالغ صفحة
الحوادث
بالجريدة اليومية

في تمام الساعة السادسة من صباح أحد األيام،
ّ
تجمع عدد من المارة حول سيارة مالكي حديثة.
المواطنون شكوا في توقفها بطريقة غريبة وسط
الشارع .وعندما اقترب المارة في حذر من السيارة
المتوقفة في عرض الطريق خشية أن تكون مفخخة
يستخدمها اإلرهابيون في عملياتهم اإلجرامية،
عـثــروا فــي داخلها على رجــل فــي العقد الــرابــع من
ً
العمر يجلس خلف عجلة القيادة غائبا عن الوعي
ً
تماما.
أسرع المارة بإبالغ رجال ُالشرطة الذين أسرعوا
بدورهم إلى مكان السيارة ..ونقل السائق إلى أقرب
مستشفى فــي حــالــة إعـيــاء شــديــدة .وعـنــدمــا نجح
األط ـبــاء فــي إعــادتــه إل ــى وعـيــه ق ــال إن ــه ك ــان يسير
بسيارته الليلة الماضية في أحد الشوارع بمدينة
المنصورة فشاهد فتاة تقف وحيدة على الرصيف
تحمل علبة حلويات وتشير له أن يتوقف إليصالها.
تــوقــف وســأل ـهــا ع ــن وجـهـتـهــا فــأخ ـبــرتــه بــأنـهــا
احـتـفــال بـعـيــد ميالد
ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ف ــي
وت ـ ــأخ ـ ــرت وط ـل ـبــت
صديقة لها
يوصلها بسيارته.
إل ـ ـيـ ــه أن
وأض ــاف سائق
ال ـس ـيــارة في
مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر

الشرطة أن الساعة كانت تشير إلــى الــواحــدة بعد
ً
منتصف الليل وال ـشــارع كــان خــالـيــا مــن سـيــارات
األجرة فوافق على طلب الفتاة الشقراء.
وأثـ ـ ـن ـ ــاء ج ـل ــوس ـه ــا إل ـ ــى ج ـ ـ ــواره ف ـت ـح ــت عـلـبــة
الحلويات ّ
وقدمت له قطعة حلوى من عيد الميالد
الذي كانت تحضره كنوع من الشكر له على خدمته.
فغاب عن الوعي بمجرد أن تناولها .وأضاف السائق
لوكيل النائب العام أنه اكتشف أنها سرقت حافظة
نقوده التي تحتوي على  1400جنيه.

ضحية أخرى
بعد يومين...
في شارع آخر بمدينة المنصورة ،عثر األهالي
على سيارة أخرى نصف النقل تقف بطريقة غريبة
ً
على الرصيف وفــي داخلها أيضا سائقها ويبدو
ً
فاقدا الوعي ...وتكرر السيناريو نفسه :أدلى السائق
بعد استعادته وعيه بأوصاف الفتاة الشقراء التي
كانت تحمل في يدها علبة حلويات وطلبت إليه أن
يقلها في ساعة متأخرة من الليلة السابقة.
وفــي الطريق شكرته الفتاة الشقراء وقـ ّـدمــت له
قطعة حلوى من علبة الحلويات التي تحملها في
ً
يدها فغاب عن وعيه تماما بعد دقائق معدودة...
وقــال السائق أن آخــر ما يتذكره كــان أنــه استطاع
بصعوبة بالغة مقاومة المخدر ونجح في إيقاف
ً
السيارة التي يقودها قبل أن يغيب عن الوعي تماما.
وأكد سائق السيارة نصف النقل أنه اكتشف بعد
استعادة وعيه في المستشفى أن الفتاة الشقراء التي
أقلها استولت منه على مبلغ ألف جنيه .وهكذا وجد
رجال مباحث المنصورة أنفسهم إزاء لصة محترفة.
مالمح وجهها التي أدلى بها السائقان لم تكن كافية
لتحديد شخصيتها.
وبـ ــدأ ض ـب ــاط ال ـم ـبــاحــث بــال ـم ـن ـصــورة ي ـجــرون
تحرياتهم حول كل فتاة قد تحمل األوصــاف التي
أدلى بها سائق السيارة المالكي وسائق السيارة
نـصــف الـنـقــل فــي م ـح ــاوالت ج ــادة للقبض عليها
بسرعة قبل أن ترتكب جريمة ثالثة ...ولكن!

اقترب المارة في
حذر من السيارة
خشية أن تكون
مفخخة يستخدمها
اإلرهابيون
في عملياتهم
اإلجرامية

مزيد من الضحايا
بعد اسبوع واحد...
عثر الـمــارة فــي أحــد ال ـشــوارع الرئيسة بمدينة
المنصورة على سيارة أجرة سائقها فاقد الوعي،
وأبلغوا رجــال الشرطة .وعندما استعاد السائق
وعـيــه اكـتـشــف ســرقــة جــوالــه وحـصـيـلــة ي ــوم كامل
بعدما تـنــاول قطعة مــن الحلوى سلمتها لــه فتاة
ش ـق ــراء ك ــان يـقـلـهــا ف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة م ــن الليلة
الماضية!
وبقى السؤال الذي راح رجال الشرطة يبحثون
عن إجابة له:
*مـ ــن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـف ـت ــاة ال ـش ـق ــراء ال ـت ــي ت ـخـ ِّـدر
ض ـحــايــاهــا وتـ ـس ــرق أم ــوالـ ـه ــم؟! كـ ــان ع ـلــى رج ــال
ً
المباحث اإلجابة عن هذا السؤال بسرعة ،خصوصا
تحد من نوع جديد:
أن الضباط شعروا بأنهم إزاء ٍ
ف ـتــاة ش ـق ــراء تــرتـكــب جــرائـمـهــا بـكــل سـهــولــة وهــم
عاجزون حتى عن كشف هويتها!
قــرر رج ــال المباحث نشر أكمنة ثابتة وأخــرى

كانت الساعات
تمضي بطيئة
على الشابة
الصغيرة وهي
ترسم خطتها
الشيطانية
للحصول على
المال

متحركة في الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة،
ً
خصوصا بعد منتصف الليل ...وكانت مهمة هذة
الكمائن واحــدة :البحث عن فتاة شقراء تحمل في
يــدهــا عـلـبــة ح ـلــويــات س ــواء كــانــت واق ـفــة فــي أحــد
ال ـشــوارع بمفردها أو كــانــت تــركــب إلــى ج ــوار أحد
سائقي السيارات.
ً
كانت خطة رجال المباحث محكمة فعال ،وتفتيش
السيارات في الكمائن الثابتة كــان يتم بكل حسم
ً
ً
ودقة ولكن كانت النتيجة صفرا كبيرا .لم يعثروا
على أي أثــر للفتاة الـشـقــراء الـتــي تحمل فــي يدها
علبة حلويات!

تعديل الخطة
كان سبب فشل رجــال الشرطة في إلقاء القبض
على ماجدة أنها عندما كانت تستقل سيارة أجرة
عــائــدة مــن محل التزيين النسائي الــذي تعمل به،
أوقفت سيارة األجرة في الكمين وسمعت الفتاة أحد
أمناء الشرطة يقول لزميل له:
تمام العربية فيها بنت شعرها أسود مش أصفر.
ثم سمح لسائق سيارة األجرة ولماجدة الجالسة
في المقعد المجاور له بالمرور من الكمين بسالم.
ادركــت ماجدة في تلك اللحظة أن هــذه الكمائن
كلها تبحث عنها ،وحمدت الله على أنها في تلك
الليلة لم تكن تقوم بإحدى مهماتها في السرقة.
بمجرد عودة الشابة الحسناء ماجدة إلى الغرفة
التي تقيم بها جلست تطالع باهتمام بالغ صفحة
الحوادث بالجريدة اليومية ...كانت الفتاة الشابة
تقرأ بشغف سطور الخبر الذي يؤكد تعرض عدد من
سائقي السيارات بالمدينة لحيلة ذكية لالستيالء
على أموالهم بواسطة فتاة شقراء!
في سعادة القت ماجدة بالصحيفة .كانت تشعر
بارتياح كبير بعدما أكد الخبر فشل رجال الشرطة
في تحديد شخصية الفتاة وقالت في نفسها:
* خليهم يدوروا على الفتاة الشقراء براحتهم!
أدركــت ماجدة في تلك اللحظة أن عليها إدخال
ً
ت ـعــديــل بـسـيــط إل ــى خـطـتـهــا .ات ـل ـفــت ف ـ ــورا الـشـعــر
المستعار األصفر الذي كانت ترتديه أثناء تخدير
ً
ضحاياها وقررت أن تستبدل بـه شعرا أحمر اللون
ِّ
كــي تضلل رج ــال المباحث بعدما انـصــب بحثهم
عن فتاة شقراء!
صباح الـيــوم التالي وأثـنــاء وجــودهــا فــي محل
الـتــزيـيــن الـنـســائــي حـصـلــت بـسـهــولــة عـلــى الشعر
األح ـ ـمـ ــر .ام ـس ـك ــت ب ــه وراح ـ ـ ــت ت ـم ـش ـطــه وت ـج ـهــزه
وال ـ ـت ـ ـفـ ــت ص ــاح ــب
ل ــاسـ ـتـ ـخ ــدام .ل ـح ـظــات
فــوجــدهــا ش ــاردة
المحل إلــى ماجدة
الـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــن

ً
فصرخ فيها قائال:
* جــرى إيــه يــا مــاجــدة .حتفضلي سرحانة كده
طول اليوم؟
وانتبهت الشابة ماجدة لكلمات صاحب المحل.
قفزت من مكانها واعتذرت إليه وأسرعت بتجهيز
ً
بقية األدوات استعدادا لقدوم زبائن المحل ولكنها
ً
شردت بذهنها مجددا وهي تصفف الشعر المستعار
األحمر وراحت تقول في نفسها:
* بقى حتة باروكة تدوخ مديرية أمن برجالها؟
انتهى يوم العمل...
غ ــادرت الـشــابــة مــاجــدة محل التزيين النسائي
وهــي تحمل فــي يدها حقيبة بالستيكية تحتوي
على الشعر المستعار األحمر وتوجهت إلى منزلها.
وبمجرد دخولها إلى غرفتها أسرعت إلى الثالجة
الصغيرة وأخــرجــت منها علبة الـحـلــوى .أمسكت
بقطعة منها وحقنتها بمخدر ،ثم بدأت في ارتداء
الشعر األحمر وهي تردد:
* طــالـمــا الـبــولـيــس ب ـي ــدور عـلــى بـنــت ش ـق ــراء...
يـبـقــى الزم أخـلـيــه ي ــدور عـلــى واحـ ــدة ثــانـيــة كمان
شعرها أحمر!
نــزلــت مــاجــدة إل ــى ال ـشــارع بـعــد منتصف الليل
وبــدأت تسير دقائق عــدة حتى ابتعدت عن عنوان
بيتها ،ثــم توقفت عندما تــأكــدت مــن خلو الـشــارع
من المارة وأشارت إلى أول سيارة أجرة لتقلها إلى
إحدى المناطق البعيدة بالمدينة.

محاولة أخيرة
كــانــت ع ـقــارب الـســاعــة تشير إل ــى ال ــواح ــدة بعد
منتصف الليل عندما مرت ماجدة وسائق السيارة
م ــن آخ ــر كـمـيــن لـلـشــرطــة وسـلـمـتــه قـطـعــة الـحـلــوى
وابتسمت له ابتسامة باهتة على شفتيها .التهم
السائق قطعة الحلوى وبعد لحظات أحـ ّـس بدوار
شــديــد وب ــدأ يـتــرنــح بـسـيــارتــه .تــوقــف عـلــى جانب
الطريق وظنت ماجدة أن ضحيتها ابتلعت الطعم
وغابت عن الوعي مثل كل ضحاياها .مدت الفتاة
يدها داخل جيوب ضحيتها لتستولي على كل ما
تحتوي عليه ولكن!
ً
ســائــق الـسـيــارة لــم يـكــن فـقــد الــوعــي كـلـيــا .قــاوم
بصعوبة وأمسك بيد الفتاة ماجدة وبمعاناة كبيرة
أطلق بوق سيارته في محاولة منه لالستغاثة بأي
سيارة قادمة أو أي أحد من المارة القليلين الذين
صــودف مرورهم بالشارع في هذا الوقت المتأخر
من الليل.
ارت ـب ـك ــت م ــاج ــدة بـ ـش ــدة .ح ــاول ــت ال ـ ـهـ ــروب مــن
الـسـيــارة .فتحت الـبــاب بسرعة ولـكــن الـســائــق ظل
يـقــاوم ويتشبث بـهــا حـتــى اقـتــرب عــدد مــن الـمــارة
وأح ــاط ــوا بــالـسـيــارة الــواق ـفــة عـلــى جــانــب الـطــريــق
واقتادوا ماجدة إلى قسم الشرطة ونقلوا السائق إلى
ً
المستشفى بعدما سقط مغشيا عليه فور اطمئنانه
إلى أن األهالي أحاطوا بالفتاة التي خدرته لسرقته.

االعتراف
ً
سقطت أخيرا الفتاة الشقراء بعد ثالثة أشهر من المطاردة.
اعترفت لضباط المباحث باكية بجرائمها السابقة ،وأحيلت الفتاة إلى النيابة ومنها إلى محكمة جنايات المنصورة التي عقدت
جلساتها برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين صالح القاضي وابراهيم صقر ...وأعادت ماجدة اعترافاتها
ً
إزاء هيئة المحكمة مؤكدة أنها ارتكبت جرائمها السابقة وهي ترتدي شعرا أصفر .وفي المرة األخيرة حاولت خداع رجال األمن
بارتداء شعر أحمر ..ولكن السائق قاومها وأمسك بها وهي تحاول االستيالء على نقوده وجواله ،لتقضى هيئة المحكمة بمعاقبتها
بالسجن المشدد ثالث سنوات.
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توابل ةديرجلا

دين ودنيا

رئيس رابطة خريجي األزهر في تايلند الشيخ فيصل ليوان لـ ةديرجلا:.

الفكر المتشدد يؤجج الفتنة في بالدنا بين المسلمين والبوذيين
«كثير من البوذيين أسلموا بعد معرفتهم بتعاليم اإلسالم الصحيحة»
الشعب التايلندي يعيش في حرية تامة
أكد رئيس رابطة خريجي األزهر في تايلند ،الشيخ فيصل ليوان ،أن ً
ومحبة وتعاون مع تعدد الديانات ،مبررا ذلك بالعدالة في الحكم ،الفتا في مقابلة أجرتها معه "الجريدة"
أثناء زيارته األخيرة للقاهرة ،إلى أن الفكر المتشدد يؤجج الفتن وهو ما يجب التصدي له بقوة ...وفيما يلي
نص المقابلة:
القاهرة  -أحمد فوزي

نواجه الفكر
المتشدد
بالفكر
ونعمل على
كشف خطره
على الفرد
والمجتمع

● مـ ــا دور را ب ـ ـطـ ــة خــر ي ـجــي
األزهـ ــر فــي ال ـخ ــارج خــاصــة في
دولة مثل تايلند؟
ً
 لـهــا دور مـهــم ج ــدا ،فالفكرالمتشدد ينتشر بقوة ،واألزهر
يـتــواصــل معنا مــن خــال إســال
ك ـت ـي ـب ــات ت ـث ـق ـي ـف ـيــة م ـخ ـت ـصــرة
تحمل الفكر المعتدل ،وهذا مهم
خاصة للشباب ،حتى تساعدهم
ع ـل ــى ت ـج ـن ــب اعـ ـتـ ـن ــاق األفـ ـك ــار
المتطرفة.
● هل دورها مؤثر ويغير من
فكر أو يعدل من سلوك؟
 إ لـ ـ ـ ــى حـ ـ ــد مـ ـ ـ ــا ،ألن ا ل ـف ـك ــرالمتشدد يتلقى مساعدات مالية
من الخارج ،ما يؤثر على تفاعل
الجماهير مع دعوتنا إلى الفكر
الوسطي.
● ك ـ ــم عـ ـ ــدد ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن فــي
تايلند؟
 اإلسالم في المرتبة الثانيةب ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــوذيـ ـ ــة ،ويـ ـ ـص ـ ــل عـ ــدد
المسلمين إلى نحو  10ماليين
ن ـس ـم ــة ،ب ـي ـن ـمــا ت ــأت ــي ال ــدي ــان ــة
المسيحية في المرتبة الثالثة.

● هل تحدث مشاكل بينكم؟
ً
 ال ت ــوج ــد م ـشــاكــل إط ــاق ــا،فملك البالد وهو بوذي الديانة
ع ــادل جــدا فــي الحكم ويـســاوي
بين الجميع ويعطي المسلمين
حقوقهم.

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى الـ ـثـ ـق ــاف ــة
اإلسالمية؟
 بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ب ـع ــضالبوذيين يرغبون في التعرف على
الثقافة اإلسالمية ،فليس عندهم
عداء مع اإلسالم أو المسلمين.

● هــل تقام الشعائر الدينية
بحرية؟
 ن ـ ـ ـعـ ـ ــم ،وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ن ـح ـت ـف ــلبــال ـم ـنــاس ـبــات الــدي ـن ـيــة خــاصــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــولـ ـ ــد الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوي ،ي ـ ـش ـ ــارك
ال ـم ـلــك مـعـنــا وي ـح ـضــر بـنـفـســه،
وال ـم ـســاجــد تـبـنــى بـحــريــة دون
ت ـق ـي ـيــد أو ت ـض ـي ـي ــق ،وخ ـط ـيــب
المسجد يلقي خطبة دون مراقبة
ويتكلم بحرية في أي موضوع،
فتايلند معناها أرض الحرية،
لذلك عندنا حرية كبيرة.

● ه ــل ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن هـنــاك
تـعــايـشــا سـلـمـيــا ب ـيــن الـبــوذيـيــن
والمسلمين؟
 بالفعل ،إذ تجمعنا عالقاتطيبة وتـبــادل محبة وكلنا أبناء
وط ـ ـ ــن واح ـ ـ ـ ــد نـ ـسـ ـع ــى ل ـن ـه ـض ـتــه
واالرتقاء به.

● هل هناك مناهج تعليمية
خاصة بالثقافة اإلسالمية؟
 يوجد ذلــك ،ولدينا مــدارسك ـث ـيــرة تـحـصــل ع ـلــى الـمـعــادلــة
من األزهر ومن دول عربية مثل
الكويت والسعودية.
● هــل يقبل الـنــاس فــي تايلند

● ه ــذه ال ـعــاقــة كـيــف تحققت
بينكم؟
 ت ـ ـح ـ ـق ـ ـقـ ــت لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــودغ ـض ــاض ــة ب ـي ـن ـن ــا ،ف ــال ــدي ــن لـلــه
وال ــوط ــن لـلـجـمـيــع ،ل ــذل ــك هـنــاك
ُ
م ـس ـل ـم ــون ت ـس ـن ــد ل ـه ــم ح ـقــائــب
وزارية مثل الخارجية ،وهذا على
حـســب ال ـحــزب الـحــاكــم ،فعندنا
أح ــزاب كثيرة ويمكن لـحــزب أن
يختار عددا كبيرا من المسلمين
في الوزارة ،وحزب آخر قد يكون
ضد الديمقراطية وال يختار أي
مسلم في وزارته.

● ماذا عن اإلفتاء في تايلند؟
 شيخ اإلسالم في تايلند هوال ـم ـس ــؤول ع ــن ال ـف ـت ــوى ويـعـيــن
عددا من المسؤولين عن اإلفتاء
في المدن المحتلفة ،فــإذا واجه
م ـف ـت ــى إحـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـم ـ ــدن م ـش ـك ـلــة
أو م ـســائــل مـسـتـعـصـيــة يــرســل
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع إل ـ ــى م ـك ـت ــب شـيــخ
اإلسالم ،ويوجد تواصل مستمر
ب ـي ــن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ــدي ـن ـي ــة فــي
تايلند وشيخ اإلسالم.
● م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـيــن
المؤسسات الدينية في تايلند
ومثيالتها في الدول االسالمية؟
 ه ـنــاك ت ــواص ــل ،خــاصــة فيال ـم ـســائــل ال ـت ــي تـسـتـجــد ،حيث
نرسل إلى مفتي مصر للوقوف
على حلها.
● وسائل اإلعالم عندكم تنشر
ص ـح ـيــح ال ــدي ــن أم تـتـسـبــب في
نشر الفتن؟
 وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ت ـن ـق ـســمإل ـ ــى ق ـس ـم ـي ــن :ب ـع ــض ال ـق ـن ــوات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة بـ ـمـ ـس ــاع ــدة مــن
الـخــارج ،خصوصا اتـبــاع الفكر
ال ـم ـت ـش ــدد ،ت ـس ـبــب م ـش ــاك ــل فــي
المجتمع ،وهناك قنوات أخرى
ع ـل ــى درجـ ـ ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ــوع ــي
فـ ــي عـ ـ ــرض اإلس ـ ـ ـ ــام ال ــوس ـط ــي
والتمسك بمنهج األزهر الشريف،
وهــذا أدى الــى اعتناق كثير من
البوذيين اإلسالم.
● ك ـ ـيـ ــف ت ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــون ال ـف ـك ــر
المتشدد؟
 -بــاإليـمــان وال ـس ــام ،ونعمل

ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـشـ ــر ال ـ ـف ـ ـهـ ــم ال ـص ـح ـي ــح
لإلسالم وإظهار األفكار الخاطئة
ال ـتــي يحملها الـفـكــر الــوهــابــي،
وضررها على المجتمع ،فنحن
نــواجــه الـفـكــر الـمـتـشــدد بالفكر،
واألزهر يرسل الدعاة والبعثات
الدعوية إلى تايلند لنشر الفكر
الوسطي لإلسالم.
● ماذا عن نشاط الرابطة؟
 نعقد دورة شهرية للدعاةلمناقشة الفكر المتشدد وكيفية
مواجهته والرد عليه ونبذه من
المجتمع وإلقاء الدروس الدينية
ّ
لحث الشباب المسلم على اتباع
الـفـكــر ال ـقــويــم الـمـعـتــدل وال ـنــأي
ع ــن االس ـت ـجــابــة ل ـلــدعــوات الـتــي
ّ
المتطرفون لجذب هؤالء
يطلقها
الشباب واستقطابهم لالنضمام
لصفوفهم.
● هــل هـنــاك إقـبــال على تعلم
الدين اإلسالمي؟
 ب ــال ـط ـب ــع ،وت ــوج ــد مـ ــدارسكـثـيــرة لتحفيظ ال ـق ــرآن ،كـمــا أن
ً
هـ ـن ــاك إق ـ ـبـ ــاال ع ـل ــى ال ـت ـع ـلــم فــي
األزهر الذي يخصص  80منحة
كل سنة ألبناء تايلند.
● مــا الـمـطـلــوب حـتــى يــزدهــر
اإلسالم ويكون له الوضع القوي
في الخارج؟
 المطلوب نشر المحبة بينال ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـشـ ـع ــوب
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــأن ــا
ح ــزي ــن ل ـم ــا يـ ـح ــدث مـ ــن ت ـقــاتــل
ب ـيــن أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ــواح ــد في
سورية واليمن وليبيا والعراق،

ً
فيصل ليوان متحدثا إلى محرر «الجريدة»
فالمطلوب من الدول اإلسالمية
التمسك بتعاليم ا لــد يــن ونبذ
الـ ـخ ــاف وت ـع ـم ـيــم الـمـحـبــة
والسالم.
● هل هذا التمزق نتيجة
بـ ـع ــدن ــا عـ ــن الـ ــديـ ــن وعـ ــدم
االلتزام بتعاليمه؟
 بالفعل ،فلو تمسكناب ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــم ديـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا
وط ـ ـب ـ ـق ـ ـنـ ــاهـ ــا ف ـع ـل ـي ــا
ل ـ ـتـ ــوحـ ــدت ال ـش ـع ــوب
اإلس ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ولـ ـ ـم ـ ــا
وجــدنــا هــذه الخالفات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـسـ ــيء ل ــإس ــام
والـمـسـلـمـيــن ف ــي الــداخــل
والخارج.

المكتبة الدينية

موسوعة الدروس األخالقية
●

القاهرة  -وائل محمود

صدرت عن وزارة األوقاف المصرية
"موسوعة الدروس األخالقية" ،التي
تحتوي على مجموعة من الدروس
األخ ــاقـ ـي ــة الـ ـت ــي أع ــدتـ ـه ــا اإلدارة
العامة لبحوث الدعوة تحت إشراف
وزيــر األوق ــاف المصري د .محمد
مختار جمعة ،وتأتي الموسوعة

لتكون زادا فكريا وثقافيا ومعرفيا
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــا ل ـل ـم ـج ـت ـمــع كـ ـل ــه .ت ـش ــرح
الموسوعة مجموعة من الصفات مثل
العدل والرحمة واإلنـصــاف واألمانة
واإلخالص.
الهدف من إعداد موسوعة الدروس
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة دعـ ـ ــم األئ ـ ـمـ ــة فـ ــي إعـ ـ ــداد
دروسهم في مجال األخالق من جهة،
واإلسهام في بناء منظومة أخالقية

وقيمية تسهم في تصويب ما اعوج أو
انحرف عن الجادة في مجال األخالق.
ت ـقــع "ال ـم ــوس ــوع ــة األخ ــاق ـي ــة" في
 334ص ـف ـح ــة وع ـ ـ ــدد ال ـم ــوض ــوع ــات
 39مــوضــوعــا أخــاق ـيــا ،مـنـهــا العفو
والتقوى والعدل واإليثار.
ت ـنــاولــت ال ـمــوســوعــة ع ـلــى سبيل
ال ـم ـثــال م ــوض ــوع ال ـع ــدل ،فـلــو ح ــاول
كل إنسان أن يأخذ نفسه به ،ينصف

اآلخــريــن كما يحب أن ينصفوه ،مع
الصديق والعدو ،في الرضا والغضب،
والقريب والبعيد.
فالعدل مفتاح األمن واألمــان ،وقد
كتب أحــد الــوالة إلــى سيدنا عمر بن
الخطاب ،رضي الله عنه ،أن اللصوص
كـ ـث ــروا بــال ـمــدي ـنــة ،ف ـك ـتــب إل ـي ــه عـمــر
رضي الله عنه ،أن "حصنها بالعدل"،
ً
ً
على أن يكون العدل عاما وشامال ،ال

أعالم في تاريخ اإلسالم

رجاء بن حيوه ...مستشار الخلفاء

●

القاهرة  -محمد أبو الجاسم

عالم وفقيه ومهندس ومستشار الخلفاء وتابعي
من أفاضل التابعين ،وكان هو الذي أشار على الخليفة
ً
سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبدالعزيز خلفا
له ،وتكفيه هذه وحدها في موازين حسناته.
لما أشرف الخليفة سليمان بن عبدالملك على نهاية
حياته دخل عليه رجاء ابن حيوه فوجده يكتب كتابا،
يعهد به إلى ابنه أيوب بالخالفة من بعده ،فقال له :يا
أمير المؤمنين ،إن مما يحفظ الخليفة في قبره ،ويبرئ
ذمته عند ربه ،أن يستخلف على الناس الرجل الصالح،
وإن ابنك أيــوب غــام لــم يبلغ الحلم بعد ،ولــم يتبين
صالحه من طالحه .فتراجع ،ومكث بعد ذلك يوما أو
يومين ثم دعا ابن حيوه ،وقــال :يا رجــاء ،ما رأيك في
ولدي داود؟ فقال :هو غائب مع جيوش المسلمين في
قسطنطينية ،وأنت ال تدري اآلن أحي هو أم ميت .فقال:
فمن ترى إذن يا رجاء؟ قال :الرأي رأي أمير المؤمنين.
فقال :كيف ترى عمر بن عبدالعزيز؟ قال :واللهِ يا أمير
ً ّ ً
ً
ً
بينا .قال:
المؤمنين ما علمته إال فاضال كامال عاقال
صدقت ،إنــه والله لكذلك ،ولكنني إن وليته ،وأغفلت
أوالد عبدالملك لتكونن فتنة ،وال يتركونه يلي عليهم

أبدا .قال :أشرك معه واحدا منهم ،واجعله بعده .قال:
والـلــه لقد أصـبــت ،فــإن ذلــك مما يسكنهم ،ويجعلهم
يرضونه ،ثم أخذ الكتاب ،وكتب بيده :بسم الله الرحمن
الرحيم ،هذا كتاب من عبدالله سليمان بن عبدالملك
أمير المؤمنين لعمر بن عبدالعزيز ،أني وليته الخالفة
مــن بـعــدي ،وجعلتها مــن بـعــده ليزيد بــن عبدالملك،
فاسمعوا له وأطيعوا ،واتقوا الله ،وال تختلفوا فيطمع
بكم الطامعون ،ثم ختم الكتاب ،وناوله إياه ،ثم أرسل
إلى كعب بن حازم صاحب الشرطة ،وقال :ادع آل بيتي
فليجتمعوا ،وأعلمهم أن الكتاب الذي في يد رجاء هو
كتابي ،ومرهم أن يبايعوا لمن فيه.
فلما وافته المنية خرج ابن حيوه إلى الناس ،قالوا:
كيف أمير المؤمنين؟ قال :لم يكن منذ مرض أسكن منه
اآلن ،وال أهــدأ .فقالوا :الحمد لله .ثم أرســل رجــاء إلى
كعب بن حازم صاحب الشرطة ،فجمع أهل بيت أمير
المؤمنين جميعا في مسجد دابق ،فقال :بايعوا لمن
في كتاب أمير المؤمنين ،قالوا :قد بايعنا مرة أنبايع
أخرى مرة ثانية؟ فقال :هذا أمر أمير المؤمنين ،بايعوا
على ما أمر بهَ ،
ولمن سمى في هذا الكتاب المختوم،
فبايعوا رجال رجال ،فلما رأى رجاء أنه قد أحكم األمر،
َ
صاحبكم قد مات ،وإنا لله وإنا إليه راجعون،
قال :إن

وق ــرأ عليهم ال ـك ـتــاب ،فـلـمــا انـتـهــى إل ــى ذك ــر عـمــر بن
عبدالعزيز ،نادي هشام بن عبدالملك :ال نبايعه أبدا،
فقال رجــاء :إذا والله تضرب عنقك ،فقام يجر رجليه،
وقال عمر :إنا لله وإنا إليه راجعون ،وكان يسترجع
لمصير الخالفة إليه على كره منه.
لو لم يكن لرجاء بن حيوه في حياته غير موقفه
ه ــذا ال ــذي أش ــار فـيــه عـلــى الخليفة
سليمان بن عبدالملك بتولية
عمر بن عبدالعزيز لكفاه.

يقول
اسـتـثـنــاء فـيــه وال ت ــردد ،حـيــث َّ
ـم"ِ :إنـ َـمـ َـا
نبينا
صلىَ ا َلـ ُلــه َ َّعليه َو ُسـلـ َ
َ ْ َ َّ َ
أهل َك ال ِ َّذين ُق ْبلك ْم أن ُه ْم ك َانوا ِإ َذا َس َرق
فيه ُم الشريف َت َر ُك ُ
يه ُم
وه َ ،وإذا َس َرق ِف
ِ َّ ِ
ُِ
ـف َأ َق ـ ُ
ـام ــوا َعـ َـلـ ْـيـ ِـهِ ْال ـ َـح ـ َّـد َو ْاي ِ ــمُ
ـ
ي
ـ
ـع
ـ
ـض
ِ
َ ََ
َ
الـ َ َ َّ َ
اط َمة ْابنة ُم َح َّم ٍد َس َرق ْت
اللهِ ل ْو أن َف
ِ
َ َ
َ
ل ــق ــط ـ ْـع ـ ُـت َي ـ ـ َـده ـ ــا" (صـحـيــح
البخاري).
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توابل ةديرجلا

ّ
الفاكهة المجففة ...مصدر غني بالطاقة

صحتنا

١٩

عند تجفيف الفاكهة الطازجة ،ستتركز فيها ًنسبة كبيرة من مغذياتها المفيدة للصحة .يوصى بتناول الفاكهة المجففة في
حاالت كثيرة بشرط استهالكها باعتدال نظرا إلى احتوائها على نسبة مرتفعة من السكريات.
 -1خصائص الفاكهة المجففة

تحمي
من شيخوخة
الخاليا واألمراض
المرتبطة بها

يحتوي الموز
المجفف على
نسبة مرتفعة من
الكربوهيدرات
ّ
المركبة وعلى
كميات شبه
متساوية من النشا
والسكريات

تـكــافــح الـتـعــب :باستثناء الفيتامين  Cالـحـســاس تـجــاه ال ـهــواء،
تـبـقــى الـفــاكـهــة الـمـجـفـفــة أك ـثــر غـنــى بــالـفـيـتــامـيـنــات وال ـم ـع ــادن من
ً
الفاكهة الطازجة .تحتوي هذه الفاكهة أيضا على كمية كبيرة من
الـكــربــوهـيــدرات ونسبة أعـلــى مــن الـسـعــرات الـحــراريــة (حـتــى عشرة
أضعاف!) .وهي مصدر جيد للمغنيسيوم المضاد للتعب والضغط
النفسي ،والحديد المضاد لاللتهابات وفقر الدم ،والسكريات التي
تغذي الدماغ والعضالت .يمكن اعتبار الفاكهة المجففة وجبة أفضل
ً
من البسكويت أو ألواح الشوكوالتة مثال ألن هذه المنتجات تعطي
الجسم {سعرات فارغة} ،ما يعني أنها تزيد طاقته عن طريق السكر
والدهون وتتراجع فيها نسبة المغذيات الدقيقة المفيدة.
ّ
تـنــظــم حــركــة األم ـع ــاء :تحتوي
ال ـف ــاك ـه ــة ال ـم ـج ـف ـفــة ع ـل ــى كـمـيــات
جيدة من األلياف القابلة للذوبان
وغير القابلة للذوبانُ .يعتبر
ً
هــذا الخليط مثيرا لالهتمام
ع ـلــى م ـس ـتــوى تـنـظـيــم حــركــة
األمـ ـ ـع ـ ــاء بـ ـش ــرط أن ي ـت ــراف ــق
اسـتـهــاك الـفــاكـهــة المجففة مع
ت ــرطـ ـي ــب الـ ـجـ ـس ــم .عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
آخ ــر ،تـسـهــم األل ـي ــاف ف ــي تجديد
توازن البيئة الميكروبية المعوية
وت ـخ ـف ـيــض م ـع ــدل ال ـكــول ـس ـتــرول
والشحوم الثالثية والتخلص من
السموم وتنظيم الشهية .لكن في
حــال اإلصــابــة بمتالزمة القولون
العصبي ،من األفضل تناول هذه
الفاكهة بوتيرة تدريجية.
ت ـكــافــح ال ـش ـي ـخــوخــة :تـحـتــوي
الـ ـف ــاكـ ـه ــة ال ـم ـج ـف ـف ــة عـ ـل ــى كـمـيــة
ّ
ُمــركــزة مــن عناصر البوليفينول
وال ـ ـكـ ــاروت ـ ـي ـ ـنـ ــات الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادرة ع ـلــى
الـتـصــدي ألض ــرار ال ـجــذور الحرة
ومـ ـك ــافـ ـح ــة األك ـ ـ ـسـ ـ ــدة .ب ــال ـت ــال ــي،
تـسـهــم إضــافــة الـفــاكـهــة المجففة
إلى وجبات الطعام في االحتماء
من شيخوخة الخاليا واألمــراض
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـه ــا م ـث ــل أل ــزه ــاي ـم ــر
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــري وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض أش ـ ـ ـكـ ـ ــال
السرطان...
َ
تـ ُـمـ ّـد الجسم بالطاقة عند بذل
ال ـج ـه ــود ال ـج ـس ــدي ــة :ال ـس ـكــريــات
ال ـب ـس ـي ـطــة ال ـت ــي ت ـح ـتــوي عليها
الفاكهة رالمجففة كفيلة بتجديد
ً
ً
طاقة الجسم سريعا .لكن نظرا إلى
وجــود األل ـيــاف ،لــن يرتفع مؤشر
س ـك ــر الـ ـ ــدم ف ــي ال ـج ـس ــم بـطــريـقــة
م ـفــاج ـئــة .ي ـح ـمــل م ـع ـظــم األن ـ ــواع
ً
ً
مستوى معتدال مــن مؤشر سكر
ال ــدم .لــذا يكفي أن نستهلك كمية
ص ـغ ـيــرة الس ـت ــرج ــاع الـنـشــاط
مــن دون إث ـقــال ال ـم ـعــدة .على
ّ
صـعـيــد آخ ــر ،تـشــكــل الفاكهة
ً
ً
المجففة مصدرا جيدا لمعدن
المغنيسيوم الضروري النقباض
ال ـع ـض ــات ،وال ـبــوتــاس ـيــوم ال ــذي
ينظم تبادالت الماء داخل الجسم.
كـ ــذلـ ــك ت ـت ـم ـت ــع بـ ـمـ ـفـ ـع ــول ق ـل ــوي
إي ـجــابــي ،مــا يـسـمــح بالتعويض
عــن إن ـتــاج حـمــض اللبنيك خــال
الجهود الجسدية وحماية العظام
والعضالت.

