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األمير يحضر قمة دعم األردن

الثانية

اجتماع مكة يعقد بدعوة من الملك سلمان بعد مشاورات رباعية شملت الكويت
● إردوغان لعبدالله الثاني :حريصون على «وحدة صف المملكة»
ُ َ
مع بدء عودة الهدوء إلى األردن ،تعقد اليوم في
مكة المكرمة ،قمة رباعية تضم األردن والكويت
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ي ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا سـمــو
أمير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ،فــي محاولة
لمساعدة َع ّمان على تجاوز األزمــة االقتصادية
التي تمر بها.
وق ــال الــديــوان األم ـيــري ،فــي بـيــان ،إن صاحب
السمو سـيـغــادر الـيــوم إلــى السعودية لحضور
القمة.
وكان الديوان الملكي السعودي ،أعلن ،في بيان
مساء أمــس األول ،أن خــادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،أجرى اتصاالت مع
سمو أمير البالد ،إلى جانب ملك األردن عبدالله
الثاني ،وولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة في اإلمــارات الشيخ محمد بن
زايد.
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان أن ــه «ت ــم االتـ ـف ــاق خ ــال هــذه
االتصاالت على عقد اجتماع يضم الدول األربع
في مكة المكرمة (اليوم) ،لمناقشة سبل دعم األردن
للخروج من أزمته االقتصادية».
وكانت «الجريدة» نشرت ،على صفحتها األولى
ب ـعــدد أم ــس األول ،أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أج ــرت
نقاشات مستفيضة ،لبحث كيفية مساعدة األردن
على الخروج من أزمته االقتصادية واالجتماعية

اقتصاديات

صندوق ثروة ًاالستثماري
األفضل محليا منذ بداية
العام بعائد %13.09
12

ال ـض ــاغ ـط ــة ،ل ـم ـنــع أي ت ــوظ ـي ــف س ـي ــاس ــي لـتـلــك
االح ـت ـجــاجــات ،م ــن أط ـ ــراف إقـلـيـمـيــة أو ت ـيــارات
إسالمية.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن واش ـن ـطــن نـبـهــت دول
المنطقة إل ــى ض ــرورة إع ــادة ال ـحــوار مــع األردن
للوصول إلى تفاهمات تجنبه الهزات ،إلى حين
استقرار األوضاع في اإلقليم وحل أزمة الالجئين
على أراضيه وإبعاد الخطر األمني الذي يستنزف
موارد البالد.
في سياق متصل ،أجرى الرئيس التركي رجب
ً
طيب إردوغان ،اتصاال بالعاهل األردني أمس ،أكد
خالله أن «بالده تولي أهمية كبيرة لوحدة الصف
األردني وازدهاره االقتصادي».
وذك ــرت وكــالــة «األن ــاض ــول» الـتــركـيــة الممولة
من الحكومة ،أن «إردوغان تمنى النجاح لرئيس
الوزراء المكلف عمر الرزاز ،في تشكيل حكومته
الجديدة» ،مضيفة أن الجانبين أكدا «عزمهما على
تعزيز العالقات الثنائية».
وشهد األردن احتجاجات شعبية ضد مشروع
ق ــان ــون ض ــري ـب ــة ال ــدخ ــل ال ـ ــذي ي ـن ــص ع ـل ــى زيـ ــادة
االقتطاعات الضريبية من دخول المواطنين ،وأدت
هذه االحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي،
وتكليف الــرزاز ،الذي تعهد بسحب مشروع قانون
ضريبة الدخل ،مما أدى إلى نزع فتيل األزمة.

ناصر الصباح يعرض دور
الكويت في مساعدة الدول
ضد اإلرهاب

سيارات

٢٥

هنأ ولي العهد األردني األمير الحسين والده الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد جلوسه التاسع عشر
ً
ً
على العرش الذي وافق أمس .ونشر األمیر الحسین صورة تجمعه بوالده وهما يرتديان زيا عسكريا،
ً
ً
ً
عبر حسابه في "إنستغرام" ،وعلق عليها" :في عید جلوسك سیدي نحن جمیعا جندك ،ونقف معا كتفا
بكتف لنحمي الوطن ،حفظ الله األردن بعز وشموخ".

مسك وعنبر

شركة « »izo&mتبرم
االحتياطي العام ً
«الشال» :تآكل ً
«شمال الزور»
ليس عذرا للتوسع عقدا مع ً
في االقتراض  13مدته  40عاما
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«بيان» :على الحكومة تفعيل
دور المحفظة الوطنية لدعم ٢٨
البورصة وسيولتها
15

البيت األبيض :اجتماع كوشنر
وسفير الكويت لم يشهد أي توتر

حفظ بالغات تأخير تقديم
«إقرارات الذمة» لـ «نزاهة»

● «العالقة مع ًالكويت قوية ومبنية على األهداف المشتركة»
ّ
● أجريا «نقاشا بناء» حول السالم والتحركات بمجلس األمن

قدمت إلى النيابة بعد فوات الميعاد

أكـ ــد ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض أمـ ــس أن
ً
اللقاء الذي ُع ِقد أخيرا بين سفير
دول ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،لـ ـ ــدى الـ ــواليـ ــات
المتحدة الشيخ سالم العبدالله،
ـس األم ـي ــرك ــي،
وم ـس ـت ـش ــار ال ــرئ ـي ـ ّ
غاريد كوشنر ،كان بناء ولم يشهد
أي توتر.
وقال نائب الناطق باسم البيت
األب ـي ــض راج ش ــاه ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
«الجانبين ناقشا عملية السالم في
الشرق األوسط والتحركات داخل
ً
مـجـلــس األم ـ ــن» ،مــوض ـحــا أنهما
«أجريا مناقشة صريحة وبناءة».

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن
تــربـطـهـمــا عــاقــة قــويــة مبنية
عـ ـ ـل ـ ــى االح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرام ال ـ ـم ـ ـت ـ ـبـ ــادل
واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ً
ال ـم ـش ـت ــرك ـ ُـة» ،واص ـ ـفـ ــا ت ـقــاريــر
ص ـحــاف ـيــة ن ـق ـلــت ع ــن م ـســؤول
أم ـي ــرك ــي ،ل ــم تــذكــر اس ـم ــه ،بــأن
ً
اجتماعهما كان متوترا بأنها
«غير صحيحة».
و كـ ــا نـ ــت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الكويتية أكدت ،في وقت سابق،
ً
أن «مـ ـ ــا تـ ــم نـ ـش ــره أخـ ـ ـي ـ ــرا عــن
عـ ـب ــارات تــوحــي ب ـعــدم ارت ـيــاح

●

اإلدارة األ م ـ ـيـ ــر ك ـ ـيـ ــة ل ـم ــو ق ــف
الكويت في مجلس األمن حيال
بعض القضايا المطروحة على
ا لـمـجـلــس ،ال يعبر عــن طبيعة
وعمق عــاقــات البلدين ومــدى
التنسيق بينهما ،باعتبارهما
ض ـم ــن ت ـح ــال ــف اس ـتــرات ـي ـجــي،
وتربطهما شراكة استراتيجية
ً
ع ـلــى ك ــل ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،فـضــا
عن التشاور القائم بينهما في
اإلطار األممي».

ً
الكويت األولى إقليميا على مؤشر السالم
حلت الكويت في المرتبة األولى بمنطقة الشرق
ً
األوسط وشمال إفريقيا ،وبالمركز الـ 42عالميا ،في
مؤشر السالم العالمي لعام .2018
وبحسب «مؤشر السالم العالمي» ،الذي يصدره
معهد االقتصاد والـســام ،ومقره أستراليا ،جاء ت
ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة ثانيا بمنطقة الشرق
ّ
ً
األوسط وشمال إفريقيا ،والـ 45عالميا ،في حين حلت
ً
قطر بالمركز الثالث بالمنطقة نفسها ،والـ 56عالميا.
ً
وجاءت أيسلندا في المركز األول عالميا ،لتصبح
ً
أكثر دول العالم ســامــا فــي المؤشر رقــم  ،12الــذي

ترامب يفرض أجندته في G7
ويدعو إلعادة روسيا
٣٠

لقطة تذكارية لقادة مجموعة السبع في كندا أمس األول (أ ف ب)

ً
يـصــدره المعهد سـنــويــا ،ثــم نيوزيلندا ،والنمسا،
والبرتغال ،والدنمارك ،وكندا ،والتشيك ،وسنغافورة،
واليابان ،وأيرلندا.
وظـلــت منطقة الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا
«أقل منطقة سلمية» في العالم ،رغم تحسن «طفيف»،
بحسب تقرير مؤشر السالم للعام الحالي.
ويعتمد مؤشر السالم على ثالثة معايير في عمله،
هي :مستوى األمن والسالمة في المجتمع ،ومستوى
الـصــراع الداخلي والعالمي ،ودرجــة «العسكرة» أو
القوة العسكرية.

الصدر يدعو
إلى نزع السالح
ً
بدءا من تياره
فــي خـطــوة تستهدف تخفيف
حدة التوترات بينه وبين الحكومة،
بعد يومين فقط من انفجار مخزن
للذخيرة في معقله بمدينة الصدر
ف ــي بـ ـغ ــداد م ـمــا أدى إلـ ــى سـقــوط
ً
 20قتيال ،دعــا رجــل الدين مقتدى
الصدر إلى حملةٍ لنزع السالح في
جميع أنحاء العراق بعد عطلة عيد
ً
الفطر ،معلنا أن معقله سيكون أول
منطقة منزوعة السالح.
وأكد الصدر ضرورة شمول هذه
الحملة كل الجماعات المسلحة ،في
حين حذر من أن تستهدف أتباعه
ً
ف ـق ــط ،م ــؤك ــدا أن مـعـقـلــه سـيـكــون
ً
خاليا من السالح في وقــت الحق
من الشهر الجاري.
02

كاديالك  CT6الجديدة
فخامة تتحدث

حسين العبدالله

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن النيابة العامة قررت حفظ
ً
ً
 30بالغا مقدما إليها من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحق
عدد من القياديين المتأخرين عن تقديم إقــرارات ذممهم المالية في
ً
المواعيد التي حددها القانون ،مبينة أن هناك أكثر من  46بالغا في
طريقها إلى الحفظ ،في موازاة إحالة  6فقط إلى المحاكم.
وأرجـعــت الـمـصــادر أسـبــاب حفظ تلك الـبــاغــات ،ســواء المتعلقة
ً
باإلقرار األول بعد التعيين ،أو األخير بعد ترك الوظيفة خالل  90يوما،
ً
إلى أن المشكو بحقهم قدموا إقراراتهم إلى النيابة ،فضال عما يفيد
بإيداعها لدى الهيئة بعد الموعد المحدد لها.
وبينت أن النيابة ترى أن الغاية من تقديم البالغات حض القياديين
ً
ً
النيابة
على تقديم إقراراتهم ،وهو ما تم فعال ،مع تقديمهم إشعارا إلى ُ
باإليداع ،الفتة إلى أن هذا اإليداع سيتم حفظه لدى الهيئة ،وإذا قدم
بالغ ضد قيادي فسيتم فتحه.
معرفتهم
بعدم
تأخرهم
برروا
بحقهم
ولفتت إلى أن المشكو
02

رانيا فريد شوقي :ال أجسد
شخصية سعاد حسني
في «عوالم خفية»

رياضة

31
كاظمة يرد على تقرير
ةديرجلا .بسرد تاريخي

ةديرجلا
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ناصر الصباح يعرض دور الكويت في مساعدة الدول ضد اإلرهاب
التقى وزراء دفاع قطر وأميركا وبريطانيا واألمين العام لـ «الناتو»
قـ ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح ,خــال
م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء
ال ـ ــدف ـ ــاع ب ـ ــال ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء فــي
الـتـحــالــف ال ــدول ــي ،لـمـحــاربــة ما
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية
«داع ـ ـ ــش» ف ــي م ـقــر ح ـلــف شـمــال
األطلسي (ناتو) ببروكسل مساء
أمـ ـ ــس األول ,ورق ـ ـ ــة إي ـضــاح ـيــة
تبين دور الكويت في تقديم كل
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـلــدول
المتضررة من جــراء التنظيمات
اإلرهابية.
وجاءت مشاركة النائب األول
فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ض ـم ــن ال ـج ـه ــود
ال ــدول ـي ــة ف ــي مـكــافـحــة «داع ـ ــش»،
ً
وتأكيدا على توجيهات القيادة
السياسية وحرصها على العمل
الـمـشـتــرك مــع المجتمع الــدولــي
لمكافحة اإلرهـ ــاب ،والمحافظة
على األمن واالستقرار العالمي.
ون ــاق ــش االجـ ـتـ ـم ــاع مــراج ـعــة
خريطة الطريق بشأن الجماعات
ً
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ،وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـم ـت ـغ ـي ــرات

 ...ومع وزير الدفاع القطري

النائب األول مشاركا في إجتماع دول التحالف ضد «داعش» في بروكسل
ال ـم ــوق ــف وال ـم ـع ـط ـيــات الـحــالـيــة
لتحقيق التأثير المطلوب على
أرض ال ــواق ــع ع ـلــى ك ــل الـصـعــد،
خصوصا بعد ما حققه التحالف
الـ ــدولـ ــي م ــن ن ـج ــاح ف ــي حـمـلـتــه
العسكرية والتي أدت إلى انحسار
كبير للتنظيمات اإلرهابية وعلى
رأس ـ ـهـ ــا «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،والـ ـ ـ ــذي ك ــان

نتيجة الستثمار التعاون الدولي
المشترك في مواجهة التحديات،
وا لـخـطــر المتنامي للتنظيمات
اإلرهابية المتطرفة.
وأثنى وزيــر الدفاع األميركي
ج ـ ـي ـ ـمـ ــس م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى دور
ال ـكــويــت ف ــي اس ـت ـضــافــة مــؤتـمــر
«إع ـ ــادة إع ـمــار ال ـع ــراق ال ــدول ــي».

كما تم االتفاق على ايديولوجية
ل ـم ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـت ـط ــرف
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــري ،ل ـ ـل ـ ـحـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـخـ ـط ــر
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــامـ ــي م ـ ـ ــن ال ـتـ ـنـ ـظ ـي ـم ــات
اإلرهابية ،والمحافظة على األمن
واالستقرار العالمي.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
ً
استقبل الـنــائــب األول ع ــددا من

وزراء الدفاع في الــدول األعضاء
فــي الـتـحــالــف ال ــدول ــي لـمـحــاربــة
«داعش» ،حيث استقبل ،كل على
حدة ،وزير الدولة لشؤون الدفاع
ال ـق ـطــري خــالــد ال ـع ـط ـيــة ،ووزي ــر
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي وزيـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الدفاع البريطاني جافين
ويـ ـلـ ـي ــامـ ـس ــون ،واألمـ ـ ـي ـ ــن ال ـع ــام

الصين والكويت تبحثان التعاون في «الحرير» و«الجزر»
حيات :نرحب بالرغبة الصينية في المشاركة بمشروعاتنا العمالقة
بحث الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير
مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
فـيـصــل ال ـمــدلــج ،وال ــوف ــد ال ـمــرافــق لــه إلــى
الـصـيــن م ــع ع ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن ،سبل
تعزيز التعاون االقتصادي واالستراتيجي
بين البلدين.
وقال سفير الكويت لدى الصين سميح
ح ـي ــات ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ«ك ــون ــا» ،أمـ ــس ،إن
«ال ــوف ــد الـكــويـتــي عـقــد مـبــاحـثــات م ــع كل
م ــن نــائــب رئ ـيــس ب ـنــك الـتـنـمـيــة الــوطـنــي
الحكومي في الصين الوزير ما سيي لي،
والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال
افريقيا في وزارة التجارة الصينية جان
وييه».
وأش ــار إل ــى أن الــوفــد الـكــويـتــي يبحث

منذ أيام مع كبار المسؤولين في الصين
المستجدات والدراسات المتعلقة بخطة
التنمية في الكويت ،وسبل المساهمة في
إح ـيــاء طــريــق الـحــريــر الـقــديــم عـبــر انـشــاء
م ـش ــروع ــات اسـتــراتـيـجـيــة مـنـهــا «مــديـنــة
ال ـحــريــر وضــواح ـي ـهــا» ،و»ت ـطــويــر الـجــزر
الكويتية الخمس».
وأضاف أن الجهات الحكومية الصينية،
التي اجتمع معها الوفد ،تضمنت مجلس
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـت ـن ـم ـيــة واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وم ـع ـهــد
التخطيط الـمــدنــي الـصـيـنــي ،والجمعية
ال ـص ـي ـن ـي ــة ل ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة ،وش ــرك ــة
المواصالت الحكومية الصينية ،والهيئات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـع ـن ـيــة بــال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
والمشاريع العمالقة.

المشاركون في االجتماع الكويتي  -الصيني
وأوضح السفير حيات أن توفر الرغبة
ل ـ ــدى ال ـج ــان ــب ال ـص ـي ـن ــي ف ــي ال ـم ـش ــاركــة
بمشروعات عمالقة في البالد أمر مرحب
بــه بعمق مــن الـقـيــادة السياسية العليا،

وي ـت ــواف ــق ت ـمــامــا ورؤي ـ ــة (ك ــوي ــت جــديــدة
 )2035ومبادرة (الحزام والطريق) ،إلعادة
إحياء طريق الحرير.
وبين أن توجيهات القيادة السياسية

ال ـع ـل ـيــا ت ــرك ــز ف ــي مـجـمـلـهــا ع ـلــى أهـمـيــة
المساعي القائمة في العديد من مجاالت
تـعــزيــز الـصــداقــة وال ـت ـعــاون بـيــن البلدين
الصديقين.

لحلف الناتو ينس شتولتنبرغ،
وت ـ ــم خ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات م ـنــاق ـشــة
األمور والمواضيع ذات االهتمام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،الس ـي ـم ــا الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ـج ــوان ــب ال ـع ـس ـكــريــة ،وسـبــل
تطويرها وتعزيزها بين الكويت
والدول األخرى.
وأكد الشيخ ناصر أن مثل هذه

االجـتـمــاعــات تــأتــي ضـمــن أوجــه
ال ـت ـعــاون ال ـم ـش ـتــرك ،والتنسيق
العسكري لـلــوصــول إلــى الهدف
المنشود ،وهو تحقيق التعاون.

ً
«الهالل األحمر» 90 :متطوعا
لتنظيم «القيام» في المسجد الكبير
قال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهالل األحمر
الكويتي د .مساعد العنزي إن  90متطوعا ومتطوعة يشاركون
في تنظيم صالة القيام بالمسجد الكبير خالل العشر األواخر،
وتقديم الخدمات للمصلين.
واض ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـن ــزي ،ف ــي ت ـص ــري ــح لـ ــ«ك ــون ــا» ام ـ ــس ،أن ه ــؤالء
المتطوعين يساهمون في االسعافات األولية ومساعدة المصلين،
السيما فئة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.
وأكد أن متطوعي الجمعية لن يتوانوا في تلبية نداء الواجب
واالنسانية لخدمة مصلي القيام في مسجد الدولة الكبير ،مبينا
أنهم بذلوا جهودا كبيرة في ذلك بالتنسيق مع وزارة األوقاف
وإدارتي الطوارئ الطبية والمسجد الكبير والهيئات المعنية.
وذكر أن هناك كتيبات إرشادية وزعت على المتطوعين بعد
التحاقهم بــدورة تنشيطية حــول اإلسعافات االولـيــة ،وتلقيهم
التعليمات الخاصة بكيفية تقديم الخدمات االنسانية للمصلين،
الفتا الــى أنــه تم أيضا توزيع المهام على متطوعي الجمعية،
وأوضح أنهم يجتمعون يوميا للوقوف على آخر المستجدات،
وتصحيح أي أمر يطرأ وطريقة التعامل معه.

«األشغال» :تجديد البنية التحتية باألندلس

العنزي :استبدال شبكة الصرف المتهالكة بشبكة جديدة
●

سيد القصاص

ش ــدد الــوكـيــل الـمـســاعــد لـقـطــاع الهندسة
الصحية بوزارة األشغال العامة عبدالمحسن
ال ـع ـنــزي ع ـلــى ح ــرص ال ـق ـطــاع ع ـلــى مـتــابـعــة
وتنفيذ مشاريعه ا لـجــار يــة و حــث العاملين
فيها على تسريع و تـيــرة العمل لالستفادة
الـقـصــوى منها فــي تحديث وتـطــويــر شبكة
الصرف الصحي ،وتحقيق األهداف المرجوة
مــن بــرنــامــج تـجــديــد شـبـكــات ال ــذي يتضمن
تحسين مــادة االنابيب وخصائص التدفق
واالن ـس ـيــاب ـيــة وإزال ـ ــة االن ـ ـسـ ــدادات ومـشــاكــل
الرائحة وترشيد وتقليل عدد محطات الرفع.
وق ـ ــال ال ـع ـن ــزي ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ان
القطاع ممثل في إدارة التنفيذ ينفذ حاليا

مـ ـش ــروع أعـ ـم ــال ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة الـمــرحـلــة
الخامسة عـشــرة وال ــذي يتضمن مشروعين
لـتـجــديــد شـبـكــات ال ـصــرف الـصـحــي ،مشيرا
إلــى أن الـمـشــروع األول فــي منطقة االنــدلــس
بكلفة اجمالية  ١٩.٣٠٨مليون دينار قيمة عقد
التنفيذ أما المشروع الثاني لتجديد شبكات
الصرف الصحي في منطقتي غرناطة وصباح
الناصر فبقيمة اجمالية  ١٣.٧٨٩مليون دينار،
مشيرا إلى أن المشروع من أهم المشاريع التي
ينفذها القطاع والذي يسهم في توفير شبكة
صرف صحي حديثة ومتطورة تعمل بكفاءة
 ٥٠عاما على األقل.
وأوضــح العنزي أن مشروع أعمال البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي مـنـطـقــة األن ــدل ــس ي ـه ــدف إلــى
استبدال شبكة ا لـصــرف الصحي بالمنطقة

خاصة االجزاء المتهالكة بشبكة جديدة ذات
مــواصـفــات عالمية وان ـشــاء مناهيل جديدة
يبلغ اط ــوال الـخـطــوط قــرابــة ( ٨١ك ــم) وعــدد
مـنــاهـيــل (  ٢٧٠٠م ـن ـهــول) إض ــاف ــة لتحسين
كفاء ة الطرق وشبكة صــرف االمـطــار وانــارة
الشوارع والهاتف أما مشروع تجديد البنية
التحتية في منطقتي غرناطة وصباح الناصر
فـيـهــدف أيـضــا إل ــى اسـتـبــدال شبكة الـصــرف
الصحي بشبكة جديدة ذات مواصفات عالمية
وانشاء مناهيل جديدة تبلغ اطوال الخطوط
قرابة ( )٣٩كم ،وعدد المناهيل ( ١٤٥٠منهوال)،
إضافة إلى تحسين كفاء الطرق وشبكة صرف
االمطار وانارة الشوارع والهاتف.

«اإلعاقة» 8.2 :ماليين دينار مخصصات خالل مايو

الخضر 346 :حالة تقاعد لذوي اإلعاقة والمكلفين بالرعاية
●

جورج عاطف

كشفت مديرة إدارة الخدمات
الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي
اإلعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة ه ـ ــدي ـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر ،أن
«إجـمــالــي المخصصات المالية
التي صرفتها الهيئة للمعاقين
المستحقين ،خ ــال شـهــر مايو
الماضي ،بلغت نحو  8.2ماليين
دينار».
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،ف ــي
تـصــريــح أم ــس ،أن «مخصصات
المساعدات االجتماعية للمعاقين
دون ال ـ ـ  21س ـنــة بـلـغــت 577 .3

ماليين دينار ،وصرفت لـ 15469
حــالــة» ،مشيرة إلــى أن «إجمالي
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـب ــدل
السائق أو الـخــادم بلغت 3.444
ماليين دينار ،وصرفت لـ 26822
حالة ،أما مخصصات من ترعى
م ـع ــاق ــا ب ـل ـغ ــت  1.174م ـل ـيــونــا،
وصرفت لـ  3917حالة ،فضال عن
مخصصات رواتــب مــن هــم فوق
 21سنة».

 346حالة تقاعد
من جهة أخرى ،أعلنت الخضر
أن «إجمالي الحاالت التي حصلت

حفظ بالغات تأخير تقديم...

ً
مواعيد تقديم اإلقرارات ،خصوصا من تركوا الخدمة ،األمر الذي دعا
النيابة إلى مطالبة «نزاهة» بإبالغ التأمينات عدم إنهاء خدمات أي
ً
قيادي إال بعد تلقيها إشعارا من هيئة مكافحة الفساد بوصول إقراره
ً
األخير ،تجنبا للمساءلة الجزائية.

الصدر يدعو إلى نزع السالح بدءًا...
وقال الصدر ألنصاره في بيان« :على الجميع إطاعة األوامر ،وعدم عرقلة
هذا المشروع ،وتسليم السالح من دون أي نقاش ،ألن دماء العراقيين أغلى
ً
من أي شيء آخر عندنا» .وأصــدرت وزارة الداخلية بيانا أعربت فيه عن
شكرها للصدر وبيانه ،مشيرة إلى أنها تدرك أن األمن مسؤولية تضامنية
ً
الجميع بــدء ا من المواطن البسيط إلى مختلف
مشتركة تقع على عاتق
ُ
ً
فعاليات المجتمع وأحزابه .وقتل ما ال يقل عن  20شخصا ،كما أصيب
أكثر من  ،90نتيجة لتفجير مخزن للذخيرة في مدينة الصدر بعد ساعات

على كتاب تقاعد من ذوي اإلعاقة
بلغ  101حــالــة خــال مــايــو ،كما
بلغت حــاالت التقاعد للمكلفين
بالرعاية  245حالة» ،مشيرة إلى
أن «ع ــدد اإلج ـ ــازات الـتــي منحت
لمرافقة مريض بلغت  32حالة،
كـمــا مـنـحــت الـمـنـحــة اإلسـكــانـيــة
لـ  627معاقا ،والقرض االجتماعي
ل ـ  9معاقين ،والــرعــايــة السكنية
ً
لـ  20معاقا».
وذك ـ ـ ــرت أنـ ــه «وفـ ـق ــا ل ـل ـقــانــون
ر قـ ـ ــم  8ل ـس ـن ــة  ،2010ا ل ـ ـصـ ــادر
ب ـش ــأن ح ـق ــوق األشـ ـخ ــاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،يستحق
ال ـ ـمـ ــؤمـ ــن ع ـل ـي ــه أو ال ـم ـس ـت ـف ـيــد

ً
المكلف قانونا برعاية معاق ذي
ً
إعاقة شديدة أو متوسطة معاشا
ً
تقاعديا يعادل  100في المئة من
الـمــرتــب إذا بـلـغــت م ــدة الـخــدمــة
المحسوبة في المعاش  20سنة
للذكور و 15لإلناث».
يــذكــر أن «ثـمــة  2225مواطنة
من العامالت في وزارات وهيئات
ومؤسسات الدولة كافة ،حصلن
على كتاب «مكلف برعاية معاق»
م ــن ال ـه ـي ـئــة خـ ــال  ،2017حيث
يـحــق لـهــن بـمــوجــب ه ــذا الكتاب
التقاعد عن العمل في سن مبكرة،
ألنهن يرعين معاقا ،ســواء كان
زوجا أو ابنا أو أبا أو أما».

فقط من موافقة البرلمان على إجراء إعادة فرز لألصوات في أنحاء العراق
بالنسبة لالنتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي ،وهو إجراء
رفضته كتلة الصدر التي فازت في هذه االنتخابات.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي ،الذي جاءت كتلته في المركز الثالث
باالنتخابات ،إن تخزين الذخيرة في منطقة سكنية جريمة ،وأمر وزارة
الداخلية بالتحقيق في الحادث ،واتخاذ اإلجراء القانوني ضد من فعل ذلك.
وأشار بعض خصوم الصدر السياسيين إلى أن مخزن الذخيرة تابع
لفصيل «سرايا السالم» الذي يتزعمه الصدر.
في غضون ذلك ،أصدر المكتب اإلعالمي لزعيم «ائتالف الوطنية» اياد
ً ً
ً
عالوي بيانا توضيحا ردا على وثيقة مسربة تناقلتها وسائل اإلعالم
لتفاهمات أولية بين ائتالفه وائتالف «ســائــرون» و«تيار الحكمة» ،على
ً
أنها إعالن لتشكيل تحالف بين االئتالفات الثالثة ،مشيرا إلى أن «ورقة
التفاهمات التي تم تسريبها تمثل ورقة عمل بين القوائم المذكورة ،وقد
تضمنت المبادئ األساسية التي تؤمن بها تلك القوائم ،والتي ال بد من
توافرها في أي تحالف سياسي قد تتشكل عنه الكتلة النيابية األكبر».
(بغداد  -وكاالت)
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محليات

«لجنة الحج» تجتمع اليوم لوضع آلية تسجيل «البدون»
«طرح مناقصة أو توزيعهم على الحمالت الراغبة في تسجيلهم»
محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر
مطلعة أن اللجنة العليا للحج
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــرة س ـت ـج ـت ـم ــع ال ـ ـيـ ــوم
لوضع اآللية الخاصة بتسجيل
ال ـح ـجــاج ال ـب ــدون بـعــد مــوافـقــة
الجهات السعودية على السماح
لـ 1000حاج من هذه الفئة بأداء
فريضة الحج هذا العام.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر أن وكـيــل
وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــري ـ ـ ــد عـ ـ ـم ـ ــادي
س ـي ـتــرأس االج ـت ـمــاع بحضور
مدير إدارة مكتب الحج والعمرة
م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،وم ـم ـث ـلــي
اإلدارات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـ ــال ـ ــوزارة،
ع ـل ــى ان ي ـت ــم رف ـ ــع ت ـق ــري ــر بـمــا
تـ ــم الـ ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه إلـ ـ ــى وزيـ ــر

ال ـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف الــدكـتــور
فهد العفاسي ،التخاذ ما يراه
مناسبا بهذا الشأن ،مشيرة إلى
أن اللجنة ستناقش أ كـثــر من
مقترح لدمج الحجاج البدون
مع الحمالت الكويتية ،السيما
أن باب التسجيل في الحمالت
أقفل الشهر الماضي ،وغالبية
الـحـمــات حـصـلــت عـلــى الـعــدد
المخصص لكل حملة.

بـحـيــث يـتــم تـخـصـيــص بعض
الحمالت للحجاج البدون ،على
ان يـتــم اخ ـت ـيــار تـلــك الـحـمــات
عن طريق مناقصة تتقدم بها
ال ـح ـم ـل ــة ال ــراغـ ـب ــة فـ ــي ن ـق ـل ـهــم،
مضيفة ان االجتماع سيتطرق
إلــى حل آخــر يتمثل في توزيع
الحجاج البدون على الحمالت
التي ال تمانع في نقل الحجاج
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدون ،وذلـ ـ ـ ــك حـ ـت ــى ت ـك ــون
الـ ـف ــرص مـتـكــافـئــة ب ـيــن جميع
الحمالت.

وتابعت ،ان من بين الحلول
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ،اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ ن ـف ــس
االجـ ــراء ات الـتــي تــم العمل بها
في موسم الحج العام الفائت،

صرف المساعدات

حلول مقترحة

«المركزي» والجامعة ناقشا مقاعد «البدون»
«من حملة إحصاء  1965وضمن الطاقة االستيعابية»
أع ـل ــن ال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي ل ـم ـعــال ـجــة أوضـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية أنه أنهى ترتيباته
مــع جامعة الـكــويــت حــول المقاعد المخصصة
للطلبة الـخــريـجـيــن مــن فـئــة المقيمين بـصــورة
غير قانونية في كليات الجامعة للعام الدراسي
المقبل .2019-2018
وق ــال مــديــر الـمـعـلــومــات فــي الـجـهــاز عبدالله
ال ـف ــرح ــان ،لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن ــه ت ــم االتـ ـف ــاق م ــع الـقــائــم
بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة د.
حمد العدواني على االستمرار في العمل باآللية
المتبعة لقبول أبناء هذه الفئة ،وبما يتوافق مع
القدرة االستيعابية لمختلف كليات الجامعة.
واضاف د .الفرحان أن العام الدراسي الماضي
 2018-2017جرى فيه قبول  222طالبا وطالبة من
أبناء هذه الفئة ( 133طالبة و 89طالبا) ،مبينا ان
المجموع الكلي للطلبة من المقيمين بصورة غير

قانونية الذين يدرسون حاليا في جامعة الكويت
يبلغ  781طالبا.
وأوض ــح ان شــروط القبول بالجامعة هــي ان
يكون المتقدم مــن حملة احـصــاء  ،1965أمــا من
ليس لديه إحـصــاء فيتم استثناء شــرائــح ابناء
الكويتيات ،وأبـنــاء العسكريين المشاركين في
ال ـحــروب ،وابـنــاء االس ــرى ،وشـهــداء الــواجــب من
شرط االحصاء.
ودعـ ــا الـطـلـبــة ال ــى الـتـسـجـيــل اوال ف ــي مــوقــع
الجامعة االلكتروني ،ومن لم يتم قبوله عن طريق
الموقع فعليه مراجعة ا لـجـهــاز ،لبحث انطباق
الشروط عليه من عدمها وأسباب عــدم القبول،
الفتا الى ان الجهاز سيستثني من ال تنطبق عليه
تلك الشروط من ذوي النسب المرتفعة والمتميزة،
وف ــق ض ــواب ــط مـعـيـنــة ،وب ـع ــد االس ـت ـي ـضــاح من
الجامعة عن عدد المقاعد الشاغرة.

وكشفت المصادر ان بعض
الحمالت التي خصصت للبدون

ال ـعــام الـمــاضــي أب ــدت تــذمــرهــا
من اآللية التي اتبعتها بعض
ال ـج ـه ــات ال ـت ــي أع ـل ـن ــت تـقــديــم
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات م ــالـ ـي ــة ل ـل ـح ـجــاج
البدون لتخفيف األعباء المالية
عــن حـجــاج هــذه الـفـئــة ،مؤكدة
ان الحمالت تشيد وتثني على
الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ــه تـلــك
ال ـج ـه ــات ب ـت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدة،
إال أن إج ــراء ات صــرف المبالغ
المالية المخصصة للحمالت
ال ـتــي رس ــت عـلـيـهــا المناقصة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،ت ــأخ ــرت
بشكل كبير ،إذ تــم صــرف هذه
ال ـم ـبــالــغ ف ــي مـ ــارس ال ـمــاضــي،
أي بعد ستة أشهر مــن انتهاء
موسم الحج.

القعود لـ ةديرجلا « :الممتازة» لموظفي
«الطيران المدني» نهاية األسبوع
•

حسم بدل المراقبين الجويين مع «الخدمة المدنية» بعد العيد
●

يوسف العبدالله

كشف نائب المدير العام للشؤون اإلداريــة والمالية والقانونية في االدارة
العامة للطيران المدني أحمد القعود أن اإلدارة أنجزت كشوفات األعمال الممتازة
للموظفين بإجمالي  2801موظف ،بمبالغ تصل إلى مليونين وواحد واربعين
ً
ألفا ،مبينا انه من المتوقع إيداع المكافآت في أرصدة المعنيين نهاية األسبوع
الحالي ،أو بحد أقصى األسبوع االول بعد العيد.
وقال القعود ،لـ"الجريدة" ،إن "الطيران المدني" تقوم بالتنسيق مع ديوان
الخدمة المدنية إلقرار البدل لجميع المراقبين الجويين ،واعتمادها من الجهات
المعنية ،مضيفا أنه من المتوقع عرضها على مجلس الخدمة المدنية بعد العيد
لحسمها بشكل نهائي .وأكد أن اإلدارة العامة للطيران المدني تسعى دائما
إلى تحفيز العاملين بها نحو أداء أفضل ،من خالل خلق روح المنافسة بين
موظفيها ،موضحا أن مكافأة األعمال الممتازة تمنح للموظفين المجتهدين في
عملهم ،واالدارة العليا ال تألو جهدا لتوفير كل البدالت الضرورية للموظفين،
إليمانها بأهمية العنصر البشري وتشجيعه واالهتمام به.
أحمد القعود

«نزاهة» و«جودة التعليم» تبحثان الحماية من الغش
أعلن النمش أن «نزاهة» لن
تتوقف عن البحث عن الحلول
المناسبة ،لضمان حسن سير
مؤسسات الدولة من خالل
الزاوية التي تختص بها
الهيئة.

في إطار التعاون بين الهيئة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
وإحـ ـ ـ ــدى م ــؤسـ ـس ــات الـمـجـتـمــع
الـ ـم ــدن ــي ذات الـ ـع ــاق ــة ب ـج ــودة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم مـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ــال ـج ـم ـع ـي ــة
الكويتية لجودة التعليم ،تبحث
ً
ً
الجهتان مشروعا مشتركا لوضع
خـطــة عـمــل لـتـحــديــد األول ــوي ــات
التي ستسهم في مكافحة الفساد
بقطاع التعليم من خالل صياغة
ال ـت ـشــري ـعــات ،وت ــرت ـي ــب اآلل ـي ــات
ال ـتــي سـتـسـهــل تـنـفـيــذ إجـ ــراءات
ســريـعــة ونــاج ـحــة ،ت ـكــون كفيلة
بسد الثغرات التي تعرقل عملية
إصالح التعليم.
وقال رئيس "نزاهة" المستشار
عبدالرحمن النمش ،في االجتماع
ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد ب ـي ــن ال ـج ـه ـت ـي ــن ،إن
ال ـه ـي ـئــة ل ــن ت ـتــوقــف ع ــن الـبـحــث

عــن ال ـح ـلــول الـمـنــاسـبــة لضمان
ح ـســن س ـي ــر م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
مــن خ ــال ال ــزاوي ــة الـتــي تختص
بها "نــزاهــة" ،ومــن هــذه الجهود
التعاون مع مؤسسات الحكومية
المعنية بهذا األمــر ،ومؤسسات
ً
المجتمع المدني التي تعد رافدا
من روافــد التعاون المشترك في
طــرح الحلول واألفـكــار من وحي
ال ــداف ــع الــرئـيـســي لـهــذه الجهود
وهو المصلحة العامة.
من جانبه ،قال نائب رئيس
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ريـ ـ ــاض
الـهــاجــري ،إن "الهيئة تعاونت
ً
سابقا مــع الجمعية الكويتية
ل ـ ـجـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وك ـ ـ ــان ذل ــك
مثمرا ،واآلن نتعاون في إطار
تــأس ـيــس لـجـنــة م ـش ـتــركــة بين
الجهتين لتضع أ ســس العمل

عـلــى م ـشــروع الـهـيـئــة الـخــاص
بالتعليم".
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أث ـ ـنـ ــى رئ ـي ــس
الجمعية بدر البحر على االهتمام
البالغ الذي تبديه "نزاهه" بقطاع
التعليم الذي يعد اللبنة األهم في
بناء المجتمع ،والركن األساسي
للتطور والتنمية في اقتصاد أي
دولــة ،لذا ال يمكن أن نعول على
األجـيــال فــي بناء األوط ــان مــا لم
تنل أعلى مراتب العلم الصحيح
الخالي من الشوائب".
بدوره ،اكد أمين سر الجمعية
ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي ،أن الـجـمـعـيــة
وضـ ـ ـع ـ ــت ي ـ ــده ـ ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ــواطـ ــن
الخلل في المؤسسات التعليمية
والحكومية األخرى فيما يتعلق
بالمؤهالت والنظم التعليمية،
الفـتــا إلــى أنـهــا وضـعــت الحلول

واألدوات ا لـ ـكـ ـفـ ـيـ ـل ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
ذلــك ،وأثـمــرت جهودها فــي عدة
قـ ـط ــاع ــات ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــوقــف
بعض جوانب الفساد.
وفـ ــي ن ـهــايــة االج ـت ـم ــاع اتـفــق
الـ ـط ــرف ــان ع ـل ــى ت ــوط ـي ــد أواصـ ــر
التعاون لتحقيق األه ــداف التي
وض ـع ـت ـه ــا "ن ـ ــزاه ـ ــه" ب ــال ـت ـع ــاون
مـ ــع "جـ ـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم" لـحـمــايــة
منظومة التعليم في البالد ،ومن
أه ـم ـهــا مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ــذي
تقدمت به الجمعية في السابق،
"تجريم استخدام الشهادات غير
الـمـعــادلــة" ،ومـحــاربــة الشهادات
والوهمية وال ـمــزورة والتصدي
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت ال ـ ـغـ ــش ال ـج ـم ــاع ــي
فــي الـثــانــويــة الـعــامــة الـتــي باتت
مواجهتها ضــروريــة فــي جميع
مؤسسات الدولة.

«زين» تجدد رعايتها لبرامج «لوياك» للعام الـ ١٤
●

فهد الرمضان

للعام الرابع عشر على التوالي،
جـ ــددت "زي ـ ـ ــن" ،ال ـش ــرك ــة ال ــرائ ــدة
ف ــي ت ـقــديــم خ ــدم ــات االت ـص ــاالت
المتنقلة فــي ا ل ـكــو يــت ،رعايتها
لمؤسسة لوياك ،عبر باقة من أهم
برامج لوياك في تمكين الشباب.
وقــالــت ع ـضــوة مـجـلــس إدارة
"لوياك" فتوح الداللي إن التعاون
مـ ــع "زيـ ـ ـ ــن" أح ـ ــد الـ ـث ــواب ــت ال ـتــي
تحرص المؤسسة على تبنيها
ضمن خطتها السنوية ،و"زيــن"
هــي شــريــك أســاســي وداع ــم وفي
لمسيرة لوياك واهدافها ،مؤكدة
"أن اهـ ــداف ل ــويــاك تـتـمــاشــى مع
أهـ ـ ـ ــداف زي ـ ــن فـ ــي دع ـ ــم ال ـش ـب ــاب
وت ـب ـن ــي م ـش ــاري ـع ـه ــم ،واإليـ ـم ــان
بالدور الحيوي الذي يقومون به
في خدمة المجتمع".
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـب ــر ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت
ف ــي شــرك ــة "زيـ ــن ال ـك ــوي ــت" ولـيــد
الخشتي عن سعادته بالتعاون
م ــع ل ــوي ــاك ل ـل ـع ــام الـ ــرابـ ــع عـشــر
على الـتــوالــي ،مــؤكــدا ثقته بــدور
لوياك الفعال في خدمة الشباب
والمجتمع.
وق ـ ــال ال ـخ ـش ـتــي" :إي ـم ــان ــا من
ال ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ــال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـم ـث ـم ــرة
والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ل ـف ـئــة
الـشـبــاب ،ولثقتنا الــراسـخــة بما
ي ـم ـك ــن أن يـ ـق ــدم ــوه ل ـل ــوط ــن فــي
المستقبل ،حرصنا على ان تكون
ل ـنــا مـســاهـمــة فــاع ـلــة ف ــي تنمية
وتطوير الكوادر البشرية ،وذلك
عبر تعاوننا المستمر مع لوياك".
وأشــاد بهذا التعاون ،معتبرا
أنـ ـ ــه يـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية التي تعتبرها الشركة
راف ــدا اســاسـيــا لتحقيق النجاح
المستمر في المجتمع ،وتتمحور
اهمية هذه المسؤولية في تعزيز
العالقة بين الشركة والمجتمع،
وم ـ ـ ـ ــدى ح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ـق ــدي ــم
ن ـم ــوذج نــاجــح لـبـقـيــة ال ـشــركــات
من القطاع الخاص كونها احدى
كبرى الشركات في المنطقة.
ومـ ــن ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي حــرصــت
"زي ــن" عـلــى دعـمـهــا بــرنــامــج "كــن
لريادة األعمال االجتماعية" ،الذي
يأتي بالتعاون مع كلية بابسون
األميركية الرائدة في هذا المجال،
بحيث يعمل البرنامج على تأهيل
أكبر نسبة من الشباب في دخول
سوق العمل.
كما حرصت "زين" على رعاية
البعثة ا لـتــي يقدمها الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية التابع
لــأمــم الـمـتـحــدة " ،"IFADوال ــذي
س ـي ـت ــم ف ـي ــه ابـ ـتـ ـع ــاث ط ـل ـب ــة مــن
تخصصات المحاسبة والتمويل

الخشتي والداللي وأعضاء «لوياك»
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ه ــذه
الـبــرامــج سـتــرعــى "زي ــن"  3لجان
توعوية تقدم في فترة الصيف،
و هــي اللجنة الثقافية والبيئية
واإلعالمية ،إضافة إلى أكاديمية

لوياك اي سي ميالن لكرة القدم.
ي ــذك ــر أن "لـ ـ ــويـ ـ ــاك" مــؤس ـســة
غـيــر هــادفــة لـلــربــح تعتني بفئة
الـ ـشـ ـب ــاب م ـ ــن  6إل ـ ــى  30س ـن ــة،
وتهدف إلى ايجاد "فرص مميزة

تطور شخصياتهم ،وتكشف عن
قدراتهم اإلبداعية لخلق جيل من
القادة عالي الفعالية مستنير من
أجل السالم والرخاء".

5
المويزري 4 :وافدين من عائلة واحدة يقررون مصير العقود في «النفط»
ةديرجلا
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الحويلة :هاشم هاشم اسم اقترن باإلنجاز والعمل ...واستقالته خسارة للقطاع النفطي
بينما طالب الحويلة برفض
استقالة هاشم هاشم ،حذر
المويزري من سيطرة وافدين
على عقود النفط.

اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ش ـع ـيــب
المويزري تحكم اربعة وافدين من
عائلة واحدة في عقود شركة نفط
الكويت ،مطالبا وزيــر الكهرباء
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ب ـخ ـيــت
الرشيدي بالتدخل.
وق ـ ــال الـ ـم ــوي ــزري ام ـ ــس:األخ
وزي ــر الـنـفــط نـمــى ال ــى علمي أن
أربـ ـع ــة م ــن عــائ ـلــة وافـ ـ ــدة ( م.ع)
و(ح.ب) و(خ.خ) و(غ.ع) وواف ــدا
خ ــا م ـس ــا (أ.خ) م ـت ـخ ـص ـصــا فــي
األوامر التغييرية يقررون مصير
العقود في شركة نفط الكويت.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ان "ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء ك ــان ــت
ً
روات ـب ـه ــم ت ـقــري ـبــا  350ديـ ـن ــارا،
وبـ ـق ــدرة ق ـ ــادر أص ـب ــح رات ـ ــب كل
واحد منهم يتجاوز  4000دينار...
هل يعقل ذلك؟".
من ناحية اخــرى ،اكــد النائب
د .مـ ـحـ ـم ــد ا ل ـ ـحـ ــو ي ـ ـلـ ــة ان ا سـ ــم
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة

الشاهين :إدارة
حكومية رشيدة قبل
الحديث عن االقتراض

عسكر والكندري :عقوبات للمعتدين على «البدون»

أسامة الشاهين

شـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
الشاهين على ضــرورة وجود
إدارة ح ـ ـكـ ــو م ـ ـيـ ــة ر ش ـ ـ ـيـ ـ ــدة،
تضبط النفقات وتوقف الهدر
وتستعيد المسروقات ،قبل أي
حديث عن اقتراض أو ضرائب.

استنكر نائبان حادثة االعتداء
ع ـلــى ط ـفــل م ــن ف ـئــة غ ـيــر م ـحــددي
الجنسية "البدون" يبلغ  4أعوام من
قبل  ٣ذئاب بشرية ،مشددين على
ض ــرورة ات ـخــاذ اقـصــى العقوبات
ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد النائب فيصل الكندري ان
قضية الطفل البدون البالغ  4أعوام
والــذي تعرض لالعتداء من قبل ٣
ذئاب بشرية كارثة وبشاعة وقتل
لطفولة بريئة وقعت ضحية هؤالء
الوحوش الذين يجب اتخاذ أقصى
العقوبات بحقهم.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ان مـ ـث ــل ه ــذه
الحوادث البشعة يتطلب من مجلس
االمــة سرعة إق ــرار مشروع القانون
الذي تقدمت به بتعديل قانون حق
الـطـفــل والـ ــذي تـنــص اح ــدى م ــواده
على اإلعدام لمن يعتدي على األطفال
جنسيا وغيرها مــن مــواد القانون
التي تحمي الطفل من التعرض ألي
انتهاكات او اعتداء من قبل االخرين.
وش ــدد عـلــى ان ــه يـجــب الـتـحــرك

شعيب المويزري

محمد الحويلة

الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة هاشم هاشم لم يقترن
إال باالنجاز والعمل ،فهو يعمل
بإخالص ويحترم الجميع وهو
من الكفاءات التي قادت الشركات
الـنـفـطـيــة وســاه ـمــت ف ــي تطوير

الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـشــاريــع ،معتبرا
ان اس ـت ـقــال ـتــه خـ ـس ــارة لـلـقـطــاع
النفطي ،داعـيــا ايــاه الــى العدول
ع ــن االس ـت ـق ــال ــة ،ك ـمــا دعـ ــا سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ووزي ــر
النفط لبحث أسبابها.

عسكر العنزي

فيصل الكندري

الـجــاد مــن ال ـنــواب لحماية الطفل
حتى ال تتكرر مثل هذه الحوادث
الالإنسانية والتي يذهب ضحيتها
اط ـفــال ابــريــاء بسبب وح ــوش في
أجساد بشرية.
واستنكر النائب عسكر العنزي
م ــا ت ـعــرض ل ــه الـطـفــل ال ـب ــدون من
قـبــل الــوحــوش الـبـشــريــة الــذيــن لم

يحترموا قدسية الشهر الفضيل،
مؤكدا أن ما حــدث كارثة أخالقية
وبشاعة ال يقبلها عقل ولــم نعتد
عـلـيـهــا ف ــي مـجـتـمـعـنــا الـمـحــافــظ،
مطالبا باتخاذ أقصى العقوبات
ب ـحــق ه ـ ــؤالء ال ــوح ــوش لـيـكــونــوا
عبرة لغيرهم.

برلمانيات

6
محليات
مواز للحكومي ونفخر بإنجازات طلبتنا
الخاص
التعليم
الغرير:
ٍ
ةديرجلا
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«اتحاد المدارس» كرم متفوقي الثانوية ...والكندري :دعم ال محدود للمدارس
فهد الرمضان

قال رئيس اتحاد المدارس
الخاصة عمر الغرير إن المراكز التي
يحققها طلبة المدارس الخاصة
في نتائج الثانوية العامة تعكس
مدى االهتمام الذي تقدمه هذه
المدارس للطلبة.

أك ـ ــد رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد اص ـح ــاب
الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة عـمــر الـغــريــر
حـ ـ ـ ــرص االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ع ـ ـلـ ــى ت ــذل ـي ــل
العقبات أمــام الـمــدارس الخاصة
ل ـل ـق ـيــام بــواج ـب ـهــا ت ـج ــاه الـطـلـبــة
والطالبات لتحقيق أفضل النتائج
ور ف ــع التحصيل العلمي مشيرا
إل ــى أن طلبة ال ـم ــدارس الخاصة
يحققون سـنــويــا مــراكــز متقدمة
في الثانوية العامة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــريـ ــر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح

ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن خ ـ ـ ــال حـ ـض ــوره
ن ـي ــاب ــة ع ــن وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
الحفل الذي نظمه اتحاد اصحاب
المدارس الخاصة لتكريم الطلبة
ال ـفــائ ـق ـيــن ف ــي ال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة
بحضور عدد من قياديي التربية
واصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـم ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة
ع ـل ــى م ـس ــرح ج ـم ـع ـيــة ال ـك ـشــافــة،
ان اع ـ ـضـ ــاء االتـ ـ ـح ـ ــاد ي ـش ـع ــرون
بــالـفـخــر واالعـ ـت ــزاز ل ـهــذا الـنــشء

ً
«التربية» 885 :تظلما في «العلمي»
و«الدور الثاني» بنفس اآللية

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» أن
عدد تظلمات الطلبة في القسم العلمي بلغ 885
حتى نهاية دوام الخميس الماضي ،وهو اليوم
المحدد إلغالق باب التظلمات.
وفــي سـيــاق متصل ،أك ــدت مـصــادر تربوية
مطلعة أن «التربية» لن تعمل على تغيير آلية
اختبارات الــدور الثاني ،إذ ستتم بنفس آلية
الدور األول ،الفتة إلى أن الوزارة لن تعمل كذلك
على تغيير لجان االخـتـبــارات ،وسيتم العمل

بـهــا وف ــق الـلــوائــح والـنـظــم المعتمدة دون أي
تعديل .وأشــارت المصادر إلى أن عدد الطلبة
الحاصلين على الدور الثاني والمتغيبين بعذر
يتجاوز الـ 12ألفا ،حيث لجأ بعض الطلبة إلى
الغياب بعذر لــدخــول ال ــدور الـثــانــي ،على أمل
الحصول على فرصة لـ «الغش» ،منوهة إلى أن
ال ــوزارة جــادة فــي محاربة هــذه الـظــاهــرة ،ولن
تتساهل مــع طلبة ال ــدور الـثــانــي ،وستتعامل
بآلية الدور األول.

مــن الفائقين والـفــائـقــات والــذيــن
س ـ ـطـ ــروا ب ـج ـه ــوده ــم وع ـطــائ ـهــم
لـلــوصــول الــى هــذا المستوى من
التحصيل العلمي والتربوي ،الفتا
الى ان االتحاد ومنذ انشائه عام
 1975يمد يــد الــدعــم والمساندة
للمدارس الخاصة وطلبتها ويكرم
المتفوقين منهم لتحفيز البقية.
واشار الى ان التعليم الخاص
راف ـ ـ ـ ــد مـ ـه ــم مـ ـ ــن رواف ـ ـ ـ ـ ــد ن ـه ـضــة
الكويت وهو رديف للتعليم العام
ون ـت ــاج ـه ـم ــا ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن خـطـيــن
متوازيين بالعطاء لهذا الوطن،
الف ـتــا ال ــى ان اص ـحــاب ال ـمــدارس
يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــون جـ ـ ــاهـ ـ ــديـ ـ ــن لـ ـتـ ـط ــوي ــر
مــدارس ـهــم ب ـكــل ال ـس ـبــل الـمـتــاحــة
وتــوف ـيــر ك ــل االم ـك ــان ــات ل ـمــا فيه
مصلحة الطالب وذلك دون التطلع
للمردود المادي.
واض ـ ـ ـ ــاف :انـ ـن ــا الـ ـي ــوم ون ـحــن
نبارك هذا االنجاز العظيم وهذا
التفوق لمن اضحوا مثاال البنائنا
الطلبة وكلنا ا مــل وثقة بالله ان
تستمر هذه النجاحات في بالدنا،
م ـعــربــا ع ــن ش ـكــره وت ـق ــدي ــره الــى
وزي ــر التربية د .حــامــد العازمي
وق ـي ــادي ــي ال ـتــرب ـيــة ع ـلــى دعـمـهــم
المستمر والدور الفاعل الذي تقوم
به الوزارة وادارة التعليم الخاص
وكذلك الشكر موصول الى اعضاء

محافظ مبارك الكبير ّ
كرم متفوقي الثانوية
ت ـحــت رع ــاي ــة م ـحــافــظ مـ ـب ــارك الـكـبـيــر
الفريق اول احمد الرجيب وللعام الرابع
على التوالي تم تكريم الطلبة والطالبات
الـمـتـفــوقـيــن فــي الـثــانــويــة الـعــامــة بــواقــع
 6ط ــال ـب ــات و 6طـ ــاب م ــن ال ـفــائ ـق ـيــن في
الثانوية العامة.
وأقيم حفل التكريم في مقر محافظة
مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ب ـح ـضــور م ــدي ــر مـنـطـقــة
مبارك الكبير التعليمية وعدد من نظار
المدارس في المحافظة.
وألقى الفريق الرجيب كلمة اكد خاللها
ان تكريم الطالب والمتميزين من الكوادر
التعليمية ينطلق من اهتمام المحافطة
بتحفيز ابنائها المتميزين ومن أهمية
الدور الذي يضطلع به الطلبة المتفوقون

والمبدعون في تحقيق التقدم والثقافة
والتنمية لبلدهم.
وتــوجــه الـفــريــق الــرجـيــب ال ــى صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد
وو لــي عهده بالتبريكات لمناسبة قرب
حـلــول عـيــد الـفـطــر الـمـبــارك وال ــى رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
والشعب الكويتي.

أحمد الرجيب

الغرير يكرم إبراهيم سكين

(تصوير عوض التعمري)

جمعية الكشافة اضافة الى اولياء
امور الطلبة والطالبات المكرمين
لـمــا بــذلــوه مــن جـهــود فــي سبيل
تـفــوق ابـنــائـهــم وال ننسى ال ــدور
الذي تقوم به الهيئات التدريسية
واالدارية بالمدارس لدعم ونجاح
ابنائنا الطلبة.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد مــديــر االدارة
العامة للتعليم الخاص باالنابة

عبدالعزيز الكندري دعــم االدارة
الـ ــام ـ ـحـ ــدود ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــدارس
الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ـن ـه ــوض واالرتـ ـ ـق ـ ــاء
بـمـسـتــوى ا ل ـخــد مــات التعليمية
التي تقدمها للطلبة.
وقــال الكندري ان حصول هذا
العدد من طلبة المدارس الخاصة
على مراكز متقدمة ضمن فائقي
الثانوية العامة بقسميها العلمي

مينا جورج :دراستي الطب بمصر لن تنسيني
وطني الثاني الكويت
أه ـ ــدى م ـي ـنــا ج ـ ــورج ن ـجــاحــه في
الثانوية العامة إلى بلده مصر ،وإلى
والده د .جورج نسيم ،االستشاري في
مستشفى ال ـعــدان ،ووالــدتــه شيري،
وشقيقته مارينا ،الفتا إلى أنهم كانوا
مــن عــوامــل نجاحه .وتــوجــه بالشكر
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ل ـتــوف ـيــرهــا ك ــل فــرص
التعليم والتفوق ،معتبرا أن دراسته
الـطــب فــي مـصــر لــن تنسيه سـنــوات
حياته في وطنه الثاني الكويت.

مينا جورج مع أسرته

محمد الصالح ً :األجواء المريحة
جعلتني متفوقا

حوراء مانع :طموحي «المحاسبة» و«الفرنسية»

حوراء مانع ووالدها

ذكرت الطالبة حوراء مانع ،الحاصلة على الترتيب
 17بين الطلبة الكويتيين في القسم األدبي ،بنسبة
 ،97.14أن دعاء الوالدين وجهودهما في توفير جميع
السبل المريحة للدراسة وراء تفوقها وحصولها
على هذه النسبة.
واوضـ ـح ــت م ــان ــع ان ـه ــا واجـ ـه ــت ص ـع ــوب ــات في
مشوارها الــدراســي ،أبــرزهــا الـخــوف واالرتـبــاك من

واالدبي لهو خير دليل على تميز
الـخــدمــات التعليمية واالهـتـمــام
ال ــذي تـقــدمــه ال ـم ــدارس الـخــاصــة
بكافة انظمتها التعليمية ،مشيرا
ا ل ــى ان االدارة ا ل ـعــا مــة للتعليم
الـ ـخ ــاص ت ـق ــوم ب ــواج ـب ـه ــا ت ـجــاه
الطلبة وبتعليمات وتوجيهات
من وزير التربية د .حامد العازمي
ووك ـيــل ال ـ ــوزارة د .هـيـثــم االث ــري

وكــذلــك متابعة حثيثة مــن وكيل
التعليم الخاص د .عبدالمحسن
ال ـحــوي ـلــة ،الف ـتــا ال ــى اهـمـيــة عــدم
اغ ـ ـفـ ــال الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـهـ ــام وال ـح ـي ــوي
التحاد اصحاب المدارس الخاصة
وبادرتهم السنوية في اقامة حفل
تكريم الطلبة المتفوقين.

االمتحانات ،لكنها استطاعت التغلب عليها بالتوكل
على الله بعد الدراسة واالستعداد التام لها.
وأضــافــت أنـهــا لــم تـحــدد أي ــن ستكمل دراسـتـهــا
الجامعية ،لكنها تحمل طموحات منها دراسة اللغة
الفرنسية أو تخصص المحاسبة ،وأهــدت تفوقها
لوالديها ولجميع من وقــف معها وساندها خالل
مشوارها الدراسي.

أكد الطالب محمد جاسم الصالح ،الحاصل على الترتيب الـ 23في الثانوية
ا لـعــا مــة عـلــى مـسـتــوى الطلبة الكويتيين للقسم العلمي بنسبة  ،99.08أن
«االجتهاد المستمر وعدم تضييع الوقت ،باإلضافة الى األجواء العائلية بتوفير
جميع سبل النجاح ،والدعم المتواصل من الوالدين عناصر رئيسية ساعدته
ً
ً
ً
ليكون متفوقا» ،مبينا ان الثانوية العامة لم تخل من الصعوبات ،خصوصا
الفترة التي تسبق االختبارات ،ألنها لم تكن كافية لتغطية جميع الدروس ،مما
ً
سبب ضغطا على الطالب ،فضال عن مستوى االختبارات العالي.

محمد جاسم الصالح

فهدة الهزاني :طموحي دراسة الحقوق
«أهدي نجاحي إلى الكويت وأسرتي ومعلماتي»
●

فهدة الهزاني

محمد الجاسم

قـ ــالـ ــت الـ ـط ــالـ ـب ــة ال ـح ــاص ـل ــة
على الترتيب الـ 23على الطلبة
الـكــويـتـيـيــن فــي الـقـســم األدب ــي
بنسبة  96.86فـهــدة الـهــزا نــي،
إن األس ـ ـبـ ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـتــي
ج ـع ـل ـت ـه ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـت ــرت ـي ــب
ت ــوف ـي ــق الـ ـل ــه ل ـه ــا فـ ــي ال ـم ـق ــام
األول ،ثم دعم والدتها وأهلها،
إضافة إلى اجتهادها وحرصها
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق هـ ــدف ـ ـهـ ــا ،وه ــو
االل ـت ـح ــاق بـكـلـيــة ال ـح ـقــوق في

ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت .وأوضـ ـح ــت
ال ـهــزانــي أن ال ـص ـعــوبــات الـتــي
واجهتها خالل دراسة الثانوية
العامة تمثلت بضغط المواد،
"فالمناهج تحتوي على كثافة
فـ ــي ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ت ـت ـنــاســب
مــع قـصـيــر الــوقــت المخصص
ً
ل ـلــدراســة ،مـمــا يسبب ارتـبــاكــا
لدى معظم الطلبة".
وأهـ ـ ـ ــدت ال ـ ـهـ ــزانـ ــي ت ـفــوق ـهــا
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت وإلـ ـ ــى وال ــدت ـه ــا،
ً
الـتــي دائ ـم ــا كــانــت تتمنى لها
النجاح وتحقيق األفضل ،كما

تهديه إلى جميع أفراد أسرتها
ال ـ ـف ـ ـخـ ــوريـ ــن ب ـ ـهـ ــا ،فـ ـض ــا عــن
معلماتها الفاضالت.
وطـ ــال ـ ـبـ ــت ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ع ـلــى
الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ـع ــام ــة ب ــال ــدراس ــة
بـشـكــل مـتـتــا بــع م ــع المعلمين
والـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــات ،حـ ـت ــى ي ـح ـق ـقــوا
حـلـمـهــم وط ـمــوح ـهــم بــالـتـفــوق
ويبدأوا حياتهم بنجاح.

منار األشكر :أطمح إلى دراسة «الفرنسية»
قالت الطالبة منار االشكر ،الحاصلة على الترتيب 20
على الطلبة الكويتيين في القسم االدبــي ،بنسبة 97.13
فــي المئة ،إنها واجـهــت صعوبة فــي فهم بعض المواد
ودراستها ،لذا لجأت للدروس الخصوصية ،مما جعلها
تقف في مصاف المتفوقين وتحقيق نسبة عالية تمكنها
من تلبية طموحاتها.
وأشـ ـ ــارت األشـ ـك ــر الـ ــى ان دع ـ ــاء ال ــوال ــدي ــن وال ــدراس ــة
والجدية واالهتمام بمراجعة الدروس اوال بأول هي وراء
وصولها لهذا المستوى ،مضيفة انها ستلتحق بجامعة
الكويت لدراسة تخصص اللغة الفرنسية ،مهدية تفوقها
لوالديها وإلدارة مدرسة ثانوية نورية الصبيح ولجميع
صديقاتها.

منار االشكر ووالدها

سلفستيا سامي :أرغب في دراسة الطب
سلفستيا سامي

قـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـف ــوق ــة س ـل ـف ـس ـت ـيــا س ــام ــي
( %99.07من مدرسة فجر الصباح) إن هذا
التفوق جاء نتيجة مثابرتها من المراحل
األول ــى لـلــدراســة وتنظيم وقتها اليومي
بشكل دقيق ،مؤكدة أن أسرتها كانت أكبر
داع ــم لـهــا ،إضــافــة إل ــى جـهــود معلماتها

وإدارة المدرسة الذين لم يبخلوا عليها
بشيء ،وأشارت سلفستيا إلى رغبتها في
دراس ــة الـطــب ،وتمنت كــل الخير للكويت
التي شهدت مــراحــل تعليمها األســاســي،
ولبلدها األم مصر.
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عادل سامي

كشف الرئيس التنفيذي في مستشفى سدرة د .سعيد
راتب عن افتتاح عيادة األسنان في المستشفى خالل
سبتمبر المقبل.
وق ـ ــال راتـ ـ ــب ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ع ـلــى هــامــش
حفل اإلفطار الرمضاني السنوي الــذي نظمه "ســدرة"
لموظفيه ،إن المستشفى حصل على التراخيص الالزمة
لمبنى العيادات الخارجية ،والــذي سيبدأ العمل فيه
قريبا.
وأشار إلى أن مستشفى سدرة بات اآلن يضم جميع
التخصصات الطبية ،من أنف وأذن وحنجرة وعظام
وجراحة عامة وجراحة السمنة ومختبر يعمل  24ساعة،
إضــافــة إلــى قسم األشـعــة واألطـفــال وحديثي ال ــوالدة،
والتخدير والرعاية المركزة ،مبينا أن المستشفى به
غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى وجناح والدة
مميز ومجهز وفقا ألحدث التجهيزات الطبية.

وأش ــاد بــالـعــاقــة االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تجمع بين
مستشفى سدرة وشركة سيمنز ،ووكيلها في الكويت
شركة السلطان المتحدة الطبية ،حيث إن جزءا كبيرا من
تطوير المستشفى كان بالتعاون مع شركة سيمنز ،التي
وفرت أحدث األجهزة الحديثة في تخصص األشعة.
وأكد أن تشغيل جهازي األشعة المقطعية والرنين
المغناطيسي يمثل عالمة فارقة في تجهيز المستشفى،
ضمن خطة طموحة لتطوير خدماته ،إلى جانب تقديم
الرعاية الصحية الثانوية في كل التخصصات.
وش ــدد رات ــب عـلــى أن جـهــاز الــرنـيــن المغناطيسي
ب ــه الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـم ـيــزات ،فـهــو يـعـمــل ب ـقــوة الـمـجــال
الـمـغـنــاطـيـســي ال ـعــال ـيــة ،كـمــا أن ــه يــوفــر ش ـع ــورا أكـثــر
بــالــراحــة للمرضى ،خــاصــة الــذيــن يـعــانــون مــن رهــاب
األماكن المغلقة.
وشــدد على أن مستشفى ســدرة لم يعد يقدم فقط

األنصاري :أنشطة صيفية متنوعة
في جمعية قرطبة التعاونية
خصومات تصل إلى  %50وبطولة لكرة الصاالت

جانب من حفل تكريم المشاركين في دورة القرآن الكريم
أع ـلــن رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة ف ــي جـمـعـيــة قــرطـبــة
التعاونية ،حسين األنـصــاري ،أنــه تم إطــاق عــدد من
األن ـش ـطــة الـصـيـفـيــة ال ـتــي اشـتـمـلــت عـلــى خـصــومــات
ل ـل ـمــراكــز الـتــرفـيـهـيــة وال ـ ـنـ ــوادي وتـنـظـيــم ال ـب ـطــوالت
واالحـ ـتـ ـف ــاالت وال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ــري ــاض ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
والدينية.
وأوض ـ ــح ،ف ــي ت ـصــريــح" ،أن ـن ــا خ ــال صـيــف 2018
طرحنا خصومات تصل الى  50في المئة على المعاهد
التعليمية والصحية والنوادي الصحية وأكاديميات
تعليم كرة القدم والسباحة ،وذلك بهدف االستفادة من
أوقــات فــراغ األبـنــاء في كل ما هو مفيد ونافع عقليا
وصحيا".
وذك ــر رئـيــس لجنة الـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة ،ناصر
الـبـصــري ،أنــه تــم تنظيم مسابقة الـقــرآن الكريم التي
شارك فيها  150متسابقا ومتسابقة من مختلف الفئات

العمرية ،وتم في ختامها توزيع الجوائز القيمة على
الفائزين بالمراكز األولى .وزاد البصري أنه تم تنظيم
بطولة البراعم واألشبال لكرة الصاالت التي شارك فيها
 ٢٤فريقا ،وتم تكريم العبي الجيل الذهبي لمنتخب
الكويت ،وهم فتحي كميل وعبدالعزيز العنبري.
وكذلك أقيم حفل القرقيعان لمساهمي الجمعية،
وحضره عدد كبير من األهالي برفقة أبنائهم الذين
أم ـضــوا أوق ــات ــا ممتعة ومـسـلـيــة عـلــى م ـســرح إحــدى
ال ـم ــدارس ،إل ــى جــانــب الـفـقــرات الـتــراثـيــة الـتــي أع ــادت
الجميع الى الزمن الجميل.
واختتم بــأن جمعية قرطبة حريصة على تنظيم
األنشطة المتنوعة ،وتعزيز التواصل مع المساهمين
وأبنائهم ،والتركيز على الجانب التربوي والتثقيفي
والتعليمي ،واجتذاب األبناء لألنشطة المفيدة لضمان
مستقبل زاهر وحافل بالعطاءات.

«أمنية» شارك بيوم
البيئة العالمي
شــارك فريق "أمـنـيــة" في
ال ـمــؤت ـمــر الـ ــذي أق ـيــم بـيــوم
ال ـب ـي ـئــة ال ـعــال ـمــي ف ــي بيت
األم ــم الـمـتـحــدة فــي منطقة
م ـ ـ ـشـ ـ ــرف ،وت ـ ـض ـ ـمـ ــن ك ـل ـمــة
لمؤسسة مـشــروع "أمـنـيــة"
ال ـب ـي ـئــي ،س ـن ــاء ال ـغ ـمــاس،
تطرقت خاللها إلــى حلول
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ل ـت ـلــوث
البالستيك.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــاس
ع ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا ل ـل ـن ـتــائــج
الـمـثـمــرة فــي ط ــرح الحلول
والمعالجات التي تضمنها
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ،الف ـت ــة
إل ـ ــى ت ـف ـع ـيــل دور "أم ـن ـي ــة"
البيئي المتمثل في القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ،والـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
ت ـب ــذل ف ــي ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة،
مؤكدة أن المشاركة وسط
هذا الزخم البيئي العالمي
لـ ـلـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث
البالستيكي سيكون له آثار
إيجابية بالغة مستقبال في
نشر الوعي البيئي.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن "أ مـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة"
يــواصــل خـطــواتــه لتحقيق
رؤ ي ـ ـ ــة "كـ ــو يـ ــت  "2035مــن
ناحية نشر الوعي البيئي
سعيا إل يـجــاد بيئة خالية
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث والـ ـمـ ـخ ــاط ــر
الصحية.

خدمات النساء والوالدة واألطفال ،بل أصبح يقدم كل
الخدمات والتخصصات الطبية من خالل أطباء على
أعلى مستوى من المهنية والكفاءة.
من جانبه ،أكد رئيس قطاع التشغيل في المستشفى
أســامــة السلطان أهمية المناسبات االجتماعية في
توثيق العالقات بين الموظفين بعيدا عن أجواء العمل،
مضيفا أن المستشفى مهتم بتزويد كل األقسام الطبية
بأحدث األجهزة الطبية ووسائل التشخيص الحديثة،
في إطار خطة طموحة لتطوير كل خدمات المستشفى
لتصبح مستشفى العائلة األول في الكويت.
وأشــار السلطان إلــى أن المستشفى شهد تحديث
كل الغرف ،وإضافة أجنحة وعيادات خارجية جديدة،
مشددا على أن البيانات التشغيلية بالمستشفى شهدت
ت ـطــورا كـبـيــرا خ ــال الـعــامـيــن األخ ـيــريــن ،وأص ـبــح من
المستشفيات الرائدة في جراحات السمنة بالكويت.

ً
راتب متوسطا المشاركين في الحفل
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البغلي لـ ةديرجلا  :عاهدت نفسي العمل بأمانة نصاب تحصل من مواطن على  200ألف استرليني
•

«القيادة السياسية تؤمن بالمساواة ّ
وتطبق بنود الدستور»
علي حسن

أعربت عضوة المجلس البلدي
ّ
المعينة مها البغلي ،لـ «الجريدة»،
عــن بــالــغ شـكــرهــا وامـتـنــانـهــا لثقة
س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد ،وثقة القيادة السياسية في
ترشيحها لنيل هذا المنصب الذي
تــأمــل أن تـخــدم الـكــويــت مــن خالله،
ق ــائ ـل ــة« :ع ــاه ــدت ن ـف ـســي وال ـش ـعــب
الكويتي أن أؤدي أعمالي باألمانة
وال ـص ــدق ،وأض ــع مـصــالــح الشعب
فوق أي مصالح شخصية».
وق ــال ــت ال ـب ـغ ـلــي إنـ ـه ــا ت ـع ـلــم أن
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة ،وع ـلــى رأسـهــا
س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ،ت ــؤم ــن ب ــال ـم ـس ــاواة
وتـطـبــق ب ـنــود الــدس ـتــور الـ ــذي هو
أساس من أساسات الدولة الحديثة.
وبينت أن البداية في دور االنعقاد
الـحــالــي تبشر بالخير ،خــاصــة في
ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـم ـج ـلــس وال ـج ـه ــاز

الـتـنـفـيــذي ،ممثال بــوزيــر األش ـغــال
العامة وزير الدولة لشؤون البلدية
م .حسام الرومي ،الذي يبدي حرصه
واه ـت ـمــامــه بــال ـتــواصــل م ــع أعـضــاء
ال ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي ب ـش ـكــل دوري،
لالستماع لمالحظاتهم ومقترحاتهم
ورؤاهم المستقبلية.
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا ح ــرص ــت عـلــى
المشاركة في بعض اللجان الرئيسة
والفرعية ،حيث حازت ثقة األعضاء،
وحصلت على  ٦مقاعد في اللجان،
حيث تمت تزكيتها لرئاسة لجنة
ال ـب ـي ـئــة ،ومـ ـق ــررة لـلـجـنــة مـحــافـظــة
حولي ،ومقررة أيضا للجنة اإلصالح
وال ـت ـط ــوي ــر ،وعـ ـض ــوة ف ــي الـلـجـنــة
الفنية ،وكذلك عضوة لجنة المهن
الهندسية.
وأضـ ــافـ ــت« :مـ ــع صـ ـ ــدور ق ــان ــون
حماية البيئة رقم  ٤٢لسنة  ،٢٠١٤فإن

ً
إزالة  13مزادا غير مرخصة في كبد
ن ـفــذ ف ــري ــق ال ـ ـطـ ــوارئ ب ـف ــرع ب ـلــديــة مـحــافـظــة
الجهراء حملة على التعديات المقامة على أمالك
ال ــدول ــة ،السـيـمــا الـ ـم ــزادات بمنطقة ك ـبــد ،وذلــك
تزامنا مع الحملة اإلعالمية التي أطلقتها اإلدارة
تحت شـعــار #تــواصــل_مـعـنــا ،والـتــي تـهــدف إلى
إزالة كافة التعديات على أمالك الدولة واإلعالنات
بالشوارع والميادين ومتابعة الباعة الجائلين
وكــل ما يشغل الطريق ،ســواء استغالل مساحة
من دون ترخيص أو سيارات مهملة ،فضال عن
متابعة شركات النظافة ومدى التزامها بتطبيق

العقود بينها وبين البلدية ،إلى جانب متابعة
شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل.
وذكر مدير فرع بلدية محافظة الجهراء محمد
العرادي أن فريق الطوارئ بالمحافظة برئاسة
رئ ـيــس الـفــريــق عـلــي الـقــويـضــي رص ــد ع ــددا من
التعديات على أمالك الدولة بمنطقة كبد ،ونتيجة
لذلك أزال مفتشو الفريق  13م ــزادا مقامة على
أمــاك الــدولــة دون ترخيص ،مــؤكــدا أن مفتشي
األجـهــزة الرقابية بالمحافظة لــن يتهاونوا في
تطبيق القانون على المخالفين.

أوهمه بشراء أسهم في شركة أوروبية مدرجة في بورصات عالمية
●

مها البغلي

مسؤوليتنا أصبحت أكبر لتأمين
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون بـشـكــل صـحـيــح،
وبالتعاون مع كل مؤسسات الدولة
الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة ومــؤسـســات
المجتمع المدني المعنية بحماية
البيئة».
وبـيـنــت أن ال ـكــويــت مـقـبـلــة على
م ـش ــاري ــع ت ـن ـمــويــة ك ـب ــرى وق ــادم ــة
عـ ـل ــى تـ ـن ــاف ــس ع ــالـ ـم ــي م ـ ــن حـيــث
تطوير الخدمات والمنشآت بأحدث
التقنيات ،وأمامها تحد أكبر لمواكبة
المعايير الدولية التي تعتبر حماية
البيئة من أهم هذه المعايير.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـب ـغ ـل ــي أنـ ـه ــا ت ـقــدمــت
ب ـم ـق ـتــرح ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق ع ـم ــل مــن
ذوي الخبرات لوضع خطة إعالمية
تتناسب مع أهداف ورؤية المجلس
البلدي والجهاز التنفيذي ،ويتابع
الفريق تنفيذ هــذه الخطة بطريقة
ف ـعــالــة إلي ـص ــال ال ــرس ــائ ــل ب ـصــورة
م ـه ـن ـيــة وم ـب ـت ـك ــرة ت ـع ـك ــس الـ ـ ــدور
الفعلي للمجلس الـبـلــدي وأهــدافــه
االستراتيجية ورؤيته المستقبلية.