 -2منافعها كثيرة
الخوخ المجفف يكافح اإلمساك:
ُيـسـ ّـهــل ال ـخــوخ الـمـجـفــف حركة
ً
األم ـعــاء ن ـظــرا إل ــى غـنــاه بــاأللـيــاف
ال ـق ــاب ـل ــة لـ ـل ــذوب ــان وغ ـي ــر ال ـقــاب ـلــة
ً
للذوبان ،فضال عن احتوائه على
س ـكــر ال ـس ــورب ـي ـت ــول ال ـ ــذي ي ـحــرك
ً
األمعاء بدوره .يتمتع الخوخ أيضا
بمفعول مضاد لألكسدة ،ما يجعله
م ــن أبـ ـ ــرز ال ـع ـن ــاص ــر الـمـسـتـعـمـلــة
لمكافحة شيخوخة الخاليا.
يمكن اسـتـهــاكــه عـنــد اإلصــابــة
باإلمساك بعد نقعه طوال الليل في
ً
كوب من الشاي تزامنا مع ترطيب
الجسم لتقوية مفعول األلياف .أو
يمكن إضافته إلــى خلطات كثيرة
سواء كانت مالحة أو حلوة المذاق.
التمر بديل جيد عن السكر:
ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي كـ ـ ــل  100غـ ـ ـ ـ ــرام مــن
ً
التمر على أكـثــر مــن  64غــرامــا من
الكربوهيدرات! تتمتع هذه الفاكهة
بمذاق حلو وقوي لكن يبقى مؤشر
ً
سكر الدم فيها معتدال (بين  31و50
ُ
بحسب نوع التمر) .لذا يعتبر التمر
ً
ً
بــديــا مـثـيــرا لالهتمام عــن السكر
لكل من يريد الحفاظ على رشاقته
أو تخفيض كمية السكر المستهلكة
ً
بـسـبــب اإلص ــاب ــة بــالـسـكــري مـثــا.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،يـحـتــوي التمر
ع ـل ــى ن ـس ـبــة ج ـي ــدة م ــن م ـض ــادات
األك ـســدة واألل ـي ــاف والـبــوتــاسـيــوم
والمغنيسيوم.
يمكن استعمال التمر بدل السكر
عند تحضير الحلويات أو هريسة
الـسـمـســم ال ـن ــيء أو أي صـلـصــات
وأطباق حارة مثل الطاجن.
التين المجفف كالحليب:
ّ
يــت ـســم ال ـت ـيــن ال ـم ـج ـفــف بـغـنــاه
ب ــال ـك ــال ـس ـي ــوم أكـ ـث ــر مـ ــن ال ـح ـل ـيــب
واألل ـبــان! يمكن أن تغطي الحصة
المؤلفة من  4حبات تين حاجات
الجسم إلى هذا المعدن الضروري
بالنسبة إلــى صحة الـعـظــام .على
صعيد آخر ،يتمتع التين المجفف
بمفعول مضاد لألكسدة .لكن ال بد
من توخي الحذر إذا كانت األمعاء
حساسة أل نــه يحتوي على نسبة
مــرتـفـعــة مــن األل ـي ــاف غـيــر القابلة
للذوبان في معظمها.
ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن اس ـ ـت ـ ـه ـ ــاك
الـ ـتـ ـي ــن ال ـم ـج ـف ــف
م ـ ـ ــع األط ـ ـ ـبـ ـ ــاق
المتوسطية

وال ـ ـمـ ــأكـ ــوالت ال ـم ــال ـح ــة (أج ـ ـبـ ــان،
وخـضــراوات نيئة ،ودواجـ ــن .)...أو
ي ـم ـكــن أن ُيـ ـع ــاد تــرط ـي ـبــه وخـلـطــه
الستبدال كمية من السكر في قوالب
الحلوى أو لتحضير المثلجات.
الزبيب مفيد خالل الحمل:
ال ــزب ـي ــب غ ـنــي ب ــال ـم ـع ــادن وفـيــه
كميات ملحوظة من الحديد الذي
ي ـكــافــح ف ـقــر الـ ــدم والـفـيـتــامـيــن B9
ال ـض ــروري إلن ـتــاج خــايــا جــديــدة.
كذلك يحتوي على نسبة صغيرة
مــن الـكــالـسـيــوم ال ــذي يـفـيــد صحة
العظام والبوتاسيوم الــذي يكافح
التشنجات .ويتمتع بعض أنواعه
بمفعول قوي على مستوى مكافحة
األكسدة .لذا يسمح تناول قبضة من
الزبيب من وقت إلى آخر بالحفاظ
على الرشاقة ،ال سيما خالل الحمل.
يمكن استهالكه مــع الـبــذور في
بعض أنواع المقبالت :سميد مالح
أو حلو ،وخبز وحلويات ،أو دجاج
مـحـشــي ،أو سـلـطــات مـخـلــوطــة ،أو
خضراوات نيئة.
توت غوجي لتجديد النشاط:
يـ ـحـ ـت ــوي ت ـ ـ ــوت غـ ــوجـ ــي ع ـلــى
فـ ـيـ ـت ــامـ ـيـ ـن ــات وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادن تـ ـف ــوق
الـكـمـيــات ال ـم ــوج ــودة ف ــي األن ــواع
األخــرى من الفاكهة المجففة ،من
بينها البوتاسيوم والمغنيسيوم
ً
والكالسيوم والحديد ،فضال عن
أنــه غني بالبروتينات واأللـيــاف
ومضادات األكسدة .إنه غذاء مثالي
السترجاع الطاقة وتقوية المناعة
وتجديد الجسم كله.
يمكن استهالكه مع البذور و/أو
أنــواع أخرى من الفاكهة المجففة
فــي خـلـطــات متنوعة أو مقبالت:
سـ ـلـ ـط ــات خ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــراوات ،ومـ ــافـ ــن،
وبسكويت...

الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري ل ـت ـن ـش ـي ــط الـ ـخ ــاي ــا
ال ـع ـض ـل ـيــة وم ـ ـض ـ ــادات األكـ ـس ــدة
القادرة على مكافحة الجذور الحرة
التي ينتجها الجسم خالل حصص
ً
ال ــري ــاض ــة .أخـ ـي ــرا ،يـتـمـتــع ال ـمــوز
المجفف بمفعول قلوي ،ما يجعله
ً
ً
خـ ـي ــارا م ـثــال ـيــا لـلـتـصــدي إلن ـتــاج
حمض اللبنيك داخل الجسم.
ي ـم ـك ــن اس ـت ـه ــاك ــه ع ـل ــى شـكــل
رقائق أو حبة كاملة مع الغرانوال
والـشــوكــوالتــة أو أي أن ــواع أخــرى
من الفاكهة المجففة ،أو مع حبوب
الـ ـفـ ـط ــور أو م ـش ـت ـق ــات ال ـح ـل ـيــب
الطبيعية وحتى األطـبــاق الغنية
بالتوابل.

الـ ـمـ ـشـ ـم ــش الـ ـمـ ـجـ ـف ــف ي ـح ـمــي
البشرة:

ال ـت ــوت ال ـب ــري الـمـجـفــف يكافح
االلتهابات البولية:

ي ـت ـم ـي ــز الـ ـمـ ـشـ ـم ــش ال ـم ـج ـف ــف
ب ــاح ـت ــوائ ــه ع ـل ــى ن ـس ـبــة مــرتـفـعــة
م ــن الـبـيـتــا كــاروت ـيــن ال ــذي ُيـفـ ّـعــل
الفيتامين  Aا ل ـقــادر على حماية
ال ـخ ــاي ــا م ــن اعـ ـ ـت ـ ــداءات ال ـج ــذور
الـ ـح ــرة وت ـح ـس ـيــن ل ـ ــون ال ـب ـش ــرة.
ً
ي ـت ـم ـت ــع هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـشـ ـم ــش أيـ ـض ــا
بمفعول مضاد لألكسدة أكثر من
الـمـشـمــش ال ـط ــازج بـثــاثـيــن م ــرة!
ً
فـضــا عــن الحديد والفيتامين E
والبوتاسيوم.
ي ـم ـك ــن اس ـت ـه ــاك ــه مـ ــع أط ـب ــاق
ال ـطــاجــن وال ـك ـس ـكــس والـسـلـطــات
الـمـخـلــوطــة أو لـتـحـلـيــة مشتقات
الـحـلـيــب الـطـبـيـعـيــة .كــذلــك يمكن
إضافته إلــى قــوالــب الحلوى بعد
إعـ ــادة تــرطـيـبــه أو إل ــى صلصات
الخل ومثلجات الفاكهة.
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوز الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـف ـ ــف مـ ـن ــاس ــب
للرياضيين:
يـحـتــوي ال ـم ــوز الـمـجـفــف على
نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات
ّ
ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــة وع ـ ـلـ ــى كـ ـمـ ـي ــات ش ـبــه
متساوية مــن النشا والسكريات.
ُ
ت ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذه ال ـت ــرك ـي ـب ــة م ـثــال ـيــة
وسهلة الهضم وتسمح بتجديد
ط ــاق ــة ال ـج ـس ــم فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،مــا
يعني أنها وجبة مناسبة قبل بذل
ّ
المطولة (سباق،
الجهود الجسدية
أو ركـ ــوب ال ــدراج ــة ال ـه ــوائ ـي ــة.)...
كــذلــك ،يحتوي على البوتاسيوم

ُيعتبر ه ــذا ال ـنــوع مــن الـتــوت

ً
ً
غـ ً
ـذاء خــارقــا نـظــرا إلــى احتوائه
على نسبة مرتفعة من مضادات
األكـ ـ ـس ـ ــدة وكـ ـمـ ـي ــة م ـع ـت ــدل ــة مــن
ً
المعادن والفيتامينات ،فضال عن
عنصر البروأنثوسيانيدين الذي

يمنع ا لـتـصــاق بعض الجراثيم
بــال ـم ـثــانــة وي ـس ـهــم ف ــي الــوقــايــة
م ــن االل ـت ـهــابــات ال ـبــول ـيــة .كــذلــك
ً
ينعكس التوت البري إيجابا على
صحة الفم.

ي ـم ـكــن إض ــاف ــة هـ ــذا الـ ـت ــوت إل ــى
ال ـص ـل ـصــات وال ـفــاك ـهــة الـمـطـبــوخــة
بعد إعــادة ترطيبه وخلطه ،أو إلى
الحلويات والسلطات المخلوطة أو
الخضراوات النيئة أو الفاكهة.

 -3طريقة استهالكها
اختاري أفضل األنــواع :راجعي غالف المنتج قبل
شــرائــه .صحيح أن الفاكهة المجففة تـكــون طبيعية
ُ
لكن يمكن أن تضاف إليها عناصر غير مرغوب فيها
مثل زيت النخيل أو شراب الغلوكوز أو حتى الطحين
لتحسين نكهتها ومنع التصاقها.
احفظيها بأفضل الطرائق :ال مشكلة طالما يبقى
ً
غالف المنتج مقفال .لكن بعد فتحه ،يسهل أن تتعفن
ً
ً
الفاكهة ســريـعــا .لــذا مــن األفـضــل حفظها بـعـيــدا عن
ً
الضوء والهواء .ضعيها إذا في أوعية زجاجية داخل

خزانة مغلقة .يمكن وضع الفاكهة األكثر غنى بالماء،
ً
مثل الخوخ أو المشمش ،في البراد منعا لجفافها.
تناولي كميات معتدلة منها في الوقت المناسب:
تحتوي الفاكهة المجففة على سكريات تفوق تلك
الموجودة في الفاكهة الطبيعية .لذا يجب استهالكها
ً
باعتدال على الفطور مثال أو في فترة العصر ،قبل
حصة الــريــاضــة أو خاللها أو بـعــدهــا ،مــع خلطات
مالحة أو حلوة متنوعة .يمكنك أن تكتفي بوجبة
ً
يوميا في إطار نظام غذائي متوازن.

وصفات لذيذة بالفاكهة المجففة
طــاجــن بــالــزبـيــب وال ـت ــوت ال ـبــري ( 6إل ــى 8
أشخاص)
ً
• افــرمــي  3حـبــات بـصــل و 250غــرامــا من
ال ـك ــرف ــس وابـ ــرشـ ــي  4ح ـب ــات جـ ـ ــزر .اخـلـطــي
الـخـضــراوات فــي قــدر مــع ملعقتين كبيرتين
من زيت الزيتون.
ً
• أضيفي  15غراما من التوابل مع  100غرام
ّ
من صلصة الطماطم َّ
وفصي ثوم مقطعين إلى
ّ
مكعبات ،وقطعي رأس ملفوف أحمر.
• اسكبي نصف ليتر من مرق الخضراوات
واطبخي الخليط على نار هادئة.
ً
ً
• انقعي  30غــرامــا من الزبيب و 30غراما
ً
مــن ال ـتــوت ال ـبــري فــي  25سنتليترا مــن زهــر
البرتقال.
ً
• اغسلي  125غراما من الكينوا واسكبيه
في طنجرة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ً
و 15غراما من التوابل .اغمري الخليط بالماء
واغليه ،ثم دعيه ّعلى النار لعشر دقائق بعد
كشف الغطاء .صفيه واتركيه يبرد.
ّ
• اغ ـل ــي ح ـبــة ل ـفــت ف ــي م ــاء م ــال ــح .قــطـعــي
الكرفس إلى مكعبات ثم أضيفيها إلى القدر
ودعي الخليط على نار هادئة مدة عشر دقائق
من دون تغطيته.
• اخـ ـلـ ـط ــي الـ ـكـ ـيـ ـن ــوا م ـ ــع  200غـ ـ ـ ــرام مــن
الحمص والفاكهة المجففةّ .
قدمي الطبق مع
الخضراوات ّ
وزينيه باألعشاب.

كرات مفعمة بالطاقة ( 5كرات)
كرات خارقة بالتمر:
ً
• اخ ـل ـط ــي  150غ ـ ــرام ـ ــا مـ ــن ال ـكــاجــو
المنقوع في ماء طوال ساعة مع  4حبات
ـذور وملعقة كبيرة من
تمر منزوعة ا لـبـ
ّ َ
زيت جوز الهند ورشتين من الملح.
• ضـعــي الـخـلـيــط ف ــي ال ـثــاجــة ط ــوال
ساعة.
ّ
ّ
• شكلي كرات وغطسيها في الكاكاو
النيء وفي جوز الهند المبروش.
كرات بالسمسم:
ً
• اخلطي  150غــرامــا من جــوز البقان
المنقوع فــي مــاء فــاتــر ســاعــة على األقــل
مع  100غرام من الزبيب المنقوع وملعقة
كبيرة من هريسة السمسم وملعقة كبيرة
من زيت جوز الهند.
• ضـعــي الـخـلـيــط ف ــي ال ـثــاجــة ط ــوال
ساعة.
ّ
ّ
• شكلي كرات صغيرة وغطسيها في
بذور السمسم.

كرات بتوت غوجي وبذور الكتان:
ً
• اخلطي  150غــرامــا مــن المكاديميا
المنقوعة في ماء فاتر طوال نصف ساعة
ً
مع  120غــرامــا من تــوت غوجي وملعقة
كبيرة مــن هريسة الـلــوز وملعقة كبيرة
من زيت جوز الهند.
• ضـعــي الـخـلـيــط ف ــي ال ـثــاجــة ط ــوال
ساعة.
ّ
ّ
• شــكـلــي ك ــرات وغــطـسـيـهــا فــي بــذور
الكتان.

الزبيب غني
بالمعادن وفيه
كميات ملحوظة من
الحديد الذي يكافح
فقر الدم والفيتامين
 B9الضروري إلنتاج
خاليا جديدة

هل يمكننا أن نتخلص من متعة المذاق الحلو؟
ُ
تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة {الطبيعة} إلى أن من
الممكن التخلص من التوق إلى تناول األطعمة الحلوة المذاق
بالتالعب بالخاليا العصبية.

ربما تسهم نتائج الدراسة في تصميم استراتيجيات جديدة
لمعالجة اضطرابات الطعام.
ً
ي ــرب ــط الـ ــدمـ ــاغ ط ـي ـفــا م ــن األفـ ـك ــار،
والـ ـمـ ـش ــاع ــر ،وال ـ ــذك ـ ــري ـ ــات ب ـط ـع ـمــات
مختلفة .تشير دراســة جديدة إلى أن
ردود الفعل هذه قائمة بشكل منفصل
في الدماغ وأن من الممكن تعديل كل
منها وحتى {محوها}.
ف ـ ــي بـ ـح ــث س ـ ــاب ـ ــق ،حـ ـ ـ ــاول م ـع ــدو
الدراسة الحالية وضع خريطة لجهاز
الذوق في الدماغ.
اكتشفوا أن الخاليا المتخصصة
في اللسان ترسل إشارات إلى مناطق
مختلفة مــن الــدمــاغ عـنــدمــا تـصــادف
ً
ك ــا م ــن ال ـط ـع ـمــات ال ـخ ـم ـســة :الـحـلــو،
أو ال ـمــر ،أو الـمــالــح ،أو الـحــامــض ،أو
األومامي (اللذيذ) .فتتيح ردود الفعل
هــذه للدماغ تحديد الـمــذاق وتحفيز
السلوك المناسب.
يذكر تشارلز س .زوكر ،باحث بارز
شارك في وضع تقرير الدراسة{ :عندما
يشعر الدماغ بالذوق ،ال يحدد نوعيته
ً
فحسب ،بل ينظم أيضا معزوفة جميلة
من اإلشارات الخلوية التي تربط هذه
التجرية بإطارها ،وقيمتها الممتعة،
وذكرياتها ،وحواس أخرى بغية إنتاج

رد فعل متجانس}.
ّ
ف ــي دراس ـت ـه ــم األخـ ـي ــرة ،ركـ ــز روك ــر
وزمـ ــاؤه عـلــى ال ـل ــوزة ،ذل ــك ال ـجــزء من
ً
ال ــدم ــاغ الـ ــذي يـ ــؤدي دورا ف ــي عملية
إص ـ ـ ــدار األح ـ ـكـ ــام بـ ـش ــأن ال ـم ـع ـلــومــات
ال ـح ـس ـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـم ـع ـلــومــات عن
الذوق.

حمل الدماغ على استبدال الحلو بالمر
ّفــي الــدراســة ،أجــرى الفريق تجارب
ً
ن ـ ــش ـ ــط فـ ـيـ ـه ــا اص ـ ـط ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــا وصـ ـ ــات
الحالوة والمرارة في أدمغة مجموعة
من الفئران.
اكتشف الباحثون أن الفئران تتفاعل
مع الماء كما لو أنه سكر ،عندما تنشط
وصـ ــات الـ ـم ــذاق ال ـح ـلــو ف ــي دمــاغ ـهــا.
كذلك الحظوا أن من الممكن التالعب
بوصالت الدماغ بطريقة تجعل الفئران
تفسر األطعمة الحلوة المذاق على أنها
مرة والعكس.
يوضح لــي وان ــغ ،الباحث المشرف
على وضع تقرير الدراسة{ :كشف بحث
ً
ً
سابق أجريناه انقساما واضحا بين
َ
منطقتي الـحــاوة وال ـمــرارة فــي قشرة
ال ــذوق فــي ال ــدم ــاغ .وأظ ـهــرت الــدراســة
الـجــديــدة أن هــذا االنـقـســام عينه امتد
إلى اللوزة}.
يضيف وانغ{ :عنى هذا الفصل بين
منطقتي الـحــاوة وال ـمــرارة فــي قشرة

ال ـ ــذوق وف ــي الـ ـل ــوزة ع ـلــى حد
سواء أننا نستطيع التالعب
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل مـ ـسـ ـتـ ـق ــل بـ ـه ــاتـ ـي ــن
ال ـم ـن ـط ـق ـت ـيــن فـ ــي الـ ــدمـ ــاغ
وم ــراق ـب ــة أي ت ـب ــدالت في
السلوك}.
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت أن
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن ،عـ ـن ــدم ــا
{أطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــؤوا} وصـ ـ ــات
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــوزة مـ ـ ـ ـ ــن دون
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب بـ ـ ـقـ ـ ـش ـ ــرة
الـ ـ ـ ــذوق ،اك ـت ـش ـف ــوا أن
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــوانـ ـ ــات ظ ـل ــت
ق ـ ــادرة ع ـلــى تـحــديــد
الـمــذاق بدقة .ولكن
ب ــدا أنـهــا مــا عــادت
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع ربـ ـ ــط

ه ــذا ال ـم ــذاق بـ ــردود الفعل
الـ ـع ــاطـ ـفـ ـي ــة .عـ ـل ــى س ـب ـيــل
الـمـثــال ،لــم تفضل الفئران
الـ ـطـ ـع ــام ال ـح ـل ــو ول ـ ــم ت ـت ـفـ َ
ـاد
الطعام المر.
ي ــذك ــر وانـ ـ ـ ــغ{ :ي ـش ـب ــه ه ــذا
تـ ـن ــاول ــك ق ـض ـم ــة مـ ــن ح ـلــوى
الشوكوالتة المفضلة لديك من
دون أن تشعر بالمتعة التي
تـ ــرافـ ــق ذلـ ـ ــك .ب ـع ــد بـضــع
ق ـ ـض ـ ـمـ ــات ،ق ـ ــد ت ـتــوقــف
ع ــن األك ـ ــل ،م ــع أن ــك في
األحوال الطبيعية كنت
ستلتهم هــذه الحلوى
برمتها}.

عزل المتعة عن األكل
لما كان هذا البحث يشير إلى إمكان
فـصــل مـتـعــة ت ـن ــاول ال ـط ـعــام ع ــن فعل
ُ
األكــل والتالعب بها ،فتعتبر نتائجه
مهمة عند تطوير عالجات الضطرابات
الطعام في المستقبل.
ً
ّ
يركز زوكر ووانغ في بحثهما راهنا
ع ـلــى كـيـفـيــة تــأثــر مـنــاطــق أخـ ــرى في
الــدمــاغ بجهاز ال ــذوق ،بما فيها تلك

المرتبطة بالتعلم ،والذاكرة ،وتنسيق
األعمال الحركية.
يختم وان ــغ{ :هــدفـنــا الـتــوصــل إلــى
فهم كيف تضيف هذه المناطق معنى
ً
وإط ــارا إلــى الــذوق .ونأمل بــأن يسهم
بحثنا في كشف طريقة معالجة الدماغ
المعلومات الحسية وإ ضـفــا ئــه غنى
على تجاربنا الحسية}.
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توابل ةديرجلا

«أمازون كيندل» تبدأ دعم الكتب العربية مباشرة

 MSIتكشف عن الحاسب المحمول Prestige PS42
مــن الـمـعــروف ،كما يظهر فــي الـغــالــب ،أن  MSIهــي صاحبة أجهزة
الكمبيوتر كبيرة الحجم والقوية ،كي تكون األفضل عند استخدامها
لأللعاب ،حيث كشفت عن الحاسب المحمول ال ـجــديــدPrestige PS42
ً
الجهاز الرفيع والخفيف واألنيق أيضا ،والجاهز للمنافسة مع أبل.
ويأتي الجهاز بشاشة قياس  14بوصة  IPSبدقة  ,1080×1920بمعالج
 Core i7من الجيل الثامن ,كارت الشاشةNvidia GeForce MX150 2GB
 ,graphicsبوزن  1.19كيلوغرام ،وهو أخف وأرق من جهاز MacBook
 Pro 13وسمك  15.9ملم بتصميم من األلمنيوم ،مما يجعله أكثر أناقة
ً
وجاذبية ،فضال عن أن خاصية البصمة بدعم ويندوز  ،Helloوكاميرا
ويب أسفل الشاشة وليس في األعلى كما هو المعتاد ببطارية تدوم
 10ساعات.

يبدو أن شركة أمــازون بــدأت تعطي انتباها أكبر للغة العربية ،حيث إنها
بدأت ّبدعم الكتب العربية مباشرة على أجهزة أمازون كيندل الخاصة بقراءة
وتصفح الكتب.
وكــانــت الشركة قــد بــدأت دعــم اللغة العربية على منصة كيندل فــي نهاية
العام الماضي ،حيث أتاحت الفرصة للكتاب والناشرين العرب لنشر كتبهم
للقراء على المنصة والحصول على عائد مادي يصل إلى  70من قيمة األرباح
الخاصة بكتبهم.
لكنها اآلن طورت األمر ،لتبدأ دعم نشر الكتب العربية وتصفحها مباشرة
على أجهزة كيندل المخصصة لقراءة وتصفح الكتب على المنصة ،ولم يقتصر
هذا الدعم على دعم الكتب فقط ،بل أصبحت هناك لوحة مفاتيح عربية على
الجهاز لتمكين المستخدمين من البحث عن الكتب باللغة العربية.

مؤتمر «أبل  »WWDC 2018يطلق طفرة من التحديثات

الشركة دفعت  100مليار دوالر للمطورين إضافة إلى وجود أكثر من  20مليون مطور يعملون عبر منصاتها
ماك موهافي سيدعم
حزمة  HomeKitالتي
تهدف للتحكم في المنزل
واألجهزة التي تعمل بتقنية
إنترنت األشياء وسيكون
بإمكان مطوري  iOSنقل
تطبيقاتهم بسهولة
لنظام ماك موهافي حيث
إنه مع التحديث الجديد لن
يكون على المطورين بناء
تطبيقاتهم من الصفر.

إضافة أكثر
من  100قناة
جديدة وميزة دعم
تقنية الصوت
Dolby Atmos

استهلت شركة أ بــل فعاليات
مــؤتـمــرهــا ال ـس ـنــوي للمطورين
 WWDC 2018ا ل ـم ـن ـع ـق ــد فــي
م ــدي ـن ــة سـ ـ ــان خ ــوس ـي ــه ب ــوالي ــة
كاليفورنيا األ مـيــر كـيــة بحديث
ا لــر ئـيــس التنفيذي للشركة عن
إح ـ ـصـ ــاءات م ـت ـجــر الـتـطـبـيـقــات
أبل ستور  ،App Storeتيم كوك،
ح ـيــث دف ـع ــت «أبـ ـ ــل»  100مـلـيــار
دوالر لـلـمـطــوريــن ،بـعــد أن كــان
 70مليارا في يونيو  ،2017و50
مليارا في يونيو  ،2016إضافة
إلى الحديث عن وجود أكثر من
 20مـلـيــون مـطــور يعملون عبر
منصات الشركة المختلفة.
ويعد تاريخ اإلعالن متناسبا
مع تاريخ مرور  10سنوات على
إطــاق المتجر ،وأشــار كوك إلى
أن ال ـم ـت ـجــر ي ـح ـصــل ع ـل ــى 500
م ـل ـي ــون زي ـ ـ ــارة أس ـب ــوع ـي ــا ،كـمــا
تطرق إلــى لغة البرمجة ،Swift
الـتــي وصـفـهــا بــأنـهــا أس ــرع لغة
برمجة نمو ،إلى جانب الحديث
ع ــن  ،Swift Playgroundو هــو
تطبيق  iPadالذي يتميز بألغاز
ت ـف ــاع ـل ـي ــة وتـ ـح ــدي ــات ودروس
م ـص ـم ـمــة لـتـعـلـيــم الـمـبــرمـجـيــن
المبتدئين كيفية البرمجة.
وانتقل بعد ذلــك إلــى التقليد
المستمر منذ  8س ـنــوات ،حيث
كشف النقاب رسميا عن أحدث
نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـت ـش ـغ ـي ــل
ع ـلــى ه ــوات ــف آي ـف ــون وآيـ ـب ــادات
ال ـلــوح ـيــة  iPadوأجـ ـه ــزة آي ـبــود
 ،iPo dtouchإذ من المتوقع أن
ي ـك ــون ن ـظ ــام الـتـشـغـيــل iOS 12
بمنزلة تحديث للنسخ السابقة

فيما يتعلق باالستقرار واألداء،
وذلك بعد عام مخيب لآلمال من
حيث استقرار ومشاكل وأخطاء
النسخة السابقة من النظام.

نظام iOS 12
تحدثت في البداية عن سرعة
ن ـظــام الـتـشـغـيــل ال ـجــديــد ،حيث
قال كريغ فريدريغي نائب رئيس
هندسة البرمجيات في الشركة
إنه سيكون أســرع بنحو  40في
المئة للقيام بالعمليات ،ونحو
 50في المئة أسرع بإظهار لوحة
المفاتيح ،كما أنه سيكون أسرع
ب ـن ـحــو  70ف ــي ال ـم ـئــة ع ـنــد فتح
الكاميرا ،وسيكون النظام متاحا
وفعاال على أجهزة الشركة ابتداء
من آيفون .5s
وك ــان تركيز الـشــركــة منصبا
على تقنية الواقع المعزز ،حيث
كشفت عن حزمة  ARKit 2التي
تـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـم ـ ـطـ ــوريـ ــن الـ ـحـ ـص ــول
على تـجــارب أفضل فــي صناعة
التطبيقات ،ففد حــددت الشركة
امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادا خـ ــاصـ ــا بـ ــاسـ ــم usdz
للملفات ا لـتــي سيتم تنسيقها
عـبــر الـحــزمــة مــن فـيــديــو وصــور
وغـ ـ ـي ـ ــره ،وذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
«أدوبـ ـ ـ ـ ــي» و»بـ ـيـ ـكـ ـس ــار» ،وب ـه ــذا
سـيـكــون المستخدم ق ــادرا على
ال ـت ـعــامــل م ــع تـطـبـيـقــات أدوب ــي
عـ ـل ــى س ـح ــاب ـت ـه ــا ،واسـ ـتـ ـخ ــدام
حــزمــة تقنية الــواقــع المعزز من
«أبل» ،فبدال من تطوير وتصميم
الوسائط المتعددة على برامج
«أدوب ــي» بشكل منفرد ،سيكون

شركة آسوس تكشف عن هاتف ROG
المخصص لأللعاب
كشفت شركة آسوس عن هاتف  ROGالمخصص
لأللعاب ،والذي يأتي بإمكانات هائلة ،وهو بمنزلة
الـ ــرد م ــن ال ـشــركــة عـلــى هــاتــف  Razerالمخصص
لأللعاب أيضا ،وسوف يأتي الهاتف بأبعاد 158.8
ملم ×  76.2ملم ×  8.6ملم وبوزن  200غرام ،ويعتبر
هــذا هو الهاتف الثاني بعد هاتف  Razerلتقديم
شاشة تعمل بتردد  ،90مما يوفر صــورا متحركة
أكثر سالسة.
وسوف يأتي الهاتف بشاشة بمقاس
 6بــوصــات الـتــي تعمل بتقنية OLED
ودعم  ،HDRوسوف يأتي الهاتف بسعة
بطارية قدرها .mAh 4000
كـ ـم ــا أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون مـ ـ ـ ـ ــزودا ب ـت ـق ـن ـيــة
 802.11ad Wi-Fiو ،Bluetooth 5إضافة
إل ــى م ـك ـبــرات ص ــوت سـتـيــريــو مــزدوجــة
أمامية ومنفذ لسماعات الرأس.
وسوف تزود شركة آسوس هواتف  ROGبمعالج
 ،Qualcomm Snapdragon 845ا لـ ــذي يـعــد من
أســرع المعالجات ،إضــافــة إلــى  GB 8رام ،وبسعة

تخزين قدرها  512أو  ،GB 128وبمعالج رسوميات
 Qualcomm Adreno 630وللحصول على أقصى
أداء للمعالج ســوف يتيح لــك االنـتـقــال إلــى وضع
 Xعــن طــريــق الـضـغــط عـلــى جــانـبــي الـهــاتــف ،الــذي
سيحول لــون واجهة المستخدم للهاتف بالكامل
من اللون األزرق البارد إلى اللون األحمر ،إضافة إلى
ملحقات خارجية مثل مروحية التبريد الخارجية
التي يمكن وضعها على ظهر الهاتف ،وملحق آخر
يمكنه إضافة شاشة ثانية إلى الجهاز.

المستخدم ق ــادرا على استيراد
وتـصــديــر الـمـلـفــات مــن الـبــرامــج
وإليها عن طريق الحزمة بشكل
تكاملي.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـم ــزاي ــا
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـ ـ ــان تـ ـح ــدي ــث
المساعد الصوتي سيري ،حيث
سـيـكــون بــإمـكــان المستخدمين
عمل اخـتـصــارات ألمــور محددة
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـي ــومـ ـي ــة ل ـي ـق ــوم
المساعد بطرحها ،كما سيكون
بإمكانه تقديم اقتراحات يومية
بناء على أسلوب المستخدم في
الحياة ،مثل اقتراح طلب قهوة أو
بدء ُتمرين رياضي.
وقدمت رموز تعبيرية جديدة
بـ ــا سـ ــم  ،Memojiو هـ ـ ــي ر مـ ــوز
تقدم تجربة أفضل للمستخدم
ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـيــات
م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أدق م ــن
 ،Animojiوكشفت عن كثير من
التصميمات الجميلة الجديدة
الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا فــي
الرسائل ،حيث إن الرموز ستكون
م ـت ــاح ــة ل ـل ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـخــاصــة
بالشركة مثل .iMessage
كما تم الكشف أيضا عن ميزة
جـ ــديـ ــدة خ ــاص ــة ب ــالـ ـم ــراس ــات
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،ح ـي ــث إن تـطـبـيــق
 FaceTimeسيبدأ دعم مكالمات
ال ـف ـي ــدي ــو ال ـج ـم ــاع ـي ــة ح ـت ــى 32
شـ ـخـ ـص ــا ،هـ ــو رقـ ـ ــم ك ـب ـي ــر ج ــدا
مقارنة مع التطبيقات األخرى.

تقارير مفصلة
وب ـ ــال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا

الجديدة ،فقد أعلنت عن Screen
 Timeو م ـ ـ ـيـ ـ ــزة عـ ـ ـ ــدم اإلز عـ ـ ـ ـ ــاج
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف ل ـت ـق ـل ـي ــل إدمـ ـ ـ ــان
ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
الــذك ـيــة ،كـمــا تـعـمــل عـلــى تقديم
تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر مـ ـفـ ـصـ ـل ــة ع ـ ـ ــن ج ـم ـي ــع
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات الـ ـشـ ـخ ــص ع ـلــى
الـ ـه ــات ــف ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن م ـيــزة
عــدم اإلزع ــاج تقلل من استخدام
الـبـيــانــات أث ـنــاء ال ـن ــوم ،وتخفت
ض ـ ـ ــوء ال ـ ـشـ ــاشـ ــة واإلشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات
الـ ــواص ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ،وف ــي
الـنـهــايــة أعـلـنــت ع ــدة تـحــديـثــات
أخرى لتطبيقاتها ،حيث حدثت
تصميم تطبيق الكتب ،ليتمكن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون م ـ ــن اكـ ـتـ ـش ــاف
الكتب الجديدة واالستمتاع بها،
ك ـمــا ط ــرح ــت تـصـمـيـمــا مختلفا
وجديدا لتطبيق األخبار لتسهيل
اكتشاف قنوات إخبارية جديدة
ومتابعتها ،إضافة إلى تحديث
 CarPlayال ـخ ــاص بــال ـس ـيــارات،
الذي سيبدأ دعم تطبيقات الطرف
الثالث الخاصة بالمالحة ،مثل
خرائط «غوغل» بعد طول انتظار.
وك ـ ــان ـ ــت «أبـ ـ ـ ـ ــل» ف ـ ــي ال ـس ــاب ــق
م ـت ـشــددة ف ــي اس ـت ـخــدام تطبيق
الـ ـخ ــرائ ــط الـ ـخ ــاص ب ـه ــا Maps
عـلــى مـنـصــة  CarPlayالـخــاصــة
بالسيارات ،إال أنها قررت تغيير
رأيها بعد طول انتظار ،وإتاحة
الفرصة لتطبيقات الطرف الثالث
م ــن ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـم ـن ـصــة ،مما
ي ـت ـيــح لـلـمـسـتـخــدمـيــن خ ـي ــارات
أكبر في تحديد دقــة االتجاهات
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـ ـم ــزاي ــا ال ـتــي
ت ـق ــدم ـه ــا ال ـت ـط ـب ـي ـقــات األخـ ـ ــرى،

و«جول» يطلقان
«تويتر»
ً
ً
برنامجا رياضيا في كأس العالم
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـنـ ـص ــة "تـ ــوي ـ ـتـ ــر"
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع "جـ ـ ــول" إط ــاق
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــث ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر
ال ــري ــاض ــي األول فـ ــي ال ـش ــرق
األوسط ومنطقة شمال إفريقيا
#يــا_جــول ،تزامنا مع انطالق
منافسات بطولة كــأس العالم
 .2018و س ـ ـيـ ــر كـ ــز ا لـ ـب ــر ن ــا م ــج
المسائي الذي سيعرض مرتين
أسبوعيا باللغة العربية على
أخبار كــرة القدم على "تويتر"
خـ ـ ــال الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وس ـي ـن ـط ـلــق
ال ـع ــرض األول لـلـبــرنــامــج قبل
بطولة كأس العالم بثالثة أيام،
وتحديدا في  11الجاري.
وسـيـغـطــي ال ـبــرنــامــج ال ــذي
سينتجه جول جوانب متعددة
من كأس العالم ،السيما األفكار

الـفـنـيــة وال ـجــوانــب الترفيهية
المرتبطة بـكــرة الـقــدم وأخـبــار
المشاهير ،وستتضمن األفكار
ال ـف ـن ـيــة ،ال ـن ـقــاشــات ومــراج ـعــة
أداء ال ــاع ـب ـي ــن والـ ـمـ ـب ــاري ــات،
وك ــذل ــك ت ـح ـل ـيــات رق ـم ـي ــة مــن
"أوبـتــا" ،تليها فقرات ترفيهية
ستبث مباشرة مثل استفتاءات
وج ـ ـل ـ ـسـ ــات أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة وأج ـ ــوب ـ ــة
حية على "تــويـتــر" واللحظات
الـ ـ ـمـ ـ ـضـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــة وم ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــات
للمشاهدين ،أ مــا فيما يخص
ف ـ ـقـ ــرة الـ ـمـ ـش ــاهـ ـي ــر ف ـس ـت ـش ـهــد
مقابالت حصرية مــع ضيوف
من مختلف أنحاء المنطقة.

مثل حالة الطقس وحالة الزحام
وإغالق الطرق وغيرها .وسيكون
النظام متاحا للمطورين بشكل
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ،فـ ـيـ ـم ــا سـ ـيـ ـك ــون ع ـلــى
المستخدمين العاديين االنتظار
حتى شهر سبتمبر المقبل.

نظام ماك موهافي macOS
Mojave
بعد اإلعــان عن نظام تشغيل
 iOS 12والمزايا العديدة الخاصة
ب ــه وب ــال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،كشفت
شركة أبل عن نظام تشغيل ماك
الـجــديــد ال ــذي أطـلـقــت عليه اســم
ماك موهافي أو.macOS Mojave
ويجلب النظام الجديد عديدا من
التحديثات المميزة ،فيأتي النظام
مــع نـمــط داك ــن (ال ــوض ــع الليلي)
وبشكل كــامــل ولـيــس لتطبيقات
مـحــددة ،حيث إن النمط الجديد
س ـي ـع ـكــس األلـ ـ ـ ـ ــوان ،م ـم ــا يـجـعــل
الـضــوء مسلطا على التطبيقات
والـمـحـتــوى أكـثــر منه على بقية
الجهاز.
وبــال ـحــديــث ع ــن ن ـمــط الـنـظــام
الجديد ،فإن سطح المكتب حصل
ع ـل ــى ت ـح ــدي ـث ــات عـ ــديـ ــدة ،حـيــث
س ـي ـت ـيــح لـلـمـسـتـخــدمـيــن إم ـك ــان
ترتيب األيقونات بضغطة زر على
سطح المكتب.
كما سيكون بإمكانهم تسجيل
لقطات الشاشة على شكل صور
أو مـقــاطــع فـيــديــو بـكــل سـهــولــة،
ويـمـكــن ال ـقــول إن الـتـحــديــث قــدم
تحسنا كبيرا على طريقة البحث
 Finderا لـ ـت ــي س ـت ـت ـيــح ا ل ـب ـحــث

بـشـكــل أس ــرع عـلــى ال ـج ـهــاز ،كما
سـ ـتـ ـع ــرض الـ ـمـ ـلـ ـف ــات وخ ــاص ــة
ال ــوس ــائ ــط الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ب ـطــري ـقــة
منظمة وجميلة ،وســوف تسمح
للمستخدمين بمعاينة الصور
وتعديلها وحفظها بصيغة ،PDF
حيث إن الشركة دمجت Finder
مع المعاينة السريعة للنظام.
وجـلـبــت تطبيق األخ ـب ــار إلــى
ن ـظ ــام م ـ ــاك ،ك ـمــا ه ــي الـ ـح ــال مع
الكشف عــن تصميم جــد يــد كليا
لمتجر البرامج على النظام ،حيث
بدأ يقدم اقتراحات بشكل أفضل
للمستخدمين ،وبدأ يظهر بشكل
شبيه لتطبيق متجر البرامج على
 .iOSوأعـلـنــت أيـضــا عــن تطبيق
للبورصة واألسهم لتقديم تقارير
عــن حالة األسـهــم بشكل مستمر
ومحدث.
الـ ـش ــيء ال ـم ـهــم ال ـ ــذي تـحــدثــت
عنه الشركة بالنسبة إلى المنازل
ال ــذكـ ـي ــة ،هـ ــو أن م ـ ــاك م ــوه ــاف ــي
س ـيــدعــم حــزمــة  HomeKitالـتــي
تـ ـ ـه ـ ــدف لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـك ــم فـ ـ ــي الـ ـمـ ـن ــزل
واألج ـ ـهـ ــزة ال ـت ــي ت ـع ـمــل بـتـقـنـيــة
إنترنت األشياء ،وسيكون بإمكان
مـ ـط ــوري  iOSن ـق ــل تـطـبـيـقــاتـهــم
بـس ـهــولــة ل ـن ـظــام م ــاك مــوهــافــي،
حـيــث إن ــه مــع الـتـحــديــث الجديد
ل ــن ي ـكــون ع ـلــى ال ـم ـطــوريــن بـنــاء
تطبيقاتهم مــن الـصـفــر ،فـكــل ما
عليهم هــو الـتـعــديــل عـلــى بعض
األكواد البسيطة فقط.

لـن ـظــام تـشـغـيــل ســاع ـت ـهــا ،ال ــذي
سـيـبــدأ بـتـقــديــم م ـيــزة Walkie-
 Talkieا لـ ـشـ ـبـ ـيـ ـه ــة ب ــأ جـ ـه ــزة
ال ـم ـح ــادث ــة ال ـث ـنــائ ـيــة ،ح ـيــث إن
المستخدمين سيكون بإمكانهم
محادثة أصدقائهم بشكل سهل
وسلس عبر الساعة.
كما سيدعم التحديث الخاص
بــال ـن ـظــام ع ــدي ــدا م ــن ال ـت ـمــاريــن
الرياضية ،مثل اليوغا ،وسيكون
ب ــإم ـك ــان ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن إق ــام ــة
تحديثات مع بعضهم للحديث
عن إنجازات كل شخص في هذه
التحديات.

نظام tvOS12
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ت ـح ــدي ــث جــديــد
ل ـن ـظ ــام ت ـش ـغ ـيــل ال ـت ـل ـف ــزيــون ــات
الـ ــذك ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــا ،ح ـيــث
س ـي ـح ـم ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــث الـ ـج ــدي ــد
إضافة أكثر من  100قناة جديدة،
وسوف تضيف ميزة دعم تقنية
الـصــوت  .Dolby Atmosوقالت
«أبــل» إن تلفزيون الشركة ارتفع
ان ـت ـش ــاره بـنـسـبــة  50ف ــي الـمـئــة
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع آخـ ـ ــر س ـ ـنـ ــة ،حـيــث
يحتوى متجر أيتونز على أكبر
مـكـتـبــة  ،4Kوه ــي تـعـمــل بشكل
جـ ــدي ع ـلــى إض ــاف ــة ال ـم ــزي ــد من
القنوات تصل الى  100قناة خالل
الفترة المقبلة.

نظام watchOS 5
طورت الشركة تحديثا جديدا

النسخة العربية للعبة كابتن تسوباسا
ب ـع ــد أن ح ـظ ـيــت ل ـع ـبــة ك ــاب ـت ــن ت ـس ــوب ــاس ــا،
المعروفة في العالم العربي تحت اسم «الكابتن
ماجد» ،بالمرتبة األولى في تصنيف المبيعات
اإلجمالية في  5دول عربية ،أعلنت شركة KLab
الرائدة في ألعاب الهاتف الجوال عبر اإلنترنت
اإلضــافــة الرسمية للدعم اللغوي الكامل للغة
العربية إلى لعبتها ،سواء على أندرويد أو ،iOS
ليتمكن الالعبون اآلن من االختيار بين  8لغات.
ومـ ـن ــذ إص ـ ـ ــدار ال ـن ـس ـخــة ال ـعــال ـم ـيــة لـكــابـتــن
تسوباسا فــي ديسمبر  ،2017حظيت اللعبة
بشعبية مـتـنــا مـيــة ،فـضــا عــن حصولها على
المرتبة األولى في تصنيف المبيعات اإلجمالية
ف ــي مـتـجــر أب ــل س ـتــور لـخـمــس دول ،ونتيجة
لزيادة هذه الشعبية تلقت الشركة العديد من
الـطـلـبــات إلض ــاف ــة دع ــم الـلـغــة الـعــربـيــة إلـيـهــا،
وفعليا حسم األمر.
من جانبه ،قال المنتج التنفيذي للعبة شون
فــو جـيــو شــي « :ل ـقــد كـنــا متحمسين ،وتشرفنا
بالتهافت الدولي لدعم كابتن تسوباسا :فريق
األحالم ،وأتت العديد من الشخصيات البارزة
في القصة األصلية من منطقة الشرق األوسط،
وكنا نرغب في منح المعجبين ،الذين يعيشون

في هذه الدول ،الفرصة للتفاعل مع اللعبة بشكل
أ عـمــق ،ويسعدني أ نـنــا تمكنا مــن تقديم هذه
التجربة بلغاتهم األصلية».
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توابل ةديرجلا

sudoku

من  4أحرف وهي اسم إحدى الشركات األلمانية التي
تنتج سيارات فاخرة.

مقهى
لوم
عمل
فكرة

اتحاد
موسم
منصب
حول

1
7
3

3
4

8

7

7
3

9

1
6

7

انتشار
انتاج

الحلول
4
9
7
3
5
1
2
8
6

sudoku
4 3 2 1
 1د ن هـ ل
 2و ف د
 3ل ى د ب
ا ل
 4ا
5
غ
د
 6ن ع ن ا
ر
 7ع م
 8و هـ ى
 9ر صد ا
 10ا ر ى
 11ت ح ل ى

كلمات متقاطعة
أودي

كلمة السر

 -8المزهو بنفسه (م).
 -9آلة موسيقية – أستجيب.
 -١٠إله – مرض – سهاد (م).

 -11جمهورية آسيوية صغيرة
– لفظة ألم.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :شغفك بعملك يثير إعجاب المسؤولين
في الشركة.
ً
عاطفيا :يسيطر التناغم على عالقتكما وتعيشان
ً
أياما سعيدة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــركــز عـلــى ش ــؤون عائلية ومنزلية
وتشتري ما يلزم.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :أم ـ ــام ـ ــك فـ ــرصـ ــة ل ـت ـط ــوي ــر عـمـلــك
فاغتنمها لمزيد من الكسب.
ً
عاطفيا :أيــة عالقة تنشأ في هــذا الوقت ال
ّ ً
مستقبل جديا لها.
ّ
ً
اجتماعيا :تزداد المتطلبات العائلية وتجد
نفسك في وضع دقيق.
رقم الحظ.19 :

القوس
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هـ
ا
ل ق
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ى ا هـ

متشابهان.
 -6اعتادا (م) – من الحواس (م).
 -7استنشق – عللها – جميع.
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2
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 -1الحب (م) – سواقي.
 -2أنكر – أيد – بناء عالي.
 -3أرهبا – صوت الحمام.
 -4دول ـ ـ ــة أوروب ـ ـي ـ ــة عــاص ـم ـت ـهــا
صوفيا.
 -5ف ـ ـ ـعـ ـ ــل مـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــر – عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون –

ً
مهنيا :تريحك أجواء العمل وتتلقى مساعدة
من المسؤولين.
ً
عاطفيا :يزداد إلحاح الشريك حول موضوع
ً
عالق ويريد جوابا.
ً
اجتماعيا :عالقات مميزة ولقاءات طيبة توفر
ً
ً
لك مناخا هادئا.
رقم الحظ.14 :

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

8
6

 21مايو  21 -يونيو

5

7
4
5
9
3
8
6
2
1

 -1دولة آسيوية (م) – سند مالي.
 -2حضر – استمر – سهل.
 -3م ــن ي ـن ــوب ع ــن األص ـ ــل (م) –
فطن .
 -4أشهر جامعات فرنسا .
 -5ب ــرح ــت ال ـم ـكــان – ام ـت ـنــع عن
فعل اآلثام.
 -6نبات عطري – الوفر (مبعثرة).
 -7شمل – زجرهم – قط.
 -8رغبة وحلم بعيد (م).
 -9راقبا بدقة – قال (مبعثرة).
 -١٠أش ــاه ــد – ب ـ ــاد – ط ـ ــاب مــن
مرض.
 -11م ـعــال ـجــة ال ـم ـي ــاه ال ـمــال ـحــة
لتكون صالحة .

الجوزاء

5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
مـهـنـيــا :اب ـحــث ع ــن طــريـقــة مـضـمـنــونــة لــزيــادة
عائداتك وتنظيم ميزانيتك.
ً
عاطفيا :تهدأ األجواء وتطمئن إلى الحبيب بعد
سوء تفاهم بينكما.
ً
اجتماعيا :ينتابك نزاع بين واجباتك المنزلية
وحياتك المهنية.
رقم الحظ.2 :
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 21مارس  19 -أبريل
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كلمة السر:

تسالي

21

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
تنكب على دراسته وقد
مهنيا :بين يديك مشروع
ً
يبصر النور قريبا.
ً
عاطفيا :يفتح فينوس أمامك صفحة رومنسية
جديدة ويريح قلبك.
ً
اجتماعيا :تثار مواضيع عائلية حساسة وتجد
نفسك في حيرة.
رقم الحظ.1 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :يتنافر برجك مع برج آخر وتضطر إلى
اتخاذ مواقف متشددة.
ً
عاطفيا :تشعر بانقباض وتوتر مردهما غيرتك
الشديدة على الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ل ـقــاء ات ومـنــاسـبــات فــرح تحفل بها
روزنامتك هذه األيام.
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :عنصر جديد يضاف إلى عملك يجلب
لك متاعب.
ً
ً
عاطفيا :ي ــزداد الـجـ ّـو انفعاال وتـشـ ّـرعــان على
ً
بعضكما أبوابا مغلقة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يساهم أحــد المحيطين بــك في
زعزعة استقرار المنزل.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تتخذ قــرارات سريعة ما ّ
يمهد الطريق
أمامك نحو األفضل.
ً
عاطفيا :طموحك كبير وترغب في االرتباط بمن
ً
يفوقك مركزا.
ً
ّ
مشوقة
اجتماعيا :ظروف استثنائية ودعــوات
فاستفد منها.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :األحداث متسارعة وتبشر باستثمارات
جيدة ومربحة.
ً
ع ــاط ـف ـيــا :ت ـص ــرف ــات ال ـش ــري ــك ت ـح ـ ّـي ــرك وتــرســم
استفهام.
عالمات ً ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :وفـ ــق ب ـيــن عــاقــاتــك االجـتـمــاعـيــة
وواجباتك العائلية.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :خطط من دون ضجيج لتصل إلى تحقيق
طموحك.
ً
ً
أحالما قابلة للتحقيق
عاطفيا :تحمل هذه الفترة
فاستفد منها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ب ــاألخ ــاق الـحـسـنــة تـكـســب قـلــوب
المحيطين بك.
رقم الحظ.18 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :تـتــداخــل أوضــاعــك الـمــالـيــة مــع بعضها
البعض ما يربكك.
ً
عاطفيا :التفاهم بينك وبين الحبيب يؤدي إلى
ارتباط متين.
ً
اجتماعيا :ال تدع الغضب يسيطر على تصرفاتك
ّ
ويغير حياتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تتخذ قرارات مهمة تؤدي إلى انقالب
جذري في عملك.
ً
عــاطـفـيــا :يبتسم الـفـلــك لــك فـتـقــوى مـشــاعــرك
وترغب بلقاء الحبيب.
ً
اجتماعيا :تشهد عالقتك مع المحيطين بك
تطورات إيجابية.
رقم الحظ.16 :

22
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مجتمع

«الخطوط السعودية» تقيم غبقتها في فندق ومنتجع شاطئ الجميرا
أقامت الخطوط الجوية السعودية بالكويت ،كعادتها السنوية ،غبقتها
الرمضانية في فندق ومنتجع شاطئ الجميرا ،برعاية سفير خادم الحرمين
الشريفين بالكويت األمير سلطان بن سعد آل سعود ،وحضور عدد من
السفراء ،والمدير العام للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ،ومسؤولي
الطيران المدني بالكويت ،ومديري شركات الطيران ،ووكاالت السفر
والسياحة بالكويت ،ولفيف من اإلعالميين.
وتخلل الحفل سحب على تذاكر سفر مجانية وهدايا أخرى ،ورحب مدير
الخطوط السعودية بالكويت فكري الطويان بضيوف "السعودية" ،معربا
عن شكره وتقديره لهم لتلبية الدعوة ،ودعا العلي القدير أن يعيد هذا الشهر
الفضيل على الجميع بالصحة والخير والبركات.
وأضافت "الخطوط السعودية"  9وجهات دولية جديدة إلى شبكة رحالتها
حول العالم ،وهي المالديف ،الجزائر ،أنقرة ،ميونيخ ،ملطان ،بورتسودان،
موريشيوس ،ترافندروم ،بغداد ،إضافة إلى الوجهات الموسمية لهذا العام،
وهي روسيا ،أزمير ،ملقا ،فيينا ،في إطار خطط التوسع في التشغيل
الدولي ،وتعزيز الموقع التنافسي للناقل الوطني على المستوى العالمي.
المدير العام للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود والسفير السعودي األمير
سلطان آل سعود ومدير الخطوط السعودية بالكويت فكري الطويان

ً
ملقيا كلمته
فكري الطويان

السفير السعودي األمير سلطان يكرم الشيخ سلمان الحمود

جانب من الحضور

عدد من ضيوف الغبقة

«الصدري» كرم كوكبة من األطباء المميزين
بحضور الشيخة أوراد الصباح ،كرم مستشفى
األمراض الصدرية كوكبة من األطباء المميزين
ً
وعددا من الفرق والبرامج اإلكلينيكية ،لدورهم
المميز في تطوير المستشفى والبالد.
وقالت مديرة المستشفى الدكتورة ريم
العسعوسي إن المستشفى اعتاد تكريم األطباء
المميزين والموظفين المثاليين ،وللمرة األولى
كذلك يتم تكريم األطباء القدامى ممن ساهموا
في تطوير المستشفى والبالد ،مضيفة أن هذه
المبادرة تشجيع للعاملين على العمل والعطاء
والمثابرة واالجتهاد ،كما أنها رد للجميل
وامتنان من المستشفى لألطباء والموظفين
صورة جماعية للحضور
المجتهدين.

تكريم سعد الحوطي

تكريم د .ضرار الخضير

 ...ود .خالد المري

 ...وعميد كلية الطب د .عادل الخضر

نجا مهداوي في ضيافة مركز
الشيخ عبدالله السالم الثقافي

مهداوي مع أحد أعماله

أحمد علي عبدالراضي
يوسف يتفوق في
الصف الخامس

أحمد علي

تفوق أحمد علي
عبدالراضي يوسف في
الصف الخامس ،وحصل
على نسبة  99في المئة،
وتلقى التهاني والهدايا من
األهل واألصدقاء.

يستضيف مركز الشيخ عبدالله السالم
الثقافي معرض "أوج" للسيرة المهنية
لـلـفـنــان نـجــا م ـه ــداوي ،وال ـتــي تتضمن
أعماله الفنية المعاصرة ،ومهارته في
الخط العربي .وأقيم الحفل االفتتاحي
 6الجاري ،ويليه ندوة نقاشية يديرها

الفنان مهداوي بنفسه .ويقدم المعرض
ال ــذي يستمر بـمــركــز ال ـف ـنــون الجميلة
ً
حتى سبتمبرً ،
نادرا بين كل أعمال
لقاء
الفنان ،التي يعود تاريخها إلى فترات
زمنية متباينة تبدأ من عام  1966حتى
الوقت الحاضر.

•
العدد  / 3801السبت  9يونيو 2018م  24 /رمضان 1439هـ

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر

بدر بورسلي ...مقدم برامج متميز يمتلك كاريزما خاصة
استضاف القصار وشعيل و«العيدروسي» والقحطاني والحربان في «مرني»
فادي عبدالله

استطاع بدر بورسلي أن يجذب
المشاهد ،بأسلوبه الشائق،
وبكاريزما خاصة تميزه في
محاورة ضيوفه ببرنامج «مرني».

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط زح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ـ ـ ــا
التلفزيونية ا لــر مـضــا نـيــة ،التي
لــم تكن فــي مستوى الطموح إال
مــا ن ــدر ،بسبب عــدم االحترافية
وجـ ــديـ ــة ال ـ ـطـ ــرح فـ ــي ال ـغــال ـب ـي ــة
ال ـع ـظ ـمــى م ـن ـهــا ،إال أن ال ـشــاعــر
وم ـق ــدم ال ـبــرامــج ب ــدر بــورسـلــي،
أنـ ـس ــان ــا ه ـ ــذا الـ ــزحـ ــام الـ ــدرامـ ــي
غـيــر الـمـقـنــع ،وك ــان فــاكـهــة شهر
رمضان.
أط ـ ــل ب ــورسـ ـل ــي ع ـل ــى شــاشــة
ً
تلفزيون الــراي يوميا ،من خالل
برنامج «مرني» ،وهو من إعداد
ع ـلــي شــوي ـطــر وإخ ـ ـ ــراج حسين
حمادي ،ومدة الحلقة  15دقيقة،
وي ـب ــدو م ــن ال ـع ـن ــوان أن ــه يحمل
عـبــق األص ــال ــة وال ــزم ــن الجميل،
فاالسم هو عنوان أغنيته الرائعة
الــذائ ـعــة الـصـيــت «م ــرن ــي» ،الـتــي
صــاغ كلماتها الجميلة بنفسه،
وتـصــدى لتلحينها د .عبدالرب
إدري ـ ـ ـ ــس ،وش ـ ـ ــدا ب ـه ــا «الـ ـص ــوت
الجريح» عبدالكريم عبدالقادر.
وكانت االنطالقة مع المطرب
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـق ـ ـصـ ــار،
ً
ً
ال ـت ــي ت ـض ـم ـنــت حـ ـ ـ ــوارا شــائ ـق ــا،
واس ـت ـح ـقــت أن ت ـ ــدار ع ـلــى مــدى
ثــاث حـلـقــات ،عــن بــدايــة مشوار
ً
القصار ،حيث كان محبا للطرب
منذ نعومة أظـفــاره ،فــي طلعات
البر (الكشتات) مع أهله ،فحفظ
كل األغاني واألهازيج ،وبعد أن
كبر قليال أراد اقتناء «طار» ،لكن
وال ـ ــده رفـ ــض ،م ـمــا اض ـط ــره إلــى
صناعة «طار» ،من جلد الخروف،

بدر بورسلي وسليمان القصار
وهــو ال يتعدى ال ـ  12مــن عمره،
وواصل هوايته ،ثم ارتاد حفالت
الترويح السياحي.
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى لـ ـق ــائ ــه ال ـف ـنــان ــة
الشعبية الكبيرة الراحلة عودة
ال ـم ـه ـنــا ،وم ـشــارك ـتــه ال ـغ ـنــاء مع
فرقتها ،ونصائحها له كي يغدو
قائدا وليس تابعا ،ودعمها له،
ألن ي ـج ـيــد الـ ـس ــام ــري وال ـف ـن ــون
الشعبية األخرى.
كما اسـتــدعــى الـقـصــار بعض
ال ـمــواقــف الـطــريـفــة ،مـثــل حكاية
«الـ ـمـ ـهـ ـي ــاوة» و«ال ـ ـخ ـ ـبـ ــاط» ال ـتــي
طـ ـلـ ـبـ ـه ــا م ـ ـنـ ــه أحـ ـ ـ ــد أصـ ــدقـ ــائـ ــه
وتفتيشه في أميركا قبل حادث
 11س ـب ـت ـم ـب ــر ،واألزي ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـت ــي
ابـتــدعـهــا م ــع ال ــذه ــب واألح ـج ــار
ال ـك ــري ـم ــة ،وال ـب ـش ــت والـ ــدقـ ــات،
وح ـكــاي ـتــه م ــع ال ـط ـبــخ ،وطـبــاعــة

محمد جابر مع المعد علي شويطر
كتبه الـخــاصــة بــالـطـبــخ ،إضــافــة
إلى اهتمامه بخلطات الطيب.
أم ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة،
فاستضاف فيها بورسلي ،بلبل
الخليج نبيل شعيل ،ودار فيها
ال ـ ـحـ ــوار ع ــن ع ــاق ـت ــه ب ــال ـح ــداق،
واصـطـيــاده أكبر سمكة «شعم»،
فـ ـض ــا ع ـ ــن هـ ــواي ـ ـتـ ــه ال ـم ـح ـب ـبــة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــر الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي
إل ــى درجـ ــة االح ـت ــراف ـي ــة ،وقـصــة
تعلمه الكمبيوتر ،ثــم مواكبته
لـ ـك ــل م ـ ــا ه ـ ــو جـ ــديـ ــد ف ـ ــي ع ــال ــم
التكنولوجيا ،وبدايته مــع الفن
م ـنــذ ال ـن ـش ــاط ال ـمــوس ـي ـقــي أي ــام
ال ـم ــدرس ــة ،وك ـ ــان يـجـيــد ال ـعــزف
ع ـل ــى آلـ ــة اإلي ـ ـقـ ــاع «ال ـب ـن ـق ــز» ،ثــم
تعلمه على الـعــود الــذي اشتراه
من سوق المقاصيص ،واجتياره
اختب ـ ــار معهـ ـ ــد الموسيقـ ـ ــى مـ ــن

الراحل ـ ــة د .رتيبة الحفني ،التي
ت ــوقـ ـع ــت ل ـ ــه م ـس ـت ـق ـب ــا ك ـب ـي ــرا،
وانـطــاقـتــه مــع الـمـلـحــن الــراحــل
راشــد الخضر ،وعالقة الصداقة
ال ــوطـ ـي ــدة م ــع ال ـف ـن ــان سـلـيـمــان
القصار.
وفـ ـ ــي ح ـل ـق ــة الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـيــر
محمد جابر (العيدروسي) ،أبحر
بورسلي في عديد من المحطات
لــدى جابر ،فقد درس عند المال
خنيني وختم عند المال سليمان،
ثم التحق بمدرسة المثنى ،وكان
نــاظــر ال ـمــدرســة عـقــاب الخطيب
والوكيل محمد النشمي ،رحمهما
الله ،وشارك معهما في المسرح
الـ ـم ــدرس ــي ،ث ــم أكـ ـم ــل ال ـمــرح ـلــة
المتوسطة في المدرسة القبلية،
ً
وب ـعــدهــا عـمــل كــات ـبــا ف ــي وزارة
الـتــربـيــة ،مــدة  4سـنــوات وانتقل

إلى وزارة الشؤون ،وانتسب إلى
فرقة المسرح العربي 10 ،أكتوبر
ً
 ،1961عطفا على حبه للسفر إلى
تركيا وزيارته بين الحين واآلخر
إلــى الـجــزء األوروبـ ــي مــن مدينة
أسطنبول.
كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف ب ــورسـ ـل ــي،
وزيـ ـ ـ ــر األش ـ ـغ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان األسـ ـب ــق ،بــدر
الحميدي ،عن إنجازاته الدولية،
بوصفه بطل المسافات الطويلة
ف ــي ري ــاض ــة ال ـس ـب ــاح ــة .وش ـيــخ
ال ـم ـع ـل ـق ـيــن ال ــري ــاض ـي ـي ــن خــالــد
ً
الـ ـح ــرب ــان الـ ـ ــذي كـ ــان العـ ـب ــا فــي
مدرسة الصديق ،حيث لعب مع
ً
ً
فريق المدرسة ،ثم العبا أساسيا
ف ــي مـنـتـخــب ال ـ ـمـ ــدارس ،ق ـبــل أن
ينتقل إلى منتخب الكويت ليلعب
ضمن صفوفه بين العامين 1961

و .1963ووزي ــر اإلع ــام األسـبــق
مـحـمــد الـسـنـعــوســي ال ــذي أمــاط
اللثام عن المحطات المهمة في
مسيرته اإلعــامـيــة وتــدرجــه في
ّ
ً
السلم الوظيفي ،إذ عمل مخرجا
ً
ً
ً
ومنتجا ومراقبا للبرامج ،ومديرا
ً
ع ــام ــا لـتـلـفــزيــون ال ـكــويــت ،حتى
ً
أصبح وزيرا لإلعالم .واإلعالمي
وك ـي ــل ق ـط ــاع األخـ ـب ــار ال ـســابــق،
م ـح ـم ــد الـ ـقـ ـحـ ـط ــان ــي ،والـ ـم ــذي ــع
المخضرم حسين مال علي.
اسـ ـتـ ـط ــاع بـ ـ ــدر ب ــورسـ ـل ــي أن
يجذب المشاهد ،وذلك بأسلوبه
ال ـشــائــق وال ـس ـل ــس ،وب ـكــاريــزمــا
خ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـم ـ ـيـ ــزه فـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاورة
ض ـ ـيـ ــوفـ ــه ،واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج ب ـعــض
ال ـم ـح ـطــات ال ـم ـه ـمــة وال ـم ــواق ــف
الطريفة في حياتهم ،وهذا ليس
بمستغرب على «بوناصر».

مصطفى شعبان يستفيد من «أيوب» وعمرو عبدالجليل نجم «طايع»
●

القاهرة  -هيثم عسران

م ــع مـ ــرور أك ـثــر م ــن ثـلـثــي حـلـقــات ال ــدرام ــا
الرمضانية ،نجحت بعض االعمال في جذب
المشاهدين إليها ،وتعثرت أعمال اخــرى في
الـمـنـتـصــف ،بـعــدمــا عــانــت م ــن مـشــاكــل الـمــط
وال ـت ـطــويــل ف ــي االح ـ ـ ــداث ،واف ـت ـق ــاد عـنـصــري
االثـ ـ ــارة وال ـت ـشــويــق ف ــي ال ـح ـل ـقــات ال ـجــديــدة،
«الجريدة» تلقي الضوء على أبرز هذه األعمال.
نجح الفنان مصطفى شعبان في التخلص
مــن عـبــاء ة األدوار الـمـكــررة الـتــي قــام بها في
أعماله الدرامية ،فمسلسل أيوب يعتبر عودة
قوية لمصطفى كممثل يجيد تقديم نوعيات
مـخـتـلـفــة م ــن األدوار بـ ــدال م ــن ت ـي ـمــة عــاشــق
السيدات التي قدمها في عدة أعمال بالسنوات
األخيرة ،من خالل قصة شاب يتعرض للظلم
ويسجن بسبب تخلي أقرب الناس إليه عنه،
وعندما يخرج من السجن يبدأ االنتقام منهم.
ورغ ــم ال ـبــطء الـشــديــد ل ــأح ــداث وإيـقــاعـهــا
شديد الملل في الحلقات االولى فإن مسلسل
«ط ــاي ــع» بـ ــدأت أح ــداث ــه م ــن الـحـلـقــة  13تــأخــذ
منحنى تصاعديا سريعا سواء على مستوى
العالقات بين الشخصيات أو االحداث ،بينما
جاء األداء المتميز لفريق العمل غير مرتبط
فقط ببطله عمرو يوسف لكن ببقية الممثلين
وفي مقدمتهم عمرو عبدالجليل والطفل احمد
داش ،الذي قدم افضل ادواره الفنية حتى اآلن
على اإلطالق.
وتميز «طايع» بقدرته على مناقشة قضية
االت ـجــار بــاآلثــار بشكل مختلف وب ـصــورة لم
تقدم دراميا بهذه الطريقة من قبل ،في حين
لم توفق بطلة العمل االردنية صبا مبارك في
إدراك اللكنة الصعيدية فــي حديثها بشكل
كامل.
ويبرز عمرو سالمة في المسلسل مهاراته

ألدوار رئيسية في االحداث ،مثل اروى جودة
التي كانت اطاللتها محط انتقادات عديدة،
بينما تـمـيــز مـمـثـلــون آخـ ــرون فــي مقدمتهم
صبري فواز بشخصية اسامة بن الدن زعيم
تنظيم القاعدة.

«فوق السحاب»
لــم يـنـجــح هــانــي ســامــة فــي تـقــديــم نفسه
كنجم اكشن في الدراما التلفزيونية من خالل
المسلسل ،فظهر أداؤه ضعيفا ر غــم لياقته
البدنية ،إضافة إلى ان استعانته بدوبلير في
بعض المشاهد جعلته يفقد محاوالت اللحاق
بنجوم األكشن في الدراما التلفزيونية.
وبخالف هاني سالمة فإن مخرج المسلسل
رؤوف عبدالعزيز وكاتبه حسان دهشان وقعا
في فخ فقدان الوحدة مع تعدد الموضوعات
والـقـضــايــا ال ـتــي يـطــرحـهــا الـعـمــل ،وتـحــولــت
م ـش ــاه ــد ال ـت ـص ــوي ــر الـ ـخ ــارج ــي بــالـمـسـلـســل
لمحاوالت استعراض لمواقع التصوير دون
خدمة النص الدرامي بشكل جيد.

«لعنة كارما»

مشهد من «طايع»
كمخرج في االهتمام بأدق التفاصيل وتنفيذ
المشاهد الصعبة لجميع الممثلين ،معتمدا
على تجاربه السينمائية السابقة ،فرغم هفوات
السيناريو وبعض احداثه غير المنطقية عن
الصعيد ،والتي جاءت من كتاب العمل إال أنه
نجح في تحويل السيناريو إلى صورة بصرية

مميزة ومختلفة عن بقية االعمال الدرامية التي
تعرض على الشاشات.

«أبو عمر المصري»
رغم أهمية المسلسل المأخوذ عن روايتين

لـلـكــاتــب عــز الــديــن ش ـكــري فـشـيــر ف ــإن تنفيذ
العمل على المستوى الفني لم يكن كجودة
الروايتين ،اللتين حققتا مبيعات كبيرة في
المكتبات ،فالمسلسل ا ل ــذي يـقــوم ببطولته
احـمــد عــز مــرت حلقاته األول ــى بملل شديد،
وظ ـه ــر ض ـعــف واض ـ ــح ف ــي اخ ـت ـي ــار ممثلين

واص ـلــت الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة هـيـفــاء وهبي
م ــن خ ــال الـمـسـلـســل تــراج ـع ـهــا بـشـكــل حــاد
في الــدرامــا المصرية ،فبعد تعثر مسلسلها
السابق «الـحــربــايــة» ،بسبب مستواه الفني،
قدمت هيفاء تجربة درامية في «لعنة كارما»
ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره ــا االسـ ـ ــوأ ع ـلــى االطـ ـ ــاق في
مسيرتها بــالــدرامــا ،مــن خــال مسلسل ظهر
واضحا ضعف مستواه فنيا.