محمد الشرهان

ً
ذكر مصدر أمني أن محاميا تقدم ببالغ إلى
السلطات األمنية في محافظة العاصمة ،يفيد
من خالله بتعرض موكله للنصب واالحتيال
ً
ً
من مواطن آخر يعمل ممثال قانونيا إلحدى
الـشــركــات الـقــابـضــة ،بـعــد أن أوه ـمــه بفرصة
استثمارية لشراء أسهم بشركة أوروبية ،حيث
وقع موكله على عقد مع المتهم لشراء أسهم
بقيمة  200000جنيه استرليني.
وأضـ ــاف الـمـصــدر أن مــوكـلــه دف ــع المبلغ
بالكامل ،وبمطالبة الشاكي للمتهم بتسليمه
م ــا يـفـيــد ام ـتــاكــه ه ــذه األس ـه ــم ب ــدأ المتهم
يـتـهــرب ويـمــاطــل ،ثــم اتـفــق الـطــرفــان عـلــى أن
يشتري المتهم األسهم من موكله ،وتسليمه
قيمتها ،إال أنه لم يفعل وظل يتهرب.
وأوض ـ ــح أن رجـ ــال األمـ ــن س ـج ـلــوا قضية

بالواقعة ،بناء على تعليمات وكيل النائب
ال ـع ــام ،ال ــذي أم ــر بـضـبــط وإح ـض ــار المتهم،
مشيرا إلى أن رجال المباحث استدعوا المتهم
الذي حضر من تلقاء نفسه.
ولفت إلى أنه بمواجهته بالتهمة المنسوبة
إليه أنكرها ،وأفاد بأنه بالفعل باع 200000
سهم للشاكي ،وزوده بمستند يفيد بامتالكه
األسهم ،واتفق بعدها معه على شرائها ،إال أن
ً
الشاكي لم يكن متعاونا ،لذلك لم يتم الشراء.
وقــال إن رجــال المباحث سألوا عن كيفية
بيعه أسهم الشركة قبل تأسيسها ،فأفاد بأنه
تــم تأسيسها ب ــادئ األم ــر ،وزودن ــا بمستند
يـفـيــد بــذلــك دون وج ــود تـصــديــق مــن وزارة
الـخــارجـيــة الـكــويـتـيــة ،إال أن ــه بـسـبــب بعض
ً
العوائق تم تأسيس شركة أخرى الحقا ،حيث
ً
دلــت التحريات على أن المتهم أعــاه دائـمــا
يتبع أسلوب المماطلة بتسليم المستندات

الـتــي تثبت ام ـتــاك ال ـشــاكــي ،وبـعــد مطالبة
الشاكي بإرجاع أمواله يقوم المتهم بإقناعه
بشراء تلك األسهم منه ،حتى يماطل معه أكثر،
كما دلت التحريات على أن المتهم باع اسهم
شركة قبل التأسيس ،وذو سوابق بذلك.
وذكــر المصدر أن رجــال المباحث أحالوا
المتهم إلى النيابة العامة ،التي قررت حجزه
ع ـلــى ذم ــة الـتـحـقـيــق ،وأح ــال ـت ــه إل ــى الـسـجــن
ال ـم ــرك ــزي ،ب ـعــدمــا ث ـبــت م ــن خ ــال تـحــريــات
الـمـبــاحــث ان ــه اع ـت ــاد عـلــى عـمـلـيــات النصب
واالحتيال عن طريق تأسيس شركات أوروبية
وهمية وغير مدرجة في األســواق العالمية،
وم ــن ثــم يـسـتـخــدم ه ــذه الـحـيــل فــي عمليات
ً
النصب واالحتيال على المواطنين ،الفتا إلى
أن رجال المباحث يتوقعون تقدم المزيد من
ضحايا النصب إلى الجهات األمنية لتقديم
بالغات مماثلة.

إصابة  3إطفائيين في حريق مخزن بالمسيلة
أصيب  3رجال إطفاء بحاالت اختناق وإجهاد حراري ،جراء حريق
كبير اندلع في مخزن لمواد البناء مساء أمس األول في منطقة المسيلة،
كما أسفر الحادث عن خسائر مادية كبيرة لحقت بالموقع.
وفي التفاصيل ،التي رواهــا مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام
باالدارة العامة لإلطفاء العقيد خليل االمير ،ان غرفة العمليات تلقت
بالغا مساء امــس االول يفيد باندالع حريق في مخزن لمواد البناء
بمنطقة المسيلة.
واوضــح ان الحادث اسفر عن اصابة  3اطفائيين بحاالت اختناق
واجهاد حراري ،وتم عالجهم في موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ
الطبية ،مشيرا الى ان رجال االطفاء تعاملوا مع الحريق وهم صائمون
مـمــا زاد الـضـغــط عليهم ،وبـيــن ان ضـبــاط وح ــدة تحقيق ال ـحــوادث
تواجدوا في الموقع لبيان اسباب اندالع الحريق.

رجال اإلطفاء خالل إخماد الحريق

زوايا ورؤى
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ماذا لو سكب وزير كويتي
قهوته؟!
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
ف ــي ع ــام  ١٩٩٠ت ـظــاهــرت  ٤٧ام ـ ــرأة س ـعــوديــة بـقـيــادتـهــن
 ١٣سـيــارة فــي مدينة ا لــر يــاض للمطالبة بحق القيادة وتم
اعتقالهن .واليوم تتسلم سعودية إجــازة القيادة من رجال
المرور 28 ...عاما بين الحدثين.
***
انتشر مقطع فيديو لرئيس وزراء هولندا الوسيم "مارك
روته" وهو يمسح مشروب القهوة الذي انسكب من يده على
األرض في مبنى البرلمان الرخامي وسط إعجاب موظفي
النظافة فيه وتصفيقهم له ،والسيد مارك -بدون معالي ألنه
ً
ً
عالي الخلق -أظهر في غير مرة سلوكا فطريا بالتنقل في
دراجته ذاهبا إلى مقر اجتماعات وزارته ،وال يماثل سلوكه
هذا في الكويت سوى بائعي اآليس كريم ُمرغمين!
مــاقــام بــه "مــارك الوسيم" شــيء طبيعي فــي هولندا ،ألنه
بحسب مصطلح السياسة الشرعية عندنا نحن -المسلمين-
ُيـعــد ه ــذا الــرجــل عــامــا عـلــى مـصــالــح ال ـنــاس ،وأت ــى برغبة
انـتـخــابـيــة يـمـكــث فـيـهــا ألج ــل مـسـمــى وم ـع ـلــوم بـيـنــه وبـيــن
الشعب الهولندي.
مـثــل ه ــذه ا لـتـصــر فــات تـكــاد تختفي فــي مجتمعاتنا ألن
وظيفة األسرة والمدرس والطبيب والموظف العام اختلفت
بل انتكست وتدهورت ،ولذلك نستكثر َ
ونه ِّول من سلوك هذا
المسؤول الهولندي الكبير ألننا لم نعد قادرين على فعله،
فنحن ُن َ
خد م من قبل  ٧٠٠أ لــف عامل منزلي! ونرمي أعقاب
السجائر فــي و جــه مــن يسير خلفنا فــي ا لـشــارع ،أو ننفض
طفاية السجائر عند إش ــارات الـمــرور أمــام الـمــأ ،ونجتمع
لنغني في  ٢٥فبراير في حب الكويت.
ق ــد ي ــوج ــد بـيـنـنــا م ـس ــؤول ــون ك ـب ــار لــدي ـهــم ح ـســن الـسـيــد
"مارك الوسيم" ،لكن "شلة" المنافقين تأبى أن يمارس هؤالء
عفويتهم ،هــؤالء الذين تجد وجوههم مشدودة للكاميرات
تـطــل مــن خـلــف ال ـم ـســؤول فــي كــل مـنــاسـبــة ،وكــأنـهــم ُصـنــاع
الحدث!
نحن ال نطالب مسؤولينا بمسح قهوتهم المسكوبة على
األرض ،وال بخدمة أنفسهم في طابور معامالت ،وال بقيادة
ً
دراجة ألنه سبق أن عاقبت إدارة جامعة الكويت طالبا قاد
دراج ــة داخ ــل الـحــرم الـجــامـعــي ،وتـغــاضــت عــن طلبة رفـعــوا
الف ـت ــات قـبــائـلـهــم ف ــي ان ـت ـخــابــات ال ـقــوائــم ال ـطــاب ـيــة .نـعــم ال
نطالبهم بما ال يطيقون ،ولكن نتساء ل :لماذا ال تفكر وزيرة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل مـثــا فــي تـكــريــم مجموعات
الشباب التطوعية الذين تطوعوا في مساعدة المعوزين ،بل
ُ
لماذا لم تفكر بالحضور معهم مرة في قيظ رمضان؟! لماذا ال
ُيفكر مدير بلدية الكويت في تكريم عامل نظافة أمام المأل؟
ولماذا ال يفكر وزير الداخلية في تكريم قائد سيارة لم يرتكب
مخالفة طوال خمس سنوات متتالية؟
ن ـحــن ال ن ـطــالــب ب ـحــل م ــأس ــاة الـ ـب ــدون -ال س ـمــح ال ـل ــه -أو
مضايقة ُمالك العقار في حل مشكلة اإلسكان والعياذ بالله.
ال وكــا ،نحن نريد فقط "شــويــة" إحـســاس بمن هــم حولنا،
تماما كما فعلت القهوة في اختصار المسافة بين رئيس
وزراء هولندا وموظفي النظافة.
من المعيب اآلن أن يقوم المسؤول األول في بلدية الكويت
بتنظيف ممرات سوق المباركية من الورق ألن "مارك الوسيم"
حرق الفيلم عليه ،أو لربما خشي لوم المغردين على الماليين
التي تصرف على عقود النظافة في بلد غير نظيف.
مـ ـس ــؤول ــون ــا أدمـ ـ ـن ـ ــوا الـ ـظـ ـه ــور فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام ل ـت ـب ـش ـيــرنــا
بإنجازاتهم التي ال تتعدى هذا التصريح المكرر" :أنجزنا
 ٪٢٦من مشروع تحويل التقاطع المروري إلى دوار" ،أو ذلك
المسؤول الـخــارق الــذي واجــه شكوى تأخر خــروج حقائب
المسافرين من المطار بسبب ما يراه من "كثرة المسافرين"!!
ال ـس ــؤال ه ـنــا :م ــاذا لــو سـكــب وزي ــر كــويـتــي قـهــوتــه ومعه
مرافقوه؟ سينادي هؤالء السيد كومار ،وسيصفق الجميع
للوزير!

ةديرجلا

•
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رزان

المستشار شفيق إمام

ً
ما قــل ودل :حماية العدالة ضمانة أيضا للمحاكمة السياسية
تـ ـن ــاول ــت فـ ــي مـ ـق ــال ــي األح ـ ـ ــد ال ـم ــاض ــي
تحت عنوان "موقف سياسي ...قاتل الله
ال ـس ـي ــاس ــة" ح ـم ــاي ــة الـ ـع ــدال ــة بــاع ـت ـبــارهــا
ضمانة أساسية في كل المحاكمات حتى
المحاكمة السياسية.
وعـقــب ه ــذا الـمـقــال اتـصــل بــي األسـتــاذ
عـ ـي ــاد ت ــوف ـي ــق م ـس ـت ـش ــار ق ــان ــون ــي ،وه ــو
أحد قرائي وأصدقائي األعزاء ،وقد أبدى
ده ـشــة بــال ـغــة م ــن تـشـبـيـهــي جـلـســة طــرح
الثقة بالوزير بالمحاكمة ،ومجلس األمة
بــال ـم ـح ـك ـمــة فـ ــي ط ـ ــرح الـ ـثـ ـق ــة ،م ـت ـســائــا:
أ لـيـســت هــذه ا لـمـحــا كـمــة سـيــا سـيــة تتحرر
من كل القيود التي تتقيد بها المحاكمة
أمام القضاء؟
قلت له :نعم ،هناك فوارق ثالثة أساسية
تفرق بين المحاكمة السياسية والمحاكمة
القضائية:
ا ل ـفــارق األول :أ نــه يحظر عـلــى القضاة
ً
االشتغال بالسياسة نأيا بهم عن الميل
أو ال ـهــوى بـسـبــب مـيــولـهــم الـسـيــاسـيــة أو
الحزبية ،وليس كذلك نواب مجلس األمة.
قـضــاة طــرح الثقة بــا لــوز يــر ،فهم غــار قــون
حتى آذانهم في العمل السياسي.
الـ ـف ــارق الـ ـث ــان ــي :أن ش ــرع ـي ــة ال ـت ـجــريــم
والعقاب فرضت بنص دستوري أال يعاقب
إ ن ـس ــان إال ع ـلــى األ ف ـع ــال ا لــا ح ـقــة للعمل
ب ــال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـن ــص ع ـل ــى ت ـجــري ـم ـهــا.
المادة ( )32من الدستور.
أم ــا الـمـحــاكـمــة الـسـيــاسـيــة فـهــي أوســع
ً
نـ ـط ــاق ــا ل ـت ـش ـمــل دائ ـ ـ ــرة األخ ـ ـ ــاق وال ـق ـي ــم
الدينية وا لـصـفــات التي يجب أن يتحلى
ب ـهــا م ــن ي ـتــولــى س ــدة ال ـح ـكــم م ــن ط ـهــارة
ونزاهة ُ
وبعد عن الشبهات.
ا لـفــارق الثالث :أن هناك ضمانة مهمة
في المحاكمة القضائية هي تعدد درجات
ال ـت ـق ــاض ــي ،فــال ـم ـت ـهــم ب ـ ــريء ح ـت ــى تـثـبــت

إدان ـتــه بحكم قـضــائــي نـهــائــي ب ـ ّ
ـات  .مــادة
( )34من الدستور.
أمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ــإن
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ح ـ ــق لـ ـك ــل نـ ــائـ ــب قـ ـ ـ ــرره لــه
الدستور ،وطرح الثقة بالوزير قرار يتخذه
مـجـلــس األم ــة بــأغـلـبـيــة أع ـضــائــه مــن غير
اشتراك الوزراء في القرار.

ضمانات المحاكمة السياسية في دستور
الكويت
و لـهــذا تطلب ا لــد سـتــور فــي طــرح الثقة
بــا لــوز يــر أن ي ـ ّكــون ذ ل ــك ب ـنــاء عـلــى رغبته
أو ب ـط ـلــب م ــوق ــع م ــن ع ـش ــرة أعـ ـض ــاء إث ــر
مناقشة استجواب موجه إليه ،كما تطلب
ا لــد سـتــور مــوا فـقــة أغلبية أ عـضــاء مجلس
األ مــة من غير ا لــوزراء وال يشترك ا لــوزراء
ف ــي ال ـت ـص ــوي ــت ،ك ـمــا ح ـظــر ال ــدس ـت ــور أن
يصدر قرار في هذا الطلب قبل سبعة أيام
من تقديمه.

ضمانات في الدساتير األخرى
وتـحـفــل الــدســاتـيــر األخ ــرى بـضـمــانــات
ل ـل ـم ـحــا ك ـمــة ا ل ـس ـيــا س ـيــة ذات ا ل ـض ـمــا نــات
ال ـم ـقــررة لـلـمـحــاكـمــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،فــأوجــب
دستور الواليات المتحدة األميركية على
أ عـضــاء مجلس الشيوخ عند محاكمتهم
ر ئـ ـي ــس ا ل ـ ــدو ل ـ ــة أن ي ـح ـل ـف ــوا ي ـم ـي ـن ــا ب ــأن
يـحـكـمــوا بــال ـعــدل ،م ـمــا دع ــا أح ــد أع ـضــاء
ا ل ـكــو ن ـغــرس األ م ـيــر كــي قـبــل ب ــدء محاكمة
"كلينتون" إلى القول تعليقا على ذلك بأن
اليمين ا لـتــي يؤديها أ عـضــاء الكونغرس
عند محاكمة الرئيس بأن يحكموا بالعدل
هي ضمانة جوهرية وأساسية تحميهم
عند إصدار قرارهم من االلتزام الحزبي.

د .مصطفى البرغوثي*

بــل يحرص د سـتــور ا لــوال يــات المتحدة
األ مـيــر كـيــة عـلــى أن يــو فــر لـهــذه المحاكمة
ضـمــانــة قـضــائـيــة مـهـمــة هــي الـفـصــل بين
س ـل ـط ــة االتـ ـ ـه ـ ــام وسـ ـلـ ـط ــة الـ ـحـ ـك ــم ،ح ـيــث
يصوت مجلس النواب على قرار االتهام،
وتكون المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.
كما يتولى رئيس مجلس الشيوخ في
ه ــذه الـمـحــاكـمــة رئ ـيــس الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا
ا لـفــدرا لـيــة ،ا لــذي يحلف أ عـضــاء المجلس
اليمين أمامه بأن يحكموا بالعدل.
وإذا ك ــان ا ل ــد س ـت ــور ا ل ـكــو ي ـتــي ق ــد أخــذ
بنظام المجلس النيابي الواحد ،وأنه لذلك
و ل ـضــرورات اقتضتها طبيعة المحاكمة
السياسية ،وطبيعة العمل السياسي فيمن
يتولون الحكم فيها ،لم يفصل بين سلطة
التحقيق وسلطة االدعاء وسلطة الحكم.
وقد اقتطع من قضاة هذه المحمكة من
ُوجه االستجواب إلى الوزير ،كما اقتطع
خـمــس أ عـضــاء المجلس يمثلون االد عــاء
العام في هذه المحاكمة ،فإن المسؤولية
تـصـبــح أك ـبــر ع ـلــى أع ـض ــاء مـجـلــس األم ــة
بــأن يـكــو نــوا قــد بـحـثــوا و نـقـبــوا وتعقبوا
الوقائع والمعلومات التي تكون قد نمت
ّ
ومحصوها التمحيص الدقيق لكي
إليهم،
يبنوا عليها حكمهم ،حكما ال يتطرق إليه
الشك ،وال تتعلق به الظنون ،وال ينساق
إلى االنفعال بالمناقشات التي دارت حول
االس ـت ـج ــواب ،وإص ـ ــدار ح ـكــم م ـت ـســرع في
هــذه القضية دون تـ ّ
ـرو أو درا ســة متأنية
ف ــاح ـص ــة ألوجـ ـ ــه االتـ ـ ـه ـ ــام ،وه ـ ــو م ــا ح ــدا
بالمشرع الدستوري إلى اشتراط أال يتم
التصويت على طرح الثقة قبل سبعة أيام
مــن تــاريــخ تـقــديـمــه ،بــاعـتـبــار ذل ــك الحكم
ضمانة مهمة لحماية العدالة.

رزان شابة فلسطينية في مقتبل العمر ولــدت ونشأت في خزاعة
بمحافظة خان يونس ،وتمردت على مصاعب الحياة التي منعتها من
استكمال التحصيل العلمي الجامعي ،فأصرت على الحصول على كل
تدريب طبي ممكن في مستشفى النصر ،ومن ثم في جمعية اإلغاثة
الطبية الفلسطينية.
ومنذ اليوم األول لمسيرة العودة تطوعت رزان ليس في أيام الجمع
فقط ،بل في كل يوم مع فرق إسعاف اإلغاثة الطبية ،وسرعان ما تميزت
بأنها المسعفة األكثر إقداما ونشاطا وحيوية ،واألكثر رفقا بالجرحى،
واألكثر لطفا ونبال مع زمالئها وزميالتها.
أحبها الجرحى والجريحات ،ورأوا فيها مالك رحمة حقيقيا ،ولفتت
أنظار الصحافة المحلية والعالمية ببراء تها وشجاعتها وتفانيها،
حتى كان يوم الجمعة قبل الماضي ،عندما قرر القناصة اإلسرائيليون
المجرمون القضاء على حياتها ،رغــم أنها كانت تقف بعد جــوالت
مــن اإلسـعــاف للجرحى مــع أربـعــة مــن زمالئها مــن متطوعي اإلغــاثــة
ً
الطبية بعيدا عن المتظاهرين ،وعلى بعد عشرات األمتار من الحاجز
اإلسرائيلي ،وهي تستعد معهم للتقدم إلسعاف مزيد من الجرحى،
فأطلقوا النار على صدرها بشكل مباشر ،وأصابوا بالرصاص أيضا
في اللحظة نفسها زميليها المتطوعين محمود عبدالعاطي ورامي
أبو جزر ،وذلك يؤكد ،عكس أكاذيب الناطقين باسم جيش االحتالل ،أن
عملية القتل كانت مبيتة ضد رزان وفريقها ،وثانيا أن أكثر من قناص
مجرم شارك في إطالق النار.
صورة رزان الشابة الجميلة المالئكية المفعمة بالحياة والسعادة
وهي ترتدي لباس إسعاف اإلغاثة الطبية األبيض ،شدت انتباه العالم
بأسره ،وفي لحظة واحدة تعرت حكومة إسرائيل وقادتها وجنودها
وظهروا على حقيقتهم ،مجرمون يبطشون حتى بفتاة بريئة مسعفة
بعد أن أودوا بحياة  126متظاهرا سلميا ،وجرحوا ثالثة عشر ألفا
وستمئة منهم.
كــل أكــاذيــب نتنياهو وادعـ ــاء ات جيشه ،بــأن جـنــودهــم معرضون
للخطر ،وبأنهم ال يستهدفون المدنيين ،وبأن الفلسطينيين الشهداء
إرهابيون خطرون ،وبأن الرصاص لم يطلق على رزان بشكل مباشر،
تبخرت أمام صورة الحقيقة التي مثلتها رزان.
و فــي كــل عاصمة زار ه ــا نتنياهو للتحريض على الفلسطينيين
وإلشعال نار الصراعات في المنطقة ،كانت صورة رزان تسبقه ،وفي
كل عاصمة سمع االحتجاجات واالستهجان لما يقوم به جيشه الذي
يستبيح النساء واألطفال والصحافيين والمسعفين ،وسيسمع أكثر،
ألن رزان صــارت أيقونة لرسالة الطب واإلسعاف اإلنسانية النبيلة،
وللمقاومة الشعبية الفلسطينية ،مثلما غدت قدوة لجيل فلسطيني
بكامله .ما حدث لرزان كان يمكن أن يحدث أيضا لمئات من المتطوعين
المسعفين البواسل ،الذين يتعرضون العتداءات جيش االحتالل في
رفح وجباليا وغزة ،وفي المسجد األقصى والقدس ،وأمام مدخل بيت
لحم ومقابل مستعمرة بيت إيل ،في كفر قدوم ،وحــوارة ،وفي البلدة
القديمة في الخليل ،وفي كل مكان يتطوع فيه هؤالء الشباب والشابات
البواسل من أجل حرية شعبهم وإسعاف الجرحى والمصابين.
هؤالء الشباب والشابات أعادوا للناس األمل والثقة بأن روح التطوع
والعطاء ما زالت حية في صفوف األجيال الشابة من شعبنا ،وأنهم
جاهزون لتكرار مآثر جيلنا التطوعية التي ميزت سنوات السبعينيات
والثمانينيات ،ووصلت ذروتها في االنتفاضتين األولى والثانية.
رأينا صــور رزان منشورة في كل أنحاء المسجد األقصى ،ووقف
أمــامـهــا كـثـيــرون مــن المصلين يترحمون عليها ،وألـصــق متطوعو
اإلسـ ـع ــاف األول ـ ــي ص ــوره ــا ع ـلــى ص ــدوره ــم ،وش ـعــر الـفـلـسـطـيـنـيــون
وأصــدقــاؤهــم بــاالحـتــرام والتقدير لــوالــدة رزان ،الـتــي ارت ــدت فــي أول
جمعة بعد استشهاد ابنتها سترة إسعاف اإلغاثة الطبية الخاصة
بها ،وحلت مكان الشهيدة في إسعاف الجرحى مع فريق اإلغاثة الطبية
من زمالئها وزميالتها.
ال أحد مخلد في هذه الحياة ،بعض الناس يعيشون حياتهم كاملة،
وبعض الشباب ال يحظى إال بجزء يسير منها ،ومعظم الشهداء يرتقون
وهم في بداية شبابهم أو في قمة عطائهم ،لكن هــؤالء الشهداء مثل
رزان ،وبغض النظر عن قصر حياتهم ،يتركون أثرا عميقا ال يمحى،
ويغدوا اسمهم خالدا على مر األزمان.
ً
ً
ورزان بعطائها واستشهادها لم تترك فقط أثرا عميقا ،بل أثرت في
حياة الماليين من الفلسطينيين والبشر ،وأصبح اسمها حافزا وقدوة
لمئات اآلالف من الشباب الفلسطينيين ،كما غدا وثيقة إدانة ستالحق
دوما جالديها المحتلين حتى يزول احتاللهم واضطهادهم ومنظومة
تمييزهم العنصري.
*األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

اإليكونوميست

سياسيو البوسنة يتجادلون بشأن موجة
غامضة من الوافدين الجدد
بـعــد  23سـنــة عـلــى انـتـهــاء ال ـحــرب الـبــوسـنـيــة ال ـتــي أدت
إلــى تهجير  2.2مليون شخص (أو نصف الـسـكــان) ،أصبح
الــاج ـئــون ال ـج ــدد ف ــي الـبــوسـنــة م ــن ال ـســوري ـيــن ،واألف ـغ ــان،
والعراقيين ،وغيرهم يعيشون في خيم في مواقف السيارات
وال ـمــراكــز االجـتـمــاعـيــة ،وتـجــاهــد الـسـلـطــات لــاعـتـنــاء بهم،
وفــي اآلون ــة األخـيــرة بــدأ يعبر الـحــدود إلــى هــذا البلد نحو
 500شخص كل أسبوع ،آملين مواصلة طريقهم إلى أوروبا
الغربية.
ُ
أقفلت طريق البلقان من سورية عبر تركيا في عام ،2016
لــذلــك مــن الـغــريــب أن يـبــدأ ه ــذا ال ـعــدد الكبير مــن الالجئين
بالوصول فجأة إلى هذا البلد ،إذ يهرب بعضهم من أعمال
القتال األخيرة ،إال أن معظمهم ليسوا كذلك ،فيذكر بيتر فان
دير أوفيريرت من المنظمة الدولية للهجرة أن غالبية الوافدين
الجدد أناس علقوا في صربيا أو اليونان ويشعرون باالستياء
حيال وضعهم ،لذلك يجربون هذه الطريق الجديدة ،ونتيجة
لذلك بدأت مراكز الالجئين في صربيا تفرغ بسرعة ،في حين
يأتي آخرون عبر ألبانيا أو الجبل األسود.
ً
ً
ّ
تسجل البوسنة السنة الماضية سوى  755الجئا جديدا،
لم
ً
لكن األعداد بلغت هذه السنة خمسة آالف تقريبا نصفهم غادر
ً
على األرجح متجها إلى كرواتيا ،التي انضمت إلى االتحاد
ً
ً
ّ
األوروبي منذ عام  2013وشكلت مع البوسنة سابقا جزءا من
يوغوسالفيا ،وفي  30مايو فتحت الشرطة الكرواتية النار
على حافلة صغيرة محملة بالجئين قادمين من البوسنة،
ً
مما أدى إلى جرح ولدين ،وعقد وزراء المنطقة اجتماعا بشأن
األزمة المتفاقمة في عاصمة البوسنة سراييفو في  7يونيو.
في محاولة لوقف تدفق الالجئين هــذا أرسلت البوسنة
َ
ً
أعـ ــدادا إضــافـيــة مــن رج ــال الـشــرطــة إلــى ال ـحــدود مــع دولــتــي
ً
ً
صربيا والجبل األسود ،أما هنغاريا التي بنت سياجا فاعال
ً
جدا على حدودها مع صربيا بغية وقف عمليات العبور غير
الشرعية ،فوعدت الجبل األسود بسياج من األسالك الشائكة
ً
بطول  23كيلومترا بهدف إقفال أجزاء من حدودها مع ألبانيا.
لكن الالجئين يشملون فئة جديدة :فنحو  %10منهم من
اإليرانيين ،إذ توقفت كل من صربيا وإيران السنة الماضية
عن طلب تأشيرات دخول من مواطنيهما إلى بلديهما ،كذلك
انطلقت في شهر مارس رحالت جوية مباشرة قليلة الكلفة
بين هذين البلدين.
ً
ً
أثار الوافدون الجدد جداال سياسيا ،فعندما انتهت حرب
البوسنة الــدمــويــة فــي عــام  ،1995انقسمت هــذه الــدولــة إلى
قسمين :جمهورية صــرب البوسنة ذات الغالبية الصربية
واتـحــاد البوسنة والهرسكّ .
يدعي ميلوراد دودي ــك ،رئيس
جمهورية صرب البوسنة ،أن سياسيي البوسنة يخططون
ً
سـ ـ ــرا السـ ـتـ ـق ــدام ال ــاج ـئ ـي ــن ب ـغ ـيــة ت ـب ــدي ــل وض ـ ــع ال ـبــوس ـنــة
الــديـمـغــرافــي والـسـيـطــرة بــالـتــالــي عـلــى الـبـلــد بــأكـمـلــه ،إال أن
الوقائع تشير إلى أن القليل من الالجئين يودون البقاء ،ولكن
مــع اقـتــراب االنتخابات فــي شهر أكـتــوبــر ،ال تعوق الوقائع
السياسيين عن محاولة تسجيل النقاط السياسية.

ياسر عبد العزيز*

صعود «اإلسالميين» ...وسقوطهم
اكتشفت القطاعات
الغالبة من الجمهور
زيف الربط بين
العواطف الدينية النبيلة
وبين الحكم والسياسة،
وهو مكسب كبير لم يكن
ليتحقق من دون التكلفة
الموجعة الفادحة التي
تكبدتها المنطقة بسبب
صعود "اإلسالميين".

«اإلسالميون»
ً
أظهروا ميال
لالستبداد
والعنف والحكم
الشمولي فاق
ً
أحيانا ما
فعله أسالفهم
العلمانيون

غداة اندالع االنتفاضات في عام ،2011
كانت المنطقة العربية تبدو وكأنها في
ُ
طريقها لتصبح "بحيرة إسالمية" ،تستعاد
فيها أحالم "الخالفة" ،وتظهر في ثناياها
إرهـ ــاصـ ــات "اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة" ال ـم ــوع ــودة،
وت ـت ـح ـقــق بـسـبـبـهــا أم ـن ـي ــات "الـ ـخ ــاص"،
وال ـعــودة إلــى "ق ـيــادة الـعــالــم وأسـتــاذيـتــه"،
بمقومات "القدرة والورع".
كــانــت ت ـلــك أزهـ ــى ع ـصــور اإلســامـيـيــن
ب ـح ــق؛ إذ ل ــم ي ـك ــون ــوا أق ـ ــرب إلـ ــى تحقيق
أهــدافـهــم فــي الـسـيـطــرة والـحـكــم والتأثير
من هذا العهد بالذات ،منذ انهيار الخالفة
العثمانية.
لماذا تسيد "اإلسالميون" المشهد آنذاك؟
س ـتــة أس ـب ــاب رئ ـي ـســة حـمـلــت "اإلسـ ــام
ال ـس ـي ــاس ــي" ،بـتـنــويـعــاتــه الـمـخـتـلـفــة ،إلــى
ص ـ ــدارة ال ـم ـش ـهــد ،ق ـبــل س ـبــع سـ ـن ــوات؛ إذ
استطاع "اإلسالميون" أن يفوزوا في عدد
ُ
من االنتخابات التي اعتبرت آنذاك "نزيهة"،
وأن يشاركوا في الحكم بفاعلية في عدد
م ــن ال ـب ـل ــدان ،وأن يـهـيـمـنــوا ع ـلــى ال ـحــراك
ً
ً
الـمـجـتـمـعــي ،وأن يـسـخــروا قـطــاعــا كـبـيــرا
مــن وســائــل اإلعـ ــام الـجـمــاهـيــريــة لخدمة
قضاياهم ومصالحهم.
ي ـك ـمــن ال ـس ـب ــب األول ف ــي إخـ ـف ــاق ع ــدد
مـ ــن األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـت ــي أط ــاح ـت ـه ــا
االن ـت ـف ــاض ــات ،أو زع ــزع ــت م ــراك ــزه ــا ،في
مواجهة التحدي اإلسرائيلي ،وحل القضية
ً
ً
ً
الفلسطينية حال عادال ومشرفا.
ً
ل ـق ــد ب ـن ــى "اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي" جـ ــزءا
ً
كبيرا من تمركزه االستراتيجي في الواقع
السياسي والمجتمعي العربي واإلسالمي
على معاداة إسرائيل واالنتصار للشعب
الفلسطيني ،ولطالما استثمر الخيبات
العربية في هذا الصدد من أجل كشف "عوار
باعتباره
األنظمة وتهافتها" ،وقدم نفسه
ُ َّ
ُ
و"المخلص"
خلص" بتسكين ا لـخــاء،
"الم ِ
بفتحها ،في آن واحد.
أما ثاني تلك األسباب ،فيكمن في إخفاق
ً
معظم تلك األنظمة أيضا في قضية التنمية،
والقدرة على تطوير االقتصادات القومية،
ب ـمــا ي ـصــب ف ــي ت ـعــزيــز ال ــدخ ــل ،وتـعـظـيــم
الموارد ،وتحسين حالة المعيشة للماليين
من أبناء الشعوب العربية.
وكــان السبب الثالث وراء هذا الصعود
ً
"اإلسالمي" متمثال في النزعة االستبدادية،

وشمولية الحكم ،فــي ال ــدول التي شهدت
ً
صـ ـع ــودا ل ـح ــرك ــات "اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي"؛
إذ ق ــدم "اإلســام ـيــون" أنفسهم للجمهور
باعتبارهم أعداء للدكتاتورية ،ومخلصين
للديمقراطية ،وراحوا يتالعبون بالتأويالت
واالجـتـهــادات ،من أجــل سد الفجوات بين
مـصـطـلـحــي "الـ ـش ــورى" و"الــدي ـم ـقــراط ـيــة"،
وتبرير انخراط ّ بعضهم في االنتخابات،
بعدما كانوا ُيكفرون من يأخذ بها كآلية
لتداول السلطة.
أما السبب الرابع فيتعلق بتصاعد أثر
العاطفة الدينية بين قطاعات مؤثرة من
الـجـمـهــور ال ـعــربــي ،وه ــو الـتـصــاعــد ال ــذي
لــم ينقطع عــن ت ــراث مــا ُع ــرف بـ"الصحوة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،ال ـ ـتـ ــي ازده ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ،ب ـح ـس ـهــا
الـتـقـلـيــدي ،وسمتها الـطـقــوســي ،فــي عــدد
ً
كـبـيــر م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة ،اع ـت ـب ــارا من
ع ـق ــدي الـسـبـعـيـنـيــات وال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات من
القرن الفائت.
استثمر "اإلســام ـيــون" هــذه العواطف،
ول ـع ـبــوا ع ـلــى أوتـ ــارهـ ــا ،واس ـت ـط ــاع ــوا من
خــال ـهــا أن ي ـجــذبــوا ق ـطــاعــات ك ـب ـيــرة من
ال ـم ـحــايــديــن ،وح ـت ــى ال ـمــوال ـيــن لــأنـظـمــة
العلمانية ،إلى صفوفهم ،بعدما اجتهدوا،
بـمـســاعــدة الـمـنـصــات اإلعــام ـيــة الـنــافــذة،
في الخلط بين الشعور الديني والموقف
ً
السياسي؛ وهو األمر الذي ظهر جليا في
االنتخابات واالستفتاءات ،حينما تم الربط
بين التصويت في اتجاه معين و"إرضــاء
الله" و"نصرة اإلسالم" ،و"دخول الجنة".
يتعلق السبب الخامس بالبعد الدولي؛
إذ ظهر بوضوح أن ذلــك الصعود لم يكن
بمعزل عن توجهات وتدابير وخطط غربية.
ل ـقــد ظ ـهــرت وث ــائ ــق ،وتـكـشـفــت وقــائــع،
تشير بوضوح إلى دعم غربي قوي وصلب
لحركات "اإلس ــام السياسي" في عــدد من
ب ـلــدان الـمـنـطـقــة ،أو عـلــى أق ــل تـقــديــر عــدم
ممانعة في وصول تلك الحركات إلى سدة
ال ـح ـكــم ،م ــع غ ــض الـبـصــر ع ــن مــرتـكــزاتـهــا
االجتماعية واأليديولوجية التي تتصادم
ً
مــع وجـهــة الـنـظــر الـغــربـيــة ،خـصــوصــا في
مجال التعامل مع األقليات ،أو الـمــرأة ،أو
ملفات الحريات وحقوق اإلنسان.
أم ــا الـعــامــل ال ـس ــادس ،فيتصل بالبعد
اإلقليمي؛ إذ لم يكن لهذه الحركات أن تحقق
هذا الصعود من دون دعم إقليمي حصلت

ً
عـلـيــه ت ـح ــدي ــدا م ــن دول ـت ـيــن ب ــارزت ـي ــن في
اإلقليم ،وقد اتسع هذا الدعم ليشمل المال،
والسياسة ،والعمل االستخباري ،والسالح،
واألهم واألخطر من كل ذلك ...اإلعالم.
و مـ ـ ـ ـ ــع ا ن ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام األول ع ـل ــى
االنتفاضات ،كان "اإلسالميون" قد هيمنوا
على  %70من مقاعد البرلمان في مصر،
ً
وأص ـ ــدروا دس ـت ــورا يعبر عــن مصالحهم
ومــواقـفـهــم ،ووص ـل ــوا إل ــى س ــدة الــرئــاســة،
ك ـمــا فـ ـ ــازوا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرلـمــانـيــة
ب ـتــونــس ،وص ـ ــاروا أغـلـبـيــة مـهـيـمـنــة على
القرار السيادي ،وسيطروا على األوضاع
ً
ً
ف ــي لـيـبـيــا ،وص ـ ــاروا رق ـم ــا صـعـبــا بحيث
ال يمكن الـحـســم عـلــى الـمـسـتــوى الوطني
من دون مراعاة مصالحهم وانشغاالتهم،
وف ـ ــازوا بــاالن ـت ـخــابــات ف ــي غـ ــزة ،وت ـعــززت
ح ـظــوظ ـهــم ف ــي األردن ،ك ـمــا وص ـل ــوا إلــى
الحكم في المغرب ،بعد فوزهم باالنتخابات
البرلمانية في نوفمبر .2011
يبدو اليوم ،وبعد مرور سبع سنوات ،أن
كل ما فعله "اإلسالميون" آنذاك راح سدى،
وأن هذا الصعود عصفت به الرياح.
فلماذا انهزم "اإلسالميون"؟
يمكن تقصي أسباب الهزيمة عبر إعادة
فحص أسباب الصعود؛ إذ لم يكن ما فعله
"اإلسالميون" عندما وصلوا إلى السطلة
أو اقتربوا منها ســوى تكريس لألوضاع
والـ ـم ــواق ــف ال ـت ــي س ــاع ــدت ف ــي وج ــوده ــم
وصعودهم.
ل ـ ــم ي ـس ـت ـه ــدف "اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــون" ال ــذي ــن
وصـلــوا إلــى مفاصل السلطة أو تحكموا
ً
فيها إســرائـيــل أبـ ــدا ،بــل راح ــوا ينسجون
عالقة معها قائمة على "المودة والتعاون
واالع ـتــراف الـكــامــل" ،أو هــذا على األقــل ما
ظهر من رسالة بعثها الرئيس اإلخواني
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري مـ ـحـ ـم ــد مـ ــرسـ ــي إل ـ ـ ــى ن ـظ ـي ــره
اإلسرائيلي آنذاك شمعون بيريز.
حدث إخفاق واضح في ملفات التنمية
بطبيعة ال ـح ــال ،وظ ـهــر أن "اإلســامـيـيــن"
ال يمتلكون طبقة مــن ال ـكــوادر السياسية
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة الـ ـق ــادرة ع ـلــى ق ـي ــادة عملية
التنمية ،لكن األخطر من ذلك أنهم أظهروا
ً
ميال لالستبداد والعنف والحكم الشمولي
فــاق في بعض األحـيــان ما فعله أسالفهم
العلمانيون.
وبموازاة تغير واضح في التوجه الغربي

الداعم لهم ،بعد انكشاف تهافت قدراتهم،
استطاعت دول عربية رئيسة أن تحد من
ق ـ ــدرة ب ـعــض الـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـيــة ع ـلــى دعــم
حركات "اإلسالم السياسي" ،عبر سياسات
فعالة وحاذقة.
أما العاطفة الدينية ،فقد تكفل بتقويم
أثرها ما فعله تنظيم "داعش" حين هيمن
على األوض ــاع فــي مـســاحــات شاسعة في
سورية والعراق ،وما فعله تنظيم "اإلخوان"
حين هيمن على مفاصل الحكم في مصر.
ل ـقــد اك ـت ـش ـفــت ال ـق ـط ــاع ــات ال ـغــال ـبــة من
ال ـج ـم ـه ــور زيـ ـ ــف الـ ــربـ ــط ب ـي ــن ال ـع ــواط ــف
الدينية النبيلة وبين الحكم والسياسة،
وهو مكسب كبير لم يكن ليتحقق من دون
التكلفة الموجعة الفادحة التي تكبدتها
المنطقة بسبب صعود "اإلسالميين".
* كاتب مصري

«اإلسالم السياسي»
ً
ً
بنى جزءا كبيرا من
تمركزه االستراتيجي
في الواقع السياسي
والمجتمعي العربي
واإلسالمي على معاداة
إسرائيل واالنتصار
للشعب الفلسطيني

ةديرجلا

•
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أكاديميا

ً
الجامعة األميركية تخرج  424طالبا

 30ألف مقعد موزعة في مختلف المواقع الدراسية
حمد العبدلي

بلغ مجموع المقاعد المخصصة
المؤسسات التعليمية نحو
في ً
 30ألفا موزعة على جميع
6157
المؤسسات ،من بينها
ً
ً
مقعدا في الجامعة ،و 18ألفا
بـ«التطبيقي» ،و 6600في
بعثات وزارة التعليم العالي.

يـ ـب ــدو أن ا نـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
ال ـن ـجــاح ف ــي ال ـثــانــويــة الـعــامــة
إل ــى  ٦٧ف ــي ال ـم ـئــة ه ــذا ال ـعــام،
حـ ـي ــث بـ ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ـخ ــري ـج ـي ــن
ً
 25795طـ ـ ــا ل ـ ـ ـبـ ـ ــا و طـ ـ ــا ل ـ ـ ـبـ ـ ــة،
سـ ـيـ ـس ــاه ــم بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر فــي
تخفيف الضغط عن مؤسسات
التعليم العالي داخل الكويت،
ف ـم ــع انـ ـخـ ـف ــاض أكـ ـث ــر مـ ــن 10
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ن ـســب خــريـجــي
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،مـ ـق ــارن ــة
بالعام الماضي ،إذ كانت نسبة
النجاح  78في المئة ،ستفتح
أب ــواب كـبـيــرة لـلـمـتـقــدمـيــن في
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات وال ـ ـم ـ ـعـ ــاهـ ــد داخـ ـ ــل
ال ـكــويــت وال ـب ـع ـثــات الــداخـلـيــة
والخارجية.
و مـ ـ ــع بـ ـ ــدء وزارة ا ل ـت ـع ـل ـيــم

ً
«الشدادية» تدشن مشروعا
لتدريب المهندسين المستقلين

ّ
ً
دشن البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت مشروعا تدريبيا الستضافة
المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير المنتسبين ألي مؤسسات
ً
حكومية أو خاصة للتدريب ميدانيا في مشروع مدينة صباح السالم
الجامعية ،وذلك بهدف المساهمة في تطوير واستثمار كفاءات القوى
البشرية الوطنية وزيادة فاعليتها وقدراتها المهنية.
وذكر مدير البرنامج اإلنشائي ،د .قتيبة رزوقــي ،أن إدارة البرنامج
اإلنشائي سعت إلى فتح المجال أمام المهندسين الكويتيين حديثي
التخرج ،لالستفادة من فرصة التدريب الميداني بمشروع مدينة صباح
السالم الجامعية دون اشتراط انتسابهم ألي من المؤسسات الحكومية
أو الخاصة ،بغية تطوير كفاءاتهم العملية واكتساب الخبرة من الطاقات
العاملة في المدينة الجامعية التي تمتلك مستوى عالميا من ذوي
الخبرات في األسواق العالمية.
من جانبها ،كشفت مسؤولة وحدة التدريب الميداني في البرنامج
اإلنشائي بجامعة الكويت ،ريما الصمصام ،عن انطالق النسخة الرابعة
من برنامج التدريب الميداني لطلبة المعهد اإلنشائي في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية،
والذي يمثل ثمرة تعاون بين المؤسستين التعليميتين ،سيما أن برامج
التدريب الميداني بــات جــزءا أساسيا من متطلبات التأهيل العلمي
والتطبيقي لما له من تأثير في رفع وتطوير كفاءة المتدربين.

«المستقبل الطالبي» لتوفير
مقاعد دراسية لـ «البدون»
أعلن أمين سر قائمة المستقبل
ال ـ ـطـ ــابـ ــي ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب،
م ـ ــرزوق ال ـش ــري ــف ،دع ــم الـقــائـمــة
للحملة ا لـتــي تــم تدشينها عبر
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
لـتــوفـيــر مـقــاعــد دراس ـي ــة للطلبة
«البدون».
وقـ ــال ال ـش ــري ــف ،ف ــي تـصــريــح
أمس ،إن شريحة الطلبة البدون
ب ـي ـن ـهــم م ـت ـف ــوق ــون ب ــال ـث ــان ــوي ــة،

لكنهم ال يجدون مقعدا دراسيا
يحقق لهم أحالمهم في استكمال
دراستهم ،مطالبا وزيــر التربية
وزي ــر التعليم الـعــالــي ،د .حامد
العازمي ،بتوفير مقاعد دراسية
لـلـمـتــوفـقـيــن م ــن ت ـلــك الـشــريـحــة
السـتـكـمــال دراس ـت ـهــم ،س ــواء في
جامعة الكويت أو في التطبيقي
لـ ـمـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم ف ـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
مسيرتهم الــدراسـيــة والتخفيف
من الصعوبات التي تواجههم.

ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي والـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات االلـ ـتـ ـح ــاق
فـيـهــا ،أ م ــس األول ،وا سـتـقـبــال
ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـط ـل ـب ــة 13
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري ،فـ ـ ـق ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ــددت ك ــل
م ــن ال ـج ــام ـع ــة و»ال ـت ـط ـب ـي ـقــي»،
و»الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي» ،فــي وقــت
س ــاب ــق ،خـطـطـهــا ل ـل ـق ـبــول هــذا
ال ـع ــام ،وال ـتــي ت ـج ــاوزت أع ــداد
المتقدمين ،حيث بلغ مجموع
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ــي
ا ل ـمــؤ س ـســات ا لـتـعـلـيـمـيــة نحو
ً
 30أ لـ ـف ــا م ــوز ع ــة ع ـل ــى جـمـيــع
المؤسسات.
فـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت أع ـل ـن ــت
ً
تـخـصـيــص  6157م ـق ـعــدا هــذا
العام في مختلف التخصصات

بــال ـك ـل ـيــات ال ـجــام ـع ـيــة ،وال ـتــي
ح ــددت ا لـنـســب ا لــد نـيــا للقبول
وهي 70 :للعلمي ،و 78لألدبي،
ب ـي ـن ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت «ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي»
استيعاب ما يقرب من  18ألف
م ـق ـع ــد فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ك ـل ـيــات ـهــا
وم ـعــاهــدهــا ه ــذا الـ ـع ــام ،فـيـمــا
خصصت «التعليم العالي» في
البعثات الداخلية والخارجية
نحو  6600مقعد ،حيث سيتم
الـ ـت ــوزي ــع ع ـل ــى ال ـت ـخ ـص ـصــات
المطروحة ،وسيكون النصيب
األكبر للبعثات الداخلية ،التي
ب ـل ـغ ــت ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ن ـحــو
 3200ط ــا ل ــب و ط ــا ل ـب ــة ،بـيـنـمــا
كـ ــان اإل عـ ـ ــان األول لـلـبـعـثــات
الخارجية  3400طالب وطالبة.
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ـ ــرا قـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــون أن

الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة فــي
ال ـك ــوي ــت م ـط ـم ـئ ـنــة هـ ــذا ال ـع ــام
م ــن ان ـخ ـفــاض ال ـم ـشــاكــل الـتــي
تـ ـ ـص ـ ــاح ـ ــب مـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
ً
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل سـ ـن ــوي ــا ،حـيــث
إنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـع ــدت ب ـش ـك ــل كــامــل
لـ ـت ــوفـ ـي ــر طـ ــاقـ ــة اس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة
كبيرة لمواجهة أ عــداد الطلبة
الخريجين من الثانوية العامة،
حيث لم يكن متوقعا انخفاض
نسبة النجاح ا لــى هــذا العدد،
كـ ـم ــا أن «ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ا لـ ـع ــا ل ــي»،
ب ـ ـعـ ــد ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ق ـ ـ ـ ــرار شـ ــرط
«الـ ـت ــوف ــل» و«االيـ ـ ـل ـ ــز» س ـي ـكــون
ع ــدد الـمـقـبــولـيــن فــي الـبـعـثــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اقـ ـ ــل مـ ــن األع ـ ـ ــوام
السابقة ،لـعــدم تحقيق بعض
الطلبة هذا الشرط.

العازمي وابل خالل تكريم الطلبة
احتفلت الجامعة األميركية في الكويت بتخريج 424
طالبا وطالبة لدفعة  2018مؤخرا ،برعاية وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،فقد تخرج 269
طالبا من كلية اآلداب والعلوم ،و 155طالبا من كلية اإلدارة
واالقتصاد ،بينهم  7خريجين حائزين على مرتبة الشرف
العليا ،و 19خريجا حائزا على مرتبة الشرف المتميزة،
و 20خريجا حائزا على مرتبة الشرف.
حضر الحفل رئيسة مجلس أمناء الجامعة األميركية
في الكويت الشيخة دانا الناصر ،واألمين العام لمجلس
الـجــامـعــات ال ـخــاصــة د .حـبـيــب أبـ ــل ،وأع ـض ــاء مجلس
األمناء والسلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات وأهالي
الخريجين وعائالتهم.

ورحبت نائبة رئيس الجامعة لشؤون القبول والعالقات
العامة أمل البنعلي بالضيوف وأهالي الخريجين في حفل
التخرج الثاني عشر للجامعة.
وهنأ رئيس الجامعة د .إيرل (تيم) سوليفان الخريجين
بإتمام مرحلة هامة من حياتهم ،آمال أن يعيشوا الحياة
على أكمل وجه ،ويساهموا في رفاهية األسرة والمجتمع
ً
والبالد« ،واعلموا أنكم دائما موضع ترحيب في الجامعة
االميركية بالكويت» .وتحدث عضو مؤسس مجلس أمناء
الجامعة رئيس لجنة الشؤون األكاديمية بالمجلس د.
توماس بارتليت عن مراحل التغيير المختلفة التي مر بها
العالم من التطورات االجتماعية والسياسية ،إلى التطورات
االقتصادية والتكنولوجية عبر التاريخ وحتى يومنا هذا.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.٨٠٥

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٧٨٧

٤.٨٣٧

ً
صندوق ثروة االستثماري األفضل محليا منذ بداية العام بعائد %13.09
2.٤٦٣ 2.٨٠٦ 3.٣٠٣

سيولة األسواق الخليجية تجذب األموال المحلية ...و«األهلي الخليجي» يحقق %13.57
محمد اإلتربي

فقدان السوق األدوات
والمشتقات المالية حتى اآلن
اثر بشكل كبير على مستويات
اسعار األسهم ،إذ إن تلك
األدوات كانت تمتص جزءا كبيرا
من األسهم المعروضة ،وبالتالي
تسهم في تسعير عادل نسبيا
لألسهم الجيدة.

حقق صندوق ثروة االستثماري أفضل عائد منذ بداية العام الحالي بنسبة
 13.09في المئة ،بفارق كبير عن كل الصناديق األخرى التي أعلنت بياناتها عن
األشهر الخمسة األولى من العام.
وإجماال ،عكس أداء الصناديق االستثمارية األخرى العاملة في السوق المحلي
أداء البورصة من بداية العام ،وترنح األداء واستمرارية ضعف السيولة ،وتأجيل
التفاعل اإليجابي حتى مع التوزيعات النقدية ونتائج الربع األول التي حملت
نموا إيجابيا للشركات القيادية المستهدفة من الصناديق او محل االهتمام.
وح ـس ــب اح ـصــائ ـيــة ل ــ«ال ـج ــري ــدة» وألول م ــرة م ـنــذ ف ـت ــرة تـشـهــد ال ـص ـنــاديــق
المتخصصة اداء ايجابيا ،حيث سجل صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية
أداء مميزا ،إذ سجل عائدا من بداية العام بلغ  11.24في المئة.
في سياق متصل ،سجل صندوق األهلي الخليجي اداء منافسا للسوق المحلي،
حيث سجل أداء جيدا بلغ  13.57في المئة ،ما يعكس منافسة األسواق الخليجية
بقوة كأداء وسائلية للسوق المحلي واستمرارية المحافظة على اداء متوازن ،ما
دفع بأصحاب رؤوس األموال إلى التحول لتلك األسواق لمرونة وسهولة الخروج
مقابل استمرارية تأزم ملف السيولة محليا وعدم التغلب على تلك المعضلة رغم
اإلجراءات والجهود المستمرة منذ سنوات.
وأشارت مصادر استثمارية إلى ان فقدان السوق األدوات والمشتقات المالية حتى
اآلن اثر بشكل كبير على مستويات اسعار األسهم ،إذ إن تلك األدوات كانت تمتص جزءا
كبيرا من األسهم المعروضة ،وبالتالي تسهم في تسعير عادل نسبيا لألسهم الجيدة.
وأفــادت المصادر بأن الصناديق حققت العام الماضي اداء مميزا للمساهمين،
ونجحت في جذب سيولة مؤسسية كبيرة على اعتبار استقرار السوق ،وتحقيق توازن
وانطالقة في العام الحالي ،تفاؤال باإلجراءات على أكثر من صعيد ،إال أن األداء جاء
عكس المتوقع ،لكن هناك آماال على نتائج النصف األول من العام الحالي المنتظر أن
يتم إعالنها الشهر المقبل وخالل فترة ستكون مليئة بالكثير من المتغيرات ،أبرزها
ملف خصخصة البورصة ،وتفعيل ترقية البورصة ضمن مؤشر فوتسي.
جدير بالذكر أن ملف تقسيم السوق وعملية الترقب التي حدثت من جانب
المستثمرين بما فيها الصناديق ،إضافة إلى تغيرات المراكز ،كانت لها تأثيرات
ايـضــا ،ينتظر أن يتم استيعابها بشكل كامل وع ــودة التفاعل مــع األسـهــم ذات
األداء الجيد.

قائمة بأداء الصناديق من بداية العام حتى مايو
العائد من
بداية العام

اسم الصندوق
صندوق ثروة االستثماري
صندوق غلوبل ألكبر  10شركات
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق الدارج االستثماري
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق الساحل
صندوق الوسم
صندوق األهلي الكويتي
صندوق الرؤية
صناديق إسالمية ومتوافقة

«وسطاء العقار» :اعتماد عقد اإليجار
اإللكتروني قبل نهاية العام
•

سند الشمري

تــو قـعــت مـصــادر مطلعة أن يتم
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـق ــد اإليـ ـ ـج ـ ــار ال ـم ــوح ــد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة ال ـس ـنــة
الحالية ،حيث تعمل وزارة التجارة
والصناعة في الوقت الحالي على
إعداد صياغة نهائية للعقد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إن االتـ ـ ـح ـ ــاد
الكويتي لوسطاء العقار سلم في وقت
سابق نموذجا خاصا لعقد اإليجار
الـمــوحــد االلـكـتــرونــي ،ال ــذي يتضمن

الـعــديــد مــن الـبـنــود ال ـتــي مــن شأنها
حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين.
وأض ــاف ــت ان ــه ف ــي ح ــال اعـتـمــاد
ال ـع ـق ــد ال ـم ــوح ــد ف ـس ـي ـتــم إص ـ ــداره
عن طريق مكاتب وسطاء العقار،
لـ ـيـ ـك ــون أك ـ ـثـ ــر ت ـن ـظ ـي ـم ــا وأم ـ ــان ـ ــا،
عكس ما هو معمول به في الوقت
الحالي ،إذ يتم بيع عقود اإليجار
عن طريق المكتبات.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ذكـ ــر عـ ــدد مــن
العقاريين أن اعتماد العقد الموحد
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي سـ ـيـ ـنـ ـه ــي الـ ـع ــدي ــد

م ـ ــن حـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب ،وي ـض ـف ــي
الشفافية ،ويظهر القيمة الحقيقية
ل ــايـ ـج ــارات ،وي ـع ـم ــل ع ـل ــى إن ـه ــاء
الـعــديــد مــن الـمـشــاكــل الـتــي تــواجــه
المستأجرين والمؤجرين ،وحفظ
حقوقهم.
وأ ش ـ ـ ـ ــاروا ا ل ـ ــى أن ب ـع ــض م ــاك
ا ل ـع ـقــارات يـقــومــون بـتــدو يــن قيمة
ايـ ـج ــار غ ـيــر حـقـيـقـيــة ف ــي ال ـع ـقــود
في الوقت الحالي ،لالستفادة من
الرهن العقاري ،وايضا لرفع قيمة
العقار نفسه ،موضحين ا نــه ومع

ً
«البترول» تضاعف سعر النفتا العام المقبل بعالوة  20دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.01دوالر في
ت ــداوالت ،أمــس األول ،ليبلغ  73.49دوالرا أميركيا
مقابل  72.48دوالرا للبرميل في تداوالت الخميس
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وع ـل ــى صـعـيــد م ـت ـصــل ,ق ــال ت ـج ــار إن مــؤسـســة
البترول الكويتية حددت العالوة السعرية لعقد نفتا
ً
الـ 12شهرا ،الذي يبدأ من أغسطس عند  20دوالرا
للطن فوق أسعار الشرق األوسط المعروضة بنظام
تسليم ظهر السفينة (فوب) ،أي أكثر من مثلي عالوة
العقد الذي ينتهي في يوليو.
وال تـعـلــق ا لـمــؤ سـســة وال ز بــا ئـنـهــا ع ــادة على
ال ـص ـف ـق ــات ،مـتـعـلـلـيــن بـ ـش ــروط ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
السرية.
وال تنطوي العالوة المرتفعة لنفتا المدى الكامل

على مفاجأة لبعض التجار الذين يتابعون السوق
عن كثب.
ي ــرج ــع ذلـ ــك إلـ ــى أن مـ ـف ــاوض ــات ال ـم ــؤس ـس ــة مــع
مشتريها اآلسيويين ،التي بــدأت هــذا األسـبــوع في
لندن ،تأتي بعد فترة وجيزة من إبرام شركة بترول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أواخر مايو عقدا محدد
المدى بعالوات بالغة االرتفاع.
والـعــوامــل األســاسـيــة للسوق قــويــة بفعل الطلب
وشح اإلمدادات الناجم عن انخفاض عدد الشحنات
القادمة من الغرب ،بما في ذلك من أوروبا.
وفــي يونيو مــن الـعــام الماضي حــددت "البترول
الكويتية" عالوة عقد أغسطس  2017إلى يوليو 2018
عند ثمانية دوالرات للطن لصنف المدى الكامل.
وتعاني آسيا نقصا مزمنا في معروض النفتا،
وتعتمد على الشرق األوسط لسد معظم العجز.

النفط يهبط مع تراجع الطلب
الصيني وزيادة اإلنتاج األميركي
•

سنغافورة  -رويترز

فقدت أسعار النفط مكاسبها السابقة مساء ،أمس األول ،وانخفضت
ً
مع تنامي اإلنتاج األميركي ،فضال عن مؤشرات على تراجع الطلب
في الصين ،مما أثقل كاهل األسواق ،وإن كانت مشاكل المعروض في
فنزويال واستمرار تخفيضات "أوبك" قد قدما بعض الدعم للخام.
وبعد أن ارتفعت بعض الشيء أوائل الجلسة ،سجلت العقود اآلجلة
لخام القياس العالمي برنت  77.06دوالرا للبرميل ،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.
وتراجعت واردات النفط الصينية في مايو عن المستوى القياسي
ً
المرتفع المسجل في الشهر السابق ،وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك
الجمعة ،مع دخول المصافي التي تديرها الدولة في أعمال صيانة
مقررة سلفا.
وبلغت شحنات مــايــو  39.05مليون طــن ،أو  9.2ماليين برميل
يوميا ،بحسب أرقام اإلدارة العامة للجمارك .وبالمقارنة كان مستوى
ابريل  9.6ماليين برميل يوميا.
وتأثرت األسعار أيضا بزيادة اإلنتاج األميركي ،الذي سجل مستوى
ً
قياسيا جديدا األسبوع الماضي عند  10.8ماليين برميل يوميا.

ي ـع ـنــي ذلـ ــك زيـ ــادة
 28فــي الـمـئــة فــي عامين
أو مـعــدل نـمــو  2.3فــي المئة
شهريا في المتوسط منذ منتصف .2016
وي ـق ـتــرب ه ــذا ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن أن
تصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم ،إذ
ً
تدنو من مستوى األحد عشر مليون برميل يوميا الذي تضخه روسيا.
وعمقت زيــادة اإلنـتــاج األميركي خصم سعر خــام غــرب تكساس
عن برنت لتتجاوز األحــد عشر دوالرا للبرميل ،وهو أكبر مستوى
لها منذ .2015
وقال وليام أولوخلين محلل االستثمار لدى ريفكين األسترالية
ل ــأوراق المالية "يـحــدث هــذا بسبب الــزيــادة السريعة فــي اإلنـتــاج
الصخري األميركي ،وشح اإلمدادات في أماكن أخرى من خالل إجراءات
أوبك وروسيا".
وعلى صعيد العمليات ,ارتفع عــدد منصات التنقيب عن النفط
الخام في الــواليــات المتحدة خــال األسبوع الجاري منصة واحــدة
ً
إلى  862منصة ،وفقا لبيانات "بيكر هيوز" ( ،)BHI.Nكما ارتفع أيضا
واحدة إلى  198خالل
عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي منصة
ً
األسبوع المنتهي في الثامن من يونيو الجاري ،مقارنة مع  185منصة
في الفترة نفسها من عام .2017

صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق الهدى اإلسالمي

%8.52
%8.32

صندوق غلوبل المأمون
صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق الكويت االستثماري
صناديق نقد
صندوق الهالل اإلسالمي
صندوق بوبيان للسوق النقدي د.ك
صندوق الوطني للسوق النقدي د.ك
صندوق الوطني للسوق النقدي اإلسالمي
صناديق عقار
صندوق كامكو العقاري للعوائد

%2.2
%1.7
%1.43
- --%3.39
%0.727
%0.72
%0.71
%0.89

%13.09
%3.3
%2.32
%1.95
%1.72
%1.55
%1.12
%1.08
%1.07
%0.63
%-0.2
-

صندوق المجموعة العقاري
صناديق اتصاالت
زاجل للخدمات واالتصاالت
صندوق األثير لالتصاالت
صناديق خدمات نفطية
صندوق موارد للصناعة والنفط
صناديق قابضة
صندوق ببويان متعدد األصول القابض
صناديق خليجية
صندوق األهلي الخليجي

%0.515
%5.95
%0.35
--%11.24
---% -0.79
--%13.57

هيئة الصناعة أغلقت قسيمتين زاولتا
أنشطة دون تراخيص

إق ــرار عـقــد االي ـج ــار لــن ت ـكــون تلك
الظاهرة موجودة.
يذكر أن العديد من دول المنطقة
ات ـج ـه ــت ال ـ ــى ت ـط ـب ـيــق نـ ـظ ــام عـقــد
االيـ ـ ـج ـ ــار االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـم ــوح ــد،
ح ـي ــث ق ــام ــت إم ـ ـ ــارة دب ـ ــي م ــؤخ ــرا
بتطبيقه ،وتكون عقود اإليجارات
الموحدة عــادة بصيغة معينة ،ال
يستطيع أحد التالعب بها أو تغير
محتواها ،أما في الكويت فيوجد
ا كـثــر مــن  7أ ن ــواع للعقود ،ويمكن
إضافة بنود على حسب االتفاق.

البرميل الكويتي يرتفع  1.01دوالر

اسم الصندوق

العائد من
بداية العام

اسم الصندوق

العائد من
بداية العام

أنذرت  7شركات خالفت القوانين
•

جراح الناصر

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة
أغلقت قسيمتين إحداهما زاولت النشاط بخالف الترخيص الممنوح
لها ،وأخرى زاولته دون وجود ترخيص صناعي ممنوح لها.
وأفادت المصادر بأن الهيئة أغلقت المصنعين الواقعين في
الشويخ والفحيحيل الصناعية حتى يتم إزالة المخالفات واآلثار
المترتبة عليها ،مستندة الى قانون الصناعة والئحته التنفيذية،
وقــرار تفويض المدير العام للهيئة في توقيع جــزاء ي اإلنــذار
واإلغالق على المشروعات الصناعية المخالفة ،موضحة أن أحد
المصانع زاول نشاط تصليح السيارات ،بالرغم من أن النشاط

المرخص له أعمال ح ــدادة ،وذلــك من دون ترخيص صناعي.
وأفــادت بأنه في حال عدم إزالــة المخالفات بعد مضي شهر
من تاريخ اإلغالق ،فإنه سيتم توقيع جزاء اشد ،موضحة ان تلك
المخالفات عرضت على اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية
وفق محاضر الضبط .على صعيد متصل ،أنذرت الهيئة  7شركات
أخرى خصصت لها قسائم جاءت أغلب مخالفاتها وجود سكن
عمال داخل منشآتها الصناعية في الدور األرضي والميزانين،
حيث تقع تلك القسائم في الري وصبحان وأمغرة والشعيبة ،حيث
أعطت تلك الشركات الصناعية مهلة بضرورة إزالــة المخالفات
خالل أسبوعين ،وفي حال عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ فيها
إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

رهان ناديال وضع «مايكروسوفت»
على طريق التريليون دوالر
ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،بــدت
"م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت" فـ ــي خـطــر
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــف ع ـ ـ ــن تـ ـح ــوالتـ ـه ــا
ا لــر ئـيـســة المقبلة فــي مجال
الـ ـ ـح ـ ــوسـ ـ ـب ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى
تحرك سهم الشركة صعودا
وه ـبــوطــا ف ــي ن ـط ــاق ضيق
للغاية على مــدى  12عاما،
تــزام ـنــا م ــع تــولــي شــركــات
التكنولوجيا األخرى زمام
األمور في مجال الحوسبة
المتنقلة والسحابية.
وبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد خ ـ ـس ـ ــارت ـ ـه ـ ــا
ل ـســوق ب ــرام ــج ال ـج ــواالت
الذكية لمصلحة شركتي
"آب ــل" و"غــوغــل" ،راهــن الرئيس
التنفيذي السابق ستيف بالمر على شــراء
أعمال الجوال لـ "نوكيا" في اللحاق بمنافسيه،
ل ـكــن ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي ل ــم ت ـحــظ ب ـتــأي ـيــد "وول
ستريت" فشلت ،واستقال بالمر عام .2014
ل ـك ــن ال ـت ـغ ـي ــرات م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـح ـي ــن كــانــت
م ــذه ـل ــة ،ح ـي ــث ش ـك ـلــت األع ـ ـمـ ــال الـسـحــابـيــة
دفعة قوية للنمو ،و مــن المتوقع أن تسجل
"مــايـكــروســوفــت" أس ــرع زي ــادة فــي إيــراداتـهــا
خالل عقد من الزمن مع انتهاء السنة المالية
ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر ،ت ــزام ـن ــا م ــع ارتـ ـف ــاع
أسـهـمـهــا إل ــى ثــاثــة أض ـع ــاف ما
كانت عليه.

تميز ناديال
وبفضل هذا النمو المذهل حصل ساتيا
ناديال ،خليفة بالمر ،على جيش من الداعمين
في "وول ستريت" ،خاصة بعدما ترك بصمة
ال تـنـســى ك ـمــديــر لــأع ـمــال الـسـحــابـيــة لــدى
"مايكروسوفت".
وقال محللو "مورغان ستانلي" ،في وقت
ســابــق ه ــذا ال ـع ــام ،إن ت ــزاي ــد االع ـت ـمــاد على
الـحــوسـبــة الـسـحــابـيــة ،وبــالـنـظــر إل ــى قـنــوات
التوزيع الكبيرة ،وقاعدة العمالء الراسخة،
وت ـح ـســن ال ـه ــوام ــش ،ل ــدى ال ـشــركــة ف ــإن ذلــك
يدعم مسيرتها لتجاوز عتبة التريليون دوالر
قيمة سوقية.
وتأتي "مايكروسوفت" مباشرة وراء قائد
السوق "أمازون ويب سرفيسز" في بيع بعض

في خدمات الحوسبة بشكل عام،
ف ــإن ان ـت ـشــار األج ـه ــزة (أج ـهــزة
االستشعار وغيرها من األدوات
الــذك ـيــة ال ـم ـعــروفــة ب ـ ـ "إن ـتــرنــت
األشياء") يمكن أن يوفر مصدرا
ثانيا للنمو.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف ال ـم ـن ــاف ـس ـي ــن
الذين بدأوا أعمالهم مباشرة في
م ـجــال اإلن ـتــرنــت وب ـنــوا خــدمــات
س ـحــاب ـيــة م ــن ال ـص ـف ــر ،م ــا زال ــت
"مايكروسوفت" تطور طرقا لبيع
خــدمــاتـهــا لـعــديــد مــن الـعـمــاء في
مجال األعمال البرمجية التقليدية.

التوسع
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ا لــر ئـيـســة المتعلقة بــا لـحــو سـبــة السحابية،
لكن بخالف "أمــازون" ،تملك "مايكروسوفت"
تطبيقات كبيرة للحوسبة السحابية مثل
خدمة اإلنترنت "أوفيس ."365
ومع ذلك بلغت المبيعات اإلجمالية ألعمال
الـحــوسـبــة الـسـحــابـيــة لـ ـ "مــاي ـكــروســوفــت" 6
مليارات دوالر خــال الــربــع األخـيــر ،متفوقة
على "أمازون" التي سجلت  5.4مليارات دوالر.
ورغـ ــم أن ه ــذه ال ـم ـب ـي ـعــات شـكـلــت خمس
إجمالي مبيعات الشركة ،فإن أعمال الحوسبة
السحابية ساهمت بنسبة  63في المئة من
إجمالي نمو "مايكروسوفت" حتى اآلن هذا
العام.

الفرصة كبيرة
وقــال إد أنــدرســون المحلل لــدى "غارتنر"
لألبحاث إن وجود "مايكروسوفت" في كثير
من األعمال السحابية يمنحها مداخل أكثر
للعمالء المحتملين ،مضيفا :إنهم يحصلون
على القوة نظير انتشارهم في أركان المجال،
إنهم في وضع جيد للغاية ،ومع رسوخ قاعدة
عمالء الشركة لمنتجات الحوسبة السحابية
الرئيسة ،يقول مــؤيــدو "مايكروسوفت" إنه
ينبغي أن تكون "مايكروسوفت" قــادرة على
تحقيق المزيد من األربــاح عبر بيع خدمات
إضافية.
إذا كانت الخدمات السحابية قوة مركزية

يقول محللو "مورغان ستانلي" إن
إجمالي اإلنفاق الرأسمالي من قبل
أكبر  14شركة تعمل في الحوسبة السحابية
س ـي ـق ـفــز ب ـن ـس ـبــة  29ف ــي ال ـم ـئ ــة هـ ــذا الـ ـع ــام،
مـتـســارعــا مــن مـعــدل نـمــو بـلــغ  16فــي المئة
الـعــام الـمــاضــي ،مــا يعد دلـيــا على التحول
السريع في السوق ،وستأتي ثالثة أرباع هذه
الزيادة من  4شركات فقط هي "مايكروسوفت"
و"غوغل" و"فيسبوك" و"أمــازون" ،وقد يؤدي
ذلك في النهاية إلى مزيد من عمليات الدمج
واالستحواذ ،فهذه طبيعة صناعة البرمجيات
التي تعزز نمو الكبار.
بــالـفـعــل ،نــاقـشــت "مــايـكــروســوفــت" عرضا
مـحـتـمــا لــاس ـت ـحــواذ ع ـلــى "س ـي ـل ــزف ــورس"،
وه ـ ــي واح ـ ـ ــدة م ــن أكـ ـب ــر ش ــرك ــات ال ـبــرم ـجــة
والحوسبة السحابية ،لكن هذه المناقشات
التي جــرت قبل ثــاث سنوات لم تتطور إلى
مقترح رسمي.
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ـح ـي ــن ،رك ـ ــزت ال ـش ــرك ــة على
تصميم التطبيقات المنافسة الخاصة بها،
حتى إذا انهار طموح دمج األعمال السحابية
في النهاية ،فتظل "مايكروسوفت" محتفظة
بقوة الدفع الكافية لبلوغ محطة التريليون
دوالر قيمة سوقية.
(ارقام )

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
تآكل االحتياطي العام ليس عذرا للتوسع في االقتراض
«نحتاج منظومة من سياسات إصالح جوهرية تكون فيها الحكومة قدوة»
قـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر األسـ ـب ــوع ــي
لشركة "الشال" لالستشارات،
إنـ ـ ـ ــه البـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــم ش ـك ــر
مـ ـسـ ـتـ ـح ــق لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لــاس ـت ـث ـمــار لـقـيــامـهــا بـحـســم
ا لـجــدل حــول خسائر قياسية
مزعومة لصندوقها السيادي،
وتفسيرها يتفق مع ما ذهبنا
إل ـي ــه ف ــي ت ـقــريــرنــا لــأس ـبــوع
الفائت ،ونتمنى
ن
أ

ت ـس ـت ـم ــر ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي دوره ـ ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوثـ ـ ــوق ل ـت ـل ــك
األر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وأن ن ـ ـتـ ــو سـ ــع ف ــي
نـ ـش ــره ــا ،والـ ـشـ ـك ــر م ــوص ــول
ً
أيضا لوزير المالية لتحذيره
مــن مخاطر العجز المستدام
لـ ـلـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة حـ ـت ــى فــي
ظـ ـ ـ ــروف كـ ــانـ ــت ج ـ ـيـ ــدة ح ـقــق
ف ـي ـه ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـسـ ـي ــادي
ً
ً
عائدا استثنائيا  ،وحتى بعد
ـوات
دعـمـهــا مــن س ــوق نـفــط م ـ ٍ
ق ـف ــز ب ـس ـع ــر خ ـ ــام ب ــرن ــت إل ــى
ً
حــا فــة ا لـثـمــا نـيــن دوالرا
للبرميل.

ووف ـ ــق "ال ـ ـشـ ــال" فـ ــإن أول ــى
مــؤ شــرات الخطر التي ذكرها
هـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ت ـ ــآك ـ ــل ص ـ ـنـ ــدوق
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـب ــال ــغ
حجمه نحو  26.4مليار دينار،
كـ ـم ــا ف ـ ــي  31مـ ـ ـ ــارس ،2018
وا لـتــآ كــل ســوف يلتهم نصفه
ا ل ـســا ئــل ا لـبــا لـغــة قـيـمـتــه نحو
ً
 13.2مليارا ،حتى مع افتراض
ً
س ـي ـنــاريــوهــات مـتـفــائـلــة ج ــدا
ألسـعــار بــرمـيــل الـنـفــط تــراوح
ما بين  70و  100دوالر.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،م ــا تـقــدم
جهد طيب ،لكنه مثير للقلق
في نفس الوقت ،ألنه استخدم
ح ـج ــة إلطـ ـ ــاق يـ ــد ال ـح ـكــومــة
ف ــي اال قـ ـت ــراض حتى
سـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــف 25

م ـ ـل ـ ـيـ ــار د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وال ن ـع ـت ـقــد
بصواب منح الحكومة رخصة
ال ـق ـفــز بـسـقــف االقـ ـت ــراض إلــى
ذلك المستوى المرتفع ،ولنا
عـلـيــه جـمـلــة م ــن الـمــاحـظــات
نوجزها بالتالي:
 .1كان البد من تقديم عرض
ل ـل ـم ـفــاض ـلــة ال ـم ــال ـي ــة م ــا بـيــن
تكلفة االقتراض المتصاعدة
ً
مستقبال  ،وا لـعــا ئــد المحتمل
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـ ــدول ـ ــة،
ً
وتحديدا الشق السائل البالغ
 13.2م ـ ـل ـ ـيـ ــار د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ض ـمــن
م ـكــونــات االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام،
وذل ــك ال ـشــق أع ـلــى مــن نصف
سقف االقتراض المطلوب.
 .2كان البد من تقديم عرض
ت ـح ـل ـي ـل ــي ل ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة ال ـن ـف ـق ــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ونـ ـم ــوه ــا
الـم ـحـتـمــل وم ـنــاحــي ال ـهــدر
وا ل ـف ـســاد فيها

االلتزام بتقديم
برنامج مالي
متوسط األمد يغطي
 3سنوات للنفقات
العامة المحتملة من
داخل الموازنة العامة
وخارجها

ال نعتقد بصواب
منح الحكومة
رخصة القفز بسقف
االقتراض إلى ذلك
المستوى المرتفع

وس ـ ـبـ ــل م ــواجـ ـهـ ـت ــه ونـ ــوايـ ــا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ح ـص ـي ـل ــة أمـ ـ ــوال
االقتراض.
 .3االلتزام بتقديم برنامج
مــا لــي مـتــو ســط األ م ــد يغطي
ث ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات لـ ـلـ ـنـ ـفـ ـق ــات
العامة المحتملة ،من داخل
الموازنة العامة وخارجها،
ومصادر تمويلها المختلفة،
ووضع سقف لتلك النفقات،
واحترامه ،وليس كما حدث
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ب ـك ـســر س ـق ــف الـ ـ ـ 20
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ب ـعــد أق ــل مــن
أسبوع على إعالنه.
 .4ع ـ ــدم ا سـ ـتـ ـخ ــدام حـجــة
قيد القانون على السحب من
احـتـيــاطــي األج ـي ــال الـقــادمــة
ل ـت ـســويــق م ـب ــدأ االق ـ ـتـ ــراض،
فــالـسـحــب الـمـبــاشــر مــن ذلــك
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي شـ ـ ـ ــر ،ول ـ ـكـ ــن،
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر
باالقتراض بضمانه لتمويل
نفقات رديئة أو فاسدة ،شر
ً
أش ـ ـ ــد ،ألنـ ـ ــه ي ـع ـن ــي ت ــرح ـي ــا
لألزمة المالية العامة لجيل
ال ذنب له في قراراتها ،ومن
ج ـي ــل ل ــه ت ــاري ــخ م ـخ ـيــب فــي
تعامالته معها.
و نـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد ،أن ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــرج
م ــن خ ـط ــر داه ـ ـ ــم ،ي ـك ـمــن فــي
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة م ـ ـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــات
إص ـ ـ ـ ـ ــاح جـ ـ ــوهـ ـ ــريـ ـ ــة ت ـ ـكـ ــون
فـيـهــا الـحـكــومــة قـ ــدوة ،تـبــدأ
فــي تـقــد يــم تحليل تفصيلي
لمناحي ا لـهــدر فــي النفقات

العامة بما فيها شراء الذمم
والوالء ات بالمال والخدمات،
يتزامن معها مالحقة عادلة
ل ـب ــؤر ال ـف ـس ــاد وال ـف ــاس ــدي ــن،
ولعل النموذج الماليزي هو
األخير في هذا الصدد.
ث ـ ـ ـ ـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع
لــا سـتــدا مــة ا لـمــا لـيــة بتغيير
وظيفة ا لـصـنــدوق السيادي
ل ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ال ـ ــدخ ـ ــل
المستدام في تمويل المالية
الـ ـع ــام ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ن ـظــام
ضــريـبــي ع ــادل وم ـت ــدرج ،ثم
إص ـ ـ ــاح سـ ـي ــاس ــات الـ ــدعـ ــم،
ذلك فقط ما يمكن أن يشيع
االطـ ـ ـمـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــان واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار
وهما أساس لتبني مشروع
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ً
الح ـقــا  .عــدا عــن ذل ــك ،مصير
كل ما يطرح ،لن يختلف عن
مـصـيــر م ـج ـلــدات م ـكــررة من
خطط التنمية منذ ستينات
القرن الفائت ،وكلها أثمرت
نتائج معاكسة ألهدافها.