نادين نجيم أبدت سعادتها
بنجاح «طريق»
في ردهــا بشأن ما تــردد من
أنباء عن مشاركتها في الجزء
الـثــالــث مــن مسلسل «الـهـيـبــة»،
ق ــال ــت ال ـم ـم ـث ـلــة ن ــادي ــن نـسـيــب
نجيم ،في تصريح لها ،إنــه لن
يجمع عمل درامي بينها وبين
الممثل السوري تيم حسن على
المدى المنظور.
وأضافت باللهجة اللبنانية:
«مــا في هيك شــي» .وعــن الجزء
الثالث قالت« :عنجد ما بعرف
ش ـ ـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،ص ـ ــدق ـ ــون ـ ــي ومـ ــا
تسألوني».
وأكدت نادين أن من يتحدث
عن األمر هو من يستبق األمور،
ألن المنتجين لم يجتمعوا ولم
ي ـق ــرروا أي ش ــيء بـعــد فــي هــذا
الموضوع.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أنـ ـه ــا ال تــرغــب
فــي وج ــود مـقــارنــة بين دورهــا
الـحــالــي فــي مسلسل «طــريــق»،
وأدوارهـ ـ ـ ـ ــا ال ـس ــاب ـق ــة ،ألن لـكــل
منهما وجهه الخاص.
وأك ـ ـ ــدت أنـ ـه ــا عـ ـ ــادة تــرفــض
السطحي الذي ال يضيف إليها
ً
شـ ـيـ ـئ ــا ،ل ــذل ــك ي ـج ــب أن ي ـكــون
ً
ً
النص جيدا وعميقا واإلخــراج
ً
مميزا.
وعـ ـ ــن دوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي مـسـلـســل

«ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق» ،قـ ــالـ ــت ن ـج ـي ــم إن ـه ــا
سـ ـعـ ـي ــدة ب ـ ــأص ـ ــداء ال ـم ـس ـل ـســل
اإليجابية بين المشاهدين.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن تـجـسـيــد
شـخـصـيــة «أم ـي ــرة ب ــو مصلح»
في المسلسل الرمضاني لم يكن
بــاألمــر الـسـهــل ،فـهــو أتعبها
ً
جـســد يــا بسبب التصوير
لساعات طويلة.
وعـ ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي أره ـ ـقـ ــت
ن ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــن ب ـس ـب ــب
عمق الشخصية،
وصعوبة الدور،
ك ــاشـ ـف ــة أن ـ ـ ــه ال
م ـش ـك ـل ــة ع ـن ــده ــا
ف ـ ــي خـ ـ ــوض ال ـ ــدرام ـ ــا
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة أو ال ـم ـصــريــة
ً
ي ــو م ــا مـ ــا ،ا ل ـم ـهــم أن تستمتع
ً
بالدور وأن يكون النص مهما
وذا قيمة ،على حد تعبيرها.
كـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت أنـ ـه ــا س ـع ـيــدة
بنجاحها وباألصداء اإليجابية
الـ ـت ــي ت ـح ـظ ــى ب ـه ــا أع ـم ــال ـه ــا،
وبتعاونها في ثنائية ثانية
مع الممثل السوري عابد
فهد.

نادين نجيم
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خبريات
ألبوم جديد لبرينس
يضم  9أغان

أعلنت شركة االنتاج التابعة
لبرينس صدور ألبوم جديد
قريبا يضم تسعة أغان للمغني
الراحل .وتوفي برينس في
 21أبريل  2016عن  57عاما
من جرعة زائدة عرضية من
مسكنات اوجاع قوية تاركا
وراءه كنزا من التسجيالت
احتفظ بها من دون اي مشاريع
محددة لنشرها.
وأعلنت شركة «وارنر براذرز»
أنها ستصدر في  21سبتمبر
ألبوما جديدا مؤلفا من أغنيات
مسجلة في عام  1983في منزله
في مينيسوتا .وتراوح األغاني
بين نسخة مختلفة عن أشهر
اغانيه «بربل رين» إلى اخرى لم
يسبق ان نشرت بعنوان «كولد
كوفي اند كوكايين» .وقد كثف
أشقاء برينس الذين يشرفون
على ارثه إصدار التسجيالت
في الفترة االخيرة.
وأعادت «وارنر» العام الماضي
إصدار البوم «بوبل رين»
( )1984برفقة  11اغنية لم
يسبق ان نشرت.

«»A Star Is Born
ُيعرض في سبتمبر

تنتظر صاالت السينما
العالمية فيلم الدراما
والتشويق الجديد «A Star Is
 ،»Bornللمخرج الشهير برادلي
كوبر ،وسيناريو ويليام آي
ويلمان ،على أن يطرح للمرة
األولى في  28سبتمبر المقبل.
تدور قصة الفيلم حول
جاكسون ماين ،نجم موسيقى
كانتري على حافة التراجع
في مستواه ،ويكتشف فتاة
موهوبة مغمورة تدعى آلي
جيرمانوتا ،وعندما تقوى
العالقة العاطفية بينهما ،يدفع
جاكسون جيرمانوتا إلى دائرة
الضوء والشهرة ،وبينما تقطع
«آلي» مسيرتها بنجاح ،يعاني
«جاك» صعوبة في الحفاظ على
مجده الذي يخبو.
ويشارك في بطولة الفيلم كل
من النجوم سام إليوت وبراد
ليكوبر وليدي غاغا وايكل
هارني وجريج جرونبرج
وبوني سومرفيل وديف
تشابيل وأندرو دايس كالي
وغيرهم.

رحيل موراتوفا الفائزة
بجائزة التحكيم في «برلين»

توفيت المخرجة األوكرانية
كيرا موراتوفا إحدى
المخرجات األشهر باللغة
ً
الروسية ،عن  83عاما.
وفازت موراتوفا بجائزة
لجنة التحكيم الخاصة في
مهرجان برلين عام 1990
عن فيلم «أعراض الوهن»،
وجائزة في مهرجان لوكارنو
عن مجمل أعمالها في عام
.1994
ولدت موراتوفا في الخامس
من نوفمبر  1934في
سوروكا ،التي كانت
يومها تابعة لرومانيا،
وانطلقت بعدها إلى
مولدافيا السوفياتية،
ونشأت في عائلة من
الشيوعيين المتحمسين.
ودرست في معهد
غيراسيموف السينمائي
العريق وعملت مع ممثلين
وممثالت سوفيات مثل
الشاعر والمؤلف الموسيقي
فالديمير فيسوتسمي.
وخالل مسيرتها فازت بـ17
جائزة أوكرانية ودولية على
ما جاء في بيانات أوردها
موقع «إي أم دي بي» الذي
ً
يعتبر مرجعا في السينما
العالمية .ونالت أفالمها
عموما استحسان النقاد.

•
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الصدر والحكيم وعالوي يعلنون أكبر تحالف عراقي
● ائتالف المالكي يعد بمفاجآت من العيار الثقيل ● المفوضية :سنطعن على التعديل الثالث لقانون االنتخابات
وسط ترقب في الشارع
السياسي العراقي لنتائج العد
والفرز اليدوي ،الذي طالب به
البرلمان والحكومة ،وقع تحالف
«سائرون» بزعامة مقتدى
الصدر وائتالفي «الحكمة»
و«الوطنية» بقيادة عمار الحكيم
وأياد عالوي على اتفاق مبدئي
لوالدة كتلة عابرة تستهدف
تشكيل الحكومة المقبلة.

وق ـ ــع فـ ــي م ـق ــر تـ ـي ــار ال ـح ـك ـمــة
ب ـب ـغــداد م ـســاء أم ــس األول ،على
ا ت ـفــاق مـبــد ئــي ،لتشكيل تحالف
ع ــراق ــي ج ــدي ــد ورؤيـ ـ ــة سـيــاسـيــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،بـ ـي ــن ت ـ ـيـ ــار ال ـح ـك ـمــة
الــوط ـنــي ،بـقـيــادة ع ـمــار الحكيم،
وتحالف «سائرون» ،بقيادة زعيم
التيار الـصــدري ،مقتدى الصدر،
وائ ـت ــاف الــوطـنـيــة ،بـقـيــادة أيــاد
عالوي.
و يـهــدف التحالف بين القوى
الثالث إلــى تشكيل الكتلة األكبر
في البرلمان العراقي بضم أكثر
م ــن  100ن ــائ ــب .واع ـت ـبــر ائ ـتــاف
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع الـ ـص ــدر
ً
ً
ً
والحكيم تفاهما متقدما وتوقيعا
ً
أول ـ ـيـ ــا ع ـل ــى مـ ـب ــادئ ع ــام ــة .كـمــا
أكــد تيار الحكمة أن هــذا االتفاق
المبدئي هو نواة لتشكيل تحالف
أكبر من خالل انضمام كتل أخرى،
ً
مضيفا ،أن الباب مفتوح للجميع.
ونصت وثيقة االتفاق على 12
مبدأ تركز على «األغلبية الوطنية
ً
األب ـ ــوي ـ ــة» وت ـت ـض ـم ــن ب ــرن ــام ـج ــا
للكتل الـثــاث يستند إلــى احترام
وحدة العراق وااللتزام بالدستور
وترسيخ الديمقراطية والحريات
الـعــامــة .وأش ــارت الوثيقة إلــى أن
التحالف يجب أن ال يقتصر على
تشكيل «األغلبية الوطنية األبوية»
في تشكيل الحكومة فحسب ،وإنما
يستمر فــي بناء االستراتيجيات
ا لـتــي تتطلبها ا لـمــر حـلــة المقبلة
بتوافق القوى المشكلة للتحالف
ً
وفق آليات تحدد الحقا.
وبينت أن البرنامج الحكومي
للتحالف سيضع آليات لمكافحة
الفساد وحصر السالح بيد الدولة
وفرض إصالحات اقتصادية ودعم
الالمركزية فــي إدارة الــدولــة على
أن ينفذ رئيس الحكومة المنتخب
البرنامج في سقف زمني محدد.
كـمــا أش ـ ــارت إل ــى أن الـحـكــومــة
الـمـقـبـلــة ي ـجــب أن تـبـنــي عــاقــات
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة م ـت ــوازن ــة على
أساس المصالح المشتركة وعدم
التدخل بالشؤون الداخلية.

نتائج االنتخابات
ي ــأت ــي ه ـ ــذا ف ــي ح ـي ــن يـنـتـظــر

يخت صدام للسياحة

إجراءات أمنية في شوارع بغداد بعد تفجير مدينة الصدر أمس األول
العراق قرار المحكمة االتحادية،
الـ ــذي سـيـحـســم ال ـخ ــاف بـشــأن
ن ـ ـتـ ــائـ ــج االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات وقـ ـ ـ ــرار
ال ـب ــرل ـم ــان بـ ــإعـ ــادة عـمـلـيــة فــرز
ً
األص ـ ــوات ي ــدوي ــا .فــي الـسـيــاق،
ش ــدد ائ ـت ــاف «سـ ــائـ ــرون» على
أن عـ ــدد ال ـم ـقــاعــد ال ـت ــي حصل
عليها لن يتغير بعد إعادة الفرز
ً
ً
يــدويــا ،مبينا أن القانون الــذي
شــرعــه مجلس ال ـنــواب مخالف
ل ـلــدس ـتــور .كـمــا اعـتـبــر أن ق ــرار
ال ـم ـح ـك ـمــة االتـ ـح ــادي ــة سـيـكــون
ً
مـلــزمــا للجميع ويـنـهــي الـجــدل
بشأن االنتخابات.

آراء وقرارات
في سياق آخر ،قال المتحدث
ال ـس ـيــاســي بــاســم زع ـيــم الـتـيــار
الصدري أمس« ،علينا أن نميز
مـ ــا ب ـي ــن اآلراء اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـتــي
اتخذها مجلس القضاء األعلى،

وبين القرارات القضائية ،التي
ينتظر من المحكمة االتحادية
صدورها ،والتي ستكون ملزمة
ً
وحجة على الجميع» ،مضيفا ،
إن «كانت تلك اآلراء ال تتماشى
مع آراء البعض فيجب أن تذوب
تلك اآلراء بمجرد ص ــدور قــرار
ال ـم ـح ـك ـم ــة االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة الـ ـب ــات
والنهائي».
في حين طالب عضو ائتالف
دولة القانون النائب رعد الماس
أ مـ ــس األول ،ب ـم ـنــع أي مــر شــح
يثبت تزويره في االنتخابات من
مزاولة العمل السياسي بشكل
نهائي في البالد.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــاس ،إن «قـ ـ ـ ــرارات
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــواب أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة إل ـ ـ ــى م ـس ــاره ــا
الصحيح بعدما حاول البعض
خطفها بالتزوير الذي حدث في
انتخابات  12مايو الماضي».
وط ــال ــب ،بـ ـ «م ـن ــع أي مــرشــح

يثبت تــزويــره فــي االنـتـخــابــات
أو ارتكاب خروقات فاضحة من
مزاولة العمل السياسي بشكل
ً
نهائي فــي ال ـبــاد» ،متوقعا أن
«ي ـ ـ ــؤدي الـ ـع ــد وال ـ ـفـ ــرز الـ ـي ــدوي
ل ـك ـش ــف مـ ـف ــاج ــآت م ـ ــن ال ـع ـي ــار
الثقيل وإلــى تغيرات مهمة في
القوائم وأسماء الفائزين».

المفوضية والطعن
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـج ـل ــس
ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي مـ ـف ــوضـ ـي ــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـع ــراقـ ـي ــة أم ــس
األول ،أ نـ ـ ــه س ـي ـس ـت ـخ ــدم حـقــه
القانوني والدستوري بالطعن
بقانون التعديل الثالث لقانون
االنتخابات.
وأكد المجلس في بيان ،على
«ت ـع ــاون ــه ال ـم ـط ـلــق م ــع مجلس
الـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى فـ ــي تـسـهـيــل
مهمة عمله و ف ــق مــا يتخذ من

إجراءات قضائية كفلها القانون،
كما يوضح المجلس بأنه ليس
ضد إعادة عمليات العد والفرز
اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب
القانوني وهذا ما بينه مجلس
القضاء األعلى في بيانه».

تفجير الصدر
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيـقـيــة عليا
ب ــرئ ــاس ــة وك ـي ــل االس ـت ـخ ـب ــارات
وع ـضــويــة ق ــائ ــد ش ــرط ــة ب ـغــداد
واألدلة الجنائية بشأن التفجير
الـ ــذي وق ــع األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي،
داخل حسينية في مدينة الصدر
ً
وخلف أكثر من  20قتيال و110
جرحى.
ووجــه رئيس ال ــوزراء القائد
ال ـعــام لـلـقــوات المسلحة حيدر
العبادي في وقت سابق من أمس

األول ،أوام ــر فــوريــة بالتحقيق
فـ ـ ــي حـ ـ ــادثـ ـ ــة االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار الـ ـ ــذي
ش ـهــدتــه مــدي ـنــة الـ ـص ــدر ،فيما
حمل «الـجـهــات خ ــارج األجـهــزة
األمنية» المسؤولية القانونية
والقضائية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ف ـ ــي بـ ـي ــان،
«ت ــأك ـي ــد ألم ــرن ــا ال ــدي ــوان ــي رقــم
 ٧١لسنة  ٢٠١٧تتولى قـيــادات
ال ـع ـم ـل ـيــات وم ــدي ــري ــات شــرطــة
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـق ـي ــام بـحـمــات
ت ـف ـت ـيــش واسـ ـع ــة داخـ ـ ــل ال ـم ــدن
وخ ــارج ـه ــا ل ـم ـص ــادرة م ـخــازن
األسـ ـلـ ـح ــة وال ــذخ ــائ ــر ال ـتــاب ـعــة
لجهات خــارج األجهزة األمنية
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ،وتـ ـحـ ـمـ ـي ــل هـ ــذه
الجهات المسؤولية القانونية
وال ـق ـض ــائ ـي ــة ومـ ـن ــع أي س ــاح
خ ــارج إط ــار الــدولــة واعتبارها
جريمة تعرض أمن المواطنين
للخطر يحاسب عليها القانون».
(بغداد  -وكاالت)

إدلب تشهد أكبر مجزرة في  ...2018و«داعش» يضرب بالسويداء

سوريون يبحثون عن ناجين تحت األنقاض في زردنا بإدلب أمس (أ ف ب)

ً
تــزا مـنــا مــع هجمات مفاجئة شنها تنظيم
«داعش» في بادية السويداء أسفرت عن مقتل
ً
ً
 22مقاتال مواليا للرئيس السوري بشار األسد
نصفهم إيــران ـيــون ،شـهــدت إدل ــب ليلة دامـيــة
ُ
يرجح أنها روسية،
استهدفت فيها طــائــرات،
بلدة زردنــا في الريف الشمالي الشرقي ،مما
ً
أسفر عن سقوط نحو  50قتيال بينهم  11امرأة
وستة أطفال ،باإلضافة إلى عشرات الجرحى.
ووفـ ـ ــق م ــدي ــر ال ـم ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري ل ـح ـقــوق
اإلنـســان رامــي عبدالرحمن ،فــإن ذلــك هو أكبر
عــدد مــن القتلى يسقط فــي هجوم واحــد على
ً
المنطقة ه ــذا ال ـع ــام ،مـشـيــرا إل ــى أن عمليات
الـبـحــث عــن عالقين تـحــت األن ـقــاض تتواصل
فــي بـلــدة زردن ــا ،الـتــي تسيطر عليها فصائل
إسالمية وجهادية بينها هيئة تحرير الشام
ً
(جبهة النصرة سابقا).
وخــال السنوات الماضية أصبحت إدلــب،
الـتــي دخـلــت فــي سبتمبر الـمــاضــي مــع أجــزاء
مــن محافظات مـحــاذيــة لها فــي اتـفــاق خفض
ً
التوتر برعاية روسـيــا وإي ــران وتــركـيــا ،هدفا

للطائرات الحربية الـســوريــة والــروسـيــة ،لكن
وتـيــرة القصف الـجــوي تــراجـعــت بشكل كبير
خالل األشهر الماضية.
ونفت وزارة الدفاع الروسية أمس ،أن تكون
طائراتها الحربية قامت بقصف مواقع تابعة
لـلـمـسـلـحـيــن ف ــي ادل ـ ــب .واص ـف ــة األنـ ـب ــاء حــول
اسـتـهــدافـهــا بـلــدة زردن ــا فــي الــريــف الشمالي
الشرقي بأنها "ال أساس لها من الصحة".
وأك ــد الـمــركــز الـصـحـفــي لـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،أن
محافظة إدلــب شهدت أمــس األول اشتباكات
واسـعــة النطاق بين "جبهة النصرة" وجيش
باستخدام األسلحة الثقيلة والمدفعية.
األحرار
ُ
ً
ً
في المقابل ،قتل  22مقاتال مواليا للنظام
ً
ال ـ ـسـ ــوري ،بـيـنـهــم  11ع ـس ـكــريــا ه ــم  9جـنــود
وضـ ــاب ـ ـطـ ــان ،فـ ــي ه ـج ـم ــات م ـف ــاج ـئ ــة ش ـن ـهــا،
أم ــس األول ،مـسـلـحــون م ــن تـنـظـيــم «داعـ ــش»
فــي محافظة الـســويــداء الـصـحــراويــة ،بحسب
ال ـم ــرص ــد ،الـ ــذي أوضـ ــح أن بــاقــي الـقـتـلــى من
الميليشيات الشيعية الموالية إليران ،إضافة
ً
إلى  12عنصرا من «داعش».

وأوضح عبدالرحمن أن هذه الهجمات هي
األولى من نوعها في المنطقة ،حيث لم يرصد
أي وجود لمسلحي التنظيم الجهادي منذ أكثر
ً
من عام ،مشيرا إلى أنه ضاعف من هجماته ضد
المقاتلين الموالين للنظام منذ مغادرة مقاتليه
معقلهم قرب دمشق بموجب اتفاق إجــاء مع
النظام السوري.
وبــذلــك ،يرتفع الــى  184عــدد قتلى الـقــوات
الموالية للنظام منذ  22مايو الفائت ،في حين
ً
قتل « 92جهاديا» خالل الفترة ُذاتها.
ً
ومطلع األسـبــوع الـجــاري ،قتل  45مسلحا
ً
مواليا للنظام جــراء هجمات شنها التنظيم
على قرى في الضفة الغربية لنهر الفرات في
شرق سورية .وبعد خسارته الجزء األكبر من
مناطق سيطرته في سورية ،لم يعد «داعــش»
ي ــوج ــد إال ف ــي ج ـي ــوب مـ ـح ــدودة م ــوزع ــة بين
البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب
ال ـب ــاد .وال تـشـكــل ه ــذه الـمـنــاطــق أك ـثــر م ــن 3
بالمئة من مساحة سورية.
(عواصم -وكاالت)

لبنان يتخذ «إجراءات» ضد مفوضية الالجئين
م ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول أزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح
ال ـســوري عــامـهــا الـســابــع ،ي ــزداد
ال ـض ـغ ــط فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ل ـت ـســريــع
ع ـم ـل ـي ــة ع ـ ـ ــودة الـ ـن ــازحـ ـي ــن إل ــى
ديارهم.
لكن المجتمع الدولي يحاول
ّ
الحد من هذا االندفاع عبر إثارة
ال ـ ـجـ ــدل عـ ــن أن سـ ــوريـ ــة لـيـســت
ّ
مستعدة بعد لتسهيل عودة عدد
كبير اآلن.
وب ـ ـعـ ــد تـ ـحـ ـف ــظ لـ ـبـ ـن ــان ع ـلــى
سياسة المفوضية العليا لشؤون
الــاج ـئ ـيــن ف ــي األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة،
وات ـ ـهـ ــام ـ ـهـ ــا بـ ـت ــوجـ ـي ــه أس ـئ ـل ــة
للنازحين تثير الريبة وتدفعهم
إلى عدم العودة ،واثر كشف مدير
الشؤون السياسية والقنصلية
ف ـ ــي وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة غ ـ ــادي
الـ ـخ ــوري ع ــن ع ــزم «ال ـخــارج ـيــة»
ت ـن ـف ـي ــذ خـ ـط ــة ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـع ــودة
ال ـنــازح ـيــن ف ــي ح ــال ل ــم تـتـحــرك
ً
المفوضية خالل  15يوما ،يبدو

أن األم ـ ــور تـتـجــه إل ــى مــزيــد من
التأزم مع المؤسسة الدولية.
وأص ـ ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن ج ـ ـبـ ــران بــاس ـيــل
ف ــي ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األع ـم ــال
تعليماته إ لــى مديرية المراسم
إليقاف طلبات اإلقامات المقدمة
إل ــى الـ ـ ــوزارة وال ـم ــوج ــودة فيها
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
لشؤون الالجئين في لبنان إلى
ح ـيــن صـ ــدور تـعـلـيـمــات أخ ــرى،
ً
وذل ـ ـ ــك اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إلـ ـ ــى ال ـت ـق ــري ــر
الخطي الذي رفعته إليه البعثة
ال ـمــرس ـلــة م ــن قـبـلــه إل ــى منطقة
عـ ـ ــر سـ ـ ــال أ م ـ ـ ــس األول ،وا لـ ـت ــي
تـبـيــن لـهــا م ــن خ ــال مقابالتها
م ــع نــازح ـيــن ســوري ـيــن راغـبـيــن
ً
طوعيا بالعودة إلى سورية ومع
موظفين فــي المفوضية العليا
لشؤون الالجئين ،أنها تعمد إلى
عدم تشجيع النازحين للعودة،
ال بــل إل ــى تـخــويـفـهــم عـبــر طــرح

أسئلة محددة تثير في نفوسهم
الرعب من العودة نتيجة إخافتهم
مــن الخدمة العسكرية والــوضــع
األم ـنــي وحــالــة الـسـكــن والـعـيــش
وقطع المساعدات عنهم وعودتهم
دون رعــايــة أمـمـيــة ،وغـيــرهــا من
المسائل التي تدفعهم إلــى عدم
العودة.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــدب ـ ـيـ ــر ب ـع ــد
تنبيهات عدة من الوزارة وجهت
مـبــاشــرة إل ــى مــديــرة المفوضية
فــي بـيــروت مـيــراي جـيــرار ،وبعد
اس ـتــدعــائ ـهــا مــرت ـيــن إلـ ــى وزارة
ال ـخــارج ـيــة وتـنـبـيـهـهــا م ــن هــذه
السياسة ،وبعد مراسالت مباشرة
من باسيل إلى األمين العام لألمم
المتحدة ،ومراسالت من الوزارة
إلى المفوضية واألمــم المتحدة،
من دون أي تجاوب ال بل أمعنت
ال ـم ـف ــوض ـي ــة فـ ــي ن ـف ــس س ـيــاســة
التخويف.
إلــى ذلــك ،طلب باسيل دراســة

وزير مغربي يستقيل
بعد مشاركته في تظاهرة

تحت هذا العنوان نشرت
"الجريدة" بالخطأ غير املقصود
صورة سفير الكويت لدى
واشنطن الشيخ سالم عبدالله
الجابر ،بدال من صورة وزير
الشؤون العامة والحكامة
املغربي ،لحسن الداودي ،لذا
وجب التنويه وإعادة نشر الخبر
مع الصورة الصحيحة .وطلب
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 ،بيانا ربط فيه هذه
االستقالة بتداعيات ظهور
الداودي في وقفة احتجاجية في
الرباط نظمها ،الثالثاء املاضي،
عمال الشركة ،للمطالبة بوقف
حملة املقاطعة.

وليا العهد السعودي
والبحريني يبحثان المستجدات

بحث ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعودي األمير محمد بن
سلمان ،مع ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء بمملكة البحرين
األمير سلمان بن حمد في جدة
املستجدات اإلقليمية.
وذكرت وكالة األنباء السعودية ،إن
وليي العهد السعودي والبحريني
بحثا أيضًا ،مساء أمس األول،
العالقات األخوية بني البلدين
وعددًا من املسائل ذات االهتمام
املشترك.

«الصليب األحمر» تسحب
 71موظفًا من اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،مساء أمس األول ،سحب
 71من موظفيها من اليمن،
من جراء األحداث والتهديدات
األمنية الجارية.
وقال مدير عمليات اللجنة
الدولية للصليب األحمر دومنيك
شتيلهارت ،في بيان ،إن "بعثة
اللجنة الدولية في اليمن تلقت
الكثير من التهديدات في املاضي،
فال يمكن أن نقبل اليوم التعرض
ملزيد من املخاطر بعد أقل من
شهرين على مقتل أحد موظفينا
على أيدي أحد املسلحني"،
مضيفا "أن ذلك األمر سيشل
أنشطتها اإلنسانية من الخدمات
الجراحية ،وزيارة املحتجزين،
ومبادرات توفير املياه النظيفة،
وأنشطة املساعدات الغذائية".

الجيش الليبي يعتقل مسؤول
«أمن القاعدة» في درنة

باسيل أوقف إقامة موظفيها ...وحمادة يتهمه بإعالن الحرب على المؤسسات الدولية
اإلجـ ـ ــراءات الـتـصــاعــديــة األخ ــرى
الـ ـمـ ـمـ ـك ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــا فـ ـ ــي حــق
المفوضية وهي عديدة ،في حال
إصرار المفوضية العليا لشؤون
الالجئين على اعتماد السياسة
نفسها.
في السياق ،شكر وزير التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي ف ــي ح ـكــومــة
تصريف األعـمــال م ــروان حمادة
«رئيس الحكومة لتذكيرنا أمس
عـبــر التعميم ال ــذي وزع ــه علينا
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء
ب ــأن ـن ــا مـ ـج ــرد وزراء لـتـصــريــف
األعـ ـم ــال وفـ ــي ال ـم ـع ـنــى الـضـيــق
لألمر .لكن المفاجأة أن يطل علينا
ال ــوزي ــر بــاسـيــل لـيـطـلــق سياسة
ج ــدي ــدة ت ـج ــاه ع ـ ــودة ال ـنــازح ـيــن
السوريين والمنظمات الدولية،
وكأن ال حكومة راحلة وال حكومة
ق ــادم ــة وال مـجـلــس نـ ــواب جــديــد
وال معايير متفق عليها ضمن
الدولة بقرار من الحكومة واللجنة

سلة أخبار

ً
احتجاجا على البسطات (الوكالة الوطنية)
أصحاب محالت بالنبطية يقطعون طريق السوق
الـخــاصــة بالملف وبــالـتــازم مع
شرعة حقوق اإلنسان».
واضاف« :يتصرف هذا الوزير
وك ــأن ال ــدول ــة تـعـلــن ح ــرب إلـغــاء
عـلــى ال ـمــؤس ـســات الــدول ـيــة دون
ح ـ ـسـ ــاب لـ ـلـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
ع ـلــى س ـم ـعــة ل ـب ـنــان وال ـخ ـســائــر
المرتقبة إن لم يرحل النازحون

وان ـق ـط ـع ــت الـ ـمـ ـس ــاع ــدات .مـهــا
أي ـه ــا الـ ــوزيـ ــر ،ن ــذك ــرك أنـ ــه حتى
إش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار آخ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك رئ ـ ـيـ ــس
وحكومة تصريف أعمال ،وهناك
رئيس مكلف لتشكيل الحكومة
وهـ ـن ــاك ح ـك ــوم ــة ق ــادم ــة عـلـيـهــا
أن تـنــاقــش أم ــام مجلس الـنــواب
س ـي ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة وت ــرت ـي ـب ــات

ع ـ ــودة ال ـن ــازح ـي ــن» .وخـ ـت ــم« :فــي
ك ــل األحـ ـ ــوال ال ي ـجــوز أن تـحــول
المنابر لتهديد المنظمات الدولية
وأن يـحــدد وزي ــر واح ــد تصريف
األعمال بتحديد سياسات تعني
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـش ـ ــؤون والـ ــدفـ ــاع
والـعــدل والتربية والصحة أكثر
مما تعنيه».

أعلنت القيادة العامة للقوات
الليبية أمس اعتقال اإلرهابي
يحيى األسطى عمر مسؤول
امللف األمني لدى تنظيم
"القاعدة" بمدينة درنة.
إلى ذلك ،فرض مجلس األمن
الدولي عقوبات على ستة من
قادة شبكات االتجار بالبشر
في ليبيا .واقترحت هولندا
ُ
العقوبات ،التي تخضع األفراد
الستة لتجميد األصول وحظر
السفر الدولي ،وحظيت بدعم
الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا وأملانيا.
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إيران تهدد أمن الشرق األوسط وتعتبر فلسطين مسؤوليتها
مسيرات في  900مدينة إحياء لدعوة الخميني ...و«تظاهرات العودة» تتحول إلى مليونية في «يوم القدس»
في وقت واصل الفلسطينيون
«مسيرات العودة وكسر
الحصار» ،على طول حدود
قطاع غزة ،تحت مسمى
«مليونية القدس» ،أعلنت
إيران ،في ذكرى «يوم القدس
الشرق
العالمي» ،أن أمن
ً
األوسط سيكون مهددا إذا
تعرضت لمزيد من الضغوط من
جانب إسرائيل.

ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات اآلالف م ــن
اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ،أم ـ ــس ،ف ــي م ـس ـيــرات
مناهضة إلسرائيل بمناطق مختلفة
م ــن إي ـ ــران بـمـنــاسـبــة "يـ ــوم الـقــدس
ال ـع ــال ـم ــي" ال ـ ــذي ت ـب ــدي ف ـيــه إيـ ــران
تضامنها مع القضية الفلسطينية،
ورددوا هتافات "الموت إلسرائيل"
و"ال ـم ــوت ألمـيــركــا" وأح ــرق ــوا العلم
اإلسرائيلي.
وأعلن رئيس البرلمان اإليراني
ع ـل ــي الري ـ ـجـ ــانـ ــي إن أمـ ـ ــن ال ـش ــرق
األوسط سيكون مهددا إذا تعرضت
طهران لمزيد من الضغوط من جانب
إسرائيل والسعودية.
وقـ ــال الري ـجــانــي للمتظاهرين:
"إســرائـيــل والسعودية هما مصدر
الفوضى في المنطقة .مثلث إسرائيل
والسعودية وأميركا يريد تحويل
المنطقة إلــى مشهد فــوضــوي .أمن
المنطقة سيكون مهددا إذا حاصروا
طهران" ،مضيفا أن "مساعي إسرائيل
تبوء بالفشل".
واعتبر أن "زعم إقامة نظام إقليمي
ج ــدي ــد خ ـط ــأ يــرت ـك ـبــونــه ومـحــض
خ ـي ــال .ال ــدف ــاع ع ــن الفلسطينيين
م ـســؤول ـي ـت ـنــا" .وق ـ ــال" :يـتـعـيــن حل
القضايا اإلقليمية على أيدي شعوب
المنطقة والدول والحكومات".
وخــرجــت مـسـيــرات حــاشــدة في
طهران وفي نحو  900بلدة ومدينة
إيرانية أخرى ،بمناسبة "يوم القدس"
الــذي ،يقام في الجمعة األخيرة من
شهر رمضان ،إحياء لدعوة أطلقها
ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى ال ــراح ــل آيـ ــة الـلــه
الخميني عام  ،1979إلعالن التضامن
مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.

ّ
سهلنا مرور
منفذي هجمات
 11سبتمبر
وكل تحركات
هجمات  11سبتمبر
«القاعدة» كانت
وفــي تصريحات غير مسبوقة،
بإشرافنا
الريجاني

اعـتــرف مـعــاون السلطة القضائية
اإليرانية محمد جواد الريجاني ،بأن

شبان فلسطينيون ينقلون إطارات السيارات إلشعالها قرب السياج الحدودي مع إسرائيل أمس (أ ف ب)
إيــران سهلت مــرور عناصر تنظيم
"الـقــاعــدة" الذين نفذوا هجمات 11
سبتمبر  2001في نيويورك.
وكشف الريجاني ،خالل مقابلة
م ــع الـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي تفاصيل
عالقة النظام اإليــرانــي ب ـ "القاعدة"
وكيفية إشـ ــراف م ـخــابــرات طـهــران
على مرور واستقرار عناصر التنظيم
في إيران.
كما أكد أنه "جاء في تقرير لجنة
هجمات  11سبتمبر المطول ،في
صفحتين أو ث ــاث ،اسـتـفـســارات
حـ ـ ــول دور إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة،
مـشـيــريــن إل ــى أن ه ـنــاك مجموعة
تقارير أفادت بأن عناصر القاعدة
الــذيــن كــانــوا يــريــدون الــذهــاب من
ال ـس ـعــوديــة ودول عــرب ـيــة أخ ــرى،
إ ل ـ ـ ــى أ فـ ـغ ــا نـ ـسـ ـت ــان أو أي م ـك ــان
آخ ــر ،ودخ ـلــوا األراضـ ــي اإليــرانـيــة
برحالت جوية أو برية ،طلبوا قرب

الحدود من السلطات اإليرانية أال
ي ـتــم خ ـتــم جـ ـ ــوازات س ـفــرهــم ،ألنــه
إذا ع ـل ـمــت ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة
ب ـم ـج ـي ـئ ـن ــا إلـ ـ ــى إي ـ ـ ـ ـ ــران س ـت ـق ــوم
بمحاسبتنا" .وأضاف" :حكومتنا
وافـ ـق ــت ع ـل ــى عـ ــدم خ ـت ــم ج ـ ــوازات
سفر بعضهم ،ألنهم عبروا بشكل
رحــات "ترانزيت" لمدة ساعتين،
وك ــان ــوا يــواص ـلــون رحـلـتـهــم ،لكن
كل تحركاتهم كانت تحت إشراف
المخابرات اإليرانية بشكل كامل".

تعاون مباشر
وه ــاج ــم الريـ ـج ــان ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ألنها اعتبرت هذه القضية
دل ـيــا ل ـت ــورط إيـ ــران ف ــي هـجـمــات
سبتمبر في نيويورك ،وتغريمها
ب ـم ـل ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ق ــائ ــا إن
"األمـيــركـيـيــن ات ـخ ــذوا ه ــذا كدليل

على تعاون إيران مع القاعدة ،كما
اعـتـبــروا مــرور طــائــرة مــن األجــواء
اإليرانية وبداخلها أحد الطيارين
المنفذين للهجمات وبجانبه قائد
عسكري فــي حــزب الـلــه ،بــأنــه يدل
على تعاون مباشر مع القاعدة من
خالل حزب الله اللبناني".
وأك ــد أن "أفـ ــراد ال ـقــاعــدة كــانــوا
على اتصال دائم بوزارة المخابرات
لنظام طهران ،واستخدموا إيــران
فــي رحــاتـهــم إل ــى أفـغــانـسـتــان أو
سائر مناطق العالم".

«مليونية القدس»
وب ـ ـعـ ــد نـ ـح ــو شـ ـه ــر م ـ ــن م ـق ـتــل
الـعـشــرات منهم بنيران إسرائيلية
ف ـ ــي "م ـ ـس ـ ـي ـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة وكـ ـس ــر
ال ـح ـصــار" ،واص ــل الفلسطينيون،
أمــس ،التظاهرات األسبوعية على

طول حدود قطاع غزة تحت ّ
مسمى
"مليونية القدس" في ذكرى النكسة،
في حين استنفر الجيش اإلسرائيلي
جنوده على حدود القطاع.
وخــال التظاهراتّ ،
تجمع آالف
الفلسطينيين على بعد مئات األمتار
من السياج الـحــدودي اإلسرائيلي،
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ــن ق ـ ـ ــام ـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
صـ ـغـ ـي ــرة م ـع ـظ ـم ـه ــا م ـ ــن ال ـش ـب ــان
بقذف بالحجارة ،وأحرقت إطــارات
الـسـيــارات وحــاولــت هــدم أج ــزاء من
السياج.
ورد الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي
باستخدام الـغــاز المسيل للدموع
وإطـ ــاق ال ـنــار عـلــى الفلسطينيين
الذين يقتربون من السياج الحدودي.
ووفـقــا لـ ــوزارة الصحة فــي غــزة،
فقد قتل  123شخصا وأصيب اآلالف
أثناء االحتجاجات.
من جهة أخــرى ،ضاعف الجيش

اإلسرائيلي قواته على امتداد السياج
األمني مع غزة ،حيث انضمت قوات
من الشرطة إلــى القوات العسكرية،
وتم كذلك رفع حال التأهب في الضفة
الـغــربـيــة ،فــي حين أعلنت الشرطة
اإلسرائيلية حال االستنفار على غرار
الجمعات الماضية في مدينة القدس
والبلدة القديمة ومحيطها ،وزجت
بالمزيد من القوات ،وأغلقت الطرق
نفسها م ــع زي ـ ــادة كثيفة ف ــي عــدد
القوات المنتشرة في البلدة القديمة
وعلى أبواب المسجد األقصى.
وتوافد نحو  ٢٨٠ألف فلسطيني
م ـن ــذ ال ـف ـج ــر ع ـل ــى م ــدي ـن ــة ال ـق ــدس
المحتلة ألداء صالة الجمعة األخيرة
مـ ــن ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان فـ ــي الـمـسـجــد
األق ـصــى ال ـم ـبــارك ،وس ــط إجـ ــراءات
إسرائيلية مشددة.
(عواصم  -وكاالت)

مصر :مدبولي يسابق الزمن الختيار حكومته قبل حلف اليمين

بقاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتنمية المحلية وترجيحات بإطاحة المصيلحي ...والجزار األقرب لـ «اإلسكان»
•

ً
مجتمعا مع مدبولي في قصر الرئاسة بالقاهرة أمس األول (رويترز)
السيسي

ً
النمسا تطرد  60إماما
وتغلق  7مساجد
بدأت حكومة النمسا المنتمية لليمين ،أمس ،حملة تستهدف
"اإلسالم السياسي" ،من المفترض أن تؤدي الى طرد عشرات
األئمة وإغالق سبعة مساجد تمولها تركيا.
وجاء اإلعالن على لسان المستشار النمساوي سيباستيان
كورتز بعد استياء وغضب أثارته إعادة تمثيل معركة رمزية
ً
ً
في التاريخ العثماني من أطفال ارتدوا زيا عسكريا ،في أحد
أبرز المساجد في فيينا التي تحصل على تمويل تركي.
ّ
وسارعت أنقرة إلى ّ
الرد ،فعلق إبراهيم كالين الناطق باسم
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان على "تــويـتــر" بالقول:
"إغالق النمسا سبعة مساجد وطرد أئمة هو نتيجة الموجة
الشعبوية والمعادية لــإ ســام والعنصرية والتمييزية في
هذا البلد".
أضــاف كالين" :موقف الحكومة النمساوية اآليديولوجي
يـتـعــارض مــع مـبــادئ الـقــانــون الــدولــي وسـيــاســات التماسك
االجتماعي وحقوق األقليات وأخالقيات التعايش".
وفي وقت سابق ،قال كورتز في مؤتمر صحافي "ال مكان
للمجتمعات الموازية واإلسالم السياسي والتطرف في بالدنا".
وأشار وزير الداخلية هربرت كيكل إلى أن بين من ستشملهم
ً
ً
هذه التدابير نحو  60إماما .وأوضح أن عائالتهم معنية أيضا
ً
ما يعني في المحصلة أن  150شخصا قد يفقدون حق اإلقامة
في النمسا.
وأضاف كيكل ،العضو في حزب اليمين المتطرف العضو
في االئتالف الحكومي مع المحافظين ،أن إجراءات الطرد بدأت
بحق بعض األئمة الممولين من تركيا.
وكانت صحيفة "فالتر" من اليسار الوسط نشرت في مطلع
يونيو صور إعادة تمثيل "معركة غاليبولي" من قبل أطفال في
ً
المسجد ،مما أثار رد فعل قويا في أوساط الطبقة السياسية
في النمسا على مختلف انتماءاتها.
ويظهر في الصور صبيان في زي عسكري يؤدون التحية
العسكرية وهم يقفون في طابور ويلوحون بأعالم تركية أمام
حضور من األطفال .وفي صورة ثانية يتمدد بعض األطفال
ً
أرضا حيث يمثلون دور ضحايا المعركة وقد لفوا أجسامهم
بالعلم التركي.
ّ
وصرح كورتز أن "ما حصل في هذا المكان ( )...ال مكان له في
ً
ً
متوعدا ّ
برد فعل "قوي".
النمسا .الحكومة لن تسمح بذلك أبدا"،
(فيينا ،أقرة  -أ ف ب)

القاهرة  -حسن حافظ

فور تكليفه بتشكيل أول حكومة له ،دخل رئيس
الــوزراء المكلف مصطفى مدبولي في سباق مع
الــزمــن ،أم ــس ،الخـتـيــار فريقه قبل أدائ ــه اليمين
الدستورية المتوقع األسبوع الجاري.
وقال مصدر مطلع إن مدبولي سيعلن أسماء
الوزراء مساء اليوم ليتم عرضها على البرلمان غدا
األحد ،ويتم حلف اليمين خالل األسبوع الجاري،
موضحا أنه استقر على اإلبقاء على معظم الوزراء
الحاليين ،مثل الدفاع صدقي صبحي ،والداخلية
مـجــدي عبدالغفار ،وال ـعــدل حـســام عبدالرحيم،
ومعظم وزراء المجموعة االقتصادية ،فيما سيدور
التغيير حول  10حقائب وزارية ،ومن المرجح أن
يطول وزير التموين علي المصيلحي ،بعد فضيحة
فساد في وزارته تورط فيها مدير مكتبه.
ويـبــدو وزي ــر التنمية المحلية الـلــواء أبوبكر
الجندي ،في منأى عن التغيير الوزاري ،خاصة أنه
جاء في آخر تعديل شهدته حكومة إسماعيل في
يناير الماضي ،في حين رجح المصدر المطلع أن
تتم إطاحة وزير األوقاف مختار جمعة ،مؤكدا أنه
سيتم اختيار شخصية جديدة لحقيبة اإلسكان في
كل األحوال ،بسبب تولي حاملها رئاسة الحكومة،
وتم طرح اسم نائب وزير اإلسكان ،عاصم الجزار،

لتولي الوزارة خلفا لمدبولي ،خاصة أنه من أقرب
المقربين لــه ،وهــو مــا ظهر بتكليف مدبولي له
بتسيير أمــور ال ــوزارة أثناء قيامه بمهام رئاسة
مجلس الوزراء خالل فترة تلقي شريف إسماعيل
الـعــاج مــن مــرض الـســرطــان خ ــارج مصر نهاية
العام الماضي.
وفــي حــال نجا مدبولي مــن لعنة االع ـتــذارات
في اللحظة األخيرة ،والتي كانت السمة األبرز في
تعطيل اإلعــان عن تشكيل الحكومة في األعــوام
القليلة الماضية ،سيتم إعالن التشكيل الحكومي
اليوم ،على أن يتقدم رئيس الوزراء المكلف بأسماء
الوزراء إلى البرلمان الذي يعقد جلسة عامة غدا،
ولن يواجه مدبولي أي مشكلة في إقناع النواب
بحكومته ،إذ إن الغالبية المطلقة منهم من مؤيدي
الــرئ ـيــس الـسـيـســي ،وت ـســاب ـقــوا جـمـيـعــا إلع ــان
موافقتهم ومباركتهم الختيار مدبولي.
ومن المتوقع أن يتم تكريم شريف إسماعيل
رسميا على مجهوداته ،إذ تعد حكومته أطــول
الحكومات المصرية بقاء منذ ثورة  ،2011إذ شكلت
رسميا في سبتمبر  ،2015وأجــريــت عليها عدة
تعديالت وزارية في مارس  ،2015ونوفمبر ،2016
ويناير الماضي ،وأشرفت على برنامج اإلصالح
االقتصادي الــذي حصلت من خالله مصر على
قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة  12مليار

دوالر ،فضال عن  9مليارات دوالر من جهات مانحة
أخرى ،والتزمت في المقابل بإجراءات قاسية على
جـيــوب المصريين مــن تعويم الجنيه وخفض
الدعم المقدم إلى الطاقة والمحروقات ،وصاحب
ذلك ارتفاع قياسي في أسعار السلع ،مما جعلها
حكومة غير شعبية في نظر كثيرين.
وتــولــى مــدبــولــي ،ال ــذي ولــد عــام  ،1966وزارة
اإلسـكــان فــي حكومة إبراهيم محلب عــام ،2014
وأشـ ـ ــرف خ ــال س ـن ــوات رئ ــاس ــة الـسـيـســي على
المشروعات القومية التي دشنها األخير ،خصوصا
العاصمة اإلداري ــة الجديدة والمدن الجديدة في
المحافظات.
فــي سـيــاق منفصل ،أب ــدى السيسي ترحيبه
بنتائج اجـتـمــاعــات مجلس األع ـمــال التنسيقي
السعودي اإلمــاراتــي األول ،بحضور ولــي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان ،وولــي عهد
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ،وأشاد بما تمثله
االج ـت ـمــاعــات مــن تـعــزيــز آلل ـيــات الـعـمــل العربي
المشترك ،بما يكشف عن عمق التحالف المصري
ال ـس ـعــودي اإلم ــارات ــي الـبـحــريـنــي عـلــى الـســاحــة
العربية ،والذي أخذ في التبلور منذ إعالن الرباعي
قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر في  5يونيو
.2017

ترامب :جاهز للقاء كيم ومستعد لدعوته إلى واشنطن

• بومبيو :زعيم كوريا أبلغني رغبته في نزع «النووي» • مباحثات لعقد قمة أميركية -روسية
قبل خمسة أيام من لقائه الزعيم الكوري
الشمالي كيم جــونــغ أون ،أب ــدى الرئيس
األميركي دونالد ترامب استعداده لدعوة
كيم الى الواليات المتحدة في حال سارت
القمة التاريخية المقررة بينهما فــي 12
يونيو في سنغافورة بشكل جيد ،معربا
ع ــن االمـ ـ ــل ف ــي "ت ـط ـب ـي ــع" الـ ـع ــاق ــات بـيــن
البلدين.
وخ ـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
رئـيــس الـ ــوزراء الـيــابــانــي شينزو آبــي في
ًّ
ردا على سؤال
البيت االبيض ،قال ترامب
حول ما اذا كان ينوي دعوة الزعيم الكوري
الشمالي لــزيــارة الــواليــات المتحدة "أجل
( )...بالتأكيد اذا سارت األمور بشكل جيد".
وأضاف" :نرغب في التطبيع ،نعم" ،مشيرا
الى ان الرسالة التي بعث بها إليه الزعيم
الكوري الشمالي كانت "دافئة وودية ...وأنا
ّ
قدرتها كثيرا".
وأوضح ترامب ان الرسالة "لم تقل شيئا
إال (اننا متشوقون لرؤيتكم ومتشوقون
ل ـل ـق ـمــة ون ــأم ــل ان ّت ـح ـصــل امـ ـ ــور رائ ـع ــة)
وبالتالي فإننا ثمناها".

وأعلن الرئيس األميركي أن "كــل شيء
جــاهــز" للقمة التاريخية .ووعــد بــأن قمة
سنغافورة ستكون "أكثر بكثير من جلسة
تصوير" أمام الصحافة .وأضاف" :كل شيء
يحصل بطريقة جيدة جدا ،آمل أن تستمر
(األمور) كذلك ،وأعتقد أنني مستعد بشكل
جيد ،وال أعتقد أنني بحاجة الى التحضير
ّ
الحد".
الى هذا
ّ
ومـ ــع ان ال ــرئ ـي ــس االمـ ـي ــرك ــي ع ــب ــر عــن
اع ـت ـقــاده ب ــأن الـقـمــة ستفضي ال ــى "تـقــدم
ك ـب ـي ــر" ،ف ــإن ــه اب ـق ــى ال ـب ــاب م ـف ـتــوحــا ام ــام
امكانية ان تــؤول المحادثات التاريخية
الى الفشل.
وقـ ــال "انـ ــا مـسـتـعــد ل ـل ـم ـغــادرة ،آم ــل أال
اضطر لهذا االمر .اعتقد حقا ان كيم جونغ
اون يريد تحقيق امر رائع لشعبه وكذلك
لعائلته ولنفسه ايضا".
وت ـع ـه ــد ت ــرام ــب ايـ ـض ــا ان ي ـب ـحــث مــع
كيم قضية المواطنين اليابانيين الذين
خطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي ،وكرر ما قاله
الجمعة الماضي بأن من الممكن أن يوقع

مسؤول كوري جنوبي ًيقتحم
السفارة األميركية طلبا للجوء
ذكرت وسائل إعالم في كوريا الجنوبية
ً
أن مسؤوال اقتحم بسيارته مدخل بوابة
ً
السفارة األميركية عامدا في سيول ،للتقدم
بطلب لجوء في الواليات المتحدة.
وك ـ ـ ــرر الـ ــرجـ ــل ( 47عـ ــامـ ــا) ص ــرخ ــات ــه

ً
مستغيثا " س ــا ع ــدو ن ــي!" ،بينما احتشد
ضباط الشرطة للسيطرة على الوضع.
وقال الرجل الذي تم اعتقاله ،إنه يواجه
مشاكل مع كوريا الشمالية ويريد مغادرة
البالد.

دوليات
سلة أخبار
وزراء دفاع «األطلسي»
يقرون الـ«فور ثيرتيز»

وافق وزراء دفاع دول حلف
شمال األطلسي ،خالل
اجتماعهم في بروكسل،
على مبادرة جديدة ،يطلق
عليها اسم "فور ثيرتيز" أي
(الثالثينات األربعة) ،والتي
ّ
ستمكن "األطلسي" من حشد
ً
 30كتيبة برية ،و 30سربا
ً
جويا ،و 30سفينة مقاتلة ،في
ً
خالل  30يوما .وستتألف من
نحو  30ألف جندي ،و300
طائرة ،و 30سفينة أو غواصة
على األقل تابعة للبحرية.
وقال األمين العام للحلف ينس
ستولتنبرغ ،إن "هذا يدل على
تصميمنا على غرس ثقافة
االستعداد عبر الحلف".

إثيوبيا :استبدال قائد القوات
المسلحة ورئيس االستخبارات

استبدل رئيس وزراء إثيوبيا
أبي أحمد قائد القوات
المسلحة محل سامورا
يونس ،ورئيس جهاز
االستخبارات واألمن الوطني
جيتاتشو أسافا ،فيما يسعى
إلى المضي في إصالحات
سياسية واقتصادية واسعة
النطاق.
وكان أبي ،الذي تولى منصبه
في أبريل الماضي ،تعهد
تطبيق إصالحات استجابة
لمطالب المحتجين خالل
موجات من االضطرابات بدأت
في  ،2015حينما قتلت قوات
األمن مئات األشخاص.
وعين رئيس الوزراء سيري
ميكونن قائدا للقوات
المسلحة ،ليحل محل يونس،
الذي خدم في الجيش  4عقود،
كما عين قائد القوات الجوية
آدم محمد ليخلف أسافا.

القوات األسترالية ارتكبت
جرائم حرب في أفغانستان

أفاد تقرير دفاعي سري بأن
القوات الخاصة للجيش
األسترالي ارتكبت جرائم حرب
في أفغانستان.
ً
ويتهم التقرير المسرب أفرادا
من القوات الجوية الخاصة،
قوات النخبة ،والكوماندوز
"باستخدام العنف غير
المرخص به وغير القانوني
ً
في العمليات" ،وفقا لما ذكرته
صحيفة "ذا إيدج" في ملبورن.
وزعم التقرير أن بعض الجنود
ً
أظهروا "تجاهال لحياة
اإلنسان وكرامته" ،وتم التعتيم
على هذه الممارسات من قبل
الجيش.

«ترامب القصير» يفوز
برئاسة وزراء أونتاريو

ترامب وآبي مغادرين مؤتمرهما الصحافي بواشنطن أمس األول (ا ف ب)
ه ــو وك ـيــم ات ـفــاقــا يـنـهــي ال ـح ــرب الـكــوريــة
( )1950-1953التي انتهت بهدنة فقط ال
باتفاقية سالم.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األمـيــركــي مــايــك بومبيو أن زعـيــم كــوريــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة أبـ ـلـ ـغ ــه ش ـخ ـص ـي ــا أن ك ــوري ــا
الشمالية مستعدة لنزع سالحها النووي.
وأضــاف ان كيم ابلغه ايضا "انــه مستعد
لنزع الـســاح الـنــووي وي ــدرك ايضا  ...أن
االم ــر يـجــب ان يـكــون كـبـيــرا وجــريـئــا وأن
عـلـيـنــا أن ن ـت ـفــق ع ـلــى إحـ ـ ــداث تـغـيـيــرات
كبيرة".
وعشية القمة المرتقبة بين واشنطن
وبـيــونــغ يــانــغ ،رفـعــت سـنـغــافــورة مؤقتا
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود ال ـ ـم ـ ـفـ ــروضـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات
والصادرات بينها وبين كوريا الشمالية.

وتسمح اإلعفاءات المؤقتة ،التي ستكون
ســاريــة مــن  9إلــى  14يونيو ،لوفد كوريا
الشمالية بالسفر من سنغافورة وإليها من
دون اإلخالل بأي قوانين .كما أنها تسمح
باستيراد أو تصدير أو نقل البضائع من
قبل الــوفــد ال ـكــوري الشمالي فــي قمة 12
يونيو.
وفي حين أعلن البيت األزرق الرئاسي
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة أن ال ــرئ ـي ــس مــون
جاي إن سيزور روسيا في الفترة من 23
إلــى  25يونيو تلبية لــدعــوة مــن الرئيس
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ،ن ـق ـلــت ،أمـ ــس" ،وك ــال ــة
اإلعالم الروسية" عن مصدر دبلوماسي ،أن
موسكو وواشنطن تبحثان احتماالت عقد
اجتماع بين الرئيسين األميركي والروسي.
(عواصم  -وكاالت)

فاز حزب المحافظين
التقدمي ،بزعامة دوج فورد،
برئاسة وزراء أونتاريو أكبر
مقاطعات كندا ،بحصوله
على أغلبية مقاعد البرلمان
( 74مقعدا من أصل ،)124
في االنتخابات التي جرت
الخميس.
وجاء "الحزب الديمقراطي
الجديد" بزعامة أندريا
ً
ً
هيوارث ثانيا بـ 40مقعدا،
بينما حصل "الحزب
الليبرالي" الحاكم التي
ترأسه كاثلين وين على 9
مقاعد فقط.
وتعهد فورد ،الذي اشتهر في
الصحافة الليبرالية ،باسم
"ترامب القصير" ،عقب إعالن
النتيجة" ،بجعل أونتاريو
مكانا أفضل للحياة
وتخفيض تكلفة البنية
األساسية من مياه وكهرباء
وتدفئة".

•
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ً
«المسابقات» تجتمع مع المصارف غدا لحسم مصير الدوري

«الكرة» اعتمد تشكيل لجانه باستثناء الحكام والنسائية
أحمد حامد

تحسم لجنة المسابقات في
اتحاد القدم قرارها بشأن
إقامة مسابقة الدوري الممتاز
من  10أندية ،أو اإلبقاء على
الوضع الحالي ،وذلك بعد
أن تجتمع مع مسؤولي نادي
المصارف للوقوف على إمكانية
مشاركتهم في دوري الدرجة
األولى.

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة
ً
اجتماعا مــع مسؤولي ن ــادي المصارف،
للوقوف على مدى إمكانية مشاركتهم في
دوري الدرجة األولى الموسم المقبل.
وج ــاء ق ــرار االج ـت ـمــاع بـنــاء عـلــى رغبة
مجلس إدارة االتحاد خالل االجتماع الذي
عقد مساء أمــس األول ،قبل حسم مصير
مقترح األندية بمشاركة  10فرق في دوري
الدرجة الممتازة ابتداء من الموسم المقبل.

وفي حال اعتذر مسؤولو المصارف عن
المشاركة فسيتم غض النظر عن المقترح،
وإقامة الــدوري الممتاز بمشاركة  8فرق،
ودوري الدرجة األولى من  7فرق ،السيما
في ظل رفض عدد من أندية االولى إقامة
الـبـطــولــة مــن  5ف ــرق ف ـقــط ،كـمــا أن بعض
أندية الممتاز ،من بينها العربي ،تراجعت
ع ــن ت ــأي ـي ــد م ـق ـت ــرح زي ـ ـ ــادة فـ ــرق الـ ـ ــدوري
الممتاز إلى .10

مقترحان للزنكي للمناقشة بعد العيد
من المقرر أن يرفع عضو مجلس إدارة االتحاد ،رئيس لجنة المسابقات جابر
الزنكي مقترحين إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتم مناقشتهما عقب إجازة عيد
الفطر المبارك.
ويتمثل المقترح األول في زيادة عدد الالعبين من أبناء فئة غير محددي الجنسية
في المراحل السنية ،حيث تنص لوائح المسابقات على وجود العبين في القائمة،
على أن يشارك العب فقط على البساط األخضر ،أما المقترح الثاني فيتمثل في إقامة
دوري الشباب من درجتين ،لالرتقاء بمستواه الفني.

•

وكان مسؤولو فرق الداخلية والحرس
ال ــوط ـن ــي والـ ــدفـ ــاع ق ــد اع ـ ـتـ ــذروا ع ــن عــدم
المشاركة ضمن مسابقات االتحاد الكويتي
لكرة القدم في وقت سابق.
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـقــر األمـ ــر داخـ ــل مجلس
اإلدارة على ترشيح عضوية صبيح أبل،
وفاطمة حيات لعضوية لجنتي المسابقات
وكرة القدم النسائية ،باالتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،وسالم سعدون للجنة المالية،
وجــابــر الزنكي للجنة الفنية ،إلــى جانب
اس ـت ـمــرار سـعــد كميل فــي عـضــويــة لجنة
الحكام.
وت ـم ـنــح ل ــوائ ــح االت ـ ـحـ ــادات الــريــاضـيــة
الـ ـق ــاري ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة م ـج ــال ــس اإلدارات
ً
المنتخب حديثا الحق في تغيير ممثليه
ممن يشغلون مناصب باللجان العاملة في
هذه االتحادات.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،اعـتـمــد مـجـلــس إدارة
االتحاد تشكيل جميع اللجان العاملة ،إذ
اختار رؤساء اللجان األعضاء ،عدا لجنتي
الـحـكــام وك ــرة الـقــدم النسائية ،إذ سيتم
تشكيلهما في االجتماع المقبل.

جابر الزنكي
وت ـق ــرر أن يـمـثــل االت ـح ــاد ف ــي اجـتـمــاع
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــات ـحــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم (كونغرس فيفا) الذي سيعقد يوم 13
الجاري رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد
اليوسف ،ونائبه أحمد عقلة ،واألمين العام
لالتحاد د .محمد خليل.

صفوف الفريق بعدد من الالعبين المميزين.
وت ـس ـعــى ادارة ال ـكــويــت ال ــى ال ـت ـعــاقــد م ــع مـحـتــرف
خامس في الوقت الحالي ،لتدعيم خط الهجوم ،الى
جانب حسم صفقتي العب الجهراء فيصل زايد،
والـتـضــامــن فـهــد ال ـهــاجــري ،واإلع ــان عنهما
رسميا خالل الفترة القليلة المقبلة.
جـ ــد يـ ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن أ م ـ ـيـ ــن سـ ــر ا ل ـك ــو ي ــت
ول ـي ــد ال ــراش ــد ك ــان ق ــد أع ـل ــن ف ــي اج ـت ـمــاع
عـمــومـيــة ال ـن ــادي األخ ـي ــرة ،أن
صفقات األبيض من العبين
م ـح ـت ــرف ـي ــن ،س ـي ـت ــم ال ـك ـشــف
عنها ،قبل حلول عيد الفطر،
رغبة من االدارة في ترتيب أمور
ال ـن ــادي م ـب ـكــرا ،قـبــل بــدايــة الـمــوســم
الجديد بوقت كاف.

العنزي نجم طائرة األبيض أجرى عملية الرباط الصليبي
•

محمد عبدالعزيز

أجــرى نجم الفريق األول للكرة الـطــائــرة بـنــادي الكويت
عــذبــي الـعـنــزي أم ــس األول عملية جــراحـيــة لـعــاج الــربــاط
الصليبي في الركبة اليسرى كللت بالنجاح.
وتحمل تكاليف العملية ،الـتــي فضل الـعـنــزي إجــراء هــا
في الكويت ،عضو مجلس إدارة األبيض رئيس جهاز الكرة
الطائرة بالنادي محمد النصف.
وسـيـبــدأ الـعـنــزي فـتــرة ال ـعــاج الطبيعي والـتــأهـيــل بعد
خروجه من المستشفى مباشرة ،وسيتم تحديدها مدتها
ً
ً
على ضوء التقرير الطبي للحالة ،سعيا إلى العودة سريعا
للمالعب.
ويعتبر الـعـنــزي ،ال ــذي يشغل مــركــز الـمـعــد ،مــن الشباب

الصاعدين في االبيض وساهم بوضوح في مساعدة الفريق
بالحصول على  5بطوالت في آخر موسمين ،كما أنه يحظى
باهتمام خــاص مــن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب
ً
التونسي خالد بلعيد ،الذي يضع عليه آماال كبيرة ويعده
ليكون خليفة المخضرم فيصل العجمي المعد األساسي
للفريق.
من جانب آخر ،ما زالت إدارة فريق نادي الكويت بطل كأس
ً
االتـحــاد وبطولة السوبر تنتظر حاليا رد نــادي القادسية
على طلب تجديد إعارة النجم عامر السليم للموسم الثالث،
ً
حرصا على الحفاظ على القوام األساسي في الموسم الجديد
ً
طمعا باالستمرار في حصد البطوالت المحلية والمشاركة
الـقــاريــة فــي حــالــة رف ــع اإلي ـقــاف عــن الــريــاضــة الكويتية في
الموسم المقبل.

عبدالرحمن فوزان

يعقد مجلس إدارة النادي العربي
اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـصــف
مـ ــن مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـق ــر ال ـ ـنـ ــادي،
الت ـخ ــاذ ع ــدة قـ ـ ــرارات ل ـعــل أهـمـهــا
اعتماد الهياكل اإلداريــة لأللعاب
الـجـمــاعـيــة بـعــد تـعـيـيــن مــدرائـهــا
خالل االجتماع األخير.
وك ـ ـ ــان م ـج ـل ــس إدارة األخ ـض ــر
اعتمد السبت الماضي اسم رئيس النادي جمال
الكاظمي رئيسا لجهاز الـكــرة ،ومــن المقرر أن يقدم االخـيــر الهيكل
المقترح من جانبه للطاقم المعاون له في ادارة الفريق االول ،والمتوقع
ان يشهد تغييرات كبيرة عــن الموسم الماضي ،والمرشح الوحيد
لالستمرار هو عبدالعزيز المطوع.
ومن المتوقع ان يقدم الكاظمي أيضا الهيكل الخاص بالطاقم الفني
الــذي سيقود العربي ،والــذي يعد الـمــدرب المساعد لفريق االخضر
في الموسم الماضي الكرواتي بوجو زراتكو أبرز المرشحين لخالفة
الوطني محمد ابراهيم ،لكن دخول عدة أسماء لمدربين مميزين أجانب
وعرب جعلت أسهمه تتراجع كثيرا في تولي هذه المهمة.
و م ــن المنتظر أن يعتمد مجلس االدارة ا ل ـيــوم الطاقمين الفني
واالداري لفريق الكرة تحت  19سنة ،وكذلك لقطاع الناشئين الذي
سيستمر بقيادة نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور.

األهلي يحقق في توقيع فتحي للشباب

حمزةاألحمر رابع المحترفين في الكويت
بـ ـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف الـ ـت ــونـ ـس ــي ح ـ ـمـ ــزة األح ـ ـمـ ــر رابـ ــع
المحترفين في صفوف فريق نادي الكويت لكرة القدم،
إ لــى جــا نــب اإل ي ـفــواري جمعة سعيد ،وا لـغــا نــي محمد
فتاو ،والبحريني وليد الحيام.
وأعلن النادي على حسابه بـ"تويتر" ،أن األحمر وقع
أ مــس األول عـقــدا لـمــدة موسمين عـلــى سبيل اإل ع ــارة
قادما من النجم الساحلي.
ورصدت ادراة الكويت خالل الفترة الماضية األحمر،
الى جانب مواطنه أحمد العكايشي ،لكن تمسك إدارة
االتحاد السعودي باألخير ،رجحت كفة صانع األلعاب
التونسي.
وح ـس ــب م ـص ــادر ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ف ــإن صـفـقــة األح ـمــر
تـجــاوزت المليون دوالر ،و هــو مــا يعني أ نـهــا األغلى
في سوق االنتقاالت الصيفية حتى اآلن.
وتمنى نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة التوفيق
لــأ ح ـمــر ،م ـقــدمــا ش ـكــره إلدارة األب ـي ــض ال ـتــي دعـمــت

العربي يعتمد الهياكل
اإلدارية والفنية للكرة اليوم

حمزة األحمر

دياز يقود صاالت الكويت
نجحت إدارة نــادي الكويت فــي الظفر بخدمات
المدرب العالمي راميرو دياز ،ليقود كرة قدم الصاالت
ً
للفريق األبيض ،اعتبارا من الموسم الجديد.
ووقع دياز على عقد مدته موسمان بحضور مدير
اللعبة عبدالوهاب العمر ،ومدير الفريق طالل الفهد.
ووقع اختيار جهاز كرة الصاالت في الكويت على
ً
بارغنيسي دافيد ،ليكون مساعدا لدياز ،في حين تم
تجديد عقد مدرب الحراس ،واللياقة البدنية لويس
فرناندو مدة ثالثة مواسم.
جدير بالذكر أن كرة الصاالت والكرة الشاطئية،
كانت قد أضافت لنادي الكويت  15نقطة في نقاط
كأس التفوق في الموسم المنقضي.

طلب محمود الخطيب رئيس النادي األهلي
الـ ـمـ ـص ــري ،م ــن أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة الـ ـك ــرة فـتــح
تحقيق عاجل لمعرفة حقيقة ما تردد عن
توقيع أحمد فتحى العب وسط الفريق
ً
األحمر "سرا " لنادي الشباب السعودي
لــا نـضـمــام إ لــى صـفــو فــه بــدا يــة الموسم
الكروي المقبل.
ورغم تواجد فتحي حاليا
مـ ــع م ـن ـت ـخــب م ـص ــر األول
ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـطـ ـي ــر إ ل ــى
ً
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ــدا األحـ ـ ــد
استعدادا للمشاركة
فــي الـمــونــديــال ،فإن
ا ل ـخ ـط ـي ــب ط ـل ــب أن
ي ـ ـ ـكـ ـ ــون الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
ه ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــع
الالعب ،وفي حالة
اعترافه بالتوقيع
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم تـ ــوق ـ ـيـ ــع
عـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــة م ــالـ ـي ــة
ك ـب ـي ــرة ع ـل ـي ــه مــع
اح ـت ـم ــال ـي ــة إي ـق ــاف ــه
عــن الـلـعــب ع ــددا مــن الـمـبــاريــات
خـ ــا صـ ــة بـ ـع ــد م ــا سـ ـب ــق أن ج ــدد
للقلعة الحمراء موسمين مقبلين.
وأجـ ـ ـ ـ ــرى ع ـ ـ ــاء عـ ـب ــد ال ـ ـصـ ــادق
عضو لجنة الكرة اتصاالت هاتفية
بـفـتـحــي لــاس ـت ـف ـســار م ـنــه ح ــول مــا
تـ ــردد ع ــن تــو ق ـي ـعــه ل ـل ـش ـبــاب ،إال أن
الالعب تهرب من الرد
على الهاتف بحجة
ان ـش ـغــالــه بــالـتــرتـيــب
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـفـ ــر م ـ ـ ــع ب ـع ـث ــة
الفراعنة لروسيا.

الباب تماما أمام رحيل التونسي علي معلول
ظـهـيــر ا ي ـســر ا ل ـفــر يــق ،ب ـعــد ان ك ــان على
أبواب االنضمام لنادي اتحاد جدة في
الموسم الجديد.
وا ش ـتــرط ا ل ـنــادي األ حـمــر الحصول
عـلــى  4مــا يـيــن دوالر نـظـيــر ا لـتـفــر يــط
فــي الــاعــب لـيـضـطــر ال ـن ــادي الـسـعــودي
لالنسحاب من اتمام الصفقة.
وأص ـ ـ ــدر اتـ ـح ــاد جـ ـ ــدة ،ب ـيــانــا
أعلن فيه أنه صرف النظر عن
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع م ـع ـل ــول بـسـبــب
م ـغ ــاالة األه ـل ــي ف ــي مـطــالـبــه
المادية ،رغم وصول عرض
رس ـمــي لـلـقـلـعــة ال ـح ـمــراء
لضم الالعب.

تسليم درع الدوري
ب ـع ـي ــدا ع ـم ــا س ـب ــق ،تـسـلــم
فريق ا لـكــرة األول أ مــس الجمعة
خــال االحـتـفــالـيــة الـتــي اقــامـهــا
لـ ــه ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة الـ ـمـ ـص ــري،
درع ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ا لـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــوج
ب ـ ــه ف ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
ل ـمــو ســم  2018 /2017بـعــد
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذر ت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــه خـ ـ ــال
الـ ـمـ ـب ــاري ــات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
ا لـمـســا بـقــة ا لـمـحـلـيــة التي
حسمها األحمر لصالحه
قـ ـ ـب ـ ــل ن ـ ـهـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا ب ـس ــت
مواجهات.