األفراد أكبر المتعاملين في البورصة بـ  %40.8ترجيح ارتفاع حساسية أسواق منتقاة
من األسهم المشتراة و %40.1من المبيعة للمتغيرات السياسية العامة
ذكــر تقرير "ال ـشــال" أن الـشــركــة الكويتية
للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في
ً
السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين"عن
الـفـتــرة مــن  2018/01/01إل ــى ،2018/05/31
والمنشور على الموقع اإللكتروني لبورصة
ال ـكــويــت ،وأفـ ــاد ب ــأن األفـ ــراد ال ي ــزال ــون أكبر
الـمـتـعــامـلـيــن ونـصـيـبـهــم إل ــى ان ـخ ـفــاض ،إذ
استحوذوا على  40.8في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المشتراة ( 51.8في المئة لالشهر
الخمسة األول ــى  )2017و 40.1فــي المئة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 52.3في المئة
لألشهر الخمسة األولى .)2017
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،اش ـت ــرى الـمـسـتـثـمــرون
ً
األفراد أسهما بقيمة  496.587مليون دينار
ً
كويتي ،كما بــاعــوا أسهما بقيمة 487.248
مليون دينار ،ليصبح صافي تداوالتهم شراء
بنحو  9.339ماليين دينار.
ووفق "الشال" ،فإن ثاني أكبر المساهمين
فــي سـيــولــة ال ـســوق هــو ق ـطــاع الـمــؤسـســات
والشركات ،إذ استحوذ على  28.6في المئة
من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 19.8في
المئة للفترة نفسها  )2017و 25.9في المئة
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 18.8في
المئة للفترة نفسها  )2017وقد اشترى هذا
ً
القطاع أسهما بقيمة  348.450مليون دينار،
ً
في حين باع أسهما بقيمة  314.688مليون
ً
شراء،
دينار ،ليصبح صافي تداوالته األكثر
ً
بنحو  33.763مليونا.
ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العمالء
(الـمـحــافــظ) ،إذ اسـتـحــوذ على  20.5فــي المئة
من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 21.2في
المئة للفترة نفسها  )2017و 19.1في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 22.2في المئة
لـلـفـتــرة نفسها  )2017واش ـت ــرى ه ــذا الـقـطــاع
ً
أسهما بقيمة  249.367مليون دينار ،في حين
ً
ب ــاع أس ـه ـمــا بـقـيـمــة  232.273مـلـيــون دي ـنــار،

ليصبح صافي تداوالته شـ ً
ـراء ،بنحو 17.094
مليون دينار.
وآخ ــر المساهمين فــي الـسـيــولــة هــو قطاع
صناديق االستثمار ،إذ استحوذ على  15في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 6.7في
المئة للفترة نفسها  )2017و 10في المئة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 7.2في المئة
ً
للفترة نفسها  ،)2017وباع هذا القطاع أسهما
بقيمة  182.303مليون دينار ،في حين اشترى
ً
أسهما بقيمة  122.108مليون دينار ،ليصبح
ً
صافي تــداوالتــه الوحيد بيعا ،بنحو 60.196
مليون دينار.
ومــن خصائص بــورصــة الـكــويــت استمرار
أن ـهــا ب ــورص ــة مـحـلـيــة ،إذ ك ــان الـمـسـتـثـمــرون
الـكــويـتـيــون أك ـبــر المتعاملين فـيـهــا ،وبــاعــوا
ً
أ س ـ ـه ـ ـمـ ــا ب ـق ـي ـم ــة  995.956مـ ـلـ ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار،
مـسـتـحــوذيــن بــذلــك ع ـلــى  81.9ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي قيمة األسـهــم المبيعة ( 90فــي المئة
ً
للفترة نفسها  ،)2017في حين اشتروا أسهما
بقيمة  978.539مليون دينار ،مستحوذين بذلك
على  80.4في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 88.2في المئة للفترة نفسها ،)2017
ً
ليبلغ صافي تداوالتهم بيعا ،بنحو 17.416
مليون دينار ،وهــو مؤشر على استمرار ميل
المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في
البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين
من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة نحو 14.5
في المئة ( 8.3في المئة للفترة نفسها ،)2017
واش ـت ــروا مــا قيمته  176.762مـلـيــون دي ـنــار،
فــي حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو
 137.166مليون دينار ،أي ما نسبته  11.3في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة (6.9
في المئة للفترة نفسها  ،)2017ليبلغ صافي
تــداوالتـهــم (الــوح ـيــدون ش ـ ً
ـراء) بنحو 39.595
مليون دينار ،أي ان ثقة المستثمر الخارجي

مازالت أعلى في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول
مجلس التعاون الخليجيمن من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة نحو  6.9في المئة ( 3في المئة
للفترة نفسها  ،)2017أي مــا قيمته 83.390
مليون ديـنــار ،فــي حين بلغت قيمة أسهمهم
ُ
المشتراة نحو  5في المئة ( 3.5في المئة للفترة
نفسها  ،)2017أي مــا قيمته  61.211مليون
ً
دي ـنــار ،ليبلغ صــافــي تــداوالتـهــم األكـثــر بيعا،
بنحو  22.179مليون دينار.
وتـغـيــر ال ـتــوزيــع الـنـسـبــي بـيــن الجنسيات
ع ــن ســاب ـقــه ،إذ أص ـب ــح ن ـحــو  81.2ف ــي الـمـئــة
للكويتيين و 12.9فــي المئة للمتداولين من
الجنسيات األخرى و 5.9في المئة للمتداولين
مــن دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي ،مقارنة
بـنـحــو  89.1ف ــي الـمـئــة لـلـكــويـتـيـيــن و 7.6في
المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى و3.3
في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي للفترة نفسها  ،2017أي إن بورصة
الكويت ظلت بورصة محلية ،إذ كان النصيب
األكبر للمستثمر المحلي ،بإقبال أكبر من جانب
مستثمرين مــن خ ــارج دول مجلس الـتـعــاون
الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول
المجلس ،وغلبة التداول فيها لألفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة
بـمــا نـسـبـتــه  -22.2ف ــي ال ـم ـئــة ،م ــا بـيــن نهاية
ديـسـمـبــر  2017ونـهــايــة مــايــو  ،2018مـقــارنــة
بارتفاع بلغت نسبته  31في المئة ما بين نهاية
ديسمبر  2016ونهاية مايو  ،2017وبلغ عدد
حسابات التداول النشيطة في نهاية مايو2018
ً
نحو  13.858حسابا ،أي ما نسبته نحو 3.6
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي ال ـح ـس ــاب ــات ،مـقــارنــة
ً
بنحو  14.321حسابا في نهاية أبريل ،2018
أي ما نسبته نحو  3.7في المئة من إجمالي
الحسابات للشهر نفسه ،وبانخفاض بلغت
نسبته  -3.2في المئة خالل شهر مايو .2018

ً
وفقا لقواعد الحرب التجارية وتطورات أوروبا واألوضاع الجيوسياسية
ذكــر تقرير "ال ـشــال" أن األداء
السالب لشهر مــايــو عــاد أســوة
ً
بـ ـم ــارس ،وخ ــاف ــا ألداء أبــريــل،
حيث بلغ عدد األسواق الخاسرة
خ ــال ال ـش ـهــر  8أس ـ ـ ــواق ،وف ــاق
مـسـتــوى خـســائــرهــا مستويات
األسواق الخمسة الرابحة ،وظل
ع ـ ــدد األسـ ـ ـ ــواق الـ ـخ ــاس ــرة مـنــذ
بداية العام  8أسواق .ولكن ،زادت
ت ـلــك ال ـخ ــاس ــرة م ــن مـسـتــويــات
خ ـســائــرهــا ،بـيـنـمــا اس ـت ـمــرت 5
أسـ ـ ــواق رابـ ـح ــة ب ـعــد اسـتـبـعــاد
مؤشر بورصة الكويت الجديد
الذي بدأ العمل به مع بداية شهر
أبريل الفائت.
ولفت التقرير أن أداء أسواق
العينة حتى نهاية شهر مايو
ظــل فــي ح ــدود توقعاتنا( ،أداء
م ـتــذبــذب) م ــا بـيــن شـهــر وآخ ــر،
مع غلبة لحصيلة األداء السالب،
وه ــو أداء ف ــي حـ ــدود الـمـنـطــق،
بما يرجح -وال يضمن -هبوطا
آمـ ـن ــا بـ ـع ــد ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات أسـ ـع ــار
تاريخية ،مبررها وفرة ورخص
األم ـ ـ ـ ــوال ال ـم ـت ــاح ــة ل ــاق ـت ــراض
إب ـ ـ ــان ح ـق ـب ــة سـ ـي ــاس ــات ن ـقــديــة
تــوس ـع ـيــة ل ـمــواج ـهــة أزم ـ ــة عــام
.2008
وأوض ـ ـ ـ ــح "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" أن أك ـب ــر
الـخــاســريــن فــي شهر مــايــو كان
سـ ــوق دبـ ــي ال ـم ــال ــي ،ال ـ ــذي فقد
مؤشره نحو  -3.3في المئة بما
ع ـمــق م ــن خ ـس ــائ ــره م ـنــذ بــدايــة

العام الحالي ،لتبلغ نحو  -12في
المئة ،ليستمر في قاع المنطقة
السالبة ،وثاني أكبر الخاسرين
كـ ـ ــان سـ ـ ــوق م ـس ـق ــط ال ـ ـ ــذي فـقــد
مؤشره في شهر مايو نحو -2.6
في المئة ،لتصبح خسائره منذ
بداية العام الحالي نحو  -9.7في
المئة ،ليستمر في الترتيب قبل
األخير في قاع المنطقة السالبة.
وق ــال التقرير إن "ثــالــث أكبر
الخاسرين في شهر مايو كانت
بورصة قطر التي فقد مؤشرها
نحو  -2.5في المئة ،ما أدى إلى
خ ـف ــض م ـكــاس ـب ـهــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
العام من نحو  6.9في المئة في
نهاية شهر أبريل إلى نحو 4.2
في المئة في نهاية مايو ،ومعها
هبطت بترتيبها من ثاني أفضل
أسواق العينة أداء كما في نهاية
شهر أبريل ،إلى ثالث أفضل أداء
في نهاية مايو".
أمــا أكـبــر الــرابـحـيــن فــي شهر
مــايــو فـكــان ال ـســوق البريطاني
الذي كسب مؤشره نحو  2.2في
المئة ،ولم تكن كافية لالرتقاء به
إلى المنطقة الموجبة في أدائه
منذ بداية العام الحالي ،وثاني
أكـبــر الــرابـحـيــن فــي شـهــر مايو
كان السوق األميركي بمكاسب
لمؤشره بنحو  1في المئة ،ولم
ً
تكن كافية أيضا لالرتقاء به إلى
المنطقة الموجبة في أدائه منذ
بداية العام الجاري ،بينما ثالث

أكبر الرابحين خالل شهر مايو
كانت بورصة البحرين بمكاسب
ب ـن ـحــو  0.6ف ــي ال ـم ـئــة خفضت
ً
قليال من مستوى خسائرها منذ
بداية العام ،ولكنها ظلت خاسرة
نحو  -4.9في المئة في  5أشهر
من بدايته.
وأشار الشال إلى أن المفارقة
مازالت بين أداء بورصات إقليم
الخليج قــائـمــة مــع نـهــايــة شهر
مــايــو ،حـيــث ظـلــت أف ـضــل ثــاث
ب ـ ــورص ـ ــات ً
أداء ه ـ ــي :ب ــورص ــة
السعودية بمكاسب منذ بداية
العام بنحو  12.9في المئة ،رغم
أداء سالب طفيف في شهر مايو،
وثاني األفضل أداء كانت بورصة
أبــوظ ـبــي بـمـكــاســب م ـنــذ بــدايــة
العام بنحو  4.7في المئة ،رغم
خسارتها  -1.4في المئة في شهر
مايو ،ثم بورصة قطر بمكاسب
بنحو  4.2في المئة.
وع ـل ــى ال ـن ـق ـي ــض ،ظ ــل س ــوق
دبي أكبر الخاسرين منذ بداية
ال ـ ـعـ ــام ،وأكـ ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن فــي
شهر مايو ،وسوق مسقط ثاني
أكبر الخاسرين منذ بداية العام
وثاني أكبر الخاسرين في شهر
مــايــو ،وبــورصــة البحرين رابــع
أكبر الخاسرين منذ بداية العام
رغم تحقيق مكاسب طفيفة في
شهر مايو.
وبـيــن "ال ـش ــال" أن ــه م ــازال من
الصعب التنبؤ بأداء المستقبل

ألس ـ ـ ــواق ال ـع ـي ـن ــة ،ح ـت ــى لـشـهــر
واحـ ـ ـ ـ ــد ،ومـ ــازل ـ ـنـ ــا ن ـع ـت ـق ــد أن ــه
ً
سيكون ً
أداء متذبذبا ،وإن زاد
ت ـ ـفـ ــاوت ذ لـ ـ ــك األداء ،ف ــا ل ـح ــرب
التجارية بين كتل العالم الكبرى
ً
شامال جوار الواليات المتحدة
األميركية باتت واقعا .وال تبدو
ظ ـ ـ ــروف أوروبـ ـ ـ ـ ــا الـ ـت ــي ب ــال ـك ــاد
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرت ،م ـش ـج ـع ــة ،فـ ـخ ــروج
آم ـ ــن ل ـب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي لم يحسم بعد ،وفرض
رســوم أميركية على صادراتها
م ــن ال ـص ـل ــب واأللـ ـمـ ـنـ ـي ــوم فـتــح
ل ـه ــا ج ـب ـه ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وأح ـ ـ ــداث
انـتـخــابــات إيـطــالـيــا ثــالــث أكبر
اقتصاداتها تميل إلى حالة من
عدم االستقرار مع احتمال ولو
ضـئـيــا بـلـحــاقـهــا بـبــريـطــانـيــا،
ومازالت األزمات الجيوسياسية
بتبعاتها الـســاخـنــة بـجــوارهــا،
لــذلــك نميل إلــى ترجيح ارتـفــاع
ح ـ ـس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـلـ ـ ــك األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
للمتغيرات السياسية العامة،
ذلك يعني زيادة صعوبة التنبؤ
باتجاهاتها ،وربما تستمر في
تـقــد يــم أداء مختلف بـيــن شهر
وآخــر مع اتساع الهوة بينهما،
وبحصيلة نهائية سلبية لما
تبقى من العام لمعظم األسواق
الناضجة والناشئة ،وحصيلة
إيجابية ألغلبية أ س ــواق إقليم
الخليج.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية بنك «برقان» في الربع األول
أفــاد تقرير "الـشــال" بــأن بنك برقان
أعلن نتائج أعماله للربع األول من العام
الحالي ،وأظهرت أن صافي ربح البنك
(بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 20.52
مليون ديـنــار ،بارتفاع بلغ نحو 748
ألف دينار أو ما يعادل  3.8في المئة،
مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017
حين بلغ نحو  19.77مليون دينار.
ووف ــق "ال ـشــال" يـعــزى هــذا االرتـفــاع
ف ــي م ـس ـتــوى األرب ـ ـ ــاح ال ـص ــاف ـي ــة ،إلــى
ارتفاع الربح التشغيلي للبنك وبنحو
 3.4ماليين دينار أو بنسبة  11.5في
المئة ،نتيجة ارتـفــاع جملة اإلي ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة بـقـيـمــة أع ـل ــى م ــن ارت ـف ــاع
الـمـصــروفــات التشغيلية ،ويــأتــي هذا
االرتفاع في صافي أربــاح البنك ،على
الرغم من ارتفاع إجمالي المخصصات
بنحو  2.6مليون ديـنــار أو بنحو 40
في المئة ،مقارنة بالفترة نفسها من
العام الفائت.
فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي
اإليرادات التشغيلية بنحو  4.52ماليين
ديـنــار ،أي بنسبة بلغت نحو  8.1في
المئة ،حين بلغ اإلجمالي نحو 60.47
مـلـيــون دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بـنـحــو 55.95
ً
مليونا للفترة نفسها من عام .2017

وت ـح ـقــق ذلـ ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع بند
إي ـ ـ ــرادات ال ـف ــوائ ــد بـنـحــو  7.6مــايـيــن
دي ـ ـنـ ــار ،أي م ــا ن ـس ـب ـتــه  19.5فـ ـ ــي
ً
ال ـم ـئ ــة ،وصـ ـ ــوال إلــى
ً
ن ـحــو  46.7مـلـيــونــا،
م ـقــارنــة بـنـحــو 39.1
ً
مليونا  ،بينما حقق
بـنــد صــافــي إيـ ــرادات
االس ـت ـث ـم ــار خـســائــر
بلغت  436ألف دينار،
مقارنة بأرباح بنحو
 2.46مليون دينار.
ً
وانخفض أيضا ،بند صافي إيرادات
الرسوم والعموالت بنحو  1.1مليون
ً
دي ـنــار ،وص ــوال إلــى نحو  8.9ماليين
دينار ،مقارنة بنحو  10ماليين دينار.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات
التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع
إجمالي اإليــرادات التشغيلية وبنحو
 1.2مـلـيــون دي ـنــار أو بنسبة  4.4في
الـمـئــة ،عـنــدمــا بلغت نـحــو  28مليون
ً
دينار ،مقارنة بنحو  26.8مليونا.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة إلـ ــى إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية نحو  46.2في المئة ،بعد
أن بلغت نحو  47.9في المئة.

وارتـفـعــت جملة
المخصصات بنحو
 2.6مليون دينار أو
ً
نحو  40في المئة كما أسلفنا ،وصوال
إلـ ــى ن ـحــو  9مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة
بالفترة نفسها من العام الفائت عندما
بلغت نحو  6.4ماليين دينار ،وعليه
بـلــغ هــامــش صــافــي الــربــح نـحــو 22.6
في المئة ،مقارنة بنحو  25.3في المئة،
خالل الفترة المماثلة من عام .2017
وتظهر البيانات المالية انخفاض
إجمالي موجودات البنك بنحو 491.1
مـلـيــون دي ـن ــار،أو م ــا نـسـبـتــه  6.6في
المئة ،ليبلغ نحو  6.924مليارات دينار،
مقابل نحو  7.415مليارات في نهاية
عام .2017
وانخفض بنحو  280.1مليون دينار،
أي بنسبة بلغت نحو  3.9فــي المئة،

لـ ــو ت ـم ــت م ـق ــارن ـت ــه بــإج ـمــالــي
الموجوداتللربع األول من
عام  2017حين بلغ نحو
 7.204مليارات دينار.
وان ـخ ـفــض ب ـنــد الـنـقــد
والـنـقــد الـمـعــادل بنسبة 17.6
فــي المئة أي مــا يـعــادل  164.7مليون
دينار ،ليصل إلــى نحو 772.4مليون
دي ـن ــار ( 11.2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الموجودات) ،بعد أن كان في نهاية عام
،2017نحو  937.2مليون دينار (12.6
ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات)
وان ـخ ـفــض بـ ـنـ ـح ــو 17.7ف ــي ال ـم ـئــة أو
بنحو  166.5مليون دينار ،مقارنة مع
نحو  938.9مليون دينار ( 13في المئة
مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) فــي الفترة
نفسها من العام الماضي.
ً
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،بـ ـن ــد ق ـ ــروض
وسـلـفـيــات لـلـعـمــاء بـمــا قـيـمـتــه 67.4
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،أي ب ـم ــا ن ـس ـب ـتــه 1.5
ً
ف ــي ال ـم ـئــة ،وص ـ ــوال إل ــى ن ـحــو 4.340
م ـل ـي ــارات دي ـن ــار ( 62.7ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي ال ـمــوجــودات) ،مقارنة بنحو
 4.408مليارات دينار ( 59.4في المئة
مــن إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) فــي نهاية
عــام  ،2017لكنه ارتـفــع بنحو  1.3في

ال ـم ـئ ــة أي ن ـح ــو  57.8م ـل ـي ــون دي ـن ــار
مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2017
حين بلغ نحو  4.282مليارات دينار
كــويـتــي ( 59.4فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
ال ـمــوجــودات) .وبلغت نسبة إجمالي
القروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع
واألرصدة نحو  80.1في المئة مقارنة
بنحو  74.9في المئة.
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات
البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)
ً
سجلت انخفاضا ،بلغت قيمته 485.2
مليون ديـنــار ونسبته  7.4فــي المئة،
لتصل إلى نحو  6.062مليارات دينار،
بعد أن كانت عند نحو  6.548مليارات
دينار في نهاية عام .2017
وان ـخ ـف ـضــت ب ـن ـحــو  290.9مـلـيــون
دينار أو ما نسبته  4.6في المئة ،حين
بلغت آنذاك نحو  6.353مليارات دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات نـحــو  87.6في
المئة مقارنة بنحو  88.2في المئة.
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـيــانــات
المالية المحسوبة على أساس سنوي،
إل ـ ــى أن ك ــل مـ ــؤشـ ــرات رب ـح ـي ــة الـبـنــك
ً
سـجـلــت ارت ـف ــاع ــا ،م ـقــارنــة م ــع الـفـتــرة
نفسها من عام  ،2017إذ ارتفع مؤشر

العائد على معدل حقوق المساهمين
الـخــاص بمساهمي البنك (ROE) إلى
نـحــو  12.4فــي الـمـئــة مـقــابــل  10.9في
المئة ،وارتفع مؤشر العائد على معدل
رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو
 39.1في المئة ،بعد أن كــان عند 38.6
في المئة.
ً
وارت ـفــع أي ـضــا ،مــؤشــر الـعــائــدعلى
معدل موجودات البنك (ROA) ،ليصل
ً
إلى نحو  1.14في المئة ،قياسا بنحو
 1.09في المئة ،وارتفعت ربحية السهم
(EPS) إلــى نحو  6.6فلوس مقابل 5.5
فلوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
السهم الــواحــد ( )P/Eنحو  10.6مــرات
م ـقــارنــة بـنـحــو  15م ــرة (أي تـحـســن)،
تحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم
بنحو  20فــي المئة ،مقابل انخفاض
لـسـعــر ال ـس ـهــم بـنـحــو  15.2ف ــي الـمـئــة
مقارنة مع  31مارس .2017
وبلغ مؤشرمضاعف السعر /القيمة
الدفترية (P/B) نحو  0.70مرة مقارنة
بـنـحــو  0.79م ــرة لـلـفـتــرة نـفـسـهــا من
العام السابق.
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إلنشاء وصيانة المرحلة األولى من محطة كهرباء الزور
أشرف عجمي

نسبة التكويت
في المشروع %22
والشركة أنجزت
مليون ساعة عمل
دون حوادث

قال المدير المالي في شركة ،izo&m
حسن شودهري ،إن الشركة أبرمت عقدا
لــإشــراف والصيانة لمدة  40سنة مع
شركة شمال الزور األولى إلنشاء وتنفيذ
وتشغيل وإدارة وصيانة المرحلة األولى
مــن محطة كـهــربــاء ال ــزور ،وهــي مالكة
محطة الطاقة آي زد إن.
وأض ـ ـ ــاف شـ ــودهـ ــري خ ـ ــال مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي أق ـي ــم لـلـتـعــريــف بــال ـم ـشــروع
أن أع ـم ــال ال ـشــركــة ت ـتــركــز ف ــي صـيــانــة
المحطات الكهربائية وتحلية المياه
وتشغيل وصيانة المحطات ،الفتا الى
أن شركتي إنجي وسوميتو التابعة لهم
من أكبر الشركات في العالم في مجال
توليد الكهرباء.
وذكر أن عقد شركة شمال الــزور مع
وزارة الكهرباء والـمــاء يمتد لـمــدة 40
عاما لتوفير الطاقة وشراء الماء للبناء،
وتعد الشركة مسؤولة عن توفير الغاز
الطبيعي واحتياطي الوقود للمشروع،

الف ـتــا ال ــى أن ـهــا عـمـلــت عـلــى تـنـفـيــذ 20
فــي الـمـئــة مــن كـمـيــات تحلية مـيــاه فى
الكويت ،بما يعادل  107ماليين غالون
مــن ال ـم ــاء ،مــا ي ـعــادل  4.8مــايـيــن متر
مـكـعــب م ــن ال ـم ـيــاه ال ـصــال ـحــة لـلـشــرب،
إضافة الى إنتاج الكهرباء ،بما يعادل
طاقة إنتاجية بمعدل  1500ميغاوات ،ما
يعادل 10في المئة من إنتاج الكهرباء.
وذك ــر أن الـمـشــروع يعتبر مشتركا
بين شركة كهربيل إف زد إيه الفرنسية
وش ــرك ــة ســوم ـي ـتــو ال ـيــابــان ـيــة بنسبة
 50فــي الـمـئــة لـكــل منهما ،وتـعـمــل في
عمليات الصيانة والتشغيل لمحطة
شمال الزور األولى ،مشيرا الى أن عقد
ال ـشــركــة م ــع "ش ـم ــال الـ ـ ــزور" لــإشــراف
وا لـصـيــا نــة لتشغيل وإدارة المحطة؛
وأن نسبة التكويت في المشروع تبلغ
نحو  22في المئة ،الفتا الى أن الشركة
أن ـج ــزت ن ـحــو م ـل ـيــون ســاعــة ع ـمــل من
دون حوادث.

وأضـ ــاف أن الـشــركــة تـعـمــل فــي عــدد
من المشاريع المماثلة بمنطقة الشرق
األوسـ ــط والـخـلـيــج ال ـعــربــي ،مـبـيـنــا أن
ل ــدي ـه ــا مـ ـش ــاري ــع م ـمــاث ـل ــة ف ــي مـنـطـقــة
الخليج بالسعودية والبحرين وعمان
واإلمـ ــارات وقـطــر ،والفـتــا الــى أن حجم
أعمالهم في الكويت يعد ضئيال مقارنة
بحجم االعمال حول العالم.
ي ـش ــار الـ ــى أن ش ــرك ــة ش ـم ــال الـ ــزور
شركة مساهمة أسست لتطوير محطة
الزور الشمالية لتوليد الطاقة والمياه،
وتمتلك عددا من الجهات بنسبة  40في
المئة لشركة إنجي (جي دي إف سويس)
وشركة سوميتومو وإيــه إتــش الصقر
وإخــوانــه ،و 60فــي المئة للحكومة 10
فــي الـمـئــة (الـهـيـئــة الـعــامــة لالستثمار
ومؤسسة التأمينات االجتماعية) و50
في المئة لهيئة الشراكة بين القطاعين
العام والخاص "كي إيه بي بي".

«المعامل» تنظم مشروع «إفطار صائم»
نظمت ا لـشــر كــة الكويتية لبناء
ال ـم ـعــامــل وال ـم ـق ــاوالت (ال ـم ـعــامــل)
م ـش ــروع ـه ــا ال ـخ ـي ــري وال ـت ـطــوعــي
ال ـس ـنــوي ف ــي شـهــر رم ـض ــان ،وهــو
"إف ـط ــار ص ــائ ــم" الـمـتـمـثــل بـتــوزيــع
الوجبات على الصائمين في أماكن
مـتـعــددة مــن ال ـبــاد ،وق ــام عــدد من
الـمـتـطــوعـيــن ف ــي ال ـشــركــة بـتــوزيــع
وجـبــات اإلف ـطــار فــي األمــاكــن التي
تشهد تجمعات كبيرة قبيل آذان
المغرب ،بغية استهداف عدد كبير
من الصائمين.
وبهذه المناسبة ،صرح المدير
ال ـعــام لـلـخــدمــات الـمـســانــدة ناصر
الصالح ،في بيان صادر عن الشركة،
بأن هذه الخطوة جاءت من منطلق
المسؤولية والــواجــب االجتماعي
الذي تقوم به شركة المعامل تجاه
المجتمع ،السيما في شهر رمضان
ً
الكريم ،الفتا إلى أن الشركة ستقدم
عديدا من المساهمات والمبادرات
الخيرية التي تأخذ بعدا اجتماعيا
حقيقيا ،األمر الذي يؤكد أن الشركة
تدعم عملية التنمية والمساهمة في
استدامتها.

جانب من لقاء الشركة مع الصحافيين

ً
«الوطنية االستثماري» :توزيع  %5أرباحا نقدية
بقيمة تتجاوز  10ماليين دينار

ً
المخيزيم :ننتقي أفضل الفرص المتميزة بعائد مستقر بعيدا عن المخاطر

توزيع الوجبات على الصائمين
وأش ــار الـصــالــح إلــى أن الشركة
اعـتــادت على إقامة إفطار الصائم
ً
سـ ـن ــوي ــا ،وي ـس ـع ــده ــا رؤي ـ ــة تــزاي ــد
الحضور لإلفطار يوما بعد يــوم،
وهـ ــو م ــا ي ـث ـبــت ل ـيــس ف ـقــط نـجــاح
هذه المبادرة ،بل الحاجة الحقيقية
لمبادرات مماثلة.

ول ـف ــت إلـ ــى أن مـ ـش ــروع "إف ـط ــار
ً
ً
صــائــم" يعتبر رافـ ــدا أســاس ـيــا في
برنامجها السنوي الذي يأتي تحت
مظلة استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية.
وأك ـ ـ ــد الـ ـص ــال ــح أن "ال ـم ـع ــام ــل"
تسعى جــاهــدة لـخــدمــة مجتمعها

وأفـ ــراده مــن خــال دعــم الـمـبــادرات
اإلنسانية القيمة على مدار السنة
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،وف ـ ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
الـمـبــارك بشكل خــاص لما يحمله
ه ــذا الـشـهــر مــن م ـعــان وق ـيــم تعزز
ثقافة العطاء والـبــذل لــدى أطياف
المجتمع المختلفة.

أع ـل ـنــت شــركــة االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة،
ب ـص ـف ـت ـه ــا مـ ـ ــديـ ـ ــرا ل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
االستثماري ،توزيع أرباح نقدية بنسبة 5
في المئة من القيمة االسمية الــواحــدة ،أي
بواقع  50فلسا للوحدة ،عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31دي ـس ـم ـبــر  ،2017وذل ــك
لمالكي الوحدات المقيدين في سجل حملة
وح ــدات ال ـص ـنــدوق بـتــاريــخ ،2018/05/31
وبقيمة إجمالية تفوق  10ماليين دينار،
حـيــث سيتم ال ـبــدء فــي تــوزيــع األربـ ــاح 10
يونيو المقبل.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
االستثمارات الوطنية فهد المخيزيم عن
األداء الـمـتـمـيــز الـ ــذي يـتـمـتــع ب ــه صـنــدوق
الوطنية االستثماري ،مما يعكس الخطى
الناجحة التي تسير عليها الشركة في إدارة
الصندوق ،ويأتي هذا القرار لحرص الشركة
ع ـلــى تـحـقـيــق أف ـض ــل ال ـع ــوائ ــد لـمـســاهـمــي
الـصـنــدوق الــذيــن منحوها الثقة فــي إدارة
أموالهم.

وأضـ ـ ــاف ال ـم ـخ ـيــزيــم أن اسـتــراتـيـجـيــة
الصندوق تقوم على انتقاء أفضل الفرص
االسـتـثـمــاريــة الـتــي تتميز بـعــائــد مستقر
وثابت بعيدا عن المضاربات أو أي مخاطر
على رأس المال ،السيما أن الصندوق حقق
أداء متميزا خالل عام  2017وبنسبة بلغت
 9.32في المئة ،متجاوزا بذلك أداء المؤشر
الوزني لبورصة الكويت الذي بلغت نسبته
 5.61في المئة.
وتأسس صندوق الوطنية االستثماري
عـ ــام  ،2001ح ـيــث ب ـلــغ ال ـع ــائ ــد ف ـيــه مـنــذ
الـتــأسـيــس  202.63ف ــي ال ـم ـئــة ،وه ــو أحــد
الصناديق االستثمارية الرائدة في مجال
االستثمار ببورصة الكويت ،كما يوفر أداة
استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد تفوق
الودائع التقليدية ،إضافة إلى أنه يسعى

إلــى تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين
ا لــذ يــن ال يسعفهم ا لــو قــت أو ال يمتلكون
الخبرة للدخول في األسواق المالية وإدارة
المخاطر التي تنطوي عليها.
كـمــا يعنى الـصـنــدوق بــاالسـتـثـمــار في
أس ـهــم ال ـش ــرك ــات ال ـم ـم ـتــازة ذات ال ـعــوائــد
الـمـجــزيــة واإلدارة الــراس ـخــة ذات الــرؤيــة
المستقبلية الــواضـحــة ،مما كــان لــه األثــر
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
توزيعاته البالغة منذ التأسيس  600فلس
نقدا و 160في المئة منحة.
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اقتصاد

ً
 26.4مليار دينار القيمة السوقية خالل األسبوع الماضي بارتفاع  382مليونا
استطاع السوق أن يواصل
ارتداده نحو المنطقة الخضراء،
وتمكنت مؤشراته الثالثة من
إنهاء األسبوع الماضي ،محققة
مكاسب جيدة ،وذلك بدعم من
عمليات الشراء النشطة التي
تركزت على األسهم القيادية
بشكل خاص ،السيما أسهم
قطاعي االتصاالت والبنوك،
إضافة إلى المضاربات السريعة
التي نفذها بعض المتداولين
على عدد من األسهم الصغيرة.

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن شــركــة
ب ـ ـيـ ــان ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار إن ب ــورص ــة
الكويت واصلت تسجيل المكاسب
لألسبوع الثاني على التوالي ،إذ
أن ـهــت مــؤشــرات ـهــا ال ـثــاثــة (األول
والـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام) ت ـ ـ ـ ــداوالت
األسبوع المنصرم ،محققة مكاسب
متباينة على وقع عمليات التجميع
القوية التي شملت بعض األسهم
القيادية والثقيلة ،السيما في قطاع
البنوك الذي استحوذ بدوره على
أ كـثــر مــن نصف السيولة النقدية
خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،حـيــث
وصلت قيمة تداوالته حتى نهاية
األسبوع إلى  27.41مليون دينار،
وذلك من إجمالي تداوالت السوق
التي بلغت  52.72مليونا.
وأضـ ــاف ال ـقــريــر :تـلـقــى الـســوق
بـ ـع ــض الـ ــدعـ ــم ُمـ ــن الـ ـمـ ـض ــارب ــات
الـســريـعــة الـتــي ن ـفــذت عـلــى بعض
األس ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة ،وخ ــاص ــة تلك
التي يتم تداولها بأسعار أقل من
قيمتها الدفترية.
وأن ـ ـهـ ــى م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
تــداوالت األسبوع المنقضي على
مكاسب نسبتها  2.06في المئة ،في
حين سجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
نموا نسبته  0.44في المئة ،وأنهى
م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــام تـ ـ ــداوالت
األسبوع على ارتفاع نسبته 1.47
في المئة.
وشهد السوق هذا األداء وسط
استمرار تدني مستويات السيولة
الـنـقــديــة ،الـتــي ال ت ــزال ت ــدور حول
مستوى ال ــ 10ماليين دينار فقط،
وه ــو م ــا يـعــد رق ـمــا مـتــدنـيــا ج ــدا،
مقارنة مع مستويات السيولة في
أيــام الرخاء ،أي قبل انــدالع األزمة

المالية العالمية منذ حــوا لــي 10
س ـنــوات ،فـخــال ع ــام  2008كانت
قيمة التداول اليومية في البورصة
ت ــدور ح ــول مـسـتــوى  150مليون
ديـنــار .فــي الجلسة الــواحــدة ،وقد
زادت فــي كثير مــن الـجـلـســات عن
مستوى  300مليون دينار.

سيولة بيعية
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ــوق ق ـ ــد شـ ـه ــد فــي
الـجـلـســة األخ ـي ــرة م ــن شـهــر مــايــو
المنصرم ارتفاع معدالت السيولة
النقدية بشكل الفت ،حيث سجلت
ن ـم ــوا نـسـبـتــه  116ف ــي ال ـم ـئــة عن
الجلسة السابقة ،بعدما وصلت إلى
ً
 18.5مليون ديـنــار .تقريبا ،وهو

المستوى األعلى منذ بداية العمل
بنظام تقسييم السوق الجديد.
وق ــال ال ـت ـقــريــر :عـلــى ال ــرغ ــم من
ارت ـفــاع الـسـيــولــة الـنـقــديــة فــي تلك
الجلسة ،فإنها تعد سيولة بيعية،
وهي على األرجح جاءت من خالل
تسييل جهة ما لكميات كبيرة من
بـعــض األس ـه ــم بــأس ـعــار مـتــدنـيــة،
وهــو األمــر الــذي أثــر بشكل سلبي
على أداء الـســوق ،ودفــع مؤشراته
إلى إنهاء تلك الجلسة في المنطقة
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء ،إن اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرار ب ـعــض
الـمـسـتـثـمــريــن لـتـسـيـيــل أسـهـمـهــم
مــن خــال عرضها للبيع بأسعار
متدنية قــد تـكــون غير عــادلــة ،هو
أمـ ــر س ـل ـبــي ولـ ــه ت ــأثـ ـي ــرات بــالـغــة
ع ـل ــى الـ ـس ــوق ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ول ـكــن

مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها ،فيما تراجعت مؤشرات
أربعة قطاعات أخرى ،مع بقاء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا من دون تغير يذكر.
وعلى صعيد القطاعات المرتفعة ،فقد تصدرها قطاع االتصاالت ،حيث أقفل مؤشره عند
ً
 818.30نقطة ،مسجال نموا نسبته  3.46في المئة .تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني
مع ارتفاع مؤشره بنسبة  2.28في المئة ،بعد أن أغلق عند  968.54نقطة.
ً
ً
وشغل قطاع الخدمات االستهالكية المرتبة الثالثة ،بعد أن سجل مؤشره نموا أسبوعيا
بنسبة بلغت  1.76في المئة ،منهيا تداوالت األسبوع عند مستوى  1.083.17نقطة .أما أقل
القطاعات ارتفاعا فكان قطاع السلع االستهالكية ،الذي أغلق مؤشره عند  874.69نقطة
مسجال زيادة نسبتها  0.49في المئة .أما على صعيد القطاعات المتراجعة ،فقد تصدرها
قطاع التأمين ،حيث أنهى مؤشره تداوالت األسبوع مسجال خسارة نسبتها  0.66في المئة،
مغلقا عند مستوى  920.70نقطة ،فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية ،بعد
أن أغلق مؤشره عند مستوى  976.89نقطة ،بتراجع نسبته  0.58في المئة.
وشغل قطاع الـمــواد األساسية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه  0.28في
ً
المئة ،منهيا تداوالت األسبوع عند مستوى  1.028.51نقطة .هذا وكان قطاع العقار هو أقل

«الخليج» :تصميم جديد للبطاقات االئتمانية
كـشــف بـنــك الـخـلـيــج الـنـقــاب عــن التصميم
الجديد لبطاقاته االئتمانية وبطاقات السحب
اآللي ،التي تحمل طابعا عصريا أنيقا ،وسيتم
طرحها في غضون األشهر القليلة المقبلة.
وتــوفــر البطاقات الجديدة للعمالء أفضل
وأحــدث المزايا ،تشمل المزيد من األمــان في
االس ـت ـخــدام ،مــع إمـكــان إج ــراء عمليات الدفع
ب ـكــل س ـهــولــة دون تــامــس ال ـب ـطــاقــة ألج ـهــزة
الدفع الشرائية ،وهي أحدث تقنيات الدفع التي
القت اهتمام المستخدمين في الكويت ،إضافة
إلى المزايا العديدة التي ينفرد بنك الخليج
بتقديمها لـعـمــا ئــه ،ف ــإن تصميم ا لـبـطــا قــات
الجديدة أكثر جاذبية وتميزا ،تعكس هوية
البنك وتؤكد مدى التزامه بإثراء تجربة عمالئه.
وبهذه المناسبة ،صرح مساعد المدير العام
إلدارة االتـصــاالت الخارجية في بنك الخليج
أحمد األمـيــر قــائــا« :يـحــرص البنك مــن خالل
إطالق البطاقات الجديدة على توفير الخدمات
ً
التكنولوجية المالية األحدث واألكثر ابتكارا
لعمالئه .فال تقتصر البطاقات الجديدة على
ّ
وتميز تصميمها ،بل نفخر بأنها أكثر
روعة
أمانا ومالءمة للسوق الكويتي».
وأض ـ ــاف :اآلن ،سيتمكن حــامـلــو بـطــاقــات
بـنــك الخليج مــن إج ــراء عمليات الــدفــع التي
تـقــل قيمتها عــن  10دنــانـيــر مــن دون إدخ ــال
رق ـ ــم ال ـت ـع ــري ــف ال ـش ـخ ـص ــي ،أم ـ ــا إذا تـخـطــت
قيمة العملية الشرائية ال ـ  10دنانير ،فيجب
على العميل إدخــال رقم التعريف الشخصي،
وذلك باستخدام تقنية التواصل قريب المدى
( ،)NFCا لـتــي تمنح حامليها إ م ـكــان تسديد

قيمة مشترياتهم في المتاجر بطريقة سريعة
ومــريـحــة .كـمــا تـســاهــم خــاصـيــة TAP & PAY
للدفع على تقليص وقت االنتظار في كاونتر
خدمة الدفع ،وقــد حققت هــذه الخدمة رواجــا
كبيرا على مدار العام الماضي.
وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ــدفـ ــع
باستخدام تقنية عدم التالمس ،يجب أن تتم
الـمـصــادقــة عـلــى جـمـيــع الـعـمـلـيــات ال ـتــي تتم
بــواسـطــة الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة الـجــديــدة من
خ ــال رق ــم الـتـعــريــف الـشـخـصــي ال ـم ـكــون من
 4أرقــام وإدخــالــه في أجهزة نقاط البيع .أما
عن التصميم الجديد لبطاقات بنك الخليج،
ف ـت ـش ـمــل ال ـخ ــط األحـ ـم ــر الـ ـم ــوج ــود حـ ــول كــل
أطــراف البطاقات ،مما يجعل من السهل جدا
أن يـمـيــز ال ـع ـمــاء ب ـطــاقــات بـنــك الـخـلـيــج عن
غيرها من البطاقات األخــرى .كم تمت إضافة

األسهم األميركية تغلق على
ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت األسهم األميركية ،خالل تداوالت أمس األول ،متخلصة
م ــن خ ـس ــائ ــره ــا ال ـس ــاب ـق ــة بــال ـج ـل ـســة ،وسـ ــط ت ـج ــاه ــل م ــن جــانــب
المستثمرين للتوترات التجارية التي صاحبت انطالق فعاليات
قمة مجموعة السبع في كندا ،وحققت المؤشرات الرئيسية مكاسب
أسبوعية.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة  0.3في المئة أو 75
نقطة إلى  25316نقطة ،كما ارتفع «ناسداك» بنسبة  0.1في المئة أو
 10نقاط إلى  7645نقطة ،في حين ارتفع « »S&P 500األوسع نطاقا
بنسبة  0.3في المئة أو  8نقاط إلى  2779نقطة.
على الصعيد األسبوعي ،سجل «داو جونز» مكاسب بنسبة 2.8
في المئة ،كما حقق «ناسداك» مكاسب بنسبة  1.2في المئة ،في حين
سجل « »S&P 500مكاسب أسبوعية بنسبة  1.6في المئة.
وفي األسواق األوروبية ،انخفض مؤشر «ستوكس يوروب »600
بنحو  0.21في المئة أو أقل من نقطة واحدة إلى  385نقطة ،مسجال
خسائر أسبوعية بنحو  0.5في المئة.
وتراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني  23نقطة إلى  7681نقطة،
وانخفض مؤشر داكس األلماني  44نقطة إلى  12766نقطة ،بينما
ارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» نقطة واحدة إلى  5450نقطة.
وفــي الـيــابــان ،تــراجــع مؤشر «نيكي»  0.5فــي المئة إلــى 22694
نقطة ،وانخفض مؤشر «توبكس» األوسع نطاقا  0.4في المئة إلى
 1781نقطة.

األوضـ ــاع الـصـعـبــة الـتــي تـمــر بها
الـبــورصــة الكويتية بشكل خاص
واالقتصاد المحلي بشكل عام منذ
عدة سنوات كفيلة بدفع كثير من
المستثمرين إلى تسييل أسهمهم
وتـغـيـيــر وجـهـتـهــم االسـتـثـمــاريــة،
إلى أن تتحسن أوضاع السوق مرة
أخــرى ،مما يترك آثــارا بالغة على
أداء البورصة ويدفع بمؤشراتها
إلـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع م ـث ـل ـم ــا حـ ـ ــدث فــي
الجلسة األخيرة من األسبوع قبل
الماضي ،ذلك األمر الذي قد يتكرر
مستقبال خاصة مع استمرار األداء
الضعيف الــذي تشهده البورصة
هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ،ف ـمــع اس ـت ـم ــرار هــذا
األداء الـ ـن ــزول ــي ت ـن ـخ ـفــض قـيـمــة
األس ـه ــم ال ـم ــدرج ــة بـشـكــل مـتـتــال،

الشريط األحمر في الجزء العلوي من البطاقات
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،وذل ـ ــك لـتـمـيـيــزهــا عن
بطاقات بنك الخليج للسحب اآللي.
وتم تصميم البطاقات االئتمانية الجديدة
الخاصة بعمالء الخدمة المصرفية الخاصة
بشكل أنـيــق ،لتصبح أول بطاقة فــي الكويت
يـكــون رقمها وتــاريــخ انتهائها مطبوعا من
ال ـخ ـل ــف ،م ـمــا ي ــؤك ــد ت ـم ـيــزهــا .وقـ ــد ركـ ــز بنك
الخليج مــن خــال إطــاق البطاقات الجديدة
عـلــى تــوفـيــر ال ــراح ــة واألم ـ ــان لـعـمــائــه ،فــإلــى
جانب تفعيل البطاقات االئتمانية أو السحب
اآللي عن طريق الرسائل النصية ،أصبح اآلن
بــإمـكــان الـعـمــاء أيـضــا تغيير رق ــم التعريف
الشخصي للبطاقات االئتمانية الخاصة بهم
عبر أﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺻﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ التابعة
لبنك الخليج.

مما قد يدفع البنوك المحلية إلى
تسييل رهــونــاتـهــا تجنبا لــزيــادة
مخصصاتها المالية ،األمــر الذي
يــؤثــر سلبا عـلــى أربــاح ـهــا بشكل
واض ـ ــح ،وس ـت ـكــون ه ــذه الـخـطــوة
 إن ت ــم ات ـخ ــاذه ــا – ك ـك ــرة الـثـلــجالمتدحرجة يزيد حجمها مع زيادة
انحدارها.

فرص حقيقية
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـح ـك ــوم ــة
الـكــويـتـيــة ب ــأن تـعــي أن الــوقــت قد
حـ ـ ــان ل ـت ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم ال ـم ـن ــاس ــب
لبورصة الكويت ،وذلــك من خالل
تـفـعـيــل دور ال ـم ـح ـف ـظــة الــوطـنـيــة
فــي الحفاظ على استقرار السوق

وتــوازنــه ودع ــم سيولته النقدية،
ك ـم ــا ي ـت ـع ـيــن ع ـل ـي ـهــا أيـ ـض ــا خـلــق
فرص استثمارية حقيقية لشركات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
سيساهم في إعادة الثقة المفقودة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق بـ ـشـ ـكـ ــل تـ ــدري ـ ـج ــي
م ــرة أخـ ـ ــرى .وب ــال ـع ــودة إل ــى أداء
ال ـســوق خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي،
فـقــد ارت ـف ـعــت الـقـيـمــة الــرأسـمــالـيــة
ل ـل ـبــورصــة ب ـح ــوال ــي  382مـلـيــون
ديـ ـن ــار ،ح ـيــث وص ـل ــت م ــع نـهــايــة
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي إلـ ـ ــى 26.48
مليار دينار ،مقابل  26.10مليارا
في األسبوع قبل السابق ،أي بنمو
نسبته  1.47في المئة.
وبذلك تقلصت خسائر القيمة
الــرأسـمــالـيــة للبورصة منذ بداية

ً
القطاعات تراجعا خالل األسبوع الماضي ،حيث أغلق مؤشره عند مستوى  949.15نقطة،
بتراجع نسبته  0.13في المئة.
شغل قطاع البنوك المركز األول لجهة حجم التداول خالل األسبوع الماضي ،إذ بلغ عدد
األسهم المتداولة للقطاع  65.83مليون سهم تقريبا ،شكلت  33.84في المئة من إجمالي
تداوالت السوق ،في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية ،إذ تم تداول نحو
 42.75مليون سهم للقطاع ،أي ما نسبته  21.97في المئة من إجمالي تداوالت السوق .أما
المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار ،إذ بلغت نسبة حجم تداوالته إلى السوق
ً
 15.88في المئة ،بعد أن وصل إلى  30.89مليون سهم تقريبا.
أمــا لجهة قيمة الـتــداول ،فقد شغل قطاع البنوك المرتبة األولــى ،إذ بلغت نسبة قيمة
ً
تداوالته إلى السوق  52في المئة بقيمة إجمالية بلغت  27.41مليون دينار .تقريبا ،وجاء
قطاع االتصاالت في المرتبة الثانية ،حيث بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق  16.32في
ً
المئة وبقيمة إجمالية بلغت  8.60ماليين دينار تقريبا .أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع
الصناعية ،إذ بلغت قيمة األسهم المتداولة للقطاع  4.95ماليين دينار شكلت  9.39في المئة
من إجمالي تداوالت السوق.

تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد
لتصل إلــى  1.38مليار ديـنــار .أي
بتراجع نسبته  4.94في المئة.
(مالحظة :يتم احتساب القيمة
الــرأس ـمــال ـيــة ل ـل ـشــركــات ال ـمــدرجــة
في السوق على أســاس المتوسط
ال ـم ــرج ــح ل ـع ــدد األسـ ـه ــم ال ـقــائ ـمــة
بحسب آخر بيانات مالية رسمية
م ـتــوفــرة) .وأشـ ــار الـتـقــريــر ال ــى أن
السوق استطاع أن يواصل ارتداده
نحو المنطقة الخضراء ،وتمكنت
مؤشراته الثالثة من إنهاء األسبوع
الـمــاضــي محققة مـكــاســب جـيــدة،
وذلـ ــك بــدعــم م ــن عـمـلـيــات ال ـشــراء
النشطة التي تركزت على األسهم
ال ـق ـيــاديــة بـشـكــل خـ ــاص ،السـيـمــا
أسهم قطاعي االتصاالت والبنوك،
إضــافــة إلــى المضاربات السريعة
التي نفذها بعض المتداولين على
عدد من األسهم الصغيرة التي يتم
تداولها بأسعار تقل عــن قيمتها
الدفترية.

مكاسب
وتـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـسـ ــوق مـ ــن تـحـقـيــق
مكاسبه بالتزامن مــع تباين أداء
مــؤشــرات ال ـتــداول فيه مقارنة مع
األسبوع قبل السابق ،حيث ارتفع
إجمالي السيولة النقدية المتداولة
خالل األسبوع الماضي ليصل إلى
 52.72مليون دينار .بنمو نسبته
 3.55ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا انـخـفــض
إج ـمــالــي ع ــدد األس ـه ــم الـمـتــداولــة
خــال الجلسات الخمس األخـيــرة
ليصل إلى حوالي  191.77مليون
سهم ،متراجعا بنسبة  33.20في
المئة تقريبا.

ً
«األهلي المتحد» 26 :فائزا انضموا
إلى قائمة الرابحين بـ«الحصاد اإلسالمي»
أجــرى البنك األهلي المتحد في السادس
من يونيو الـجــاري السحب األسبوعي على
ج ــوائ ــز ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي ،وه ــو بــرنــامــج
الجوائز األول في الكويت المتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،والــذي يقدم أكبر قيمة
جــوائــز ألكبر عــدد مــن الفائزين ،حيث يتيح
لـعـمــاء الـحـســاب ال ــدخ ــول فــي الـسـحــب على
 26جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى
بقيمة  25.000د.ك ،باإلضافة إلى  25جائزة
قيمة كل منها  1000د.ك ،فضال عن  4جوائز
ربع سنوية بقيمة  250.000د.ك للرابح ،والذي
يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة
في الخارج ،أو امتالك المنزل والسيارة التي
كثيرا ما حلم بها.
وبهذه المناسبة ،أوضح البنك« :إننا بهذا
السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز
الحصاد اإلسالمي  26رابحا جديدا ،ليصل
بذلك عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من 1300
ً
فائز سنويا».
وأسفر السحب األسبوعي على حصول عبد
العزيز سالم الراشد على الجائزة األسبوعية
الكبرى بقيمة  25,000د.ك،
باإلضافة إلى حصول  25فائزا على 1000
د.ك لكل رابح وهم :غيث محمد الطيار ،نافع
حماد الشمري ،علي جاسم الخرافي ،عصام
حميد إسماعيل ،حصة عبدالحميد القطان،

طـ ـ ــارق س ـم ـح ــان ال ـس ـم ـح ــان ،م ـح ـمــد جــاســم
السيف ،مويضي محمد العساف ،عبدالعزيز
خالد الخطيب ،رضا حامد قتاية ،مرجى نافع
المطيري ،مناير عــدنــان الــوقـيــان ،مصطفى
أونـ ـي ــال ــوك ــال ،س ـع ــاد م ـح ـمــد صـ ـب ــاح ،طيبة
عبدالمحسن المنيس ،ألطاف عبدالله الغانم،

ريــاض نــورس الغنامة ،جميل أحمد حبيب،
عبدالمجيد يوسف عبدالله ،محمد عبدالعزيز
عبدالحسن ،عبدالله علي العرابي ،أمل عبدالله
العويناتي ،علي أحمد حسن ،سليفيا رؤوف
مليكا ،وسناء محمد أمين.
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التظاهرات تشل نيكاراغوا وتهدد اقتصادها الهزيل
حذر نيستور أفيندانو من ان
«نيكاراغوا تواجه ركودا اقتصاديا
ممكنا» سيترجم بتراجع الصادرات
وفرص العمل ًواالستثمارات
األجنبية ،مضيفا ان الضرر
الذي ألحقته األزمة السياسية
باالقتصاد «كبير جدا» ،وال يقتصر
على اجمالي الناتج المحلي.

حــذرت األوســاط االقتصادية في نيكاراغوا من
أن حصار العاصمة ماناغوا ،وإقــدام المتظاهرين
المعارضين للحكومة على قطع عدد كبير من الطرق
قد يؤدي الى توقف اقتصاد البالد الضعيف أصال.
وقالت زعيمة تكتل الفالحين فرانشيسكا راميريز
"لــن نتخلى أب ــدا عــن الـحــواجــز حتى لــو اضطررنا
إلى الموت من البرد والجوع تحت المطر على هذه
الطرق".
وتــذكــر هــذه ال ـمــرأة البالغة مــن العمر  41عاما
والـقــاسـيــة الـمــامــح ،ب ــأن عمليات قـطــع ال ـطــرق قد
تزايدت ،وباتت تشمل سبعين في المئة من محاور
الطرق في  10من دوائر البالد السبع عشرة.
وهذا الشلل في وقت تبدأ الدورة الزراعية -2018
 ،2019قد يعرض للخطر اإلنتاج الغذائي ،الذي يشكل
مع الصناعات الغذائية نحو  30في المئة من إجمالي
الناتج المحلي ،كما يقول مجلس تنمية المشاريع.
وقال مدير المجلس نستور افيندانو ،إن "األزمة
السياسية يمكن ان تقودنا إلى سيناريو ينخفض
فـيــه اجـمــالــي الـنــاتــج المحلي بنسبة  1فــي المئة
مقارنة بـ."2017
وأضاف أن ذلك يمكن ان يترجم بتراجع الثروة
الوطنية  800مليون دوالر ،اي تراجع في اجمالي
الناتج المحلي بالنسبة الى الفرد من  2282الى 2260
ً
دوالرا ،وهذا يعني زيادة في الفقر.
وت ـف ـيــد ال ـتــوق ـعــات الــرس ـم ـيــة ب ــأن نـسـبــة النمو
ستصل الى ما بين  4.5في المئة و 5في المئة في
 2018فــي نيكاراغوا ،وهــي واح ــدة مــن اعلى نسب
النمو في اميركا الوسطى.
لكن هذا البلد يعيش منذ  18أبريل على وتيرة
تظاهرات ومواجهات وعمليات سلب ونهب وحرائق.

وأسفرت االضطرابات التي قمعتها السلطات بقسوة،
عن اكثر من  130قتيال و 1300جريح ،كما ذكر مركز
نيكاراغوا لحقوق اإلنسان.
وحيال سياحة تسجل تراجعا كبيرا وفوضى
االقتصاد ،اعــادت الحكومة النظر في طموحاتها
وقلصتها ،ولم تعد تعول إال على ارتفاع اجمالي
الناتج المحلي من  3الى  3.5في المئة.
وعادة يشهد الطريق الى ماسايا ،التي تبعد 30
كلم جنوب-شرق ماناغوا ،مــرور اكثر من خمسين
ال ــف س ـي ــارة يــوم ـيــا .واآلن ،ب ــات ــت م ـق ـفــرة ،مليئة
بالحواجز المعدة مــن اغـصــان الشجر واللوحات
االعالنية المحطمة واطارات السيارات او األحجار
المرصوفة.
وقال لويس مونتالبان المتظاهر ( 34عاما) ،الذي
يتنقل بين الحواجز لتنظيم الدفاع عنها ،لوكالة
فرانس برس ،إن "الحواجز تشكل دعما للناس من
اجل منع شرطة مكافحة الشغب من المرور ومواصلة
المجازر".
وذكر أن عشرة اشخاص قتلوا في نهاية االسبوع
الماضي في ماسايا ،في هجوم شنته قوات األمن
ومجموعات موالية للسلطة.
وق ــد حــاولــت الـسـلـطــات ازالـ ــة حــواجــز ال ـطــرق،
مشيرة الــى انها تنتهك الحق فــي حرية الـمــرور،
وتـتـسـبــب فــي نـقــص ال ـم ــواد الـغــذائـيــة واألدوي ـ ــة،
لكنها لم تفلح.
وشدد لويس مونتالبان الذي يتحدر من ماسايا،
على القول "سنواصل االحتجاج على الطرق ،ولسنا
مستعدين للتوقف .صحيح ان ذلــك يــؤثــر عليهم
(ال ـنــاس واالق ـت ـصــاد) لكننا نــريــد ان تـتــوقــف هــذه
الحكومة عن قتل الشعب".

وفــي الس مــاديــراس ،الـتــي تبعد  52كلم شمال
ماناغوا ،تشكلت صفوف طويلة من شاحنات العبور
الى البلدان المجاورة.
وك ـتــب عـلــى الف ـتــة رف ـعــت عـلــى حــاجــز "آس ـفــون
ل ــإزع ــاج لـكـنـنــا ن ـقــوم بـمـحــاولــة ب ـنــاء نـيـكــاراغــوا
ح ــرة" .ويــدافــع عــن الحاجز رجــال ونـســاء مرهقون
ومتوترون ومسلحون بمدافع هاون يدوية الصنع
ومقالع وحجارة.
وب ــأس ــف أوضـ ــح ســائــق م ــن هـ ـن ــدوراس ق ــال ان
اس ـمــه مـيــريـنــو "ك ـنــت آم ــل ان يـتـيـحــوا لـنــا ال ـمــرور
(عـلــى الـحــاجــز) ،وسـبــق ان علقت سبعة اي ــام على
حاجز آخر".
وتقر فرنشيسكا راميريز بأن اقفال طرق المرور
يــؤثــر على تــزويــد الـمــدن بــالـمــواد الـغــذائـيــة وعلى
االقتصاد بمجمله ،لكنها تراهن على التوصل الى
"حــل لـهــذه األزم ــة بأفضل وأس ــرع طريقة ممكنة".
وتساءلت "أال تعتقد اننا كنا نفضل نحن الفالحين
ان نكون في حقولنا ونقوم بزراعتها؟"
وحذر نيستور أفيندانو من ان "نيكاراغوا تواجه
ركودا اقتصاديا ممكنا" سيترجم بتراجع الصادرات
وفرص العمل واالستثمارات األجنبية.
وأضاف ان الضرر الذي ألحقته األزمة السياسية
باالقتصاد "كبير ج ــدا" ،وال يقتصر على اجمالي
الـ ـن ــات ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي .وقـ ـ ـ ــال "االخ ـ ـ ـطـ ـ ــر ،هـ ــو ت ــراج ــع
االستثمارات وثقة المستهلكين".
واعتبر أفيندانو ان استعادة األجــواء المالئمة
سيستغرق بين اربع وخمس سنوات ،داعيا الى بدء
حوار بين الحكومة والمعارضة ،لتجنب الوصول الى
اضراب شامل تنجم عنه عواقب اقتصادية كبيرة.
(أ ف ب)

«بيتك» يواصل ضيافة المصلين
«الوطني» يعلن الفائزين
في تحويل المكافأة الطالبية» وحملة «إفطار الصائم»
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي
أسـمــاء الفائزين فــي حملة تحويل
ال ـم ـكــافــأة ال ـطــاب ـيــة ،ال ـت ــي ق ــام من
خاللها بــدعــوة الشباب مــن الطلبة
الكويتيين إ لــى تحويل مكافآتهم،
والحصول على فرصة للفوز بجائزة
نقدية قيمتها  400دينار ،وتضمنت
الـحـمـلــة ال ــدخ ــول فــي سـحــب يومي
خالل الفترة من  1إلى  31مايو لكل
عمالء حساب الشباب من الوطني.
وتم تصميم وتطوير خدمات باقة
الـ ـشـ ـب ــاب مـ ــن ال ــوطـ ـن ــي خـصـيـصــا
لفئة الشباب الكويتي ،حرصا من
البنك على تزويدهم بكل الخدمات
الـمـصــرفـيــة الـمـمـيــزة ،وه ــي متاحة
ل ـلــذيــن تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن 15
و 23سنة.
أما األسماء الفائزة في سحوبات
حملة تحويل المكافأة الطالبية فهم:
آالء هاني محمد الـخــرس ،عبدالله
إبراهيم اسماعيل أحمد بهبهاني،
ع ـلــي ع ــدن ــان ع ـبــد ع ـلــي أشـكـنــانــي،
أحمد محمد أحمد العجيري ،راكان
خ ــال ــد ح ـمــد ال ـج ـن ــدول ال ــدوس ــري،
أن ـفــال داود اح ـمــد ق ـب ــازرد ،عثمان
حمد عثمان الحضرم ،نفود دبوس
فيصل الدبوس ،شهد سليمان داود
ال ـش ـطــي ،فـجــر مـحـمــد جــابــر عــزيــز،
عـ ــواض أح ـمــد عـ ــواض الــدي ـحــانــي،
نـ ـ ــورا بـ ـ ــداح خ ــال ــد ال ـ ـعـ ــذاب ،زي ـنــب
جــابــر اح ـمــد ال ـس ـل ـمــان ،آلل ــئ جــابــر

أمال الدويسان

أح ـم ــد ال ـص ـق ـع ـبــي ،نـجـلــى مـشـعــان
رخـ ـي ــص الـ ـ ـب ـ ــرازي ،أنـ ـ ـ ــوار ش ـب ـنــان
حـ ـم ــدان ال ــرشـ ـي ــدي ،غ ـ ــزالن ص ــاح
محمد الخلفان ،سلمان جابر علي
مندني ،إيمان حسين حسن عبدالله،
عـبــدالـلــه مـحـمــد عـبــدالـلــه الـقــديـفــي،
زيـ ـن ــة ع ـل ــي ح ـم ــد ال ـع ـج ـم ــي ،شـهــد
بسام حمد الجويعد ،لولوة ناصر
محمد االربش .بدورها ،قالت مديرة
أولى في إدارة الخدمات المصرفية
الشخصية في بنك الكويت الوطني
أمــال الدويسان :إن الهدف من هذه
الحملة مكافأة عمالء باقة الشباب
الحاليين والـجــدد ،وذلــك مــن خالل
هـ ــذا ال ـس ـح ــب ال ـي ــوم ــي ع ـل ــى مـبـلــغ
 400د.ك".

أسعار صرف العمالت العالمية

واصـ ــل بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بـ ـيـ ـت ــك) م ـ ــن خ ـ ــال "ف ـ ــري ـ ــق بـيـتــك
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي" جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوده الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة
والمشهودة فــي خدمة الصائمين
ورواد المساجد في شهر رمضان،
م ــن خ ــال ت ـقــديــم خــدمــة الـضـيــافــة
والمساعدة على تنظيم صالة القيام
فــي العديد مــن المساجد بمناطق
مـخـتـلـفــة ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا مسجد
الدولة الكبير.
كما واصل "بيتك" حملة مشروع
إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم ب ـت ــوزي ــع وج ـبــات
االفطار على الصائمين يوميا في
مواقع مختلفة ،تشمل قصر نايف
وسـ ــوق الـمـبــاركـيــة ودوار مسجد
الشمالن وحديقة حولي ،بالتعاون
مــع محافظتي العاصمة وحــولــي،
ضمن برنامج "تواصل بالخير في
شهر الخير  ،"4الحافل باألنشطة
والفعاليات االجتماعية واإلنسانية
الـتــي تــرســخ ال ـتــزام البنك وريــادتــه
بالمسؤولية االجتماعية ،وإيمانا
بــأه ـم ـيــة هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة إنـســانـيــا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ،أله ـم ـيــة دوره ـ ـ ــا في
تعزيز الروح التطوعية لدى الشباب،
وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي غـ ــرس وتـعـمـيــق
مفهوم العطاء بين أبناء المجتمع.
وتـسـتـمــر حملة إف ـطــار الصائم
طــوال أيــام الشهر الفضيل ،بجهود
فريق "بيتك" التطوعي ،الــذي يقوم
بتجهيز وجبات اإلفطار بعد ظهر
كــل ي ــوم فــي مــركــز مخصص لذلك،

جانب من الحملة
ومن ثم التوجه إلى مواقع التوزيع.
وتـمـتــد حـمـلــة "إف ـط ــار الـصــائــم"
لتشمل تنظيم ع ــدد مــن ال ــزي ــارات
لمواقع العمل الحيوية لدى الجهات
الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـلــى م ــدار
ال ـســاعــة ،وأث ـن ــاء س ــاع ــات الـفـطــور،
ومشاركتهم مائدة اإلفطار في مقر
عملهم ،تقديرا لجهود العاملين فيها
ودورهم المهم في الدولة والمجتمع.
كـمــا ي ـت ـعــاون "ب ـي ـتــك" م ــع حملة
"رمضان أمــان" ،التي تنظم بشراكة
استراتيجية مــع وزارة الــداخـلـيــة،
ومركز العمل التطوعي ،حيث يقوم
من خاللها فريق "بيتك" التطوعي
ب ـت ــوزي ــع وجـ ـب ــات إفـ ـط ــار ف ــي عــدد
من أهم التقاطعات الرئيسية التي
تشهد ازدح ــام ــا مــروريــا قبل وقت
اإلفطار ،إسهاما في تخفيض نسبة
الـحــوادث المرورية ،وعــدم اإلســراع

والتسبب في ازدحامات مرورية قبل
موعد اإلفـطــار ،وقــد القــت المبادرة
استحسانا كبيرا من الصائمين.
ولدى "بيتك" الكثير من األنشطة
الرمضانية التي تؤكد ريــادتــه في
تـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
ضمن برنامجه الحافل في رمضان
"ت ــواص ــل بــالـخـيــر فــي شـهــر الخير
 ،"4الذي يشمل أنشطة ومساهمات
إن ـس ــان ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـت ـع ــددة،
ومبادرات توعوية وتواصل يومي
مع الجمهور ،تأكيدا لحرص "بيتك"
على االلـتــزام برسالته االجتماعية
واالنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ب ـمــا ي ــرس ــخ مـفـهــوم
المسؤولية االجتماعية ،ويهدف الى
دعــم كــل م ـبــادرات العمل التطوعي
واالنـ ـس ــان ــي ،ان ـس ـجــامــا م ــع الـقـيــم
االجتماعية وتعزيزا الهداف التنمية
المستدامة.

وجهة نظر

التحول الرقمي في صناعة
التأمين العربية ...اتجاه جبري
داوود سالم توفيق*
ً
ً
لم يكن مستغربا أن يتخذ مؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين في دورته الثانية والثالثين شعارا
ً
حول «التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي» ،بعد أن شهدت األسواق العربية عموما،
ً
ً
وسوق التأمين خصوصا ،تباطؤا في االعتماد على التكنولوجيا الرقمية ،خالل العقد الماضي ،في
سبيل اللحاق بما جنته شركات التأمين الغربية من فوائد جمة في هذا المجال الحيوي.
وإذا كنا نشكو من أمية متفشية في مجال الوعي التأميني أو انخفاض في درجة الثقافة التأمينية
في الدول الخليجية ،إما بسبب ندرة في الخبرات التأمينية ،أو لغياب القدرة التسويقية للمنتجات
التأمينية ،فإن الغياب شبه الكامل في تطبيق التكنولوجيا الرقمية في المعامالت التأمينية ،يعد
من أهم المعوقات في طريق تحديث قطاع التأمين .إذ إن للتكنولوجيا الرقمية إيجابيات ومميزات
عدة إذا ما حظيت بالتطبيق في قطاع التأمين ،وأهمها تسريع وتيرة إنجاز المعامالت وتبسيطها
وتوفرها وتوفيرها في كل وقت.
ورغم التوقعات التي تشير إلى احتمال اتجاه شركات التأمين الكبرى والرابحة نحو تطبيق
هذه التكنولوجيا في تعامالتها اليومية ،فإننا ال نرى أي قرارات حاسمة أو حتى مؤشرات تدل
إلى هذا االتجاه .وإذا كان خبراء التأمين الغربيون يؤكدون أن أهم فوائد التكنولوجيا الرقمية
تلبية احتياجات العمالء ،وتخفيض المصاريف العمومية أو اإلدارية ،وهي أمور تعمل كل شركات
التأمين على تحقيقها من أجل الربحية على األقل ،فإننا ال نرى في األفق ما يشير إلى محاولة إعداد
ً
ً
الكفاءات المحلية فنيا ومهنيا لتطبيق هذه التكنولوجيا.
وقد أشرنا إلى أهمية التكنولوجيا في صناعة التأمين على المستوى المحلي قبل ثماني سنوات،
ً
وتحديدا في بداية عام  ،2010عندما اقترحنا على بعض زمالء المهنة في شركات التأمين الكويتية
األخرى فكرة إنشاء شبكة معلومات تأمينية ،شبيهة بفكرة شبكة المعلومات االئتمانية ،CI NET
لحماية شركات التأمين المحلية من عمليات النصب واالحتيال ،وهي عمليات كانت قد تزايدت
ً
آنذاك بسبب تطور تكنولوجيا االتصال وتقنيات التزوير ،لكنها ،لألسف الشديد ،لم تلق تشجيعا
ً
وال قبوال من شركات التأمين الكويتية األخرى.
ولو نفذت هذه الفكرة في ذلك الوقت ،الستطاع قطاع التأمين أن يرتب أوضاعه تكنولوجيا،
ويخطو خطوات جبارة نحو تطبيق التكنولوجيا الرقمية اليوم ،ولتمكنت شركات التأمين الكويتية
من تنظيم أعمالها ونشاطاتها التأمينية ،وأسرعت من وتيرة إصدار وثائق التأمين دون خوف
من احتماالت وجود حاالت تزوير في هذه الوثائق ،وهي أعمال يلجأ إليها البعض للحصول على
تعويضات ال يستحقونها.
وإذا كنا نعاني ،خالل السنوات القليلة الماضية ،منافسة شديدة من شركات التأمين األجنبية
في السوق الكويتي ،فإن هذه المنافسة ستشتد وتحتدم أكثر من ذي قبل ،إذا ما تخلفت الشركات
ً
ً
العربية عموما ،والخليجية خصوصا ،في تطبيق التكنولوجيا الرقمية التي تعتمدها شركات
ً
التأمين األجنبية بشكل يكاد يكون كليا منذ فترة ليست قصيرة .فعدا أن سوق التأمين الكويتي
ً
ً
يعتمد في أعماله على قرارات وزارية أخذت صفة القانون ،أو هي عرفا صارت قانونا ،منذ أكثر من
نصف قرن من الزمن ،ورغم وجود مقترح قانون حكومي أطلق عليه «مشروع قانون بشأن تنظيم
قطاع التأمين واإلشراف والرقابة عليه» ،كانت الحكومة قد وزعته على شركات التأمين والجهات
ذات العالقة بهذا القطاع ،قبل أكثر من عشر سنوات ،لدراسته وتقديم المالحظات عليه ،من أجل أن
ً
ً
تقدمه منقحا «تأمينيا» لمجلس األمة إلقراره ،ثم حبسته وزارة التجارة والصناعة في أدراجها منذ
عقد من الزمن ،دون إبداء األسباب ،رغم كل هذا ،فإنه يبدو أن القلة سواء في الكويت ،أو في منطقة
الخليج ،أو حتى على المستوى العربي ،تعرف أن أقساط التأمين ستنخفض في الدول الغربية
ً
ً
عموما ،وفي الواليات المتحدة األميركية خصوصا ،خالل العقدين المقبلين ،بسبب تزويد السيارات
بمميزات تقلل من الحوادث المرورية على الطرق ،مثل كشف الزوايا العمياء ،وتفادي االصطدام من
األمام ،وتكنولوجيا القيادة األوتوماتيكية بدون سائق.
هذه المميزات المستحدثة لحماية السيارة والسائق من الحوادث المرورية ،ستدفع أقساط
التأمين نحو التراجع بشكل ملحوظ ،وبالتالي ستتحول وثائق التأمين من «تأمين المخاطر» ،إلى
«تجنب المخاطر» .وطالما اعتمدت شركات التأمين على التكنولوجيا الرقمية في أعمالها اليومية،
فما الذي يمنعها من أن تعتمد فيما بعد على جهاز إلكتروني يوضع داخل كل سيارة مؤمن عليها
يستطيع أن يجمع معلومات حول معدل المسافات التي يقطعها السائق كل يوم من وإلى مقر عمله،
ً
ومعدل السرعة ،وعن عدد الركاب الذين يرافقونه يوميا ،وحول أنواع الصيانة التي يجريها على
ً
السيارة ،وغيرها من المعلومات المهمة التي يمكن أن تصل يوميا إلى شركة التأمين التي حررت
الوثيقة ،من أجل تحليلها والتأكد من سالمة أداء السيارة لتخفيض معدالت الحوادث المرورية،
ً
ً
ولتكون المحصلة النهائية انحدارا صاروخيا في حجم التعويضات التي تتكبدها شركات التأمين
ً
سنويا هذه األيام ،بسبب غياب المعلومة الرقمية.
ً
ً
ولهذا نقول إنه إذا كانت التكنولوجيا الرقمية قد استطاعت أن تلعب دورا كبيرا في تشكيل أداء
قطاعات اقتصادية عدة في كثير من أنحاء العالم ،ومنها القطاع المصرفي على المستوى المحلي
على األقل ،خالل العقود الثالثة الماضية ،فإن قطاع التأمين ،الذي دخل كداعم للنشاط التجاري
في كل القطاعات االقتصادية ،لديه القدرة على إعادة صياغة أداء هذا القطاع الحيوي ،إذا ما اعتمد
على التكنولوجيا الرقمية.
ومن هنا نتمنى لمؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين في دورته الثانية والثالثين كل النجاح
في دعم تحول صناعة التأمين العربي إلى التكنولوجيا الرقمية خالل السنوات القليلة المقبلة،
قبل فوات األوان.
*الرئيس التنفيذي لشركة غزال للتأمين

«التجاري» ينظم حفل قرقيعان لدار الطفولة
ضمن برامج الرعاية وأنشطة وفعاليات شهر رمضان

أسعار صرف العمالت العربية

مشاركون في الحفل

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك
الـ ـتـ ـج ــاري الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـمـثـلــة
ب ـ ـ ـ ــإدارة اإلعـ ـ ـ ــان والـ ـع ــاق ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـفـ ـ ــل قـ ــرق ـ ـي ـ ـعـ ــان
ألطفال "دار الطفولة" التابعة
لـ ــوزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة
وال ـع ـم ــل ،ل ـم ـشــارك ـت ـهــم فــرحــة
"ال ـ ـقـ ــرق ـ ـي ـ ـعـ ــان" ،حـ ـي ــث ي ـج ــدد
البنك ،من خالل هذه المبادرة
ً
اإلنـســانـيــة ،ع ـهــدا قـطـعــه على
نفسه بمشاركة نزالء مختلف
ال ـم ــراك ــز وال ـج ـم ـع ـيــات فــرحــة
القرقيعان ،التي تمثل إحدى
العادات الكويتية القديمة في
شهر رمضان من كل عام.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ق ــال ــت
مساعدة المدير العام – إدارة
اإلع ـ ـ ــان وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
أم ــان ــي الـ ـ ـ ــورع" ،نـ ـح ــرص فــي

الـبـنــك عـلــى م ـشــاركــة األط ـفــال
فــرحــة الـمـنــاسـبــات الـسـعـيــدة،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع مـ ـن ــاسـ ـب ــة
ال ـق ــرق ـي ـع ــان ،هـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة
الكويتية التراثية الغالية على
نفوس الجميع".
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت أن ا لـ ـنـ ـفـ ـح ــات
اإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـج ـل ــى
فـ ــي الـ ـشـ ـه ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل ،ت ــزي ــد
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـ ـخـ ـي ــري ــة ،وتـ ــؤكـ ــد م ـظــاهــر
التكاتف وا لـتــا حــم والتراحم
فــي هــذا الشهر ،و هــو مــا يرى
مـعــه الـبـنــك أهـمـيــة الـمـشــاركــة
فـ ـ ــي إب ـ ـ ـ ـ ــراز ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـظ ــاه ــر،
ومشاركة كل فئات المجتمع
االحتفاالت بهذه المناسبات.
وع ــن ال ـح ـفــل ،بـيـنــت ال ــورع
أن ـ ـ ـ ــه يـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن

الفقرات الترفيهية ،باإلضافة
إلى توزيع العديد من الهدايا
المقدمة من البنك على نزالء
الـ ــدار ،لــرســم االبـتـســامــة على
وجـ ـ ـ ـ ــوه األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ،وإدخـ ـ ـ ـ ــال
البهجة والفرحة في قلوبهم.
و فــي خـتــام ا لـحـفــل تقدمت
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ف ـ ـ ــات دار ا لـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــو ل ـ ــة
ب ــا ل ـش ـك ــر إلدارة ا ل ـب ـن ــك عـلــى
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،م ــع ال ـت ـم ـنــي
لـ ـ ــ"الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري" ب ــالـ ـم ــزي ــد مــن
التقدم واالزدهار.

ألعاب ومسابقات
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نبيل شعيل

«الكويتي سعودي» هدية
بوشعيل لجمهور المملكة
ق ــدم بـلـبــل الـخـلـيــج ،ال ـف ـنــان الـكـبـيــر نـبـيــل شعيل،
والـمـلـحــن فـهــد الـنــاصــر هــديــة للمنتخب الـسـعــودي
بمناسبة مشاركته في نهائيات كأس العالم ،وتمثلت
في أغنية قصيرة بعنوان "الكويتي سـعــودي" ،وقد
لـقـيــت األغ ـن ـيــة ص ــدى واس ـع ــا ف ــي م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي ،وحققت نسب متابعة عالية جــدا بعد
طرحها بدقائق ،والقــت استحسان وقبول وإعجاب
المتابعين.
وج ــاء العمل كـمـبــادرة لــدعــم وتشجيع المنتخب
السعودي الــذي يمثل دول الخليج وال ــدول العربية
واإلسالمية في هــذا المحفل ،وتأكيدا على المكانة
الكبيرة التي تمثلها السعودية في قلوب الكويتيين.
ومــن المقرر أن تبث األغنية في عــدد من القنوات
التلفزيونية في دول مجلس التعاون ،ومن ضمنها
تلفزيون الكويت ،وذلك خالل تغطية أحداث البطولة.

ديفيد دوغالس

في الحلقة الثانية نلقي
الضوء على مسيرة الفنان
علي المفيدي مع فرقة
مسرح الخليج العربي.

نوال

وفاة المصور األميركي ديفيد نوال تستفتي الجمهور
على حفليها بالمملكة
دوغالس صديق بيكاسو
توفي المصور األميركي ديفيد دوغــاس دونكان
الشهير بصوره عن الحرب الكورية ،وصديق ّ
الرسام
اإلسـبــانــي العالمي بابلو بيكاسو ،عــن  102عــام في
مستشفى بمنطقة كوت دازور الفرنسية ،بحسب ما
أعلن متحف بيكاسو في أنتيب.
وق ــال مــديــر المتحف ج ــان ل ــوي أنـ ــدرال ،إن ديفيد
دوغالس دونكان المقيم في كوت دازور منذ الستينيات
ً
"توفي بعد إصابته بالتهاب رئوي ،محاطا بأقاربه".
ّ
وكان المصور الراحل التقى في عام  1956بالرسام
ّ
العالمي بابلو بيكاسو ،وظل صديقين إلى حين وفاة
بيكاسو عام .1973
قبل ذلــك ،دخــل الجيش األمـيــركــي عــام  1942أثناء
الحرب العالمية الثانية ،وجعل من ُ
الج ّ
ندية مادة لعمله
ّ ً
ً
فــي الـتـصــويــر ،وأص ــدر كـتــابــا م ـصــورا فــي عــام 1951
بعنوان "إنها الـحــرب!" ،وصفه بأنه "رغبة في إظهار
يتعرض له اإلنسان حين ّ
ما ّ
يقرر بلده دخول الحرب".
(أ ف ب)

تستأنف النجمة نوال الكويتية نشاطها الفني عقب
شهر رمـضــان ،حيث تستعد إلحـيــاء حفلين بالمملكة
العربية السعودية؛ األول يوم  19الجاري بمعية الفنانة
داليا مبارك بمدينة جدة في الصالة المغطاة بالجوهرة،
والثاني يوم  23منه على خشبة مسرح الملك فهد الثقافي
بـمــديـنــة ال ــري ــاض ،وهـمــا مخصصان
للنساء فقط.
وفـ ـ ــي تـ ـ ّ
ـوجـ ــه ج ــدي ــد ول ـيــس
ً
غــريـبــا على فنانة مخضرمة
ت ـع ــرف ك ـيــف ت ــرض ــي ذائ ـقــة
جـم ـهــورهــا ،تــوجـهــت ن ــوال
إلى متابعيها على «تويتر»
تـ ـطـ ـل ــب رأيـ ـ ـه ـ ــم فـ ـيـ ـج ــدول
الـ ـحـ ـفـ ـلـ ـي ــن ،وه ـ ـ ــو ب ـم ـن ــزل ــة
استفتاء لما ستقدمه الفنانة
الكويتية.

ف وكوما يحتفالن
هيالري دا 
بالحمل عبر مواقع التواصل

مسك وعنبر

الحسناء شهرزاد تستكمل
حكاية البصري وتسرد
قصة أمير المؤمنين عمر
بن الخطاب والبطريق.

٢٨

ً
انتخاب د .وليد السيف مقررا
للجمعية العامة للتراث
الثقافي بـ «اليونسكو».

جون السيتر

جون السيتر يغادر ديزني بعد
اتهامات بالتحرش الجنسي
سيغادر المدير الفني لـ"ديزني انيميشن" جون السيتر منصبه إثر اتهامات وجهت
إليه بالتحرش الجنسي في خضم فضيحة هارفي وايسنتين.
ً
وقالت مجموعة "ديزني" العمالقة في مجال الترفيه في بيان ،إن السيتر ( 61عاما)
سيتولى منصب مستشار حـتــى  31ديسمبر عـلــى أن يـغــادر المجموعة بـعــد هــذا
التاريخ.
وقــال روبــرت إيغر رئيس مجلس إدارة "ديــزنــي"" ،كانت لجون مسيرة رائعة لدى
ً
بيكسار وديزني إنيميشن ،إذ أعاد رسم مفهوم التحريك مجازفا بطريقة ال توصف
ً
ً
وراويا قصصا أصلية ذات نوعية عالية وعابرة للزمن".
ً
وأضـ ــاف "ن ـحــن مـمـتـنــون لــه ك ـث ـيــرا لـمـســاهـمـتــه فــي إح ـيــاء اس ـتــوديــوهــات ديــزنــي
إنيميشن" .وقال جون السيتر في البيان "األشهر الستة األخيرة سمحت لي بالتفكير
بحياتي وأولوياتي الشخصية".
ً
ً
ً
وأضاف "مع بقائي وفيا لفن التحريك قررت أن نهاية السنة ستشكل وقتا مناسبا
للتركيز على تحديات جديدة ابتكارية" .وكــان جــون السيتر أعلن في نوفمبر أخذ
إجــازة غير مدفوعة من ستة أشهر بعد سلوك غير مناسب مثل" ،معانقات من دون
موافقة الطرف اآلخر" حيال موظفات في الشركة.
(أ ف ب)

من أجواء معرض بينالي برلين

معرض «بينالي برلين» يرفع
شعار «لسنا بحاجة إلى بطل آخر»

النجمة بدأت تخطو بثبات وتألق في مجال التمثيل
ف تخطو في مجال
بدأت النجمةهيالري دا 
السينما بثبات وتألق ،مقدمة مجموعة أدوار نالت
استحسان النقاد والجمهور ،السيما أنها تدقق
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كثيرا في اختياراتها وتسعى إلى تقديم شخصيات
ترسخ في أذهان الجمهور.

يعرض فنانون من مختلف دول العالم أحدث أعمال لهم في معرض "بينالي برلين"
في دورته العاشرة ،تحت شعار "نحن لسنا بحاجة إلى بطل آخر".
واقتبس مهرجان الفن المعاصر ،شعاره من عنوان أغنية للمغنية ،تينا تيرنر من
ً
عام  ،1985طبقا لما ذكرته المشرفة الجنوب إفريقية على المعرض ،جابو نجكوبو
ً
ً
ً
أخيرا .وكما في األغنية ،يرفض بينالي أيضا فكرة التطلع الى بطل ،طبقا لما قالته
نجكوبو وفريقها المكون من أربعة أشخاص.
ً
وبــدال من ذلــك ،قــرر الفنانون في المعرض التعامل مع مشاعر المخاوف والقلق
التي يتسم بها عصرنا الحديث .ويقام معرض "بينالي برلين" في خمسة أماكن في
العاصمة األلمانية ،ويضم مقاطع فيديو ومنحوتات ولوحات وأشكال فنية أخرى.
ويــأتــي الـفـنــانــون مــن هــافــانــا ووارسـ ــو وال ـقــاهــرة ول ـنــدن وجــوهــانـسـبــرغ واله ــور
وطهران وهراري ونيروبي وباريس ،وأماكن أخرى ،للمشاركة فى المعرض.
ويستمر المعرض حتى التاسع من سبتمبر المقبل.
(د ب أ)

كيندال جينر تحرص على
شراء حاجاتها المنزلية بنفسها

هيالري داف في مشهد من «»Flock of Dudes
أعـلـنــت النجمةه ـيــاري داف أنـهــا حامل
بطفلتها األولى ،من حبيبهاماثيو كوما.
ونشرت داف ،عبر صفحتها الخاصة على
احــد مــواقــع الـتــواصــل ،صــورة لها مــع ماثيو
كــومــا ،وظ ـهــرت فــي ال ـص ــورة بـبـطــن منتفخ،
ّ
وعــلـقــت ":خ ـم ـنــوا مـ ـ ــاذا؟ ..مــاثـيــو كــومــا وأنــا
صنعنا أميرة صغيرة خاصة بنا وال يمكن
أن نكون متحمسين أكثر".
ّ
ً
وع ــل ــق ك ــوم ــا ع ـلــى الـ ـص ــورة ،ق ــائ ــا" :لـقــد
صنعنا طفلة! ستكون جميلة و حـلــوة مثل
أمها ...يبدأ فصل رائع آخر".
ً
ُيذكر أن لداف ولدا يدعى لوكا ( 5أعوام) من
السابق

زوجها السابق العب هوكي الجليد
مايك كومري ،بعد زواج دام نحو  6سنوات.
يـشــار إ لــى أن الممثلة والمغنية هيالري

ُو لـ ــدت فــي  28سبتمبر  1987فــي هيستون
 تـكـســاس بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،ُ
وعرفت باسم هيالري داف .وبعد إنهاء دراسة
ال ـثــانــويــة ف ــي مــديـنــة شــانـتــوســي الـصـغـيــرة
سافرت إلــى لــوس أنجلس ،لــدراســة التمثيل
والدراما.
واشـ ـتـ ـه ــرت ب ـع ــد دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي مـسـلـسـلـهــا
العائلي  The Lizzie McGuireالــذي ُعــرض
ً
على قناة ديزني .والحقا ،شاركت في فيلم A
 .Cindrella Storyوعاشت مرحلة المراهقة في
مدينة شانتوسي الصغيرة ،ثم سافرت إلى
لوس أنجلس ،لدراسة الفن الدرامي.
وحـظـيــت داف بـنـجــاح كـبـيــر فــي التمثيل
في العديد من األعمال التي تعلقت مباشرة
بــال ـمــراه ـقــات ،ثــم انـتـقـلــت إل ــى ال ـغ ـنــاء ،ونــال

صــوت ـهــا ال ــرائ ــع إعـ ـج ــاب ال ـج ـم ـيــع .والت ـ ــزال
مشاركة فــي المسلسل التلفزيوني الشهير
"ي ــان ـغ ــرز" م ـنــذ ع ــام  ،2015وم ـع ـهــا ف ــي هــذا
العمل زميالتها ميريام شور ،وساتن فوستر،
وديبي مازار.
أما آخر أفالمها السينمائية ،فهو بعنوان
" "Flock of Dudesعـ ــام  ،2016م ــن ا ل ـنــوع
ال ـكــوم ـيــدي ،ال ــذي ج ـ َّـس ــدت خــالــه شخصية
"أماندا" ،وكان معها في البطولة كريس ديليا،
وبريان غرينبرغ ،وأريك أندريه.

هيالري داف

تجيد نجمة تلفزيون الواقع
كيندال جينر ،إحدى أخوات
ّ
بنات كارداشيان ،فن اختطاف
األنظار نحوها ،فتعتمد على
اختيار مالبسها بدقة من
أجل التمتع بإطالالت ساحرة
حتى في حياتها اليومية.
والتقطت عدسات المصورين
عدة صور لكيندال خالل
تسوقها في شوارعنيويورك
في الواليات المتحدة
األميركية ،إذ إنها تحرص
على التسوق وشراء
كيندال جينر
حاجاتها المنزلية بنفسها،
وال تترك هذه المهمة ألحد
غيرها من العاملين في
المنزل.
ً
ً
وظهرت كيندال جينر بإطاللة الكاجوال مرتدية فستانا قصيرا متداخل
األلوان بين األزرق واألخضر واألحمر واألبيض واألصفر ،من توقيع دار
 Ralph Laurenللمالبس ،وأضافت لمسة مميزة على إطاللتها ،حيث
ً
ً
حذاء رياضيا باللون األبيض.
ارتدت
ً
يذكر أن جينر مثيرة دائما للجدل ،حيث رصدتها عدسات المصورين
وهي مع عارض األزياءأنور حدي د شقيق جيجي وبيال حدي د في أكثر
من مناسبة ،ما يشير إلى وجود عالقة بينهما.
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سيرة

فاتن حمامة ...شيء في حياتي

()31 -25

شعرت فاتن حمامة بقلق بالغ من تلك المكالمة الهاتفية التي جاءتها من أحد ضباط األمن ،وراحت تفكر فيما
ً
يريدها فيه ،وهل يتعلق بشخصها كمواطنة مصرية؟ أم بعملها كفنانة؟ وهل يمكن أن تكون قدمت عمال
لصورتها ،فجاء يلفت نظرها ويحذرها من ذلك؟ أم يكون الموضوع
اعتبره األمن إساءة إلى الدولة أو تشويها
ً
ً
خاصا بزوجها عمر الشريف ،وفتح الحديث مجددا حول ما أثير عن تخليه عن الجنسية المصرية؟
القاهرة – ماهر زهدي

زيارة الضابط
ستحمل لفاتن
ً
حمامة طلبا لم
تتوقعه

فاتن حمامة تقرر
السفر إلى لندن من
دون تحديد موعد
عودتها

قبل أن تستمر فاتن في تخميناتها
وطرح المزيد من األسئلة حول أسباب
ال ــزي ــارة ،وج ــدت ال ـضــابــط ي ــدق جــرس
ال ـ ـبـ ــاب فـ ــي الـ ـم ــوع ــد ال ـ ـم ـ ـحـ ــدد .وب ـع ــد
ال ـتــرح ـيــب ب ــه وت ـق ــدي ــم ل ــه م ــا ي ـشــربــه،
جلست صامتة تنظر إليه ،غير أنها لم
تحتمل الصمت فبادرته:
* خير يا فندم تحت أمرك؟
= خـيــر إن ش ــاء ال ـلــه مــافـيــش داع ــي
للقلق الواضح على حضرتك ده.
* مافيش قلق وال حاجة .بس يمكن
ال ـف ـضــول بـيــدفـعـنــي أن ــي أعـ ــرف سبب
تشريفك ليا بالزيارة؟
ً
= مـ ــدام ف ــات ــن .اح ـنــا عــارف ـيــن طبعا
مكانتك كـفـنــانــة ،مــش بــس مـصــريــة .ال
ً
ط ـب ـعــا ...عـلــى مـسـتــوى الــوطــن العربي
كله .ومقدرين ده كويس أوي ...وكمان
واألستاذ عمر الشريف اللي أصبح مثار
فخر لكل عربي.
* مرسي ده مــن ذوق ــك ...بــس برضه
مافهمتش.
ً
= طـبـعــا زي مــا قـلــت لحضرتك أنــك
فنانة كبيرة وبتسافري لكل دول لعالم.
سواء لحضور مهرجانات سينمائية أو
زيارات شخصية .وكمان بيجي لمصر
برضه ضيوف أجانب من كل دول العالم
بيكون عندك فرصة تقابليهم.
* أيوه ده بحكم شغلي.
ً
= أنــا ع ــارف طـبـعــا ...واحـنــا واثقين
في وطنيتك وحبك الكبير لمصر .لكن
ممكن يبقى ماعندناش ثقة في اآلخرين.
ً
خـصــوصــا أن مـصــر بـتــواجــه تحديات
كبيرة في المرحلة دي .ومــش مطلوب
من حضرتك غير أنك بس تبلغينا بأي
شيء مش طبيعي تالحظينه.
* تقصد حضرتك يعني أني اشتغل
معاكم؟
= ماتفهمنيش غلط أرجوك .المسالة
مــش زي مــا انــت مـتـصــوراهــا .الحكاية
كلها أن ــك كـمــواطـنــة مـصــريــة بالتأكيد
ً
تهمك مصلحة بلدك أوال قبل أي شيء.
لكن في شــيء مهم الزم تعرفيه ...وهو
أنك لك مطلق الحرية إنك توافقي تقومي
رفضت
بالخدمة دي أو ترفضي .ولــو
ِ
انسي أنك شوفتيني وأنك سمعت الكالم
ً
ده مني تماما.
وج ـ ـ ــدت ف ــات ــن ن ـف ـس ـهــا عـ ــاجـ ــزة عــن
ال ـت ـصــرف واخ ـت ـيــار قـ ــرار ،وف ــي الــوقــت
ً
ن ـف ـس ــه لـ ــم ت ـش ــأ أن ت ـس ـت ـش ـيــر أي ـ ـ ــا مــن
المقربين إليها ،وباتت ليلتها تفكر في
كــل مــا يــدور حولها ،على المستويات
كــافــة ،س ــواء فــي إخ ـفــاق أكـثــر مــن فيلم
ً
لها أخيرا ،أو اإلشاعات حول مغامرات
وغــرامـيــات عمر الـشــريــف ،وحــالــة عدم
االستقرار الزوجية بينهما ،فهو موجود
بشكل شبه دائــم في الخارج بين لندن
وباريس ،وهي تعيش في القاهرة!
ف ــي ال ـص ـب ــاح ك ــان ــت ف ــات ــن تــوصـلــت
إل ــى قـ ــرار رأت أن ــه األن ـس ــب عـلــى األق ــل
خ ــال ه ــذه الـمــرحـلــة ،وه ــو الـسـفــر إلــى
الشريف فــي لـنــدن ،والـبـقــاء معه خالل
الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،الـتــي تـحـتــاج خاللها
إل ــى التفكير ب ـهــدوء فــي مــا تـقــدمــه من
أع ـم ــال ،وت ـك ــون ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إلــى
ج ـ ـ ــوار زوج ـ ـهـ ــا ل ـل ـح ــد مـ ــن اإلشـ ــاعـ ــات
التي تطاردها من الصحف والمجالت
العربية ،بسبب ابتعادها عنه .إضافة
إلى أن ذلك سيعفيها من عرض ضابط
ً
األمن المصري ،خصوصا أنها ال تجد
في نفسها الشخص الذي يمكن أن يقوم
بهذا الدور ،حتى لو بدافع خدمة الوطن،
فمن المؤكد أن ثمة من هم أفضل منها
لهذه المهمة.

سفر اضطراري

جمال عبد الناصر
يطالب زكريا محيي
الدين بإعادة فاتن
ويصفها بـ{ثروة
قومية»

ِّ
فيما كــانــت فــاتــن تـحــضــر حقيبتها
للسفر ،عاود سعد الدين وهبة االتصال
ً
بها ،ليأخذ منها ردا على ما وعدته به،
فلم يكن أمامها سوى النزول على رغبته
وتوقيع العقد معه لشركة «فيلمنتاج»:
ً
* طـبـعــا مــافـيــش غـيــر إح ـس ــان عبد
القدوس.
 وأنا موافق على أي رواية إلحسان.خالص يبقى تتفضلي بكرا في مكتبي
تشربي فنجان قهوة وتمضي العقد.
* ال فــي الحقيقة مــش هاينفع بكرا

ألني مسافرة بكرا الصبح.
 مسافرة ...على فين؟* ال دا هما كام يوم كده مع عمر في
لندن وراجعة .فأنا باقول نخلي العقد
لما ارجع إن شاء الله.
 ال مافيش كالم من ده .أنا هاجيلكً
دلوقت حاال ومعايا العقد والعربون.
* وليه االستعجال؟ ما تخليها لما
أرجع أنا مش هاتأخر.
 مافيش كالم من ده .ولو اني عمريما مضيت عقود في بيت أي فنان مهما
كان قدره .لكن فاتن حمامة مش أي حد.
ساعة وأكون عندك بالعقد والعربون.
قـ ـب ــل مـ ـض ــي س ـ ــاع ـ ــة ،حـ ـض ــر س ـعــد
ال ــدي ــن وه ـب ــة إل ــى ب ـيــت ف ــات ــن حـمــامــة،
ً
وفعال حصل على توقيعها على العقد
وأعطاها مبلغ ثالثة آالف جنيه «مقدم»
التعاقد ،على أمل بأن يبدأ تنفيذ الفيلم
بعد عودتها من الخارج.
ف ــي صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي س ــاف ــرت
فاتن من مصر متجهة إلى لندن ،وفي
نيتها أن تقوم برحلة ألشهر عدة ،ربما
تمتد إلى سنة أو أكثر .خرجت من دون
أن يسألها أح ــد عــن وجـهـتـهــا ،والـمــدة
التي ستمضيها خارج مصر ،أو موعد
عودتها.
شـ ـع ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــف ب ـ ـس ـ ـعـ ــادة ك ـب ـي ــرة
ب ــوج ــود زوج ـت ــه إل ــى جـ ـ ــواره ،وح ــاول
أن يــزيــل الـهــواجــس الـتــي شـعــرت بها،
س ـ ـ ـ ــواء ب ــإحـ ـس ــاسـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــاه أف ــامـ ـه ــا
األخيرة ،أو حتى الموقف الذي واجهته
م ــن ض ــاب ــط األم ـ ــن ،ح ـتــى بـ ــدأت تشعر
بالهدوء واالسـتـقــرار .لكن قبل أن تمر
عـلــى وج ــوده ــا فــي لـنــدن ثــاثــة أشـهــر،
ق ــرر الـشــريــف أن يـســافــر إل ــى الــواليــات
المتحدة األميركية للتعاقد على فيلم
ج ــدي ــد م ــع إحـ ــدى ش ــرك ــات هــول ـيــوود،
بعد ترشيحه لدور البطولة إلى جانب
الممثلة والمطربة األميركية «اليهودية»
بربارا ستريسند في فيلم  Funny Girlأو
{فتاة مرحة} ،الذي يتناول قصة حياة
الفنانة الكوميدية األميركية الراحلة
فاني برايس ،من تأليف إيزابيل لينارت،
وإخراج ويليام ويلر.
ً
لم يــدم وجــود فاتن في لندن طويال
ب ـعــد س ـفــر ال ـش ــري ــف ،وقـ ـ ــررت االت ـج ــاه
إلى بيروت ،للتنقل بينها وبين لندن،
باعتبارها تمثل محطة مهمة لعدد كبير
من الفنانين المصريين ،سواء لتصوير
ً
بعض أ فــا مـهــم ،أو طلبا لالستجمام.
هناك راحت تلتقي كثيرين منهم ،غير
أنـهــا فوجئت بأنها مـحــاصــرة بالذين
راح ــوا يسألونها عــن ســر غيابها عن
مصر ،وموعد عودتها إلى القاهرة .من
ً
جهتها ،لم تكن تملك إجابة سوى «قريبا
إن شاء الله».
وأثار عدم رجوع النجمة إلى القاهرة
أسئلة عدة وعالمات استفهام في مصر،
وزادت الشكوك بعدما اشترى الشريف
لها شقة في باريس ،لتكون مقر إقامة
لهما ومعهما نادية وطارق.
ف ــي ال ـثــام ـنــة م ــن ص ـب ــاح  11يــولـيــو
 ،1966وبينما كان الكاتب سعد الدين
وه ـب ــة ي ـم ـضــي إج ــازت ــه ال ـص ـي ـف ـيــة في
اإلس ـك ـنــدريــة بـصـحـبــة أس ــرت ــه ،فــوجــئ
باتصال هاتفي في منزله .رفع السماعة
ليجد على الطرف اآلخر ،سمير مصلح،
مدير مكتب زكريا محيي الدين ،رئيس
مجلس الوزراء:
= أنا ...سيادته قالك أنا؟
 أيوا يا أستاذ سعد .هو الكالم مشواض ــح ...السيد رئيس ال ــوزراء عايزك
بكرا في مكتبه الساعة عشرة بالدقيقة.
= حاضر ...حاضر إن شاء الله هاكون
في مكتب سيادته في الميعاد.
ً
حزم سعد الدين وهبة حقيبته فورا،
وتوجه إلى القاهرة ،ليبيت ليلته فيها،
ل ـي ـكــون ف ــي مـكـتــب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء في
الموعد المحدد ،لمعرفة سبب المقابلة.
طـ ــوال رح ـل ـتــه م ــن اإلس ـك ـنــدريــة إلــى
القاهرة ،راح الكاتب سعد الدين وهبة،
يـســأل نفسه ع ـشــرات األسـئـلــة عــن سر
هذه المقابلة اإلجبارية التي طلبه فيها
رئيس مجلس الوزراء على وجه السرعة،
ومــا األم ــر المهم لــدرجــة أنــه لــم ينتظر
إلــى أن تنتهي إجــازتــه؟ فــإذا كــان األمــر

يوسف وهبي وفاتن حمامة من فيلم {الحب الكبير} ١٩٧0 -

فاتن حمامة
يتعلق باإلنتاج في الشركة التي يرأس
مجلس إدارتها ،فمن المنطقي أن يلجأ
رئيس الوزراء إلى التسلسل الوظيفي،
حيث يــأتــي وهـبــة فــي الترتيب الــرابــع،
بعد الدكتور محمد عبد القادر حاتم،
نائب رئيس ال ــوزراء للثقافة واإلعــام
والسياحة ،وقبله سليمان حزين وزير
ال ـث ـق ــاف ــة ،ويـسـبـقـهـمــا ال ـك ــات ــب نجيب
مـحـفــوظ ،رئـيــس الـمــؤسـســة المصرية
ال ـعــامــة لـلـسـيـنـمــا ،وب ـعــد هـ ــؤالء كلهم
يأتي وهبة ،رئيس مجلس إدارة شركة
«ف ـي ـل ـم ـن ـتــاج» ...فـمــا األم ــر ال ــذي يجعل
رئيس الوزراء يتخطى كل هؤالء ويطلب
لقاءه مباشرة؟! ربما ثمة أمر آخر بعيد
عــن الـسـيـنـمــا ،يـخــص الـكـتــابــة األدب ـيــة
أو الصحافية ،فهو لم ينس أن رئيس
ً
الـ ـ ــوزراء عـنــدمــا ك ــان وزي ـ ــرا لـلــداخـلـيــة،
وافق على أمر إحالة وهبة إلى التقاعد
من «البوليس» ،من أجل التفرغ للكتابة
األدبية والعمل في الصحافة.

ثروة قومية

رئيس الوزراء يكلف
سعد الدين وهبة
بتحقيق طلبات فاتن
وضرورة رجوعها

«رمال من ذهب»
فيلم مغربي-
إسباني لفاتن
حمامة وعبدالوهاب
الدوكالي

ل ــم تـنـقـطــع تـخـمـيـنــات س ـعــد الــديــن
وهبة ،في ما يريده منه رئيس مجلس
الوزراء ،إلى أن وقف إزاء باب مكتبه ،في
الموعد المحددُ ،
وسـمــح لــه بالدخول،
وقـ ـب ــل أن ي ـل ـقــي ال ـت ـح ـيــة ع ـل ــى رئ ـيــس
الوزراء ،بادره األخير:
 انت فين يا سعد؟= موجود يا فندم تحت أمرك.
 تحت أمــري إيــه؟ تقدر تقوللي انتقاعد في الشركة بتعمل إيه؟
= مــش فاهم سيادتك تقصد إيــه يا
فندم؟
 إيه حكاية فاتن حمامة؟= مالها يا فندم فاتن؟
 بـتـســالـنــي أن ــا .فــاتــن ســابــت مصرليه يا سعد؟
= ســابــت ال ـب ـلــد .إزاي ي ــا ف ـنــدم مش
صحيح؟
 يعني هاكدب عليك؟= العفو يا فندم بس أنا قصدي.
 مين اللي زعلها يا سعد وخالهاتسيب البلد؟
شعر سعد الدين
= بالعكس يــا فـنــدم .أنــا كنت
وهبة بورطة كبيرة،
م ـعــاهــا ف ــي بـيـتـهــا ل ـي ـلــة الـسـفــر
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق م ــن
ومـ ـضـ ـتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى فـ ـيـ ـل ــم ج ــدي ــد
ً
مكتب رئـيــس ال ــوزراء
وس ـل ـم ـت ـهــا ش ـي ـكــا بـمـبـلــغ تــات
إل ــى مـكـتـبــه ،ظ ــل يفكر
آالف جنيه عربون .واتفقنا أنها
فيمن يمكن أن يأتي له
هاتعمل الفيلم أول ما ترجع.
بأخبار فاتن ويستطيع
 ورجعت؟!أن يــؤ ثــر فـيـهــا ويثنيها
= ال يا فندم .بس بعد حوالي
عن قرارها؟ لم يجد سعد
ش ـهــر ونـ ــص م ــن س ـفــرهــا لقيت
وه ـ ـ ـبـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـصـ ــديـ ــق
إسماعيل المليجي جوز أختها
المشترك بينه وبين فاتن،
جالي مكتبي وأداني الشيك أبو
المنتج رمسيس نجيب ،فهو
تالت آالف جنيه .ومعاه جواب
ً
صديق مقرب جدا إليه ،وفي
من فاتن.
الوقت نفسه مقرب إلى فاتن،
 قالتلك إيه في الجواب؟ً
وهي تثق فيه وتقدره ،لدرجة
= أبـ ــدا .كــانــت بتعتذر أنها
أنها لم تكن تعهد بأفالمها التي
مـ ــش ه ــاتـ ـق ــدر ت ـع ـم ــل ال ـف ـي ـلــم
تنتجها إل ــى مــديــر إن ـت ــاج آخــر
ألنها مش ناوية ترجع مصر
ً
غ ـيــره .ب ــادر ف ــورا بــاالتـصــال بــه،
قريب .وأن ظروف شغل عمر
وطلب إليه أن يحضر إلى مكتبه،
هاتضطرها تستنى في لندن.
ومــن دون أن يعرف السبب ذهب
وبعدين عرفت بعد كده أنها
رمسيس نجيب.
استمع نجيب إلى الموضوع من
سعد الدين وهبة ،من دون أن يشركه
فــي التفاصيل التي دارت فــي مكتب
ً
رئيس الوزراء ،وراحا يفكران معا في
كيفية إعادة فاتن حمامة إلى القاهرة،
مــن دون إثـ ــارة انـتـبــاه الـصـحــافــة أو
إح ـ ــداث «بـلـبـلــة» ح ــول ال ـمــوضــوع.
وت ـســاءال :هــل يسافر إليها سعد
وه ـب ــة ب ـم ـف ــرده ،أم ي ـك ــون معه
رمسيس؟ أم يسافر رمسيس
ل ـم ـقــاب ـل ـت ـهــا ومـ ـع ــرف ــة مـ ــاذا
ت ــري ــد ،وب ـض ـمــان الــرئـيــس
ج ـ ـ ـمـ ـ ــال عـ ـ ـب ـ ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر
ً
شخصيا؟
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرف
ن ـج ـي ــب مـ ــن مـكـتــب
وهـبــة ،إال بعد أن
توصال إلى حل:
 أنــا عنديفكرة.

اتنقلت باريس بعد ما عمر اشترى شقة
هناك يقيموا فيها.
 حد زعلها يا سعد؟ً
= أبدا يا فندم ...ماحصلش.
ً
 الــرئ ـيــس عـبــد ال ـنــاصــر مـهـتــم جــداً
بالموضوع ده وزعالن جدا ألنه قرأ في
جــريــدة عــربـيــة أنـهــا هاتعمل فيلم في
بيروت مع يوسف شاهين ...واضح أن
يوسف أشطر منك.
= أيوا يا فندم بس...
ً
 مــاف ـيــش ب ــس .ال ــري ــس مـهـتــم ج ــداً
بالموضوع ده وشاغله جدا ...وكلمني
مبارح مرتين بسببه.
= أن ــا تـحــت أم ــر الــريــس بــس قوللي
حضرتك أعمل إيه؟
 الريس بيقول أن فاتن حمامة ثروةقومية ...فاهم يعني إيه ثروة قومية؟
= فاهم يا فندم فاهم.
 وأي ثروة قومية مصرية ...مش الزمتـخــرج مــن مـصــر .الزم نـحــافــظ عليها.
الزم تـشــوف طــريـقــة تــرجــع بيها فاتن
حمامة مصر.
= حاضر يا فندم هايحصل .حاضر
سمع رئيس ال ــوزراء رد سعد
الدين وهبة ،وراح يسمعه ويهز
رأسـ ـ ـ ــه ب ـ ــاإليـ ـ ـج ـ ــاب ،ث ـ ــم ص ـمــت
ً
قليال .ثم بدأ يتفحص بعض
األوراق ع ـل ــى م ـك ـت ـبــه ،فـفـهــم
وهبة أن المقابلة انتهت ،وعليه
أن ي ـن ـص ــرف اآلن .غ ـي ــر أ ن ــه
ً
أراد أوال أن يطمئن رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــأن ــه سـيـبــذل
ق ـ ـ ـصـ ـ ــارى جـ ـ ـه ـ ــده مــن
أجل إنهاء هذه المشكلة
وإعادة فاتن حمامة إلى مصر،
معززة مكرمة .وقبل أن يقول أية
كـلـمــة ،دق ج ــرس ال ـهــاتــف في

مكتبه ،فرفع رئيس ال ــوزراء سماعة
الهاتف:
 صباح النور يا فندم .أيــوا عندي.موجود قدامي دلوقت يا فندم .تمام يا
فندم قولتله الكالم ده .سامع يا سعد
الريس بيقولك فاتن ثروة قومية والزم
ترجع مصر ...وتشوفوا إيه اللي مزعلها.
حاضر يا فندم هو سامع الكالم ده كله.
أي ــوا ...تمام يا فندم .حــاضــر ...حاضر.
ال ال هايتصرف سواء سافر لها هو أو
مندوب من الوزارة .بالظبط كده .حاضر
يا فندم .وهابلغ سيادتك بكل جديد أول
ً
ً
بأول .طبعا يا فندم طبعا .تمام يا فندم
بألف سالمة .مع السالمة يا فندم.
وضع رئيس الوزراء سماعة الهاتف
وتـ ــرك ال ـكــرســي خ ـلــف مـكـتـبــه وت ـحــرك
ليجلس فــي الـكــرســي ال ـمــواجــه لسعد
الدين وهبة:
 سمعت بنفسك الريس مهتم أد إيه؟هاتسافر بنفسك بيروت ،وتسألها عن
أي شيء مزعلها وخالها تسيب مصر.
وتقولها كده بالنص :الريس أمر بتنفيذ
أي شيء تطلبيه .شوف إيه اللي يلزمك
ومكتبي هيوفرهولك كله .تقدر تتفضل
وعايزك تبلغني بأخبارك أول بأول.
خ ــرج سـعــد الــديــن وه ـبــة مــن مكتب
زكريا محيي الدين وهو ال يعرف ماذا
يفعل؟ وإلى أين يذهب؟ يا لها من مهمة
ثقيلة ،ليس ألنه ال يريد أن يقوم بها ،بل
ً
ألنه يجهل كيف يقوم بها ،خصوصا أن
الخطاب الذي تركته له فاتن يؤكد أنها
ال تنوي العودة خالل هذه الفترة ،ولم
تذكر السبب ،وهــو بالتأكيد ال يعرف
السبب ،فمن يعرف؟

ورطة إنسانية
= الحقني بيها أنا في عرضك.
 م ــن كـ ــام س ـنــة ك ــان ــت ف ــات ــن مضتم ـ ـعـ ــايـ ــا ب ـ ـطـ ــولـ ــة فـ ـيـ ـل ــم مـ ـ ــن إنـ ـت ــاج ــي
وإخراجي.
= إخراجك انت؟
 أي ـ ــوا .اس ـمــه «دع ـن ــي ل ــول ــدي» وك ــانبطولتها هي وعبد الحليم حافظ وأحمد
رم ــزي ويــوســف وه ـبــي ،وصــورنــا فعال
حوالي ربع الفيلم .وبعدين مرة يوقف
بسبب انشغالها ،ومــرة بسبب انشغال
عبد الحليم أو مرضه ...يعني كان فيلم
حظه وحش .وصورنا مشاهد منه السنة
اللي فاتت ...وكنا منتظرين فرصة نرجع
نكمله.
= وده إيه دخله بأننا نرجعها.
 أنــا هــاعــرف مكانها مــن أي حــد منأخــوت ـهــا ...وأكـلـمـهــا وأقـلـهــا إنـنــا قــررنــا
نكمل الفيلم.
= كـ ـ ــام كـ ــويـ ــس .بـ ــس ت ـف ـت ـك ــر ف ــات ــن
ســاذجــة لــدرجــة أنـهــا تـصــدق أنــك قــررت
ف ـجــأة تـكـمــل الـفـيـلــم وه ــي ف ــي ال ـظــروف
دي دلوقت؟
 أح ـنــا هــانـعـمــل م ـحــاولــة .وبـعــديــنً
فــاتــن بتحبني وتـثــق فـيــا .وعـمــومــا لو
رفـضــت هــاعــرف منها على األق ــل سبب
عدم رجوعوها لمصر دلوقت إيه؟
= برضه فكرة.
 سيبني بس كــام يــوم .وهــارد عليكبخبر أكيد.
= أرج ـ ــوك أع ـم ــل ك ــل ج ـه ــدك مــافـيــش
وقت.
لم تكن فاتن حمامة تستقر في مكان
ّ
واحـ ـ ــد ،ب ــل تـ ـ ــوزع وق ـت ـهــا ب ـيــن بــاريــس
ولندن ،وتفصل بينهما بزيارة خاطفة
إل ــى ب ـيــروت ،حـيــث كــانــت تـحــرص على
مـقــابـلــة ب ـعــض الـفـنــانـيــن والـمـخــرجـيــن
ال ـم ـصــري ـيــن ال ــذي ــن يـ ـ ـت ـ ــرددون عـلـيـهــا،
ً
خصوصا أنها كانت بدأت تشعر بحنين
جارف للعودة إلى التمثيل ،وتتمنى لو
ً
ً
أن أحدهم ّ
يقدم لها عرضا ،متخذة قرارا
بينها وبين نفسها بأنها لن ترفضه لو
ً
وجدته مناسبا لها.

ً
حـ ـ ـ ــدث ذلـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـعـ ـ ــا ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ال ـت ـق ــت
المخرج يوسف شاهين ،فعرض عليها
بـطــولــة فيلم مـغــربــي -إسـبــانــي مشترك
بعنوان «رمال من ذهب» كتب له القصة
وال ـس ـي ـنــاريــو ،وش ـ ــارك م ـعــه ف ــي كـتــابــة
الـحــوار كامل يوسف .ولثقتها الكبيرة
ً
فورا ،على أن ُي ّ
صور
في شاهين وافقت
العمل بين المغرب وإسبانيا.
ت ـقــدم فــاتــن م ــن خــالــه دور «زب ـي ــدة»
ال ـف ـتــاة ال ـم ـغــرب ـيــة ،ال ـتــي يـتـنــافــس على
حبها اثنان من أبناء القبيلة ،أحدهما
ا بــن عمها ،فيما يرتبط قلبها بــاآل خــر،
وعندما يتقدم قريبها لخطبتها يوافق
والـ ــدهـ ــا ،ف ـي ـق ــرر ال ـح ـب ـيــب تـ ــرك ال ـب ـلــدة
وال ـه ـجــرة إل ــى إس ـبــان ـيــا .نـتـيـجــة لــذلــك،
ت ـغــافــل «زبـ ـي ــدة» أســرت ـهــا وت ـه ــرب وراء
الـحـبـيــب ،وعـنــدمــا يــذهــب خلفهما ابــن
عمها لالنتقام ،يكتشف أن قصة حبهما
أكبر من أي انتقام.
ً
تـ ـع ــاق ــدت ف ــات ــن ع ـل ــى ال ـف ـي ـل ــم ف ـع ــا،
واستعدت للسفر إلى المغرب لتصويره
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـم ـط ــرب ال ـم ـغ ــرب ــي الـكـبـيــر
عبد الوهاب الدوكالي ،ومعهما كل من
النجمة اإلسبانية إيلينا ماريا تيخيرو،
وروبين رخــو ،وكارلوس مونوز ،وبول
بــارج ،ونجوم المغرب ،عفو الله أحمد،
وبتول ،ومحمد عفيفي ،وضيفا الشرف،
النجمان السوريان نهاد قلعي ،ودريد
لحام.
كــان رمسيس نجيب ّ
توصل إلــى رقم
هاتف فاتن فــي بـيــروت ،وتـحــدث إليها
ً
فعال في استكمال فيلم «دعني لولدي»
غ ـيــر أن ـه ــا أك ـ ــدت ل ــه أن ـه ــا ارت ـب ـط ــت مع
يوسف شاهين ،وتستعد للسفر خالل
أيــام إلى المغرب ،لتبدأ تصوير الفيلم.
ً
من ثم ،لم يجد رمسيس نجيب بــدا في
مفاتحتها في أمر عودتها إلى القاهرة،
غير أنه سمع ما لم يتوقعه.

البقية في الحلقة المقبلة
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أوتار

علي المفيدي ...الفنان الشامل وملك الميكروفون اإلذاعي

ً ً
أصبح عضوا عامال بفرقة مسرح الخليج العربي عام 1968
ً
يعتبر الفنان الكبير الراحل علي المفيدي واحدا من
أعمدة الفن واإلعالم الذين أثروا المكتبة الفنية
الخليجية والكويتية بكثير من األعمال اإلبداعية
المتميزة ،والتي تركت ًبصمات واضحة في مسيرة الحركة
الفنية بالكويت خصوصا ،والحركة الفنية الخليجية
الفنان القدير على مدى أكثر من 4
وقدم
ً
بصفة عامةً ً ،
ً
عقود مشوارا فنيا متنوعا وشامال في اإلذاعة والمسرح
والتلفزيون والسينما.
وسيظل 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
فادي عبدالله

ً
شارك ممثال في
مسرحية «ثم غاب
القمر» ()1969

اشتهر في «بخور
أم جاسم» ولزمته
الشهيرة« :يا أم
سعود أقول عود»

و فــي الحلقة ا لـثــا نـيــة ،نلقي
الضوء على مسيرته مع فرقة
مـســرح الخليج ا لـعــر بــي ،التي
ان ـضــم إلـيـهــا ف ــور تـخــرجــه في
مـعـهــد الـ ــدراسـ ــات الـمـســرحـيــة
ع ـ ـ ـ ــام  ،1968حـ ـ ـي ـ ــث ا لـ ـتـ ـح ــق
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي بـ ــال ـ ـفـ ــرقـ ــة عـ ـض ــوا
ع ـ ــام ـ ــا ،ف ـ ــي  6ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر مــن
ال ـ ـعـ ــام ن ـف ـس ــه ،وش ـ ـ ــارك مـعـهــا
ف ــي مـســرحـيــات كـثـيــرة حققت
ن ـج ــاح ــا ج ـم ــاه ـي ــري ــا واسـ ـع ــا،
وال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـنــت م ـســرح ـيــات
فــرقــة مـســرح الخليج الـعــربــي،
وت ـ ــول ـ ــى الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي عـ ـ ـ ــددا مــن
المهمات اإلدارية والفنية داخل
ال ـف ــرق ــة إي ـم ــان ــا م ـن ــه ب ــدوره ــا
وقدرتها على إحداث تغيير في
الحركة الفنية بالكويت ،ومن
هذه المهمات :عضو الجمعية
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،وعـ ـض ــو مـجـلــس
اإلدارة ،و عـ ـ ـض ـ ــو ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
العامة ،وعضو لجنة المسرح
والسينما ،ومساعد مخرج.
وظل المفيدي مرتبطا بفرقة
مسرح الخليج العربي ،و كــان
يحظى بعالقات طيبة مع رفاق
دربه في الفرقة ،وعلى رأسهم
أسـتــاذه صقر الــرشــود وحياة
الفهد وسعاد عبدالله ومحمد
المنصور وعبدالعزيز السريع
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـس ــري ــع وم ـن ـص ــور
المنصور ،وكان المفيدى أحد
أعضاء الفرقة المؤثرين ،وشهد
كثيرا من األعمال واإلنجازات
التي حفرت اسمها وجعلتها
ف ــي م ـقــدمــة ال ـف ــرق الـمـســرحـيــة
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـط ــاع ــت أن ت ــؤص ــل
للفنون المسرحية في الكويت،
وتتعداها إلى منطقة الخليج
العربي.

«ثم غاب القمر»
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ـم ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــدي ف ــي

ّ
مثل مع سعاد
والمنصور والمنيع
بعروض «الدرجة
الرابعة» في الكويت
والقاهرة ودمشق

لقطة من «بخور أم جاسم»

ّ
الميكروفون» المفيدي ليشكل له الكلمات ،ويعلمه
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 الشاطر حسن ،ودرب الزلق،
وخالتي قماشة على التوالي ،وبرامج إذاعية ذات بصمة،
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.
أ عـمــال ا لـفــر قــة الناجحة ،منها
مسرحية "ثم غاب القمر" ،التي
قــدمـتـهــا الـفــرقــة فــي  31مــارس
 ،1969على مسرح كيفان ،من
تأليف الكاتب األميركي جون
شـ ـت ــايـ ـنـ ـب ــك ،وإع ـ ـ ـ ـ ــداد ح ـس ـيــن
مؤنس ،وإخراج كمال حسين،
وت ـم ـث ـي ــل م ـح ـم ــد ال ـم ـن ـص ــور،
وم ـح ـم ــد الـ ـس ــري ــع ،وس ـل ـي ـمــان
الـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وسـ ـ ـع ـ ــاد ح ـس ـي ــن،
وغ ــاف ــل ف ــاض ــل ،ون ـ ــور ال ـهــدى
صبري.
تعالج فكرة هذه المسرحية
اآلثـ ـ ـ ــار الـ ـت ــي ي ـخ ـل ـف ـهــا ال ـغ ــزو
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـل ــى ن ـ ـفـ ــوس كــل
جـ ـن ــود االح ـ ـتـ ــال وال ـم ـج ـت ـمــع
الــذي تعرض للغزو ،وذلــك من
خــال تركيز األض ــواء على ما
أحــدثــه اج ـت ـيــاح ق ــوات ال ـنــازي
لمدينة صغيرة بالنرويج في
بداية الحرب العالمية الثانية.
وق ــد تــوق ـعــت قـ ــوات ال ـنــازي
أن يرحب أهالي المدينة بها،
غ ـيــر أن ه ــذه ال ـق ــوات فــوجـئــت
بـحــالــة م ــن الـعـصـيــان الـمــدنــي
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وعـ ـق ــب احـ ـت ــال
ال ـمــدي ـنــة واف ـ ــق ع ـمــدت ـهــا على
م ـق ــاب ـل ــة ال ـ ـعـ ــدو فـ ــي م ـح ــاول ــة
م ـ ـنـ ــه ل ـ ـح ـ ـقـ ــن دمـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـس ـ ـكـ ــان
المسالمين ،و تــم اال تـفــاق معه
ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة لـلـتـعــايــش
الـسـلـمــي الـمـشـتــرك بـيــن قــوات
ال ـ ـنـ ــازي وأهـ ـ ــل ال ـم ــدي ـن ــة ،لـكــن
بعد تطور الحرب وزحف قوات
ال ـنــازي على ال ــدول األوروب ـيــة
الـمـجــاورة ،وشــك أهــل المدينة
بـ ـ ـ ـ ــوالء الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــدة ووط ـ ـن ـ ـي ـ ـتـ ــه،
وب ــدأ سـكــان الـمــديـنــة بتنظيم
ص ـفــوف ـهــم وإعـ ـ ــان ال ـع ـص ـيــان
ال ـم ــدن ــي وم ـق ــاوم ــة االحـ ـت ــال،
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـنـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازي أن
االتفاقية أصبحت مجرد حبر
على ورق ،واكتشفوا أن العمدة
يترأس سرا إحدى مجموعات
الـمـقــاومــة ،فيتم إلـقــاء القبض

عليه ،ومــن ثم إعــدامــه ،ويكون
اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاده ح ـ ــاف ـ ــزا ل ـس ـك ــان
المدينة على مواصلة الكفاح
من أجل الحرية.

«بخور أم جاسم»
ثـ ــم شـ ـ ــارك ال ـم ـف ـي ــدي بـ ــدور
(أب ـ ــو ف ـه ــد) وال ـ ــد (بـ ــدريـ ــة) فــي
م ـســرح ـيــة "ب ـخ ــور أم ج ــاس ــم"،
التي ال قــت نجاحا كبيرا ،عند
عــرضـهــا فــي  3نــوفـمـبــر 1969
عـلــى م ـســرح ك ـي ـفــان ،ول ـم ــدة 6
أي ــام ،ثــم عــرضــت فــي البحرين
فــي  26يناير  ،1970و هــي من
تأليف محمد السريع وإخراج
صقر ا لــر شــود ،وتمثيل :مريم
الـغـضـبــان (أم س ـع ــود) ،سـعــاد
ح ـس ـي ــن (أم ج ـ ــا س ـ ــم) ،م ـح ـمــد
ال ـم ـن ـصــور (الـ ـخ ــال ب ــوراش ــد)،
عـبــدالـعــزيــز ال ـح ــداد (س ـع ــود)،
زيـ ـ ـن ـ ــب الـ ـ ـض ـ ــاح ـ ــي (الـ ـ ــزوجـ ـ ــة
بدرية).
تدور أحداث المسرحية حول
األم ا لـحـمــاة ا لـتــي ال تستطيع
بسهولة أن تستوعب أن ابنها
ً
أصبح شابا وتــزوج من امــرأة
يحبها وترعاه ،فهذه األم تجد
أنـ ــه م ــن ال ـص ـعــوبــة ب ـم ـكــان أن
تــرى ابنها فــي حضن غيرها،
ومـ ـ ــن الـ ـم ــؤل ــم ل ـن ـف ـس ـي ـت ـهــا أن
ت ـقــاس ـم ـهــا ام ـ ـ ــرأة أخـ ـ ــرى حــب
و لــد هــا ،فتتشاجر مــع كنتها،
وتـتـصــاعــد األحـ ــداث الــدرامـيــة
إلى أن تكون العقدة في إصرار
األم على أال تكون في البيت إال
امرأة واحدة ،ثم يهبط الحدث
من قمة التأزم إلى طريق الحل
فـ ــي ت ـ ـ ــدرج ج ـم ـي ــل ،إذ ت ـخــرج
الـ ــزوجـ ــة ب ــرض ــاه ــا إلـ ــى م ـنــزل
وال ــده ــا ،ري ـث ـمــا ت ـه ــدأ األمـ ــور،
ث ــم تـ ـخ ــرج األم ف ــي رحـ ـل ــة مــع
الـجـيــران إلــى الـبـصــرة ،فتخلو
الـ ـ ـ ـ ــدار لـ ـتـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك ف ــرص ــة
للتفاهم بين ا لــزو جـيــن ووا لــد
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علي المفيدي
الزوجة ،ويتعهد الوالد البنته
بإنهاء المشكلة التي تؤرقهما.
و ت ـ ـ ـعـ ـ ــود األم مـ ـ ــن ا ل ــر حـ ـل ــة
و تـعــرف أن كنتها زارت ابنها
في غيابها ،وتنصحها جارتها
"أم جــاســم" بــاسـتـخــدام بخور
لــه مفعول سحري فــي تطويع
ا لــر جــال ،وتستخدمه كوصفة
تعيد االب ــن إلــى اسـتـحــواذهــا،
ل ـكــن والـ ــد ال ــزوج ــة ي ـع ــود إلــى
اسـ ـت ــرض ــاء األم ب ـك ــل الـ ـط ــرق،
وت ـن ـصــاع األم ل ــه ،ألن ـهــا ظنت
مــا ح ــدث جـعـلــه ل ـهــذه الــدرجــة
م ــن ال ـتــوســل إلـيـهــا ه ــو بـخــور
أم جاسم ،فيعود الصفاء إلى
ا لـمـنــزل بفضل حكمة الصهر.
و قــد اشتهر المفيدي فــي دور
"أبوفهد" ولزمته الشهيرة" :يا
أم سعود أقول عود".

اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء مـ ـ ــن يـ ـصـ ـل ــح هـ ــذه
الـ ـج ــرة ،وي ـت ــم إصــاح ـهــا بعد
أن ي ـن ـس ــى مـ ــن أصـ ـل ــح ال ـج ــرة
(عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل) نـفـســه
داخـلـهــا وتتعقد األم ــور ،وفــي
النهاية تكسر ا لـجــرة ويخرج
مــن أت ــوا بــه إلصــاحـهــا وســط
احتفال وفرحة الفالحين.
وقـ ـ ـ ـ ــد أع ـ ـ ـيـ ـ ــد تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ه ـ ــذه
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة م ـ ــع م ـســرح ـي ـتــي
"ال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي خ ـ ـ ــاي ـ ـ ــف" ت ــألـ ـي ــف
جـ ـ ـ ـ ـ ــوردون داف ـ ـ ـيـ ـ ــوت وإعـ ـ ـ ــداد
صقر الرشود وإخراج منصور
ال ـم ـن ـص ــور ،و"األص ـ ــدق ـ ــاء" مــن
تأليف هربت فارجيون وإعداد
وإخـ ـ ــراج ع ـبــدال ـعــزيــز الـســريــع
(وهـ ـ ــي ت ـج ــرب ـت ــه ال ـي ـت ـي ـمــة فــي
اإلخ ــراج) فــي الفترة مــن  8إلى
 10أ غ ـس ـط ــس  ،1972وأ ط ـل ــق
على هذه التجربة الثالثية اسم
"المسرح الضاحك".

وهناك مسرحية "الجحلة"،
وهي من إعــداد صقر الرشود،
المقتبسة من مسرحية "الجرة"
لـلـكــاتــب ال ـم ـســرحــي اإلي ـطــالــي
لويجي برانديللو ،ومن إخراج
د .ص ــال ــح ح ـ ـمـ ــدانُ ،
وع ــرض ــت
من  2إلــى  6مــارس  1971على
خ ـش ـبــة مـ ـس ــرح كـ ـيـ ـف ــان ،وه ــي
م ــن ب ـط ــول ــة ال ـف ـنــان ـيــن مـحـمــد
الـ ـس ــري ــع ،وأحـ ـم ــد ال ـض ــرم ــان،
وابتسام حسين ،وهيفاء عادل،
ومـنـصــور الـمـنـصــور ،ومـبــارك
سـ ــويـ ــد ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـح ـب ـي ــل،
وعبدالرحمن العقل ،وحسين
المنصور.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـمـســرحـيــة
حـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ــد رجـ ـ ـ ـ ــال اإلقـ ـ ـط ـ ــاع
ي ـش ـت ـغ ــل ل ــدي ــه م ـج ـم ــوع ــة مــن
الفالحين ،ولدى هذا اإلقطاعي
(م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع) "جـ ـحـ ـل ــة"
أو جـ ــرة ك ـب ـيــرة ع ــزي ــزة عـلـيــه،
ُ
وك ـ ـسـ ــرت ه ـ ــذه ال ـ ـجـ ــرة ،وه ـنــا
تـقــع المشكلة ،فـيـقــرر الجميع

«الدرجة الرابعة»

«الجحلة»

وه ـن ــاك م ـســرح ـيــة "ال ــدرج ــة
الرابعة" التي قدمت في دمشق
والقاهرة من  5إلى  7أغسطس
 ،1971ثــم عرضت فــي الكويت
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــرح ف ـ ــي  25ي ــو ل ـي ــو
 ،1972لـمــدة  3لـيــال ،وهــي من
ت ــأل ـي ــف ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـس ــري ــع
وإخراج صقر الرشود ،وتمثيل:
س ـ ـعـ ــاد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،ومـ ـنـ ـص ــور
المنصور ،ومحمد المنصور،
وسـلـيـمــان ال ـيــاس ـيــن ،ومحمد
المنيع.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـمـســرحـيــة
ف ــي قــالــب اج ـت ـمــاعــي ،إذ تثير
ً
ً
م ــوض ــوع ــا م ــأل ــوف ــا يـتـلـخــص
فـ ـ ــي رغـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ــزوج ـ ـ ــة الـ ـش ــاب ــة
(ثريا) في االستقالل عن أسرة
زوج ـهــا (ول ـي ــد) ،لـتــأخــذ حقها
في منزل يخصها مع أسرتها
الصغيرة المكونة منها والزوج
ً
وطفلين ،لكن وليد يتردد كثيرا

أثناء تصوير أحد أعماله مع المسلم

ً
ح ـتــى ي ــواف ــق م ـض ـطــرا ،وت ـبــدأ
الـخــافــات بين الــزوجـيــن ،بعد
استقاللهما فــي شقة صغيرة
مستأجرة ،حيث تزداد شراهة
ثريا في اإلنفاق على المظاهر،
ولـ ـ ــم ي ـف ـل ــح ول ـ ـيـ ــد فـ ــي إيـ ـج ــاد
صـ ـيـ ـغ ــة مـ ـقـ ـب ــول ــة ل ـل ـت ـع ــاي ــش
وا ل ـت ـفــا هــم ،و تـتـعـثــر حياتهما
أم ــام عـنــادهــا وس ــوء تقديرها
حيث يضيع أمله وطمأنينته
فيقع ضحية الديون ،ويتمرد
عـلــى زوج ـتــه أخ ـي ــرا ،فتخضع
لألمر الواقع ،لكنها تعود إلى
عادتها السيئة بعد مكالمة من
إحدى صديقاتها.

«يا غافلين»
أم ــا مـســرحـيــة "ي ــا غــافـلـيــن"
فهي من تأليف محمد السريع
وإخـ ـ ــراج م ـن ـصــور ال ـم ـن ـصــور،
وع ــرض ــت ف ــي ف ـت ــرة ال ـت ــروي ــح
الـ ـسـ ـي ــاح ــي ف ـ ــي س ـب ـع ـي ـن ـيــات
القرن الماضي ،وأشرف عليها
المربي الفاضل الراحل صالح
شهاب ،وهو أحد رواد الحركة
السياحية ،إذ استقطب كثيرا
من الفرق الغنائية والشعبية
وح ـ ـ ـفـ ـ ــز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــارح األه ـ ـل ـ ـيـ ــة
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ،وش ـ ــارك ـ ــت
فــرقــة م ـســرح الـخـلـيــج الـعــربــي
بمسرحية " يــا غــا فـلـيــن" ،التي
تـلـقــي ا ل ـض ــوء ع ـلــى شخصية
مهمة فــي المجتمع الكويتي،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي فـ ـت ــرات ت ـطــور
ال ـح ـيــاة الـعـصــريــة ف ــي ال ـبــاد،
أال وه ــي شـخـصـيــة "الـمـحـقــق"
الـ ـ ــذي يـ ـب ــذل ال ـك ـث ـيــر وال ـك ـث ـيــر
م ـ ــن أج ـ ـ ــل راحـ ـ ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين ،وكيف يقضي هذا
الـمـحـقــق يــومــه ف ــي االس ـت ـمــاع
إ لــى مشاكل ا لـنــاس والتوفيق
ب ـ ـيـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـمـ ـتـ ـن ــازع ــة،
ويحاول قدر استطاعته حفظ

ً
ال ـق ـض ـي ــة حـ ـف ــاظ ــا ع ـل ــى ك ـيــان
األسـ ـ ــرة ،وتـ ـ ــدور األحـ ـ ــداث في
مـكـتــب الـمـحـقــق بــأحــد مخافر
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،وتـ ـحـ ـف ــل بـ ـنـ ـم ــاذج
عــديــدة مــن عامة الـنــاس الذين
ال تربطهم بالمجتمع عالقات
حـيــة ،و تـتـكــون المسرحية من
فـصـلـيــن ف ـقــط ،وع ــرض ــت على
مسرح كيفان من  31يوليو إلى
 10أغسطس .1974
وه ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــن ت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل خـ ــالـ ــد
العبيد ،وحياة الفهد ،ومنصور
المنصور ،وسليمان الياسين،
ومحمد السريع ،وهيفاء عادل،
وعبدالرحمن العقل ،وعبدالله
الحبيل.
وت ـعــد ه ــذه الـمـســرحـيــة هي
آخ ــر أع ـمــالــه الـمـســرحـيــة الـتــي
ش ــارك فيها ممثال مــع مسرح
ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ــي .وقـ ــد أش ــاد
الـ ـن ــاق ــد والـ ـصـ ـح ــاف ــي أنـ ـط ــون
بــارا ب ــاألداء التمثيلي للراحل
ال ـم ـف ـي ــدي مـ ــع زم ـي ـل ــه ال ـف ـن ــان
سليمان الياسين بقوله" :شكل
الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي والـ ـي ــاسـ ـي ــن ك ــوب ــا
ممتازا ،وكان دورهما من أجمل
أدوار المسرحية".

شكل المفيدي
مع الياسين
ً
ً
كوبال ممتازا
في «يا غافيلن»
أنطون بارا

مع أحمد سالم وسعاد ناعسة الجندي والياسين في اإلذاعة

رفاق دربه أجمعوا على وصفه بعمالق الفن والمعلم

أبناء وأحفاد الراحل مع البغلي في ذكرى رحيله

ُ
أطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـع ـ ـنـ ــان ل ـل ـك ـل ـم ــات الـ ـم ــادح ــة
والـ ـم ــرثـ ـي ــة واالرت ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ــذكـ ــرى
األولى لرحيل فقيد الفن الكويتي الكبير
والمعلم علي المفيدي ،ا لــذي توفي في
 28أ كـتــو بــر عــام  ،2008تــار كــا إر ث ــا فنيا
وأجـ ـي ــاال ل ــم ي ـن ـضــب ع ـطــاؤهــا ل ـتــواصــل
الدرب على خطى المفيدي الكبير.
أجمع أبناء الفنان القدير الراحل في
ليلة ذكراه ،مع كوكبة من محبيه ورفاق
دربه ،على وصفه بملك «المايك» وعمالق
الفن والمعلم.
وبـجـهــود فــرديــة وشـخـصـيــة مــن ابـنــة
ا لــرا حــل أ بــرار والمخرج جمال ا لــرد هــان،
انـطـلـقــت الــذكــرى األول ــى فــي  21أكـتــوبــر
 2009على مسرح اتحاد نقابات العمال،
ب ـمــوقــف ط ـيــب م ــن ال ـف ـنــان طـ ــارق الـعـلــي
الذي منح المسرح إلقامة هذه الليلة.
وشـ ـ ـك ـ ــرت م ـ ـعـ ــدة لـ ـيـ ـل ــة ذك ـ ـ ـ ــراه أب ـ ـ ــرار
المفيدي من حضر على رأسهم الشيخة
ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح والـ ـشـ ـيـ ـخ ــة س ـل ــوى
الصباح والشيخ دعيج الخليفة ،وراعي
جائزة االبن البار إبراهيم البغلي الذي
"لقبني بالبنت البارة بأبيها".
وقال مخرج الليلة جمال الردهان «في

الذكرى األولى لوفاة فقيد الفن وحمامة
السالم ،ومعلمي ووالدي علي المفيدي،
تعجز الكلمات عن التعبير عما يجيش
في صدري ،وعن قيمة الراحل في قلوبنا،
لــذا آ ثــرت أن أ تــرك لغيري من رفاقه هذه
المهمة».
المخرج حسين المفيدي (االبن األكبر
لـلــراحــل) قــال" :رحـمــة الـلــه عليك يــا أبــي،
فهذا الحضور جعلنا نشعر بأنك ال تزال
ً
م ــو ج ــودا بـيـنـنــا ،و ن ـعــا هــدك عـلــى تكملة
مسيرتك التي يشهد لها كثيرون بنفس
الخط والمنوال".
أ مـ ـ ــا ر ئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـم ـس ــرح
ال ـعــربــي ،ال ـف ـنــان فـ ــؤاد ال ـش ـطــي – رحـمــه
ال ـل ــه  -ف ـقــد اس ـت ــدع ــى ال ــذاك ــرة لـلـحــديــث
عن رفيق در بــه" :العمالق علي المفيدي
ال ـم ـت ـع ــدد الـ ـم ــواه ــب ال ـ ــذي ص ـن ــع نـفـســه
بـنـفـســه ،تـبـلــغ عـشــرتـنــا نـصــف ق ــرن منذ
ب ــداي ــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ع ـنــدمــا كـ ــان يـعـمــل
فــي ع ــدة م ـج ــاالت ،فـفــي الـعـمــل الــرسـمــي
هو موظف في دا ئــرة البريد والبرق في
ال ـص ـبــاح ،وف ــي الـمـســاء يـعـمــل بــاإلذاعــة،
ح ـي ــث ت ـ ــدرج م ــن م ــذي ــع ت ـح ــت ال ـت ــدري ــب
إلى مذيع ثم مقدم برامج وممثل برامج

شعبية ،وانتقل بعدها إلى عالم التمثيل
باللغة العربية الفصحى ،حتى أتقنها،
وأص ـبــح عـلـمــا مــن أعــام ـهــا ،زام ـل ـتــه في
معهد الفنون المسرحية وتشاركنا في
أعمال كثيرة".
وقـ ــال ال ـف ـنــان جــاســم ال ـن ـب ـهــان رئـيــس
مجلس إدارة المسرح الشعبي فــي ذلك
الــوقــت" :عـلــي الـمـفـيــدي هــو ال ـحــب ،هــذه
ال ـك ـل ـمــة ب ـكــل م ـعــان ـي ـهــا م ــن ح ــب الــوطــن
والعطاء وغيرهما ،المفيدي حالة خاصة
ي ـم ـث ــل جـ ـي ــل الـ ـعـ ـط ــاء والـ ـعـ ـص ــامـ ـي ــة فــي
الخمسينيات والستينيات ،إلى أن وصل
إ ل ــى األ كــاد ي ـم ـيــة ا لـتـقـنـيــة ع ــام  1965في
اإلذاعة ،واستمررنا بعطاء اتنا ،ورصدت
كــل حــا لــة مــن ا ل ـحــاالت ا لـتــي أراه يرتقي
ب ـهــا ال ـم ـف ـيــدي ،ف ــدخ ــل م ــرك ــز ال ــدراس ــات
ا لـمـســر حـيــة ثــم ا لـمـعـهــد ا ل ـعــا لــي للفنون
ً
الـمـســرحـيــة ،وأص ـبــح أس ـت ــاذا ،الـمـفـيــدي
يتواصل مع الكل ويثقف نفسه بنفسه».
وبـ ـع ــد الـ ـكـ ـلـ ـم ــاتُ ،عـ ــرضـ ــت ب ــان ــورام ــا
مصورة عن حياة علي المفيدي ومشواره
الـفـنــي وش ـه ــادات مــن ع ــدة أج ـيــال فنية،
وك ـل ـم ــات جـمـيـلــة م ــن أحـ ـف ــاده وخ ــاط ــرة
لسهير المفيدي.
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ثقافات

إصدارات المجلس الوطني للثقافة تحت مجهر التعيينات «البراشوتية»!
• «اإلعالم} تطلب السير الذاتية لهيئات تحرير السالسل الدورية

أثارت الخطابات التي وجهها أطراف في وزارة اإلعالم إلى مستشاري تحرير اإلصدارات الدورية ،التابعة للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،استغراب كثير من المثقفين في الكويت ،ال سيما أنها تشير إلى ضرورة تزويدها
بالسير الذاتية لهيئات تحرير هذه اإلصدارات ومستشاريها .والمتمعن في قراءة ما يجري يجد أن هذه الخطوة
تهدف إلى إزاحة هذه ً الكفاءات ،وإحالل أشخاص آخرين يأتون بطريقة التعيينات {البراشوتية} .لكن هذه المناصب
ُ َّ
ليست كعكة توزع وفقا لألهواء الشخصية أو المصالح الذاتية.

هل يتم
التخطيط
لعملية إزاحة
الكفاءات
وإحاللها
ً
بأشخاص تبعا
للعبة {توزيع
المناصب}؟

مـ ـ ـ ــاذا ي ـ ـجـ ــري وي ـ ـح ـ ــاك ألحـ ـ ــد أعـ ـم ــدة
اإلشـعــاع الثقافي في المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،وهي اإلصدارات
ً
الدورية الستة التي تمثل كنوزا في فضاء
المعرفة والثقافة العربية؟ وكيف سيكون
مستقبل ه ــذا اإلرث ا لـمـعــر فــي الرصين
بعد نجاح خطط من يسعون إلى تغيير
خريطة من يديرونها من كفاءات وخبرات
تـمـثــل ه ـي ـئــات ت ـحــريــر ه ــذه اإلصـ ـ ــدارات
ومستشاريها؟
• ويشرف المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب على ستة إصدارات لها
صيت ذائع في الكويت والخليج والدول
العربية األخرى ،وهي:
• سلسلة المسرح العالمي الصادرة عام .1969
• سلسلة عالم الفكر الصادرة عام .1970
• سلسلة عالم المعرفة الصادرة عام .1978
• سلسلة الثقافة العالمية الصادرة عام .1981
• سلسلة إبداعات عالمية الصادرة عام .1998
• جريدة الفنون الصادرة عام .2001
• وت ـبــاع وتـ ــوزع ال ـيــوم م ـئــات اآلالف
ً
م ــن ه ــذه الـ ــدوريـ ــات س ـنــويــا ف ــي الـعــالــم
العربي ،وبنسبة تقدر بـ 90في المئة من
ُ
حجم المطبوع منها ،وتوج هذا اإلنتاج
ال ـم ـع ــرف ــي حـ ـص ــول ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب عـلــى جــائــزة
الشيخ زايــد للنشر والتقنيات الثقافية
ً
ع ــام  2013كـمــؤسـســة ري ــادي ــة خليجيا
ً
وعربيا في مجال دعم الثقافة العربية،
من خــال طباعة وتوزيع تلك السالسل
القيمة وتوزيعها في كثير من دول العالم.

وزارة الخارجية والصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،ولكن من
زاوية الثقافة .وكان االستثناء الوحيد
م ـحــاوالت أح ــد وزراء الــدولــة للشؤون
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي س ـب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
الماضي ،تقليص الصرف عليها وإيقاف
بعضها ،إال أن مــرا جــع سياسية عليا
أوقفت هذه المحاولة بكل حزم ،لعلمها
ً
أن ال ـع ـبــث ب ـهــذا اإلرث يـعـنــي تـخــريـبــا
إلح ـ ــدى س ـم ــات الـ ـك ــوي ــت ،وهـ ــو الــدعــم
الالمحدود والسخي للثقافة.
ال ـيــوم وإزاء الـهـجـمــة الـشــرســة التي
تقودها أطراف سياسية ضد المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،بعد
ً
ال ـح ــراك الـثـقــافــي الـمـشـهــود ل ــه محليا
ً
وإقليميا ،والــرغـبــة فــي تغيير خريطة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن عـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
بخبراتهم وتاريخهم المشهود له في
الـحـقــل الـثـقــافــي وال ـف ـكــري ،بـعــد نجاح
م ـح ــاوالت إق ـحــام مــن لـيــس لـهــم عالقة
بــالـشــأن الـثـقــافــي فــي مـنــاصــب قـيــاديــة
عليا فــي المجلسّ ،
وجـهــت أط ــراف في
وزارة اإلع ــام خطابات رسمية تطلب
من مستشاري تحرير هذه اإلصــدارات
الـ ــدوريـ ــة ت ــزوي ــده ــا ب ـس ـيــرهــم الــذات ـيــة!
فـهــل وصـلــت بـنــا ال ـحــال إل ــى أن نجهل
سيرة مستشار سلسلة {عالم المعرفة}
أ .د .محمد غــانــم الــرمـيـحــي ،ال ــذي كان

ذاكرة الشعوب العربية
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن لـ ـك ــل م ـ ــن ه ــذه
ً
ال ـس ــاس ــل م ـس ـت ـشــارا وه ـي ـئــة تـحــريــر،
ً
يتم ا خـتـيــار هــم و ف ـقــا لمعايير الخبرة
في المجال الثقافي والعلمي ،ومنذ أن
بدأت هذه السالسل عملها وانتشارها
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ب ـش ـكــل ف ــائ ــق إلــى
درج ــة أن ـهــا كــانــت مـقـتــرنــة بــاســم دولــة
ال ـكــويــت فــي ذاكـ ــرة ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة،
لـ ــم ي ـت ـج ــرأ أح ـ ــد مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
الـثـقــافــة فــي الـبـلــد عـلــى الـمـســاس بها،
ً
ً
لـعـلـمـهــم أن ـهــا تـشـكــل ج ـنــاحــا م ـســانــدا
لــأداء الحكومي الخارجي الممثل في

إصدارات المجلس الوطني للثقافة

ي ــوم ــا أم ـي ـنــا ع ــام ــا لـلـمـجـلــس؟ أو أ .د.
ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـج ـس ـمــي أسـ ـت ــاذ الـفـلـسـفــة
ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ك ـم ـس ـت ـشــار تـحــريــر
سلسلة «ا لـثـقــا فــة العالمية} ،أو أستاذ
الـ ـت ــاري ــخ ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت أ .د .عبد
المالك التميمي كمستشار سلسلة عالم
الفكر ،أو الروائي والناقد وليد الرجيب
كمستشار تحرير {إبداعات عالمية} ،أو
د .عباس يوسف الحداد الناقد األدبي

وأ س ـتــاذ اللغة العربية بكلية التربية
االساسية كمستشار لـ{جريدة الفنون}،
أو أ .د .حسين المسلم العميد السابق
لـلـمـعـهــد ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون الـمـســرحـيــة
كـمـسـتـشــار ت ـحــريــر سـلـسـلــة {ال ـم ـســرح
العالمي}!

إزاحة الكفاءات
ما القصد من هــذه الطلبات المخجلة؟ ومــاذا يــراد من
وراء هــا؟ وهل يتم التخطيط لعملية إزاحــة هذه الكفاء ات
ً
وإحاللها بأشخاص تبعا للعبة {توزيع المناصب} التي
ُ
ابتليت بها الكويت؟ وأين؟ في إدارة منتجات ثقافية راكمت
تاريخها بتواصل ونجاح منقطع النظير منذ ستينيات
القرن الماضي وإلى يومنا هذا! وماذا وراء تأخير إجراءات
التجديد لهذه الخبرات ومنحهم مستحقاتهم المالية عن
ً
الفترات السابقة؟ وهل يعتبر ذلك جزءا من هذه اللعبة؟
لقد طاولت الهيكل اإلداري للمجلس تعديات متوالية
نالت من الحق الطبيعي لكوادره في أن تتبوأ مناصبها
ً
بشكل منطقي ووفقا لتراكم الخبرة وعدد سنوات الخدمة،
ونالت التعيينات األخيرة والسابقة من طموح الكثير من
كوادر المجلس في أن يأخذوا فرصتهم في الترقي ليراكموا

المزيد من الخبرة التي اكتسبوها من الشخصيات الثقافية
البارزة التي عايشوها طوال سنوات من العمل.
واليوم يمضي قطار تجريف كفاءات المجلس بعملية ال
تقل خطورة ،وهي محاوالت تغيير مستشاري اإلصدارات
ال ــدوري ــة وه ـي ـئــات ال ـت ـحــريــر ال ـم ـســانــدة ف ـي ـهــا ،وال ـت ــي تم
اختيارهم بعناية من أجل استمرار تلك اإلصدارات بشكل
يحفظ مكانتها الثقافية والعلمية واإلبداعية .ما يحدث في
المجلس اليوم ما هو إال ترجمة وحصاد لسياسات التعيين
{البراشوتية} في المؤسسة الثقافية التي باتت تعبث بنظام
وأسس العمل التي خطها قادة الثقافة األوائل في الكويت،
والذين كان لهم الفضل في ظهور المجلس عام .1973

غواية الذاكرة في رواية «بقايا اليوم»
َ ً
سبق أن َّكرم الكاتب الفرنسي باتريك موديانو بمنحه جائزة {نوبل} كونه ُمتمكنا
من الحفر داخل أقبية الذاكرة والولوج نحو البقع ُالمظلمة ،إذ يدور ُمعظم أعماله
حول ما تعلق بذاكرته من حقبة االحتالل النازي لفرنسا .واالهتمام بالذاكرة هو
{مستودع الطفولة} وبين الكاتب البريطاني من أصل ياباني
ما يجمع بين صاحب
َ
كازو إيشيغور ،فهو اتخذ من الذاكرة عدسة كبيرة يرى من خاللها الذوات

اإلنسانية وانعكاسات تجربة ماضي الشخصيات التي ُ
ترحل في تالفيف أيامها
ُمستعيدة لحظات ُمفعمة بالعاطفة والمشاعر ُالملتبسة ،إذ ذاك ُ
يتبين زيف
الشعور الواهم بالراحة لدى هؤالء المندمجين في دوامة الواجبات الروتينية.
نوبل في عالم مؤلف {فنان من
وهذا الجانب هو ما أشارت إليه لجنة جائزة ً
العالم الطليق} عندما أعلنت اسم ابن ناغازاكي فائزا بنوبل لآلداب .2017

ـازت
تــأتــي رواي ــة {بقايا الـيــوم} الـتــي فـ َ
بجائزة البوكر البريطانية  1989لتكشف
خـصــوصـيــات صنعة ال ــرواي ــة فــي أعـمــال
ص ــاح ــب {الـ ـعـ ـم ــاق ال ـم ـط ـم ــور} بــاتــريــك
ُ
م ــودي ــان ــو ،إذ ت ـقــابــل رح ـلــة رئ ـيــس خــدم
{سـتـيـفـنــس} ،ال ــذي م ــارس وال ــده المهنة
نفسها ،إلى مدبرة القصر {مس كنتون}
ب ـعــدمــا يـتـلـقــى م ـن ـهــا رس ــائ ــل ت ـع ـبـ ُـر عن
حنينها إلى أيام اشتغلت بجواره ،عودة
فــي تـشـعـبــات ال ــذاك ــرة وال ـتــوقــف عـنــد ما
ُ
يعتبره رئيس خدم لحظة فارقة في حياته
المهنية ،كما يــروم من خــال هــذا السرد
الـ ُـمـنـســاب إبــانــة عــن إخــاصــه لمخدومه
{ل ــورد دارل ـن ـغ ـتــون} .فــاألخـيــر ي ـبـ ُ
ـدو مما
يحكيه رئيس الخدم صاحب النفوذ بحكم
ً
موقعه .كان عسكريا في الحرب العالمية
األولى واتصفت شخصيته بالنبل والكرم،
لذا يحاول تخفيف الشروط المجحفة التي
ً
فرضت على ألمانيا وفقا لبنود اتفاقية
{فرساي} ،وال تتوقف محاوالته لتحقيق
ً
مــا ي ــراه صـحـيـحــا للتعامل مــع واق ــع ما
بعد الحرب.
غ ـيــر أن ذلـ ــك ي ـث ـيــر ح ــول ــه زوبـ ـع ــة من
الـشـبـهــات فــي الـصـحــافــة ،وعـلــى إث ــر هــذا
الهجوم واالتهامات تتأزم صحته ويموت.
ـرد مـجـ َ
وبــذلــك ال يكون الـسـ ُ
ـرد بــوح ذاتــي
ُ
ً
بــل يشمل أب ـعــادا سياسية واجتماعية،
وم ــا ش ــاع مــن تـقــالـيــد فــي وس ــط الطبقة
ُ
األرس ـت ـقــراط ـيــة ،وت ـب ــرز طـبــائــع التكوين
الياباني في أسلوب {كازو إيشغورو} لما
يـعــرضــه مــن االهـتـمــام بــوصــف الطبيعة
بطريقة شيقة.