رفض رحيل معلول
ع ـل ــى ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أغـ ـل ــق ال ـ ـنـ ــادي االهـ ـل ــي،

أحمد فتحي

كاكا مسك الختام لمباريات الحلم االستعراضية في «الروضان»
اس ـت ـع ــرض ال ـن ـج ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ريـ ـك ــاردو
كاكا مهاراته فــي مسك الختام
لـسـلـسـلــة م ـب ــاري ــات الـحـلــم
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ـ ـيـ ــة بـ ـ ـ ــدورة
المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة
ق ــدم الـ ـص ــاالت ،وذلـ ــك في

المباراة التي أقيمت ضمن منافسات اليوم
الثاني والعشرين بمشاركة عبدالله البريكي
العب نادي الكويت.
وحـظــي كــاكــا باستقبال
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي مـ ـ ــن ج ـم ـه ــور
الـ ـ ـ ـ ــدورة ،الـ ـ ــذي رف ـ ــع الف ـت ــات
وأعــام األنــديــة التي دافــع نجم
السامبا عــن ألــوانـهــا ،خصوصا
م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي وريـ ـ ــال مــدريــد
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب اع ـ ــام
منتخب الـبــرازيــل ،خصوصا أن
ضيف الدورة كان أحد العناصر
التي توجت بمونديال .2002
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة
االستعراضية ،التي انتهت بالتعادل
بثالثة أهداف لكل فريق ،من لمسات ملك
األناقة بين العبي كرة القدم البرازيلية،
ال ـ ــذي أط ـ ــرب ال ـج ـم ـهــور ط ـ ــوال شــوطــي
الـمـبــاراة ،فــي أمسية برازيلية خالصة،
اس ـت ـم ـت ــع ف ـي ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع ب ـف ـن ــون ك ــرة
السامبا الرائدة في لعبة كرة الصاالت،
خصوصا أن الـمـبــاراة شـهــدت مشاركة
أعضاء فريق "فري ستايل البرازيلي".

كاكا :أرشح البرازيل وفرنسا لنهائي
المونديال

ً
مرتديا
النجم البرازيلي يحيي الجماهير
البشت

أبدى نجم الكرة البرازيلية ريكارد كاكا
سعادته بالوجود فــي الكويت والحلول
ً
ضيفا على دورة الروضان ،للمشاركة في
ً
مباراة الحلم الثالث ،كاشفا عن العديد من
المحطات المهمة في مسيرته الكروية خالل
استضافته في استديو الروضان.
ً
وأضاف أن فوزه بالكرة الذهبية كان أمرا
ً
مـمـيــزا ،ألنــه اخــر مــن يحققها قبل الـصــراع
المحتدم عليها بين كريستيانو رونالدو
وم ـي ـس ــي ،م ـب ـي ـنــا أن ح ـس ــم م ـص ـيــر ال ـك ــرة

الذهبية هذا العام مرهون بما سيحققه الالعبون
في المونديال ،متمنيا ان يكون مارسيلو من بين
المتنافسين عليها.
وحول حظوظ السامبا في مونديال روسيا،
اكــد انـهــا كـبـيــرة ،السيما أن المنتخب يشارك
بتشكيلة مميزة ،وجميع عناصره في "فورمة"
عالية.
وع ــن رأي ــه فــي نـجــم ال ـكــرة الـكــويـتـيــة فتحي
كميل ،بعد متابعته لفيديو تسجيلي ،ومعرفته
ان زجالو أطلق عليه لقب بيليه العرب ،اكد أن
ً
كميل العب مميز ويمتلك قــدرات عالية ،مردفا
ً
انه يحترم رأي زجالو كثيرا.

تأهل جست كلين
وب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى م ـن ــاف ـس ــات الـ ـي ــوم ال ـثــانــي
والعشرين ،نجح جست كلين في عبور منافسه
فــريــق الـمــرحــوم مـســاعــد الـمـيـلــم ،بـهــدف نجمه
المحلي علي السيف ،ليؤكد الفائز مجددا أنه
أحــد أقــوى الـفــرق المرشحة لنيل لقب ال ــدورة،
ف ــي ظ ــل تــوهــج الـثـنــائــي الـمـحـتــرف خوسيكو
وفيرناندو.

كاكا يحتفل على طريقته المعهودة بتسجيل هدف

الرومي والكويت إلى «ذهبي» البراعم
واصل نادي الكويت خطواته الواثقة
فــي سـبــاق دورة الـبــراعــم ،إذ تــأهــل لقبل
النهائي بتخطي عقبة كويت بــارازوكــا
بــركــات الترجيح بثالثة أه ــداف مقابل
هــدف عقب مـبــاراة مثيرة حفلت بفنون
ومـ ـ ـه ـ ــارات ال ـل ـع ـب ــة ،ب ـي ــن م ـج ـمــوعــة مــن
العناصر الواعدة ،ولحق فريق المرحوم

أحمد حسين الرومي بركب قبل نهائي
ال ــدورة بـتـجــاوزه منافسة ن ــادي كاظمة
بثالثية من دون رد حملت توقيع فارس
عبدالمحسن ومحمد عمران (هدفان).

لقطات
• ت ـب ــادل عـبــدالـلــه ال ــروض ــان رئ ـيــس اللجنة
المنظمة ،والنجم البرازيلي ريكاردو كاكا،
وعبدالله البريكي الهدايا على هامش مباراة
الحلم االستعراضية.
• رفع أعضاء رابطة ميالن في الكويت الفتة
ك ـب ـي ــرة ل ـتــوج ـيــه رس ــال ــة ش ـك ــر إلـ ــى أس ــرة
الروضان ،على إتاحة الفرصة للتواصل مع

نجمهم المفضل ،كما رددوا بعض األغاني
المفضلة للنجم البرازيلي ،التي تفاعل معها
أثناء مشاركته في المباراة.
• ن ـ ــال جـ ــائـ ــزة األف ـ ـضـ ــل فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــان ــي
وال ـع ـش ــري ــن ل ـم ـنــاف ـســات الـ ـب ــراع ــم يــوســف
عبدالعزيز العب الكويت ،وسعود الدوسري
من الرومي.
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هاليب تلتقي ستيفنز في نهائي السيدات «روالن غاروس»

جانب من لقاء نادال واألرجنتيني دييغو شوارتزمان

ليون ينفي انتقال فقير
إلى ليفربول

نفى نادي ليون الفرنسي لكرة القدم "االخبار المضللة" التي نشرتها
وسائل إعالم انكليزية وفرنسية أمس ،بشأن توصله الى اتفاق مع نادي
ليفربول االنكليزي للتعاقد مع قائده نبيل فقير مقابل  53مليون جنيه
استرليني.
وكانت وسائل إعالم انكليزية وفرنسية ،بينها هيئة االذاعة البريطانية
"بي بي سي" وصحيفة "ليكيب" ،قد أشارت أمس الى ان صفقة الالعب البالغ
من العمر  24عاما ،قد أنجزت عمليا ،إال ان ليون أصدر بيانا أكد فيه انه
"في هذه الفترة من االنتقاالت التي تبدو فيها أي شائعة وكأنها حقيقة،
يود ليون التأكيد ان المعلومات الموثوق بها هي فقط التي يتم نشرها
على موقع النادي".
واعتبر ليون ان كل ما يتعلق بانتقال فقير حاليا هو "أنباء مضللة".
وأوض ــح رئيس الـنــادي جــان ميشال أوالس لوكالة فــرانــس بــرس ،انه
"لــم يتم التوصل الــى أي صفقة" ،والسيما بالسعر الــذي ذكرته التقارير
الصحافية ،وهو  53مليون جنيه ( 60مليون يورو 71 ،مليون دوالر أميركي).
وكــانــت "بــي بــي ســي" قــد أشــارت الــى ان "المحادثات بين الناديين قد
تنتهي بشأن اتفاق قد تصل قيمته إلى  60مليون يورو".
(أ ف ب)

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مـ ـق ــول ــة "غ ـ ــدا
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم آخـ ـ ـ ـ ــر"
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
لالسباني رافايل
نـ ـ ــادال ،إذ ع ــاد أمــس
االول ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ا لـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ــب
الترابية ل ــروالن غ ــاروس بشكل
م ـخ ـت ـلــف ع ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه م ـســاء
األرب ـع ــاء ال ـمــاضــي ،وب ـلــغ نصف
نهائي بطولة فرنسا المفتوحة
بـفــوزه على األرجنتيني دييغو
شفارتسمان  ،6-2 ،6-3 ،4-6و.6-2
وب ـع ــدم ــا خ ـس ــر األرب ـ ـعـ ــاء أول
مجموعة لــه فــي ثــانــي البطوالت
األرب ـ ــع ال ـك ـبــرى م ـنــذ رب ــع نـهــائــي
( 2015ف ــاز بـ ــ 37تــوالـيــا مـنــذ ذلــك
ال ـح ـيــن) ،ث ــم انـتـفــض ف ــي الـثــانـيــة
وتقدم  3-5و 15-30واإلرسال معه،
تدخلت األمطار وعطلت المباراة.
وعاد االسباني بشكل مختلف
أم ــس األول ،ول ــم يـمـنــح منافسه
األرجنتيني أي فرصة لمحاولة
حرمانه من مواصلة زحفه نحو
لقبه الحادي عشر في البطولة
الفرنسية الـتــي كــان يسعى
الـ ــى رق ـم ـهــا ال ـق ـي ــاس ــي ،من
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ع ـ ـ ــدد
الـمـجـمــوعــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة
الـتــي فــاز بها،
والمسجل باسم
الـ ـس ــوي ــدي ب ـي ــورن

بورغ ( )41بين  1979و ،1981لكنه
شفارتسمان حرمه األربعاء من ذلك.
ل ـ ـكـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـبـ ـق ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة
لــاسـبــانــي ال ــذي حـقــق أم ــس األول
فوزه الـ 84في روالن غاروس مقابل
هــزي ـم ـت ـيــن فـ ـق ــط ،أن ـ ــه ب ـل ــغ نـصــف
النهائي حيث يالقي األرجنتيني
خــوان مــارتــن دل بــوتــرو الخامس،
الذي أكمل أمس االول أيضا مباراته
مع الكرواتي مارين سيليتش الرابع
وحسمها لمصلحته ،5-7 ،)7-5( 7-6
 6-3و.7-5
وبـ ـ ــدأت ت ـلــك الـ ـمـ ـب ــاراة األربـ ـع ــاء
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا ،لـ ـك ــن االم ـ ـطـ ــار
أوق ـف ـت ـه ــا ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
والتعادل سيد الموقف ( ،6-6و5-5
في الشوط الفاصل).

االستفادة من التوقف
وأق ـ ــر نـ ـ ــادال "بــال ـط ـبــع اسـتـفــدت
م ــن تــوقــف ال ـم ـب ــاراة .حـصــل األم ــر
(األمطار) في وقت صعب بالنسبة
لي ،حيث كان (شفارتسمان) يلعب
بشكل جيد جدا .كان يسيطر على
المباراة" ،مضيفا "كنت متوترا أكثر
من المعتاد ( )...كانت مباراة صعبة.
بعد التوقف (األربعاء) ،لعبت بشكل
أفضل ،كنت أكثر اندفاعا".

وشك االعتزال
من جهته ،بلغ دل بوترو نصف

نهائي البطولة للمرة األولى منذ
 2009ح ـيــن خ ـســر أم ـ ــام ف ـي ــدرر،
وأكـ ـ ـ ــد تـ ـف ــوق ــه عـ ـل ــى س ـي ـل ـي ـتــش
ال ـ ـ ــذي م ـن ــي ب ـهــزي ـم ـتــه ال ـثــام ـنــة
على الـتــوالــي أم ــام األرجنتيني،
والحادية عشرة في  13مواجهة
بينهما.
ويمني دل بوترو النفس بأن
يضع خلف إصابته في المعصم
الـ ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـضـ ــع لـ ـ ـع ـ ــدة ع ـم ـل ـي ــات
جــراحـيــة وحــرمــه مــن الـمـشــاركــة
في روالن غاروس عام  ،2010ثم
ارب ـعــة أع ــوام متتالية مــن 2013
حتى .2016
و تـحــدث األرجنتيني عما مر
بـ ـ ــه ،بـ ــال ـ ـقـ ــول" :خـ ـضـ ـع ــت ل ـثــاث
عـمـلـيــات جــراحـيــة فــي معصمي
(األيسر) ...كنت على وشك اعتزال
ك ــرة ال ـم ـضــرب .ال أج ــد الـكـلـمــات
لوصف تلك اللحظات".

نهائي السيدات
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدات ،بـ ـلـ ـغ ــت
الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة سـ ـيـ ـم ــون ــا ه ــال ـي ــب
المصنفة األو ل ــى لـلـمــرة الثالثة
ف ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـيـ ــرت ـ ـهـ ــا االحـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة
والـثــانـيــة على الـتــوالــي الـمـبــاراة
النهائية بفوزها أمس االول على
االسبانية غاربيني موغوروتسا
الثالثة  6-1و.6-4
وضمنت هاليب التي خسرت
نـ ـه ــائ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ام ـ ــام

أكـ ـ ــد ن ـ ـ ــادي ي ــوف ـن ـت ــوس
ب ـطــل الـ ـ ــدوري االي ـطــالــي
لـكــرة ال ـقــدم أم ــس االول
أن ـ ـ ــه فـ ـ ّـعـ ــل بـ ـن ــد ش ـ ــراء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
ال ـب ــرازي ـل ــي دوغـ ــاس
كـ ــوس ـ ـتـ ــا مـ ـ ــن بـ ــايـ ــرن
ميونيخ االلماني مقابل
 40مليون يورو.
وكـ ـ ــان ك ــوس ـت ــا انـتـقــل
الـ ــى صـ ـف ــوف يــوف ـن ـتــوس
الـصـيــف ال ـمــاضــي م ــن الـفــريــق
البافاري على سبيل االعــارة
مع امكانية الشراء مقابل 40
مليون يورو.

وكان كوستا أحد أبرز العبي
يــوف ـن ـتــوس ال ـمــوســم الـمــاضــي
وساهم بشكل كبير في احرازه
الثنائية المحلية (الدوري للمرة
السابعة تواليا والكأس للمرة
ال ــراب ـع ــة ت ــوال ـي ــا) بـتـسـجـيـلــه 6
أهــداف مع  14تمريرة حاسمة
ف ـ ــي  47م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ـ ــي مـخـتـلــف
المسابقات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
"يــوف ـن ـتــوس ف ـ ّـع ــل ب ـنــد ال ـش ــراء
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـ ــدوغ ـ ــاس كــوس ـتــا
مــن بــايــرن مـيــونـيــخ مـقــابــل 40
مـلـيــون ي ــورو يـتــم دفـعـهــا على
مــدى عامين ماليين" ،مضيفا

أعلن نــادي أودينيزي اإليطالي ،في بيان
ل ــه ،أم ــس األول ،تـعـيـيــن اإلس ـب ــان ــي خــولـيــو
فـيــاسـكـيــز مــدربــا لـفــريـقــه ل ـكــرة ال ـقــدم خلفا
للكرواتي ايغور تودور.
وبات فيالسكيز ،البالغ من العمر  36عاما،
أول مــدرب مواليد الثمانينيات يشرف على
اإلدارة الفنية لفريق في الدوري االيطالي.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي ان فـيــاسـكـيــز
سيتسلم مهامه رسميا في االول من يوليو
المقبل ،ويعقد مؤتمره الصحافي االول أمس.
وأضاف البيان" :النادي يشكر ايغور تودور
ومارك يوليانو على العمل الذي قاما به في

المراحل النهائية لموسم  ،2018-2017ويتمنى
لها األفضل في المستقبل".
وتـ ـن ــاوب  3مــدرب ـيــن ع ـلــى اإلدارة الـفـنـيــة
ألودينيزي الموسم الماضي ،فكانت البداية
مع لويغي دل نيري ،الــذي رحــل في نوفمبر
الماضي ،حيث خلفه ماسيمو اودو الذي اقيل
بعد سلسلة  11هزيمة.
وتسلم تودور المهمة في ابريل الماضي،
وقاد الفريق الى الفوز في مباراتيه األخيرتين،
وتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية.
وأمضى فيالسكيز الموسمين األخيرين مع
الكوركون من الدرجة الثانية ،وقاده الى ربع

مواطنتها ماديسون كيز الثالثة
عشرة  6-4و.6-4
وت ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــة ل ـم ـص ـل ـح ــة
الرومانية في مواجهاتها السبع
لالميركية ،حيث ف ــازت  5مــرات
بينها االربع االخيرة المتتالية،
وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا االنـ ـتـ ـص ــار عـلــى
ستيفنز في ثمن نهائي البطولة
الفرنسية عام .2014
(أ ف ب)

ً
ً
أبيدال مديرا رياضيا لبرشلونة

"يوفنتوس والالعب وقعا عقدا
حتى  30يونيو ."2022
وت ــاب ــع يــوف ـن ـتــوس أن بطل
ألمانيا يمكن أن يتقاضى مبلغا
إضــاف ـيــا بـقـيـمــة م ـل ـيــون ي ــورو
حـســب ا ل ـع ــروض المستقبلية
لكوستا.
وكان كوستا انضم الى بايرن
م ـيــون ـيــخ ق ــادم ــا م ــن شــاخ ـتــار
دانييتسك االوكراني عام 2015
مقابل  30مليون يورو.
(أ ف ب)

ً
اإلسباني فيالسكيز مدربا ألودينيزي
نهائي مسابقة الـكــأس قبل عامين والمركز
الثالث عشر في دوري الدرجة الثانية الموسم
الماضي.
وأعلن فيالسكيز مؤخرا أنــه سيرحل عن
الكوركون (جنوب مدريد) في نهاية الموسم،
رغم بقاء عام في عقده مع الفريق.
وب ــدأ فـيــاسـكـيــز مـهـنــة ال ـتــدريــب ف ــي سن
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة ف ــي مــدي ـنــة م ـس ـقــط رأس ــه
س ـل ـم ـن ـق ــة ،واشـ ـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى ف ـ ـ ــرق ف ـ ـيـ ــاريـ ــال،
وري ــال مــورسـيــا ،وري ــال بيتيس اإلسبانية،
وبيلينينسيش البرتغالي.
(أ ف ب)

أعلن برشلونة بطل الــدوري االسباني لكرة القدم أمس االول في بيان
تعيين مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال مديرا رياضيا للنادي
الكاتالوني.
وفي منصبه الجديد الذي كان يشغله روبير فرنانديز منذ عام ،2015
سيكون أبـيــدال ( 38عــامــا) مكلفا بتعاقدات أحــد أفضل االنــديــة فــي عالم
كرة القدم .وسيتم تقديم أبيدال رسميا في  18الجاري ،علما بأن الفريق
الكاتالوني عينه في يونيو  2017سفيرا له.
ويبدو ان فرنانديز دفع ثمن اقصاء الفريق الكاتالوني من الــدور ربع
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على روما االيطالي.
وبعدما لعب مع فرق موناكو وليل وليون الفرنسية ،انتقل أبيدال الى
برشلونة وأمضى معه ستة أعوام خاض معه  193مباراة وتوج بـ 15لقبا،
بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.
واكتشف ابيدال الذي لعب  67مباراة دولية ووصل مع بالده الى نهائي
مونديال  ،2006إصابته بورم في الكبد في مارس  ،2011وتوقف عن اللعب
بضعة أشهر ،اال انه عاد وخاض كامل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا
ضد مانشستر يونايتد اإلنكليزي (.)3-1
وخضع الـمــدافــع الفرنسي بعدها بعام لعملية زرع كبد وتعافى من
مرضه ،إال انه ترك برشلونة عام  2013عائدا الى فريقه السابق موناكو.
وفــي صيف  2014انتقل للدفاع عــن ألــوان أولمبياكوس اليوناني بعقد
يمتد لعامين ،إال انه اعتزل في ديسمبر من العام ذاته ألسباب شخصية.

جيمس يعترف بتفوق غولدن ستايت

القطري معتز برشم خالل منافسات الوثب العالي في أوسلو
واصـ ــل ال ـق ـطــريــان عـبــدالــرحـمــن
سامبا ومعتز برشم تألقهما في
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ــاس ــي اللـ ـع ــاب ال ـقــوى
بإحرازهما المركز االول في سباق
 400م حواجز والوثب العالي امس
االول ف ــي ل ـق ــاء اوسـ ـل ــو ،الـمــرحـلــة
الخامسة.
وأك ـ ـ ــد س ــام ـب ــا م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى أن ــه
"ال ـس ـي ــد" ال ـج ــدي ــد ل ـس ـبــاق  400م
حــواجــز ،وتفوق مجددا على بطل
العالم النرويجي كارستن فارهولم
عـنــدمــا اح ــرز ال ـمــركــز االول بــزمــن
 47.60ثانية امام صاحب الضيافة
( 4.22ث) ،وا لـ ـت ــر ك ــي يــا س ـمــا نــي
كــولـيـلــو ( ،)4.54فــي ح ـيــن اكتفى

الالتفية يلينا اوستابنكو وما
زالــت تبحث عن لقبها األول في
الغراند سالم ،البقاء في صدارة
التصنيف العالمي عقب نهاية
البطولة.
وقـ ــالـ ــت ه ــالـ ـي ــب" :ب ــال ـت ــأك ـي ــد،
بالتأكيد أنا سعيدة .كما أن الفوز
على العبة مثل موغوروتسا كان
مهما بالنسبة لــي .كانت احــدى
افـضــل مـبــاريــاتــي على االراض ــي
الترابية".
وتلتقي هاليب ( 26عاما) في
الـنـهــائــي ال ـثــالــث لـهــا ف ــي روالن
غاروس (وصلت الى نهائي 2014
و ،)2017األميركية سلون ستيفنز
الـ ـع ــاش ــرة ،والـ ـت ــي ت ـغ ـل ـبــت عـلــى

ً
يوفنتوس يضم كوستا نهائيا من بايرن ميونيخ

القطريان سامبا
وبرشم يواصالن
تألقهما في
الدوري الماسي
بطل اولمبياد ريو  2016األميركي
كيرون كليمنت بالمركز السادس.
م ــن ج ـه ـت ــه ،احـ ـ ــرز ب ــرش ــم بـطــل
الـعــالــم وصــاحــب ثــانــي افـضــل رقم
فــي تــاريــخ مسابقة الــوثــب العالي
( 2.43م) خ ـلــف ال ـك ــوب ــي خــافـيـيــر
سوتومايور ( 2.45م) ،المركز االول
في مسابقة الوثب العالي بتسجيله
 2.36م امام الروسي دانيل ليسنكو
( 2.33م) وال ـبــاهــامــاســي دون ــال ــد
توماس ( 2.25م) بفارق المحاوالت
امام السوري مجد الدين غزال.
واكــد برشم اسـتـعــادة سيطرته
ع ـلــى ال ـم ـســاب ـقــة ب ـعــدمــا كـ ــان حل
وصيفا في بطولة العالم داخل قاعة

جانب من لقاء الرومانية هاليب واإلسبانية موغوروتسا

في مدينة برمنغهام االنكليزية قبل
 3أشهر عندما اكتفى بـ  2.33م خلف
الروسي دانيل ليسنكو ( 2.36م).

رمي القرص
وكـ ـ ـ ــان الـ ـلـ ـيـ ـت ــوان ــي انـ ــدريـ ــوس
غــودزيــوس بطل العالم قريبا من
تحسين الرقم القياسي لهذا العام
في رمي القرص عندما سجل 69.04
م بفارق  8سنتمترات عن رقمه الذي
سجله هذا العام (.)69.13
وعـ ـل ــى غـ ـ ــرار غ ـ ــودزي ـ ــوس ،أك ــد
العديد من العدائين والرياضيين
تفوقهم فــي مــونــديــال لـنــدن 2017

ابرزهم التركي راميل غولييف الذي
فاز بسباق  200م ( 19.90ثانية).
وحسم بطل العالم النيوزيلندي
تــومــاس ويلش صــراعــه مــع البطل
االولـمـبــي االمـيــركــي راي ــن كــروســر
فــي الـكــرة الـحــديــد برميه  22.29م
بفارق  8سنتمترات عن االخير ،في
حين حل االميركي داريل هيل ثالثا
برميه  21.20م.

سيمينيا بطلة 800م
وعند السيدات ،واصلت الجنوب
افريقية كاستر سيمينيا ،البطلة
االولمبية مرتين في سباق  800م،

سيطرتها واح ــرزت الـمــركــز االول
بسهولة في سباق  800م مسجلة
 1:57.25دقيقة.
وحـ ـسـ ـم ــت الـ ـع ــاجـ ـي ــة م ــوري ـي ــل
اهوريه المركز االول في سباق 100
م بزمن  10.91ثوان امام البريطانية
دي ـنــا اي ـشــر-س ـم ـيــث ال ـتــي حسنت
الرقم القياسي الوطني ( 10.92ث).
وخ ـي ـبــت ال ـيــونــان ـيــة كــاتـيــريـنــا
س ـت ـي ـفــانــدي ب ـط ـلــة ال ـع ــال ــم 2017
واول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاد  ،2016والـ ـك ــوبـ ـي ــة
ياريسالي سيلفا بطلة العالم ،2015
اآلمال في القفز بالزانة بفشلهما في
تخطي حاجز  4.41م.
(أ ف ب)

اعترف ليبرون جيمس نجم
فريق كليفالند كافالييرز ،أمس
األول ،بأن هناك اختالفا واضحا
ب ـي ــن ف ــري ـق ــه وغـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
ووريرز ،الذي يتقدم  - 3صفر في
نهائي دوري كرة السلة االميركي
لـلـمـحـتــرفـيــن ،وي ـم ـضــي بـثـبــات
إلحراز اللقب الثالث في السنوات
األربع األخيرة.
وعـ ـشـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ــرابـ ـع ــة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ارض
كـلـيـفــانــد ،ق ــال "ال ـم ـلــك" جيمس
"حظينا بفرصنا من أجل الفوز
بمباراتين من مبارياتنا الثالث
االولـ ـ ـ ـ ــى ،ولـ ـك ــن لـ ــم ن ـت ـم ـكــن مــن
استثمارها".
ولـ ـ ــم ي ـس ـب ــق ألي فـ ــريـ ــق فــي
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ان قـ ـل ــب تـخـلـفــه
بـنـتـيـجــة صـ ـف ــر -3الـ ــى فـ ــوز مــع
العلم بــأن كليفالند قلب األمــور
في مصلحته عندما توج باللقب
عام  2016بعد ان تخلف  1-3أمام
غولدن ستايت ووري ــرز بالذات
ليفرض نفسه .4-3

النهائي الثامن
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض جـ ـيـ ـم ــس الـ ـ ـ ــدور
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـم ــرة ال ـث ــام ـن ــة عـلــى
التوالي ،والتاسعة في مسيرته،
وه ــو قـ ــادر ع ـلــى رؤيـ ــة وتـقـيـيــم
الفرق في المواهب الفردية بين
الفريقين.
وت ـ ــاب ـ ــع ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد "م ــن
الواضح من ناحية الموهبة ،في
ح ــال نـظــرنــا إل ــى اف ـضــل خمسة

ليبرون جيمس
الع ـب ـي ــن ل ــدي ـن ــا وأف ـ ـضـ ــل خـمـســة
العبين لديهم ،بإمكاننا القول إنهم
افضل تجهيزا منا".
وأش ـ ــار ج ـي ـمــس ال ـف ــائ ــز بـلـقــب
ال ــدوري  3مــرات فــي مسيرته (مع
مـيــا مــي  2012و 2013وكليفالند
 )2016إلى أن صفوف غولدن تزخر
"بــاعـبـيــن اثـنـيــن ت ــم اخـتـيــارهـمــا
األفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل (أفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل العـ ـ ـ ـ ـ ــب ف ــي
الـمــوســم ،كيفن دوران ــت وستيفن
ك ـ ــوري) ،وه ـنــاك الع ــب مـثــل كــاي
(طومسون) ،الذي بإمكانه بسهولة
أن يـكــون قــائــد الفريق وقــد سجل
 40نـقـطــة فــي رب ــع واحـ ــد ،وهـنــاك
درايموند (غرين) الــذي هو بدون
ادن ــى شــك أحــد أفـضــل المدافعين
واالدمغة في هذه الرياضة".

وختم قائال "ليس فقط على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـلـ ـع ــب ،ب ـ ــل بـسـبــب
ا لـتـبــد يــل الكبير فــي الالعبين،
مـ ــدرب ـ ـنـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي غـ ـ ـ ــاب ب ـس ـبــب
المرض واإلصــابــات ( ،)...وكأن
هـنــاك ثــاثــة أو أربـعــة أو حتى
خمسة مواسم في موسم واحد".
وب ــإمـ ـك ــان غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
حسم النتيجة الليلة فــي حال
نجح في الحاق الهزيمة الرابعة
بكليفالند في عقر داره ليتوج
باللقب للمرة الثالثة فــي اخر
اربــع سـنــوات بعد اع ــوام 2015
و ،2017ع ـل ـمــا بـ ــأن الـفــريـقـيــن
ي ـل ـت ـق ـيــان ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي لـلـمــرة
الرابعة تواليا ،وكان اللقب من
نصيب كليفالند مرة واحدة.
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التانغو يتشبث بالفرصة األخيرة لجيل «البرغوث»
كان المنتخب األرجنتيني على
وشك الغياب عن المونديال
الروسي ،بعد مشاركته في
جميع نسخ البطولة منذ
مونديال  1970بالمكسيك،
ولكن مهاجمه ليونيل ميسي
سجل ثالثة أهداف ليقود
الفريق إلى النهائيات.

بـ ـع ــد مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي ج ـم ـيــع
ن ـس ــخ ال ـب ـط ــول ــة م ـن ــذ م ــون ــدي ــال
 1970بالمكسيك ،كان المنتخب
األرجنتيني على و شــك الغياب
عــن ال ـمــونــديــال ال ــروس ــي ،ولكن
م ـهــاج ـمــه ال ـف ــذ ل ـيــون ـيــل مـيـســي
س ـجــل ث ــاث ــة أهـ ـ ــداف (ه ــات ــري ــك)
ليقود الفريق إلى النهائيات.
وجاءت األهداف الثالثة لتنقذ
الفرصة األخيرة لراقصي التانغو
في التأهل للمونديال حيث حقق
مــن خاللها الـفــوز الـحــاســم على
اإلكوادور في الجولة األخيرة من
تصفيات قارة أميركا الجنوبية
(كونميبول) ليشق الفريق طريقه
إلى نهائيات كأس العالم 2018
في روسيا.
ويعتمد خورخي سامباولي،
الذي تولى تدريب الفريق في أول
يونيو الماضي خلفا لمواطنه
إدجـ ــاردو ب ــاوزا ،عـلــى مجموعة
متميزة من المهاجمين مثل آنخل
دي ماريا (باريس سان جيرمان
الـفــرنـســي) وسـيــرخـيــو أجــويــرو
(مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي)
وب ـ ـ ــاول ـ ـ ــو دي ـ ـ ـبـ ـ ــاال وج ـ ــون ـ ــزال ـ ــو
هيجواين (يوفنتوس اإليطالي).
كما يعلق الفريق آماال عريضة
عـلــى نـجـمــه الكبير
مـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ــذي
قـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـكـ ـ ــون
ال ـم ــون ــدي ــال
الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي
هو الظهور
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر لــه

في بطوالت كأس العالم.
وي ــأم ــل م ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي خـســر
م ــع ال ـفــريــق ن ـهــائــي ال ـمــونــديــال
البرازيلي ،في الفوز مع التانغو
األرج ـن ـت ـي ـنــي بــالـلـقــب األول في
البطوالت الكبيرة.
وسبق للمنتخب األرجنتيني
ال ـفــوز بـلـقــب ال ـمــونــديــال مرتين
فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط فـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـسـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــي 1978
باألرجنتين و 1986بالمكسيك.
ورب ـمــا ينظر الـمــراقـبــون إلــى
المجموعة الــرابـعــة ،الـتــي يأتي
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي عـلــى
رأسها في الدور األول للمونديال،
على أ نـهــا مجموعة سهلة وفي
المتناول.
ولكن الحقيقة أن العبور من
هذه المجموعة إلى الدور الثاني
(دور الستة عشر) لن يكون سهال
على االطالق في ظل العناد الذي

النزيني يتعرض لإلصابة
تـعــرض الع ــب منتخب األرجـنـتـيـنــي مانويل
النزيني ،لإلصابة خالل التدريبات االستعدادية
للمشاركة فــي نهائيات كــأس الـعــالــم ،منتصف
الشهر الجاري في روسيا.
وذكر الحساب الرسمي للمنتخب األرجنتيني
عـبــر مــوقــع «تــوي ـتــر» ،أن النــزي ـنــي ،الع ــب وســت
هــام يونايتد والـتــانـغــو ،تـعــرض لــإصــابــة في
تــدريــب الـفــريــق الـصـبــاحــي ،وعــانــى تـمــزقــا في

البرازيلي فريد يتعرض إلصابة في الكاحل
قالت وسائل إعالم بريطانية
إن ف ــري ــد الع ــب وس ــط ال ـب ــرازي ــل
والمنضم قبل يومين لمانشستر
يونايتد االنكليزي مني بإصابة
ف ــي ال ـكــاحــل خ ــال ت ــدري ــب امــس
األول ق ـبــل أسـ ـب ــوع م ــن ان ـطــاق
نهائيات كأس العالم في روسيا.
ونـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البريطانية (بي .بي .سي) وشبكة
سـ ـك ــاي ال ــري ــاضـ ـي ــة عـ ــن طـبـيــب
الفريق قوله إن الالعب البالغ من
الـعـمــر  25عــامــا أص ـيــب «بـكــدمــة
ف ــي ال ـك ــاح ــل» خـ ــال ت ــدري ــب في
شمال لندن.
وقال الطبيب رودريغو السمار
«م ــن الـمـبـكــر ج ــدا الـقـطــع بـشــيء
بهذا الـشــأن .سنرى ما حــدث ثم
نقرر ما إذا كنا نحتاج إلجراء أي
فحوصات».

وق ــال ــت «س ـ ـكـ ــاي» إن ال ــاع ــب
أصـ ـي ــب ف ــي الـ ـتـ ـح ــام م ــع زم ـي ـلــه
ك ــاس ـي ـم ـي ــرو .وأظ ـ ـهـ ــرت لـقـطــات
فيديو الــاعــب وهــو يـعــرج على
قدمه عقب االلتحام.
وأعلن مانشستر يونايتد هذا
األسبوع أنه اتفق على ضم فريد
من شاختار دونيتسك األوكراني
ف ــي صـفـقــة قــالــت وس ــائ ــل إع ــام
بريطانية إنها تبلغ  52مليون
ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ( 70مـلـيــون
دوالر).
وتقيم البرازيل بطلة العالم
خمس مرات معسكرا على ملعب
توتنهام هوتسبير ا سـتـعــدادا
لـلـنـهــائـيــات ال ـت ــي تـنـطـلــق يــوم
 14يونيو .وتـخــوض البرازيل
م ـب ــاراة وديـ ــة ض ــد الـنـمـســا في
فيينا غدا.