بين جدران قصر
ُ
يسرد الراوي من خالل ضمير المتكلم
ُ
مــا عــاشــه بين ج ــدران قصر {دارلنغتون

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

قرابة  80لوحة انطباعية من "مونيه" ،معظمها ُيعرض ألول
مرة في لندن ،تتزاحم في سبع قاعات في متحف National
 .Galleryا لـمـعــرض بـعـنــوان " مــو نـيــه وا لـعـمــارة" .وانطباعية
" مــو نـيــه" ( )1840-1926فــي هــذه ا لـلــو حــات مكرسة للمشاهد
ً
ً
ً
الطبيعية التي تضم أثرا معماريا الفتا للنظر ،أو تنصرف
ألثــر مـعـمــاري بـعـيـنــه .ظــل "مــونـيــه" قــرابــة خمسين سـنــة من
ً
حياته اإلنتاجية ،بــدء ا من عام  1860حتى نحو عام ،1910
يستخدم العمارة إلى جانب المنظر الطبيعي وسيلة لبناء
لوحته.
لوحات "مونيه" مناسبة لفاتحة موسم الصيف اللندني،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـن ــاخ ــه ال ـم ـض ـط ــرب .ألن شـ ـ ــوارع ال ـمــدي ـنــة
ُ
وحدائقها عامرة بدرجات الخضرة التي ال تحصى ،مطرزة
بــألــوان األزه ــار الـتــي ال حــدود لـعــددهــا .والـخـضــرة واألل ــوان
تعكسان بــدر جــا تـهــا تقلبات ا لـجــو ،و مــن ثــم تقلبات الضوء
ً
الـمـنـعـكــس عـلـيـهــا .ت ـمــامــا م ـثــل ل ــوح ــات "مــون ـيــه" لـلـمـشــاهــد
ا لـطـبـيـعـيــة .فــأ نــت تــد خــل ا لـمـعــرض و ت ـخــرج بحساسية عين
مرهفة إزاء الضوء وانعكاساته على األشياء واألحياء .ألن
هذه الرهافة بشأن الضوء إحدى أكبر مميزات لوحة "مونيه"
االنطباعية .والمعرض درس في هذا الحقل :الضوء ،وسيادة
الــزمــن عـلــى حــركــة ه ــذا ال ـضــوء ،وبــالـتــالــي عـلــى ت ــدرج قــوتــه
ً
وضعفه .كــان "مونيه" مــأ خــوذا بهذا الجانب .فكل شــيء في
لوحته االنطباعية يتحرك :البحر يتحول ،األ شــر عــة تميل،
السحب تـنــد فــع ،النهر يعكس مــا ُيـطــل عليه .فــي عــام 1892
تحول من المنظر الطبيعي ومن حزم التبن وأشجار الحور
في الريف إلى مبنى الكاتدرائية الثابت ،الضخم والدائم في
ا لـمــد يـنــة " .مــو نـيــه" يـحــدد هــد فــه ،و قــد درب عينيه على رؤ يــة
جديدة ومختلفة ،بقوله في واحدة من رسائله:
"سيكون من المثير لالهتمام دراسة الموضوع نفسه في
أوق ــات مختلفة مــن ال ـيــوم الكـتـشــاف تــأث ـيــرات ال ـضــوء الــذي
يغير مظهر وألوان المبنى ،من ساعة لساعة وبطريقة بالغة
الخفاء".
" مــو نـيــه" فـنــان طبيعة دون ش ــك ،و لـيــس فـنــان حـجــارة
وجدران .ولكنه أحال العمارة إلى مختبر دراسة للون والضوء
والتحول ،وهي عناصر في الطبيعة .إنه في هذا "يبحث عن
ً
المستحيل" ،على حـ ّـد تعبيره " :يبدو لي أ نــي أ حــاول جهدا
ً
ً
ً
عابثا ،ال ينجز خطوة واحدة لألمام مطلقا ،خصوصا وأني
أكتشف كل يوم أشياء لم أرها في اليوم السابق ...باختصار
إنني ال أستطيع أن أنجز أي شيء مقبول" ".مرهق وما علي
إال أن أ تـنــازل ،فإني تحت ضغط كوابيس تمنع عني النوم،
فالكاتدرائية تنهار علي ،زرقاء أو وردية أو صفراء."..
مـعــانــاة ك ـهــذه تــذكــرنــي بـمـعــانــاة ال ــرس ــام الـهــولـنــدي "ﭭان
ﮔوخ" .على أن مصدر المعاناة بينهما مختلف في الجوهر.
وسوسة "ﮔوخ" تأتيه من ارتباك نفسي داخلي بالغ العنف،
يـنـفــرد بــالـلــون وال ـحــركــة عـلــى الـكــانـفــس ،فــي حـيــن وســوســة
"مــون ـيــه" مـصــدرهــا فـنــي /ب ـصــري ،إن صــح الـتـعـبـيــر ،يرتسم
على تحوالت الضوء وأثرها على األشياء .كوابيس األول من
الداخل ،وكوابيس الثاني من قلق البحث في تحوالت الضوء.
على أن المعاناتين مسعيان نبيالن للسمو.
في صالة العرض األولى ،نقع على أول افتتان "مونيه"
بـفــن ال ـع ـمــارة فــي فــرن ـســا ،ثــم فــي هــول ـنــدا ،عـنــد زي ــارت ــه لها
فــي الـعــامـيــن  71ـ ـ ـ  :1873الـبـيــوت الـمـلــونــة ،طــواحـيــن الـهــواء
والمباني التاريخية .وفي الصالة الثانية يواصل "مونيه"
مــاحـقــة ال ـع ـمــارة فــي "ن ــورم ــان ــدي" الـفــرنـسـيــة ،وف ــي الـثــالـثــة
ينحدر إلى فرنسا البحر المتوسط حيث الضوء .الصالتان
التاليتان مكرستان إلى المدينة وما تنطوي عليه من معنى
ال ـحــداثــة .فـهــو ي ــزور ل ـنــدن .كـمــا ي ــزور مــديـنـتــه  Rouenلهذا
ّ
الغرض .ولكن في زيارة الحقة لمدينة لندن ،حيث يطل من
ْ
ـاﭭوي " على النهر ومبانيه و جـســوره،
شرفته فــي فـنــدق " س ـ
يدخل "مونيه" مرحلة ما يسميه المعرض "الغموض" الذي
يتولد من هذا البحث الدائب عن مؤثرات تحوالت الضوء في
المناخ المضبب .فــي  1908زار "مونيه" مــع زو جـتــه "أليس"
مــديـنــة "ﭭيـنـيـسـيــا" الـمــائـيــة ،وف ــي شـهــري ال ــزي ــارة وض ــع 37
لــو حــة ،عــر ضــت منها ا لـصــا لــة السابعة واأل خ ـيــرة  9لــو حــات.
ً
كان الضوء في هذه المدينة "فريدا" بالنسبة له ،بفعل الماء
الذي يحتضن كل مبنىُ ،
ويضيء بدوره.

إصدار

كه يالن محمد
ه ــول}{ :كــان مــن المزايا التي أتاحها لي
عـمـلــي أن ــي رأيـ ـ ُـت أف ـضــل م ــا ف ــي إنـكـلـتــرا
بين هــذه ال ـجــدران وعلى مــر السنوات}.
ُ
وع ـنــدمــا يـنـتـقــل ه ــذا ال ـم ـكــان إل ــى عـهــدة
السيد األميركي {فراداي} ال يتغير موقع
ُ
ً
سيد الخدم ويظل ُملتصقا بفضاء المكان،
ً
ُمنصهرا بشخصيته في المهنة حيث ال
وجود لكينونة هذا الشخص خارج اإلطار
المهني ،وال أمر يشغله غير ترتيب القصر
وت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــات ألسـ ـي ــاده وتــرش ـيــح
مستخدمين جدد لـ{فراداي} .لذلك عندما
ي ـق ـت ـ ُ
ـرح ع ـل ـيــه ال ـس ـي ــد األمـ ـي ــرك ــي ال ـق ـيــام
بــرحـلــة فــي إن ـك ـل ـتــرا ،ال يــأخــذ ستيفنس
ً
األمر إال وفقا لمنطق مهني ،إذ أراد جس
ن ـبــض {م ــس ك ـن ـتــون} ح ــول رغـبـتـهــا في
العمل ضمن طاقم القصر ،إذ ذاك يتمكن
م ــع وج ــوده ــا م ــن وض ــع خ ـطــة متكاملة
ً
لــ{دارلـنـغـتــون ه ــول} .إذا ،ال يــوجـ ُـد دافــع
آخر إلعادة النظر في اقتراح {فراداي} غير
محاولة استعادة مدبرة القصر.
ُ
يــاحــظ مــن مــدخــل الــروايــة أن رئيس
ُ
يحسب أموره بدقة بما فيها انتقاء
الخدم
البدلة التي يرتديها في السفر ،مع التأكد
ُ
يعتمد على
مــن مــدخــراتــه .أكثر مــن ذلــك،
ُ
تضم مواصفات
كتب {مس سيمونز} التي
لمناطق معينة في إنكلترا ،إذ ُ
يذكر سيد
الخدم مراجعته تلك األجزاء التي تتناول
طبيعة ومباهج {ديفون}{ ،كورنوول} التي
سافرت إليها {مس كنتون} ،وهذه اإلشارة
ُ
تكشف ما هو كامن في أعماق شخصية
{ستيفنس} من مشاعر وإعجاب بزميلة
الشغل وال تتبين حقيقة ذلك األمر إال في
الـفـصــل األخ ـيــر .كـمــا ذكــرنــا أع ــاه ،تأتي
رحـلــة {ستيفنس} إلــى كــورنــول بـمــوازاة
استعادة تفاصيل ذكرياته من مقتل أخيه
ُفي أفريقيا إلى انضمام والده إلى القصر،
ثم مشهد رحيله .كذلك يتوقف عند تاريخ

انطباعية
«مونيه»
وفن العمارة

مغادرة مدبرة القصر بعد زواجها .وهكذا
ُ
المشاهد واألح ــداث فــي أعطاف
تـتــوالــى
ُ
الرحلة ستة أيام بينما
تستغرق
الرواية.
ُ
ُ
ما يغطيه العمل يبدأ من عشرينيات القرن
الماضي إلى منتصف الخمسينات.

ندوب ما بعد الحرب
على الرغم من تفادي الكاتب االنسياق
ُ
يستتبعها
وراء وصف مشاهد الحرب وما
م ــن خ ـس ــائ ــر ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ـتــويــات
متابعة
الحياتية ،فــإن ذلــك ال يعني عــدم
ُ
نـ ــدوب م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب .كــذلــك تـسـتـشــف
ً
نــوعــا مــن الـتـعــاطــف والـتـضــامــن مــع آراء
ـورد {دارلنغتون} الــذي ال يــروق له ما
الـلـ ُ
يعيش فيه األلمان من أوضاع مزرية ،إذ
يــوظــف ن ـفــوذه النـعـقــاد مــؤتـمــر فــي سنة
 1922يجمع مندوبين من أميركا وفرنسا.
هـنــا ي ــدور نـقــاش ســاخــن بـيــن الـلــورد
و{م ـس ـتــر ل ــوي ــس} ،فــاألخ ـيــر يـتـهــم األول
ً
بالسذاجة مقتنعا بــأن ُمضيفه ليس إال
ً
ً
ً
رجـ ــا كــاسـيـكـيــا لـطـيـفــا .غــايــة الـمــؤلــف
من إيــراد هذه المشاهد الحوارية عرض
وجود االختالفات بين طبائع األوروبيين

ً
واألميركيين ،وهذا ما يلمح إليه أيضا في
سياق الحديث عن سلوكيات الموظفين
الذين ال يكفون عن المزاح مع أسيادهم
فــي أمـيــركــا وم ــا ي ـحـ ُ
ـرص عـلـيــه اإلنكليز
من الحرفية والصرامة ،وما يلفت النظر
ف ــي ح ـيــاة الـ ـل ــورد ه ــو وص ــم شخصيته
ب ــال ـخ ـي ــان ــة والـ ـ ـت ـ ــورط ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ُ
ال ـن ــازي ـي ــن ك ـم ــا ت ـن ـس ــب إلـ ـي ــه مـ ـح ــاوالت
إلق ـن ــاع مـلــك بــريـطــانـيــا ب ــزي ــارة ً ألـمــانـيــا،
ُ
ويـ ـحـ ـم ــل س ـت ـي ـف ـنــس ص ـح ـي ـف ــة ال يــذكــر
اسمها مسؤولية تغذية هــذه اإلشــاعــات
ما يتوصل إليه المتلقي من خالل متابعة
َّ
مــا يحكيه سيد الـخــدم عــن سيده أن ابن
ص ــدي ــق الـ ـل ــورد م ـس ـتــر ك ــارديـ ـن ــال ال ــذي
ُ
يزخم
ينشر مقاالت في الصحف هو من
هــذه الحملة ،وبـهــذا ُيـفـهـ ُـم أن إيشغورو
يؤثر اإليـحــاء وإش ــراك المتلقي فــي بناء
الـفــرضـيــات ،وت ــأوي ــل ال ـع ـبــارات والـجـمــل
ُ
ال ـســرديــة ،تتسلسل ذكــريــات ُستيفنس،
وتتقاطع في فضاء سرد األزمنة إذ تتواردُ
ُ
ِ
َّ
ولعل ما يمرُ
أسماء شخصيات جديدة،
عـلــى سـيــد ال ـخــدم فــي قــريــة مـ ُـوسـكــو مي
من أجمل مقاطع الرواية إذ يخف حضور
ً
ً
ُ
ويصبح عنصرا من
ستيفنس كونه راويا

آخر مشهد
وفق صاحب {الذي ال عزاء له} في َبناء المشهد األخير
فهو شأنه شأن الروائيين الكبار أرجأ عرض فكرة الرواية
إلى اللحظات التي تجمع بين {مس كنتون} وستيفنس.
ً
يــذكــر أن ه ــذه الـمـقــاطــع ال تنفصل أي ـضــا عــن التقنية
ُ
يستذكر سمينس بعد مــرور يومين
االسترجاعية ،إذ
القصر السابقة ،مــا دار بينهما من
ـرة
على لقائه مــد بـ
ّ
حديث بينما هو يترق ُب في مدينة وايموث حلول المساء
ُ
تنفتح ثغرة لمعرفة نمط حياة
على اللسان الساحلي،

ُ
ُ
مشهد فكاهي حيث يسأله أهل القرية عن
ونستون جرجل ،وانتوني إيدن ،وينحو
ً
ال ـحــوار منحى فلسفيا حــول الـفــرق بين
َّ
الكرامة وجنتلمان ،إلى أن يدرك الطبيب
َّ
ري ـت ـش ــارد كــارل ـس ـلــي بـ ــأن ضـيـفـهــم أرغ ــم
عـلــى تـقـمــص شـخـصـيــة غـيــر شخصيته
ً
الحقيقية ،ويؤدي دورا ال يناسبه.

البقايا اليوم
َ
تكشف
خصوصيات
صنعة الرواية
في أعمال باتريك
موديانو

ً
ُ
يعتمد على
كنتون إذ ستصبح جدة مؤمنة بأن الحب
ْ
يتنبه سيد الخدم لشخص جالس بجانبه إال
التعود .لم
ُ
بعد مضي الوقت .ينتظر الرجل العجوز بدوره مشاهدة
ً
المساء ،مؤكدا أن نهاية اليوم هي وقت رائع .هنا يحمل
ُ
المساء داللة رمزية إلى مرحلة الكهولة من العمر .ويذكر
في هذا المقام أن رواية {بقايا اليوم} ّ
تغص بشخصيات
وأحداث محملة برؤى وأفكار عميقة.

«قومية في تقاطع الحضارات قومية
هوي الصينية»

صــدر عن «الــدار العربية للعلوم نــاشــرون} كتاب {قومية في تقاطع
الحضارات قومية هوي الصينية» تحرير ماتشينغ شنغ ومايوي شيانغ
وآخرين .في ما يلي نبذة منه:
في مسيرة التطور التاريخية ،كانت قومية هوي رابطة بشرية متميزة
ً
ّ
تشكلت تدريجيا .وهي ليست قومية ّمتأصلة على أراضي الصين ،وال
قومية جاءت من خارج الصين ،كما أنها ليست قومية عابرة للحدود،
بل هي قومية تحشد المسلمين الناطقين باللغات المختلفة من مختلف
ً
ً
الــدول ،وتمزج العناصر الخارجية وجــزءا من السكان األصليين مزجا
ً
جيدا.
ُ
وتتميز هذه القومية التي ت َ
ّ
عتبر رابطة مشتركة جديدة بحفاظها على
هويتها الخاصة ،كذلك تتعايش على األراضي الصينية مع القوميات
ً
األخرى لتمارس اإلنتاج والتنمية معا ،ولتبني ،ولتحافظ على وحدة
ّ
ً
التراب الوطني وسالمته .وقد أصبحت جــزءا ال يتجزأ في أســرة األمة
ّ
الصينية الـكـبـيــرة ،وتـحـتــل الـمــركــز الـثــانــي فــي تـعــداد الـسـكــان مــن بين
األقليات القومية الصينية البالغ عددها .55
أب ـن ــاء قــومـيــة ه ــوي م ـت ـمـ ّـيــزون بـقــدرتـهــم عـلــى الـتـكـ ّـيــف م ــع الـعـصــر
وبتقدمهم مع ّ
ّ
تقدم المجتمع .وقد صنعوا الثقافة المادية
والمجتمع،
باجتهادهم وذكائهم ،ودفعوا التنمية االقتصادية
الوافرة
والمعنوية
ُ ً
ّ
وتأصلوا في التربة الخصبة الصينية،
واالجتماعية الصينية قـ ُـدمــا،
وأضــافــوا روائ ــع إلــى هــذه التربة بـ َـا انـقـطــاع .تستعرض قومية هوي
َ
وواقعها أمام العالم.
الصينية ،بتنميتها وتطورها ،تاريخها
يستعرض «قومية في تقاطع الحضارات – قومية هوي الصينية»
تاريخ قومية هوي القديمة والفتية ،ويعرض الفحوى الغني وخصائص
العناصر الثقافية لقومية هوي ً
بناء على الحقائق التاريخية ،وبكلمات
بسيطة وحكايات حيوية مع صور توضيحية؛ للتأكيد على إسهام تاريخ
قومية هوي وثقافتها في تاريخ األمة الصينية وثقافتها.

توابل ةديرجلا
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حكاية اإلسكندر ذي القرنين والقرية العجيبة
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تستكمل شهرزاد حكاية البصري .وكانت توقفت عند قبوله شرط الغالم ،وهو أن يكون ًأجره
الحلقة
في هذة
ً
ً
في اليوم درهما ودانقا ،ويتركه يجمع بين العمل والصالة ،حتى يبني له الجدار وقبل البصري الشرط راضيا .كذلك
ّ
تحكي قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والبطريق ،وحكاية ًاإلسكندر ذي القرنين مع القرية العجيبة التي مر ً
بها خالل إحدى غزواته ،وكان أهلها ضعفاء ،ال يملكون شيئا من أسباب المعيشة ،وقد جعلوا ألنفسهم قبورا
في دورهم ،وأقاموا بالقرب منها ،يعبدون الله سبحانه وتعالى ،ويعيشون في انتظار الموت متبلغين ببعض
الحشائش وأوراق االشجار.
القاهرة  -ةديرجلا

•

زاهدون في نعيم
الدنيا يأكلون
الحشائش
ويحفرون قبورهم
في ديارهم

فلما كانت الليلة السادسة والثمانون
بعد األربعمئة قالت شهرزاد :بلغني أيها
الملك السعيد أن غالم البصري كان يصوم
النهار ويقوم الليل ويتصدق كل يوم بدرهم
وال يبقي لنفسه غير الدانق .ولما انتهى من
عمله قال البصري لهارون الرشيد :حاولت
أن أعطيه بعض الــدراهــم مكافأة لــه ،لكنه
رفــض أخــذهــا ،وقــال لــي :مــا عند الله خير
وأبقى .فعرضت عليه أن يقيم عندي ليعبد
ال ـلــه كـمــا ي ـشــاء وان ـفــق عـلـيــه ابـتـغــاء وجــه
الـلــه .فضحك وق ــال لــي :ال تصلح العبادة
إال بــال ـع ـمــل .ول ـكــن إذا ج ــاء ي ــوم الجمعة
المقبل ،فاقصد مقبرة المدينة .وهناك عند
مدخلها تجد خيمة صغيرة تقيم بها إحدى
الفقيرات الصالحات .فاسألها عني ،وإذا
ً
وجدتني ميتا فتول تجهيزي ودفني ،ثم
فتش ثيابي فتجد ياقوته كبيرة هي ملك
ألمـيــر المؤمنين ه ــارون الــرشـيــد ،وعليك
أن تحملها إ لـيــه و تـبـلـغــه تحيتي ومعها
هذه األبيات:
إن الح نـ ـ ـج ـ ــم وا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــراه أ فـ ـ ـ ـ ــول
ف ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــل إال و جـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزول
ي ـ ـ ــا س ـ ــائ ـ ــا ع ـ ـمـ ــا س ـ ـيـ ــأتـ ــي ف ـ ـ ــي غ ــد
اعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـس ـ ـئـ ــول
وك ـ ـمـ ــا ح ـم ـل ــت إل ـ ــى الـ ـقـ ـب ــور جـ ـن ــازة
اعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ــك م ـ ـث ـ ـل ـ ـه ـ ــا م ـ ـح ـ ـمـ ــول
قـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـصـ ــري :ثـ ــم ان ـ ـصـ ــرف الـ ـش ــاب،
وان ـت ـظ ــرت إلـ ــى يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،فـتــوجـهــت
إلــى الخيمة التي وصفها ،وهناك وجدته
ً
راقـ ــدا عـلــى األرض بغير ف ــراش أو غـطــاء،
ً
وقد توصد حجرا من أحجار القبور .ولما
ف ـتــح عـيـنـيــه ورآن ـ ــي ،ق ــال ل ــي :ال ـح ـمــد لله
الذي أقدرني على الوفاء بالوعد ،وأسأله،
س ـب ـحــانــه وت ـع ــال ــى ،أن يـعـيـنــك ع ـلــى أداء
األمانة .ثم نطق بالشهادتين وشهق شقة
سكن بعدها جسمه سكون الموت .فقمت

بتجهيزه ودف ـنــه .ثــم أخ ــذت الـيــاقــوتــة من
ثيابه وجئت بها حسب وصيته!
لـمــا انـتـهــى ال ـب ـصــري م ــن قـصـتــه ،بكى
الرشيد مرة أخرى ،ثم أنشد يقول:
ً
أبـ ـك ــى غ ــري ـب ــا أت ـ ـ ــاه ال ـ ـمـ ــوت م ـن ـف ــردا
ل ــم ي ـل ــق ألـ ـف ــا ل ــه ي ـش ـكــو الـ ـ ــذي وج ــدا
ً
م ــن ب ـع ــد ع ــز وشـ ـم ــل ك ـ ــان مـجـتـمـعــا
ً
ً
ً
أض ـحــى ف ــري ــدا وحـ ـي ــدا ال ي ــرى أح ــدا
ً
ي ــا غ ــائ ـب ــا ثـبـتــت ف ــي ال ـق ـلــب صــورتــه
ً
ً
يـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــت أنـ ـ ـ ــك عـ ـ ـن ـ ــدي دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــدا
إن أي ــأس ال ـمــوت مــن لـقـيــاك يــا ولــدي
فـ ـس ــوف أل ـ ـقـ ــاك فـ ــي دار الـ ـبـ ـق ــاء غ ــدا
ثــم قــال للبصري :ال تـبــرح بـغــداد حتى
ً
أصحبك إلى البصرة غدا ألزور قبره .وفي
الـيــوم الـتــالــي ســافــر الــرشـيــد مــع البصري
إلـ ــى بـ ـل ــده ،ح ـيــث زار ق ـبــر غ ــام ــه ال ــزاه ــد
ً
وترحم عليه ووزع كثيرا من الصدقات على
الفقراء هناك.

أمير المؤمنين والبطريق
لـمــا كــانــت الـلـيـلــة الـســابـعــة والـثـمــانــون
ب ـع ــد األربـ ـعـ ـمـ ـئ ــة ،ق ــال ــت ش ـ ـهـ ــرزاد لـلـمـلــك
ش ـهــريــار :يـحـكــى أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ،رضي الله
ً
عـنــه ،جهز جيشا مــن المسلمين لحصار
بعض حصون العدو في الشام ،وكان بين
أفــراد هــذا الجيش رجــان شقيقان ،أظهرا
من الجرأة والشجاعة والبراعة ما ليس له
مثيل .فلما ثقل أمرهما على جيش العدو،
ج ـمــع ق ــائ ــده أع ــوان ــه وقـ ــال ل ـه ــم :أكـفــونــي
أمــر هــذيــن الــرجـلـيــن ،وأن ــا أكفيكم مــا بقي
من هــؤالء المسلمين .فقالوا :أننا ال نقدر
عليهما إال بالحيلة والمكر والخديعة .فقال
لهم :افعلوا ما شئتم .وبعد أيام ،استطاع
أولئك األعوان اللئام ،أن يوقعوا الشقيقين

الـمـسـلـمـيــن ف ــي ش ـب ــاك غ ــدره ــم وم ـكــرهــم،
فـقـتـلــوا أحــده ـمــا ون ــال أج ــر ال ـش ـهــادة في
ً
سبيل الله ،وأخذوا اآلخر أسيرا ،وحملوه
إلــى قائدهم في الحصن .لما رآه وتحدث
إلـيــه ،أعـجــب بشجاعته وفـصــاحـتــه ،وقــال
لنفسه :مثل هــذا قتله خ ـســارة ،ولكنه لو
ً
بقي حيا فقد يرجع إلى جيش المسلمين،
ويصيبنا مــن ذلــك خـســران مبين .ثــم دعا
إليه أعوانه من البطارقة ،وشاورهم في أمر
ذلك األسير المسلم الشجاع ،وقال لهم :لو
أنه كان معنا ما استطاع أحد أن يغلبنا.
ف ـق ــال أحـ ــد ال ـب ـط ــارق ــة ل ـقــائــد ال ـح ـصــن:
أع ـط ـنــي هـ ــذا األسـ ـي ــر وأن ـ ــا ك ـف ـيــل بحمله
على الدخول في ديننا .فهؤالء العرب لهم
شغف عظيم بالنساء الجميالت ،ولي ابنة
ال يوجد في الدنيا أجمل منها ،ومتى رآها
وأطمعته في نفسها ،فإنه يرتد عن دينه
ليتزوجها ويعيش معنا كواحد منا .فقال
له القائد :خذه إلى دارك ،ولك مكافأة عظيمة
أن نجحت في هذه المهمة.
ولـمــا أخ ــذ الـبـطــريــق األس ـيــر إل ــى داره،
ب ــال ــغ ف ــي إك ــرام ــه ،ث ــم أدخـ ــل اب ـن ـتــه عـلـيــه،
ب ـعــدمــا تــزي ـنــت وت ـع ـطــرت وارت ـ ــدت أفـخــم
الـثـيــاب ،وأوصــاهــا بــأن تـبــذل كــل جهدها
كــي توقعه فــي حبها ،وتـخــرجــه مــن دينه
ً
إل ــى دي ـن ـهــا ط ـم ـعــا ف ــي الـتـنـعــم ب ـهــا .فلما
دخ ـلــت عـلـيــه ،وق ـفــت كــالـخــادمــة المطيعة
بين يديه ،ثم أخــذت تتمشى أمامه مقبلة
ومدبرة ،وتبتسم له وهي ترمقه بنظراتها
الساحرة ،ولكنه غض بصره ،واشتغل عنها
بالصالة وذكــر الله .فاقتربت إليه وقالت
له بصوت عذب رقيق :لماذا تعرض عني؟
أال يعجبك جمالي؟ فقال لها :ال حاجة ّ
إلي
بجمال وال مال ،وما جئت إلى هذه البالد إال
للقتال والطعن والنزال .ثم عاد إلى الصالة،
وانصرف إلى ذكر الله.
وأخ ـ ــذت اب ـن ــة ال ـب ـطــريــق تـخـتـلــس إلـيــه
ال ـن ـظــرات ،وتستمع لـمــا يــرتـلــه مــن اآليــات
المحكمات ،بأعذب النغمات .فوقع حبه في
قلبها ،وتمنت أن يكون من نصيبها .وشرح
الـلــه صــدرهــا لــإســام ،فــأنـشــدت مــن قلب
مستهام ،ودموعها تجرى كالماء الغمام:
ً
كفاكم صدودا فالفؤاد لكم يصبو
ومنذ التقينا قد تملكه الحب
وأني ألرضى في هواكم بكل ما
رضيتم ،ومالي غير قربكموا طب

اإلسكندر يطلب
من الرجل الزاهد
الدعاء له بالخير

ابنة البطريق
تقع في حب
األسير وأمير
المؤمنين يعقد
قرانهما

ثــم ارت ـمــت عـلـيــه ،مـحــاولــة تقبيل يديه
وقدميه ،وقالت له :أسألك بالله أال تبعدني

وتجافيني ،بعدما دخلت في دينك وتركت
ديني ،وليس لي بعد ذلك من أمنية ،إال أن
أكون لك من اآلن زوجة مخلصة وفية.
لما سمع األسير المسلم كالمها ،وتحقق
إس ــام ـه ــا .ق ــال ل ـه ــا :لـ ـل ــزواج ف ــي اإلس ــام
شــروطــه وأحـكــامــه ،فــاصـبــري إلــى أن يمن
الله علينا بالرجوع إلى جيش المسلمين،
وهـ ـن ــاك ن ـع ـقــد زواجـ ـن ــا ون ـح ـمــد ال ـل ــه رب
العالمين .ثــم لقنها أص ــول الــديــن ،واتفق
معها على أن تحتال لخروجهما من ذلك
الحصن الحصين.
وك ــان والــدهــا البطريق ،ينتظرها وقد
تملكه القلق والـضـيــق .فلما رجـعــت إليه،
أخذت في إدخــال حيلتها عليه ،وقالت له:
أني تمكنت من إقناع ذلك األسير بالدخول
في ديننا ،ورضي أن يحارب في صفوفنا،
ولكنه اشترط أن يتم قبل ذلك زواجنا ،في
مكان بعيد من هنا ،وذلك ألن أخاه قتل فيه.
فقال لها والدها :هذا شرط يسير ،وتنفيذه
لـيــس ب ــاألم ــر الـعـسـيــر .ث ــم تــركـهــا وتــوجــه
ً
مسرعا إ لــى قائد الحصن فبشره بنجاح
الحيلة التي دبرها مع ابنته ،وأخبره برغبة
ً
األسير في اتمام الــزواج بعيدا عن الجهة
التي قتل فيها شقيقه .فقال لــه الـقــائــد :ال
بأس بذلك .وأذن البنة البطريق في الخروج
من الحصن ،ومعها األسير المسلم ،ليعقدا
زواجـهـمــا فــي أول قــريــة يـصــان إلـيـهــا ،ثم
ترجع به إلى الحصن ،ليشترك في الدفاع
عنه بعد ارتداده عن اإلسالم.
وبـعــد قـلـيــل ،غ ــادر األس ـيــر الـحـصــن مع
ابنة البطريق الحسناء ،ولم يزاال يواصالن
السير ،ويدعوان الله أن يختم لهما بالخير.
ولما اقترب الفجر ،أوقفا جواديهما عند
بئر في الطريق ،ونزال هناك حيث توضأ كل
منهما وصليا فريضة العشاء ،ثم فريضة
الفجر ،وركـبــا جواديهما بعد ذلــك ثانية،
فانطلقا بهما يسابقان الــريــح ،بينما هو
يناجي ربه ويتضرع إليه أن يحرسهما من
أخطار الطريق.
وك ــان ــت اب ـن ــة ال ـب ـط ــري ــق ال ـت ــي أسـلـمــت
وحـســن إسالمها تــؤمــن على دعــائــه .فلما
ً
انتهى مــن شـعــره وإن ـشــاده ،سمعا هاتفا
يـقــول لـهـمــا :ال تـخــافــا وال تـحــزنــا ،إن الله
معكما ،وقــد تقبل منكما الــدعــاء ،وأرســل
لـحــراسـتـكـمــا مــائ ـكــة م ــن ال ـس ـم ــاء ،وعـمــا
ق ـل ـي ــل ت ـ ـصـ ــان إل ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
ال ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــول ع ـ ـل ـ ـيـ ــه الـ ـ ـص ـ ــاة
والسالم ،وتجتمعان بأمير
المؤمنين عمر بن الخطاب

ومن معه من الصحابة الكرام .وهناك يتم
زواجكما على غاية ما يــرام ،وينصر الله
بكما اإلســام .لما سمعا ما قاله الهاتف،
أخذهما العجب ،وفاض قلباهما بالسرور
وال ـط ــرب .وم ــا زاال بـعــد ذل ــك يـسـيــران بين
الوهاد والنجاد ،إلى أن الحت لهما مدينة
يثرب من بعيد ،ففرحا بذلك فرحا ما عليه
من مزيد ،ونزال عن جواديهما ،وسجدا لله
شكرا على ما أنعم عليهما.

عقد القران
ك ــان أمـيــر المؤمنين عـمــر بــن الخطاب
رضــي الـلــه عـنــه ،قــد تــوجــه فــي الــوقــت إلــى
المسجد كعادته قبل الفجر ،وأخذ يتعبد
وي ـت ـه ـج ــد ،ومـ ــا ل ـب ــث ال ـم ـس ـجــد أن ام ـتــأ
بالمصلين ،من الصحابة والتابعين ،فلما
فرغوا من الصالة ،واطمأنت قلوبهم بذكر
الله ،أراد بعضهم االنصراف ،فاستوقفهم
عـمــر رض ــي ال ـلــه عـنــه وق ــال ل ـهــم :انـتـظــروا
ً
حتى يحضر الـعــروســان ،ونشهد جميعا
عـقــد ال ـق ــران .وفـيـمــا هــم يـتـســاء لــون فيما
بينهم عما يريد ،وهم في عجب شديد ،إذا
بفارسين قد اقبال ،ولما بلغا باب المسجد
ترجال ثم دخاله وكشف الشاب عن وجهه
الـلـثــام ،فـعــرفــوا أن ــه صاحبهم ال ــذي خــرج
ومعه أخوه لفتح الشام ،وكانت األنباء قد
وردت بأن أخاه لحق بالشهداء ،فنال عند
ً
الـلــه أعـظــم ال ـجــزاء ،وبــأنــه هــو وقــع أسـيــرا
فــي أيــدي االع ــداء ،بعدما أبلى فــي قتالهم
أحسن البالء.
استقبله الجميع بالتكبير والتهليل،
وهـنــؤوه بالنجاة مــن ذلــك األس ــر الطويل
الــوب ـيــل .ثــم روى لـهــم قـصـتــه بالتفصيل،
فـكــرروا تهنئته ،وأكــرمــوه وصاحبته ،ثم
احـتـفـلــوا بــزواج ـه ـمــا :وف ــرح ــوا لفرحهما.
وب ـعــد ذل ــك خــرجــا إل ــى ال ـش ــام ،عـلــى رأس
نجدة من خيرة فرسان اإلسالم ،وما كادوا
يصلون ،وبأخوانهم هناك يلتقون ،حتى تم
لهم الفتح المبين ،بعون الله رب العالمين،
ثم عاشت ابنة البطريق المسلمة مع زوجها
فــي أفـ ــراح وم ـس ــرات ،وأن ـج ـبــت لــه البنين
والبنات ،إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق
الجماعات ،فلحقوا بمن سبقهم من األموات،
وسعدوا بروضات الجنات مع الذين آمنوا
وعملوا الصالحات.

اإلسكندر والزاهد
ل ـمــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ـثــام ـنــة وال ـث ـم ــان ــون بعد
األربعمئة ،قالت شهرزاد للملك شهريار :يحكى
أيها الملك السعيد أن االسكندر ذا القرنين ،مر
خ ــال إحـ ــدى غ ــزوات ــه ع ـلــى قــريــة
عـجـيـبــة ،ك ــل أهـلـهــا ضـعـفــاء،
ً
ال يملكون شيئا مــن أسباب
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ــد جـ ـعـ ـل ــوا
ً
ألنفسهم قبورا في دورهم،
وأقـ ـ ــامـ ـ ــوا ب ــالـ ـق ــرب م ـن ـهــا،
ي ـ ـع ـ ـبـ ــدون ال ـ ـلـ ــه س ـب ـح ــان ــه
وتـ ـع ــال ــى ،وي ـع ـي ـش ــون فــي
ا ن ـت ـظــار ا ل ـم ــوت متبلغين
ببعض الحشائش وأوراق
األشـجــار .أرســل االسكندر
فــي طلب شيخهم ليسأله
عما يحملهم على البقاء في
هذه القرية المجدبة .فلما
ذهب إليه رسول االسكندر
وطـ ـل ــب م ـن ــه ال ـت ــوج ــه مـعــه
ً
إلـيــه ،رد عليه قــائــا :مالي

إلـ ـي ــه حـ ــاجـ ــة .ف ــرج ــع ال ـ ــرس ـ ــول إل ــى
االسـ ـكـ ـن ــدر وأبـ ـلـ ـغ ــه ذل ـ ــك ال ـ ـجـ ــواب.
فتعجب غاية العجب ،ومضى بنفسه
إل ــى دار ذل ــك ال ـش ـيــخ ،حـيــث وج ــده
يـنـظــف ق ـب ــره ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذه لنفسه
فيها ،وقــال لــه :ما الــذي زهدكم في
نعيم الدنيا ،وجعلكم ترضون هذا
العيش هـنــا ،منتظرين الـمــوت من
ساعة إلى أخرى؟
فقال له الرجل :نعيم الدنيا زائل،
وال يـشـبــع م ـنــه أح ـ ــد ،وقـ ــد حـفــرنــا
قـ ـب ــورن ــا فـ ــي دورنـ ـ ـ ــا ل ـت ـك ــون أمـ ــام
ً
أعيننا دائما ،فال نزال نتذكر الموت،
ونؤثر الحياة اآلخرة الباقية ،على
الحياة الدنيا الفانية ،ونحن نأكل
ال ـح ـش ــائ ــش ون ـق ـن ــع ب ـه ــا ح ـت ــى ال
ً
نجعل بطوننا قبورا للحيوانات،
مثلما يصنع غيرنا ممن يأكلون
لـحــومـهــا ،وال ي ـتــورعــون لذلك
عن ذبحها!
وفيما كــان االسكندر يتأمل
ف ــي م ــا ح ــول ــه ف ــي دار ال ــرج ــل
وق ـ ـ ـبـ ـ ــره ،وق ـ ـعـ ــت عـ ـيـ ـن ــاه ع ـلــى
جمجمة بشرية يبدو صاحبها

ً
ً
عابسا مغموما ،وعلى جمجمة أخرى بجانبها
ً
ً
يبدو صاحبها ضاحكا مستبشرا .أخذته الدهشة
ً
وس ـ ــأل ال ــرج ــل ع ـن ـه ـمــا .ف ــأج ــاب ق ــائ ــا :صــاحــب
ً
ً
ً
الجمجمة األولــى كــان ملكا ظالما غاشما ،فلما
انـقـضــت حـيــاتــه سـيــق إل ــى ال ـنــار وب ـئــس ال ـقــرار،
ً
ً
ً
أما اآلخر فكان ملكا عــادال رحيما يتقي الله في
رعــايــاه ،فلما اخـتــاره الله إلــى ج ــواره سيق إلى
الجنة ونعيم الخلد!
لما سمع االسكندر كالم الرجل الزاهد العابد،
فاضت عيناه بالدمع ،وقال له :تعال معي ألجعلك
ً
وزيرا لي وأشركك في ملكي .فضحك الرجل وقال
له :هل أنا مجنون حتى أترك الراحة للتعب ،وأبيع
الجنة بالنار؟! فقال له االسكندر :صدقت .ثم سأله
أن يدعو له بالخير .وانصرف وهو يتعجب مما
رأى وسمع!
وأدركت شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد
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توابل ةديرجلا
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جريمة

المح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس!
كلمة القاضي حكم .وكي يكون الحكم واجب النفاذ ،ينهي حياة إنسان أو يمنحه فرصة أخرى للحياة ،على القاضي أن يدرس أوراق
القضية التي ينظرها بعناية شديدة .عليه أن ّ
يتعمق في كل جملة وكلمة وحرف ،كذلك أن يستعرض ما بين السطور ،لتستقر في
وجدانه قناعة بإدانة المتهم أو براءته.
ّ
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة أثرت في ًإصداره الحكم النهائي ً على المتهمين ،أو على أقل تقدير في
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
ُ
تكوين قناعته عند النطق بالحكم الصادر ،وهو ما يطلق عليه قانونا جملة نسمعها كثيرا عند صدور األحكام القضائية وهي« :وقد
استقر في وجدان هيئة المحكمة».
ملفات القضايا التي ينظرها القضاة مليئة بأوراق تحتوي على تفاصيل وحكايات أسهمت بقدر كبير ًفي ارتكاب متهم جريمة
ما ،في المقابل قد تكون غير كافية إلدانته .وربما تحتوي هذه الملفات على أوراق أخرى تحمل خيوطا عدة ِّ
تحدد الدوافع التي
ً
أحاطت بالمتهم الرتكاب جريمته .ولكن يقف القاضي عاجزا إزاء هذه التفاصيل بسبب نصوص القانون الجامدة ،فال يستخدمها
في إصدار الحكم النهائي تحت بند «عدم كفاية األدلة».
هذه الحكايات والتفاصيل المدونة في أجندة القضاة والتي تسهم فيما 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

ً
في تمام الساعة الرابعة عصرا ،عاد المعلم
اسماعيل الجزار إلى منزله بمنطقة إمبابة لينال
ً
قسطا مــن الــراحــة كــي يستطيع مواصلة عمله
فــي المساء .عند بــاب الشقة استقبلته زوجته
حياة كعادتها بابتسامة باهتة فوق شفتيها.
كان قلب الزوجة يدق بعنف خشية أن يوجه لها
زوجها الجزار سؤاله اليومي المعتاد .حاولت
حياة مباغتته بسؤاله عن أحواله إال أن المعلم
اسماعيل لم يرد على سؤالها ،ووجه إليها سؤاله
اليومي التقليدي:
• أخبار المحروس إيه؟
لــم ينتظر المعلم اسماعيل الـجــزار اإلجــابــة
ً
وأضاف متبرما:
ً
• طبعا البيه لسه نايم كالعادة؟
ب ــدوره ــا ل ــم ت ـجــب ال ــزوج ــة زوجـ ـه ــا .غ ــادرت
ّ
يتطو ر النقاش بينهما وينتهي
الغرفة كي ال
بمشاجرة بسبب ابنهما أحمد ،الشاب الذي أكمل
السادسة والعشرين من عمره منذ أيام .ابنهما
الوحيد المدلل الــذي يرفض النزول إلى العمل
بعد حصوله على دبلوم التجارة ،ويفضل البقاء
في المنزل وحياة اللهو والسهر على أن يلتحق
بعمل في محل الجزارة الذي يملكه والده.

صباح الخير

اإلدمان دفع االبن
المدلل وصديقه
إلى سرقة حقيبة
فتاة

دقائق وانفتح باب غرفة أحمد ،االبن المدلل
ال ــذي اسـتـيـقــظ م ــن نــومــه قـبــل دق ــائ ــق وفــوجــئ
بوالده الجزار المعلم اسماعيل يقف في صالة
ً
الشقة غاضبا يقول بأعلى صوته لزوجته:
• والله ما حد فسد الواد ده غيرك!
وقبل أن يكمل األب الجملة التفت ليجد ابنه
ً
الوحيد أمامه فوجه األب حديثه له قائال بغضب:
• صح النوم يا سعادة بيه!
وقاطعه أحمد وهــو يفرك عينيه ويقول في
نبرة كسل:
 صباح الخير يا حاج!رد األب في غيظ:
• الـصـبــاح خـلــص مــن زم ــان يــا أف ـن ــدي .انــت
عارف الساعة بقت كام دلوقت؟
ً
وأشاح االبن بيده متبرما وقال في حنق:
 ال ...ومش عاوز أعرف!غلت الدماء في عــروق األب الجزار الــذي ّ
قرر
أن ينهي المناقشة العقيمة مع االبن المدلل قبل
أن يـتـهـ ّـور ويـنـهــال على ابـنــه الـشــاب بالضرب.
انصرف األب إلى حجرة نومه يسب ويلعن حظه
العاثر وخيبة أمله في ابنه الوحيد ،بينما انطلق
االبــن المدلل وعلى وجهه ابتسامة النصر إلى
الحمام .اغتسل وخرج بسرعة يستبدل مالبسه،
وقـبــل أن ي ـغــادر بــاب الـشـقــة استوقفته والــدتــه
ً
ً
واحتضنته في تدليل ومنحته مبلغا كبيرا من
الـمــال وربـتــت على كتفه ودعـتــه أال يتأخر في
العودة إلى المنزل.

صديق الطفولة
ً
غادر الشاب المدلل أحمد منزله متوجها إلى
منزل صديق طفولته وصديقه الوحيد مصطفى.
هبط مصطفى بسرعة .صافح صديقه وعاجله
بالسؤال المهم:
** جبت تذاكر الهيرويين؟!
ً
آجابه آحمد باسما:
ً
 طبعا يا ابني .من امتى أنا اتأخرت عليك !سـ ـ ـ ــار الـ ـص ــديـ ـق ــان
أحـ ـ ـم ـ ــد وم ـص ـط ـف ــى
حـ ـ ـت ـ ــى وصـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ــى
أح ــد ال ـف ـن ــادق ف ــي حي
الـمـهـنــدسـيــن .دخ ــا إلــى
دورة المياة الخاصة
بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدق

التاسعة مساء .في حديقة تتوسط شارع جامعة
الدول العربية بمنطقة المهندسين ،جلس أحمد
إلى جوار صديق طفولته مصطفى وكانا شاردي
الذهن غائبين عن الوعي من أثر الجرعة الكبيرة
ً
مــن ال ـم ـخــدرات ال ـتــي ت ـنــاوالهــا م ـعــا .لــم يشعر
أي مــن الشابين بــأن ثــاث ســاعــات كاملة مرت
عليهما منذ تناوال المخدرات.
لحظات والتفت مصطفى إلى صديقه أحمد
وقال:
** المزاج المرة دي مش عالي ،مش زي بتاع
امبارح!
ووافقه أحمد الرأي وأضاف:
 صحيح الزم دمــاغـنــا تعلى أكـتــر مــن كــده.وبعدين اليوم لسه في أوله.
ورد مصطفى بلسان ثقيل:
** باقي معاك فلوس؟
أدخل أحمد يده في جيبيه وراح يفتش فيها
ثم قال:
  30جنيه كل اللي حيلتي!ونفث مصطفى دخــان سيجارته في غضب
ً
قائال:
** دول ما يجيبوش حتى اسبرين!
وقال أحمد في غضب:
 والحل ح نقضي اليوم كده؟ شوف لنا حليا مصطفى!
اقـتــرح مصطفى على صديقه أن يـعــودا إلى
إمبابة ليحصل أحمد على دفعة جديدة من المال
مــن والــدتــه .ولـكــن حــالــة اإلعـيــاء الـشــديــدة التي
كان عليها الصديقان أجهضت هذا االقتراح في
مهده .فطلب أحمد من صديق العمر مصطفى أن
يبحث لهما عن حل آخر أكثر سهولة!

الحل السهل
لم تمض ثوان حتى جاء الحل بمرور فتاة في
التاسعة عشرة من عمرها أمام الشابين .كانت
الفتاة يـبــدو عليها الـثــراء مــن مالبسها غالية
الثمن كما كــا نــت تسير و هــي ممسكة بحقيبة
يد منتفخة.
نظر الصديقان إلى بعضهما البعض وتالقت
أفـكــارهـمــا مــع نـظــراتـهـمــا فــي لـحـظــة ب ـضــرورة
االس ـت ـيــاء عـلــى حـقـيـبــة ال ـف ـتــاة لـيـحـصــا على
ما بداخلها من أمــوال وبعدها يشتريان كمية
المخدرات المطلوبة.
لــم يـضــع الـصــديـقــان الــوقــت .هــب كــل منهما
من مكانه وأسرعا خلف الفتاة .ســارا في حذر
ً
ً
وراحــا يتلفتان يمينا وشماال وهما يتحينان
الفرصة اللتقاط الحقيبة من يدها ثم يسرعان
بالهرب .كــان الشارع ّ
يعج بالمارة والسيارات
ولكن المخدر الذي تعاطاه الشابان صور لهما
خال من المارة ،وصور لهما سهولة المهمة!
أنه ٍ
وجاءت اللحظة الحاسمة...
اندفع الصديقان ليلحقا بالفتاة ،أحمد يسير
عن يمينها ومصطفى عن يسارها .ودب الرعب
في قلب الفتاة .توقفت عن السير فجأة لتستطلع
سر سير الشابين الغريبين معها بهذه الطريقة
المريبة ولكن!
في سرعة الـبــرق ،دفعها مصطفى بقوة في
ذراعـهــا فسقطت الحقيبة مــن يــدهــا والتقطها
أحمد وأطلق لساقيه العنان وتبعه صديقه يعدو
ً
أيضا بأقصى سرعة.
ص ــرخ ــت ال ـف ـتــاة الـضـحـيــة بــأع ـلــى صــوتـهــا،
وانـ ـتـ ـب ــه ال ـ ـمـ ــارة فـ ــي الـ ـش ــارع
المزدحم بالناس والسيارات
ل ـ ـمـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدث .مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب انـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوا خ ـل ــف
ال ـ ـل ـ ـص ـ ـيـ ــن .وعـ ـ ـن ـ ــد ن ـه ــاي ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارع ن ـ ـ ـج ـ ـ ـحـ ـ ــوا ف ــي
اإلمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاك ب ـم ـص ـط ـف ــي
ً
وأوسعوه ضربا ،بينما
ذ ه ــب أ ح ـمــد بحقيبة يد
ال ـف ـتــاة ول ــم يـسـتـطــع أحــد
اللحاق به!

هلع

األب فعل
المستحيل إلنقاذ
ابنه الوحيد من
دخول السجن

وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا
ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـخـ ـ ــدر
ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن،
وتـ ـع ــاط ــى كـ ــل مـنـهــا
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـنـ ــوعـ ــات داخـ ـ ــل
دورة الـ ـمـ ـي ــاه .دق ــائ ــق
وغادر الشابان المدمنان
الفندق غائبين عن وعيهما.
ك ــان ــت ع ـ ـقـ ــارب الـ ـس ــاع ــة ت ـش ـي ــر إل ــى

ال ــرع ــب الـ ــذي ّ
دب في
قـ ـل ــب الـ ـ ـش ـ ــاب ال ـم ــدم ــن
أحمد دفعه إلى أن يلقي
بــالـحـقـيـبــة الـمـســروقــة
وينطلق بكل ما أوتي
مــن ع ــزم .ولــم يتوقف
ا ل ـ ـ ـلـ ـ ــص إال عـ ـن ــد م ــا
وصـ ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـح ــل
جــزارة والــده المعلم
اس ـم ــاع ـي ــل فـ ــي حــي
إمـبــابــة .األب الجالس
في محل الجزارة انزعج
بشدة لرؤية ابنه الوحيد
يدخل عليه محل الجزارة
وقد اصفر وجهه من الهلع.

األب حاول رشوة
المجني عليها
والشهود

أسرع األب يحتضن ابنه الوحيد ويسأله عن
سر امتقاع وجهه .وانهار االبن بين ذراعي والده
واعترف له بكل شيء!
لــم يـصــدق ال ـجــزار اذن ـيــه .لــم يـصــدق ان ابنه
الوحيد المدلل أصبح مدمن مخدرات وتحول
إلــى لــص يـســرق الـنــاس فــي ال ـشــوارع ويخطف
حقائب النساء .كاد الرجل يسقط على األرض
ً
مغشيا عليه .ولكن بكاء ابنه دفعه إلى التماسك.
اصطحبه إلى منزلهما وراح الجزار المصدوم
يفكر في حل يبعد شبح السجن عن ابنه الوحيد
إذا م ــا اعـ ـت ــرف ع ـل ـيــه ص ــدي ـق ــه م ـص ـط ـفــى بـعــد
اإلمساك به ...ولكن!
لم ّ
تمر نصف ساعة حتى كان رجال مباحث
العجوزة يطرقون بــاب الشقة ويلقون القبض
على االبن المدمن أحمد بعدما أرشد عنه صديقه
مصطفى أثناء استجوابه أمــام رئيس مباحث
قسم العجوزة.
اقتيد االبــن المدلل أحمد إلــى قسم الشرطة،
وهناك ّ
تعرفت إليه الفتاة الضحية ،وأكــدت أن
أحـمــد هــو الـشـخــص ال ــذي س ــرق حقيبة يــدهــا،
وأح ـ ـيـ ــل أحـ ـم ــد وم ـص ـط ـف ــى إل ـ ــى وكـ ـي ــل ن ـيــابــة
الـعـجــوزة ال ــذي ق ـ ّـرر حبسهما أربـعــة أي ــام على
ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة.

عن حل إلنقاذ ابنه من السجن كمن يبحث عن
إبرة في كومة قش!
ً
ولم يعرف الرجل طعما للنوم ولم يهدأ باله
وسط نحيب زوجته حياة حتى عثر على حل.
انـطـلــق الـمـعـلــم اسـمــاعـيــل ال ـج ــزار إل ــى منزل
الـفـتــاة ال ـتــي س ــرق اب ـنــه الــوحـيــد أح ـمــد حقيبة
يدها ،التقاها ووالديها وراح يفاوضهم حتى
تتنازل عن بالغها .في البداية قوبل طلب المعلم
اسماعيل الجزار بالرفض من الضحية ووالديها.
قال لهم بانكسار إنه مستعد لدفع أي مبلغ حتى
ال يدخل ابنه الوحيد إلى السجن.
وتحركت عاطفة األب ــوة واألمــومــة فــي قلبي
وال ــدي الـفـتــاة ،وراح ــا يضغطان على المجني
عليها مع كلمات مؤثرة من األب المعلم اسماعيل
لتقول جملة واحدة في جلسة المحاكمة:
أحـمــد ليس الشخص ال ــذي خطف حقيبتي
من يدي!

تفاوض
أربـعــة أي ــام بالتمام والـكـمــال أمضاها االبــن
المدلل أحمد في «التخشيبة».
 96ســا عــة مــرت على األب المعلم إسماعيل
الـجــزار كأنها الــدهــر كله .كــان الــرجــل يبحث

محاكمة
تحدد موعد جلسة محاكمة أحمد وصديق طفولته مصطفى.
وقفت الفتاة الضحية إزاء المستشار خالد الشباسي ،رئيس
محكمة جنح العجوزة تدلي بأقوال جديدة غير التي ذكرتها
في محضر استدالل الشرطة ،كذلك محضر تحقيقات النيابة
العامة .قالت الفتاة:
** لست واثقة في أن المتهم أحمد هو نفسه الذي كان بصحبة
ً
المتهم مصطفى .فما حدث يومها كان مفاجئا لي ولم أستطع
ً
مشاهدة مالمح وجــه أحمد جيدا .أمــا المتهم اآلخــر مصطفى
فــإنــه الشخص نفسه ال ــذي دفعني بـقــوة وأسـقــط حقيبة يدي
مني ،وطارده الناس حتى أمسكوا به وسلموه لرجال الشرطة.
وانفجرت أسارير األب المعلم أسماعيل الجزار لتنفيذ المجني
عليها االتفاق المبرم بينهما .وبدأ رئيس المحكمة يستمع إلى
ً
شهادة بقية شهود الواقعة الذين جاء ت أقوالهم أيضا لتشير
إلى أن مصطفى هو الشخص نفسه الذي أمسكوا به .أما المتهم
أحـمــد فلم يـجــزم أحــد مــن الـشـهــود بــأنــه شــريــك الـلــص ،إذ كان
يركض أمامهم ولم يتمكنوا من رؤية مالمح وجهه.
واتسعت ابتسامة األب اسماعيل على شفتيه أكثر واكثر .فها
هي األدلة كافة التي تدين ابنه أحمد تتساقط إزاء هيئة المحكمة.

ولم يتبق سوى كلمات تخرج على لسان المتهم األول مصطفى
ليؤكد من خاللها أن صديقه لم يكن الشخص الذي بصحبته
وقت وقوع الحادث .وبعدها يفلت ابنه الوحيد من السجن!
ً
وجاء الدور على المتهم مصطفى الذي قال صارخا:
** ال ...أحمد هو شريكي في الجريمة!
وهنا أسقط في يد األب المعلم اسماعيل .أدرك الجزار أن كل
المحاوالت التي أجراها إلنقاذ ابنه الوحيد ذهبت أدراج الرياح.
وجــاء ت كلمة النهاية التي نطق بها رئيس المحكمة بالحكم
بحبس المتهمين مصطفى وأحمد سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة
السرقة ،وكلفت المحكمة المتهمين بدفع مصاريف القضية.
وأكد رئيس المحكمة المستشار خالد الشباسي أن المحكمة
لم تطمئن لعدول المجني عليها عن أقوالها التي سبق وأقرت
بها في محاضر الشرطة والنيابة العامة.
وأسـ ــرع الـمـعـلــم اسـمــاعـيــل ال ـج ــزار إل ــى قـفــص االت ـه ــام وقــال
لصديق ابنه الوحيد:
** كده برضه يا مصطفى ده اتفاق الرجالة اللي كان بيننا؟!

توابل ةديرجلا

•
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مدير مركز هارو اإلسالمي في لندن د .فايد سعيد لـ ةديرجلا:.

ندافع عن اإلسالم ونحمي أبناءنا في الغرب من الفكر المتشدد
«المسلمون مؤثرون في بريطانيا ويتم تعيين إمام للصالة بالجيش»
اختير رئيس الشؤون العلمية في مركز هارو اإلسالمي
في لندن ،د .فايد سعيد ،ضمن أبرز  500شخصية مؤثرة
في العالم لسنة  ،2018بعد تأليفه كتابا عن اإلسالم
والتعايش السلمي.
والدكتور فايد متخصص في اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية ،وهو إريتري األصل هاجر إلى بريطانيا
القاهرة – أحمد فوزي

● م ـ ـ ـ ــا و ضـ ـ ـ ـ ـ ــع ا لـ ـ ـج ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة
اإلسالمية في لندن؟
 في خير عظيم ،فنحن اليومعـ ـن ــدن ــا مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ومـ ـ ـ ــدارس
ومـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز إسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ومـ ـ ـئ ـ ــات
ال ـم ـس ــاج ــد ،وعـ ـ ــدد الـمـسـلـمـيــن
ك ـث ـي ــر ،وت ــأثـ ـي ــرن ــا فـ ــي ال ـح ـي ــاة
العامة ببريطانيا جيد ،وأتمنى
أن يــوفـقـنــا ال ـلــه تـعــالــى ونـكــون
س ـفــراء لــإســام عـبــر تعايشنا
مع اآلخرين.
● هل تواجهون أي
تضييق عليكم؟
 ف ــي الحقيقةإن كــانــت هناك
إشكالية فهي
مـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــدنـ ــا
ومـ ــن أنـفـسـنــا
نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــن ،ال م ــن
غـيــر المسلمين،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
الـبــريـطــانــي يكفل لنا

ً
ً
قبل  18عاما ،ونال الجنسية وصار مواطنا بريطانيا،
يحرص على تقديم المفاهيم الصحيحة عن اإلسالم،
وخاصة بعد أن شوهته تصرفات الجماعات المتطرفة...
"الجريدة" التقته ًأثناء زيارته األخيرة للقاهرة ،وأجرت
ً
معه حوارا صحافيا تطرق إلى حال المسلمين في
بريطانيا ...وفيما يلي التفاصيل:
جميع الـحــريــات ،وليس عندنا
أي مشاكل أو تضييق أو قلق،
ف ــإن ك ــان ه ـنــاك قـلــق فـهــو ربـمــا
يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض تـ ـص ــرف ــات
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،ل ـك ــن فـ ــي ال ـع ـمــوم
الجالية اإلسالمية بخير ،حيث
يتم تعيين إمــام للمسلمين في
ال ـج ـي ــش ال ـب ــري ـط ــان ــي وفـ ــي كــل
ال ـم ـش ــاف ــي وال ـ ـم ـ ـطـ ــارات تــوجــد
أماكن للصالة.
● ه ـ ــل ت ـ ـ ـ ــدرس الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
اإلسالمية في المدارس؟
 لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدارسالحكومية ،فالنظام العلماني
قــائــم عـلــى أن الـحـكــومــة ليست
م ـ ـ ـخـ ـ ــو لـ ـ ــة بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدر ي ـ ـ ــس أي م ــن
الديانات ،لكن بشأن ما يسمى
بــالــدراســات الــديـنـيــة ،فــاإلســام
م ـ ــؤم ـ ــن بـ ـ ـه ـ ــا ،ونـ ـ ـج ـ ــد ت ــام ـي ــذ
ال ـ ـمـ ــدارس يـ ـ ـ ــزورون ال ـم ـســاجــد
ويـتــواصـلــون مــع الــدعــاة لتعلم
مبادئ الدين.

● ما يفعله بعض المسلمين
مـ ــن ت ـ ـطـ ــرف وع ـ ـنـ ــف هـ ــل ي ــؤث ــر
عليكم؟
 ي ــؤث ــر جـ ـ ــدا .ل ــاس ــف ش ــوهصــورة اإلس ــام ،ومــن المؤسف
أن اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـب ــري ـط ــان ــي ك ــان
ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ـ ـعـ ــرف اإلس ـ ـ ــام
بسماحته ،وجميع المسلمين
ال ــذي ــن أتـ ــوا ف ــي ال ـســابــق كــانــوا
نماذج وصــورا جيدة لإلسالم،
بينما الفكر المتطرف واإلرهاب
ال يدمر سوى المسلمين ،ونحن
منذ سبتمبر نواجه إشكاليات
ً
كثيرة جدا.
● ه ــل ذلـ ــك يـ ــدل ع ـلــى خطأ
فهم عندنا ،أم يدل على كراهية
الغرب لنا؟
 م ــن ال ـس ـه ــل جـ ــدا أن نـلـقــيالـلــوم على اآلخــريــن ،لكن نحن
أي ـضــا نـجــد أن ــه ق ــد تـطـفــل على
اإلسـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــن لـ ـي ــس ل ـ ــه ب ــأه ــل،
وأص ـب ــح ال ـكــل يـفـتــي دون عـلــم،

أعالم في تاريخ اإلسالم
●

وت ـص ــدرت ف ـئــات ت ـســيء للدين
وت ـت ـح ــدث ب ــاس ـم ــه ،وال ـت ـط ــرف
موجود في كل دين ،فليس هناك
دين بريء من هذا ،يعني ال نلوم
ال ـغــرب بــه إطــاقــا ولـكــن الـغــرب
ً
جزء من المشكلة أيضا.
ً
● إذا ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال ا لـ ـج ــا لـ ـي ــات
اإلسالمية في الدول الغربية في
موقف دفاع؟
 بــال ـط ـبــع ،ن ـحــن ف ــي مــوقــفالدفاع ،وأيضا في موقف بناء،
فلدينا مؤسساتنا التي نبنيها.
● كيف يتم هذا الدفاع؟
 عبر الخطب وتعاملنا معاآلخــريــن بالحسنى ،ألن ديننا
ي ــأم ــرن ــا ب ــذل ــك ،فــال ـلــه ع ــز وجــل
يـقــول "وق ــول ــوا لـلـنــاس حسنا"،
ولـ ــم ي ـقــل "وقـ ــولـ ــوا للمسلمين
حسنا" ،وأيضا نبين للناس أن
ما يحدث ليس من اإلســام في
شيء ،فالله عز وجل يقول للنبي
(ص) "وخذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين" ،وأن ما
ي ـق ــوم ب ــه ال ـم ـت ـطــرفــون م ــن فهم
خــاطــئ لــإســام يـخــرجــون فيه
المسلمين مــن الــديــن ،وه ــذا ما
يجب أن نبينه للناس ،والجهود
ت ـب ــذل ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ويـجــب
أن نحمي أ بـنــاء المسلمين في
الـ ـغ ــرب م ــن هـ ــذا ال ـف ـهــم الـسـيــئ
لإلسالم.
● مــاذا عن دور المؤسسات
والـمــراكــز اإلسالمية فــي الغرب

ً
فايد سعيد متحدثا إلى محرر «الجريدة»
في تصحيح صورة اإلسالم؟
 األغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـظ ـ ـمـ ــى م ــنالمسلمين يـعـمـلــون عـلــى ذلــك،
وخاصة المؤسسات مثل األزهر
ال ـشــريــف ع ـبــر إرسـ ـ ــال ال ـقــوافــل
والبعثات الدينية ،ونتمنى أن
ي ـســود األزه ـ ــر اإلس ـ ــام الـسـنــي
الــوسـطــي الـمـعـتــدل المتسامح
أرج ـ ــاء ال ـم ـع ـمــورة ف ـه ــذا يــوحــد
جهود المسلمين.
● ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك تـ ـ ـع ـ ــاون بـيــن
الجاليات اإلسالمية في أوروبا؟
 مــوجــود ،لكن ليس بالقدراألمـ ـث ــل ،وال ـم ـف ـت ــرض أن تـكــون
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـظـ ـل ــة تـ ـجـ ـم ــع ج ـم ـيــع

الـ ـ ـج ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـم ــة ح ـت ــى
تتحرك في اتجاه واحد وتضع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واحـ ـ ـ ــدة وه ــدف ــا
واحدا.
● ما التحديات التي تواجه
الـجــالـيــة اإلســامـيــة بشكل عــام
في الغرب؟
 أن ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ـ ـنـ ــا أ تـ ـ ـ ــى مــنبـ ـيـ ـئ ــات ومـ ـ ـ ــوروثـ ـ ـ ــات ث ـق ــاف ـي ــة
ودي ـن ـيــة مـخـتـلـفــة ،وال ـك ــل يظن
أنـهــا جــزء مــن الــديــن ،فتجد في
المسجد الواحد جميع المذاهب
اإلسالمية ومئات اللغات ،وهذا
ي ــأخ ــذ ك ـث ـيــرا م ــن ال ــوق ــت حتى
ن ـت ـج ــان ــس ون ـ ـت ـ ـعـ ــارف وربـ ـم ــا

ٍّ
تحد يواجهنا ،لكن
هــذا أكبر
هــذا األمــر سيزول مع األجيال
التالية إذا أحسنا تربيتهم.
● م ــاذا عــن تــرجـمــة الكتب
اإلسالمية؟
 هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ــرك ـ ــة ت ــرجـ ـم ــة،ل ـك ــن ال ـت ــرج ـم ــات س ـي ـئــة ج ــدا،
ألن ال ـم ـت ــرج ــم ي ـت ــرج ــم فـهـمــه
وال ي ـتــرجــم ال ـن ــص الـصـحـيــح
للدين ،فربما لو ُوجد العلماء
األك ـف ــاء ل ـصــارت الـمـســألــة إلــى
األف ـض ــل ،لــذلــك يـجــب أن تقوم
على الترجمة مؤسسات دينية
ومتخصصون في الترجمة.

نور الدين محمود زنكي ...الملك العادل

القاهرة  -محمد أبو الجاسم

ُو ِل َد نور الدين محمود في يوم األحد
 17شــوال سنة 511هـ ـ الـمــوافــق 1118م
بحلب ،وهو االبن الثاني لعماد الدين
زنكي ،وقد نشأ في كفالة والده صاحب
حلب والموصل وغيرهما ،تعلم القرآن
والفروسية والرمي ،حكم حلب بعد وفاة
والـ ــده ،وق ــام بتوسيع إمــارتــه بشكل
ت ــدري ـج ــي ،ورث ع ــن أب ـيــه م ـشــروع
محاربة الصليبيين ،ولقب بالملك
ال ـ ـعـ ــادل ،ومـ ــن أل ـق ــاب ــه األخـ ــرى
ن ــاص ــر أم ـي ــر ال ـمــؤم ـن ـيــن ،تقي
الـمـلــوك ،ليث اإلس ــام ،كما لقب
بـنــور الــديــن الشهيد رغــم وفاته
بسبب المرض.

اعتنى نــور الــديــن بمصالح الرعية،
فــأس ـقــط م ــا ك ــان ي ــؤخ ــذ م ــن ال ـم ـكــوس،
وأع ـطــى ع ــرب ال ـبــاديــة إقـطــاعـيــات لئال
يـتـعــرضــوا لـلـحـجــاج ،وق ــام بتحصين
بالد الشام وبنى األســوار على مدنها،
وب ـنــى م ـ ــدارس ك ـث ـيــرة مـنـهــا الـعــادلـيــة
والـنــوريــة ودار الـحــديــث ،ويعتبر نور
الدين أول من بنى مدرسة للحديث ،وقام
ببناء الجامع النوري بالموصل ،وبنى
الخانات في الطرق.
كـ ــان نـ ــور ال ــدي ــن م ـح ـمــود وهـ ــو فــي
الثالثين من عمره واضح الرؤية والهدف
منذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاته ،إذ
كان عليه واجب الجهاد لتحرير األرض
من الصليبيين المعتدين ،وعلى رأسها
بيت الـمـقــدس ،وتوفير األم ــان للناس،

فتاوى عصرية

وأدرك أن االنـتـصــار عـلــى الصليبيين
ال يتحقق إال بعد جهاد طويل ومرير
حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة
تقرب كل منها يوم الحسم ،فوضع أسس
سـيــاســة مـتـكــامـلــة ت ـبــدأ بـتــوحـيــد بــاد
ً
الشام أوال ،ثم توحيد بالد الشام ومصر
التي كانت تعاني االضطرابات وفوضى
الحكم في ذلك الوقت ،ليضمن أن يحقق
الهدف وطرد الصليبيين من المنطقة.
اسـ ـتـ ـه ــل حـ ـكـ ـم ــه ب ــالـ ـقـ ـي ــام ب ـب ـعــض
الهجمات على إمارة أنطاكية الصليبية،
واس ـت ــول ــى ع ـلــى عـ ــدة قـ ــاع ف ــي شـمــال
الشام ،ثم قضى على محاولة (جوسلين
الـثــانــي) السـتـعــادة الــرهــا الـتــي فتحها
عـ ـم ــاد الـ ــديـ ــن زن ـ ـكـ ــي ،وكـ ــانـ ــت هــزي ـمــة
الصليبيين في ّ
الرها أشد من هزيمتهم

األولى ،وهزم الحملة الصليبية الثانية
في سنة 1147م بزعامة لويس السابع
وكونراد الثالث ،ثم تمكن من ضم دمشق
إلى ملكه ،ثم أرسل صالح الدين األيوبي
وأسد الدين شيركوه ،إلى مصر ،لضمها
إليه ،وبنجاح نور الدين في ضم مصر
إلى جبهة الكفاح ،يكون قد حقق الحلقة
األخيرة من حلقات الجبهة اإلسالمية
ً
تمهيدا للضربة القاضية ،وكان لدخول
مصر تحت حكم دولة نور الدين محمود
ٌّ
دوي هائل ،ال في مملكة بيت المقدس
وحــدهــا بــل فــي ال ـغــرب األوروب ـ ــي كله،
وارتفعت األصوات لبعث حملة جديدة
تعيد للصليبيين فــي ا ل ـشــام هيبتهم
وس ـل ـطــان ـهــم ،وت ــوج ــه لـمـصــر ضــربــات
قــويــة ،غـيــر أن حملتهم عـلــى مـصــر لم

تـحـقــق أه ــداف ـه ــا لـيـقـظــة ص ــاح الــديــن
في مصر.
استطاع نــور الــديــن أن يبني جبهة
ً
داخ ـل ـي ــة ق ــوي ــة م ـت ـمــاس ـكــة ،ومـجـتـمـعــا
يـســوده قيم الـعــدل وال ـم ـســاواة ،ويقوم
أسس من شرع الله ،وكانت قضيته
على
ٍ
األولى تحرير ديار المسلمين من دنس
الفرنجة المحتلين ألراضي المسلمين،
وكـ ــان يـ ــردد ع ـلــى م ـســامــع المحيطين
ب ــه" :إن ــي ألسـتـحــي م ــن ال ـلــه تـعــالــى أن
ً
مبتسما والمسلمون محاصرون
يراني
بالفرنج".

اإلسالم ال يتعارض مع اإلتيكيت

الـســؤال :هل اإلســام يحثنا على تعلم فن
االتيكيت؟
المفتي :مفتي الــديــار المصرية د .شوقي
عالم.
الفتوى :من جوانب العظمة ُّ
والس ُم ِّو والرقي
في هذا الدين :اآلداب والتعاليم الراقية التي
َّ
هــذب النبي صلى الله عليه وآلــه وسلم بها
سلوك األف ــراد فــي مظاهر حياتهم اليومية؛
فقد جاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
محاسن الخصال،
األخالق وكمال
مكارم
بتمام َّ
ْ َُ
َْ ْ َ
وقال"ِ :إن َما ُب ِعث ُت ِلت ِّم َم َص ِال َح الخل ِق".
وكـ ــان م ــن مـظــاهــر ذل ــك أن وض ــع اإلس ــام
قواعد وإرشادات آلداب اللياقة العامة ،والذوق
الـ ـع ــام ،وهـ ــو م ــا ي ـط ـلــق ع ـل ـيــه ف ــن االتـيـكـيــت
( ،Etiquetteأي فن التعامل مع الناس ومع
األشياء.
وم ــع أن بـعــض آداب ال ـ ــذوق وال ـل ـيــاقــة قد
تختلف باختالف األع ـ ُـراف والتقاليد ،إال أن
ُ
اإلسـ ــام قــد وض ــع لـهــا أط ـ ـ ًـرا وق ــواع ــد عــامــة،

بـ َّـي ـن ـت ـهــا ال ـس ـن ــة ال ـن ـب ــوي ــة ال ـش ــري ـف ــة وس ــاق
ِّ
المحدثون أحاديثها في دواوين السنة تحت
أب ــواب "األدب" ،ومـنـهــم مــن أف ــرد ألحاديثها
مصنفات مستقلة َّ
سم ْوها كتب "األدب"؛ كما
صنع اإلمام أبوبكر بن أبي شيبة [ت237هـ]،
واإلمام البخاري [ت256هِّـ] في كتابيهما في
"األدب" ،وكما صنع مصنفو كتب الشمائل،
وكتب مكارم األخالق ،وكتب تهذيب النفوس،
وغيرها.
ك ـمــا ُع ـ ِـن ـ َـي ع ـل ـمــاء الـمـسـلـمـيــن وفـقـهــاؤهــم
بتفصيالت هذه اآلداب ،وبيان ما يتعلق منها
باألعراف والتقاليد فيختلف باختالفها ،وما
هو من اآلداب المشتركة بين عموم الثقافات
ومختلف التقاليد والبيئات ،وأف ــردوا لذلك
ال ـت ـصــان ـيــف ف ــي األخـ ـ ــاق واآلداب؛ كـكـتــاب
"ت ـه ــذي ــب األخـ ـ ــاق وت ـط ـه ـيــر األعـ ـ ـ ــراق" ألبــي
عـلــي بــن مسكويه [ت421ه ـ ـ ــ] ،و"أدب الدنيا
والدين" لإلمام الماوردي الشافعي [ت450هـ]،
و"م ــداواة النفوس وتهذيب األخ ــاق" لإلمام
ابن حزم الظاهري [ت456ه ــ] ،و"الذريعة إلى

مكارم الشريعة" للعالمة الراغب األصفهاني
[ت502هـ] ،و"إحياء علوم الدين" لحجة اإلسالم
الغزالي [ت505هـ ــ] ،و"فـصــول اآلداب ومكارم
األخـ ــاق ال ـم ـشــروعــة" لــإمــام أب ــي ال ــوف ــاء بن
َع ِقيل الحنبلي [ت513هـ] ،و"اآلداب الشرعية"
للعالمة ابن مفلح الحنبلي [ت763هـ] ،و"بريقة
محمودية في شرح طريقة محمدية" للعالمة
أب ــي سـعـيــد ال ـخــادمــي الـحـنـفــي [ت1156ه ـ ـ ــ]،
و"غذاء األلباب" للعالمة السفاريني الحنبلي
[ت1188ه ــ] الذي شرح فيه "منظومة اآلداب"
لـ ــإمـ ــام م ـح ـم ــد بـ ــن ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــوي ال ـح ـن ـب ـلــي
[ت699هـ] ،وغيرها كثير.
ون ـ ـ ــص الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء عـ ـل ــى أن م ـ ــن ال ـص ـف ــات
المذمومة عند األك ــل :التكلم فــي حــال مضغ
الـطـعــام ،وإح ــداث صــوت ألشــداقــه وفمه عند
المضغ والبلع ،وعـ ُّـدوا ِّذلك من العيوب التي
َ
يـنـبـغــي ع ـلــى اآلكـ ــل تـ َـوق ـي ـهــا وال ـب ـعــد َ عـنـهــا،
ً
ً
ُ
َّ
ـوا األول ُ"مـ َـبـ ْـعـ ِـبــعــا" ،والـثــانـ َـي "مــفـ ْـرقــعــا"
و َسـ َّـمـ ً
و"رشافا.
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صحتنا

الفصام ...العلماء يكتشفون أنواع الخاليا المذنبة
ً
ً
من الصعب دراسة تفاصيل الفصام البيولوجية ،بما أن مئات الجينات تؤدي دورا فيه .لكن العلماء حددوا أخيرا
بعض أنواع الخاليا وراء هذا المرض.
يذكر الفريق الدولي ،بقيادة باحثين من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة كاروالينا الشمالية في منطقة
تشابيل هيل ،أن عملهم قد ّ
يسهل تصميم تجارب تقود إلى عالجات جديدة ًمحسنة للفصام.
ُ
يمكننا العثور على تفاصيل هذا التعاون المهم في تقرير علمي نشر أخيرا في مجلة «علم جينات الطبيعة».

عوامل عدة
ً
تؤدي دورا في
هذا المرض من
بينها المشاكل
عند الوالدة
أو التعرض
لفيروسات

ال ـف ـص ــام م ـ ــرض ع ـق ـلــي ط ــوي ــل األم ــد
حاد وموهن يصيب أكثر من  21مليون
إنسان حول العالم .يعوق أنماط سلوك
وخصائص بشرية يعتبرها كثيرون ممن
ال يعانونه بديهية ،كــاإلدراك ،والتفكير،
واللغة ،والمشاعر ،وامتالك «اإلحساس
بالذات».
تشمل أعــراضــه الشائعة الهلوسات،
ً
الـتــي يسمع فيها الـمــريــض أص ــوات ــا أو
ً
«ي ــرى أم ـ ــورا» يــؤكــد اآلخ ـ ــرون أن ـهــا غير
موجودة ،واألوهام ،أي التمسك بمعتقدات
خاطئة.
ال شك في أن العالجات الطبية والدعم
ً
النفسي فــاعــان .لكن المضي قــدمــا في
الحياة مع عبء مرض موهن مماثل
يـصـعــب عـلــى ال ـمــريــض ،رغــم
هذه المساعدة ،اكتساب أي
م ــؤه ــات ،وال ـح ـف ــاظ على
وظـ ـيـ ـف ــة ،والـ ـعـ ـي ــش ح ـي ــاة
مثمرة.
ينز هيرلنغ-ليفلر ،باحث
بــارز شــارك في إعــداد تقرير
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ح ــول
الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــام ،وبـ ـ ــروف ـ ـ ـسـ ـ ــور
م ـس ــاع ــد وق ــائ ــد مـجـمــوعــة
بحث في قسم علم األحياء
ال ـك ـي ـمــاويــة ال ـط ـب ـيــة وعـلــم
الفيزياء الحيوية في معهد
كــارولـيـنـسـكــا .يــوضــح في
ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن« :م ـ ــع ن ـتــائــج
الدراسة ،نمنح المجتمع
الـعـلـمــي فــرصــة لتركيز
جـ ـ ـه ـ ــوده حـ ـي ــث ي ـم ـك ـنــه
جني الفوائد القصوى».

أدوات جديدة
ً
تـبـيــن أن م ــن ال ـص ـعــب ج ــدا
تحديد أسباب الفصام .يعتقد
الـعـلـمــاء أن ع ــوام ــل ع ــدة ت ــؤدي
ً
دورا في هذا المرض ،من بينها
التفاعل بين الجينات والبيئة،
ً
ال ـت ــي ت ـش ـمــل م ـث ــا م ـشــاكــل عـنــد
الوالدة أو التعرض لفيروسات.

ً
ً
حقق الباحثون تقدما كبيرا في تحديد
الـعــوامــل الجينية ،إذا أخــذنــا فــي االعتبار
م ـئــات الـجـيـنــات ال ـتــي ربـطـتـهــا ال ــدراس ــات
اليوم بالفصام.
ولكن لما كــان لكل جينة تأثير بسيط،
فصعب على العلماء تحديد الجينات التي
يجب أن يركزوا عليها في تجاربهم البحثية
وتطويرهم العالجات.
صبت الدراسة الجديدة اهتمامها على
كيفية ارتـبــاط أن ــواع الـخــايــا ،الـتــي يمكن
تـصـنـيـفـهــا وف ــق خ ــرائ ــط ال ـج ـي ـنــات ،بـهــذا
الـ ـم ــرض .وصـ ـ ــارت مـ ـج ــاالت ال ـب ـحــث هــذه
ُ
ممكنة اليوم بفضل أداة جديدة تدعى {علم
نواسخ الخلية الواحدة}.
ّ
يبدل علم نواسخ الخلية الواحدة ،وفق
الباحثين{ ،فهمنا لعلم األحياء} بالسماح
ً
للعلماء بتحديد كميا مستويات التعبير
الجيني في الخاليا المنفردة.

خرائط التعبير الجيني
في الــدراســة الجديدة ،ابتكر الباحثون
خرائط التعبير الجيني لكل نوع من الخاليا
في الدماغ وقارنوها مع الئحة مفصلة تضم
مئات الجينات المرتبطة بالفصام.
ساعدهم هذا في اكتشاف أنواع الخاليا
المحددة التي يكون لها المساهمة الكبرى
ً
على األرجح في هذا االضطراب ،فضال عن
ً
األنواع األقل تأثيرا.
يذكر معدو تقرير الدراسة{ :اكتشفنا أن
نتائج الجينوم المتغيرة الشائعة وردت
بــان ـت ـظــام ف ــي خ ــرائ ــط ال ـخ ــاي ــا ال ـهــرم ـيــة،
خاليا العمود الفقري العصبية المتوسطة،
وبعض أنواع الخاليا العصبية المتوسطة،
إال أنـهــا قـلـمــا ظـهــرت فــي خــرائــط الـخــايــا
الجنينية ،والسلفية ،والدبقية}.
ً
الحظ الباحثون أيضا أن أنواع الخاليا
المساهمة ترتبط ببنى وأجزاء معينة في
الدماغ وقد تمارس تأثيرات {مختلفة}.
يضيف معدو تقرير الدراسة{ :لم يتداخل
الخطر الجيني المرتبط بخاليا العمود
ال ـف ـق ــري الـعـصـبـيــة ال ـم ـتــوس ـطــة م ــع خطر
الخاليا الهرمية المرتبطة بالغلوتامات
والخاليا العصبية المتوسطة ،ما يشير إلى

أدوية منفصلة
ً
أن ألنواع الخاليا المختلفة أدوارا مختلفة
ً
بيولوجيا في الفصام}.
ويؤكد هذا الفريق أن هذه االكتشافات
ّ
قد تشكل {خــارطــة طريق} لبلوغ عالجات
جديدة.

يوضح باتريك سوليفان ،باحث بارز شارك في وضع
تقرير الدراسة وبرفسور متخصص في قسم علم األوبئة
الطبي وعلم اإلحصاءات البيولوجية في معهد كارولينسكا
وفي قسم علم الجينات وعلم النفس في جامعة كاروالينا
الشمالية{ :ينشأ اآلن السؤال :هل ترتبط أنواع خاليا الدماغ
هذه بخصائص الفصام السريرية؟}.
ً
يسهم هذا السؤال ،مثال ،في تحديد ما إذا كان رد الفعل
ّ
تجاه العالج يسوء إذا تعطل نوع معين من الخاليا .كذلك
قد يؤدي تعطل نوع آخر من الخاليا إلى تأثيرات جانبية
طويلة األمد ،مثل االضطرابات المعرفية.
ً
يتابع الـبــروفـســور سوليفان مــوضـحــا{ :سيكون لهذا

تداعيات مهمة على تطوير عالجات جديدة .على سبيل
المثال ،قد تنشأ الحاجة إلى أدوية منفصلة لكل نوع من
أنواع الخاليا المعنية}.
ً
يعتقد الـبــاحـثــون أي ـضــا أن ـهــم ،بـفـضــل أدوات جــديــدة
مثل علم نواسخ الخلية الواحدة ،يتوقعون التوصل إلى
إنجازات في فهم التفاصيل الحيوية لحاالت معقدة أخرى،
مثل الكآبة الحادة ،والتوحد ،واضطرابات األكل.
يـخـتــم ال ـبــروف ـســور هـيــرلـنــغ-لـيـفـلــر{ :ي ـســم ه ــذا مرحلة
مفصلية في كيفية استخدامنا الدراسات الجينية الكبيرة
لنفهم طبيعة المرض الحيوية}.

أدوية فاعلة جديدة لتخفيض مستوى الكولسترول
ً
بالنسبة إلى األشخاص األكثر عرضة للخطر ،قد تمنع مثبطات  PCSK9إصابتهم بنوبات قلبية وتنقذ حياتهم .لكن ال يزال الحصول على هذه األدوية المكلفة صعبا.
منذ ثالث سنوات ،صادقت {إدارة الغذاء والدواء}
على دوائين لتخفيض مستويات الكولسترول السيئ
بنسبة تفوق الخمسين في المئة .ينتمي الــدواء ان،
أليروكوماب (برالونت) وإيفولوكوماب (ريباثا) ،إلى
فئة جديدة من األدويــة المعروفة بمثبطات .PCSK9
ُيعطى النوعان على شكل حقنة ذاتية مرة أو مرتين
في الشهر.
ي ـس ـت ـهــدف هـ ــذا ال ـش ـكــل م ــن األدوي ـ ـ ــة األش ـخ ــاص
الذين يسجلون مستويات مرتفعة من الكولسترول
رغ ــم ت ـعــديــل أس ـل ــوب حـيــاتـهــم (ع ــن ط ــري ــق الـحـمـيــة
الغذائية وممارسة الرياضة) وأخــذ أعلى جرعة من
أدويــة الستاتين الفاعلة أو أدويــة أخــرى لتخفيض
الكولسترول .في آخر سنتين ،كشفت نتائج دراستين
واسعتين أن مثبطات  PCSK9نجحت في تخفيض
خطر اإلصابة بمشاكل مرتبطة بالقلب ،مثل النوبات
الـقـلـبـيــة وال ـج ـل ـطــات الــدمــاغ ـيــة،
بنسبة .%15
يـ ـ ـق ـ ــول طـ ـبـ ـي ــب ال ـق ـل ــب
كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــوفـ ــر كـ ـ ــانـ ـ ــون،
أسـ ـ ـت ـ ــاذ ط ـ ــب ف ـ ــي ك ـل ـيــة
الـطــب الـتــابـعــة لجامعة
هـ ــارفـ ــارد{ :نـ ـع ــرف اآلن
أن هذه الفئة من األدوية

ُ ّ
تـمـنــع ال ـح ــوادث الـقـلـبـيــة ،حـتــى أن ـهــا تـخــفــض خطر
ً
الوفاة في بعض الظروف} .اعتبر كانون أيضا نتائج
دراسة حديثة عن دواء أليروكوماب ({تجربة نتائج
ً
أوديسي}) واعدة جدا.

تراجع حاالت الوفاة
ُ
راقب الباحثون نحو  19ألف شخص كانوا أصيبوا
ً
حديثا بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية غير مستقرة
(تفاقم ألم الصدر في أوقات الراحة لدرجة أن يحتاج
ً
المريض إلى دخول المستشفى) وكانوا يأخذون أصال
أعلى جرعات من أدويــة الستاتين .أخذ المشاركون
ً
دواء أليروكوماب أو ً
دواء وهميا طوال ثالث سنوات
ً
تقريبا .بالنسبة إلى األشخاص الذين بلغ مستوى
الـكــولـسـتــرول الـسـيــئ لــديـهــم فــي ال ـبــدايــة  100مـلــغ/
ً
ديـسـلـيـتــرا وم ــا ف ــوق ،أس ـهــم دواء أل ـيــروكـ ًـومــاب في
تخفيض خطر الوفاة بنسبة  %29مقارنة بمفعول
الدواء الوهميُ .ي ّ
شجع األطباء الناجين من النوبات
القلبية على تخفيض مستوى الكولسترول السيئ
لديهم إلــى معدل  70ملغ/ديسليتر أو أقــل .فــي هذه
الــدراســة ،ت ــراوح متوسط الكولسترول السيئ لدى
األفــراد الذين أخــذوا دواء أليروكوماب بين  40و50
ً
ملغ/ديسليترا.

دواء باهظ الثمن

ال يــزال ارتـفــاع كلفة هــذه األدوي ــة الفاعلة يـحـ ّـد من
اسـتـعـمــالـهــا حـتــى اآلن .يـبـلــغ سـعــر الـجـمـلــة الـخــاص
بــإمــدادات واح ــد مــن الــدوائـيــن نحو  14500دوالر في
السنة ،مع أن مديري الصيدليات (أي الشركات الوسيطة
ـاوض ب ـشــأن األس ـع ــار م ــع ش ــرك ــات تصنيع
ال ـتــي ت ـت ـفـ ً
األدوي ـ ــة ن ـيــابــة عــن أربـ ــاب الـعـمــل وش ــرك ــات الـتــأمـيــن)
يــدفـعــون كلفة أق ــل بنسبة  .%30الح ـتــواء التكاليف،
تطلب هذه الشركات من األطباء أن ُيحددوا المريض
ً
ً
ال ــذي يـكــون مــرشـحــا مناسبا ألخــذ مثبطات .PCSK9
ً
تـشـمــل ه ــذه الـفـئــة األش ـخ ــاص الــذيــن يـحـمـلــون شـكــا
ً
مــوروثــا من ارتـفــاع الكولسترول (أي فــرط كولسترول
الدم العائلي) وجميع المصابين بمرض قلبي مرتبط
ً
بتصلب الشرايين تزامنا مع تسجيل مستوى كولسترول
ً
سيئ بمعدل  70ملغ/ديسليترا رغم أخذ جرعات كبيرة
من أدوية ستاتين مختلفة.
يوضح كانون{ :إذا واجه الشخص مشكلة بسبب
أخــذ أدوي ــة الستاتين فــي الـمــاضــي ،يجب أن نذكر
الجرعة التي كان يتلقاها وتواريخ أخذها ورد فعل
المريض على دوائين من نوع ستاتين على األقل أو
ً
حتى ثالثة أدويــة مختلفة أحيانا} .يجب أن يكون

الكمية الكافية من الفيتامين  Dتحميك من بعض السرطانات
يرتبط تراجع معدل الفيتامين  Dفي الدم بارتفاع خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان،
ُ
حسبما تشير دراسة نشرت في مجلة  BMJعلى شبكة اإلنترنت .لكن أخذ المزيد من هذا
الفيتامين لرفع معدالته التي ُتعتبر طبيعية ّ
يقدم ،على ما يبدو ،المزيد من الحماية.
تـصـنــع ال ـب ـشــرة الـفـيـتــامـيــن  Dعند
تعرضها لنور الشمس .كذلك يمكننا
الـحـصــول عليه مــن األطـعـمــة المدعمة
ً
كحبوب الـفـطــور والـحـلـيــب ،فـضــا عن
ال ـم ـك ـمــات ال ـغــذائ ـيــة .ح ـلــل الـبــاحـثــون
بـيــانــات مــن دراس ــة استباقية أجــراهــا
مركز الصحة العامة في اليابان وشملت
ً
 33736شخصا تتراوح أعمارهم بين 40
و 69سنة .قـ ّـدم المشاركون عينات من
دمهم ُ
ووزعوا على أربع مجموعات وفق
معدالت الفيتامين  Dاألدنى إلى األعلى.
تتبعت ال ــدراس ــة حالتهم ط ــوال 16
سنة كمعدلُ ،
فسجلت خالل هذه المدة
 3301حــالــة جــديــدة مــن الـســرطــان بين
المشاركين.

نتائج
ب ـعــد ت ـعــديــل ال ـن ـتــائــج وفـ ــق عــوامــل

خـطــر ع ــدة مــن ال ـم ـعــروف أن ـهــا ترتبط
بالسرطان ،كالسن ،وال ــوزن ،والنشاط
الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي ،وال ـ ـتـ ــدخ ـ ـيـ ــن ،وال ـ ـعـ ــوامـ ــل
الغذائية ،اكتشف الباحثون أن معدالت
الفيتامين  Dالعالية ارتبطت بتراجع
نـسـبــي ف ــي خـطــر ال ـســرطــان بـلــغ %20
بين الــرًجــال والـنـســاء على حــد ســواء،
م ـق ــارن ــة ب ـم ـعــدالتــه ال ـم ـتــدن ـيــة .وتـبـيــن
ً
أيضا أن معدالته األعلى ّ
تقدم الفائدة
ً
األكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا ف ــي ال ـح ــد م ــن خـطــر
ً
سرطان الكبد ،خصوصا بين الرجال.
لكن الباحثين لم يتوصلوا إلى أي رابط
بين معدالت الفيتامين  Dالعالية وبين
سرطان البروستات أو الرئة.

تفسير
ً
ال ي ـع ــرف ال ـب ــاح ـث ــون ي ـق ـي ـنــا كيفية
خفض هذا الفيتامين خطر السرطان،

إال أن عــوامــل ع ــدة تـفـســر ه ــذا الــرابــط.
ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،أظـ ـه ــرت أب ـحــاث
سابقة أن للفيتامين  Dفوائد مضادة
لاللتهاب وأنه قد يعوق مسارات الخاليا
السرطانية .كذلك يمضي َمــن يميلون
ً
إلـ ــى اتـ ـب ــاع ن ـمــط ح ـي ــاة ص ـحــي غــال ـبــا
فـتــرات أط ــول فــي ال ـخــارج ،مــا يجعلهم
أكثر عرضة لنور الشمس الذي تحتاج

إل ـي ــه ال ـب ـشــرة لـتـنـتــج ه ــذا الـفـيـتــامـيــن.
ً
أش ــار الـبــاحـثــون أي ـضــا إل ــى أن ثمة
ً
سقفا على األرجح لتأثير الفيتامين D
المضاد للسرطان ،وأن زيادة معدالته
ً
في الدم إلى أعلى من  20نانوغراما في
ً
المليلتر (المقدار ا لــذي ُيعتبر مالئما
ً
لصحة العظم وصحة اإلنسان عموما)
قد ال تحمل فوائد إضافية.

ج ـ ّـرب إضــافــة دواء إيزيتيميب (زيـتـيــا) لتخفيض
ً
الكولسترول أيضا.
أعادت نتائج تجربة {أوديسي} تأكيد أهمية تخفيض
مستوى الكولسترول السيئ لالحتماء من النوبات القلبية
المتكررة .إنها معلومات مهمة لتذكير األشخاص الذين
يسجلون مستويات مقلقة من الكولسترول السيئ من
دون أن يصابوا بنوبات قلبية بضرورة التنبه إلى معدل
الكولسترول في جسمهم.

إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئة الصغيرة من األشخاص
ُ َ
ويـعــتـبــرون مرشحين مناسبين
األكـثــر عرضة للخطر
ُ
ً
ً
ألخــذ مثبطات  ،PCSK9يمكنك أن تـحـ ِـدث فرقا حقيقيا
عبر استباق المشكلة .يقول كانون{ :اكتشفنا أن المريض
ً
الــذي يتفاوض مباشرة مع مديري الصيدليات لتلقي
ال ـعــاج ينجح أكـثــر مـمــا يفعل حـيــن يتكل عـلــى تقييم
الطبيب وحده}.

التصوير بالرنين المغناطيسي
يحد من خزعات البروستات
الخزعة وحدها تستطيع
أن تــؤكــد اإلص ــاب ــة بسرطان
ال ـب ــروس ـت ــات .إال أن دراس ــة
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
استعمال التصوير بالرنين
ال ـم ـغ ـنــاط ـي ـســي ي ـس ــاع ــد فــي
تـ ـح ــدي ــد ب ـش ـك ــل أفـ ـض ــل َم ــن
يـجــب أن يـخـضـعــوا لعملية
أخذ خزعة َ
ومن ال يحتاجون
إليها.
ُ
ضمت الدراسة ،التي نشرت
فــي مجلة JAMA Oncology
ً
عـ ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت 651 ،رجـ ــا
خضعوا لفحوص دم والفحص
الشرجي باإلصبع بغية تحديد
مــا إذا كــانــوا يـعــانــون ســرطــان
ب ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــات .خ ـ ـضـ ــع ه ـ ـ ــؤالء
ً
جميعا لثالث عمليات :تصوير
بالرنين المغناطيسي ،وخزعة
ّ
موجهة بالتخطيط بالموجات
فوق الصوتية عبر المستقيم،
وخ ــزع ــة م ــوج ـه ــة بــال ـت ـصــويــر

ب ـ ــال ـ ــرن ـ ـي ـ ــن الـ ـمـ ـغـ ـن ــاطـ ـيـ ـس ــي
وال ـت ـخ ـط ـيــط بــال ـمــوجــات فــوق
الصوتية عبر المستقيم على
حد سواء.
ت ـب ـي ــن ب ـع ــد ذل ـ ــك أن 289
من الــرجــال يعانون سرطان
ً
ب ــروس ـت ــات بـ ـ ــارزا ي ـسـ ّـجــل 7
درج ــات أو أعـلــى عـلــى نظام
غليسون .الحظ الباحثون أن
استخدام التصوير بالرنين
المغناطيسي بغية تحديد

الحاجة إلى خزعة يسهم في
ت ـف ــادي  %83م ــن ال ـخــزعــات
م ــع ال ـت ــوص ــل رغـ ــم ذلـ ــك إلــى
تـ ـح ــد ي ــد  %98م ـ ــن ح ـ ــاالت
ً
ال ـســرطــان الـمـهـمــة ســريــريــا.
لــذلــك شـ ـ ّـدد ال ـبــاح ـثــون على
ً
أن الخضوع أوال للتصوير
بالرنين المغناطيسي يساعد
الرجال في اتخاذ القرار بشأن
مــا إذا كــانــوا يحتاجون إلى
خزعة أو ال.

توابل ةديرجلا
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كاديالك  CT6الجديدة...

فخامة تتحدث

أقوى محركاتها  6سلندرات Twin Turbo
بقوة  400حصان بسعة  3.0لترات
يوسف العبدالله

لم يكن أمام صاحبة الفخامة ً األميركية
كاديالك  CT6الجديدة كليا إال أن تنطق
بلسان الجمال والهيبة ،بعد خروجها
بمواصفات حصرية وغير مسبوقة في عالم
السيارات ،أبرزها تزويد قائد المركبة بخمسة
برامج متنوعة ،وأنظمة صوت فائقة الدقة،
وتطعيمها بأنظمة حماية حساسة...
و"الجريدة" اختارتها اليوم للحديث
عنها في صفحتها األسبوعية المخصصة
للسيارات ،بعد تجربة قيادتها ،بدعوة خاصة
من شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده
للسيارات ،الوكيل الحصري لعالمة كاديالك
في البالد.
ب ـ ـف ـ ـخـ ــامـ ــة تـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ،خـ ــرجـ ــت
األسـطــورة األميركية  CT6الجديدة
ً
ً
كـلـيــا ،بـعــد انـضـمــامـهــا م ــؤخ ــرا إلــى
أسـ ـط ــول ك ـ ــادي ـ ــاك ،ب ـل ـغــة مـخـتـلـفــة
يصعب شرحها ألصـحــاب األذواق
الـ ـع ــاب ــرة ،مـلـيـئــة ب ـل ـه ـجــات األن ــاق ــة
وال ـ ــرف ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـ ــام ـ ــح ال ـف ـخ ــام ــة
واالم ـت ـيــاز ،كـمــا ج ــاءت غنية بباقة
واسعة من التطبيقات التكنولوجية
الـتــي تـثــري تجربة الـقـيــادة ،إضافة
إلــى مــا تقدمه مــن لمسات الفخامة
فــي تصميمها ومكوناتها ،وكذلك
االهتمام الكبير باألداء واالنسيابية
أكثر مما قد تــراه في سيارة فاخرة
كبيرة الحجم.
وتستحق  CT6الجديدة بجدارة،
مع ما تقدمه من مواصفات ومزايا،
أن تحصل على مكانتها الجديدة،
كـسـيــارة فـخـمــة مــن ال ــدرج ــة األول ــى
لفئة سيارات السيدان ،بعد تزويدها
بــأفـخــم وأج ــود ال ـمــواد فــي تصميم
وت ـج ـه ـيــز م ـق ـصــورت ـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة،
وتــوظ ـيــف أع ـلــى مـعــايـيــر الصناعة
لتقديم تـجــربــة أداء وق ـيــادة رفيعة

(تصوير نوفل إبراهيم)

ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،كـ ـم ــا ت ـب ـن ــي ت ـفــوق ـهــا
وريـ ـ ــادت ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة م ـ ـحـ ــاور
أساسية هي :االنسيابية ،والتواصل،
والرفاهية ،وما تمثل هذه األسس من
دالالت لالبتكار والتميز.

ألمنيوم أوميغا
وجـ ــاءت ك ــادي ــاك  CT6الـجــديــدة
ً
كليا بقاعدة "أوميغا" مكونة من 13
ً
عنصرا مــن ألمنيوم عالي الضغط
فـ ــي ال ـه ـي ـك ــل ،ل ـي ـص ـبــح أكـ ـث ــر خـفــة
وصــابــة ،مما يتيح لـكــاديــاك CT6
أن تكون السيارة األكثر هدوءا التي
تم إنتاجها.
وللمحرك وقـفــة ،فقد زودت CT6
الجديدة بمحرك تيربو مزدوج سعة
ً
 3.0لترات جديد كليا من كاديالك،
ّ
يــولــد قــوة تقدر ب ــ 400حصان (298
 )kwو 400باوند -قدم ( 543نيوتن
متر) من عزم الدوران ،ما يجعله أحد
محركات  V6األقــوى في هــذه الفئة،
ً
بمعدل  133حصانا ( )kw 99لكل لتر،

فضال عن تزويدها بمحرك جديد V6
ً
بسعة  3.6لترات وتزويدهما جميعا
بناقل حــركــة أوتــومــاتـيـكــي بثماني
سرعات.
وتـ ــأتـ ــي  CT6ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـن ـظــام
التثبيت األوتوماتيكي ،وهي ميزة
يمكن تفعيلها من قبل السائق لتمنع
تحرك السيارة باتجاه األمام /الخلف،
عندما يبعد السائق قدمه عن الفرامل.
ويـســاهــم الـنـظــام فــي تقليل إجـهــاد
السائق عند ظروف القيادة المزدحمة
التي تتضمن توقفات متكررة ،كما
يـ ـط ـ ّـور ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـس ـي ــارة على
المنحدرات.

وزن أخف
إن ال ـ ـ ــوزن ال ـخ ـف ـيــف ،وال ـصــابــة
الـعــالـيــة ،والتصميم الـمـبــدع تشكل
أس ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق لـ ـ ـك ـ ــادي ـ ــاك CT6
ف ــي ف ـئ ـت ـهــا ،وتـمـنـحـهــا ال ـم ــزي ــد من
ال ــرش ــاق ــة ،م ــع وج ـ ــود ن ـظ ــام ق ـيــادة
بالعجالت األرب ــع ،والقيادة بالدفع
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــي ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـت ـح ـك ــم

المغناطيسي أث ـنــاء ال ـق ـيــادة ،وهــي
جميعها تعود لتكنولوجيا صناعة
الشاسيه النشط.
كما يعمل الشاسيه على موازنة
االستجابات بين العجالت وضمان
توافقها ،ففي المقدمة يتم استخدام
األلـمـنـيــوم الخفيف ال ــوزن والعالي
ا ل ـصــا بــة بشعبة أذرع تتحكم في
آلية التعليق ،بينما في الخلف يكون
التعليق المستقل من خمس شعب
تـتــوازن بمرونة ،مــن خــال وصــات
ك ــروي ــة صـغـيــرة وروابـ ـ ــط مـتــداخـلــة
ً
تضمن تحكما فائق السرعة ،القوة
والدقة.
إن الـ ـقـ ـي ــادة ب ـج ـم ـيــع ال ـع ـج ــات
نظام يتم تنشيطه عند حاجة قائد
ً
ال ـس ـيــارة ،كـمــا أن ــه يعتبر ج ــزءا من
نظام الشاسيه النشيط ،ليعزز ثبات
وتحكم الـسـيــارة فــي جميع ظــروف
الطقس والطريق ،ويأتي بتصميم
م ـ ــدم ـ ــج وخ ـ ـف ـ ـيـ ــف وع ـ ـل ـ ـبـ ــة ت ـغ ـي ـيــر
السرعات بوضعيتين ،ليزيد كذلك
تــوفـيــر ال ــوق ــود أك ـثــر مــن الـسـيــارات
التقليدية الـتــي لـهــا ع ــزم ثــابــت .إن

ال ـق ـي ــادة بـجـمـيــع ال ـع ـج ــات تقنية
أســاسـيــة فــي جميع مــوديــات CT6
بمحرك  6سلندرات.

تصميم مختلف
توازن مذهل هو ما تقدمه كاديالك
 CT6بين مقدمتها التي تمتد على
غطاء المحرك نحو سقف السيارة
ً
ً
بـتـصـمـيــم ي ـج ـع ـلــه فـ ــريـ ــدا وم ـم ـي ــزا
ً
ل ـه ــذه ال ـس ـي ــارة ،مـ ـع ــززا حـضــورهــا
وشخصيتها الموسومة بالرشاقة،
ً
والمتميزة أيضا بخفة وزنها.
وصممت كــاديــاك الجديدة لمن
لــديـهــم شـغــف الـتـمـيــز ،فـهــي سـيــارة
ً
م ـن ـخ ـف ـض ــة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا وانـ ـسـ ـي ــابـ ـي ــة
بــرشــاقـتـهــا ،مـمــا يجعلها ال ـصــورة
الحقيقية لما يحبه عشاق السيارات
العالية األداء في فئة السيدان ،فضال
ع ــن ان م ــا يـجـعـلـهــا بــال ـغــة الـتـمـيــز
ً
أيـضــا تلك الحرفية العالية والدقة
المذهلة في تصميمها وهندستها،
فـقــد حــرصــت ال ـس ـيــارة عـلــى تقديم
مـقـصــورة داخـلـيــة فــي غــايــة األنــاقــة

أنظمة حديثة
• كاميرا قياسية هي األولى من نوعها
لتصوير أمام وخلف السيارة ،بحيث
تكشف محيط ال ـس ـيــارة  360درجــة
أث ـنــاء ال ـق ـيــادة ،مــع تسجيل إذا كــان
ّ ً
مفعال.
نظام األمان
• نظام الرؤية الليلية المعزز.
• م ــرآة الـكــامـيــرا الـخـلـفـيــة ،الـتــي تعد
أول استخدام لتكنولوجيا الرؤية
الكاملة في قطاع صناعة السيارات،
تـمــزج تكنولوجيا الكاميرا بمرآة
ال ــرؤي ــة ال ـخ ـل ـف ـيــة داخ ـ ــل ال ـس ـي ــارة،
لـ ـ ـع ـ ــرض رؤي ـ ـ ـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ل ـل ـج ـهــة
الخلفية من السيارة بدون أي عوائق

وبتكبير للرؤية حتى  200في المئة.
• نـ ـظ ــام ج ــدي ــد ومـ ـتـ ـط ــور ل ــدع ــم رك ــن
السيارة يتضمن فرملة أوتوماتيكية
أثناء الركن األوتوماتيكي للسيارة.
• تكنولوجيا اإلنذار من خطر االصطدام
بالمشاة من خالل أنظمة استشعار
وفرملة آلية لتجنب االصطدام.
• واجـ ـه ــة عـ ــرض ك ـب ـي ــرة ق ـي ــاس 10.2
إنشات خاصة بنظام  ،CUEمع شاشة
عالية الدقة قياس  720 × 1280تعمل
بــال ـل ـمــس .ن ـظ ــام ال ـش ـحــن الــاسـلـكــي
للموبايل وانترنت OnStar 4G LTE
مع واي فاي.

تجربة ةديرجلا.

والرحابة .وتظهر مالمح األناقة في
المواد وملمسها وطريقة تصميمها
وفخامة موادها واإلبداع في تقديمها
كقطع فنية منحوتة بشغف ،لتكون
خ ـيــر س ـف ـيــر ل ـعــام ـت ـهــا ال ـت ـجــاريــة.
وتـ ـ ــوظـ ـ ــف ك ـ ـ ــادي ـ ـ ــاك  CT6أحـ ـ ــدث
تطبيقات التكنولوجيا لتوفر لركاب
ال ـس ـي ــارة أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ال ــراح ــة
والتواصل واألمان.
ً
ويمكن القول حقا إنه لم يحدث من
قبل هذا التناغم والتعاون االحترافي
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وبـ ـ ـي ـ ــن ت ــوظ ـي ــف
التكنولوجيا ،لتكون كــاديــاك CT6
التعبير األقــوى عن خطوة كاديالك
الـقــادمــة لــاسـتـمــرار بـثــورتـهــا نحو
الـتـطــويــر فــي كــل مــا تمثله العالمة
التجارية لكاديالك من دالالت وقيمة.

آخر دلع
• مقاعد مريحة ذات مظهر فاخر ومـطـ ّـور .وتتضمن
خـيــارات المقاعد الجلد الـفــاخــر ،وخمسة بــرامــج تدليك،
ومقاعد بظهر قابل للطي ،ومقاعد قابلة للتدفئة والتبريد
تـكـ ّـر س أول تطبيق لعناصر التدفئة المنسوجة ضمن
المقاعد من كاديالك.

كفالة وصيانة
تضمن شركة يوسف أحمد الغانم
ً
وأوالده لعمالء كــاديــاك مــزيــدا من
ً
الـتـمـيــز ،تــأك ـيــدا مـنـهــا عـلــى تعزيز
تـجــربــة ال ـق ـيــادة ألص ـحــاب سـيــارات
كاديالك ،حيث توفر لهم راحة البال
مــع بــرنــامــج الـتــأمـيــن ال ـشــامــل .هــذا
باإلضافة إلى الخدمات الفريدة ضمن
برنامج الرعاية المتميز الذي يشمل
خدمة وصيانة  4س ـنــوات100.000/
كــم ،خدمة المساعدة على الطرقات
ف ــي أن ـح ــاء ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط م ــدة 4
سنوات غير محددة المسافة ،ضمان
 4سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات 100.000/ك ـ ــم ،وخ ــدم ــة
ال ـت ــوص ـي ــل ع ـن ــد أع ـ ـمـ ــال ال ـص ـيــانــة
الــدوريــة ،وسـيــارة بديلة عند إجــراء
التصليح تحت الكفالة.
وتدعو شركة يوسف أحمد الغانم
وأوالده عمالءها من عشاق ومحبي
كاديالك لزيارة معرضها في الــري،
الدائري الرابع ،وتجربة قيادة CT6
األول ـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ل ـل ـت ـعــرف عـلــى
إبداعاتها وأدائها وفخامتها.

ً
• حــزمــة م ـقــاعــد خـلـفـيــة مـتـحــركــة ج ــدي ــدة ك ـل ـيــا تـقــدم
مستويات جديدة من الراحة والفخامة ،مع نسبة تعديل
تبلغ نحو  3.3إنـشــات ( 83مـلــم) ،ومــزايــا لتعديل منطقة
أسفل الظهر ،وإمالة وســادة المقعد ،والتدليك ،والتدفئة
وال ـت ـبــريــد ،وم ـســانــد لـلـيــديــن تـتـضـمــن أدوات تـحـكــم في
الوسائط المتعددة مثل منافذ  HDMIو.USB
• نظام ترفيه ومعلومات شامل للمقاعد الخلفية مع
شاشة قياس  10إنشات ،يمكن "توضيبها" داخل الجهة
ً
الـخـلـفـيــة لـلـمـقــاعــد األمــام ـيــة ،ف ـضــا عــن مــزايــا لتوصيل
األجهزة اإللكترونية.

حلم قصير بمركبة األحالم
• تحكم بالمناخ ألربع مناطق باسستخدام نظام تبريد
خاص ومتكامل يسمح للركاب بالتحكم في درجة الحرارة
وتدفق الهواء لكل مقعد ،إضافة إلى نظام تنقية الهواء.
• أول نـظــام ص ــوت  ®BOSE PANARAYمــن كــاديــاك
يحتوي على  34مكبر صوت موزعة في مواقع استراتيجية،
لضمان توزيع ووضوح ديناميكي واستثنائي للصوت.
ويـ ـق ــدم ه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام أول ت ـط ـب ـيــق ل ـع ـنــاصــر الـتـصـمـيــم
والتكنولوجيا لمنتجات  BOSEللترفيه المنزلي في قطاع
صناعة السيارات.
• إض ــاء ة ترحيبية تعمل لتنير خ ــارج الـسـيــارة عند
ً
اقـتــراب قــائــدهــا ،اعـتـمــادا على اإلش ــارة الـتــي تصل إليها
من الريموت.
• نظام كهربائي لفتح غطاء الصندوق بدون استخدام
األيدي.
• مساحة ر حـبــة للقدمين فــي المقاعد الخلفية 40.0
إنشا ( )1027ملم.

كانت تجربة "الجريدة" بقيادة  CT6الجديدة أشبه
بحلم قصير بالمركبة التي أفضل ما يمكن وصفها
بمركبة األ ح ــام ،بـعــد تجهيزها بتفاصيل فضائية
شديدة الدقة والذكاء ومليئة بالرفاهية.
وحصلت تجربة "الجريدة" على دعــوة خاصة من
شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات ،الوكيل
الحصري لعالمة كاديالك في البالد ،بعد قيادة نوع
"بــاتـيـنــوم" ،الـتــي تعتبر أعـلــى فـئــاتـهــا ،وال ـتــي كانت
قيادتها بنكهة الهيبة والسمو على الطريق ،بعد أن

خطفت أعين المارة بجمال تصميمها وشكلها الالفت
في شوارع الكويت.
وبالحديث عن قيادتها ،فهي ذات ممشى ناعم على
ً
الطريق ،بعيدا عن عناء قلق الطريق ،لتزويدها بأنظمة
حماية حديثة ورادار حساس يقرأ تفاصيل الطريق،
فضال عــن تجربة محركها ا لـســر يــع المجهز بتيربو
مزدوج ،ما يجعلها سريعة االنطالق وقت الحاجة.
والقتصادية المحرك أمر مهم ،فعلى الرغم من قوة
الـمـحــرك وســرعـتــه ،فإنها ال تـعــرف االسـتـهــاك الحاد

ً
للوقوف بتاتا بعد تجربة قيادتها بثالثة أيام متوالية
مليئة بالعديد من الرحالت التي كانت ما بين بعيدة
وقصيرة عن مدينة الكويت ،إال أنها أثبتت أن المحركات
األقل استهالكا للوقود اكثر مما كان متوقعا لها.
أم ــا عـنــد ال ـحــديــث ع ــن "ال ـم ـس ــاج" ،ف ـهــذه قصة
أخــرى ،بعد تجهيزها بـ  4مقاعد مــزودة بأنظمة
"تــدلـيــك" مــن بينها قــائــد الـمــركـبــة ،حيث إن كال
منها ب ـمــزود بخمس وضـعـيــات ،وثــاثــة بــرامــج
مختلفة للتدليك ،األمــر الــذي يكشف الــدالل الذي

زودت ب ــه ك ــادي ــاك ق ــائ ــدي مــركـبـتـهــا ال ـف ــاخ ــرة.
أمــا نظام الـصــوت ،فقد زودت الرائعة  CT6بمزيج
فــائــق الــدقــة مــن ال ـص ــوت ،بـعــد ال ــرج ــوع إل ــى جـبــابــرة
األنظمة العالمية  Boseو ،Panarayللخروج بنظام
صوت أشبه بالسينما داخل المركبة ،فضال عن تزويد
الجهة الخلفية من المركبة بزوج من سماعات Head
 setمميزة ،مع تحكم كامل في شاشتين نحو المزيد
من الرفاهية ،إضافة إلى تزويدها بالعديد من األنظمة
الذكية ،أبرزها .Auto parking

تسالي
من  6أحرف وهي اسم واحدة من أقدم وثاني أكبر
المدن البولندية.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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الجوزاء
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ً
مهنيا :تلوح فــي األفــق أزمــة مالية فتداركها قبل أن
تتفاقم.
ً
ً
عاطفيا  :تحقق حلما أو تعيش تجربة جميلة غير
متوقعة.
ً
ّ
تهتم بقضية شخصية لــم يسمح الوقت
اجتماعيا :
لك بانجازها.
رقم الحظ.10 :
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كلمات متقاطعة

10

كراكوف

كلمة السر

(م) – متشابهان.
 ( - 5ال )...مــن المخلوقات
(م) – سمينة.
 - 6ت ـح ـيــة ال ـم ـســافــر (م) –
صمود (مبعثرة).

 - 7دوالر (مبعثرة) – خف
(م).
 - 8أخفى – ( أحمد )....فنان
كويتي (م).
 ( - 9سيمون )...زعيم أميركا

الجنوبية (م).
 - 10أول رائد أميركي حمله
صاروخ عام ( 1691م).

ً
ً
مهنيا :كن هادئا في تعاطيك مع الزبائن كي تكسب
ّ
ودهم.
ً
ً
عاطفيا :للشريك دور في قضية ما تؤثر إيجابا في
عالقتكما.
ً
اجتماعيا :مطلوب منك الصبر وعــدم االنفعال أمــام
أفراد العائلة.
رقم الحظ.15 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا :تطرأ أمور وأوضاع لم تحسب لها حسابا
ً
ً
فكن حذرا وواعيا.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ــدع س ــوء ال ـت ـفــاهــم يـتـفــاقــم بينكما
فيصعب االتفاق بعده.
ً
ً
اجتماعيا :حافظ على هدوئك عند الغضب تجنبا
ألي تورط.
رقم الحظ.16 :

sudoku

 - 1فنانة كويتية شاركت
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل « ه ــوامـ ـي ــر
الصحراء».
 - 2مـســرحـيــة ضــاحـكــة (م)
– نثر.
 - 3تجدها في (األحـفــاد) –
أداة نصب.
 - 4نغمة موسيقية – أعتق

ً
ّ
مهنياّ :
سيسبب لك مشكلة كبيرة.
أي قرار في غير مكانه
ً
ً
واحم نفسك.
عاطفيا :قاوم اإلغراءات إذا كنت مرتبطا
ِ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى دعـ ــوات لـمـنــاسـبــات أدب ـيــة وتلبي
بعضها.
رقم الحظ.5 :
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عموديا:
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8

3
1
5
4
9
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8

 ( - 1م ـ ـح ـ ـمـ ــد ) ....م ـخــرج
ومنتج كويتي.
 - 2مسرحية حزينة (م).
 - 3ثناء – منزل.
 - 4مـ ـيـ ـن ــاء ف ـ ــي ا ل ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة – إله.
 - 5فـ ــن ت ـق ــدي ــم ال ـ ــرواي ـ ــات
عـلــى ال ـم ـســرح (م) – حـيــاد
(مبعثرة).
 - 6ي ـق ــوم ب ـم ـحــاولــة (م) –
فلس (مبعثرة).
 - 7مدينة فلسطينية – ثلثا
(نصر) – لالستفهام.
 - 8الصحبة المختارة (م).
 - 9كبير السن (م) – سائل
به إضافات.
 (- 10ل ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــارد )...ف ـن ــان
عصر النهضة (م) – جزيرة
سودانية.

الحمل

7
6 3
7 8

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

2 5
8
1

5
8
6
1
4
9
3
2
7

ثقافة
فن
مركز
تجارة
عن
دين
عمل
سكان
حياة
عاصمة
جبال
هطول
حدود
روسيا
عرض
ناخب
مقال
رابط
تراث
بل

sudoku

2
3
1
7
8
6
9
4
5

كلمة السر:

فلك

7
9
4
3
2
5
1
8
6
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
ً
مهنيا :يقول المثل :كل تجربة ال تقتلك فهي تغنيك جدا.
ً
عاطفيا :يحمل الحبيب إليك تباشير ستفرح قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :تتدارك أخطارا مقبلة على العائلة وتمنع
تفاقمها.
رقم الحظ.4 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال تنزعج من دروس الحياة ألنها تساعدك في
المستقبل.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :لـقــاء يـحــدث انـقــابــا جــذريــا ويـغـيــر نظرتك
إلى الحب.
ً
اجتماعيا :المسؤوليات العائلية تجبرك على مضاعفة
جهودك.
رقم الحظ.18 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ّ
مهنيا :رتــب وضعك المادي وال تتأخر في تسديد
االستحقاقات.
ً
ً
عاطفيا :يستفزك الحبيب محاوال أن يعرف منك ما
لم تخبره إياه.
ً
اجتماعيا :إذا واجهتك متاعب فال تؤزم األمور بل ّ
ترو.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :قم بواجباتك بعناية فائقة كي تبدو أفضل
من غيرك.
ً
عاطفيا  :ينبئك حدسك بــو جــوب تغيير موقفك مع
الحبيب.
ً
ّ
تتصرف بلؤم مع الغير فتزيد أعداءك.
اجتماعيا :ال
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أعمل بهدوء لتتخطى العراقيل وتنجز مهامك.
ً
عاطفيا :تحتاج إلى مرونة وحنكة إلنقاذ وضعكما
المتأزم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :انـتـبــه م ــن مـ ـن ــاورات تــواج ـهــك م ــن أقــرب
األصحاب.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يعاكس الفلك مشاريعك ما يستوجب الدراسة
ّ
والتروي.
ً
ً
تخف ام ــورا عن الشريك ألنــه سرعان ما
عاطفيا :ال
ِ
يكتشفها.
ً
اجتماعيا  :معاكسات فلكية تعنيك مباشرة وتؤثر
في معنوياتك.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا  :فشلك فــي تـجــر بــة خضتها سيفيدك كثيرا
في المستقبل.
ً
ً
عاطفيا :أخـيــرا يتبين لــك انــك أخـطــأت فــي التشكيك
بالحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا تصرفت بحكمة وذك ــاء فستتخطى
مرحلة صعبة.
رقم الحظ.17 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :الحظ حليفك هذه الفترة فانطلق في مشاريع
ضخمة.
ً
ً
عاطفيا :معاكسات فلكية تؤثر سلبا في عالقتك مع
الشريك.
ً
اجتماعيا  :ال تسمح للضغوط التي تعيشها بأن
تشكك بنفسك.
رقم الحظ.10 :
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مجتمع

مركز جابر الثقافي يقيم غبقته الرمضانية األولى
أقام مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي السبت الماضي غبقة رمضانية للموظفين
والعاملين في مختلف إدارات المراكز الثقافية التابعة للديوان األميري ،في مبنى
المؤتمرات التابع للمركز ،التقى خاللها العاملون في المراكز الثقافية بكل فئاتهم،
فكانت فرصة للتواصل والتعارف بعد موسم ثقافي حافل.
وأقيمت الغبقة وسط أجواء من األلفة ،وبحضور رئيس الشؤون المالية واإلدارية
بــالــديــوان األمـيــري عبدالعزيز إسـحــق ،والوكيلة المساعدة للشؤون الهندسية
بالديوان المهندسة نياز خاجة ،ومديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان المهندسة
سحر العقاب.
بدأت األمسية في قاعة السينما بكلمة ترحيبية من المدير العام للعمليات في
مركز جابر فيصل خاجة ،تلتها كلمة من المهندسة سحر العقاب ،أكدت خاللها
أهمية الثقافة كمرآة عاكسة لمدى تقدم المجتمعات ،وكعامل معزز للمهارات
الفردية ،مستذكرة أهم إنجازات المراكز الثقافية خالل األشهر القليلة الماضية.
ثم عــرض فيلم قصير استعرض بإيجاز فعاليات الموسم الثقافي في مركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي ،مسلطا الضوء على عدد من أعضاء فريق العمل،
ولقطات من أنشطته المتنوعة ،اجتمع بعدها ضيوف الغبقة على مائدة رمضانية
في القاعة متعددة األغراض.
جانب من الحضور

عبدالعزيز إسحق

مجموعة من المشاركات في الغبقة

عبدالعزيز إسحق ونياز وفيصل خاجة مع مجموعة من العاملين بمركز جابر األحمد الثقافي

«دار الشفاء» يقيم غبقته الرمضانية للموظفين وعائالتهم
أق ـ ــام مـسـتـشـفــى دار ال ـش ـف ــاء غـبـقـتــه الــرم ـضــان ـيــة في
ً
فندق الميلينيوم ،حــرصــا على تعزيز الــروابــط األسرية
واالجتماعية بين جميع الموظفين في المستشفى.
حضر الغبقة عدد من العاملين بالمستشفى وأسرهم،
والكادر اإلداري والطبي ،وكان على رأسهم رئيس مجلس
اإلدارة طالب جــراق ،ونائبه بــدر جــراق ،وأعضاء مجلس
اإلدارة نرجس اليوسفي ،ووليد جراق ،والرئيس التنفيذي
أحمد نصرالله.
وفي بداية االحتفال هنأ نصرالله الحضور بمناسبة
ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،وق ـ ــال :إن «هـ ــذه الـغـبـقــة ال ـتــي يقيمها
ً
المستشفى سنويا لتأكيد المحبة والحرص الدائم على
التواصل في مختلف المناسبات».
وخ ــال الغبقة ك ــرم ع ــدد مــن الـمــوظـفـيــن الــذيــن عملوا
ً
في المستشفى أكثر من  15عاما ،كما استمتع الحضور
بعروض فنية متنوعة لفرق عالمية.
عدد من الحضور

مسؤولو وإداريو مستشفى دار الشفا

صورة جماعية

جانب من الحضور

«الخطوط الجوية» التركية تقيم غبقتها
اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف مـ ـكـ ـت ــب الـ ـك ــوي ــت
التابع لشركة الخطوط الجوية
التركية ،الـحــائــزة جــائــزة أفضل
شــركــة ط ـيــران فــي أوروبـ ــا للعام
ال ـس ــادس عـلــى ال ـت ــوال ــي ،غبقته
الرمضانية ا لـسـنــو يــة ،بحضور
ك ـ ـبـ ــار الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
وم ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـم ــدن ــي
ووك ـ ـ ـ ــاالت ال ـس ـف ــر وال ـمــوظ ـف ـيــن
ووسائل اإلعالم وعمالء الشركة،
وذل ــك فــي قــاعــة الــرايــا  -مــاريــوت
بمدينة الكويت.
ح ـ ـضـ ــرت الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ال ـس ـف ـي ــرة
الـ ـت ــركـ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت عــائ ـشــة
كويتاك.
صورة جانبية من الحفل

السفيرة التركية عائشة كويتاك

فقرة فنية تراثية

صورة جماعية

٢٧
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مسك وعنبر

ً
انتخاب وليد السيف مقررا للجمعية العامة
للتراث الثقافي بـ «اليونسكو»
تقدم وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب ،رئيس المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،محمد الجبري بخالص
ال ـت ـه ـن ـئــة وال ـت ـب ــري ـك ــات ال ـ ــى ال ـم ـس ـت ـشــار
ب ــا ل ـم ـج ـل ــس ا ل ــو طـ ـن ــي د .و ل ـ ـيـ ــد ا ل ـس ـي ــف
بانتخابه لمنصب مقرر الجمعية العامة
للدول األ طــراف في اتفاقية صون التراث
الـثـقــافــي غـيــر ال ـمــادي ب ـ "الـيــونـسـكــو" في
دورتها السابعة.
وأك ــد الـجـبــري فــي تـصــريــح نـقـلــه بيان
صـ ـ ــادر عـ ــن وزارة اإل ع ـ ـ ــام أ م ـ ــس األول،
أن مــا تمتلكه ا لـكــو يــت مــن إرث تــار يـخــي
مادي وغير مادي موضع عناية ورعاية
واه ـت ـمــام ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة فــي الـبــاد،
و فــي مقدمتها سـمــو أ مـيــر ا لـبــاد وسمو
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضـ ـ ــح ال ــوزي ــر أن اه ـت ـم ــام ال ـق ـي ــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــاإلرث ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ي ــأت ــي
باعتباره رسالة الشعوب ووسيلة تقارب
واتصال حضاري عبر العصور من خالل
ما تمتلكه األمم من آثار وتراث حضاري
وتاريخي.
وأش ــار إلــى أن حـصــول الـكــويــت أخـيــرا
بالتزكية على مقعد في اللجنة الحكومية
مـ ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ول ـ ـمـ ــدة أربـ ــع
سـنــوات باتفاقية صــون ا لـتــراث الثقافي
غـ ـي ــر الـ ـ ـم ـ ــادي ي ــؤك ــد ط ـب ـي ـع ــة الـ ـع ــاق ــات
الكويتية  -العربية المتميزة على الصعد
كافة.

وليد السيف
وأ ض ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا ا ل ـم ـق ـع ــد ي ــؤ ك ــد دور
الكويت ا لــر يــادي بين ا لــدول العربية في
الـمـحــافــل اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،وتـقــديــرا
لدورها الفاعل على كل الصعد ،وخاصة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ب ـص ـف ــة ع ـ ــام ـ ــة ،وفـ ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
األ مــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو) بصفة خاصة.
ولفت الى أهمية دور منظمة اليونسكو
فــي حـمــايــة وإبـ ــراز ال ـت ــراث الـثـقــافــي غير

ال ـ ـمـ ــادي الـ ـمـ ـت ــوارث ل ـل ـش ـعــوب وت ــدوي ـن ــه
جيال بعد جيل وحفظ إبداعاتها وتعزيز
الـ ـت ـ ـنـ ــوع الـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة
البشرية.
ونوه بدور الكويت الريادي في تحقيق
أهدافها من خالل أعمال الجمعية العامة.
وأ عــرب الوزير عن التمنيات بأن تكلل
كافة الجهود لما فيه خير ورفعة وازدهار
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الحكيمة لسمو أ مـيــر ا لـبــاد و سـمــو ولي
ال ـع ـه ــد وس ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
حفظهم الله ورعاهم.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي ش ــرع فــي
حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي
الذي تتمتع به دولة الكويت إلدراجها في
عدة قوائم تابعة لالتفاقية منها القائمة
التمثيلية للحفاظ على ا لـتــراث الثقافي
غ ـيــر ال ـم ــادي اإلن ـســانــي وقــائ ـمــة ال ـصــون
ال ـعــاجــل وقــائ ـمــة أف ـضــل ال ـم ـمــارســات في
صون التراث.
وكــانــت م ـشــاركــة ال ـكــويــت فــي اجـتـمــاع
ا لــدول األ طــراف في اتفاقية صــون التراث
الـثـقــافــي غـيــر ال ـمــادي الـتــي عـقــدت أخـيــرا
ممثلة بالدكتور آدم المال بجانب د .وليد
السيف والشيخة فرح الصباح كممثلين
عــن المجلس الوطني باعتبارها الجهة
الـمـشــرفــة عـلــى ات ـفــاق ـيــات "يــون ـس ـكــو" في
مجالي التراث والثقافة.
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روان المهدي :شخصيتي في «الخطايا
العشر» جريئة ومستفزة
•

محمد جمعة

تـمـيــزت الـفـنــانــة روان الـمـهــدي ه ــذا ال ـعــام في
مسلسل "الخطايا العشر" ،ونجحت في أن تترك
بصمة ثبتت أقدامها في الوسط الفني ،وجعلتها
تحت األضواء ،رغم
ح ــال ــة ال ـجــدل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أوج ــده ــا
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل،
الس ـي ـم ــا
أنـ ــه قــدم

روان المهدي

ال ـعــديــد م ــن الـشـخـصـيــات ال ـمــرك ـبــة ،وح ــول هــذه
التجربة قالت روان" :اشتغلت على الشخصية،
وبــذلــت فـيـهــا مـجـهــودا كـبـيــرا حـتــى وص ـلــت إلــى
الجمهور بالشكل الذي خططت له".
وفـيـمــا يـخــص مـســاحــة ال ـج ــرأة ال ـتــي تنطوي
عليها الشخصية ،أضــافــت" :أنــا فنانة ال اعترف
بوجود خطوط تمنعني من اإلبــداع ،الــدور فعال
جريء ،ولكنه نموذج موجود في المجتمع ،وسبق
أن قدمته في أعمال من قبل ،الشخصية تنطوي
على عمق ،وتميزها تفاصيل كثيرة لم أستطع أن
أرفضها ،كانت مستفزة وجريئة ،والمسلسل بشكل
عام من األعمال التي كنت انتظرها".
وأكدت أن "الخطايا العشر من التجارب التي ال
تستطيع نسيانها ،وتعلمت منها كثيرا ،ومهدت
لها استخدام ادواتها" ،مضيفة" :انا من النوع الذي
احب شغلي ،وشغوفة بعملي ،وتلك النوعية من
األدوار تستفزني ،وازعــم ان الفنان يستطيع أن
يبدع ويذهب إلى أي مكان يمس وجدانه ويشجعه
على خوض التجربة" ،وشــددت على أنها تتقبل
االنتقادات ،وال تتابع مواقع التواصل االجتماعي.
يذكر أن "الخطايا العشر" تأليف الكاتب حسين
المهدي ،وإنتاج الفنان قحطان القحطاني ،وبطولة
ع ــدد مــن أب ــرز نـجــوم ال ــدرام ــا الخليجية ،منهم
عبدالمحسن النمر وعـبــدالـلــه بــوشـهــري ونــور
وه ـي ـفــاء حـسـيــن وق ـح ـطــان الـقـحـطــانــي وروان
الـمـهــدي وري ــم ارح ـمــه وعـبــدالـلــه مـلــك وفاطمة
ال ـحــوس ـنــي وسـ ـع ــود ب ــوش ـه ــري ون ـ ــور الـشـيــخ
والنجمة التونسية سهير بن عمارة.

رانيا فريد شوقي :ال أجسد شخصية
سعاد حسني في «عوالم خفية»

خبريات
ملكة بريطانيا تكرم كيرا
نايتلي وعددًا من المشاهير

اختيرت املمثلتان إيما
تومبسون وكيرا نايتلي
لنيل تكريم من امللكة
إليزابيث الثانية ضمن
قائمة تشمل  1057شخصا،
على ما أظهرت القائمة
التقليدية التي نشرت أمس
االول ملناسبة ذكرى ميالد
امللكة.
ورفعت إيما تومبسون
( 59عاما) الحائزة جائزة
اوسكار عن دورها في فيلم
"هاوردز اند" ،إلى رتبة
ضابط في اإلمبراطورية
البريطانية تقديرا
للخدمات التي أدتها من
أجل الفن الدرامي ،على
غرار مواطنتها كيرا
نايتلي التي يزخر سجلها
باألعمال الناجحة واملنوعة
َّ
رغم أنها لم تتخط الثالثة
والثالثني من العمر.
(أ ف ب)

كانيي ويست يصدر ألبومين
غنائيين في أسبوعين

أعلنت بدء تصوير مسلسل «بالحب هنعدي» عقب شهر رمضان
نفت الفنانة رانيا فريد شوقي
أنها تجسد دور الفنانة الراحلة
سعاد حسني في مسلسل
«عوالم خفية».

•

القاهرة – هيثم عسران

قــالــت الـفـنــانــة ران ـي ــا فــريــد ش ــوق ــي ،إن ـهــا وافـقــت
على االش ـتــراك بمسلسل "عــوالــم خفية" مــع الفنان
عادل إمام دون أن تعرف تفاصيل الــدور أو طبيعة
ً
الشخصية وبمجرد تلقيها اتصاال من المخرج رامي
إمام يخبرها بترشيحها ألحد األدوار في المسلسل،
مشيرة إلــى أن العمل مــع الفنان الكبير عــادل إمــام
بمنزلة أحد أحالمها ،الذي تحقق من خالل المسلسل.
وأضــافــت فــي ح ــوار مــع "ال ـجــريــدة" ،أن شخصية
النجمة السينمائية مــر يــم ا لـتــي تتعرض للقتل ال
عالقة لها على اإلطالق بحادثة مقتل الفنانة سعاد
حسني ،مشيرة إلى أن األحداث في الحلقات المقبلة
ستكشف المزيد من التفاصيل عن طبيعة الفساد
ال ــذي كــانــت تعرفه مــريــم قبل مقتلها وسجلته في
مذاكراتها.
وأكــدت على أنها تحمست أكثر للسيناريو عندما
ً
قــرأتــه ،خصوصا أن الــدور مكتوب بطريقة احترافية
ً
جيدة جدا وعملت على تفاصيله مع المخرج رامي إمام
في التحضيرات ،وكذلك مع االستايلست ملك ذو الفقار
لتحديد مالبس الشخصية الخارجية ،الفتة إلى أن أكثر
ً
مشهد كان يقلقها هو مشهد الموت ،الذي لم يكن سهال
ً
خصوصا أنه من المشاهد المحورية في األحداث.

ونفت رانيا أن يكون اعتذار الفنانة ليلى علوي
ً
عن القيام بالدور أمر ازعجها ،خصوصا أن كل عمل
له ظروفه الخاصة ،مشيرة إلــى أنها ال تغضب من
أنها ليست المرشحة األولى للدور ،وال تعتبر األمر
ً
ً
تقليال منها ،خصوصا أنها تقدم الدور بطريقتها
وليس بطريقة أي شخص آخر.
وأضافت أن التحضير ألي عمل يشهد اعتذارات
وتبديالت بين المشاركين في بطولته ،وهذا األمر
ً
يحدث في كثير من األعمال ألنه أحيانا قد ال يكون
لــدي رغبة في تقديم نوعية محددة من األدوار في
تلك الفترة ،مؤكدة أن من حق الفنان أن يحدد موقفه
سواء بالقبول أو االعتذار بحسب قناعاته ووجهة
نظره وقتها.
وحــول لقائها مع الفنان عــادل إمــام ،أكــدت رانيا
ً
أنها كانت تراه كثيرا في طفولتها مع والدها ،لكن
ً
اللقاء األول لهم في البالتوه كان مختلفا ألنها المرة
األولى التي تعمل فيها معه ،مشيرة إلى أنه حرص
على الترحيب بها واستقبالها بحفاوة ،مشيرة إلى
أنها تتذكر كلمته عندما شاهدها وقــال لها "أهال
ببنت العظيم".
وعــن ظهورها بعملين في رمـضــان ،قالت رانيا،
إنها لم تكن تتصور عرض الجزء األخير من مسلسل
ً
"س ـل ـســال ال ـ ــدم" ف ــي رم ـض ــان ،خ ـصــوصــا أن ــه صــور

للعرض خــارجــه ،لكن تــم عــرض نصف حلقات
ال ـجــزء األخ ـيــر فـقــط خ ــارج رم ـضــان والـنـصــف
اآلخــر في رمـضــان ،مشيرة إلــى أنها لم تشعر
بالقلق ألنها تقدم شخصية مختلفة في العمل
باإلضافة إلى اختالف قنوات العرض.
وأشارت رانيا إلى أن دورها في "سلسال
ً
ال ــدم" مـهــم بالنسبة لـهــا خـصــوصــا أنــه
ً
أعادها إلى الدراما الصعيدية مجددا،
الف ـت ــة إل ــى أن ـه ــا تـشـعــر بــاالطـمـئـنــان
عند عرض العمل في رمضان لثقتها
ف ــي مـتــابـعــة الـجـمـهــور ل ــه وارت ـبــاطــه
باألجزاء السابقة التي عرضت خالل
السنوات الماضية.
وعـ ــن م ـشــروع ـهــا الـ ــدرامـ ــي م ــع الـفـنــانــة
سميرة أحمد ،قالت رانيا إنها بالفعل ستكون
موجودة في مسلسل "بالحب هنعدي" الذي
كـتـبــه الـسـيـنــاريـســت الـكـبـيــر يــوســف معاطي
وتخرجه رباب حسين ،وسينطلق تصويره بعد
شهر رمضان ،مشيرة إلى أن المسلسل سيكون
مفاجأة للجمهور ،وتجسد من خالله شخصية
ابنة الفنانة سميرة أحمد.

رانيا فريد شوقي

لبنان يحتفل بعيد الموسيقى تحت
شعار «التنوع والتواصل بين الثقافات»

أصدر كانيي ويست
ألبومًا جديدًا ،أمس األول،
هو الثاني له في غضون
أسبوعني ،مقدمًا فيه رؤية
قاتمة يسكنها قلقه ،وهو
بعنوان "كيدز سي غوستس"
بمشاركة كيد كودي.
وكان ويست أصدر في األول
من يونيو ألبومه الثامن
املسجل في االستوديو
بعنوان "يه" ،الذي يتضمن
 7أغان حول مشاكله
الشخصية.
وبعد سنة لزم فيها الصمت،
عاد النجم املعتاد يثير
الجدل إلى الواجهة في
أبريل ،معلنًا دعمه للرئيس
األميركي الجمهوري
دونالد ترامب ،ليكون من
الشخصيات السوداء القليلة
املؤيدة له.
وتطغى على "يه" أنغام سول
راقصة تذكر ببدايات كانيي
ويست البالغ  41عامًا ،بينما
يندرج ألبوم "كيدز سي
غوستس" في عالم املوسيقى
اإللكترونية التي يتخصص
بها كيد كودي.
(أ ف ب)

جثمان التركي إردوغان
ديميرورين يشيع اليوم

فريق «أسيد أراب»
يـحـتـفــل لـبـنــان بـعـيــد الـمــوسـيـقــى ف ــي دورت ــه
الثامنة عشرة في مهرجان سيقام في الفترة بين
 15و 24يونيو الجاري ،حيث ستصدح األنغام في
ً
أكثر من  40موقعا في  13مدينة وقرية لبنانية.
وتـحــت شـعــار "الـتـنــوع" ستتركز االحـتـفــاالت
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي س ــاح ــة ال ـن ـج ـم ــة وال ـح ـم ــام ــات
الرومانية في وسط بيروت.
اإلعــان عن برنامج المهرجان تم في مؤتمر
صـحــافــي عـقــد أم ــس األول فــي ال ـمــركــز الثقافي
الـفــرنـســي فــي ب ـيــروت بالتنسيق مــع الجمعية
اللبنانية للمهرجانات الثقافية برعاية وزارتي
الثقافة والسياحة.
وح ـس ــب ال ـب ــرن ــام ــج ،ف ــان مـحـبــي الـمــوسـيـقــى
اإللكترونية ،التي تزاوج بين الثقافات سيكونون
على مــوعــد مــع ضيف الـشــرف لـهــذا الـعــام فريق
"أسـيــد أراب" الباريسي فــي  21الـجــاري بساحة
النجمة وســط بـيــروت ،وفــي  23يونيو في بلدة
البترون الساحلية بشمال لبنان.
و"أسيد أراب" فرقة أسست عام  2012على أيدي
الفرنسيين جيدو مينيسكي وهيرفيه كارفالو
المفتونين بموسيقى الشرق ،وهما يدمجان بين
أنواع موسيقى من شمال إفريقيا ولبنان وتركيا
ومصر والهند مع أصوات إلكترونية تنتمي الى
موسيقى األسيد هاوس األميركية والديسكو.

ً
وسيشارك أيضا الفنان األلماني جيم افينيون
الـ ــذي يـحـيــي حـفـلــة ف ــي س ــاح ــة الـنـجـمــة ف ــي 21
يونيو بدعوة من المعهد الثقافي األلماني ،وهو
مغني بوب ورسام وفنان غرافيتي حيث سيغني
مــن ضمن احتفالية (وورل ــد فــويــس) الـتــي تقام
بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.
وقـ ــال الـسـفـيــر ال ـفــرن ـســي ف ــي ب ـي ــروت بــرونــو
فوشيه" :فرنسا على اقتناع بــأن الثقافة يجب
أن تكون في متناول الجميع وفــي كل مكان في
البالد".
وأضــاف فوشيه" :هــذه التظاهرة عزيزة على
قلب الفرنسيين ألنها تدخل فــي صلب الثقافة
الفرنسية ،وهي التنوع والحوار والتواصل بين
جميع الثقافات والفئات العمرية ،فالموسيقى
لغة للجميع ويفهمها الجميع مهما كانت لغة
األغنية والكلمات".
ومضى يقول "عيد الموسيقى هو حدث عالمي
يحث في بلد مثل لبنان على صناعة الموسيقى.
إنــه ن ــداء لــه معنى فــي كــل مـكــان وفــي أي لحظة
ً
ً
خصوصا أننا نجمع فيه فرقا إنكليزية وفرنسية
ً
وأوروبية وعربية ولبنانية تحديدا من مختلف
األن ــواع الموسيقية مــن ال ــروك إلــى الكالسيكية
إلى البوب".
(رويترز)

توفي رجل األعمال التركي
إردوغان ديميرورين مالك
أكبر مجموعة إعالمية
في البالد عن عمر يناهز
 79عامًا في مستشفى في
إسطنبول أمس األول ،بعد
معاناته من قصور في
الجهاز التنفسي ،بحسب ما
أعلن طبيبه.
وديميرورين هو مالك
مجموعة ديميرورين ،أحد
أكبر التكتالت االقتصادية
في تركيا والناشطة في
مجاالت اإلعالم والطاقة
والبناء.
وقال طبيبه أوزغور
ساميلغيل إردوغان ،إن
ديميرورين تلقى عالجًا فترة
قصيرة ،لكنه توفي "دون أي
معاناة في رعاية أسرته وفي
ظل رعاية مكثفة من طاقم
املستشفى".
وقال في مؤتمر صحافي
بثته قناة "سي إن إن ترك"
الخاصة" :نقدم تعازينا
لبالدنا وألقاربه".
وسيشيع جثمانه اليوم من
مسجد في إسطنبول.
(أ ف ب)
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دوليات
إيران و«حزب الله» ال يزاالن في جنوب سورية «متنكرين»
• بوتين لروحاني :تعاوننا في سورية «ناجح» • ماتيس :التخلي عن «جنيف» خطأ استراتيجي
عشية االجتماع األميركي-
الروسي -األردني المقرر في
عمان لبحث كيفية تجديد
االلتزام بمنطقة وقف التصعيد
جنوب سورية بعد التطورات
األخيرة ومع استعداد دمشق
لمهاجمة المسلحين في
المنطقة ،قالت صحيفة أميركية
إن االنسحاب اإليراني من
الجنوب قبل أيام كان مجرد
تمثيلية.

قــا لــت صحيفة «وول ستريت
ج ــورن ــال» األمـيــركـيــة إن ال ـقــوات
اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات
الـمــدعــومــة مــن ط ـهــران وأبــرزهــا
حزب الله اللبناني تحاول خداع
اإلســرائـيـلـيـيــن عـبــر التنكر بــزي
ً
ال ـق ــوات الـتــابـعــة لـلـنـظــام تجنبا
للضربات العسكرية التي تنفذها
إسرائيل على القواعد اإليرانية .
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ،أن
ال ـق ــواف ــل الـعـسـكــريــة ال ـتــي تضم
مقاتلين من «حزب الله» اللبناني
والميليشيات األخرى المدعومة
من إيران بدأت باالنسحاب من كل
مــن محافظتي درعــا والقنيطرة
جنوب غــرب سورية بالقرب من
إســرائـيــل ،فــي اطــار المفاوضات
ال ــروس ـي ــة -االم ـيــرك ـيــة -االردن ـي ــة
التي تجري حول المنطقة هناك،
إال أنها سرعان ما عادت مرتدية
الـ ـ ــزي ال ـع ـس ـك ــري الـ ـ ــذي يــرتــديــه
مقاتلو النظام ورافعة أعالمه.
وتــراقــب إسرائيل الــوضــع عن
كثب ،وأوضحت أنها لن تسمح
للقوات الموالية إليران بالتمركز
ً
بالقرب من حدودها ،خصوصا
بعد إعالن النظام نيته شن حملة
عسكرية جنوب غرب سورية.

أمر اعتقال في ألمانيا بحق
اللواء جميل حسن
أصدر كبير المدعين الفدراليين في ألمانيا بيتر فرانك مذكرة
توقيف واعتقال بحق رئيس االستخبارات الجوية في جيش
النظام السوري اللواء جميل حسن ( 65عاما) ،متهما إياه بارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية ،وقتل المئات من السوريين ،تحت التعذيب.
وكــان حسن مــن جملة الضباط الــذيــن كافأهم حافظ األســد،
بعد قمع انتفاضة اإلخــوان المسلمين بحماة في الثمانينيات
ومنح نفوذ في إدارة المخابرات الجوية وصوال الى ترؤس هذا
الجهاز عام .2009
يــذكــر أن أغ ـلــب ض ـبــاط إدارة ال ـم ـخــابــرات ال ـجــويــة الـســوريــة
خــاضـعــون لـعـقــوبــات دول ـي ــة ،لـتــورطـهــم فــي أع ـمــال عـنــف وقتل
وتعذيب السوريين .وكانت االستخبارات الجوية هي القوات التي
زج بها في شوارع دمشق وبقية المحافظات ،لقمع المحتجين
عندما بدأت الحرب األهلية السورية بتظاهرات سلمية.

و ت ــرى الصحيفة أن التكتيك
الجديد المزعوم ،ما هو إال عالمة
على مــدى اعـتـمــاد ق ــوات النظام
ً
على الـقــوات المدعومة إيــرانـيــا.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر لـلـصـحـيـفــة إن
الـعــديــد مــن المقاتلين األجــانــب
القادمين من لبنان وإيران وكذلك
العراقيون واألفـغــان قد حصلوا
على بطاقات هوية سورية .وإن
البطاقات هــذه تـعــود لسوريين
قتلوا أثـنــاء الـحــرب فــي المعارك
الـتــي دارت فــي الـسـنــوات القلية
الماضية.
ونـقـلــت عــن اح ــد المعارضين
الـســوريـيــن قــولــه إن «ح ــزب الله»
وإي ــران عملوا طــوال سنوات من
أجل ترسيخ نفوذهم في الجنوب
السوري بما في ذلك ميلبشيات
ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـت ــأل ــف م ـ ــن س ــوري ـي ــن
بوالءات أجنبية.
ويأتي ذلك قبل اجتماع مقرر
بين الواليات المتحدة وروسيا
واألردن لمناقشة الكيفية التي
يـمـكــن فـيـهــا ال ـح ـفــاظ عـلــى وقــف
إطـ ــاق ال ـن ــار ال ـه ــش ف ــي جـنــوب
س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ب ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك درع ـ ـ ــا
والقنيطرة.
وقـ ــال الـمـحـلــل ف ــي «الـجــامـعــة
األوروب ـي ــة» فــي ســان بطرسبرغ
 ،نيكوالي كــوزانــوف ،للصحيفة
إن إي ــران قــد واف ـقــت عـلــى سحب
قــوات ـهــا م ــن الـ ـح ــدود الـجـنــوبـيــة
لـ ـس ــوري ــة ل ـت ـج ـن ــب الـ ـم ــزي ــد مــن
التصعيد .وأضاف أن االتفاق تم
التوصل إليه في محادثات غير
مباشرة أجــريــت بين مسؤولين
إسرائيليين وإيرانيين في األردن،
إال أنــه لــم يشر إلــى الـمــدى الــذي
وافقت عليه إيران لسحب قواتها
والقوات الموالية لها من الحدود.

داعش يتراجع
في سياق آخر ،تراجع تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ال ـ ـ ــى أطـ ـ ـ ـ ــراف م ــدي ـن ــة
البوكمال في شــرق سورية على
ح ــدود ال ـع ــراق ،غ ــداة تمكنه من
السيطرة على أ ج ــزاء منها عبر
شنه سلسلة هجمات انتحارية
على مــواقــع لـقــوات النظام ،وفق

ما أفاد المرصد السوري لحقوق
االنسان.
وتمكن التنظيم أمس األول من
دخــول المدينة الواقعة في ريف
دي ــر ال ـ ــزور ال ـشــرقــي والـسـيـطــرة
على أجــزاء منها ،في هجوم هو
األعـنــف فــي المنطقة منذ أشهر
ويتزامن مع تكثيف الجهاديين
المتوارين فــي البادية السورية
وت ـ ـيـ ــرة ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم ضـ ــد قـ ــوات
النظام .وقال مدير المرصد رامي
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن« :تـ ــراجـ ــع مـقــاتـلــو
التنظيم مــن دا خ ــل المدينة الى
األجـ ـ ـ ـ ــزاء ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـش ـم ــال ـي ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة م ـن ـهــا اثـ ــر اش ـت ـبــاكــات
عـنـيـفــة خــاضـتـهــا قـ ــوات الـنـظــام
خ ــال تـصــديـهــا لـلـهـجــوم وبـعــد
استقدامها تعزيزات عسكرية الى
المدينة خالل الساعات األخيرة».
وارتفعت حصيلة القتلى من
الـطــرفـيــن مـنــذ ب ــدء الـهـجــوم الــى
ً
 30عنصرا على األقــل مــن قــوات
النظام وحلفائها غــداة حصيلة
أولية بمقتل  25منهم.

ماتيس
الـ ــى ذل ـ ــك ،دعـ ــا وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي جيم ماتيس أمس األول
إل ــى الـتـعــاون ال ـقــوي بـيــن ال ــدول
ال ــ 75األعـضــاء في حلف شمالي
االطلسي (ناتو) من أجل هزيمة
«داع ــش» في وقــت ينتقل الحلف
مــن المهمة القتالية إ لــى عملية
تثبيت االستقرار.
وق ــال ماتيس فــي كلمته أمــام
اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي
شــارك فيه النائب األول لرئيس

ً
ً
«الشباب» تقتل جنديا أميركيا
بهجوم في الصومال

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع
االميركية (البنتاغون) أن
جنديا اميركيا قتل في
هجوم في الصومال أسفر
كذلك عن اصابة اربعة
عسكريين اميركيين وجندي
صومالي ،وأعلنت «حركة
الشباب» اإلسالمية المتشددة
مسؤوليتها عنه.
وقال المسؤول« :وقع هجوم في
غوباالند في الصومال ،وأسفر
عن مقتل اميركي وإصابة
اربعة وأحد الشركاء».
وتشارك القوات االميركية تحت
القيادة العسكرية األميركية
في إفريقيا (افريكوم) بالتعاون
مع قوة االتحاد االفريقي في
الصومال (اميصوم) والقوات
النظامية الصومالية في
عمليات لمكافحة االرهاب.

فعاليات رمضانية في المسجد األموي بدمشق أمس األول (رويترز)
وي ـت ــوزع الـقـتـلــى بـيــن  16من
ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ضـمـنـهــم ضــابــط
بــرتـبــة لـ ــواء ،و 14مــن مسلحين
مــوالـيــن غير ســوريـيــن مــن حزب
الله اللبناني ومقاتلين ايرانيين،
وفق المرصد.
ً
فــي المقابل ،قتل  21إرهابيا
م ـ ــن الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،ب ـي ـن ـه ــم ع ـش ــرة
انتحاريين نفذوا أولى الهجمات
على المدينة.

سلة أخبار

م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الكويتي الشيخ ناصر الصباح
«إن وزراء خارجية دولنا وقعوا
بــال ـكــويــت ف ــي ف ـب ــراي ــر الـمــاضــي
ال ـم ـب ــادئ اإلرشـ ــاديـ ــة لـلـتـحــالــف
إقـ ـ ــرارا مـنـهــم ب ــأن داعـ ــش م ــازال
يشكل تهديدا خطيرا الستقرار
المنطقة».
وأض ــاف« :نعتزم اليوم اتباع
ت ـل ــك الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة فــي
بيان مشترك يبرز التزامنا ببذل
ال ـج ـهــود لـمــواجـهــة داعـ ــش على
ً
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم» ،م ـش ـي ــرا ال ــى
ان ــه «مـنــذ اجـتـمــاعـنــا األخ ـيــر في
نوفمبر تم تحرير جميع األراضي
ا لـتــي ك ــان يحتلها التنظيم في
العراق» .وأوضح أنه «في سورية
وقبل أكثر من  100ساعة بقليل
بدأت قواتنا الشريكة بشن هجوم
ضد أحد آخر الجيوب المتبقية
للخالفة».
ورأى انــه «رغ ــم الـنـجــاح الــذي
تـحـقــق ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،فــإن
رس ــال ـت ــي ل ـك ــم ه ــي أن ال ـم ـعــركــة

لــم تنته بعد ويـجــب أن نتعامل
معها باعتبار انها يجب ان تكون
هزيمة دائمة ال هزيمة إقليمية»،
مـعـتـبــرا أن «عـ ــدم الـمـضــي قــدمــا
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ج ـن ـيــف ل ـل ـس ــام فــي
سورية سيكون خطأ استراتيجيا
وسيقوض دبلوماسيينا ويمنح
اإلرهابيين فرصة للتعافي».

بوتين
ووصـ ـ ــف ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي،
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــن ،الـ ـتـ ـع ــاون
الــروســي اإليــرانــي فــي ســوريــة بـ
«ال ـن ــاج ــح» ،م ـش ـيــرا إل ــى تحقيق
نـتــائــج مـلـمــوســة .وقـ ــال بــوتـيــن،
خ ــال ل ـقــاء مــع نـظـيــره اإلي ــرانــي
حسن روحاني أمس ،على هامش
قمة منظمة شنغهاي للتعاون في
مدينة تشينغداو الصينية« :نحن
نتعاون بنجاح في تسوية األزمة
السورية .وهنا لدينا ما نتحدث
عنه ،ألن هناك نتائج ملموسة»،
بحسب وكالة سبوتنيك.

فرنسا ترحب بالعقوبات على
متاجرين بالبشر في ليبيا

رحبت فرنسا بتبني مجلس
األمن سلسلة من العقوبات
الفردية ضد األشخاص
المتورطين باالتجار بالبشر
في ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية
الفرنسية في بيان أن قرار
مجلس األمن اتخذ بعد مبادرة
من وزير الخارجية جان إيف
لو دريان ،الذي ضغط من أجل
اتخاذ إجراءات عقابية ضد
المتاجرين.

تونس :انتشال  81جثة
جراء غرق قارب مهاجرين

تصويت «أممي» األربعاء على «حماية الفلسطينيين»
• الجمعية العامة تنظر في مشروع قرار مأخوذ من القرار الكويتي
• غزة تشيع  4سقطوا برصاص إسرائيل في «تظاهرات العودة»

فلسطينيات يندبن خالل تشييع أحد القتلى الفلسطينيين في غزة أمس

(أ ف ب)

تعقد الجمعية ا لـعــا مــة لــأ مــم المتحدة
اج ـت ـمــاعــا ط ــارئ ــا ف ــي شـ ــأن غـ ــزة األرب ـع ــاء
المقبل ،بناء على طلب عربي ـ إسالمي ،وفق
ما أعلن ميروسالف الجاك رئيس الجمعية
في رسالة إلى الدول األعضاء الـ.193
وق ــال المبعوث الفلسطيني لــدى األمــم
المتحدة الجمعية العامة رياض منصور
ّ
إن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ل ـع ـقــد اجـ ـتـ ـم ــاع طـ ـ ــارئ فــي
الجمعية العامة هــذا األسـبــوع «تــأتــي من
منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول
العربية».
وأك ـ ــد م ـن ـصــور أن مـمـثـلــي الـمـجـمــوعــة
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي طلبوا
من رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة

استئناف جلسة طارئة لبحث مشروع قرار
يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.
واضاف أن مشروع القرار سيكون مماثال
ل ـم ـشــروع قـ ــرار أع ــدت ــه ال ـكــويــت وح ـص ــل في
األس ـب ــوع الـمــاضــي عـلــى تــأيـيــد ك ــاف إلج ــراء
تصويت عليه في مجلس األمن ،لكن الواليات
المتحدة استخدمت حق النقض (فيتو) ضده.
وقـ ــال ال ـم ـب ـعــوث الـفـلـسـطـيـنــي« :رســال ـتــي
ل ـل ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،مـ ــا ح ـ ــدث ال ـج ـم ـعــة
ع ـلــى األرض م ــن ق ـتــل ل ـمــزيــد م ــن الـمــدنـيـيــن
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن واص ــاب ــة آخ ــري ــن دل ـيــل على
الحاجة العاجلة لتوفير حماية .وأقول إننا لن
نكل في مسعانا إيجاد سبل لتوفير الحماية
للمدنيين ألن هذا واجبنا».