ت ـت ـســم ب ــه ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـثــاثــة
األخـ ـ ــرى ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ،وهــي
مـنـتـخـبــات ك ــروات ـي ــا ونـيـجـيــريــا
وأيسلندا علما بأن األخير يشارك
فــي المونديال للمرة األولــى في
التاريخ.
كـ ـم ــا أن مـ ـسـ ـي ــرة ال ـم ـن ـت ـخــب
األرجـنـتـيـنــي فــي الـتـصـفـيــات لم
تكن مطمئنة على اال ط ــاق ولم
يحسم الفريق تأهله للنهائيات
إال ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة بفضل
هاتريك «ميسي» وهو ما يضفي
كثيرا من الغموض حول مصير
الـتــانـجــو فــي ه ــذه الـبـطــولــة رغــم
ك ــون ــه أح ـ ــد ال ـم ــرش ـح ـي ــن لـلـفــوز
باللقب.
ومرت  32عاما منذ أن اعتلى
راقصو التانغو منصة التتويج
باللقب ا لـعــا لـمــي لـلـمــرة الثانية
واألخيرة له حتى اآلن وذلــك في

مونديال  1986بالمكسيك.
وبلغ المنتخب األرجنتيني،
ال ــذي أح ــرز لقبه الـعــالـمــي األول
فــي مــونــديــال  1978على أرضــه،
المباراة النهائية لبطولة كأس
ال ـع ــال ــم  1990بــإي ـطــال ـيــا ولـكـنــه
خسر أمام نظيره األلماني وتكرر
هذا أمام نفس الفريق (المنتخب
األلماني) في النسخة الماضية
للمونديال قبل أربع سنوات في
البرازيل.
وس ـق ــط راق ـص ــو ال ـتــان ـغــو في
مــرتـيــن أخــريـيــن أم ــام المنتخب
األلماني وذلك في دور الثمانية
ب ـب ـطــول ـتــي ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم 2006
بألمانيا و 2010بجنوب إفريقيا،
مما أثار التساؤالت في السنوات
القليلة الماضية عن الوقت الذي
يـسـتـطـيــع ف ـي ــه ال ـن ـج ــم ال ـم ـتــألــق
لـيــونـيــل مـيـســي ق ـي ــادة منتخب

ال ــرب ــاط الصليبي األم ــام ــي فــي ال ـقــدم اليمنى.
وتأكد بالتالي غياب النزيني عن األرجنتين ،في
مونديال روسيا ،الذي سيقام خالل أيام ،ليفقد
التانغو ركيزة مهمة في البطولة األهم في العالم.
ي ـش ــار إلـ ــى أن مـنـتـخــب األرج ـن ـت ـيــن وقـ ــع في
الـمـجـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،بــرفـقــة إي ـس ـل ـنــدا ،كــرواتـيــا
ونيجيريا.

بــاده للفوز باللقب العالمي
مـثـلـمــا ف ـعــل مــواط ـنــه ديـيـغــو
مارادونا في مونديال .1986
وم ـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـكــون
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــاح الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ف ـي ـمــا
يقدمه المنتخب األرجنتيني
بالنهائيات هو ميسي ،ويبقى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ــو ه ـ ــل ي ـس ـت ـط ـيــع
الــاعــب الملقب بــ»الـبــرغــوث»
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـلـ ـق ــب ال ـع ــال ـم ــي
لراقصي التانغو.
وكسر التانغو األرجنتيني
خ ــال ال ـمــونــديــال الـبــرازيـلــي
ع ـ ـقـ ــدة دور ال ـث ـم ــان ـي ــة ال ـت ــي
حــاصــرتــه ف ــي ث ــاث م ــن آخــر
أربـ ــع ب ـط ــوالت ل ـكــأس الـعــالــم
ق ـب ــل الـ ـم ــون ــدي ــال ال ـب ــرازي ـل ــي
وبلغ المباراة النهائية ،ولكنه
ف ـشــل ف ــي ك ـســر ل ـع ـنــة وشـبــح
ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األل ـم ــان ــي ف ــي ب ـط ــوالت كــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم حـ ـي ــث سـ ـق ــط أم ــام ــه
مجددا في المباراة النهائية.
ومـ ـن ــذ خـ ـس ــارة الـمـنـتـخــب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي أمـ ـ ـ ــام ن ـظ ـي ــره
األلماني في نهائي مونديال
 1990بإيطاليا ،حقق التانغو
األرجنتيني خمسة انتصارات
وتعادلين في المباريات التي
يلتقي فيها ا لـفــر يـقــان بعيدا
عن بطوالت كأس العالم ولكنه
سـ ـق ــط فـ ــي أربـ ـ ـ ــع م ــواجـ ـه ــات
مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األل ـم ــان ــي ف ــي ب ـط ــوالت كــأس
العالم.
(د ب أ)

األب إريكسن ينضم
إلى تدريبات الدنمارك
انضم صانع اللعب كريستيان إريكسن إلى
تشكيلة منتخب الدنمارك لكرة القدم مرة أخرى
بعد مولد ابنه األول.
وغ ــاب إريكسن عــن تـعــادل الــدنـمــارك بــدون
أهداف مع السويد وديا هذا األسبوع استعدادا
ل ـكــأس ال ـعــالــم بـيـنـمــا ك ــان يـنـتـظــر م ــع صديقته
سابرينا كفيست ينسن مولد ابنهما األول.
وق ــال يــاكــوب ف ــادالن ــد ال ـم ـســؤول اإلع ــام ــي في
منتخب الدنمارك للصحافيين" :أصبح كريستيان
أبا يوم االثنين .وصل كريستيان لتوه إلى الفندق
وسيبدأ المران مع الفريق اعتبارا من اليوم".
وتبدأ الدنمارك مشوارها في المجموعة الثالثة
بكأس العالم ضد بيرو يوم  16الجاري قبل أن تواجه
بعد ذلك استراليا وفرنسا.

إريكسن

لحظة إصابة فريد في التدريبات

مدرب أستراليا سيدفع من جيبه أتعاب مساعديه شيلتون يكشف عن مرشحه لحراسة إنكلترا
أع ـلــن الـهــولـنــدي ب ـيــرت ف ــان مــارف ـيــك ،م ــدرب
منتخب أستراليا لكرة القدم ،أنه سيدفع من جيبه
الخاص أتعاب مساعديه خالل مونديال روسيا
 ،2018لعدم قدرة االتحاد األسترالي لكرة القدم
على توفير ميزانية للتعاقد مع مساعدين جدد.
وص ــرح ف ــان مــارفـيــك ( 66عــامــا) ،فــي مقابلة
مع يرفاكس ميديا ،إحــدى أكبر وسائل اإلعــام
األسترالية «اذا كنت ترغب في ان تحصل على
فرصة في المونديال ،فهذه التفاصيل مهمة .يجب
أن نكون محترفين .أحتاج اليهم (المساعدون)

ألنني ال أملك الوقت ،ومن أجل تولي مسؤولية
المنتخبّ ،
علي العمل مع أشخاص أعرفهم».
وسيعاون المدرب الهولندي مواطنوه مارك
فان بوميل ،رويل كومون ،يورغن ديركس وتاكو
ف ــان دن فـيـلــدي ،إضــافــة إل ــى محللين للفيديو
ومــراقـبـيــن للمنتخبات الـمـنــافـســة .وتــابــع فــان
مارفيك ،الــذي تعاقد مع االتحاد األسترالي في
يناير الماضي ،قائال «يتوجب على مساعدي أن
يروا من خالل عيني ومعرفة ماذا أريد أن أفعل».
وأضاف «كنت أحب العمل مع أستراليين ،ولكن

ليس لدي الوقت .التعرف (عليهم) يتطلب الوقت
وليس لدي الفرصة السانحة لذلك».
وفشل فان مارفيك في قيادة منتخب هولندا
إلى الفوز بأول كأس عالمية في تاريخه ،بعدما
سقط في نهائي مونديال  2010بخسارته امام
اسـبــانـيــا (ص ـفــر  )1 -بـعــد تـمــديــد ال ــوق ــت ،وهــو
سيقود منتخب استراليا حتى نهاية المونديال،
وسيتقاضى  650ألــف ي ــورو ( 760ألــف دوالر)
خالل هذه الفترة.

قال بيتر شيلتون ،حارس مرمى إنكلترا في ثمانينيات وتسعينيات
القرن الماضي ،إن جوردان بيكفورد ،يجب أن يكون الحارس األساسي
للمنتخب اإلنكليزي في كأس العالم ال جاك بوتالند أو نيك بوب.
وأبلغ شيلتون ،الذي مثل إنكلترا في  3نسخ لكأس العالم بين 1982
و 1990شبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية« :سأختار بيكفورد».
وتابع« :أعتقد أن بيكفورد أســرع قليال في استخدام قدميه ،جاك
رائع في األمور الكبيرة لكنه بطيء قليال في استخدام قدميه ،هذا هو
االنتقاد الوحيد لهذا الحارس الرائع».
وتابع« :أعتقد أننا سنعرف إمكانيات كل الحراس عندما نذهب

إلى كأس العالم ،والضغط الذي سيكون عليهم ،ال تعرف الحقيقة إال
في البطوالت الكبرى».
وشارك بوتالند في التشكيلة األساسية في آخر مباريات إنكلترا
الودية استعدادا لكأس العالم ،التي فازت فيها  0-2على كوستاريكا
أمس األول.
وتبدأ إنكلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة تونس يوم 18
يونيو قبل أن تلعب ضد بنما وبلجيكا.

كرة «تيلستار  »18نجمة المونديال الروسي
يكون العالم ،في كل مونديال،
على موعد مع كرة جديدة ،ولن
تختلف الحال في روسيا 2018
( 14يونيو 15-يوليو) ،إذ
سيكون مع كرة «تيلستار »18
التي صنعتها شركة «أديداس»
األلمانية للتجهيزات الرياضية.

ل ــن ي ـك ــون م ـش ـج ـعــو كـ ــرة ال ـقــدم
وحدهم خلف الشاشات لمتابعة
نهائيات كأس العالم التي تنطلق
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ف ـ ــي روس ـ ـيـ ــا،
ً
فالعلماء أيضا يعتزمون متابعة
كل حركة لدراسة مختلف جوانب
ال ـل ـع ـب ــة ...م ــن ال ـف ـي ــزي ــاء إلـ ــى عـلــم
النفس.
فــي كــل مــونــديــال ،يـكــون العالم
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع كـ ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة،
ولـ ــن ت ـخ ـت ـلــف الـ ـح ــال ف ــي روس ـي ــا
 14( 2018يــون ـيــو -15يــول ـيــو) ،إذ
س ـي ـكــون م ــع كـ ــرة «ت ـي ـل ـس ـتــار »18
ال ـتــي صـنـعـتـهــا شــركــة «أدي ـ ــداس»
األلمانية للتجهيزات الرياضية،
والتي تــزود كأس العالم بالكرات
منذ عام .1970
حتى قبل ا نـطــاق المنافسات،
ب ـ ـ ــدأت ه ـ ــذه ال ـ ـكـ ــرة ت ــاق ــي بـعــض
االنتقادات من حراس المرمى ،على
اعتبار ان التحكم بها أصعب من
غيرها .لكن العلماء الذين درسوا
ت ـص ـم ـي ــم ال ـ ـكـ ــرة وان ـس ـي ــاب ـي ـت ـه ــا،
يعتبرون انها «أكثر استقرارا» من
غـيــرهــا ،السيما كــرة «جــابــوالنــي»
التي اعتمدت في مونديال .2010
ويـ ـشـ ـك ــل ت ـص ـم ـي ــم «ت ـي ـل ـس ـت ــار
 »18ا سـ ـتـ ـع ــادة ح ــد ي ـث ــة لـتـصـمـيــم
« ت ـي ـل ـس ـت ــار» ،أول كـ ــرة صـمـمـتـهــا

«أديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس» ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــأس ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم،
واستخدمت في مونديال المكسيك
.1970
وك ــان ــت تـلــك ال ـك ــرة األولـ ــى ذات
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ب ــال ـل ــون ـي ــن
األبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ــود ،ع ـل ـمــا ان ـه ـمــا
اعتمدا في حينه التاحة مشاهدة
تلفزيونية أوضح نظرا ،ألن أغلبية
الشاشات كانت ال تبث في حينها
سوى بهذين اللونين.
ن ـس ـخ ــة  2018مـ ــن ه ـ ــذه ا ل ـك ــرة
تعتمد ثالثة ألوان :أبيض ،أسود،
رمادي.
إريـ ـ ــك غـ ـ ــوف ،أسـ ـت ــاذ ال ـف ـي ــزي ــاء
فــي جــامـعــة لـيـنـشـبــورغ فــي واليــة
فيرجينيا األ مـيــر كـيــة ،كــان ضمن
ال ـفــريــق ال ــذي ق ــام بـتـحـلـيــل ال ـكــرة
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــق الـ ـ ـه ـ ــوائ ـ ــي
ودراسات سطحها .ووجد الفريق
ان « تـيـلـسـتــار  ،»18م ـقــار نــة بـكــرة
«ب ـ ـ ـ ــرازوك ـ ـ ـ ــا» ال ـ ـتـ ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت فــي
مــونــديــال ال ـبــرازيــل  ،2014تــواجــه
«مقاومة» أكبر من الهواء ،ما يعني
ان ال ـك ــرة تـعـبــر م ـســافــات أق ــل من
الهواء (بنسبة ثمانية إلى عشرة
في المئة أقل من كرة  )2014عندما
يتم ركلها بسرعات ارتطام عالية
(أكثر من  90كلم/ساعة) ،بحسب ما
يوضح غوف لوكالة فرانس برس.

وأضاف «هذا قد ينعكس سلبا
على المهاجمين ا لــذ يــن يـســددون
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرات مـ ـ ــن م ـ ـسـ ــافـ ــات بـ ـعـ ـي ــدة،
وسيكون عليهم بالتالي أن يركلوا
الكرة بقوة كبيرة».
اال ان األم ــر قــد ي ـكــون ايـجــابـيــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى ح ـ ـ ــراس الـ ـم ــرم ــى.
فـبـحـســب غـ ــوف ،ع ـنــدمــا ي ـتــم ركــل
الكرة بسرعة عالية «ستصل الى
ا لـمــر مــى بـســر عــة أ بـطــأ بقليل مما
كانت عليه (برازوكا) في .»2014
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـحـ ـظ ــى الـ ـك ــرة
الجديدة بثبات أكبر في الهواء.
وي ـ ــوض ـ ــح س ــونـ ـغـ ـش ــان ه ــون ــغ
م ــن مــركــز ع ـلــوم الــريــاضــة الـتــابــع
لـجــامـعــة تـســوبــوكــا الـيــابــانـيــة ،ان
التجارب على الكرة ،والتي شملت
ركلها من أجهزة آلية («رو ب ــوت»)
كـشـفــت ان « تـيـلـسـتــار  »18تحظى
بـ»مسار ثابت جدا مقارنة بالكرات
السابقة».
وأض ـ ـ ـ ــاف ل ـ ـ ـ «ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ــرس»:
«ب ـك ـل ـم ــات أخ ـ ـ ــرى ،م ــن ال ـم ـتــوقــع
ان تـكــون ا لـضــر بــات الثابتة مثل
الركالت الحرة أو الركنية ،او أي
تسديدة قوية من مدى متوسط،
ق ــد ت ـك ــون ف ــاع ـل ــة» بــال ـن ـس ـبــة الــى
الهجوم.
أما بشأن حراس المرمى ،فيرى

هونغ ان الكرة «لن تقوم بالكثير
م ــن االنـ ـح ــراف ــات غ ـي ــر ال ـم ـتــوق ـعــة
( )...ال اعتقد انها ستكون سلبية
بالنسبة» اليهم.
وتحقيق النتائج المثلى يحتاج
بطبيعة الحال الى تركيبة
نـ ـ ــاج ـ ـ ـحـ ـ ــة م ــن
العـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن

موهوبين ،ومدرب خبير وتكتيكي
ناجح ،وأيضا بعض الحظ .لكن،
وبحسب ا لــدرا ســات العلمية ،ثمة
عــامــل إضــافــي يــدخــل عـلــى الـخــط:
قـمـصــان الـمـنـتـخــب ،والسـيـمــا إذا
كانت باللون األحمر.
(أ ف ب)

sports@aljarida●com

من سيكون نجم مونديال روسيا 2018؟
سيكون الصراع على لقب ً
النجم األول للبطولة مفتوحا
بشكل أكبر مما كان عليه في
أي نسخة سابقة من بطوالت
كأس العالم ،عندما تنطلق
فعاليات بطولة كأس العالم
 2018بروسيا.

عـنــدمــا تنطلق فـعــالـيــات بـطــولــة ك ــأس العالم
 2018بروسيا ،سيكون الصراع على لقب النجم
األول للبطولة مفتوحا بشكل أكبر مما كان عليه
في أي نسخة سابقة من بطوالت كأس العالم.
وبالطبع ،ال توجد بطولة يمكنها رفع القيمة
التسويقية ألي العب كرة قدم أو خطف األضواء
واالهـ ـتـ ـم ــام ت ـج ــاه أي العـ ــب م ـث ـل ـمــا ه ــي ال ـح ــال
بالنسبة إلى بطوالت كأس العالم.
وف ــي ظــل الـمـسـتــويــات الـتــي شـهــدهــا ع ــدد من
بـ ـط ــوالت الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا خ ــال
ال ـمــوس ـم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،ي ـب ــدو أن ع ــدي ــدا مــن
الالعبين سيكون لديهم الطموح لنيل نصيبهم
من األضواء والشهرة خالل المونديال الروسي.
وقـبــل أي ــام مــن انـطــاق فعاليات البطولة،
ال يستطيع أحــد التكهن بهوية الــاعــب الــذي
سيفوز بلقب أفضل العب في البطولة،
وهــل سيكون هــو نفسه مــن يقود
منتخب بالده إلى اللقب العالمي؟
أم أن مـ ـ ـج ـ ــرد ت ـق ــد ي ــم
ع ـ ـ ــروض ق ــوي ــة فــي
الـ ـبـ ـط ــول ــة ي ـك ـفــي
لنيل هذا اللقب،
ّ
بغض النظر عن
ال ـم ـن ــاف ـس ــة عـلــى
كأس البطولة.

وهـ ـ ــل سـ ـيـ ـك ــون الـ ـنـ ـج ــم األول ل ـل ـب ـط ــول ــة هــو
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي؟ أم ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو؟ ولم ال يكون المصري محمد
صالح ،أو الكولومبي خاميس رودريجيز؟ ولم ال
يكون العبا آخر؟
عموما ،يتطلع المتابعون للمونديال الروسي
لـنـجــم ه ــذه الـنـسـخــة م ــن ال ـم ــون ــدي ــال ،عـلـمــا بــأن
المرشحين الفعليين للفوز بجائزة الكرة الذهبية
ألفضل العب في البطولة وجائزة الحذاء الذهبي
لـهــداف الـمــونــديــال يـكــونــون غالبا مــن الالعبين
الذين يتقدمون مع منتخبات بالدهم إلى األدوار
النهائية.
وسبق لعدد من الالعبين أن ارتدوا ثوب
البطولة من خالل قيادة منتخبات بالدهم
للفوز باللقب ،مثل األسطورة األلماني
فرانز بيكنباور في  ،1974والفرنسي
زين الدين زيدان في  ،1998والبرازيلي
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو فـ ــي  ،2002واإلسـ ـب ــان ــي
أندريس إنييستا في .2010
وحصد ميسي ( 31عاما) عددا من
الجوائز الشخصية على مدار مسيرته
الرياضية ،وفي مقدمتها جائزة الكرة
ال ــذه ـب ـي ــة ألفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي ال ـعــالــم
خمس مرات.
لكن لقب كأس العالم ال يزال غائبا
عــن سجل إن ـجــازات الــاعــب ال ــذي لم
يـفــز مــع منتخب ب ــاده ب ــأي لـقــب في
البطوالت الكبيرة حتى اآلن.

ميسي للتعويض

ايسكو

غريزمان

رونالدو

وي ــأم ــل م ـي ـســي ف ــي تـعــويــض
خ ـ ـسـ ــارتـ ــه وال ـم ـن ـت ـخ ــب
األرجنتيني فــي نهائي
بطولة كأس العالم
 2014بالبرازيل
مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة،
والـ ـ ـف ـ ــوز ب ـل ـقــب
المونديال للمرة
األول ـ ــى م ــن أجــل
ضمان مكان له
بـيــن األســاطـيــر
م ـ ـثـ ــل م ــواطـ ـن ــه
دييغو مارادونا
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
بيليه.
وف ــي الـمـقــابــل،
سـ ـيـ ـخ ــوض م ـنــاف ـســه
ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـع ـن ـيــد رون ــال ــدو
فعاليات البطولة بعد عامين
من التتويج مع منتخب بالده
ب ـل ـق ــب ك ـ ـ ــأس األمـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
(يورو  )2016بفرنسا ،ليكون األول
للمنتخب الـبــرتـغــالــي ف ــي تــاريــخ
مشاركاته بالبطوالت الكبيرة.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق ح ــام ــل
اللقب األوروبي ،فإن المنتخب
الـبــرتـغــالــي لـيــس ضـمــن أب ــرز
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن لـ ـلـ ـف ــوز ب ـل ـقــب
المونديال الروسي.

وفــي الوقت نفسه ،ال يمكن تخيل بــزوغ نجم
العــب مغمور أو غير معروف في الوقت الحالي
الذي تنتشر فيه أنباء كرة القدم بسرعة وبشكل
هائل فــي كــل مكان بالعالم ،مما يعني صعوبة
تكرار ما فعله الكاميروني الخطير روجيه ميال
في مونديال  1990عندما قاد منتخب بالده لدور
الثمانية في المونديال بإيطاليا ،عندما كان في
الثامنة والثالثين مــن عـمــره ،علما بأنه لــم يكن
يتمتع بأي شهرة عالمية قبل بداية البطولة.
ولـ ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي اق ـت ـص ــار ال ـتــرش ـي ـحــات
على النجوم الكبار الـبــارزيــن فـقــط ،مثل ميسي
ورونالدو.

ترشيحات لصالح
ولهذا ،يحظى نجم مثل المصري محمد صالح
( 25عاما) ،العب ليفربول اإلنكليزي ،بنصيب من
الـتــرشـيـحــات قـبــل ان ـطــاق الـمــونــديــال الــروســي،
السيما أن الــاعــب قــد سجل تهديفيا رائـعــا مع
فريقه في الدوري اإلنكليزي في الموسم المنقضي.
وت ــوج ص ــاح هــدافــا ل ـل ــدوري اإلنـكـلـيــزي في
الموسم المنقضي من خالل تسجيل  32هدفا،
كـمــا لـعــب دورا بـ ــارزا فــي ب ـلــوغ الـفــريــق نهائي
دوري أبطال أوروبا ،لكن المباراة النهائية أمام
ريال مدريد اإلسباني شهدت إصابته في الكتف،
لـيـغـيــب ع ــن ال ـمــرح ـلــة األخ ـي ــرة م ــن اس ـت ـع ــدادات
المنتخب المصري للمونديال الروسي.
ولكن آمــال الالعب وفريقه ال تزال
ق ــائ ـم ــة ف ــي أن يـ ـق ــدم م ــع أح ـف ــاد
الفراعنة نفس المستويات التي
قدمها مع ليفربول في الموسم
المنقضي.
كـ ـم ــا ي ـع ـت ـم ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـ ـ ـب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي بـ ـشـ ـك ــل ه ــائ ــل
ع ـلــى ن ـجــم ه ـجــومــه روب ــرت
ليفاندوفسكي .ومنذ يورو
 ،2016ل ــم ي ـح ـقــق ال ـفــريــق
الفوز في جميع المباريات
الـ ـخـ ـم ــس ال ـ ـتـ ــي خ ــاض ـه ــا
ب ـ ـ ـ ـ ــدون لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي
مـ ـه ــاج ــم ب ـ ــاي ـ ــرن م ـيــونــخ
وه ــداف ال ــدوري األلماني
(بوندسليغا) .
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،يـتـطـلــع
الـ ـ ـك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـب ـ ــي خـ ــام ـ ـيـ ــس
رودريجيز ،زميله في بايرن،
إلى إنجاز جديد في المونديال
الروسي بعدما قاد فريقه ببراعة
إلى النهائيات.
وهـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك ب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
اآلخ ــري ــن يـمـكـنـهــم ت ـص ــدر قــائـمــة
هدافي المونديال الــروســي ،مثل
اإلنكليزي هاري كين الذي سجل
 30هدفا مع توتنهام في الدوري
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي خـ ـ ــال الـ ـم ــوس ــم
المنقضي.
وقد يلعب كين دورا بارزا
مع المنتخب اإلنكليزي الذي
استعاد كثيرا من قوته في
اآلونة األخيرة.

االتحاد الفرنسي :ديشامب باق في منصبه حتى 2020
أغلق رئيس االتـحــاد الفرنسي لكرة القدم،
نــويــل لــو جــريــت ،ام ــس ال ـبــاب أم ــام التكهنات
بشأن التعاقد المحتمل مع زيــن الدين زيــدان
ل ـتــولــي اإلدارة الـفـنـيــة لـلـمـنـتـخــب ،م ــؤك ــدا أن
الـمــدرب الحالي لــ"الـبـلــوز" ،ديدييه ديشامب،
مستمر في منصبه حتى إنتهاء عقده في .2020
وقال لوجريت في تصريحات لقناتي "أر إم
سي" و"بي إف إم تي في" ،إن "ديشامب لديه عقد
حتى عام  ..2020سيستمر في منصبه حتى عام
 ،"2020مؤكدا أنه ال يوجد "أي التباس" حول
هذه المسألة.

وردا ع ـلــى س ــؤال ــه حـ ــول إم ـكــان ـيــة تعيين
زيدان بدال من ديشامب ،طالب رئيس االتحاد
الفرنسي بإنهاء هذا الجدل وأكد أنه لم يجتمع
أو يتحدث عبر الهاتف مع "زيزو" منذ أن أعلن
رحيله عن اإلدارة الفنية لريال مدريد.
وأشار إلى أنه تفاجأ برحيل زيدان عن قلعة
سانتياجو بيرنابيو ،إال أنه اعتبره قرارا جيدا
فــي ضــوء أن تحقيق انـتـصــارات جــديــدة عقب
كل األلقاب التي حصدها سيكون أمرا صعبا.
ولفت رئيس االتحاد الفرنسي إلى أنه منذ
أربع أو خمس سنوات لم يكن يتخيل أن يتمكن

"زي ــزو" من حصد كل هــذه األلـقــاب وباألخص
ثالث بطوالت تشامبيونز ليج متتالية ،مبرزا
أن "هناك احترام عميق لما حققه ،هذا نجاح
استثنائي".
وحول إمكانية تولي زيدان تدريب المنتخب
عقب انتهاء عقد ديشامب ،قال "سنرى" وأشار
إلى أنه ال يعلم ما إذا كان "زيزو" سيتعاقد مع
فريق ما قبل ذلك الحين.
(إفي)

كـمــا يـنـتـظــر الـمـنـتـخــب اإلس ـبــانــي الـكـثـيــر من
نجمه الـجــديــد إيـسـكــو ال ــذي يــأمــل فــي استغالل
ال ـمــونــديــال ال ــروس ــي لـتــأكـيــد مـكــانـتــه بـيــن أب ــرز
النجوم في العالم.
وينتظر أن يخوض إيسكو المونديال بحيوية
وحالة بدنية أفضل من بقية زمالئه في خط وسط
المنتخب اإلسباني ،السيما أن الفرنسي زين الدين
زيدان مديره الفني السابق بالريـال لم يعتمد عليه
في كثير من المباريات بالموسم المنقضي.

غريزمان هداف فرنسا
كما يبدو الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم
أتلتيكو مدريد اإلسباني مرشحا لفرض نفسه
بين أبرز نجوم المونديال الروسي.
كـمــا يعتبر نـيـمــار دا سيلفا ،أغـلــى الع ــب في
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ه ـ ــو األمـ ـ ـ ــل ال ـك ـب ـيــر
للمنتخب البرازيلي ،رغم
اإلص ــاب ــة ال ـت ــي عــانــاهــا
فـ ــي الـ ـشـ ـه ــور ال ـق ـل ـي ـلــة
الماضية.
وكـ ــان ن ـي ـمــار انـتـقــل
من برشلونة اإلسباني
إلى باريس سان جيرمان
الفرنسي في صيف 2017
مـ ـق ــاب ــل سـ ـ ـ ــداد الـ ـش ــرط
الجزائي في

نيمار

عقده مع برشلونة ،البالغ  220مليون يورو (255
مليون دوالر) ،لكنه أصيب خالل مشاركته مع سان
جيرمان قبل أشهر قليلة ،وغاب عن الفترة األخيرة
الحاسمة من الموسم المنقضي.
ّ
ل ـكــن الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ي ـعــلــق عـلـيــه آم ــاال
عــري ـضــة ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ،رغ ــم وجـ ــود ع ــدد آخــر
م ــن ال ـن ـج ــوم ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ف ــي ص ـف ــوف ال ـفــري ــق،
مثل جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي
اإلن ـك ـل ـيــزي وروب ــرت ــو فـيــرمـيـنــو ن ـجــم لـيـفــربــول
اإلنكليزي.
ول ـكــن الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ق ــد يـعـتـمــد على
نجم آخــر في طريقه للفوز باللقب الـســادس في
المونديال.
(د ب أ)

كين

مدافع روسيا يهدد صالح
هـ ــدد إل ـي ــا كــوت ـي ـبــوف ،م ــداف ــع الـمـنـتـخــب
ال ــروس ــي ،نـجــم المنتخب الـمـصــري ،محمد
ص ــاح ،قبل الـمـبــاراة المرتقبة بين روسيا
ومصر ،في المونديال.
وقال كوتيبوف ،عندما سئل عن الطريقة
الـتــي سيستخدمها إلي ـقــاف محمد صــاح:
"على سبيل المثال ،مثل سيرجيو رامــوس،
لقد أظـهــر طريقة مــن الـطــرق الـتــي نستطيع
بها إيقاف صالح".
وأضاف" :لن أقول إنني كنت مستاء عندما
أص ـي ــب ص ــاح ف ــي ن ـهــائــي دوري األب ـط ــال،
لكنني أتمنى له الشفاء العاجل".

وأشار مدافع سبارتاك موسكو الروسي،
إلــى أنــه ال يخشى مواجهة لويس ســواريــز،
مهاجم أورغ ــواي ،وقــال" :هــل أخشى لدغات
لويس سواريز؟ ال ،إذا لزم األمر من الممكن
أن أضربه بنفسي".
وبـ ـش ــأن الـ ـخـ ـس ــارة أمـ ـ ــام ال ـن ـم ـســا ضـمــن
االستعدادا للمونديال ،علق قائال" :النمسا
تغلبت على ألمانيا ،هل يملكون فريقا سيئا،
أو هل تعتقدون أنه فريق ضعيف؟ ،هل تركيا
فريق سيئ؟ ،خسرنا أمــام النمسا وخسرت
ألمانيا أمامهم أيضا ،هل يمكننا أن نقول إن
ألمانيا سيئة؟"

مهاجمو إسبانيا في اختبار أخير أمام المنتخب التونسي
في آخر اختبار ودي لمهاجمي
المنتخب اإلسباني يلتقي اليوم
مع نظيره التونسي في مدينة
كراسنودار الروسية ،التي
سيعسكر فيها المنتخب قبل
انطالق منافسات المونديال.

يتوجه المنتخب اإلسـبــانــي األول
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم إلـ ــى روسـ ـي ــا لـلـمـشــاركــة
فـ ــي كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم كـ ــواحـ ــد مـ ــن أبـ ــرز
الـمـنـتـخـبــات الـمــرشـحــة لـنـيــل الـلـقــب،
ول ـكــن يـظــل ه ـنــاك ع ــام ــات اسـتـفـهــام
كثيرة على خط الهجوم.
ويلتقي اليوم المنتخب اإلسباني
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ـت ــونـ ـس ــي ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
كراسنودار الروسية ،التي سيعسكر
ف ـي ـه ــا ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ــال
منافسات كأس العالم في الفترة من 14
يونيو الجاري حتى  15يوليو المقبل.
ورغم أن جولين لوبيتيجي مدرب
المنتخب اإلسباني لديه العديد من
المهاجمين ،على الورق ،لكنه ال يملك
مهاجما صريحا.
وسـ ـج ــل دي ـي ـغ ــو ك ــوس ـت ــا م ـهــاجــم
أتلتيكو مــدريــد ثــاثــة أه ــداف فــي 15
مباراة شارك بها في الدوري اإلسباني
بعدما عاد لفريق العاصمة قادما من
تشلسي االنكليزي ،ولم يتأقلم بشكل
كامل مع المنتخب اإلسباني.
وشـ ـ ــارك كــوس ـتــا م ـنــذ ال ـب ــداي ــة في
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــودي ــة ال ـت ــي تـ ـع ــادل فيها
المنتخب اإلسباني  1-1مع المنتخب
السويسري يوم األحد الماضي ،ولكنه
فشل في تسجيل األهداف.

ولـكــن لوبيتيجي لــم يـضــم ألـفــارو
مــوراتــا ،مهاجم تشلسي فــي قائمته،
واخ ـت ــار إي ـج ــاو أس ـب ــاس ورودري ـغ ــو
مورينو ،العبي سيلتا فيغو وفالنسيا
اإلسبانيين ،كحلول هجومية أخرى
ولكنهما عجزا عن اإلقناع.
ولعب أسباس في الجانب األيمن،
وبالكاد تمكن من الظهور في المباراة
ق ـب ــل أن ي ـت ــم اس ـت ـب ــدال ــه ف ــي ال ـش ــوط
الـثــانــي ،بينما أهــدر مورينو العديد
من الفرص بعدما شارك في المباراة
كبديل.
وكـ ـ ــان ال ـث ــاث ــي م ـفــات ـيــح ل ـع ــب فــي
فرقهم ولكن لم يقدم أي منهم العرض
المنتظر منه حتى اآلن مع المنتخب
اإلسـ ـب ــان ــي ،وس ـت ـك ــون مـ ـب ــاراة ال ـيــوم
أمام المنتخب التونسي هي الفرصة
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـه ــم إلثـ ـب ــات أح ـق ـي ـت ـهــم فــي
حجز مـكــان فــي التشكيلة األساسية
للمنتخب اإلسباني في المونديال.
وقال مورينو للصحافيين ":سجلنا
أه ــداف ــا ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات ،أم ــام
األرجنتين سجلنا ستة أ ه ــداف (في
م ـبــاراة وديـ ــة) .يمكن ألي شـخــص أن
يكون لديه رأي ،ولكن ال يمكنك القول
إن الفريق ال يمكنه تسجيل األهــداف
بسبب التعادل  1-1في مباراة".

كوستا وفازكيز خالل تدريبات المنتخب اإلسباني
وأض ــاف  ":نـحــن الـثــاثــة هــادئــون.
ندرك مسؤولياتنا .لدينا اختبار آخر
قبل المونديال ولدينا أمــل كبير في
الفوز به .يحترم بعضنا بعضا .هناك
احترام كبير في المجموعة .نعلم أن

كال منا بحاجة لآلخرين".
وي ـل ـعــب ال ـم ـن ـت ـخــب اإلس ـب ــان ــي في
المونديال في المجموعة الثانية ،حيث
يستهل مبارياته بمواجهة منتخب
الـبــرتـغــال (بـطــل أوروب ـ ــا) ي ــوم  15من

ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،ك ـمــا يـلـتـقــي أيـضــا
مــع إي ــران والـمـغــرب ،وهما منتخبان
ي ـع ـت ـمــدان ع ـلــى خ ـطــة دف ــاع ـي ــة ،وهــو
األمر الذي سيضع عبئا إضافيا على
المهاجمين لتسجيل األهداف.

ويـلـعــب المنتخب الـتــونـســي أيضا
ب ـطــري ـقــة دف ــاع ـي ــة م ـش ــاب ـه ــة ،ح ـي ــث لــم
يخسر الفريق في آخــر تسع مباريات
وحافظ خاللها على نظافة شباكه في
أربع مباريات ،وستكون هذه المباراة
اختبارا جيدا للمنتخب اإلسباني.
وكان فيسنتي دل بوسكي ،المدير
الفني السابق للمنتخب اإلسباني،
يعتمد أحيانا على اللعب بالالعب
رق ــم تـسـعــة ب ــدال م ــن ال ــدف ــع بمهاجم
صــريــح ،وإذا فـشــل الـثــاثــي مـجــددا،
سيسير المدير الفني السابق لفريق
بورتو البرتغالي على نفس النهج.
وسـجــل إيسكو العــب ري ــال مدريد
اإلسـ ـب ــان ــي ث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف (ه ــات ــري ــك)
خالل المباراة التي فاز فيها المنتخب
اإلسباني على نظيره األرجنتيني 6-1
وسيبحث عن المساهمة في تسجيل
األهداف من وسط الملعب.
ولـ ـ ــم ي ـض ـم ــن إيـ ـسـ ـك ــو ال ـم ـش ــارك ــة
بشكل دائم مع فريقه ،ولكن منذ تولي
لوبيتيجي تدريب المنتخب اإلسباني
أصبح إيسكو أحد األعمدة الرئيسية
في تشكيلة المنتخب.
(د ب أ)
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البرتغال تتذوق طعم
الفوز وتقسو على الجزائر
في مباراة دولية ودية إعدادية
لنهائيات كأس العالم في
روسيا ،ألحق المنتخب البرتغالي
لكرة القدم خسارة مذلة بضيفه
الجزائري ،عندما تغلب عليه
-3صفر ،أمس األول ،في
لشبونة.