وح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت دول أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ّـدة إقـ ـن ــاع
الفلسطينيين والدول العربية بعدم المطالبة
ب ــإج ــراء تـصــويــت فــي الجمعية الـعــامــة بعد
الفيتو األميركي األسبوع الماضي.
وأمس شيعت غزة أربعة فلسطينيين في
قطاع غــزة قتلوا بــأيــدي جنود إسرائيليين
ق ــرب الـسـيــاج ال ـح ــدودي ،خ ــال احتجاجات
جديدة في الجيب الفلسطيني المحاصر.
وقال مسعفون إن قتلى الجمعة ثالثة رجال
وصبي في الخامسة عشرة من عمره .وأضافوا
أن  120شخصا أصيبوا بالرصاص الحي من
بين  620شخصا أصيبوا امس األول.
(األمم المتحدة  -وكاالت)

أعلنت السلطات التونسية
امس ،انتشال  81جثة من جراء
حادث غرق قارب مهاجرين
غير شرعيين قبالة سواحل
جزيرة قرقنة التابعة لوالية
صفاقس شرق تونس.
وذكرت تقارير اعالمية ،في
صفاقس أنه جرى انتشال
ثالثة جثث ونقلها الى
مستشفى المدينة ،وهي في
حالة تعفن ليرتفع بذلك عدد
الغرقى الذين جرى انتشالهم
من جراء الحادث الذي وقع
االحد الماضي إلى .81
وكان القارب يقل قرابة 180
مهاجرا ،وأنقذت وحدات
الحرس البحري  68مهاجرا من
بينهم ثمانية أجانب.

نصف مليون طفل يواجهون
خطر الموت في «بحيرة تشاد»

لبنان :خالف الحريري وباسيل حول «الصالحيات» يعرقل التشكيل
هجوم «مستقبلي» على باسيل :يتصرف كأنه اآلمر الناهي
●
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يـبــدو أن هـنــاك عـقــدة إضافية،
ب ـعــد «ال ـع ـق ــد ال ـح ـك ــوم ـي ــة» ،ب ــدأت
تطل من خالل الخالف الكبير بين
رئـيــس حـكــومــة تـصــريــف االعـمــال
سعد الحريري ووزيــر الخارجية
فـ ــي حـ ـك ــوم ــة تـ ـص ــري ــف االع ـ ـمـ ــال
جبران باسيل بعد اتخاذ االخير
خ ـطــوة «م ـت ـف ــردة» تـصـعـيــديــة في
حــق الـمـفــوضـيــة الـعـلـيــا لالجئين
ً
اعتراضا على سياساتها في شأن
عـ ــودة ال ـنــازح ـيــن ال ـســوري ـيــن من
لبنان الى سورية.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـتــاب ـعــة
خـ ـ ـط ـ ــوة بـ ــاس ـ ـيـ ــل «تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــا ع ـلــى
ص ــاح ـي ــات ال ـح ـك ــوم ــة مـجـتـمـعــة
وعـلــى رئـيـسـهــا ت ـحــديــدا» .وقــالــت
ان «ق ـ ــرارا ب ـه ــذا ال ـح ـجــم ال يمكن
ان ي ـت ـف ــرد ب ــه وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
وهــو ليس الجهة الصالحة لمثل
ه ــذه الـخـطــوة الـتــي تـتـجــاوز دور
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـنــاظــم للعمل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـمـ ــراجـ ــع األم ـن ـي ــة

وفـ ــي م ـقــدم ـهــا ال ـم ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام الـتــي تنظم الــوجــود
األجـنـبــي والــدبـلــومــاســي مـنــه في
لبنان» .وتساء لت المصادر« :هل
يـنـعـكــس ال ـخ ــاف ب ـيــن ال ـحــريــري
وب ــاسـ ـي ــل عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة تـشـكـيــل
الحكومة؟» .وقالت« :ال يمكن فصل
الـمــوضــوعـيــن ،فالرئيس المكلف
سيتذرع باالعتداء على صالحيات
رئاسة الحكومة للمطالبة بحصة
وزارية كبيرة».
ال ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،رأى وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون ال ـن ــازح ـي ــن ف ــي حـكــومــة
تصريف األعـمــال معين المرعبي
ان «المشكلة مع مفوضية الالجئين
اف ـت ـع ـل ـهــا جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل بـشـكــل
هـمـيــونــي كــأنــه اآلم ــر ال ـنــاهــي في
ال ـب ـل ــد ،وي ـت ـص ــرف كـ ــأن ال وج ــود
ل ـح ـكــو مــة أو وزارات مـعـنـيــة وال
رئيس جمهورية وال رئيس حكومة
معنيين يــأخــذون ال ـقــرار فــي هــذا
الموضوع».
وأضاف في حديث اذاعي امس:
«ال نستطيع الدخول بمهاترات مع

المجتمع الدولي واألمم المتحدة،
فهذا الـمــوضــوع يحتاج الــى قــرار
من مجلس الوزراء مجتمعا ،وليس
وزير الخارجية الذي يورط البلد
ب ـم ـش ـك ـلــة م ــع ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
واألم ــم الـمـتـحــدة» ،مضيفا« :سنة
ونصف السنة ونحنا منعل قلبنا
مــع باسيل الق ــرار سياسة الدولة
وس ـي ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ت ـج ــاه أزم ــة
ً
النازحين من دون اي جدوى .دائما
يتهم اآلخرين وكأنه فقط الحريص
ع ـل ــى الـ ـبـ ـل ــد ،ف ـب ــاس ـي ــل ي ـت ـصــرف
بطريقة طائفية كعادته الطائفية
بشكل يورط البلد بتوترات أقلها
قد تؤدي الى حرب أهلية».
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـت ـل ــة
«المستقبل» روال الطبش جارودي:
«نحن مع حماية حقوق المواطنين
ال ـســوري ـيــن ،وال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
باسيل ال يتعلق بالحكومة وهو
قرار منفرد وال يمثل قرار الحكومة،
ون ـ ـحـ ــن مـ ـ ـص ـ ــرون عـ ـل ــى ض ـم ــان ــة
عودة النازحين إلى بالدهم ضمن
المعايير الدولية».

ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،تـ ـ ــراوح ازم ــة
تشكيل الحكومة العتيدة مكانها
وإن كــان الرئيس الـحــريــري أودع
أمـ ــس االول رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
م ـي ـش ـ ًـال ع ـ ــون فـ ــي ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا،
ص ـي ـغ ــة أولـ ـي ــة ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ال ـج ــدي ــد ،ع ـبــر وزي ـ ــر ال ـث ـقــافــة في
حكومة تصريف االعـمــال غطاس
خوري المكلف بعملية المفاوضات
الـحـكــومـيــة ال ـجــاريــة م ــع مختلف
األط ــراف األســاسـيــة ،والـتــي فاقت
مطالبها قدرة استيعاب اي تركيبة
م ـح ـت ـم ـلــة الـ ـت ــي س ـت ـك ــون بــال ـحــد
األقصى من  30او  32وزيرا.
وقالت مصادر متابعة ان «هذه
التشكيلة األول ـيــة لــن تـكــون اكثر
م ــن م ـج ــرد م ـش ــروع ج ــرى ت ـبــادل
ص ـيــغ مـمــاثـلــة ل ــه ســاب ـقــا ،وأع ـيــد
الـنـظــر فيها اكـثــر مــن م ــرة ،بعيدا
عن األضواء من دون الوصول الى
صيغة يمكن ان تستقطب التوافق
المطلوب بحده األدنــى من معظم
القوى السياسية المرشحة لدخول
الجنة الحكومية».

ً
الحريري مستقبال منسقة األمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل

(داالتي ونهرا)

هل هناك مشبوهون في مرسوم التجنيس؟
ذكــرت صحيفة «األخبار» أن المديرية العامة
لألمن العام تواصل عملية التدقيق واستقبال
الشكاوى في مرسوم التجنيس المثير للجدل،
مضيفة أن المدير العام لالمن العام اللواء عباس
إبــراهـيــم سيسلم خــال أيــام رئيس الجمهورية
ال ـع ـم ــادم ـي ـشــال ع ـ ــون ،ووزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــةنـهــاد
ً
المشنوق تـقــريــرا يتضمن األسـمــاء التي توجد
حولها شبهات أمنية.

وكشفت الصحيفة المقربة من حزب الله أن فرع
ً
المعلومات فيقــوى األمــن الداخلي أعـ ّـد تقريرا
ّ
سلمه إلى المشنوق ،تضمن  5أسماء «مشبوهة»
ث ـب ــت ورودهـ ـ ـ ــا ف ــي الـ ـم ــرس ــوم ،ب ـي ـن ـهــا مـطـلــوب
لالنتربول ورد ضمن الئحة األسماء المقدمة من
رئاسة الحكومة ،و 4أسماء مالحقة أو صــادرة
بحقها أحكام في بلدانها.

حذرت األمم المتحدة من أن
نصف مليون طفل يعانون
سوءا حادا في التغذية في
محيط بحيرة تشاد يحتاجون
لمساعدة حيوية ،مشيرة إلى
نقص كبير في التمويل لسد
الحاجات اإلنسانية في هذه
المنطقة.
وأعلن المسؤولون عن
المساعدات في البلدان األربعة
المطلة على البحيرة (نيجيريا
والنيجر وتشاد والكاميرون)
في مؤتمر صحافي في جنيف
أن أقل من ثلث المبلغ الالزم
لهذا العام والبالغ  1.5مليار
دوالر جمع .وبعد ما يقرب من
عقد إثر الفوضى الناجمة عن
تمرد إسالميي بوكو حرام في
نيجيريا أوال ،ثم في البلدان
المجاورة ،التزال األزمات
األمنية واإلنسانية في المنطقة
«خطيرة».
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ترامب يفرض أجندته في  G7ويدعو إلى إعادة روسيا للمجموعة
فيينا قد تستضيف قمة أميركية ـــ روسية وبوتين يصف نظيره األميركي بـ «العقالني»
فرض الرئيس األميركي
دونالد ترامب جدول أعماله
على حلفائه الغاضبين في قمة ً
مجموعة السبع في كندا ،مقترحا
إعادة روسيا إلى المجموعة بعد
استبعادها في  ،2014في حين
اتفقت واشنطن وحلفاؤها
األوروبيون على إطالق حوار
بشأن الخالف التجاري بينهما.

اتفاق أميركي -
أوروبي على إطالق
حوار بشأن الخالف
التجاري

قبيل أن يغادر واشنطن الى كندا
للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة
ال ـس ـب ــع ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب" :طـ ـ ــردوا روس ـيــا
وعليهم اع ــادة روسـيــا ،ألنــه يجب
ان تكون روسيا معنا على طاولة
المفاوضات" في القمة.
وأضاف للصحافيين في البيت
األبيض" :أنا أسوأ كوابيس روسيا.
ل ـكــن رغـ ــم قـ ــول ذل ـ ــك ،فـ ــإن روس ـيــا
ي ـج ــب أن تـ ـك ــون فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع".
وس ـ ـ ــأل" :ل ـ ـمـ ــاذا ن ـج ـت ـمــع م ــن دون
وجود روسيا في القمة؟" .وأوضح:
"سأوصي ،واألمر يعود إليهم .لكن
روسيا يجب أن تكون في االجتماع،
يجب أن تكون جزءا منه".
وســرعــان ما ّأيــد رئيس الــوزراء
االي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ج ــوزيـ ـب ــي
كــون ـتــي دع ـ ــوة ت ــرام ــب ،م ــؤك ــدا ان
"م ــن مـصـلـحــة ال ـج ـم ـيــع" ان تـعــود
ّ
روسيا الى المجموعة ،لكن القادة
األوروبـيـيــن المشاركين فــي القمة
وبينهم كــونـتــي ،ع ـقــدوا اجتماعا
منفصال إلظهار موقفهم الموحد
وسارعوا الى التفاهم على موقف
مشترك :األوروبيون اليزالون ضد
عودة روسيا لكنهم منفتحون على
"حوار" مع الرئيس فالديمير بوتين
المدعو أوال الى تغيير سياسته.
وأعـلـنــت المستشارة األلمانية
ّ
أن ـ ـج ـ ـيـ ــا م ـ ـيـ ــركـ ــل أن األع ـ ـض ـ ــاء
األوروب ـي ـي ــن فــي مـجـمــوعــة السبع
مـتـفـقــون عـلــى أن ــه ال يـمـكــن إع ــادة
روس ـ ـيـ ــا إلـ ـ ــى ال ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــا لــم
يتم تحقيق تـقــدم لحل األزم ــة في
أوكرانيا.
وك ـ ــان الــرئ ـيــس االم ـي ــرك ــي آخــر
الواصلين الى قمة مجموعة السبع،
وسـيـكــون االول ال ــذي سيغادرها
متوجها الى سنغافورة حيث تعقد
الثالثاء القادم القمة التاريخية مع
كيم جونغ اون ،وهــي اولــويــة منذ
اسابيع بالنسبة الى ترامب.
وتـ ـبـ ـق ــى مـ ـع ــرف ــة ال ـ ـمـ ــدى الـ ــذي
ستذهب إليه اليابان التي ال تريد
أن يتم تهميشها في المفاوضات

انتخاب  5دول لعضوية
مجلس األمن لعامين

بين واشـنـطــن وكــوريــا الشمالية،
وكذلك الحكومة اإليطالية الجديدة
ً
الشعبوية وألـمــانـيــا األك ـثــر تــأثــرا
بسياسة واشنطن االنتقامية من
سائر األوروبيين.
وكــان ترامب كتب على "تويتر"
ّ
أن "االت ـ ـحـ ــاد االوروبـ ـ ـ ــي يـعــامـلـنــا
بـشـكــل س ـيــئ ج ــدا وكـ ـن ــدا" اي ـضــا،

ذكر مسؤول أميركي رفيع أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "في حيرة من أمرها" حول الهدية التي ستقدم للزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ اون في قمته مع ترامب الثالثاء المقبل بسنغافورة.
وقال الخبير في الشؤون الكورية الشمالية في مجلس العالقات الخارجية األميركي ،سكوت سنايدر ،إنه "ال
ً
ً
ً
ينبغي أن تمثل الهدية مصدر إهانة للزعيم الشمالي ،وفي الوقت ذاته ينبغي أال تظهر احتراما مفرطا" ،مشيرا
ً
إلى أن الهدية أيضا يجب "أال تنتهك نظام العقوبات الذي فرضه مجلس األمن الدولي على كوريا الشمالية".
أما عن الهدية التي يمكن أن يقدمها كيم لترامب ،فإن خبراء المجلس يتوقعون أن يحذو الزعيم الشمالي
ً
ً
حذو أسالفه في اختيار هداياهم ،ويهدي ترامب جروا صغيرا أو "فطر عش الغراب" الذي ينمو بكثرة في بالده.
ويترقب العالم في يوم  12الجاري القمة التاريخية بين الرئيس األميركي والزعيم الكوري الشمالي ،التي تبدأ
في الساعة  9:00بالتوقيت المحلي ( 01:00بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيال" بجزيرة سنتوسا في سنغافورة.
وفي سنغافورة ،وضعت السلطات أمس ،حواجز في عدد من الشوارع ،وشددت إجراءات األمن حول فندقي
"سانت ريغيس" و"شانغريال" الفخمين ،اللذين يتوقع ان يقيم فيهما الزعيمان خالل الزيارة.
ومن المتوقع أن يصل الزعيم الكوري الشمالي إلى مطار شانغي في سنغافورة اليوم قبيل القمة التي تعقد
في اليوم التالي ،ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس وزراء الدولة المضيفة لي هسين لونغ لدى وصوله.

مشيرا الى الرسوم الكندية الباهظة
عـلــى مـنـتـجــات الـحـلـيــب ومطالبا
االوروبيين بفتح اسواقهم.

ّ
«تقدم» مع كندا

الى ذلك ،أعلن الرئيس األميركي
ت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي الـ ـمـ ـح ــادث ــات
ال ـت ـجــاريــة م ــع ك ـن ــدا ،خـ ــال لـقــائــه
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـك ـن ــدي جــاسـتــن
ترودو على هامش القمة.
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب م ـ ـمـ ــازحـ ــا ل ــدى
جلوسه ال ــى جــانــب ت ــرودو "واف ــق
جاستن على إلغاء كل الرسوم وكل
العوائق التجارية" .وهو كان ّ
وجه
قبل ســاعــات انـتـقــادات الــى رئيس
الوزراء الكندي.
ّ
وبنبرة ّ
جدية ،أكد ترامب "حققنا
ّ
تقدما كبيرا" ،معتبرا أن العالقات
بين البلدين الجارين افضل من أي
وقت مضى.
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ح ـ ــدي ـ ـث ـ ــه ع ــن
م ـحــاوالت إلع ــادة الـتـفــاوض حول
معاهدة الـتـبــادل الـحــر فــي اميركا
الشمالية "نــافـتــا" ،صــرح الرئيس
األمـيــركــي "قــد يـكــون األم ــر (نافتا)
بـشـكــل مـخـتـلــف" ،مـتــوقـعــا نتائج
"مفيدة جدا" للبلدين.

مصر :مدبولي يحتفظ بـ «وزراء إسماعيل»
• األوقاف« :األذان الشيعي» ممنوع • بدء محاكمة محافظ المنوفية
القاهرة  -حسن حافظ

واصل رئيس الحكومة المكلف
مصطفى مدبولي ،أمس ،مشاورات
تشكيل حكومته ا لـجــد يــدة ،بناء
على تكليف الرئيس عبدالفتاح
ال ـس ـي ـس ــي ،ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي،
ً
خـل ـفــا لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة شــريــف
إسماعيل ،الذي تقدم باستقالته
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وبـ ـ ـ ــات فــي
حكم المؤكد أن يحتفظ مدبولي
ب ــأغ ـل ـب ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ح ـكــومــة
إس ـم ــاع ـي ــل دون ت ـغ ـي ـي ــر ،وحـ ــال
االنتهاء من تشكيل حكومته خالل
ساعات سيعرضه على البرلمان
ً
في جلسة عامة اليوم أو غدا ،وذلك
قبل بدء النواب إجازة عيد الفطر
المبارك التي تبدأ بعد غد الثالثاء.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع إن ـ ــه مــن
ال ـمــرجــح أن يـلـجــأ مــدبــولــي إلــى
س ـي ــاس ــة دم ـ ــج ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــوزارات
المتقاربة في الحكومة الجديدة،
بهدف تقليص النفقات ،وضمان
سهولة حركة العمل ،إذ توجد 34
حقيبة وزارية في حكومة شريف
إسـمــاعـيــل ،وه ــو ع ــدد ضـخــم في
دول ـ ــة تـتـبـنــى إجـ ـ ـ ــراءات تـقـشــف،
والـتـقــى مــدبــولــي أم ــس بـعــدد من
المرشحين للبقاء في مناصبهم
من وزراء حكومة سلفه ،فضال عن
المرشحين الجدد ،وبات في حكم
الـمــؤكــد أن يستمر وزراء الــدفــاع
والــداخ ـل ـيــة وال ـع ــدل والـخــارجـيــة
(وهي الوزارات التي يحسم أمرها
عادة بقرار من رئيس الجمهورية)،
واالسـتـثـمــار والتخطيط والنقل
والكهرباء والتربية والتعليم.
ويدرس مدبولي إمكانية عودة
منصب نائب رئيس الــوزراء مرة
أخرى ،كما أن التغيير الذي يجريه
مــد بــو لــي على حكومة إسماعيل
سيقتصر على الوزارات الخدمية
في المقام األول ،وبدرجة أقل في
وزارات المجموعة االقتصادية،
ال ـت ــي ت ـق ــرر اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى مـعـظــم

شاب يؤدي رقصة «التنورة» خالل غبقة رمضانية في قصر الغوري بالقاهرة
وزرائها.
وب ـي ـن ـم ــا ت ـش ـهــد م ـص ــر حــركــة
م ـح ــاف ـظ ـي ــن بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
تشكيل الحكومة الجديدة ،بدأت
محكمة جـنــايــات شـمــال الجيزة،
أمس ،نظر أولى جلسات محاكمة
محافظ المنوفية السابق ،هشام
ع ـب ــدال ـب ــاس ــط ،واثـ ـنـ ـي ــن آخ ــري ــن،
فــي اتهامهم بدفع وتلقي رشــوة
م ـ ـقـ ــدرة بـ ـ ـ  27.5م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه،
وأ لـقــي القبض على عبدالباسط
من قبل رجال الرقابة اإلدارية في
مكتبه يناير الماضي ،بعدها قرر
الرئيس السيسي إعفاء المحافظ
من منصبه.
إلى ذلك ،احتوت وزارة األوقاف
الـمـصــريــة أزم ــة ك ــادت تـتـســع مع
البرلمان الـمـصــري ،بسبب تقدم
ال ـن ــائ ــب مـصـطـفــى ب ـك ــري بـبـيــان
عاجل إلــى وزيــر األوق ــاف مختار
جمعة ،بشأن قيام أحد المشايخ
ب ــرف ــع األذان ال ـش ـي ـعــي بـمـسـجــد
الـحـسـيــن –غ ـيــر بـعـيــد ع ــن جــامــع
األزهـ ــر قـلـعــة الـسـنـيــة ف ــي الـعــالــم

بشار العراقي يعترف
بقتله الفتاة األلمانية

أعلن قائد شرطة دهوك في
اقليم كردستان العراق طارق
احمد ،امس ،ان علي بشار
( 20عاما) الذي اوقف قبل
يوم بتهمة قتل فتاة يهودية
المانية خالل محاولته الهروب
الى كردستان اعترف بارتكاب
الجريمة .وقال احمد ان "الشاب
وهو من كردستان اعترف
خالل التحقيق معه بعد ايقافه
بقتل الفتاة االلمانية".
وكان بشار وصل الى المانيا
في اكتوبر  .2015ويشتبه في
انه اغتصب وقتل بين  22و23
مايو  2018فتاة يهودية تدعى
سوزانا فيلدمان ( 14عاما) في
فيسبادن غرب المانيا.
لكن بشار قال للمحققين،
"ان الفتاة كانت صديقته،
لكن اندلع بينهما شجار،
وقام بقتلها بعد ان هددته
باالتصال بالشرطة".

واشنطن «حائرة» بشأن هدية كيم

●

سلة أخبار

اإلسالمي -بوسط القاهرة ،وذلك
خ ــال ص ــاة ال ـج ـمـعــة ال ـمــاضــي،
واع ـت ـب ــر بـ ـك ــري األذان الـشـيـعــي
ً
ً
ً
اختراقا إيرانيا كبيرا للمجتمع
ال ـم ـصــري ،إال أن وزارة األوق ــاف
نفت صحة الواقعة تماما.
وقـ ــالـ ــت "األوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف" فـ ــي ب ـيــان
رسـمــي ،إن مــا تــردد مــن شائعات
ب ـشــأن رف ــع األذان الـشـيـعــي غير
صحيح ،وأن ما أثير عبر بعض
مواقع التواصل االجتماعي بهذا
الـصــدد ال أســاس لــه مــن الصحة،
وهو محض افتراء ،مشددة على
أن األذان الشيعي غـيــر مسموح
بــه فــي أي مـسـجــد مــن المساجد
داخل مصر.
وقــال مصدر مطلع ،إن النائب
بـكــري ق ــرر سـحــب بـيــانــه العاجل
أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت ،ض ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
بخصوص وقعة األذان الشيعي،
بعدما تبين لــه أن الــواقـعــة التي
رصــدهــا الـفـيــديــو ال ـم ـتــداول على
مواقع التواصل قديمة وتعود إلى
عام  ،2014عندما قام القارئ فرج

(رويترز)

الله الشاذلي برفع األذان الشيعي
خ ــال زي ـ ــارة إلي ـ ــران ،األمـ ــر ال ــذي
دفع وزارة األوقاف المصرية إلى
ُ
وقفه عن العمل حينذاك ،وتوفي
الشاذلي بعدها في عام .2017
فــي األثـنــاء ،تــواصــل "األوق ــاف"
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا ألداء صـ ــاة عيد
الـفـطــر ال ـم ـبــارك نـهــايــة األس ـبــوع
الجاري ،إذ خصصت نحو  5آالف
ساحة لصالة العيد في مختلف
المحافظات المصرية ،بالتنسيق
مع المحافظين ،وتسعى الــوزارة
إلى منع شيوخ السلفية من اعتالء
منابر المساجد فــي صــا العيد
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا كـ ـ ــأداة سـيــاسـيــة،
إذ تشترط الـ ــوزارة على مــن يؤم
الصالة أن يكون من أئمة األزهر أو
األوقاف ،أو حصل على ترخيص
من الوزارة ،فضال عن الدفع بإمام
احتياطي حال تعذر حضور اإلمام
األصلي ألداء صالة العيد.

وك ـ ــان ـ ــت الـ ـقـ ـم ــة أول م ــواج ـه ــة
جـمــاعـيــة ل ـتــرامــب م ــع ق ــادة ال ــدول
الـســت األخ ــرى منذ فــاجــأ حلفاءه
بفرض رسوم جمركية على الصلب
وااللمنيوم .لكن هذا لم يمنع ترامب
من أن يشارك مبتسما في الصورة
الجماعية التقليدية.

حوار
وكان مسؤول فرنسي قال أمس
األول إن الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب ــي سيجريان حــوارا بشأن
التجارة خالل األسبوعين المقبلين،
مشيرا إلــى إح ــراز الحلفاء خطوة
متواضعة لألمام في قمة كندا.
وقال مسؤول متابع للمحادثات
إنه على الرغم من مواجهة زعماء
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـسـ ـب ــع تـ ــرامـ ــب ب ـق ــدر
كبير من البيانات بشأن الــواردات
والـ ـص ــادرات فــي مـحــاولــة لتغيير
ت ـف ـك ـيــره رد ت ــرام ــب ب ـب ـيــانــات من
عنده وتمسك بموقفه بأن الواليات
المتحدة تشعر بأنها متضررة فيما
يتعلق بــالـتـجــارة الــدول ـيــة ،ولكن
ترامب تحدث بنبرة ودية على نحو
أكبر بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون وقــال إن الزعيم

الفرنسي ساعد فــي حــل مشكالت
تجارية.
وقــال ترامب دون ذكــر تفاصيل
"سـ ـيـ ـح ــدث ش ـ ــيء م ـ ــا .أع ـت ـق ــد أن ــه
سـ ـيـ ـك ــون إيـ ـج ــابـ ـي ــا جـ ـ ـ ـ ــدا" .وق ـ ــال
ماكرون إن من الممكن إحراز تقدم
بشأن القضايا التجارية التي تثير
انـقـســامــا بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وحلفائها.
وأردف قائال للصحافيين بعد
لقاء ترامب "بشأن التجارة أعتقد
أن هـ ـن ــاك وسـ ـيـ ـل ــة ل ـل ـت ـق ــدم م ـعــا.
لمست اسـتـعــدادا مــن كــل األط ــراف
للتوصل التفاقيات ولنهج يحقق
المنفعة لشعبنا وعمالنا وطبقتنا
المتوسطة" .وطرحت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل يوم الجمعة
فكرة إليجاد وسيلة لحل الخالفات
الـتـجــاريــة بين الــواليــات المتحدة
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا .ووصـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـسـ ــؤول
اقـتــراح ميركل بأنه آلية "مشتركة
للتقييم وال ـحــوار" ولكنه لــم يذكر
تفاصيل أخــرى .ولم يتضح ما إذا
كانت المحادثات الفنية جــزءا من
مبادرتها.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول إن ال ــزع ـم ــاء
اآلخ ــري ــن الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن
أيدوا االقتراح .وصرح مسؤول بأن

رئيس المفوضية األوروبـيــة جان
كلود يونكر عــرض القيام بزيارة
لواشنطن إلج ــراء تقييم للتجارة
بين االتـحــاد األوروب ــي والــواليــات
المتحدة للمساعدة في حل الخالف.
وفـ ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين إن اجراء
حوار مع ّالرئيس االميركي "يمكن
ان يكون بناء".
ونقلت وكــاالت االنباء الروسية
ع ــن ب ــوت ـي ــن ق ــول ــه خـ ــال بــرنــامــج
تلفزيوني تم بثه امس ،إن الرئيس
االمـيــركــي "شـخــص عـقــانــي ،قــادر
عـلــى االصـ ـغ ــاء وال ـ ــرد عـلــى حجج
محاوره".
وأكد بوتين أن "كل هذا يدفعني
لالعتقاد بأن الحوار يمكن أن يكون
ّ
بناء" مع ترامب.
وي ـع ــود آخـ ــر ل ـق ــاء ب ـيــن بــوتـيــن
وتـ ــرامـ ــب الـ ــى نــوف ـم ـبــر  2017في
فيتنام.
مــن ناحيته ،قــال الناطق باسم
الكرملين ديمتري بيسكوف ،أمس،
أن الرئيسين الــروســي واألميركي
بـحـثــا إم ـكــان ـيــة ع ـقــد ل ـق ــاء ثـنــائــي
فيفيينا خــال االتـصــال الهاتفي
األخير.

انتخبت الجمعية العامة
لألمم المتحدة ألمانيا
وبلجيكا وجنوب إفريقيا
وجمهورية الدومنيكان
وإندونيسيا لعضوية
مجلس األمن لفترة عامين
تبدأ في األول من يناير
 .2019ومجلس األمن هو
الهيئة الوحيدة التابعة
لألمم المتحدة التي يمكن أن
تصدر قرارات ملزمة قانونا،
ويملك سلطة فرض عقوبات،
والتفويض باستخدام القوة.
وحصلت إندونيسيا على
أصوات أكثر من جزر
المالديف لتفوز بالمقعد
الوحيد الذي جرى التنافس
عليه لمنطقة آسيا والمحيط
الهادئ ،بحصولها على 144
صوتا مقابل .46

«الجنائية» تبرئ نائب
رئيس الكونغو السابق

ً
«التحالف» يقتل  44حوثيا في صعدة

«أنصار الله» يستهدفون نجران بـصاروخين باليستيين
أع ـل ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة ت ـح ــال ــف دع ــم
الشرعية في اليمن أن ميليشيا
جـمــاعــة "أن ـص ــار ال ـل ــه" الـحــوثـيــة
ت ـ ـك ـ ـبـ ــدت خ ـ ـسـ ــائـ ــر فـ ـ ــادحـ ـ ــة فــي
عناصرها ومعداتها ،في محور
صـعــدة ،خــال الـســاعــات القليلة
الماضية.
وأك ــد الـتـحــالــف أن ع ــدد قتلى
الميليشيات الحوثية خالل الـ24
ساعة الماضية في محور صعدة
ً
بلغ  44قتيال ،بينما تم تدمير 46
مــن األسلحة والـمـعــدات التابعة
للحوثيين.
وأحرزت قوات الجيش اليمني
مدعومة بقوات التحالف تقدما
ميدانيا خالل األيام الماضية في
محافظتي الجوف وصعدة شمال
اليمن ،وسط استمرار االنهيار في
صفوف الميليشيات في معقلهم
األول ،صعدة.

وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــز ،أحـ ـ ـ ـ ــرز ال ـج ـي ــش
ال ــوطـ ـن ــي تـ ـق ــدم ــا ج ـ ــدي ـ ــدا غ ــرب
الـ ـم ــديـ ـن ــة ،س ـي ـط ــر خـ ــالـ ــه عـلــى
م ـن ـط ـقــة الـ ـصـ ـف ــراء وال ـج ـب ـي ــري ــة
والـمـشـبــك وم ــواق ــع أخ ــرى مطلة
ع ـلــى خ ــط ال ــرم ــادة ال ــراب ــط بين
محافظتي تعز والحديدة.
ك ــذل ــك س ـي ـط ــر ال ـج ـي ــش عـلــى
مواقع جديدة في جبل أبوالنار
االستراتيجي ،بعد تراجع كبير
للميليشيات ،ما أدى إلى اقترابه
من مدينة حرض.
الــى ذل ــك ،أعـلــن الـنــاطــق باسم
ق ــوات الـتـحــالــف لــدعــم الـشــرعـيــة
في اليمن العقيد تركي المالكي
أن "قــوات الدفاع الجوي الملكي
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي رصـ ـ ـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ــة
صاروخين باليستيين أطلقتهما
الميليشيا الـحــوثـيــة اإلرهــابـيــة
التابعة إليران من داخل األراضي

ال ـي ـم ـن ـيــة مـ ــن م ـح ــاف ـظ ــة ص ـعــدة
بــاتـجــاه أراضـ ــي الـمـمـلـكــة ،حيث
سـ ـق ــط األول داخ ـ ـ ـ ــل األرا ض ـ ـ ـ ــي
اليمنية ،واآلخر في صحراء غير
آهلة بالسكان ،ولم ينتج عنه أي
أضـ ـ ــرار ح ـتــى وق ــت إصـ ـ ــدار هــذا
البيان".
مــن ناحيتها ،أ عـلـنــت جماعة
"أن ـص ــار ال ـلــه" اس ـت ـهــداف مــواقــع
عسكرية جنوب السعودية بدفعة
من الصواريخ البالستية.
في غضون ذلك ،دعت الحكومة
اليمنية الشرعية اللجنة الدولية
ل ـل ـص ـل ـيــب االحـ ـم ــر الـ ــدولـ ــي إل ــى
إع ـ ـ ـ ــادة م ــوظ ـف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـي ـم ــن،
وم ــواص ـل ــة أن ـش ـط ـت ـهــا اإلغــاث ـيــة
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ن ـ ـظـ ــرا ل ـل ـظ ــروف
اإلنـســانـيــة الـتــي تمر بها البالد
في الوقت الحالي.
(الرياض ،صنعاء  -وكاالت)

«طالبان» توقف النار للمرة األولى منذ 2001

أسقطت المحكمة الجنائية
الدولية إدانة بارتكاب
جرائم حرب بحق جان
بيار بيمبا ،نائب الرئيس
السابق لجمهورية الكونغو
الديمقراطية في ضربة
كبرى لممثلي االدعاء ،وفي
تطور قد يغير أيضا الوضع
السياسي في البالد.
وبيمبا واحد من بين أربعة
أشخاص فقط أدانتهم
المحكمة على مدى أعوام
عملها البالغة  16عاما
كما كان األعلى منصبا
بينهم .وكان أدين بجرائم
منها القتل واالغتصاب
والنهب بسبب أفعال قام
بها مقاتلون أرسلهم الى
جمهورية إفريقيا الوسطى.

الحكومة الماليزية تمنع
وزراءها من قبول الهدايا

ً
قتلت  40عسكريا بهجمات منسقة عشية سريان «هدنة الفطر»
للمرة االولى منذ  2001وبعد يومين على اعالن
الرئيس االفغاني أشرف غني وقفا أحاديا الطالق
ال ـنــار ،أعـلـنــت حــركــة "طــال ـبــان" ام ــس ،وقـفــا الطــاق
النار لمدة ثالثة أيام مع قوات االمن االفغانية خالل
عيد الفطر.
اال ان الحركة حذرت في بيان نشرته على تطبيق
"واتساب" من أنها ستواصل عملياتها ضد "قوات
االح ـتــال" االجنبية فــي الـبــاد وانـهــا سـتــدافــع عن
نفسها "بشراسة" في حال تعرضها لهجوم.
وهذه المرة االولى منذ  17عاما واطاحة الحركة
بعد تدخل عسكري لتحالف دولي بقيادة الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،ال ـتــي يـعـلــن فـيـهــا ال ـم ـت ـمــردون أي وقــف
الطالق النار.
وكتبت الحركة في بيانها أن "على كل المجاهدين
وقــف العمليات الهجومية ضــد ال ـقــوات االفغانية
خــال األي ــام الـثــاثــة االول ــى لعيد الـفـطــر" ،مضيفة
"لكن اذا تعرض المجاهدون لهجوم فسندافع عن
أنفسنا بشراسة".

ورحــب القصر الرئاسي في أفغانستان بإعالن
"طالبان".
وك ــان غـنــي ال ــذي ظـلــت دعــواتــه مــن أج ــل الـســام
دون رد حتى االن ،أعـلــن الخميس الـمــاضــي وقفا
أح ــادي ــا الط ــاق ال ـنــار مــع "طــال ـبــان" لـكــن لـيــس مع
تنظيم "داعــش" يستمر من "الــ 27من رمضان حتى
ال ـيــوم الـخــامــس مــن عـيــد ال ـف ـطــر" ،أي بـيــن  12و19
يونيو الحالي.
واعلن الجنرال االميركي جون نيكولسون قائد
قوات الحلف االطلسي ان قواته "ستحترم" الهدنة
التي تستثني "مكافحة االرهاب".
في غضون ذلك ،ذكر مسؤولون محليون امس ،أن
مسلحي "طالبان" قتلوا  40جنديا أفغانيا ومن رجال
الشرطة المحلية وأصابوا  13آخرين ،في هجمات
منسقة على العديد من مواقع التفتيش في إقليمي
قندز وهيرات شمال وغرب أفغانستان.
(كابول  -وكاالت)

قررت الحكومة الماليزية
الجديدة ،تطبيق قانون جديد
تحظر من خالله على أعضاء
الحكومة من الوزراء قبول
أي هدايا باستثناء الورد.
واستثنى رئيس الوزراء
مهاتير محمد ( 92عاما) ،خالل
مؤتمر صحافي ،قبول الوزراء
الهدايا مثل الزهور والفواكه
ً
والطعام ،قائال" :ال يمكن قبول
الوزراء شيئا آخر ،وإال فإن
ُ
عطي الهدية وقابلها ،يكونان
م ِ
وقعا في الخطأ".

ةديرجلا
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رياضة
كاظمة يرد على تقرير ةديرجلا بسرد تاريخي
ً
ً
ُ
بوسكندر تجاهل لب الموضوع واتبع أسلوبا إنشائيا

عبدالكريم الشمالي

ناقض أمين سر نادي
كاظمة نفسه في رده على
"الجريدة" ،الذي تحدث
فيه عن المبادئ والدفاع عن
الرياضة الكويتية ،في الوقت
الذي غض النظر عن محاسبة
العمومية
عضو جمعيته ً
حسين المسلم ،وفقا للنظام
األساسي.

لماذا لم ّ
يفعل
النادي المادة
العاشرة من النظام
األساسي ضد
حسين المسلم؟

رد متناقض اتهم
فيه البرتقالي
ةديرجلا• بأمور لم
تتطرق إليها من
قريب أو بعيد

ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـقـ ـض ــاء حــق
م ـج ـل ــس إدارة ك ــاظـ ـم ــة فـ ــي الـ ــرد
ع ـلــى ال ـت ـقــريــر الـ ــذي ن ـش ــره الـقـســم
الرياضي بـ "الجريدة" تحت عنوان:
"ال فــرق بين البرتقالي والــرمــادي
فــي أزم ــة ات ـحــاد ال ـس ـبــاحــة" ،وذلــك
ب ـعــد أن ن ـشــر "أم ـي ــن س ــر ال ـن ــادي"
يوسف بوسكندر الــرد كامال على
صفحته الخاصة بموقع التواصل
ً
االجتماعي "تــويـتــر" ،اعـتـقــادا منه
بإحراج "الجريدة" وإجبارها على
النشر ومحاولة لكسب تأييد الرأي
ال ـعــام ح ــول مــوقــف نــاديــه المبهم،
فـ ـ ــإن "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" رأت نـ ـش ــر الـ ــرد
تأكيدا لمصداقيتها وتعاملها مع
جميع األلــوان ،بما فيها البرتقالي
والرمادي ،بحيادية تامة"!
وجاء الرد كالتالي:
"اعـ ـتـ ـب ــر األس ـ ـت ـ ــاذ ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الشمالي في المقالة أن الجمعيتين
العمومية الـعــاديــة وغـيــر الـعــاديــة
ب ـت ــاري ــخ  5 /24و 5 /27لــات ـحــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـس ـبــاحــة ب ــأن ـه ــا أزم ــة
رياضية ،واتهم مجلس إدارة النادي
بأنه ّ
مسير ويتم توجيهه من عضو
بالجمعية العمومية.
األم ـ ــر ب ـكــل س ـهــولــة ه ــو أن قــام
م ـج ـلــس إدارة ن ـ ــادي ك ــاظ ـم ــة فــي
اجتماع مكتبه التنفيذي بتسمية
مــرش ـح ـيــه ال ـل ــذي ــن ت ـق ــدم ــا ب ــورق ــة
ت ــرش ـي ـح ـه ـم ــا ل ـع ـض ــوي ــة مـجـلــس
إدارة االتـحــاد الكويتي للسباحة،
وف ـق ــا لـلـنـظــام األس ــاس ــي ال ـس ــاري
والـمـعـمــول بــه فــي االت ـح ــاد ،وبـنــاء
ع ـل ــى كـ ـت ــاب ف ـت ــح ب ـ ــاب ال ـتــرش ـيــح
لعضوية االتـحــاد ،وهما السيدان
ثــامــر ال ـش ـمــروخ وس ــال ــم ال ـع ـمــران،
وأرسلت األسماء مرفقا بها محضر
االج ـت ـم ــاع ال ــى االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
للسباحة ،وبإمكانكم التواصل بمن
زودكم بالكتاب المنشور في خبركم
لتزويدكم بمحضر اجتماع المكتب
التنفيذي ،لتعلم بأن القرار صدر من
مجلس اإلدارة وليكون ردا مقنعا
على سؤالك المهم.
ويبدو أن األلوان تشابهت لديك،
وأصبحت ال تميز اللون البرتقالي
بوضوح ،وهذا دورنا لتوضيح ما
غاب عنك أو أردت تغيير الحقائق،
ألمــر ما في نفس يعقوب ،نذكرها
لك تباعا:
أوال :نادي كاظمة ال يحتاج إلى
شهادة حسن سلوك في دفاعه عن
الحق وقوانين الــدولــة والرياضة،
ول ـطــال ـمــا كـ ــان طـلـيـعــة م ــن يحمل
لواءها وااللتزام بها منذ أن كان في
صفوف أندية المعايير وحتى وقتنا
الحاضر وفــي المستقبل ،حيث لم
ولن تتغير مواقفه ال تحت ضغوط
وغيرها ،والجميع يشهد على ذلك،

وهو يتحدى أيا كان إثبات العكس.
ث ــانـ ـي ــا :ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس إدارة
النادي فيما يتعلق باتحاد السباحة
وغيره نابعة من صميم المجلس
والسياسة العامة والمبادئ التي
ت ـح ـك ــم ع ـم ــل الـ ـ ـن ـ ــادي وج ـم ـع ـي ـتــه
ال ـع ـمــوم ـيــة والـ ـت ــزام ــه بــال ـقــوان ـيــن
الــريــاضـيــة ،وال تخضع أله ــواء أو
مصالح تقف عند شخصية ما أو
أحد أعضاء جمعيته العمومية بمن
فيهم حسين المسلم أو غيره.
ثالثا :ال يوجد أي ضغوط على
م ـج ـل ــس اإلدارة ال مـ ــن داخ ـ ـ ــل أو
خ ــارج ال ـن ــادي ،وال يـعــرف للتلون
طريقة في العمل واتخاذ المواقف
وال الـ ـق ــرارات ،فـهــو نــابــع مــن رحــم
الجمعية العمومية ا لـتــي منحته
الثقة حتى يبلور التطلعات الحرة
ألبناء النادي ،ويعمل على أساسها،
فـمــواقــف وم ـبــادئ ن ــادي كاظمة ال
تشترى وال تباع.
راب ـ ـعـ ــا :ل ــو ك ـ ــان م ـج ـلــس إدارة
النادي يقدم فروض الوالء والطاعة
ً
أو ي ـحــابــي أو ي ــدع ــم ضـمـنـيــا أي ــا
كان ،سواء كان شخصية أو ناديا،
لفعل ذلك علنا ،ولكنه كان وال يزال
واضحا وضوح الشمس ،وال يمكن
ألي أحــد أن يــزايــد عليه أو يتهمه
باللعب مــن تحت الـطــاولــة ،فنادي
كاظمة مدرسة في المبادئ والثبات
عليها ،وهــو لم يتعود أن يغيرها
تحت أي ظرف كان.
خامسا :لوال مواقف نادي كاظمة
وإكماله نصاب الجمعية العمومية
لــات ـحــاد لـلـسـبــاحــة ال ـتــي انـعـقــدت
بتاريخ  ،2016 /9 /22لكان االتحاد
السابق بقي ،ولكان النادي حابى
أط ــراف ــا يتهم ظلما أن ــه يـقــدم والء
الطاعة لها داخل االتحاد.
س ــادس ــا :مـجـلــس إدارة كاظمة
لـ ـي ــس م ـ ـ ـسـ ـ ــؤوال عـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات أو
مواقف األندية األخرى التي تتمتع
بعضوية اتحاد السباحة وال ينسق
معها ،بل هو يطالب بعقد جمعية
عمومية غير عادية النتخاب مجلس
ً
إدارة جديد إلدارة دفة اللعبة بعيدا
عن الصفة المؤقتة ،ولتكون رغبة
الجمعية العمومية سائدة ،وهو ما
يقطع الطريق على الهيئات الدولية
في التحجج بحجب رغبة الجمعية
العمومية ،وهذا الموقف يسهم في
رفع اإليقاف الجائر ،ستبقى كما هي
ســواء مع اتحاد السباحة أو غيره
من االتحادات.
س ــاب ـع ــا :ي ــرش ــح نـ ـ ــادي كــاظـمــة
ثامر الشمروخ العبه السابق وأحد
أبـنــاء اللعبة المخلصين للكويت
وبطل الخليج والعرب وثامن قارة
آسـ ـي ــا ،ل ـش ـغــل ع ـض ــوي ــة االتـ ـح ــاد،
وهــو شخصية تتمتع بــوزن كبير

وفوق الشبهات ،لكونه خدم اللعبة
والكويت وال يزال.
ثامنا :يحترم نادي كاظمة حرية
الصحافة واإلعــام وجميع األقالم
في أن ّ
تعبر وتنتقد وتصوب األمر،
ولـكـنــه يــأبــى أن تـشـكــك ف ــي الــذمــم
والمبادئ ،وبالتحديد فيما يتعلق
بمجلس إدارت ـ ــه ال ــذي يعمل وفــق
المثل القائل "الشمس ما يغطيها
المنخل" ،وهــو يتمنى مــن أي كان
أن يـبــادر إلــى تـحــري الــدقــة قبل أن
يخط أي سطر ال يعبر عن حقيقة ما
يجري سعيا خلف مصلحة الكويت
ورياضتها وقوانينها التي لم ُ
يحد
عنها النادي يوما ما ،ويعمل مع أي
كان من أجل تحقيقها.
انتهى البيان ،ولنا تعقيب:
ي ـب ــدو أن ت ـقــريــر "الـ ـج ــري ــدة" قد
صدر اإلزعاج والقلق إلى بوسكندر
ومـ ـجـ ـل ــس إدارتـ ـ ـ ـ ـ ــه ألسـ ـ ـب ـ ــاب غـيــر
مفهومة ،ليذهب بعيدا تماما عن
ُ
لب الموضوع ،وتأتي ردوده عامة
عائمة ،ويصل به الحد إلى توجيه
اتـ ـه ــام ــات ل ـن ــا ال ت ـم ــت لـلـحـقـيـقــة
ً
والمنطق بصلة ،مطبقا قــول "كاد
المريب يقول خذوني" ،ففي الوقت
ال ــذي تـتـحــدث فـيــه "ال ـج ــري ــدة" عن
موقف محدد وفي موضوع مؤطر،
ي ـت ـح ــدث ب ــوس ـك ـن ــدر عـ ــن م ــواق ــف
وتاريخ ومبادئ النادي!
ً
أوال :ف ــي ال ـبــدايــة نــوجــه س ــؤاال
لـبــوسـكـنــدر مـ ـف ــاده :م ــن ش ـكــك في
تـ ــاريـ ــخ نـ ـ ـ ــادي ك ــاظـ ـم ــة وم ــواقـ ـف ــه
ومبادئه السابقة؟ وهل قرأ اإلشادة
الـتــي وردت فــي التقرير محل رده
بموقف النادي من أزمة اتحاد كرة
القدم؟ وكل ما تمنينا طوال الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة أن ي ـظ ــل ال ـ ـنـ ــادي عـلــى
مبادئه ،وأن يحافظ مجلس اإلدارة
وأمين سره العام على إرث النادي
الذي جاء من مواقف سابقة خلدها
لــه الـتــاريــخ الــريــاضــي بــأحــرف من
ذهب ،وثمة سؤال آخر مفاده أيضا:
لماذا أقحم بوسكندر في رده أسماء
مرشحي النادي في عمومية اتحاد
السباحة ،وهو األمر الذي لم تتطرق
لــه "ال ـج ــري ــدة" مــن قــريــب أو بعيد،
فنحن لــم نعترض على الترشيح
وال األسماء ،بل تحدثنا عن ممثله
السابق في االتحاد وعضو جمعيته
العمومية.
وه ـنــاك أم ــر الف ــت للنظر ،لـمــاذا
أسهب "األمين" في الحديث عن أحد
المرشحين ،وأشــاد بتاريخه دون
اإلشادة بالمرشح اآلخر؟!
ث ــان ـي ــا :تـ ـح ــدث ب ــوس ـك ـن ــدر عــن
الـ ـمـ ـب ــادئ وال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن مـصـلـحــة
ال ـكــويــت وريــاض ـت ـهــا وقــوانـيـنـهــا،
فهل يعلم أن أحد أعضاء "عمومية
كــاظـمــة" ،وتـحــديــدا مــن ك ــان يمثله
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صدر للبرتقالي
وبوسكندر اإلزعاج
ألسباب غير مفهومة

أمين سر كاظمة ال
علم له بالتشبيهات
في اللغة العربية
واتهمنا بعدم
التفرقة بين األلوان

الكابالت وماي فاتورة يقتربان
من األدوار النهائية في «الروضان»
واصل فريقا الخليج للكابالت
وماي فاتورة الزحف نحو األدوار
النهائية بدورة المرحوم عبدالله
م ـش ــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة
لكرة قدم الصاالت.
َ
ول ــم ي ــرأف الـخـلـيــج للكابالت
ب ـح ــال م ـنــاف ـســه ب ـن ــك االئ ـت ـم ــان،
فألحق به الهزيمة األكبر ضمن
منافسات اليوم الثالث والعشرين
بأدوار خروج المغلوب حتى اآلن
بسبعة أهــداف دون رد ،وتناوب
عـلــى الـتـسـجـيــل لـلـفــريــق الـفــائــز،
صالح حيدر (هاتريك) والبرازيلي
بـ ــوال احـ ــد اف ـض ــل ال ــاع ـب ـيــن فــي
الدورة (هدفان) ومشاري النكاس
ومشاري الضبيبي.
ورغـ ـ ــم غ ـي ــاب ــه ع ــن ال ـم ـشــاركــة
فــي مهرجان االه ــداف ،فــإن قائد
الكابالت البرازيلي فامبيتا كان
من افضل العبي المباراة ،وتحكم
كعادته في إيقاع فريقه.

لقطات
• ح ـ ـ ــرص الـ ـشـ ـي ــخ دع ـي ــج
الخليفة على حضور منافسات
ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـثـ ــالـ ــث والـ ـعـ ـش ــري ــن
ل ـت ـش ـج ـي ــع وم ـ ـسـ ــانـ ــدة ف ــري ــق
النصر اإلمــاراتــي ،كما التقط
ص ـ ــورة ت ــذك ــاري ــة م ــع ال ـفــريــق
ب ـح ـضــور ع ـبــدال ـلــه ال ــروض ــان
رئيس اللجنة المنظمة.
• ن ـ ــال الـ ـب ــرازيـ ـل ــي األصـ ــل
الروسي الجنسية بوال جائزة
أفضل العب في مباراة فريقه
ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات مـ ــع بـنــك
االئتمان.

وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـق ـ ـي ـ ــض ،جـ ـ ـ ــاءت
المباراة الثانية بين ماي فاتورة
والنصراالماراتي في غاية اإلثارة
وال ـ ـنـ ــديـ ــة ،ل ـت ـن ـت ـه ــي ب ــال ـت ـع ــادل
الـسـلـبــي ،ث ــم حـســم م ــاي فــاتــورة
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ل ـص ــال ـح ــه ب ــرك ــات
الترجيح ،بعدما أهدر اإلسباني
اليكس ركلة النصر الثانية.

مواجهتان ناريتان
يلتقي الـيــوم ،جست كلين مع
كــي اي بــي ،واالتـحــاد الليبي مع
ماي فاتورة.
فــي ال ـم ـبــاراة االولـ ــى ،ستكون
مـ ـهـ ـم ــة ج ـ ـسـ ــت مـ ـلـ ـي ــن الـ ـس ــاع ــة
للمنافسة على اللقب صعبة جدا،
خاصة ان منافسه كي اي بي ،قادم
م ــن عـ ــروض قــويــة وي ـم ـلــك نفس
الرغبة والطموح.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــول ج ـ ـسـ ــت كـ ـلـ ـي ــن ع ـلــى
الثنائي فرناندو وخوسيكو ،الى
جانب النجم المحلي علي السيف،
ب ـي ـن ـمــا ي ــراه ــن ك ــي اي ب ــي عـلــى
دييغو مانكوزو ومانويل كريما،
اضافة الى المتألق ناصر العلبان.
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يطمح
االتـحــاد الليبي ال ــذي قــدم نفسه
بصورة مميزة في الــدور االولــى
إلـ ـ ــى ت ــأكـ ـي ــد أح ـق ـي ـت ــه ب ــال ـت ــأه ــل
والــدخــول ضـمــن المنافسة على
اللقب ،مما يتطلب تقديم افضل
م ـ ــا لـ ــديـ ــه الجـ ـتـ ـي ــاز ع ـق ـب ــة م ــاي
فاتورة.
الكويت واليوسف إلى نهائي
البراعم
ضـ ــرب ف ــري ـق ــا نـ ـ ــادي ال ـكــويــت
والمرحوم الشيخ خالد اليوسف
موعدا في نهائي النسخة الثامنة

جانب من منافسات اليوم الثالث والعشرين
ل ـم ـنــاف ـســات ال ـب ــراع ــم الـ ــذي يـقــام
فــي  28رمـضــان ،وجــاء ذلــك عقب
فوز الكويت على فريق المرحوم
أح ـمــد حـسـيــن ال ــروم ــي بهدفين
م ــن دون رد حـمــا تــوقـيــع سعد
نــايــف ويــوســف عـبــدالـعــزيــز ،في
حـ ـي ــن اح ـ ـتـ ــاج الـ ـي ــوس ــف ح ــام ــل
اللقب لالحتكام لركالت الترجيح
لـتـخـطــي ع ـق ـبــة اك ــادي ـم ـي ــة ســدن
م ـح ـق ـقــا ال ـ ـفـ ــوز ب ــأربـ ـع ــة اه ـ ــداف
مـقــابــل ثــاثــة ف ــي م ـب ــاراة مثيرة
حفلت بالندية وانتهت في وقتها
االصلي بالتعادل.
وفــرضــت الحيرة نفسها على
اختيارات اللجنة المنظمة الفضل
ال ــاع ـب ـي ــن فـ ــي م ــواج ـه ـت ــي قـبــل
الـنـهــائــي فــي ظــل ال ـتــألــق الــافــت
لجميع الــاعـبـيــن ،وف ــي النهاية
استقرت اللجنة على منح جائزة
االف ـض ــل لـحـسـيــن عـبــدالـمـحـســن
من الكويت وبدر سالم من فريق
المرحوم الشيخ خالد اليوسف.

عبدالرحمن :شهادتنا مجروحة
أكــد مــدرب النصر اإلمــاراتــي وليد عبدالرحمن أن شهادتهم
في دورة الروضان مجروحة ،النهم باتوا جزءا من الدورة التي
يـشــاركــون فيها للمرة الــرابـعــة على الـتــوالــي ،مشيدا بالجهود
الكبيرة للجنة المنظمة بقيادة عبدالله الروضان واللجان العاملة،
لجهودهم الكبيرة لتوفير كــل الـعــوامــل لنجاح ال ــدورة ،بجذب
الجمهور واستقطاب افضل المحترفين والنجوم العالميين.
وبين أن النصر احتاج إلى مشاركتين للدخول بقوة في أجواء
الدورة ،حيث تمكن بعد ذلك من تحقيق نتائج الفتة بمشاركته
الثالثة ،من خالل بلوغ االدوار االقصائية وصوال لدور الثمانية،
كاشفا أن مشاركتهم في النسخة الحالية شهدت إشراك مجموعة
من الالعبين المحليين ،إلى جانب محترف واحد من اسبانيا،
ضمن مساعيهم لتمثيل النصر االماراتي بالشكل المطلوب.
ولفت الى انهم تمكنوا من بلوغ األدوار اإلقصائية التي تعطي
دوافع كبيرة لتقديم مستوى افضل ،في ظل خروج المغلوب ،من
خالل السعي لخطف الفوز والتقدم خطوة لالمام ،وهو ما أخفقوا
في تحقيقه بعد الخسارة من ماي فاتورة بركالت الترجيح ،مؤكدا
انهم قادمون للمشاركة وتحقيق نتائج الفتة بالنسخ القادمة.

فــي عـضــويــة مجلس إدارة اتـحــاد
السباحة العضو حسين المسلم
ت ــم اس ـت ـخ ــدام ــه ،ووق ـ ــف غ ـيــر مــرة
أمام المنظمات الدولية والمحكمة
الرياضية الدولية (ك ــاس) كشاهد
ضد الكويت وضد االتحاد الكويتي
وضد اللجنة األولمبية وضد نادي
الــرمــايــة ،وضــد  5أنــديــة مــن بينها
كاظمة في القضية التي رفعتها أمام
"كاس" ،وكان أحد أسباب خسارته،
وهــو األمــر الــذي وضــع العديد من
عـ ــامـ ــات االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ،خ ـصــوصــا
فــي ظــل الـصـمــت الـمـطـبــق مــن قبل
المسؤولين بــالـنــادي تجاه عضو
جمعيتهم العمومية ومرشحهم
وممثلهم في االتحاد المنحل؟
ك ـمــا ن ـت ـس ــاءل :لـ ـم ــاذا ل ــم يـفـ ّـعــل
مـجـلــس إدارة ال ـبــرت ـقــالــي ال ـم ــادة
الـ ـع ــاش ــرة م ــن الـ ـنـ ـظ ــام األس ــاس ــي
تجاهه ،والتي تخوله بمحاسبته
وتوقيع جزاءات عليه تصل الى حد
شطب عضويته ،فأين هذه المبادئ
التي تتحدث عنها؟
وكيف يذكر لنا أمين السر العام
أن مجلس اإلدارة لم ُ
يحد عن مبادئ
ال ـن ــادي ،وه ــو تـغــافــل عـمــن ك ــان له
موقف غير مفهوم من الكويت في
األزمة الرياضية؟!
وإذا كــان يحتاج إلــى أن نذكره
بـبـنــود الـنـظــام األس ــاس ــي ،فالبند
 1مــن ال ـم ــادة الـثــامـنــة الـتــي تحدد
واجبات أعضاء "العمومية" يؤكد
ع ـلــى ع ـمــل ال ـع ـضــو ع ـلــى تحقيق
أهداف النادي ،وتجنب كل ما يضر
بالكيان ،أمــا البند  2فينص على
االلـتــزام بمبادئ الـنــادي واللوائح

 ...والمادة العاشرة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية بالنادي.
ويبدو أن اإليـقــاف الرياضي لم
يضر بمصالح نــادي كاظمة ،كما
يـبــدو أن خ ـســارة ال ـن ــادي القضية
ال ـتــي رفـعـهــا أم ــام "كـ ــاس" وم ـعــه 4
أندية ،وكان أحد أسباب خسارتها
هي شهادة المسلم لم تسئ للكيان،
وهــل يــرى بوسكندر أن المسلم لم
يسئ للنادي ولم يضر بمصلحته،
أم أن موقفه جاء منسجما مع توجه
مجلس اإلدارة ،الــذي رفــع القضية
أمام "كاس"؟!
ثــالـثــا :يـبــدو أن حـضــرة الناظر
وموظف اللجنة األولمبية السابق
ال ي ـل ــم ب ــال ـت ـش ـب ـي ـه ــات فـ ــي ال ـل ـغــة
العربية ،لذلك اتهمنا بعدم التفرقة
بـيــن األلـ ـ ــوان ،وه ـنــا يتعين علينا
تنبيهه بضرورة االستعانة بأحد
ال ـم ــدرس ـي ــن ال ـ ــذي ي ـع ـم ـلــون تحت
إم ــرت ــه لـتــوضـيــح الـتـشـبـيـهــات في
اللغة العربية ،والمعنى المقصود
منها ،قبل أن يلقي على مسامعنا
خطبة ليست عصماء ،تعتمد على
األسـلــوب اإلنـشــائــي البعيد تماما
عن الواقع.
وأخيرا وليس آخــرا ،فالرد على
بوسكندر جاء بإيجاز شديد بسبب
المساحة ،لكن للحديث بقية ما دام
في العمر بقية  ...ونؤكد أن لنا عودة
مع "البرتقالي المشابه للرمادي" في
الوقت المناسب ...وإن عدتم عدنا.

مجلس اإلدارة
يدعي أنه لم يحد
عن مبادئ النادي
وتغافل موقف
عضو عموميته
ضد الكويت

ال نعلم لماذا أشاد
كاظمة بمرشح
في انتخابات
السباحة وتجاهل
المرشح اآلخر

ً
الفرنسي دجابور مدربا للجهراء
●

عبدالرحمن فوزان

أع ـلــن ن ــادي ال ـج ـهــراء مـســاء
أمــس األول تعاقده رسميا مع
الـمــدرب الفرنسي ذي االصــول
الجزائرية محمد كمال دجابور
ليكون مدربا للفريق األول لكرة
الـقــدم مــدة مــوســم واح ــد قابلة
للتجديد.
وس ـي ـتــولــى دج ــاب ــور ق ـيــادة
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ـل ـفــريــق ال ــذي
يـ ـض ــم ال ــوطـ ـن ــي ن ـ ـ ــواف ج ــاب ــر
مـ ـس ــاع ــد م ـ ـ ـ ـ ــدرب ،والـ ـص ــرب ــي
س ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــدان مـ ـ ــدربـ ـ ــا ل ـ ـحـ ــراس
ال ـم ــرم ــى ،وااللـ ـب ــان ــي سـيــرجــو
ً
ً
مـعــدا بــدنـيــا ،بينما ينتظر أن
ت ـت ـعــاقــد إدارة ال ـف ــري ــق قــريـبــا
مع مدرب لياقة بدنية ليخلف
ال ـ ـصـ ــربـ ــي ب ـي ـت ــر الـ ـ ـ ــذي ف ـضــل
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ع ـ ـ ــدم تـ ـج ــدي ــد ع ـق ــده
بــرفـقــة مــواطـنــه م ــدرب الـفــريــق
فــي الموسم الماضي بوريس
ب ــونـ ـي ــاك ب ـع ــد تـ ــراجـ ــع ن ـتــائــج
ال ـ ـفـ ــريـ ــق بـ ـشـ ـك ــل مـ ـخـ ـي ــف فــي
منتصف الموسم حتى وصل
ال ـح ــال بــالـفــريــق إل ــى الـتــراجــع
من المركز الثاني حتى خوض
الملحق أمام الفحيحيل لتفادي
الهبوط إلى أندية دوري الدرجة
األولى.
وسبق لــدجــابــور ( 58عاما)
أن قاد منتخب الكونغو وفرق
س ـت ــاد م ــال ــي وش ـب ـي ـبــة بـجــايــة
الجزائري ،ودبي واتحاد كلباء
اإلماراتي باإلضافة إلى العديد
من األندية الفرنسية.
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن يـ ـب ــدأ
دجـ ــابـ ــور ت ــواصـ ـل ــه مـ ــع إدارة
الـ ـف ــري ــق ب ـ ـقـ ــوة خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الحالية للتباحث في اختيارات
مـلــف المحترفين حـيــث تتجه
الـ ـنـ ـي ــة داخ ـ ـ ـ ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارة

دجابور
ال ـن ــادي الع ـت ـمــاد  ٤محترفين
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل وذل ـ ــك
بــوجــود ال ـمــدافــع الـكــامـيــرونــي
مبيبي والتعاقد مع ثالثة جدد
فــي مــراكــز االرتـ ـك ــاز ،والــوســط
الهجومي ،ورأس الحربة.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـب ــدأ
دجابور مهامه رسميا مع أبناء
القصر األحمر مطلع اغسطس
المقبل و هــو الموعد المبدئي
الـمـحــدد مــن قبل إدارة الفريق
ل ـتــدش ـيــن ت ــدري ـب ــات ــه الن ـط ــاق
منافسات الموسم الكروي.
مــن جانبه افــاد مدير جهاز
ال ـك ــرة ب ـن ــادي ال ـج ـهــراء محمد

علي بــأن التعاقد مــع دجابور
جـ ــاء ب ـع ــد مـ ـف ــاوض ــات شـمـلــت
تفضيله على عــدة مرشحين،
و ت ــم ا خ ـت ـيــاره لتمتعه بسيرة
ذاتية جيدة واطالعه ومعرفته
بــا لـكــرة الخليجية ،خصوصا
أنه درب اتحاد كلباء اإلماراتي
وق ـ ـ ــاد ايـ ـض ــا دب ـ ــي اإلم ـ ــارات ـ ــي
ونجح في قيادته للعودة إلى
مصاف دوري الدرجة الممتازة،
ومـ ــن أب ـ ــرز إنـ ـج ــازات ــه تحقيق
لقبي الدوري وكأس السوبر مع
ستاد مالي موسمين متتالين
في .2016/2015- 2015/2014
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بالسعودية خسارتها
تلحق
ألمانيا
ً
الرابعة استعدادا لكأس العالم
خسر المنتخب السعودي أمام
المنتخب األلماني بنتيجة ،2-1
خالل استعدادات المنتخبين
لبطولة كأس العالم روسيا
.2018

ألحقت المانيا بطلة العالم،
ال ـخ ـس ــارة ال ــراب ـع ــة بــالـسـعــوديــة
ف ــي خ ـمــس م ـب ــاري ــات خــاضـتـهــا
األخـ ـي ــرة ،اس ـت ـع ــدادا لـنـهــائـيــات
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ال ـت ــي ت ـن ـط ـلــق فــي
روس ـيــا فــي  14الـحــالــي بفوزها
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا  1 -2ا مـ ـ ـ ــس األول فــي
ليفركوزن ،في ختام استعدادات
المنتخبين للعرس الكروي.
وسجل تيمو فيرنر ( )8وعمر
هــوســاوي ( 43خطأ فــي مــرمــاه)
هدفي المانيا ،وتيسير الجاسم
( )84هدف السعودية.
وك ــان الـمـنـتـخــب خـســر أيضا
أمـ ــام بـلـجـيـكــا بــربــاعـيــة نظيفة،
وامام ايطاليا  ،2-1وامام البيرو
-3ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،وح ـ ـقـ ــق فـ ـ ـ ــوزا يـتـيـمــا
على اليونان -2صفر ،استعدادا
ل ـخــوض غ ـمــار مــونــديــال ،2018
حيث سيلعب المباراة االفتتاحية
ض ــد روسـ ـي ــا ال ــدول ــة الـمـضـيـفــة
في  14الحالي ،ضمن منافسات
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي تضم
ايـ ـض ــا م ـن ـت ـخ ـبــي األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي
ومصر.
فــي المقابل ،وضـعــت المانيا
ً
حــدا لخمس مباريات تواليا لم
ت ـع ــرف فـيـهــا ط ـعــم الـ ـف ــوز ،وهــي
ك ــان ــت أسـ ـ ــوأ س ـل ـس ـلــة ل ـه ــا مـنــذ
مارس عام .1988

الداود يشيد بـ «األخضر»
أش ــاد صــالــح ال ـ ــداود مــدافــع
الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي الـســابــق
بمستوى منتخب بــاده خالل
م ـبــاراتــه ال ــودي ــة أم ــام ألـمــانـيــا
أمس األول في مدينة ليفركوزن.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداود" :أرى أن
المخزون اللياقي للمنتخب كان
عاليا طوال المباراة ،وبالتالي
ظهر الالعبون فــي حالة رغبة
دائمة للتقدم واللعب ،وهذا أمر
مطمئن قـبــل خ ــوض مـبــاريــات
المونديال".
وت ــاب ــع" :م ــا أعـجـبـنــي أيضا
أنـنــي رأي ــت الــاعـبـيــن يـبــذلــون
قـ ـ ـص ـ ــارى جـ ـه ــده ــم واخـ ـتـ ـف ــت
أخطاؤهم الفردية ،وهذا مؤشر
جيد ألن المباريات الكبيرة ال
تقبل األخطاء السهلة".
وتـ ــابـ ــع الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي ك ــان
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن قـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـس ـع ــودي ب ـم ــون ــدي ــال :1994
"لمسات الـمــدرب بيتزي كانت
واضحة ،وتواصله مع الالعبين
بــالـتـعـلـيـمــات يـظـهــر م ــن خــال

صالح الداود

ت ـغ ـي ـيــر ط ــري ـق ــة ال ـل ـع ــب خ ــال
المباراة".
وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا" :الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
األرجنتيني نجح فــي تطبيق
الضغط العالي بطريقة مميزة،
وعلى منتخب كبير مثل ألمانيا
ف ــي أرضـ ـ ــه ،وه ـ ــذه ب ــروف ــة لما
يمكن أن يفعله أمام أوروغواي
وروسيا ومصر".

وللمرة الثانية ،خاض حارس
م ــرم ــى ال ـم ــان ـي ــا م ــان ــوي ــل نــويــر
المباراة اساسيا بعد مشاركته
ام ـ ـ ــام ال ـن ـم ـس ــا ط ـ ـ ــوال ال ــدق ــائ ــق
التسعين والتي خسرها فريقه
 2-1السبت الماضي ،لكنه هذه
المرة تــرك مكانه مطلع الشوط
الثاني لحارس برشلونة مارك
اندري تير شتيغن.
وأثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ض ـ ـغـ ــط ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األلماني هدفا مبكرا بعد تمريرة
امــام ـيــة م ــن ج ــوش ــوا كيميتش
داخ ــل المنطقة بــاتـجــاه مــاركــو
رويس ،فمررها األخير عرضية
بــاتـجــاه فـيــرنــر الـمـتــربــص امــام
الـ ـم ــرم ــى فـ ـس ــدده ــا اص ـط ــدم ــت
بـ ــال ـ ـعـ ــارضـ ــة ،وت ـ ـ ـهـ ـ ــادت داخ ـ ــل
ال ـش ـب ــاك ال ـس ـع ــودي ــة ( )8راف ـعــا
رصـ ـي ــده الـ ــى  8أهـ ـ ــداف ف ــي 14
مباراة دولية.
وكـ ـ ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخ ــب األلـ ـم ــان ــي
ي ـض ــاع ــف غ ـل ـت ــه ل ـك ــن ت ـس ــدي ــدة
روي ـ ـ ــس الـ ـط ــائ ــرة مـ ــن م ـش ــارف
المنطقة صــدهــا الـقــائــم االيـمــن
(.)11
وظـ ـل ــت األف ـض ـل ـي ــة ألل ـمــان ـيــا
ف ــي ح ـيــن ل ــم يـتـمـكــن المنتخب
السعودي في تهديد مرمى نوير
اال فــي مــا ن ــدر ،وتــدخــل حــارس
ال ـس ـعــوديــة ع ـبــدال ـلــه الـمـعـيــوف

العبو المنتخب األلماني بعد انتهاء المباراة أمام السعودية
ل ـل ـت ـصــدي ل ـك ــرة ق ــوي ــة س ــدده ــا
سامي خضيرة (.)37

أخطر فرصة
وكانت اخطر فرصة للسعودية
فــي الدقيقة التالية بعد هجمة
منسقة وصـلــت فيها ال ـكــرة الــى
فهد المولد ،فسددها ماكرة مرت
الى جانب القائم األيسر.

ً
سويسرا تواصل عروضها الجيدة استعدادا للمونديال

واصلت سويسرا عروضها الجيدة استعدادا
لنهائيات كأس العالم ،فبعد انتزاعها التعادل
من إسبانيا  1-1االسبوع الماضي ،تغلبت أمس
األول عـلــى الـيــابــان  -2صـفــر فــي م ـبــاراة وديــة
اقيمت في لوغانو.
وصمد المنتخب الياباني أمام كتيبة المدرب
فالديمير بيتكوفيتش حتى قبل نهاية الشوط
األول بقليل عندما افتتح ريكاردو رودريغيز
التسجيل الصحاب األرض من ركلة جــزاء اثر
اعاقة المهاجم بريل ايمبولو داخل المنطقة.
وقـبــل نهاية الـمـبــاراة بثماني دقــائــق نجح
حارس سيفيروفيتش في تسجيل الهدف الثاني
للمنتخب السويسري.
ويخوض المنتخب السويسري "معمودية
النار" في مونديال روسيا من خالل مواجهته
االف ـت ـتــاح ـيــة ض ــد ال ـب ــرازي ــل أح ــد الـمـنـتـخـبــات
المرشحة بقوة إلحراز اللقب في  17يونيو في
مدينة روستوف.
ام ــا المنتخب الـيــابــانــي ،ال ــذي خـســر ايضا
أمام غانا بالنتيجة ذاتها اواخر مايو الماضي،
فيخوض تجربة ودية أخيرة ضد الباراغواي
بعد غد قبل أن يتوجه إلى روسيا ،حيث يلعب
فــي المجموعة الثامنة إلــى جــانــب كولومبيا
وبولندا والسنغال.
(أ ف ب)

«الفيفا» لن يعتمد على أي روسي في كشف المنشطات
أعلن «الفيفا» أنه لن يعتمد على
أي روسي في برنامج الكشف عن
المنشطات خالل المونديال.

أكد االتحاد الدولي لكرة القدم
(الـفـيـفــا) ان ــه لــن يعتمد عـلــى أي
روس ــي فــي بــرنــامــج الكشف عن
الـمـنـشـطــات خ ــال ك ــأس الـعــالــم
وذلك نتيجة برنامج المنشطات
الممنهج الذي ضرب البالد منذ
عام .2015
وأكد االتحاد الدولي أكثر من
مرة خالل االشهر الماضية ان "اي
روســي لــن يكون ضمن برنامج
ال ـك ـش ــف ع ــن ال ـم ـن ـش ـط ــات ،وك ــل
تـحــالـيــل الـعـيـنــات سـتـجــرى في
مختبرات خارج روسيا حصلت
على رخصة من وكالة المنشطات
العالمية".
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
الــدولــي لوكالة فــرانــس بــرس إن
"الفيفا اتـخــذ جميع اإلج ــراء ات
ال ـم ـم ـك ـن ــة لـ ـتـ ـك ــون ع ـم ـل ـي ــة نـقــل
الـ ـعـ ـيـ ـن ــات ام ـ ـنـ ــة ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر،

وب ـ ـعـ ــد ل ـع ـب ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
دراكسلر وفيرنر ،مرر األخير كرة
عرضية تابعها عمر الهوساوي
خطأ داخــل شباكه وســط ضغط
من توماس مولر.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي حـ ــرم
الـمـعـيــوف المنتخب األلـمــانــي من
ه ــدف ـي ــن اكـ ـي ــدي ــن ،ع ـن ــدم ــا تـصــدى
لمحاولتي دراكسلر ( )50ومولر (.)73

واح ـت ـســب الـحـكــم رك ـلــة ج ــزاء
لمصلحة الـسـعــوديــة اث ــر اعــاقــة
تيسير الجاسم داخــل المنطقة،
انـ ـب ــرى ل ـهــا م ـح ـمــد ال ـس ـه ــاوي،
ل ـك ــن ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن تـ ـص ــدى لـهــا
قـبــل ان يتابعها الـجــاســم داخــل
الشباك (.)84
وك ـ ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ـع ــودي
ي ـخ ـطــف هـ ــدف ال ـت ـع ــادل عـنــدمــا

مــرر الجاسم كــرة متقنة باتجاه
ال ـس ـهــاوي ،لـكــن مــاتــس هوملز
ً
تدخل في اللحظة االخيرة منقذا
ش ـبــاك منتخب ب ــاده مــن هــدف
اكيد.
والهدف هو األول للسعودية
ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاك الـ ـم ــانـ ـي ــا ف ـ ــي ث ــاث
م ــواجـ ـه ــات ،وك ــان ــت األولـ ـ ــى في
فبراير عــام  1998وانتهت بفوز

وألسباب أمنية ال يمكننا اعطاء
أي تفاصيل عن هذا الموضوع".
واتبع االتحاد الدولي بالتالي
طــري ـقــة حـ ــذرة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ذل ـ ـ ــك الن ـ ـ ــه قـ ـب ــل ارب ـ ــع
س ـ ـنـ ــوات ك ــان ــت دورة االلـ ـع ــاب
األولمبية الشتوية في سوتشي
مسرحا الكبر عملية تالعب في
تاريخ الرياضة مع وجود عينات
مــزورة في مقر مختبر مكافحة
المنشطات ما شكل حرجا كبيرا
للجنة األولمبية الدولية والوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات.
ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ،ان ـ ـف ـ ـجـ ــرت
ال ـف ـض ـي ـحــة إلـ ــى ال ـع ـل ــن وط ــال ــت
جـمـيــع ال ــري ــاض ــات ف ــي روس ـيــا.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ف ـ ــي  22م ــاي ــو
الماضي ان جميع الفحوصات
ل ـل ـك ـشــف ع ــن ال ـم ـن ـش ـطــات ال ـتــي
خـ ـض ــع لـ ـه ــا الع ـ ـبـ ــو ال ـم ـن ـت ـخــب

ال ـ ــروس ـ ــي الـ ــذيـ ــن س ـي ـخــوضــون
نـ ـه ــائـ ـي ــات ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ع ـلــى
ارضهم جاءت سلبية على الرغم
من القيام بتحقيق دقيق في هذا
المجال.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
لـلـمـنـشـطــات س ـح ـبــت تــرخـيــص
ال ــوك ــال ــة ال ــروس ـي ــة لـلـكـشــف عن
المنشطات النها لم تكن مطابقة
للقوانين العالمية فاستبعدت
لـفـتــرة ،وب ـعــد أن قــامــت الــوكــالــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ـت ـغ ـي ـي ــر ط ــواق ـه ـم ــا
وطــري ـقــة حــوكـمـتـهــا ،سـمــح لها
بممارسة عملها بشكل طبيعي
ل ـكــن ب ــاش ــراف عــال ـمــي م ــن دون
أن تستعيد ر خـصـتـهــا مــن بين
الوكاالت المعتمدة عالميا.
وقال الفيفا في رد على سؤال
لوكالة فــرانــس بــرس إن "جميع
الالعبين المشاركين في مونديال
روسيا سيخضعون لفحوصات
عن المنشطات خارج المنافسات
وخ ـ ــال ـ ـه ـ ــا .مـ ـعـ ـظ ــم ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
سيخضعون لفحوصات مخبرية
مرة على االقل".
ام ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــإمـكــانـيــة
لجوء أحــد الالعبين إلــى تناول
مـ ــواد م ـح ـظــورة ألس ـب ــاب طبية
فـيـجـيــب الـفـيـفــا بــأنــه ل ــم يسمح
ب ــذل ــك ألح ـ ــد ح ـت ــى اآلن فـ ــي مــا
ً
يتعلق بمونديال روسيا ،مشيرا
إلــى أنــه قــام بذلك  7مــرات خالل
مونديال .2014
يــذكــر أن اكـتـشــاف اخ ــر حالة
م ـن ـش ـطــات إي ـجــاب ـيــة ي ـع ــود إلــى
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم 1994
وتـتـعـلــق بــالـنـجــم األرجـنـتـيـنــي
دييغو مارادونا الذي تناول مادة
ايفيدرين المحظورة ،علما بأنه
كــان أوق ــف مــدة  15شـهــرا ايضا
لتناوله مادة الكوكاكيين خالل
دفــاعــه عــن أل ــوان نــاديــه السابق
نابولي اإليطالي عام .1991

جانب من مباراة سويسرا واليابان

ال ـمــان ـيــا -3صـ ـف ــر ،وال ـثــان ـيــة في
نهائيات كأس العالم عام 2002
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وان ـت ـهــت
ب ــان ـت ـص ــار ك ــاس ــح لـلـمــانـشــافــت
بـثـمــانـيــة نـظـيـفــة بـيـنـهــا ثــاثـيــة
لميروسالف كلوزه افضل هداف
في نهائيات كأس العالم.
(أ ف ب)

ً
إيران تفوز على ليتوانيا وديا
ان ـ ـتـ ــزع ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلي ــران ــي األول لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ف ـ ـ ــوزا صـعـبــا
من نظيره الليتواني
 -1ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ــال
المباراة الودية التي
جمعتهما أمس في
إطار استعداداتهما
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات
الدولية المقبلة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
المنتخب اإليراني
بالفضل في هذا
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ل ــاعـ ـب ــه
كـ ــريـ ــم أنـ ـ ـص ـ ــاري ،ال ـ ــذي
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .88
ويستعد المنتخب اإليراني للمشاركة في
نهائيات كأس العالم التي تنطلق الخميس،
وتستمر حتى  15يوليو المقبل ،في حين فشل
المنتخب الليتواني في التأهل للمونديال.
ويلعب المنتخب اإليراني في المجموعة
الـثــانـيــة مــع منتخبات الـبــرتـغــال وإسبانيا
والمغرب.
(د ب أ)

sports@aljarida●com

بطوالت كأس العالم
تعد بمخاطر كبيرة
ً
كثيرا ما حذر العديد من
الدراسات العلمية من مخاطر
كأس العالم
متابعة بطوالت ً
على مر التاريخ ،بدءا من األزمات
ً
القلبية والجلطات ،وصوال إلى
الحوادث ،واالنتحار ،وكل ذلك
قد يكون وراءه بطولة مونديال.