أل ـح ــق الـمـنـتـخــب الـبــرتـغــالــي
لكرة القدم خسارة مذلة لضيفه
ال ـج ــزائ ــري ،ع ـنــدمــا تـغـلــب عليه
 -3صفر ،أمس األول ،في لشبونة
فــي مـبــاراة دولـيــة وديــة اعــداديــة
هي األخيرة لالول لنهائيات كأس
العالم في روسيا.
وف ــرض العــب وســط فالنسيا
اإلسـ ـب ــان ــي ال ـم ـع ــار م ــن ب ــاري ــس
ســان جــرمــان الفرنسي غونزالو
غ ـيــديــش بـتـسـجـيـلــه ثـنــائـيــة في
ا لــد ق ـي ـق ـت ـيــن  17و ،55وأ ض ـ ــاف
مـ ـه ــاج ــم س ـب ــورت ـي ـن ــغ ل ـش ـبــونــة
برونو فرنانديش هدفا (.)37
وهـ ــو الـ ـف ــوز األول لـلـبــرتـغــال
بطلة اوروبــا  2016في مبارياته
االع ـ ـ ـ ــدادي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال ب ـعــد
ت ـ ـعـ ــاد ل ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــع ت ـ ــو ن ـ ــس ()2-2
وبلجيكا (صفر-صفر) ،كما هو
الفوز االول لها منذ تغلبها على
مصر  1-2في  23مارس الماضي،
حيث خسرت بعدها امام هولندا
صفر 3-في  26منه.
وخــاضــت البرتغال مباراتها
األولى بقيادة مهاجمها وقائدها
نـ ـج ــم ريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد االسـ ـب ــان ــي
كريستيانو رونــالــدو الــذي غاب
عن المباراتين األوليين ،اللتحاقه
المتأخر بالمنتخب عقب تتويجه
مع النادي الملكي بلقب مسابقة

دوري ابطال اوروبا للعام الثالث
تواليا.
وتلعب البرتغال في المونديال
ض ـمــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة الــى
ج ــان ــب اس ـب ــان ـي ــا ب ـط ـلــة اوروبـ ـ ــا
 2012ومونديال  ،2010والمغرب
وايران.
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة االولـ ـ ــى
للبرتغال امام اسبانيا.
ول ـ ـ ــم ي ـك ـل ــل مـ ـ ـ ــدرب الـ ـج ــزائ ــر
رابح ماجر عودته الى البرتغال
بــال ـن ـجــاح ،بـعــدمــا صـنــع امـجــاد
بـ ــورتـ ــو ع ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــاده ال ـ ــى لـقــب
مسابقة دوري ابطال اوروبا عام
 1987بتسجيله هدفا بالكعب في
مرمى بايرن ميونيخ األلماني في
المباراة النهائية مدركا التعادل
( ،)79قبل ان يصنع هــدف الفوز
لجياري ( ،)81بعدما تقدم الفريق
البافاري بهدف كوغل (.)24
وبدا المنتخب الجزائري الذي
ابهر العام ببلوغه الــدور الثاني
ل ـمــونــديــال ال ـب ــرازي ــل  2014قبل
ان يخسر  2-1بـصـعــو بــة ،وبعد
التمديد امام المانيا التي توجت
الحقا باللقب ،بعيدا عن مستواه،
وعــانــى األم ـ ّـري ــن عـلــى الــرغــم من
ضم صفوفه لنجوم أبلوا البالء
الحسن معه في السنوات القليلة
الماضية ،خصوصا نجم ليستر

فرحة العبي المنتخب البرتغالي في مواجهة الجزائر
سيتي االنكليزي ريــاض محرز،
والع ـ ـ ــب وسـ ـ ــط بـ ــورتـ ــو يــاس ـيــن
بــراه ـي ـمــي ،وم ـهــاجــم نـيــوكــاســل
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي اس ـ ـ ــام س ـل ـي ـمــانــي،
والعـ ــب وس ــط شــال ـكــه األل ـمــانــي
نبيل بن طالب.
وهي الخسارة الثالثة تواليا
للجزائر التي فشلت في التأهل

لـمــونــديــال روس ـيــا ،بـعــد االول ــى
امـ ــام ال ـس ـعــوديــة ص ـف ــر 2-ف ــي 9
مــايــو ال ـمــاضــي ،وال ـثــان ـيــة ام ــام
ال ـ ـ ـ ــرأس االخ ـ ـضـ ــر  3-2ال ـس ـبــت
الماضي.
ون ـج ــح غ ـيــديــش ف ــي افـتـتــاح
التسجيل بتسديدة طــا ئــرة من
داخل المنطقة اثر تلقيه رأسية

من العب وسط مانشستر سيتي
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي بـ ـ ــرنـ ـ ــاردو س ـي ـل ـفــا،
فــأسـكـنـهــا عـلــى يـمـيــن ال ـحــارس
عبد القادر الصالحي (.)13
وع ـ ـ ــززت ال ـب ــرت ـغ ــال ت ـقــدم ـهــا،
ع ـنــدمــا تـلـقــى رون ــال ــدو ك ــرة في
الجهة اليمنى فرفعها بالمقاس
داخـ ــل الـمـنـطـقــة تــابـعـهــا بــرونــو

تعادل أول بعد ثالث
هزائم آليسلندا

إنكلترا تختتم استعدادها بالفوز على كوستاريكا
على ملعب «ايالند رود» في
ليدز في مباراة دولية ودية،
اختتم المنتخب اإلنكليزي
لكرة القدم استعداداته
لمونديال روسيا  ،2018بفوز
على ضيفه الكوستاريكي
-2صفر.

اخـتـتــم الـمـنـتـخــب االن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة الـقــدم
اسـتـعــداداتــه لـمــونــديــال روسـيــا  ،2018بفوز
على ضيفه الكوستاريكي -2صفر على ملعب
"ايالند رود" في ليدز في مباراة دولية ودية.
وافتتح مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس
راشفورد التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من
خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة
لقائد كوستاريكا حارس مرمى ريال مدريد
االسباني كيلور نافاس (.)13
وعــزز مهاجم ارسنال دانــي ويلبيك ،بديل
مهاجم ليستر سيتي جايمي ف ــاردي ،تقدم
االنكليز بهدف ثان بارتماءة رأسية من مسافة
قريبة اثر تمريرة عرضية من داخل المنطقة
لالعب وسط توتنهام ديلي ألــي ،بديل العب
وسط ليفربول جوردان هندرسون (.)76
وه ـ ــو الـ ـف ــوز الـ ـ ــودي ال ـث ــال ــث م ــن أص ـ ــل 6
مـ ـب ــاري ــات خ ــاض ـه ــا رجـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب غ ــاري ــث
ساوثغايت منذ نهاية التصفيات األوروبية
ب ـعــد االول ه ــول ـن ــدا -1صـ ـف ــر ف ــي  23م ــارس
الماضي ،والثاني على نيجيريا  1-2السبت
الماضي.

ف ــرن ــان ــدي ــش ب ــرأس ــه ع ـلــى يمين
الصالحي (.)37
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف غ ـ ـي ـ ــدي ـ ــش هـ ــدفـ ــه
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي والـ ـث ــال ــث
لمنتخب بالده بضربة رأسية من
مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية
مــن مــدافــع بوروسيا دورتموند
االلماني رافايل غيريرو (.)55

وكــان بإمكان البرتغال زيــادة
غلتها في اكثر من مناسبة ،بيد
ان العبيها تعاملوا برعونة مع
الفرص التي سنحت امامهم.

وتخوض انكلترا المونديال في المجموعة
السابعة الى جانب تونس وبنما وبلجيكا.
وأجـ ــرى ســاوث ـغــايــت  10ت ـعــديــات على
التشكيلة ا لـتــي لعبت ا م ــام نيجيريا
الـسـبــت اب ــرزه ــا م ــداف ــع لـيـفــربــول
الواعد ترنت الكسندر-ارنولد
( 19عـ ــامـ ــا) ال ـ ـ ــذي خ ــاض
مباراته الدولية االولى،
ف ـ ــي حـ ـي ــن اب ـ ـقـ ــى ع ـلــى
ن ـج ــم ت ــوت ـن ـه ــام ه ــاري
كــايــن عـلــى مـقــاعــد الـبــدالء
على غرار جناح مانشستر سيتي
رحيم سترلينغ.
في المقابل ،تبقى لكوستاريكا التي
ت ـل ـعــب ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ف ــي الـمـجـمــوعــة
الخامسة الى جانب البرازيل وسويسرا
وص ــرب ـي ــا ،مـ ـب ــاراة اع ــدادي ــة اخ ـي ــرة ام ــام
بلجيكا االثنين المقبل.
وك ــان ــت ك ــوس ـت ــاري ـك ــا ت ـغ ـل ـبــت عـلــى
ايـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة -3صـ ـ ـف ـ ــر االح ـ ــد
الماضي.

حقق منتخب ايسلندا لكرة القدم ،مفاجأة التصفيات االوروبية،
اول تعادل بعد ثالثة هزائم متتالية قبل انطالق مونديال  2018في
روسيا ،وذلك في مباراته االستعدادية االخيرة مع نظيره الغاني
 2-2امس األول في ريكيافيك.
وتقدمت ايسلندا بهدفين نظيفين في الشوط االول عبر كاري
ارناسون ( )6والفريد فينبوغاسون ( ،)40لكنها فشلت في المحافظة
على هــذا التقدم فــي الـشــوط الثاني وبالتالي تحقيق فــوز ضمن
استعداداتها لمونديال  2018في روسيا من  14يونيو الى  15يوليو.
وقـلــص قــاســم نــوهــو ال ـفــارق ( )66قبل ان ي ــدرك تــومــاس بارتي
التعادل (.)87
وكانت ايسلندا التي تصدرت المجموعة التاسعة في التصفيات
االوروبية على حساب كرواتيا واوكرانيا وتركيا وفنلندا ،سقطت
السبت الماضي امام النرويج  3-2بعد ان تقدمت  1-2حتى الدقيقة
.80
واستهلت ايسلندا استعداداتها بعد التصفيات االوروبية بالفوز
على اندونيسيا  1-4فــي  14يناير ،قبل ان تخسر امــام المكسيك
صفر 3-في  24مارس ،ثم امام البيرو  3-1في  30منه.
وأوقعت قرعة المونديال ايسلندا ضمن المجموعة الرابعة الى
جانب االرجنتين ،وصيفة البطلة ،ونيجيريا وكرواتيا التي حلت
خلفها في التصفيات وتأهلت من الملحق.

 5آالف مشجع مصري يحضرون المران األخير للفراعنة ثلث األلمان يتوقعون الفوز بكأس العالم
أعلن االتحاد المصري لكرة القدم ،أمس األول ،أن السلطات األمنية
تمسكت بحضور  5آالف مشجع فقط المران األخير للمنتخب المصري
األول ،الــذي سيقام الـيــوم على اسـتــاد القاهرة الــدولــي ،قبل سفره
لروسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق
يوم الخميس المقبل.
قــال ث ــروت سويلم الـمــديــر التنفيذي التـحــاد الكرة
الـمـصــري فــي تـصــريـحــات لــوكــالــة األن ـب ــاء األلـمــانـيــة
ً
(د.ب.أ) ،إن "األمن أرسل خطابا يؤكد فيه حضور 5
آالف مشجع فقط ،وعدم السماح بفتح الملعب أمام
الجمهور بشكل كامل".
كـ ــان االتـ ـح ــاد ي ــأم ــل أن ي ـتــم ف ـتــح األب ـ ـ ــواب أم ــام
الجماهير لدعم المنتخب ،قبيل ساعات من سفره
للمشاركة في ُ
العرس العالمي الكبير.
أوضــح سويلم ان "الحضور بالنسبة للخمسة آالف

مشجع سيكون من خالل دعوات توزع عن طريق االتحاد أو الشركة
الراعية له ،حيث ستقتصر على الفنانين والسياسيين والرياضيين
وكبار رجال الدولة فقط دون غيرهم من المشجعين".
وأش ــار إلــى أن األم ــن رفــض الـسـمــاح بحضور كامل
ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ف ــي الـ ـت ــدري ــب ،ال ـ ــذي م ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن
يـشـهــد عـ ــودة ال ـن ـجــم مـحـمــد ص ــاح الع ــب فــريــق
ليفربول اإلنكليزي ،وظهوره األول بعد عودته
من إسبانيا ،حيث خضع لفترة عــاج مؤخرا
للتعافي من إصابته بجذع في مفصل الكتف.
(د ب أ)

كشف استطالع للرأي أن ثلث األلمان يتوقعون فوز منتخب بالدهم
القدم في روسيا.
ببطولة كأس العالم لكرة ُ
وأظهر االستطالع ،الذي نشرت نتائجه امس ،أن
 %34من األلمان يعتقدون أن منتخب بالدهم سيحرز
لقب البطولة ،التي ستبدأ في  14يونيو الجاري حتى
 15يوليو المقبل.
وكانت نسبة من يتوقعون ذلك بين األلمان خالل
بطولة كأس العالم السابقة في البرازيل عام 2014
تبلغ  %22فقط.
وال يتوقع  %54من األلمان أن يفوز المنتخب
الــذي يتولى تدريبه يواخيم جــاوك باللقب في
مونديال روسيا.
ويعتقد نحو  %25مــن األل ـمــان أن منتخبهم
سيعود إلى ألمانيا قبل نهائي الكأس.
وتــوقــع  %5فقط مــن األل ـمــان أن منتخب بالدهم

منتخب أوروغواي يطمئن جماهيره قبل المونديال
طمأن منتخب أوروغواي جماهيره قبل السفر إلى روسيا لخوض نهائيات كأس
العالم  2018لكرة القدم ،وتغلب على ضيفه منتخب أوزبكستان  -3صفر ،في المباراة
الودية التي جمعت بينهما مساء امس األول.
وافتتح جيورجيان دي اراسكايتا ،مهاجم كروزيرو البرازيلي ،التسجيل
لمنتخب أوروغواي في الدقيقة  ،31إثر مجهود رائع من النجمين إدينسون
كافاني ولويس سواريز.
وأضاف سواريز الهدف الثاني ألوروغواي في الدقيقة  53من ضربة
جزاء ،قبل أن يختتم خوسيه ماريا خيمينيز التسجيل بالهدف الثالث
في الدقيقة  72إثر ضربة ركنية.
وفرض منتخب أوروغواي سيطرته ،واستغل نقاط ضعف الفريق
المنافس الذي لم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى أوروغواي.
وخرج سواريز ،العب برشلونة اإلسباني ،قبل عشر دقائق من
المباراة إثر تعرضه إلصابة في الساق ،وسط حضور نحو 50
ألف مشجع في استاد سينتيناريو في مونتفيديو.
ويتوجه منتخب أوروغواي إلى مدينة نيجني نوفجورود الروسية
اليوم ،وسيستهل مشواره في المونديال بلقاء نظيره المصري في
 15يونيو ،ثم يواجه منتخبي السعودية وروسيا يومي  20و ،25على
الترتيب ،في ثاني وثالث مبارياته بالمجموعة األولى.
(د ب أ)

خيميز يحتفل بهدفه في مرمى أوزباكستان

سيخسر في الدور التمهيدي أو سيخسر في الدور الـ ، 16بينما توقع
 %20من األلمان أن يخرج منتخبهم من البطولة في دور الثمانية.
وعن استضافة روسيا لمونديال  ،2018رأى %30
من األلمان أن هذا أمر جيد ،بينما رأى  %32آخرين
أنــه أمــر سـيــئ ،بينما ذكــر  %37مــن الــذيــن شملهم
االستطالع أن األمر سيان بالنسبة لهم.
أجرى االستطالع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي
بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون األلماني (زد
دي إف).
شمل االستطالع الذي أجري خالل الفترة من  5حتى
 7يونيو الجاري  1284ألمانيا.
(د ب أ)

باخ :مونديال  2018ليس لتحقيق
أهداف سياسية
قال األلماني توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية ،إنه ال يتوقع
أن تشكل بطولة كــأس العالم  2018لكرة القدم حدثا دعائيا للرئيس
الروسي فالديمير بوتين.
وذكر باخ أن الجانب الرياضي سيكون المحور الرئيسي في البطولة
المقررة من  14يونيو الجاري إلــى  15يوليو المقبل ،معلنا حضوره
للنهائي المقرر في موسكو.
وأضاف "المنتخبات تتصدر المشهد في مثل هذه البطوالت ،وهكذا
سيكون الــوضــع فــي هــذه الـمــرة أيـضــا ،فــالـنــاس أم ــام شــاشــات التلفاز
ال يتابعون كــأس العالم مــن أجــل مشاهدة مــن يجلسون فــي المنصة
الرئيسية ،إنما لمشاهدة من يلعبون كرة القدم على أرض الملعب".
ودار الحديث حول أن الرئيس الروسي بوتين قد يستغل كأس العالم
لتحقيق أهداف سياسية ،من بينها استعراض قوة بالده ،وإعادة تحسين
صورتها بعد االنتقادات التي واجهتها فيما يتعلق بالتدخل في سورية،
وموقفها إزاء شبه جزيرة القرم ،وكذلك في أعقاب فضيحة المنشطات
التي ألقت بظاللها بشكل كبير على الرياضة الروسية وأولمبياد يوتشي
 2014الشتوي.
وجاء حديث باخ خالل تكريمه في مدينة ميونيخ األلمانية على دور
اللجنة األولـمـبـيــة الــدولـيــة فــي تطبيق فـكــرة الــدخــول المشترك لبعثتي
الكوريتين خالل حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ  2018الشتوي في فبراير
الماضي ،وتشكيل منتخب مشترك يمثلهما في هوكي الجليد للسيدات.
(د ب أ)

باخ
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

االنتحار ...مشكلة أميركية
رامبو ...أشطن
الشعراء وألعنهم!

د .نجم عبدالكريم

قدمت الرومانسية إن ـجــازات باهرة
في كل المجاالت اإلبداعية ،وقــد غطت
النصف األول مــن الـقــرن التاسع عشر،
وحولت مبدعيها إلــى نجوم متوهجة
تضيء سماء الثقافة الفرنسية ،فبرزت
أسماء خلدها تاريخ تلك الحقبة :ﭭيكتور
هيغو ،المارتين ،دي موسيه ،دي راﭬال،
شاتوبريان ،قامات طرحت الكثير من
األسئلة المستعصية ،وكانوا يتنافسون
فــي البحث عــن إجــابــات لكل شــيء ،ولم
ي ـت ــرك ــوا ك ــل م ــا ل ــه ع ــاق ــة بــال ـح ـيــاة إال
ٌّ
تناولوه ،كل بأسلوبه اإلبداعي الخاص
به ...من هنا اكتسبت فرنسا ما يميزها
عن سواها بنكهة فلسفية وفنية بوجود
هذه النماذج ،التي جئنا على البعض
ً
منها ،وتحديدا في ميدان الشعر!

• هــذا الـشــاب ال ـقــروي الـشــاذ اقتحم
باريس بموهبة شعرية نادرة وجديدة
وخالقة ،حيث فرضت نفسها على جميع
األسماء الكبيرة في ميدان الشعر...
• رامبو هــذا :لم يكن ســوى شيطان
مريد قد خرج على المجتمع الباريسي
من قعر الجحيم ،ليجعل حياة اإلنسان
الــوحـيــد ال ــذي ارتـبــط بــه ،وهــو الشاعر
ﭬي ــرل ـي ــن ،مـنـســاقــة وراء ه ف ــي مـمــارســة
أقـ ـص ــى أش ـ ـكـ ــال ال ـس ـل ــوك ـي ــات الـ ـش ــاذة
وأحـطـهــا وأسـفـلـهــا ،حتى انتهى األمــر
بڤيرلين أن أطـلــق عليه الــرصــاص في
بلجيكا ،بعد أن تسبب لــه فــي تحطيم
ك ـيــانــه ال ـعــاط ـفــي واالج ـت ـمــاعــي وش ــوه
سـمـعـتــه ،لـكــن الــرصــاصــة أصــاب ـتــه في
قدمه.

• وحين جاء موعد الشاعر رامبو لم
يكن أمــامــه ســوى اخ ـتــراع ،أو اكتشاف
ً
شـ ــيء ج ــدي ــد ال يـشـبــه ف ـيــه أحـ ـ ــدا ممن
سـبـقــوه ،بــل إن ــه ك ــان يسخر لـيــس ،من
ﭭيكتور هيغو فحسب ،إنما من بودليير
الــذي كــان بمنزلة أمير شـعــراء فرنسا،
حيث قال فيهم:
سـ ٌ
ـود بالدمامل ،مـجــدرون ،عيونهم
محاطة بهاالت
خضراء أصابعهم المفتولة متشنجة
على أفخاذهم
وقمة الرأس ملطخة بفظاظات مبهمة
بقع طافحة بالجدران القديمة!!
مثل ٍ
واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــري ـ ــة م ــن
رومانسيتهم فــي الكثير مــن قصائده
قال في إحداها:
زرعوا في غراميات مهتاجة
ه ـي ــاك ـل ـه ــم ال ـع ـج ـي ـب ــة فـ ــي ال ـه ـي ــاك ــل
العظمية السوداء الضخمة
لمقاعدهم وأقــدامـهــم على القضبان
المتسخة
متقاطعة في الصباحات واألمسيات
ومـ ـ ـم ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه فـ ـ ــي ش ـ ـ ـعـ ـ ــراء ف ــرن ـس ــا
ً
الرومانسيين أيضا:
مــا الــذي يمكن أن تفعله فــي باريس
العاهرة
أرواح ـ ـ ـكـ ـ ــم وأجـ ـ ـس ـ ــادك ـ ــم ،س ـمــوم ـكــم
وأسمالكم؟

• تـ ــرك رامـ ـب ــو ف ــرن ـس ــا وان ـت ـق ــل إل ــى
إفريقيا ليمارس أحط المهن وأحقرها...
تــاجــر فــي ال ـســاح ،وتــاجــر فــي الرقيق،
ولكنه لم يتوقف عن الشعر ،فهو يعبر
عن اشمئزازه من الفتيات اإلفريقيات:
ٍآه عشيقاتي الصغيرات
َّ
كم أشمئز منكن!!
ُ
فلتغطين بالخرق القذرة
أثداءكن القبيحة
• و لـمــا ك ــان يلتقي بالمبشرين في
كنائس إفريقيا كان يصب عليهم جام
غضبه وسخريته...
يـسـتـنـشـقــون رائـ ـح ــة ال ـش ـمــع كــأنـهــا
عبق خبز
سعداء ،أذالء ككالب مضروبة
في صلواتهم المضحكة الملماحة

***

قــالــت الـمــراكــز األمـيــركـيــة لمكافحة األم ــراض
والوقاية منها ،الليلة قبل الماضية ،إن معدالت
ً
االنتحار ارتفعت في كل الواليات األميركية تقريبا
من عام  1999إلى  ،2016وإن المعدل زاد بأكثر من
 30في المئة في نصف أنحاء البالد.
وذكـ ــرت "رغ ــم أن الـصـحــة الـنـفـسـيــة هــي التي
يـلـقــى عـلـيـهــا بــال ـلــوم ف ــي حـ ــاالت االن ـت ـح ــار ،في
أحـيــان كثيرة ،فــإن أكثر مــن نصف مــن انتحروا
في  27والية في عام  2015لم تشخص إصابتهم
بمرض نفسي".
وأضافت "بينما معدالت االنتحار زادت بين
مختلف الـفـئــات العمرية فــإن أكـبــر زي ــادة كانت
ً
بين من تتراوح أعمارهم بين  45و 64عاما ،وكان
ً
المعدل األكثر انخفاضا بين من تتراوح أعمارهم
ً
بين  10و 24عاما".
وق ــال ــت آن ش ــوت ـش ــات ،نــائ ـبــة م ــدي ــر ال ـمــراكــز
األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منها" ،إنها
مشكلة وطنية واسعة النطاق يجب أن نستخدم
أساليب شاملة للتعامل معها".
وانتحر نحو  45ألف شخص في  ،2016ليصبح
ً
االنتحار واحدا من بين األسباب الثالثة الرئيسية
للوفاة اآلخذة في الصعود بالواليات المتحدة،
بــاإلضــافــة إل ــى ألــزهــايـمــر ،وج ــرع ــات الـمـخــدرات
الزائدة.

***

بصمة للحياة على سطح المريخ
رصدت وكالة الفضاء األميركية على سطح
ً
المريخ مادة عضوية ،هي األكثر تعقيدا من
كل ما عثر عليه حتى اآلن في هذا الكوكب،
ً
ّ
الذي تتركز الدراسات عليه ،بحثا عن أي أثر
لحياة سابقة فيه.

ً
ّ
وذك ــروا أن مصدر هــذا الغاز غالبا النشاط
البيولوجي.
وانتزع المسبار عينات من صخور عمرها
ثالثة مليارات و 500مليون سنة ،من عمق
 5سنتيمترات من منطقة يسميها العلماء
فوهة غيلُ ،يعتقد أنها كانت بحيرة في ما
مضى قبل أن يجف الماء من سطح المريخ.
وقــالــت جنيفير إيـغـنـبــرود ،الـبــاحـثــة في
مركز غودارد التابع لوكالة الفضاء األميركية،
والمشرفة على الدراسة "إنه ّ
تقدم علمي كبير،
ألن هذا يعني أن المادة العضوية محفوظة
في البيئة القاسية لكوكب المريخ".
وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية أمس
"مــن الممكن أن نعثر على أشـيــاء محفوظة
يمكن أن تحمل بصمة الحياة".
وهبط "كوريوسيتي" على سطح المريخ
في عام  ،2012وبدأ في عام  2014يعثر على
آثار مواد عضوية بكميات ضئيلة.
ل ـكــن هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ت ـظـهــر وج ـ ــود تـنــوع
وتعقيد في المادة العضوية في الرسوبيات،
ً
وفقا لسانجيف غوبتا أستاذ علوم األرض
في جامعة "إمبريال كولدج" في لندن.
(أ ف ب)

وي ـع ــود ال ـف ـضــل ف ــي ه ــذا االك ـت ـش ــاف إلــى
ال ـم ـس ـبــار األم ـي ــرك ــي "ك ــوري ــوس ـي ـت ــي" ،ال ــذي
يجوب سطح المريخ منذ  6سنوات.
ً ّ
ورصــد العلماء أيـضــا أدل ــة على تغيرات
م ــوس ـم ـي ــة ف ـ ــي انـ ـبـ ـع ــاث ــات غـ ـ ــاز ال ـم ـي ـث ــان،

***

• بعد أن الحقه الفشل تلو الفشل في
إفريقيا ،وتناوشته األمراض حط رحاله
في مدينة عــدن ،حيث مكث فيها بضع
سنوات قبل أن يشتد عليه المرض ،فعاد
إلى فرنسا ليموت في أحد مستشفيات
مدينة مارسيليا.
• رغم أن قائمة شعراء فرنسا العظام
طويلة ،فــإن الكثير من النقاد يــرون أن
رام ـب ــو أع ـظ ــم ش ــاع ـ ٍـر ش ـي ـطــان أنـجـبـتــه
فرنسا!

***

اإلعدام لمعذب ابن صديقته
حـكــم عـلــى أم ـيــركــي ب ــاإلع ــدام ،بـعــد إدان ـت ــه بتهمة
تعذيب ابن صديقته البالغ  8سنوات من خالل ضربه،
وتجويعه ،وإرغامه على النوم في خزانة حتى وفاته
عام .2013
وحكم على والدة الطفل بيرل فرنانديس بالسجن
مدى الحياة ،لدورها في وفاة الطفل غابرييل.
وعـنــد الـنـطــق بالحكم عـلــى فــرنــانــديــس واي ـســورو
أغيريه ،وصف القاضي جورج لوميلي من المحكمة
العليا في لوس أنجلس تصرفهما بأنه "شيطاني".
وأوقف االثنان في  ،2013بعدما استدعيت أجهزة

نهاية «الجحيم» هبوط اضطراري

الطوارئ إلى منزلهما في بالمدايل شمال شرق لوس
ً
أنجلس ،حيث وجدت غابرييل فاقدا للوعي مع كسر
في الجمجمة وفي األضلع ،وشظايا بارود بين رجليه،
وتوفي بعد يومين على ذلك.
وقال المدعون العامون خالل محاكمة أغيريه ،العام
ً
الماضي ،إن المتهم البالغ  37عاما عذب الطفل ،ألنه
كان يظن أنه مثلي الجنس ،وأرغمه على تناول البراز
ً
والنوم مكمما في خزانة.
(أ ف ب)

ذك ـ ـ ــر تـ ـق ــري ــر إخ ـ ـ ـبـ ـ ــاري أم ــس
أن ط ـ ــائ ـ ــرة أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ه ـب ـطــت
ً
اضـطــراريــا أثـنــاء رحـلــة داخلية،
بعد أن هددت راكبة بقتل غيرها
من المسافرين على متن الطائرة.
وهبطت طائرة تابعة لخطوط
ف ـي ــرغ ــن أس ـت ــرال ـي ــا ال ـج ــوي ــة فــي
أدياليد ،بينما كانت في طريقها
من ملبورن إلى بيرث الليلة قبل
الـمــاضـيــة ،بـعــد أن ب ــدأت ام ــرأة

ت ـصــرخ وت ـطــالــب ب ــال ـخ ــروج من
ال ـطــائــرة ،وهـ ــددت بقتل الــركــاب
إذا لم تتوقف الطائرة ،حسب ما
أفادت هيئة اإلذاعة األسترالية.
وصعد  5من عناصر الشرطة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة فـ ـ ــي أديـ ـ ــايـ ـ ــد،
واق ـتــادوا الـمــرأة خــارج الطائرة.
وعندما وصلت الطائرة بعد أربع
ساعات عن موعدها في بيرث في
وقت مبكر أمس ،قال أحد الركاب

لـ"إيه بي سي" ،إن "الرحلة جحيم".
وجـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ب ـ ـعـ ــد ح ـكــم
ً
بالسجن مدة  12عاما صدر في
محكمة ملبورن أمس األول على
رج ـ ــل س ــري ــان ـك ــي ت ـم ــت إدانـ ـت ــه
بــا لـتـهــد يــد بتفجير قنبلة أ ثـنــاء
رحلة الخطوط الجوية الماليزية
مــن ملبورن إلــى كوااللمبور في
مايو الماضي.
(د ب أ)

الجنازة حارة والموتى ...نحل

امرأة وعجوز ...يا ثور!
نطح ثــور أميركي (بـيـســون) ام ــرأة فــي منتزه
يلوستون الوطني األميركي ،بعدما كانت على
مسافة أمتار قليلة منه ،وفق ما أوضح المشرفون
على المنتزه.
ً
وك ــان ــت ك ـي ــم ه ــان ـك ــوك ( 59عـ ــامـ ــا) ت ـ ــزور مــع
مجموعة من السياح المنتزه الشهير الواقع في
والي ــات وايــومـيـنــغ ومــونـتــانــا وإي ــداه ــو (غ ــرب)،
عندما اقتربت مــن البيسون ،الــذي كــان بجانب
أحد الدروب.
وجــاء في بيان صــادر عن المنتزه الليلة قبل
الماضية "عندما عبر الثور الدرب حصلت له حالة
هياج ،وهجم على الجموع ،ونطح كيم هانكوك،
وابتعد عن المكان بعدها".
ونقلت المصابة إلى مستشفى في مونتانا ،إال
أن حياتها ليست في خطر.
وهــذا ثاني هجوم من هذا النوع يسجل هذه
السنة ،ففي األول من مايو الماضي أصيبت امرأة
فــي الـثــانـيــة والسبعين ب ـجــروح طفيفة ،عندما
ً
وج ــدت نفسها وج ـهــا لــوجــه مــع بـيـســون خــال
سيرها في المنتزه.
(أ ف ب)

وفيات
يوسف إبراهيم سليمان
الفصام

ثفنان عيد ثفنان العجمي

ً
 97ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ف ــي الـمـقـبــرة
فقط ،ت51509581 :

عباس عبدالله فرج الخضيري

ً
 48ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
ال ــرم ـي ـث ـي ــة ،ق 6ش ـ ــارع ح ـ ــراء،
ج ،65م ،12حسينية دار اإلمام
الحسن ،النساء :الجابرية ،ق،12
ش ،5م ،36حسينية البتول ،ت:
66976671 ،94929234

خولة إسماعيل القيسي

أقـ ــام م ــرب ــون ون ـش ـطــاء م ــداف ـع ــون عن
البيئة جنازة رمزية للنحل في باريس،
ً
أم ــس األول ،اح ـت ـجــاجــا عـلــى اسـتـخــدام
الـمـبـيــدات الـحـشــريــة الـتــي يـقــولــون إنها
تقتل هــذه الحشرات الـضــروريــة للنظام
البيئي.
ورقد بعض المحتجين ،الذين ارتدوا
أقنعة ومالبس مربي النحل ،بال حراك في
توابيت ،بينما وقــف آخــرون وقــد أحنوا
ً
رؤوسـ ـه ــم احـ ـت ــرام ــا ،وع ــزف ــت مــوسـيـقــى

ال ـب ــوق خ ــال ال ـمــراســم ال ـتــي أقـيـمــت في
حديقة قرب متحف ليزانفاليد.
ويقول نشطاء مدافعون عن البيئة ،إن
استخدام مجموعة المبيدات الحشرية،
التي تعتمد في تركيبها الكيميائي على
النيكوتين ،د مــر مستعمرات النحل في
غرب أوروبا.
ودعا مربو النحل في فرنسا الحكومة
إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية
مصدر رزقهم.

وق ــال نــاشــط "الـحــديــث ي ــدور عــن هــذا
ً
األمــر منذ نحو  20عــامــا ،ولــم يتخذ أي
إجراء حياله".
وقال آخر "ستكون هناك ضربة كبيرة
ً
خالل فترة قصيرة جدا".
وأيـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ــاتـ ـح ــاد
ً
ً
األوروب ـ ـ ـ ــي ،أمـ ــس األول ،حـ ـظ ــرا جــزئ ـيــا
ع ـلــى ثــاثــة م ــن ال ـم ـب ـيــدات ال ـتــي تعتمد
على النيكوتين فــي تركيبها قــا ئـلــة ،إن
"المفوضية األوروبية كانت محقة حين
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ً
 75عاما ،شيعت ،الرجال :بيان،
ق ،13ال ـ ـشـ ــارع الـ ـث ــال ــث ،م،14
ال ـن ـســاء :ال ـس ــام ،ق ،5ش،507
م ،41ت25211453 ،96666717 :

عبدالله فالح العبيد العجمي

ً
 84ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
أبــوحـلـيـفــة ،ق ،2ش ــارع محمد
عبدالمحسن الدعيج ،م ،34ت:
55557676

محمد عبدالرحمن جوهر سالم

ً
 46ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
الـجــابــريــة ،حسينية الـبـلــوش،
ال ـ ـن ـ ـس ـ ــاء :شـ ـ ـ ـ ــرق األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي،
ق ،2ش ،4م ،68م ـقــا بــل ا لـبـنــك
ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ،ت،94440565 :
50931711

مواعيد الصالة
ق ـيــدت اسـتـخــدامـهــا ع ــام  2013لحماية
النحل".
وتعني القيود أنه ال يمكن استخدامها
مع الذرة وبذور اللفت.
وتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــادل شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ل ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــات
الـمـحــاصـيــل بــأنــه ال تــوجــد أدل ــة عملية
تـسـمــح بــإل ـقــاء ال ـل ــوم ف ــي ت ــراج ــع أع ــداد
النحل على مستوى العالم على المبيدات
المعتمدة على النيكوتين وحدها.
(رويترز)

ً
 78عاما ،شيع ،الرجال :ضاحية
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ،ق ،3ش بن
عباس ،م ،27النساء :الروضة،
ق ،4ش أبــومــوســى األش ـعــري،
م ،15ت51151000 ،66649514 :

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى

43

الشروق

04:48

الصغرى

28

الظهر

11:47

أعلى مد

ً
 08:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 07:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:46

ً
أدنى جزر  01:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:18

 02:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:
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للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