كــأس العالم فــي كــرة الـقــدم هي
موعد ينتظره المشجعون بترقب
ك ــل أرب ـع ــة أعـ ـ ــوام ،إال أن ال ـخ ـبــراء
الصحيين يحذرون من ان البطولة
األهم للعبة الشعبية األولى عالميا،
ق ــد تـتـسـبــب ف ــي مـخــاطــر ت ـبــدأ من
المرض وتصل الى الوفاة.
وحددت البحوث الطبية سلسلة
م ـخــاطــر ص ـح ـيــة ت ـش ـمــل األزم ـ ــات
الـقـلـبـيــة وال ـج ـل ـطــات ،والـ ـح ــوادث،
واالن ـت ـحــار ،واالرت ـف ــاع فــي العنف
األسري.
في عام  2010الــذي شهد إقامة
مــونــديــال جـنــوب افــريـقـيــا ،حــذرت
دراس ــة للنشرة األميركية الطبية
"جورنال اوف ميديسين" من ان كرة
الـقــدم "ليست لعبة فـقــط" ،مشيرة
الى ان االحــداث الرياضية الكبرى
ق ــد "ت ــزي ــد ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر االخ ـط ــار
المتعلقة بالقلب واألوعية الدموية
ومعدالت الوفاة".
واألشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ــذي ــن ي ـكــونــون
تحت خطر أكبر هم الذين يعانون
عادة مشاكل في الشرايين واألوعية
ال ــدم ــوي ــة ،بـحـســب ال ــدراس ــة الـتــي
أشـ ــارت ال ــى ان ه ــذه الـفـئــة تشمل
أيضا أولئك الذين يجدون أنفسهم
ت ـح ــت ض ـغ ــط أكـ ـب ــر ،أي "م ـش ـجــع
متحمس( ،يوم) مباراة ذات أهمية
كبرى ،مباراة تنافسية بشكل كبير،
خسارة ،أو خسارة (فريق) مباراة
أقيمت على أرضه".
وأشارت الدراسة الى ان العديد
مـ ــن ال ـم ـش ـج ـع ـيــن الـ ــذيـ ــن ت ــاب ـع ــوا
م ـب ــاري ــات ع ـبــر ش ــاش ــات الـتـلـفــزة،
غالبا مــا صــاحــوا بشكل "جعلهم

قريبين مــن أزم ــة قـلـبـيــة" ،السيما
عندما يهدر فريقهم فرصة سهلة
لتسجيل ه ــدف ،إال ان الباحثين
يـ ـش ــددون ع ـلــى أه ـم ـيــة أخـ ــذ هــذه
األم ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى م ـح ـم ــل ال ـ ـجـ ــد ،ألن
الـمـشــاعــر ال ـقــويــة ال ـتــي يختبرها
مشجعو كرة القدم السيما الضغط
والقلق والغضب ،كلها عوامل قد
تـســاهــم ف ــي زيـ ــادة خـطــر األزم ــات
القلبية.
وتقول المتخصصة بالقلب في
جمعية القلب البريطانية جولي
وورد "ن ـع ــرف ان ه ــذا وق ــت مثير
ل ـل ـح ـم ــاس ،ل ـك ــن ي ـج ــب أال يـنـســى
(المشجعون) صحتهم القلبية".

تناول حبوب االسبيرين
ومـ ــن االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي يـحــض
ع ـل ـي ـهــا ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــون ،ت ـن ــاول
ح ـبــوب االس ـب ـيــريــن ال ـتــي تـســاهــم
في تسهيل جريان الــدم ،وتمارين
الـ ـت ــأم ــل ،وت ـج ـن ــب ع ـ ـ ــادات م ـضــرة
مثل التدخين وتناول الطعام غير
الصحي وشرب الكحول.
وب ـح ـس ــب دراسـ ـ ــة أج ــري ــت فــي
نـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا ،ت ــوص ــل ال ـب ــاح ـث ــون
ال ــى رابـ ــط ب ـيــن ال ـف ــوز وال ـخ ـســارة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة،
ونـسـبــة "إقـ ـب ــال" االش ـخ ــاص على
المستشفيات .ففي عام  ،2003وبعد
خسارة المنتخب النسائي المحلي
ف ــي ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس ال ـعــالــم
لــريــاضــة الــرك ـبــي ،ارت ـف ـعــت نسبة
الدخول الــى المستشفيات بسبب
مـشــاكــل فــي الـقـلــب 50 ،فــي الـمـئــة.

ً
وديا
جماهير المنتخب اإلنكليزي خالل مباراة سابقة أمام كوستاريكا
في المقابل ،كانت هذه النسبة أقل
بكثير بعد فــوز الفريق نفسه في
المباراة نفسها عام .2011
وي ـش ــدد الـمـتـخـصـصــون أيـضــا
على ان أمراض القلب ليست الخطر
الوحيد.
ففي دراسة أجريت على هامش
ك ــأس الـعــالــم  2014فــي ال ـبــرازيــل،
تــوصــل الـبــاحـثــون الــى ان متابعة
المباريات قد تؤدي الى ما يعرف
ب ــ"ج ـل ـط ــة الـ ـعـ ـي ــن" ،وهـ ــي ان ـس ــداد
شرايين في العين.
وق ـ ـ ـ ــارن الـ ـب ــاحـ ـث ــون بـ ـي ــن ع ــدد
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاالت الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة م ـ ــن هـ ــذه

ديشامب يحذر بوغبا من اللعب الفردي

ديشامب

حذر ديديه ديشامب ،المدير الفني لمنتخب فرنسا ،بول بوغبا،
جناح مانشستر يونايتد من اإلفراط في اللعب الفردي ،مشيرا إلى
أنه يجب ان يتأقلم كونه ضمن منظومة فريق.
وقال ديشامب ،خالل تصريحات صحافية" ،يمكن لبول بوغبا
أن يلعب على طريقته ،لكنه ال يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده"،
متابعا" :لم يكن أداؤه ضد إيطاليا األفضل ،وهذا أمر مؤكد ،لكني
تحدثت معه حول هذا الموضوع ،ال توجد مشكلة".
وأضاف" :المنافسة لجميع الالعبين واالختيارات كانت صعبة
جــدا خــال الـمـبــاريــات الــوديــة ،لكن كــل شــيء يسير على مــا يــرام،
يمكننا دائ ـمــا أن نـفـعــل مــا هــو أف ـضــل ،نـحــن ج ـيــدون فــي الـتـقــدم
الهجومي والدفاع أيضا".
ووقـ ــع مـنـتـخــب فــرن ـســا ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،ال ـت ــي تـضــم
منتخبات أستراليا و بـيــرو وا لــد نـمــارك ،وسيخوض المنتخب
الفرنسي أو لــى مبارياته في المونديال أ مــام نظيره األسترالي
السبت  16يونيو.

"الجلطة" خالل أربعة اسابيع بعد
كأس العالم  ،2014والفترة نفسها
من عام .2013
وفي ظل ارتفاع في الحاالت بعد
الـمــونــديــال ،خلص الباحثون الى
ان "الضغط العاطفي الذي يسببه
ك ــأس الـعــالــم هــو عــامــل خـطــر" في
هذا المجال.
وف ــي م ـجــال الـصـحــة النفسية،
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــراء ان األحـ ـ ـ ـ ــداث
الــريــاض ـيــة ق ــد ت ـســاهــم ف ــي زي ــادة
شـعــور األش ـخــاص بــاالنـتـمــاء الــى
مـجـمــوعــة و"ه ــوي ــة مـشـتــركــة" ،في
حـيــن ان ـهــا قــد تـســاهــم فــي "زي ــادة

فاران :سنحاول الفوز باللقب

فاران

كشف رافايل فاران ،مدافع ريال مدريد
والمنتخب الفرنسي طموحات الديوك
الـفــرنـسـيــة ،قـبــل انـطــاق
مونديال روسيا .2018
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران ،ف ــي
تصريحات نقلها موقع
"الـبــرنــابـيــو" :بعض الناس
يـ ـنـ ـتـ ـقـ ـص ــون مـ ـ ــن قـ ـيـ ـمـ ـت ــي فــي
فرنسا؟ .يجب أن يكون لديهم معلومات
يومية حــول مــا يـحــدث فــي ال ـخــارج ،ألن
ً
األخ ـب ــار ه ـنــاك ال ت ـتــوافــق دائ ـم ــا مــع ما
يحدث بالفعل ،ثم بعد ذلك األمر متروك
ل ــي لـتـسـجـيــل ثـنــائـيــة ف ــي ن ـهــائــي كــأس

غروزني المدينة المدمرة تعود للحياة وتنتظر صالح
ي ـق ــف الـ ـش ــاب ح ـم ــزة زاالي ـي ــف
عـلــى مــدخــل ملعب "أح ـمــد أريـنــا"
في العاصمة الشيشانية غروزني،
مـغـتـبـطــا بــإم ـكــان ـيــة ل ـق ــاء الـنـجــم
المصري محمد صالح القادم غدا
مع منتخب بالده الذي سيعسكر
خــال مونديال روسـيــا  2018في
مدينة دمرتها حــربــان طاحنتان
في ربع القرن االخير.
وقال زاالييف المرتدي قميص
نـ ـ ــادي "أحـ ـم ــد أف سـ ــي" (ت ـيــريــك
غروزني سابقا) والحامل وشاحه:
"إذا التقيت به فسأدعوه لتناول
طبق شيبالغش التقليدي".
يشجع حـمــزة الـبــالــغ  21عاما
نادي ليفربول االنكليزي وأصبح
نجم االخير صالح قــدوة له "ألنه
العب جيد ومسلم".

ول ــم تـنـجــح ال ـش ـي ـشــان ،إح ــدى
ج ـم ـه ــوري ــات روسـ ـي ــا االت ـح ــادي ــة
ذات االغلبية المسلمة ،باستضافة
مباريات المونديال الذي ينطلق
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ـق ـبــل ف ــي مــوس ـكــو،
لكنها عوضت باستقبال منتخب
مـصــر ونـجـمــه ال ــذي يـتـعــافــى من
اصابة قوية بكتفه ،تعرض لها في
نهائي دوري ابـطــال اوروب ــا ضد
المتوج ريال مدريد االسباني في
 26مايو الماضي.
بعد انهيار االتحاد السوفياتي،
وقعت الحرب االولى بين الشيشان
وروسيا ( ،)1994-1996عاشت على
اثرها االولى في استقالل تام بعد
توقيع اتفاق سالم .وبعد حصول
ع ـ ــدة ت ـف ـج ـي ــرات ف ــي روسـ ـي ــا فــي
 1999من قبل مجموعة اسالمية

األم ــل" لــدى مشجعي المنتخبات
الـتــي ن ــادرا مــا تحقق انـتـصــارات،
ان ـط ــاق ــا م ــن األم ـ ــل ف ــي ان ت ـكــون
"ه ـ ــذه الـ ـم ــرة ه ــي األول ـ ـ ـ ــى" ،إال ان
"األم ــل" قــد يـكــون سيفا ذا حدين:
فمع التوقعات الكبيرة والحماس
الـشــديــد ،قــد تـكــون الخيبة قاتلة،
وتقود الى ما هو أبعد من البكاء
فقط ،اذ أظهرت دراسات ان معدالت
االنتحار ترتفع بشكل ملحوظ بعد
المونديال.
وأشــارت دراســة العام الماضي
الى تسجيل "ارتفاع كبير" في عدد
حـ ــاالت ال ــدخ ــول ال ــى المستشفى

لسيدات في طهران ،بعد تجرعهن
الـ ـس ــم خـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األربـ ـع ــة
لمونديال  2014الذي شهد إقصاء
ايران من الدور األول.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وف ــي ع ــام ،2012
أظهرت دراسة تسجيل "انخفاض
ك ـب ـي ــر" ف ــي حـ ـ ــاالت االنـ ـتـ ـح ــار فــي
فــرنـســا خ ــال ك ــأس ال ـعــالــم 1998
ال ـت ــي اسـتـضــافـتـهــا ع ـلــى أرض ـهــا
وان ـت ـهــت ب ــإح ــرازه ــا الـلـقــب للمرة
األولى في تاريخها.
وأظـ ـه ــرت دراسـ ـ ــة أج ــري ــت عــام
 2013حول أنماط العنف األسري
خـ ــال م ــون ــدي ــاالت 2006 ،2002

و ،2010ان خـطــر الـعـنــف األس ــري
فــي انـكـلـتــرا ارت ـفــع بنسبة  26في
المئة عندما فاز المنتخب الوطني
أو ت ـعــادل ،وبنسبة  38فــي المئة
عندما خسر.
وت ـ ـشـ ــدد وورد ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة
"شـ ــرب الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـي ــاه" خــال
متابعة الـمـبــاريــات ،والتقليل من
ال ـم ـش ــروب ــات ال ـغ ـن ـيــة بــال ـس ـكــر أو
الكافيين "ألنها قد تؤثر على نبض
القلب" .ومن الضروري أيضا "عدم
الجلوس فترات طويلة" والتحرك
مرة كل نصف ساعة على األقل.

يقودها شامل باساييف ،انطلقت
الحرب الثانية بين  1999و،2000
عـنــدمــا سـحــق الــرئ ـيــس الــروســي
الحالي فالديمير بوتين خصومه
الراغبين في االستقالل بسهولة.
وكان ضحية الحربين عشرات
آالف القتلى وأعلنت االمم المتحدة
في  2003غروزني "المدينة االكثر
دمــارا فــي الـعــالــم" ،فــي عــام ،2005
نـ ـجـ ـح ــت م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء
ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق أصـ ــان
م ـ ـس ـ ـخـ ــادوف ،وفـ ـ ــي  2006عـلــى
باساييف.
وفي ملعب "أحمد أرينا" الذي
ي ـح ـم ــل اس ـ ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
أحمد قديروف وشيده في 2011
نجله رمضان ( 41عاما) ،الرئيس
الحالي الحاكم بقبضة من حديد

أحد حوائط المباني في مدينة غروزني ...وتبدو صورة كبيرة لمحمد صالح والنني نجمي المنتخب المصري

وبدعم مطلق من موسكو ،يخوض
مـنـتـخــب مـصــر أول تـمــاريـنــه في
روس ـيــا بـعــد انـتـهــاء اسـتـعــداداتــه
لـ ـم ــو ن ــد ي ــا ل ــه االول مـ ـن ــذ 1990
بتعادلين مع الكويت وكولومبيا
وخسارة ضد بلجيكا بثالثية.
عـ ـل ــى مـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ،ت ـقــف
صورتان عمالقتان لبوتين وأحمد
قـ ـ ــديـ ـ ــروف الـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ن ـت ـي ـجــة
عـمـلـيــة اغ ـت ـي ــال ف ــي م ــاي ــو 2004
فــي ملعب ديـنــامــو الـقــديــم ،اثـنــاء
االحـتـفــال بـيــوم النصر الــروســي.
ومن أصل  30ألف كرسي سيفتح
الملعب ابوابه اليوم امــام  8آالف
متفرج لمشاهدة تمرين المدرب
االرجنتيني هكتور كوبر.
وسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون اقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـن ـت ـخــب
الفراعنة متقطعة فــي غــروزنــي،
ألنـ ـ ــه سـ ـيـ ـغ ــادره ــا ثـ ـ ــاث م ـ ــرات
على االقل في دور المجموعات،
لـمــواجـهــة االوروغ ـ ــواي افتتاحا
فـ ـ ــي  15يـ ــون ـ ـيـ ــو الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فــي
ايـ ـك ــاتـ ـي ــريـ ـنـ ـب ــورغ ،ث ـ ــم روسـ ـي ــا
المضيفة فــي ســان بطرسبورغ
في  19منه ،قبل اختتام مشوراه
في الدور االول ضد السعودية في
فولغوغراد في  25الجاري.
وعلى الطرف الشرقي للمدينة
يـقــع الـفـنــدق الـمـتــرف والـمـلـعــب،
وفـ ــي ال ـط ــري ــق ال ـ ـمـ ــؤدي الـيـهـمــا
وسـ ــط اجـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة م ـشــددة
تــرفــرف اع ــام مـصــريــة وروسـيــة
وشـيـشــانـيــة ص ـغ ـيــرة ،ف ــي حين
تـظـهــر صـ ــورة ل ــاع ــب الـمـصــري
ع ـبــدال ـلــه الـسـعـيــد وه ــو يحتفل
بقميص منتخب مـصــر وخلفه
العبا الوسط طارق حامد ومحمد
النني.
وبدأت وسائل االعالم العالمية
بالتهافت الــى غــروزنــي الراغبة
في محو صــورة الحرب األليمة،
ول ــدى س ــؤال ممثلي شبكة "تــي
في غلوبو" البرازيلية عن سبب
قدومهم الى مدينة ال تستقبل أي
مباراة وغير مرتبطة بمجموعة
البرازيل ،كان الجواب مختصرا
ومعبرا" :صالح!".

العالم لتغيير رأيهم (في اشارة الى ثنائية
زيدان في نهائي مونديال .)1998
وأضــاف :بمجرد أن تبدأ كأس العالم
سنحاول أن نفوز بها .سنفعل كل شيء
ً
ونعلم أنه األمر سيكون صعبا لكن يجب
أن نؤمن بأنفسنا في البداية.
وع ــن ال ـش ــيء ال ـم ـف ـقــود ف ــي المنتخب
الفرنسي ،قال فاران" :الخبرة هي الشيء
الـمـفـقــود فــي منتخب فــرن ـســا ،فــي ريــال
بشكل مثالي .لن
مــدريــد نعرف بعضنا
ٍ
أقـ ــول إن ـن ــا نـلـعــب بــأع ـيــن مـغـلـقــة لكننا
نعرف بالضبط أين يوجد الزميل وإلى
أين سيتحرك".

وتــابــع :هــذه ميزة حقيقية خصوصا
في األوقــات الصعبة ،عندما نضطر إلى
المعاناة نعرف كيف نجد الزميل ،وكيف
نـخــرج مــن الـمــواقــف الـمـعـقــدة ،ه ــذا مهم
للفرق الكبيرة وهــذ ما يسمى بالخبرة
المشتركة.
ً
واخ ـت ـتــم ف ـ ــاران حــدي ـثــه ق ــائ ــا" :نـحــن
بحاجة إلــى  23قــائــدا فــي المنتخب .أنا
لدي شخصيتي وأحمل خبرتي ،أتحدث
ً
كثيرا قبل المباريات ومع الشباب الذين
ً
وص ـلــوا لـلـتــو ،ويمكنني أي ـضــا أن أوفــر
الـهــدوء فــي األوق ــات الصعبة ،وه ــذا أمر
أساسي".
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ي ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،ون ـج ـم ــه ن ـي ـمــار،
الـ ـع ــائ ــد مـ ــن إصـ ــابـ ــة أب ـع ــدت ــه
حوالي  3أشهر عن المالعب،
اخـ ـتـ ـب ــارا اخـ ـي ــرا ق ـب ــل خ ــوض
غمار مونديال روسيا ،عندما
يلتقي النمسا في فيينا اليوم.
وك ـ ـ ـ ــان ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ش ـ ـ ـ ــارك فــي
ال ـشــوط الـثــانــي ضــد كــرواتـيــا
السبت الماضي ،عندما كانت
النتيجة صـفــر -صـفــر ،ونجح
فــي اف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل بهدف
رائ ــع بـعــد مــراوغــة بـيــن ثالثة
العبين قبل أن يطلق كرة قوية
ع ــان ـق ــت الـ ـشـ ـب ــاك ،ثـ ــم أضـ ــاف
زميله فرمينيو الهدف الثاني
في الوقت بدل الضائع.
وك ــان نـيـمــار أصـيــب بكسر
فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــط الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،وخـ ـض ــع
ل ـع ـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة ف ــي مـطـلــع
مارس الماضي ،قبل أن يعاود
ال ـت ـمــاريــن رس ـم ـيــا م ــع نــاديــه
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان لـفـتــرة
قصيرة جدا ،ثم مع المنتخب
البرازيلي الشهر الماضي.
وق ــال نـيـمــار ،بـعــد الـمـبــاراة
ضــد كــرواتـيــا" ،مــا زلــت اشعر
ب ـب ـعــض االن ـ ــزع ـ ــاج ل ـك ـنــه ام ــر
ط ـب ـي ـعــي ع ـن ــدم ــا ت ـب ـقــى ف ـتــرة
طويلة دون ان تمشي .اشعر
بــأنــي أم ـلــك  80ف ــي الـمـئــة من
قدراتي في الوقت الحالي".
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ن ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــار ط ـ ـ ـ ــوال
االسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ل ـك ــن مــن
الـ ـمـ ـت ــوق ــع اال يـ ـ ـش ـ ــارك ط ـ ــوال
ال ــدق ــائ ــق ال ـت ـس ـع ـيــن ،حسبما
أكد طبيب المنتخب رودريغو

الس ـم ــر ب ـق ــول ــه" :مـ ــا ه ــو أكـيــد
ا نــه سيحصل على و قــت اكبر
مــن الـلـعــب ،مـقــارنــة بالمباراة
االخيرة".

نيمار على الجهة اليسرى
ومن المتوقع أن يلعب نيمار
أساسيا على الجهة اليسرى
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم م ـن ـت ـخ ــب
بالده ،على أن يشغل غابريال
ج ـي ــزوس مــركــز قـلــب الـهـجــوم
وويليان الجبهة اليمنى.
وإذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
النمساوي لم يتأهل لنهائيات
ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم فـ ــإنـ ــه ف ـ ـ ــاز فــي
مبارياته السبع االخيرة ،بينها
 5م ـب ــاري ــات ب ــاش ــراف مــدربــه
الجديد فرانكو فودا ،وآخرها
ضـ ـ ــد ا ل ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــا  1-2ا ل ـس ـب ــت
الماضي.
ل ـ ـكـ ــن الـ ـنـ ـمـ ـس ــا فـ ـشـ ـل ــت فــي
تحقيق أي فوز على البرازيل،
التي واجهتها  9مرات منذ عام
 ،1956وقال مدافعها الكسندر
دراغــوفـيـتــش" :يجب ان نكون
مركزين بنسبة  100في المئة،
ألن ـن ــا اذا ك ـنــا بـنـسـبــة  90في
المئة فقط فسنخسر".
وتصدر المنتخب البرازيلي
ج ــدول تصفيات ق ــارة أميركا
الجنوبية المؤهلة للمونديال
الروسي ،ويأمل اآلن تصحيح
أوضاعه في البطولة العالمية،
بعدما احتل المركز الرابع في
مونديال .2014
ويـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــوض الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب

نيمار نجم المنتخب البرازيلي
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي م ـن ــاف ـس ــات ك ــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،الـ ـت ــي ي ـح ـم ــل لـقـبـهــا
 5مـ ـ ـ ــرات (رقـ ـ ـ ــم ق ـ ـيـ ــاسـ ــي) فــي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،ال ــى
ج ـ ــان ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ص ــرب ـي ــا

وكـ ــوس ـ ـتـ ــاري ـ ـكـ ــا وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا،
وي ـف ـت ـتــح م ـ ـشـ ــواره ب ـمــواجـهــة
االخـيــر فــي  17يونيو ،قبل ان
يلتقي كــو سـتــار يـكــا وصربيا
تواليا.

ويتطلع المنتخب البرازيلي
إلـ ـ ــى مـ ـح ــو آثـ ـ ـ ــار الـ ـم ــون ــدي ــال
الـمــاضــي ،وإن كــانــت الهزيمة
 7-1أ م ـ ـ ـ ــام أ ل ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــا س ـت ـظــل
ح ــاض ــرة ف ــي ذاك ـ ـ ــرة ال ـت ــاري ــخ

بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن إن ـ ـجـ ــازات
السامبا.
ويسعى المنتخب البرازيلي
جاهدا إلى صــدارة مجموعته
في الدور األول ،وهو ما تشير

إليه الترشيحات أيضا ،لتجنب
مــواج ـهــة مـحـتـمـلــة ف ــي الـ ــدور
ال ـث ــان ــي م ــع ن ـظ ـيــره األل ـمــانــي
الـمــرشــح ل ـصــدارة المجموعة
السادسة.

السيسي يطالب العبي مصر بتحقيق أحالم الشعب «فيفا» :تذاكر المونديال المبيعة
تتجاوز  2.5مليون تذكرة
طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الع ـبــي الـمـنـتـخــب األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـضــرورة
تحقيق أح ــام الشعب الـمـصــري فــي مونديال
 2018بروسيا.
وأكـ ــد الـسـيـســي أن ك ــرة ال ـق ــدم م ــن ال ـعــوامــل
الرئيسة لفرحة المصريين وجميع الشعوب،
مضيفا "الـكــل شاهد كيف احتفل الشعب بعد
نجاح المنتخب في التأهل لبطولة كأس العالم

في روسيا بعد غياب  28عاما".
واسـتـقـبــل الــرئ ـيــس فــي مـقــر قـصــر الــرئــاســة
بمصر الجديدة ،بعثة العبي المنتخب المصري،
قـبــل ســاعــات مــن سـفــرهــم إل ــى روس ـيــا لخوض
نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها الفريق
ضمن المجموعة األولى التي تضم إلى جانبه،
مـنـتـخـبــات روس ـي ــا وأوروغـ ـ ــواي وال ـس ـعــوديــة،
مطالبا الالعبين باإلخالص واألمانة واالجتهاد

والعمل الشاق إلسعاد الشعب المصري ،ومؤكدا
أن الجميع متشوق للمباراة األولى للفريق أمام
أوروغواي.
وأك ـ ـ ــد ك ــذل ــك أنـ ـ ــه دائ ـ ـمـ ــا مـ ــا يـ ـح ــرص عـلــى
استقبالهم عندما يحققون اإلنجازات ،ويتمنى
أن ت ـك ــون جـلـسـتــه ت ـح ـف ـيــزا ل ـهــم خ ــال الـفـتــرة
المقبلة من أجل إسعاد الماليين ،وتحقيق إنجاز
تاريخي في كأس العالم.

جانب من استقبال الرئيس المصري ألعضاء المنتخب المشارك في المونديال

أعلن االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم (فيفا)
امس بيع  120ألف تذكرة إضافية لمونديال
روسيا لكأس العالم لكرة القدم ،في غضون
ساعات قليلة.
وبذلك يصل إجمالي عدد التذاكر المبيعة
قبل أيــام قليلة من انطالق مباراة االفتتاح
بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي
إل ـ ــى  2.5مـلـيــون
تذكرة.
وكـ ـ ـ ــان م ـع ـظــم
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــذاك ـ ـ ـ ــر م ــن
نصيب الــروس،
ث ــم األمـيــركـيـيــن
ال ــذي ــن اشـ ـت ــروا
ن ـ ـحـ ــو  90أ لـ ــف
ت ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرة عـ ـل ــى

ممنوعات المونديال ...من الكحول إلى الشواء
من أجل ضمان أمن مونديال 2018
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم م ــن  14الـ ـج ــاري الــى
 15يوليو المقبل على اراضيها ،لم
َ
تتوان السلطات الروسية في اتخاذ
إجراء صارمة :من الكحول الى حفالت
الشواء ،ممنوعات تغير حياة الروس.
سيكون بيع المشروبات الكحولية
وكل نوع من القوارير المصنوعة من
الزجاج ،ممنوعا في موسكو والمدن
االخرى عشية ويوم إقامة المباريات،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـ ـحـ ــددة تـشـمــل
محيط الـمــاعــب ومــاعــب الـتــدريــب،
ومـ ـن ــاط ــق ال ـم ـش ـج ـع ـيــن و"االم ـ ــاك ـ ــن
الــرئـيـسـيــة" االخـ ــرى مـثــل المحطات
والحدائق.
وتـ ـن ــوي ال ـس ـل ـطــات اي ـض ــا إح ـيــاء
االجراء "السوفياتي" لخاليا الثمالة،
وه ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاحـ ــات تـ ـخـ ـض ــع ل ــرق ــاب ــة
ال ـش ــرط ــة ي ـن ـقــل إل ـي ـه ــا ال ـم ـش ـج ـعــون

الذين افــرطــوا في الـشــرب ،فضال عن
تنظيم زيـ ــارات طبية ال ــى الـعـيــادات
والمستشفيات للثملين.
ويتعين على الروس كما األجانب
ان يـسـجـلــوا انـفـسـهــم ل ــدى الـشــرطــة
خ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن وصــول ـهــم الــى
المدن التي ستقام فيها المباريات،
وت ـقــديــم اث ـب ــات ــات شـخـصـيــة وسـكــن
تحت طائلة الغرامة المالية.
وإلى اآلن ،لم يكن يتعين التسجيل
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى الـ ـ ــروس إال إلق ــام ــات
طويلة تتعدى  90يــو مــا ،والمراقبة
تبقى استثنائية .أ مــا بالنسبة الى
االجانب الــذي يريدون االنتقال بين
المدن الـ 11المضيفة ،فسيصطدمون
بالبيروقراطية ا لــرو سـيــة والحاجة
الى فهم القوانين .وإذا كانت الفنادق
تتولى هــذا االج ــراء ،فــإن األمــر يبقى
اك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى اول ـئــك

الذين يستأجرون شققا او يقيمون
فــي موسكو ،أو للصحافيين الذين
سيقومون بتغطية المونديال.
فـ ــي م ــوسـ ـك ــو الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ـك ـثــرة
االزدح ـ ـ ــام ،وف ــي م ــدن أخـ ــرى كـبـيــرة،
ستغلق بعض الـشــوارع السيما في
محيط الـمــاعــب ام ــام حــركــة السير،
وذل ـ ـ ــك يـ ـه ــدد ب ـ ــزي ـ ــادة االخ ـت ـن ــاق ــات
المرورية .وذهــب مسؤول في بلدية
كالينينغراد ،احدى المدن المضيفة
للمباريات ،الى حد الطلب من السكان
ان يتركوا المدينة وان "يذهبوا في
راحة الى الجبل" خالل المونديال.
وأصدر الرئيس الروسي فالديمير
بوتين مرسوما يقيد بشكل جذري
ح ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــروس ف ـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــر خ ــال
مونديال  .2018ولن يسمح لالحداث
العامة غير الرياضية بــأن تقام في
الـمـنــاطــق الـتــابـعــة لـلـمــدن المضيفة

إال فــي امــاكــن وأوق ــات تــوافــق عليها
ال ـس ـل ـطــات .ف ــي اي ـكــاتــري ـن ـبــورغ على
سبيل المثال ،لــن تكون التظاهرات
مسموحة اال اذا قل عدد المجتمعين
ع ــن  100ش ـخــص وب ـي ــن الـســاعــة
 14.00و  16.00ب ــا ل ـت ــو ق ـي ــت
المحلي.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ايـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل
المهرجانات الموسيقية
هذا الصيف الى ما بعد
المونديال.

فارق األهداف عنصر الحسم
أصــدر االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
وثيقة مــن  80صفحة ،تتضمن كــل اللوائح
المنظمة لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وتوضح الوثيقة كل التفاصيل الخاصة
بــالـلــوائــح المنظمة لـهــذه النسخة ،بداية
م ــن الـ ـع ــزف ال ـص ـح ـيــح ل ـل ـس ــام الــوط ـنــي
للمنتخبات المشاركة وحتى الزي الرسمي
المناسب لكل فريق.
ومن المواد المهمة بالنسبة للمشجعين
تبرز المادة رقم  ،32التي توضح معايير
ترتيب ا لـفــرق لتحديد المتأهلين للدور
ال ـثــانــي (دور الـسـتــة ع ـشــر) لـلـبـطــولــة في
نـهــايــة فـعــالـيــات ال ـ ــدور األول ف ــي ك ــل من
المجموعات الثمانية بهذا الدور.
والشيء الجيد أن حسم التأهل من دور
المجموعات للدور الثاني سيكون بعيدا
ع ــن ال ـح ـســابــات ال ـم ـع ـقــدة ال ـتــي شهدتها
بـطــولــة ك ــأس األمـ ــم األوروبـ ـي ــة الـمــاضـيــة
(ي ـ ـ ــورو  )2016ب ـف ــرن ـس ــا ،والـ ـت ــي ش ـهــدت

م ـش ــارك ــة  24مـنـتـخـبــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
تاريخ البطولة.
وت ـق ـض ــي لـ ــوائـ ــح ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـج ــدي ــدة مــن
الـمــونــديــال بـتــأهــل الـفــريـقـيــن الـلــذيــن يحتالن
المركزين األول والثاني في كل مجموعة لدور
الستة عشر طبقا للترتيب النهائي للمجموعة.
وإذا ت ـس ــاوى فــري ـقــان أو أك ـثــر ف ــي رصـيــد
النقاط مع نهاية فعاليات الدور األول ،سيكون
الترتيب طبقا للمعايير التالية:
 فارق األهداف العام في المجموعة. إجـمــالــي ع ــدد األهـ ــداف الـتــي سجلها كلفريق في جميع مبارياته بالمجموعة.
 ع ــدد الـنـقــاط ال ـتــي أح ــرزه ــا كــل فــريــق فيالمباريات المباشرة بين الفرق المتساوية بعد
تطبيق المعايير السابقة.
 فارق األهداف لكل فريق خالل المواجهاتالمباشرة بين الفرق المتساوية.
 إجـمــالــي ع ــدد األهـ ــداف الـتــي سجلها كلفريق في المواجهات بين الفرق المتساوية.

 عــدد الـنـقــاط الـتــي حصدها كــل فــريــق فيقــائـمــة الـلـعــب النظيف طبقا لـعــدد البطاقات
الـصـفــراء وال ـح ـمــراء الـتــي نــالـهــا كــل فــريــق في
جميع مـبــاريــاتــه ب ــدور المجموعات (تخصم
نقطة من الفريق عن كل بطاقة صفراء ،وثالث
نـقــاط عــن كــل بـطــاقــة ح ـمــراء نتيجة إنــذاريــن،
وأربـ ــع ن ـقــاط عــن كــل بـطــاقــة ح ـمــراء مـبــاشــرة،
وخ ـمــس ن ـقــاط ع ــن ك ــل ب ـطــاقــة ص ـف ــراء وط ــرد
مباشر).
 إجراء قرعة بمعرفة لجنة الفيفا المنظمةللبطولة.
وتبدو عملية الحسم أكثر سهولة في األدوار
اإلقصائية( ،من دور الستة عشر حتى المباراة
النهائية) ،حيث يلجأ الفريقان لخوض وقت
إضافي لمدة نصف ساعة ،مقسمة بالتساوي
على شوطين في حالة انتهاء الوقت األصلي
( 90دقيقة) بالتعادل ،وإذا استمر التعادل حتى
نهاية الــوقــت اإلضــافــي يحتكم الـفــريـقــان إلى
ضربات الترجيح.

الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة م ـن ـت ـخ ـب ـهــم فــي
البطولة.
ويـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــا روس ـ ـ ـيـ ـ ــا
والسعودية مباريات البطولة التي
تنطلق فــي  14ال ـج ــاري حـتــى 15
يوليو المقبل.
(د ب أ)

فابرا يخرج من قائمة كولومبيا
أعلن المنتخب الكولومبي لكرة القدم أمس خروج فرانك
فابرا من قائمة الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم
 2018بروسيا ،إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي
للركبة اليسرى خالل التدريبات.
وكان متوقعا أن يشارك فابرا ( 27عاما) في التشكيل
األس ــاس ــي للمنتخب الـكــولــومـبــي ،فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى
بالمونديال ،والمقررة أمام نظيره الياباني ،لكن اإلصابة
تسببت فــي اسـتـبـعــاده مــن قــائـمــة ال ـ ــ 23الع ـبــا ،والـتــي
يقودها المدير الفني خوسيه بيكرمان.
وتـعــرض فــابــرا ،العــب بــوكــا جــونـيــورز ،لإلصابة
أم ــس األول ،وأكـ ــدت ال ـف ـحــوص ،ال ـتــي خـضــع لـهــا،
إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.
وي ـت ـن ــاف ــس ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـك ــول ــوم ـب ــي فــي
المونديال ضمن المجموعة الثامنة مع
منتخبات اليابان وبولندا والسنغال.
(د ب أ)

ةديرجلا
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ووريرز يؤكد تفوقه
على كليفالند كافالييرز
أحرز اللقب الثالث في  4سنوات
توج فريق غولدن ستايت
ً
ووريرز بطال للدوري األميركي
للمحترفين لكرة السلة ،بعد
تغلبه على كليفالند كافالييرز
 85-108في المواجهة
الرابعة.

احتفظ غولدن ستايت ووريرز
بـلـقـبــه بـطــا ل ـل ــدوري األمـيــركــي
للمحترفين في كرة السلة ،بفوزه
على كليفالند كافالييرز 85-108
فــي الـمــواجـهــة الــراب ـعــة بينهما
فـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،لـيـحـســم
السلسلة  -4صفر ،في حين مني
نجم كليفالند لـيـبــرون جيمس
بخسارته السادسة في النهائي،
وقد يكون خاض اخر مباراة مع
فريق مسقط رأسه.
واللقب هو الثالث لووريرز في
المواسم األربـعــة األخـيــرة ،التي
خ ــاض فـيـهــا جميعها النهائي
ضد كليفالند كافالييرز ،فتوج
االول باللقب اعوام  2015و2017
و 2018والثاني عــام  .2016كما
رفع ووريرز رصيده من االلقاب
الى ستة ،ليعادل شيكاغو بولز
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ،ع ـل ـمــا بــأن
بوسطن سلتيكس يحمل الرقم
القياسي بـ 17لقبا.
وضـ ـ ـ ــرب ووريـ ـ ـ ـ ــرز ب ـ ـقـ ــوة فــي
مـطـلــع ال ـم ـب ــاراة لـيـتـقــدم ب ـفــارق
 11نـقـطــة ( )13-24بـفـضــل تألق
سـتـيـفــن كـ ــوري الـ ــذي س ـجــل 37
نقطة فــي ال ـم ـبــاراة ،كـمــا اضــاف
ك ـي ـفــن دوران ـ ـ ـ ــت  20ن ـق ـطــة و12
متابعة و 10تـمــريــرات حاسمة.
واخ ـت ـي ــر دوران ـ ـ ــت اف ـض ــل العــب

استراحة شتوية تاريخية
للدوري اإلنكليزي
أعـلــن االتـحــاد اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم أن رابـطــة ال ــدوري الممتاز
ً
اتخذت قرارا يقضي بالموافقة على اعتماد فترة استراحة شتوية
للمرة األول ــى فــي تاريخها ،لمنح الالعبين فـتــرة راحــة فــي موسم
مزدحم .وأوضــح االتحاد ان فترة التوقف ،التي ستكون أقصر من
مثيالتها في البطوالت األوروبية األخرى ،ستعطي الفرق العشرين
المشاركة في الــدوري الممتاز أسبوع استراحة في فبراير اعتبارا
من موسم .2020-2019
وبموجب االستراحة الجديدة ،ستقام خمس مباريات في نهاية
األسبوع الذي يسبقها ،وخمس في نهاية األسبوع الذي يليها.
وت ــم االت ـف ــاق اي ـضــا بـيــن االت ـح ــاد والــراب ـطــة الـ ــدوري االنـكـلـيــزي
(المسؤولة عن الــدرجــات الدنيا في البطولة) ،على اقامة مباريات
الدور الخامس من مسابقة الكأس في منتصف أسبوع فترة التوقف،
على ان تسجل فيها نتيجة حاسمة وإلغاء إعادة المباريات ،كما كان
معموال به سابقا في حاالت التعادل.

في الــدور النهائي للعام الثاني
تواليا.
وانتفض كليفالند فــي الربع
الثاني ،ونجح في التقدم لثوان
قـلـيـلــة  38-39بـعــد تـسـجـيـلــه 14
نـقـطــة م ـقــابــل  4ف ـقــط لـمـنــافـســه،
لكن الهجوم الضارب في ووريرز
رد بــ 11نقطة مقابل  4كليفالند
ل ـي ـن ـهــي الـ ـش ــوط األول مـتـقــدمــا
.52-61

توسيع الفارق
وسـ ــرعـ ــان م ــا وس ـ ــع ووريـ ـ ــرز
الـ ـف ــارق ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث ال ــذي
نجح في التقدم خالل احد مراحله
بفارق  21نقطة ( )65-86من دون
ان يقوم كليفالند بأي رد فعل.
وكــان غولدن ستايت ووريــرز
قاب قوسين أو أدنى من الخروج
من الدور نصف النهائي ،عندما
تـخـلــف ام ــام هـيــوسـتــن روكـتــس
 3-2ق ـبــل ان ي ـح ـســم األمـ ـ ــور في
صالحه .3-4
أ مــا نجم كليفالند كافالييرز
المخضرم لـيـبــرون جيمس (33
عاما) ،الذي كان يخوض النهائي
الثامن تواليا له ،فسجل  23نقطة
مـ ــع  7م ـت ــاب ـع ــات و 8ت ـم ــري ــرات
حاسمة في المباراة.

فريق غولدن ستايت ووريرز مع كأس البطولة
وتمثل هذه الخسارة الثقيلة
فــي النهائي وهــي األول ــى بهذه
النتيجة مـنــذ سـقــوط كليفالند
ايضا امام سان انطونيو سبيرز
عــام  ،2007نهاية حقبة جيمس
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ك ـل ـي ـف ــان ــد ن ـ ــادي
مسقط رأســه فــي يوليو المقبل
ً
ويصبح العـبــا ح ــرا ،علما بأنه
بدأ مسيرته فيه عام  2003وعاد
اليه عام  2014بعد اربعة مواسم

أكد البرازيلي روبرتو كارلوس ،نجم ريال مدريد
السابق امس لوكالة (إفي) أن الوقت قد حان ليحصل
مدرب الريال السابق زين الدين زيدان على راحة.
وقال كارلوس "اعتقد أنه الوقت المناسب لزيدان
ألخذ قسط من الراحة .يجب توجيه الشكر إليه على
ما فعله من أجل النادي والالعبين والجمهور" ،خالل
افتتاح معرض للـ(فيفا) بموسكو.
وأعــرب ظهير أيسر الميرينغي لمدة  10مواسم
والـفــائــز بثالث نسخ مــن بطولة التشامبيونز ليغ
بقميص الفريق الملكي ،أن الفرنسي سيعود مرة
أخرى بعد أن يستريح.
وتابع "فليحصل على قسط من الراحة كي يعود
من جديد".

وفـيـمــا يتعلق بمستقبل الـفــريــق الـمـلـكــي ،مــزح
كارلوس وأخرج هاتفه من جيبه قائال ،إنه سيتحدث
إلى الرئيس ،فلورنتينو بيريز ،قبل أن يعود ويؤكد
"ال نعلم بعد".
وحـ ـ ـ ـ ــول حـ ـ ـظ ـ ــوظ مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ـ ـ ــاده فـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــوز
بالمونديال ،رغم الهزيمة القاسية أمام ألمانيا في
نصف نهائي نسخة  ،2014بــدا كــارلــوس متفائال
خصوصا مع وجود "العبين كبار" في السيليساو
مثل نيمار وكوتينيو.
أما المنتخبات األخرى المرشحة للفوز ،فقد أشار
روبرتو كارلوس إلى ألمانيا وإسبانيا التي اعتبر
أنها أصبحت قوية تحت قيادة المدرب جولن لوبي
(إفي)
تيغي.

ً
«فيفا» يوقف رئيس االتحاد الغاني  90يوما

عوقب رئيس االتحاد الغاني
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـع ـض ــو بـمـجـلــس
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـعـبــة (ف ـي ـفــا)،
كويسي نيانتاكي ،باإليقاف عن
ممارسة مهامه مدة  90يوما من
قبل رئيس دائرة التحكيم التابعة
ل ـل ـج ـن ــة األخـ ـ ـ ـ ــاق ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
الدولي.

زيدان

يستضيف فريق دروشتيرسن أسل ،المنافس بدوري الدرجة الرابعة
األلماني لكرة القدم ،فريق بايرن ميونيخ في الدور األول لكأس ألمانيا،
بعدما أوقعتهما القرعة التي سحبت امس األول في مواجهة بعضهما.
وأنهى دروشتيرسن أسل الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري
الدرجة الرابعة ،ويلعب مبارياته على أرضه في ملعب يتسع لما يقرب
من ثالثة آالف متفرج.
ولكنه سيستضيف فريق بايرن ،الذي سيقوده المدرب الجديد نيكو
كوفاتش في أول مباراة رسمية له.
وتوج كوفاتش بكأس ألمانيا في الموسم الماضي مع فريق آينتراخت
فرانكفورت.
ويلتقي فريق بوروسيا دورتموند ،الفائز باللقب في  ،2016مع فريق
جرويتر فورت ،المنافس بالدرجة الثانية ،فيما يحل فريق شالكه ،وصيف
الدوري األلماني (بوندسليغا) الموسم الماضي ،ضيفا على شفاينفورث.
ويلعب نورنبرغ ،الصاعد حديثا للبوندسليغا مع لينكس ،المنافس
بدوري الدرجة السادسة ،بينما يلعب هامبورغ مع إيرندتيبروك المنافس
بدوري الدرجة الخامسة.

ً
ً
الريال يقدم عرضا جديدا لكريستيانو

تحدثت عن امكانية انتقاله الى صفوف ريال مدريد
اإلسـبــانــي الـمـتــوج بلقب دوري أبـطــال أوروب ــا في
المواسم الثالثة األخيرة ،علما بأن أندية أوروبية
أخــرى أبــدت اهتمامها بالتعاقد مــع الــاعــب الــذي
كان هداف الــدوري االنكليزي الممتاز في موسمي
 2015-2016و.2016-2017
وفي الموسم المنصرم ،سجل كاين  41هدفا في
مختلف المسابقات (رقم قياسي شخصي) ،اال انه
حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الممتاز ،بفارق
هدفين عن نجم ليفربول المصري محمد صالح.

ومن الممكن أن تمدد عقوبته
فـتــرة أخ ــرى استثنائية ال تزيد
م ــدت ـه ــا ع ـل ــى  45ي ــوم ــا ،وخ ــال
ه ــذه ال ـف ـتــرة ل ــن ي ـحــق لكويسي
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي أي ن ـش ــاط لـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،س ـ ـ ــواء ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
المحلي أو الدولي.
وجاءت تلك العقوبة عقب قرار

بايرن ميونيخ يواجه دروشتيرسن
أسل في الدور األول بكأس ألمانيا

روبرتو كارلوس :حان وقت
حصول زيدان على راحة

عقد جديد لكاين مع توتنهام حتى 2024
أعـلــن ن ــادي توتنهام هوتسبر اإلنـكـلـيــزي لكرة
القدم ،أمس األول ،ان مهاجمه الدولي هــاري كاين
وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي اللندني
حتى .2024
وأعلن النادي في بيان عبر موقعه اإللكتروني
"نحن سعداء جدا لالعالن ان هاري كاين وقع عقدا
جــديــدا لـســت س ـنــوات مــع ال ـنــادي يمتد حـتــى عــام
."2024
ويــأتــي تـجــديــد عـقــد الـمـهــاجــم الـبــالــغ مــن العمر
 24عــامــا ،لـيـضــع ح ــدا لـلـتـقــاريــر الـصـحــافـيــة التي

قضاها مع ميامي واحرز اللقب
مرتين .وذكرت تقارير صحافية
ان جـيـمــس ق ــد يـنـتـقــل ال ــى احــد
ثالثة انــديــة :هيوستن روكتس،
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز او
لوس انجلس ليكرز.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب عـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
النقاد ،فإن جيمس خاض افضل
م ــواس ـم ــه ل ـك ــن س ـج ـلــه يـتـضـمــن
فقط ثالثة القاب بينها اثنان مع

ميامي ( 2013و )2014وواحد مع
كليفالند عام .2016
وتابع جيمس الدقائق الثالث
األخـ ـي ــرة م ــن ال ـم ـب ــاراة م ــن على
مقاعد الالعبين االحتياطيين،
ل ـك ــن ج ـم ـه ــور ك ـل ـي ـفــانــد خـصــه
بتحية كبيرة وقوفا لدى خروجه.
وكـشــف جيمس ،ال ــذي اختير
اف ـض ــل العـ ــب ف ــي ال ـ ـ ــدوري ارب ــع
مـ ـ ــرات ،ب ــأن ــه خـ ــاض ال ـم ـبــاريــات

الثالث األخيرة في الدور النهائي
وه ـ ـ ــو م ـ ـصـ ــاب بـ ـكـ ـس ــر ف ـ ــي ي ــده
ال ـي ـم ـنــى ،وقـ ــال ف ــي ه ــذا ال ـصــدد
"انها اصابة تسببت بها لنفسي
بعد المباراة االولى .لقد غلبتني
المشاعر ألننا كنا قريبين جدا
من الفوز".
وعن مستقبله "ال املك اي فكرة
في الوقت الحالي .يجب ان آخذ
في عين االعتبار عائلتي خالفا

للمرة االخيرة (عــام  ،)2014لدي
ش ــاب ــان ( 13و 10أعـ ـ ــوام) وف ـتــاة
صـغـيــرة ،وبــالـتــالــي يتعين علي
التشاور مع عائلتي ،وبالتالي ال
املك الجواب في الوقت الحاضر".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع "ع ـ ـنـ ــدمـ ــا عـ ـ ـ ــدت الـ ــى
كـلـيـفــانــد ك ــان الـسـبــب شـعــوري
انـ ـن ــي ل ــم احـ ـق ــق األهـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
وضعتها فــي فترتي األول ــى في
(أ ف ب)
صفوفه".

الحكومة الغانية بحل اتحاد كرة
القدم ،ووقف نشاط كرة القدم في
ً
ال ـبــاد ،ن ـظــرا ل ـتــورط مسؤولين
ك ـبــار ف ــي االت ـح ــاد ال ـغــانــي لـكــرة
القدم في فضائح فساد.
(إفي)

كريستيانو رونالدو

أ شــارت تقارير إخبارية إلى أن
ر يــال مــدر يــد قــدم عــر ضــا لتجديد
عـ ـ ـق ـ ــد م ـ ـهـ ــاج ـ ـمـ ــه ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي،
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو يـشـمــل
ر ف ــع را ت ـبــه ا ل ـس ـنــوي ليصل
إ لـ ـ ـ ــى  25م ـ ـل ـ ـيـ ــون يـ ـ ـ ــورو،
باإلضافة إلى  7.5ماليين
متغيرات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي م ـ ــان ـ ــول ـ ــو
ال مـ ـ ــا ف ـ ــي ب ــر ن ــا م ــج "إل
ب ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــداث ـ ـ ـ ــو" عـ ـل ــى
إذاع ــة (كــاديـنــا كــوبــي)
اإل س ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،إن
ال ـم ـت ـغ ـيــرات سـتـكــون
م ـ ـ ــوزع ـ ـ ــة كـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي:
م ـل ـي ــون ــا يـ ـ ــورو ح ــال
فـ ــاز بــالـتـشــامـبـيــونــز
لـ ـ ـي ـ ــغ ،و  1.5مـ ـلـ ـي ــون
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــا ،وم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون
ل ـكــأس مـلــك إسـبــانـيــا،
باإلضافة إلى مليون

إذا حصل على جائزة "األفضل" ،ومليون
لـ"الكرة الذهبية".
كما تشمل المتغيرات نصف مليون
يـ ــورو ل ـج ــائ ــزة "ال ـب ـت ـش ـي ـت ـشــي" (ه ــداف
الليغا) ،ونصف مليون للمباريات التي
يخوضها الالعب.
وب ـ ــذل ـ ــك ،فـ ــإنـ ــه فـ ــي أف ـ ـضـ ــل األح ـ ـ ــوال
سيظل راتب "صاروخ ماديرا" أدنى مما
يتقاضاه نجم برشلونة ،األرجنتيني
ليونيل ميسي ،و مـهــا جــم بــار يــس سان
جــرمــان ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار ال ـل ــذان يــزيــد
راتبهما الصافي عن  30مليون يورو.
ً
ووفقا لنفس المصدر ،ال يعود غضب
كــري ـس ـت ـيــانــو ألسـ ـب ــاب اق ـت ـص ــادي ــة بــل
ألسباب تتعلق بتقديره ،ويعتقد الالعب
أنه يستطيع أن يحقق فارق المال الذي
يرفض الريال دفعه له بسهولة من خالل
تصوير إعالنين على سبيل المثال.
وأ ضــاف أن الوضع "معقد لكن ليس
م ــن ال ـص ـع ــب حـ ـل ــه" ،الفـ ـت ــا إلـ ــى وج ــود
غـضــب فــي ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو بسبب
ت ـصــري ـحــات كــريـسـتـيــانــو ع ـقــب نـهــائــي

دوري أ ب ـ ـطـ ــال أورو بـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ــذي ت ـ ــوج بــه
الملكي في كييف على حساب ليفربول
اإلنكليزي ( ،)3-1حينما ألمح الحتمالية
رحيله ،لكن الملكي عــزا هــذا األ مــر إلى
طبيعة شخصية كريستيانو.
من جانب آخر ،أقر العب ريال مدريد
السابق ،ميشيل سالغادو أن استقالة
الفرنسي ز يــن ا لــد يــن ز ي ــدان مــن اإلدارة
الفنية للملكي" ،كانت مفاجأة بالنسبة
للجميع" ،في الوقت الذي أكد فيه أنه ال
يرى مانعا في أن يتولي خوسيه ماريا
جوتييريس "جوتي" تدريب الريال.
وقال سالغادو في تصريحات لـ (إفي)،
إن ز يــدان " كــان يحتاج إ لــى فترة را حــة"
بـعــد عــامـيــن ون ـصــف ال ـعــام مــن تــدريــب
ً
فريق متطلب مثل الريال ،مبرزا "كانت
مـفــا جــأة للجميع ،خـصــو صــا أ نــه اتخذ
هــذا ا ل ـقــرار عـقــب ا لـفــوز بالتشامبيونز
ليغ للمرة الثالثة على ا لـتــوا لــي ،وبعد
يومين من االحتفال باللقب".
(إفي)

نادال يبحث عن لقبه الـ  11أمام تييم في نهائي فرنسا

تييم

بلغ حامل اللقب
اإلسـ ـب ــان ــي راف ــاي ــل
نادال نهائي بطولة
فــر نـســا المفتوحة،
ث ـ ــان ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى
ف ــي ك ــرة ال ـم ـضــرب،
ح ـيــث سـيـبـحــث عن
ل ـق ـبــه الـ ـح ــادي عشر
في مواجهة النمسوي
دومينيك تييم اليوم.
وت ـف ــوق اإلس ـب ــان ــي الـمـصـنــف أول
ع ـلــى األرج ـن ـت ـي ـنــي خـ ــوان م ــارت ــن دل
بوترو بسهولة  ،1-6 ،4-6و ،2-6لينضم
الــى تييم المصنف سابعا الــذي كان
ق ــد أن ـه ــى م ـغ ــام ــرة اإلي ـط ــال ــي مــاركــو
تشيكيناتو  ،)10-12( 6-7 ،5-7و.1-6
ويحمل اإلسباني ( 32عاما) المتوج
ب ــ 16لقبا في بطوالت الغراند سالم،
الرقم القياسي في عــدد األلـقــاب على

ال ـمــاعــب ال ـتــراب ـيــة ل ـ ــروالن غـ ــاروس،
وسـيـبـحــث ع ــن ت ـعــزيــزه ف ــي مــواجـهــة
تييم ال ــذي بـلــغ لـلـمــرة األول ــى نهائي
بطولة كبرى ،علما بأنه أصبح أيضا
أول نمسوي يبلغ هــذه المرحلة منذ
توماس موستر الذي بلغ نهائي روالن
غاروس .1995
وسـيـكــون النهائي ال ــ 24ل ـنــادال في
الـغــرانــد ســام مرتقبا ،لكونه يجمعه
ب ــال ــاع ــب ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ت ـف ــوق عليه
م ــرتـ ـي ــن ف ـ ــي ع ــامـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـم ــاع ــب
ال ـت ــراب ـي ــة :ربـ ــع ن ـه ــائ ــي دورة م ــدري ــد
للماسترز ( ،)2018وربــع نهائي روما
للماسترز (.)2017
وحقق نادال ،أمس األول ،فوزه الـ85
فــي روالن غـ ــاروس ،مـتـفــوقــا بسهولة
على دل بــوتــرو الـمـتــوج بلقب بطولة
فالشينغ ميدوز األميركية عام .2009
ولـ ــم ي ـخ ـســر نـ ـ ــادال سـ ــوى مــرت ـيــن في
باريس منذ مشاركته للمرة األولى عام

( 2005أحــرز اللقب) ،كما انه خسر في
هذه السنة أول مجموعة له منذ .2015
وأص ـبــح اإلس ـبــانــي ثــانــي الع ــب في
التاريخ يصل الى نهائي بطولة كبرى
 11مرة ،معادال رقم السويسري روجيه
فيدرر في بطولة ويمبلدون اإلنكليزية.

فرص كثيرة
وأت ـي ـح ــت لـ ــدل ب ــوت ــرو س ــت فــرص
لكسر إرسال اإلسباني في المجموعة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وزعـ ـ ـ ـ ــت بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي ب ـيــن
ال ـش ــوط ـي ــن الـ ـث ــال ــث وال ـ ـتـ ــاسـ ــع .وف ــي
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،لــم يــرحــم ن ــادال
منافسه وتـقــدم عليه سريعا -5صفر
بعد كسرين لإلرسال ،وقدم سيناريو
مشابها فــي المجموعة الثالثة التي
تقدم فيها .1-5
وشهد نصف النهائي األول انتهاء
مغامرة اإليطالي تشيكيناتو ( 25عاما

ومـصـنــف  72عــالـمـيــا) عـلــى ي ــد تييم
( 24عاما).
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـي ـ ـيـ ــم ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض ن ـص ــف
النهائي الثالث تواليا له في روالن
غاروس (خسر في  2017أمام نادال،
وفـ ــي  2016أمـ ـ ــام ال ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش).
ً
ووضع تييم حدا لمسيرة مفاجئة
لتشيكيناتو ،الــذي لم يكن قد حقق
قبل انطالق بطولة فرنسا  ،2018أي
فوز في أي مباراة خاضها سابقا في
الغراند سالم.
وال يحظى تييم بسجل إيجابي
ضد نادال ،اذ خسر أمامه ست مرات
فــي تـســع م ـبــاريــات بينهما ،إال انــه
ت ـف ــوق عـلـيــه مــرت ـيــن ع ـلــى الـمــاعــب
الترابية.
وبشأن نصف النهائي ،اعتبر تييم
أن "المفتاح كان المجموعة الثانية
( )...ك ــان ال ـشــوط ال ـفــاصــل متقاربا

فعال ،ولم أكن أرغب في ذلك ،السيما
ب ـعــدمــا أض ـع ــت كـ ــرة س ـه ـلــة" أث ـنــاء
تقدمه  4-6في الشوط المذكور.
وتمكن تشيكيناتو خــال روالن
غـ ـ ـ ــاروس  2018مـ ــن إق ـ ـصـ ــاء ثــاثــة
م ـص ـن ـف ـيــن هـ ـ ــم :االس ـ ـبـ ــانـ ــي بــاب ـلــو
كارينيو بوستا العاشر فــي الــدور
ال ـثــالــث ،والـبـلـجـيـكــي داف ـيــد غــوفــان
ال ـث ــام ــن ف ــي ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي،
وصوال إلى المفاجأة األكبر بالتغلب
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى دي ـ ــوك ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش
ا ل ـم ـص ـن ــف  20واألول
عالميا سابقا ،في الدور
ربع النهائي.

نادال

ةديرجلا
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آخر كالم
ال تدمروا
مستقبل الولد...
بل دمروا البلد!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

 400ألف
عبدالمحسن جمعة

يبدو على البعض أنه مذهول بسبب اإلعالنات القبلية
التي وضعت في المؤسسات األكاديمية ،عشية إعالن
نتائج الثانوية العامة ،وكأنه ال يعيش معنا في الكويت،
وال يرى كيف أن مظاهر التقسيم والكنتونات منتشرة في
كل مكان ،بينما الدولة عاجزة عن فعل شيء ،وتتفرج دون
حراك ،بل إن المجتمع نفسه استسلم وأقر بهذه الظاهرة
المدمرة ،وكأنه ينتظر اللحظة التي تنطلق فيها شرارة
تشعل حدود التقسيمات والتصنيفات التي رسخت في
البلد منذ أمد طويل.
وكــأن المذهولين لم يــروا منذ سنوات كيف سمحت
الــدولــة لقبائل وطــوائــف أن تستفيد مــن قـ ــرارات وزارة
اإلسكان لتتكتل في مناطق بعينها ،ولم يروا إعالنات
ال ـق ـب ــائ ــل عـ ــن قـ ـب ــول أب ـن ــائ ـه ــا فـ ــي ال ـس ـل ـك ـيــن ال ـشــرطــي
والعسكري ،والسماح بكتابة عشرة أسماء في الوثائق
الرسمية ،مثل الجنسية وخالفه ،والسماح للعسكريين
بوضع ألقاب قبلية وعائلية على بزاتهم الرسمية فيما
عدا الحرس الوطني ،الذي منع مثل هذه الممارسة ،بل
حتى أسماء الطرق والشوارع في المناطق دخلت ضمن
محاصصة الطائفة والقبيلة والفئة وأصـحــاب الـمــال،
ً
وبعضهم ممن لم تستفد منهم الكويت شيئا يذكر.
بحت أصوات المخلصين لسنوات طويلة من التحذير
ً
ً
ً
من تقسيم البلد قبليا وطائفيا وفئويا ،وضربوا مئات
األمثلة المأساوية لدول كرست مثل تلك الممارسات بداية
ً
من لبنان وحتى أفغانستان ،مرورا بالعراق والصومال،
ً
وكيف دفعت أثمانا باهظة لتلك الممارسات ،لكن دون
ً
جدوى ،حتى أصبح األمر واقعا في الكويت ،ال يريد أحد
أن يصطدم به حتى ال يدفع الثمن ،بينما السلطة مرتاحة
من الوضع الذي يمكنها من إدارة خيوط اللعبة السياسية
وشــؤون الحكم بسالسة وأريحية ،بما تملكه من نفوذ
طاغ وإمكانات مالية هائلة ،وأصبحت ممارسة التعصب
ً
ً
ً
والـنـعــرات القبلية والطائفية أم ــرا مستساغا ومقبوال
ً
حتى تحت قبة البرلمان ،عندما يعلن نائب ضمنيا عقده
صفقات إلنقاذ الوزير المنتمي لقبيلته مهما كان الثمن.
ً
الكارثة أن تلك الممارسات الـشــاذة أصبحت سلوكا
ً
راسخا لدى معظم الشباب في أرقى المؤسسات العلمية
من جامعات ومعاهد ،وهم من سيدير البلد ويقودها في
المستقبل ،فتصوروا كيف سيكون مستقبل بلد يتقدم
فيه االنتماء العرقي والمذهبي على الكفاء ة واإلب ــداع
والتفوق؟! ...وعندما يطالب البعض باإلجراءات الحاسمة
من إدارة الجامعة والسلطات القانونية تجاه الطالب
الذين يمارسون نشاطات قبلية وطائفية تمس الوحدة
الــوطـنـيــة ف ــإن هـنــاك مــن يــدافــع عنهم وي ـقــول ال تــدمــروا
مستقبل الـشـبــاب! ...ولكن نسألهم :بالله عليكم تأديب
شباب يهدد وحــدة الــوطــن ليكونوا عبرة لغيرهم ...أم
تدمير مستقبل البلد؟

«متذوق الشوارع» يشنق نفسه في فرنسا
انتحر في فرنسا الطاهي األميركي
والمقدم التلفزيوني أنتوني بوردين،
المعروف بقدرته الفائقة على تذوق
وج ـب ــات ال ـش ــارع ال ـج ــاه ــزة ،ع ــن عمر
ً
ناهز  61عاما.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة " سـ ـ ـ ـ ــي إن إن"
األميركية ،فــي بـيــان ،أنــه "بـحــزن غير
ع ــادي نــؤكــد وف ــاة صديقنا وزميلنا
أنـ ـت ــون ــي بـ ـ ــورديـ ـ ــن" .وتـ ـب ــث ال ـش ـب ـكــة
بــرنــامـجــه لــأغــذيــة وال ـس ـفــر بـعـنــوان
"بارتس أنون".
وأشــارت إلــى أن الطاهي الفرنسي
الشهير إيريك ريبير عثر على بوردين
في غرفته الفندقية دون حراك.
وأك ـ ــد م ـك ـتــب االدع ـ ـ ــاء ال ـم ـح ـلــي أن
ً
بوردين توفي شنقا في فندق بقرية
ق ـي ـصــرس ـب ـيــرغ ال ـخ ــاب ــة ف ــي منطقة
األل ـ ـ ـ ــزاس ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ش ـ ــرق الـ ـب ــاد،
مضيفا أنــه ال يوجد سبب لالشتباه
ف ــي ت ـ ــورط أي طـ ــرف ث ــال ــث ف ــي ه ــذه
المرحلة.
(د ب أ)

أنتوني بوردين مع الرئيس أوباما

ضبط أحد المعتدين على الحدث المخطوف بالدوحة

ً
المجني عليه يبلغ  14عاما ...وواحد من الجناة صديقه
●

محمد الشرهان

تمكن رجال إدارة البحث والتحري بمحافظة
الجهراء من ضبط أحد المتهمين الثالثة الذين
هتكوا عرض حدث من غير محددي الجنسية،
يدعى "م ق و" ،ويبلغ  14عاما ،مساء أمس األول،
في منطقة الواحة.
وقـ ــال م ـصــدر أم ـنــي مـطـلــع ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن
الحدث المعتدى عليه أفاد خالل التحقيق بأنه

ي ـعــرف أح ــد الـمـعـتــديــن عـلـيــه ،وأنـ ــه ذه ــب معه
بمحض إرادته في مركبة يابانية الصنع ،وكان
معه اثنان من أصدقائه ،قبل أن يتوجهوا به إلى
منطقة صحراوية ،ويتناوبوا باالعتداء عليه.
وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث توجهوا
على الفور إلى منزل المتهم ،وألقوا القبض عليه،
وبالتحقيق معه اعترف على اثنين من أصدقائه
شاركوا في االعتداء.
وأضاف أن وكيل النائب العام لنيابة األحداث

أمر بحجز المتهم األول على ذمة التحقيق ،الفتا
إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية
شــريـكــي الـمـتـهــم ،وج ــار ضبطهما وإحالتهما
إلى النيابة.
ونـفــى الـمـصــدر المعلومات الـمـتــداولــة على
مواقع التواصل بأن المجني عليه يبلغ  4سنوات،
وأنــه خطف أثناء لعبه في الشارع مع عــدد من
األطفال ،مطالبا الجميع بتحري الدقة في نقل
األخبار خاصة المتعلقة بقضايا األطفال.

باكستاني ينتحر في المسجد الحرام
أع ـل ـنــت ال ـشــرطــة الـسـعــوديــة
ً
أم ــس األول أن رج ــا ،لــم تعلن
جنسيته ،أق ــدم عـلــى االنـتـحــار
ب ـع ــد أن ق ـف ــز مـ ــن ع ـل ــى سـطــح
ال ـم ـس ـجــد ال ـ ـحـ ــرام إل ـ ــى صـحــن
الطواف في مكة المكرمة.
وأوردت و ك ـ ـ ــا ل ـ ـ ــة األ ن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
ً
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـي ــان ــا لـلـمـتـحــدث
اإلع ــام ــي لـشــرطــة منطقة مكة
المكرمة قال إن "أحــد الوافدين
ق ـفــز م ــن ع ـلــى س ـطــح الـمـسـجــد
الـ ـ ـح ـ ــرام إلـ ـ ــى ص ـح ــن الـ ـط ــواف

بالدور األرضي ،مما نتجت عنه
وفاته فور سقوطه".
ـار
ـ
ج
ـه
ـ
ن
أ
البيان
وبينما أكــد
ٍ
التعرف على هويته و"التحقيق
فــي أس ـبــاب قـيــامــه بالقفز رغــم
وجود سياج حديدي للحماية
ي ـح ـيــط ب ـك ــل الـ ـسـ ـط ــح" ،ذكـ ــرت
صحيفة "عكاظ" السعودية أن
الرجل باكستاني.
(رويترز)

َ
بدلة البابا الفضائية ...بيرجوجليو وعلم األرجنتين
أه ـ ــدى رواد ف ـض ــاء م ــن م ـح ـطــة ال ـف ـضــاء
الدولية البابا فرنسيس (بابا الفاتيكان) بدلة
ً
فضاء زرقــاء صنعت له خصوصا وتحمل
اسمه ،ولها وشاح بابوي أبيض ،لتمييزه عن
غيره ممن يزورون العالم الخارجي.
وق ـ ـ ــال رائ ـ ـ ــد الـ ـفـ ـض ــاء اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ب ــاول ــو
نيسبولي للبابا خالل اجتماع في الفاتيكان
ً
أمس األول ،حضره أيضا  4رواد من محطة
الفضاء الدولية ،وهم  3أميركيين وروسي:
"فـكــرنــا فــي صـنــع بــدلــة ف ـضــاء لــك مـثــل تلك
الخاصة بنا".
ً
ً
ً
ورد البابا ( 81عاما) مازحا" :حسنا ،تولوا
أنتم التخطيط لرحلتي".
وق ـ ــال ن ـي ـس ـبــولــي إن ال ـب ــدل ــة ت ـش ـبــه تـلــك
ً
الخاصة بهم تماما ومصنوعة مــن المادة
نفسها .وتحمل االسم الحقيقي للبابا ،وهو
َ
خ ــورخ ــي بـيــرجــوجـلـيــو ،وع ــل ــم األرجـنـتـيــن
مسقط رأسه.
وأضاف" :واستقر رأينا على هذه البدلة،
لكن بما أنك البابا ،والبابا له زي خاص به،
ً
فقد صنعنا لها وشاحا".
وك ــان نيسبولي مــن رواد الفضاء الذين
ك ــان ــوا ف ــي م ـح ـطــة ال ـف ـض ــاء ال ــدول ـي ــة ال ـعــام
الماضي عندما أجرى البابا مكالمة بالفيديو
معهم من الفاتيكان استمرت  20دقيقة.
وقال البابا لرواد الفضاء في تلك المكالمة
إن األرض هـشــة ،حتى أنـهــا يمكن أن تدمر
نفسها بنفسها ،وإنهم يحظون بنعمة رؤية
الكوكب "بعيني الرب".

يومية سياسية مستقلة

وفيات
فهد عبدالرحمن جوهر
سالم

فالح فالح مرزوق العفاسي
المطيري
يوسف محمد سعد الرميح

 59عاما ،شيع ،رجــال :الزهراء،
ق ،6ش ،614م ،17نساء :السالم،
ق ،2ش ،215م ،8ت،94158811 :
66653560

بندر فهاد أبوفاس

 33عاما ،شيع ،الواحة ،ق ،2ش،3
م ،4ت99089518 :

سالم شبيب فالح الحجيالن

 59عاما ،شيع ،رجال :الرقة ،ق،6
ش ،30م ،312نساء :فهد األحمد،
ق ،3ش ،301م ،13ت99944041 :

شريفة مهلهل حمود

 63عاما ،شيعت ،رجال :صباح
ال ـســالــم ،ق ،9ش ،4م ،14نـســاء:
العارضية ،ق ،6ش ،3ج ،3م ،3ت:
66805059 ،99856682

سالم دهش محسن العازمي

حبيب حسين حسن أبل

مواعيد الصالة

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

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

ً
 46عاما ،شيع ،رجال :الجابرية،
حسينية البلوش ،نساء :شرق
األحمدي ،ق ،3ش ،4م ،68مقابل
البنك التجاري ،ت،94440565 :
50931711
 73عاما ،شيع ،الظهر ،ق ،4ش،2
م ،67ت55523099 :

 86عاما ،شيع ،الظهر ،ق،5
ش  ،4م  ،2ت،50777763 :
99455523

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

 400ألف خريج وخريجة قادمون إلى سوق العمل خالل العقدين
ً
ً
القادمين تقريبا ،ال  40ألفا كما ذكرت خطأ في المقال السابق400 .
ألف رقم يفترض أن يجعل كل شعرة برأس الحكومة والمجلس
ً
ً
تقف قلقا وهما ،لكن يبدو أن االثنين في حالة صلع ،وإال فكيف
نفسر بقاء حالة إدارة الدولة السياسية  -اإلداريــة على وضعها
القديم ،و"يا جبل ما يهزك ريح" ،الجماعة هم الجماعة ،لم يتغيروا
في نهجهم ولم يتبدلوا في أشخاصهم .مسؤول كبير يفشل في
إدارة عليا يتم نقله إلى إدارة عليا أخرى بعد ضجة بسيطة من
المجلس لينقل معه فشله وســوء إدارتــه من مكانه السابق إلى
مكانه الجديد ،وكــأن "مــا فــي البلد غير هــذا الــولــد" ،وهـكــذا تتم
التعيينات التي تدير أمــور الدولة بانتقاء أشخاص من الوعاء
نفسه ومن ذات المجموعة القديمة التي لم تقدم ولم تؤخر منذ
عقود ،وليس لها من مواصفات خاصة غير "الــرزة" مع البشوت
وتوزيع االبتسامات أمام الكاميرات ،وياليتهم يدركون كم مللناهم،
وفقدنا كل أمل في تغيير نهجهم أو في تغيير أشخاصهم.
ً
 400ألف رقم يصعب تصوره من المفروض أن يشغل حيزا
ً
لشعب مازال يترنم أغنية
كبيرا من هموم الناس العاديين وهم
ٍ
مصطفى أحـمــد الـقــديـمــة "ت ــرى احـنــا مــا نتغير وي ــارب ال تغير
عـلـيـنــا" ،لـكــن يـبــدو أن الــوات ـســاب وتــوتـيــر وفـيـسـبــوك وال ـمــوالت
التجارية والمسلسالت الرمضانية ألهت الجميع وأشغلتهم ،أو
"ربما" يدركون أنه ال حول لهم وال قوة ،فهم لم يختاروا الحكومة،
وفرض عليهم كيفية اختيار نواب المجلس ،فماذا يفعلون غير
أن يفوضوا أمرهم لله ،مثلما فوضت السلطة أمر إدارة الدولة إلى
"صدفة" الزمن ،وقالت لنفسها" :خل القرعة ترعى".
مسؤول قيادي كبير اآلن ،قال لي منذ فترة إننا قررنا التجنيد
اإلل ــزام ــي للخريجين كــي يمنح لـنــا ه ــذا فــرصــة زمـنـيــة بسيطة
نحاول أن نحل فيها معضلة التوظيف الحكومي ...قال العبارة
ً
هــذه تـحــديــدا" :ن ـحــاول أن نشم شــويــة نـفــس" خــالـهــا ،أي خالل
ً
ً
فترة التجنيد .مثل هذا الكالم يحمل قــدرا كبيرا من اإلحساس
بالمسؤولية حين ندرك أن هذا المسؤول القيادي مهموم بالغد
ً
ومخاطر انفجار البطالة القادم حتما ،لكن حتى هذا المسؤول
مقيد بقدرته بوجود زمالء العمل ونوعيتهم وكيفية اختيارهم
وببيروقراطية اتخاذ القرار و"المصالح المتشابكة" والمعقدة
والفاسدة في جوف الدولة العميقة.
ماذا نفعل إذا كانت الحكومة تخشى المواجهة ،وتتوجس رهبة
ً
وخوفا من الحلول الصعبة التي تتطلب مواجهة الناس وتحفيز
وعيهم بصعوبة القادم ومصارحتهم بأمور الدولة بقدر ثابت
من الشفافية ،ال بالتهرب بعبارات دفاعية فضفاضة غير محددة
مثل رد الهيئة العامة لالستثمار على تساؤالت أوضاع الصندوق
السيادي وهو كل ما تبقى من رصيد الدولة المستقبلي!
مــاذا نفعل مــع إدارة "طـمــام المرحوم " السياسية! هــل نقول
ً
قليالّ :
درسوا أبناءكم في مدارس وجامعات "فيرست
للموسرين
كالس" ثم دعوهم يبحثوا عن فرص عمل في أرض الله الواسعة!
ه ــل ن ـقــول لـلـشـبــاب م ــن الـجـنـسـيــن :ال ت ـتــزوجــوا وال تـنـجـبــوا...
فالمستقبل محفوف بالمخاطر ،وقيم العمل التي تربيتم وتريدون
أن تربوا أطفالكم على سيرتها ال تصلح لعالم التحديات الصعب
القادم ،وهل هناك أصعب من رقم  400ألف ..ماذا نفعل؟!

زوجة ناصر هيدان النبهان
الشمري

اإلعالنات:

حسن العيسى

 86عاما ،شيع ،الظهر ،ق ،5ش،4
م ،2ت99455523 ،50777763 :
 69ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ــرم ـي ـث ـي ــة،
حـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة ،ش ـ ــارع
المسجد األقصى ،ت99796242 :

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى

44

الشروق

04:48

الصغرى

28

الظهر

11:47

أعلى مد

ً
 08:42صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 09:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:46

ً
أدنى جزر  02:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:18

 03:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

