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«ذا باندز فيزيت» تفوز بعشر
جوائز «توني» المسرحية ص ١٧

الخليج يدعم األردن بـ  2.5مليار دوالر
● األمير :اللقاء حقق الغايات المرجوة ● عبدالله الثاني« :الحزمة» تسهم في تجاوز األزمة
● صاحب السمو بحث مع بن راشد معالجة األزمات ...واإلمارات تشيد بالدور الكبير للكويت
انتهت قمة مكة المكرمة ،التي شارك فيها سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،إلى مساعدة
األردن على تجاوز أزمته االقتصادية التي باتت
تهدد أمنه االجتماعي ،عبر حصوله على حزمة
مساعدات من السعودية والكويت واإلمارات تصل
إلى  2.5مليار دوالر.
ُ
قدت القمة في وقت متأخر من ليل األحد
وع ِ
– االثنين ،وشارك فيها إلى جانب سمو األمير،
ك ــل م ــن ال ـع ــاه ــل ال ـس ـع ــودي ال ـم ـلــك س ـل ـمــان بن
عبدالعزيز ،ونائب رئيس اإلمــارات حاكم دبي،
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وملك األردن
عبدالله الثاني.
ً
وصدر عن القمة بيان أمس ذكر أنه "انطالقا
من الروابط األخوية الوثيقة بين الــدول األربع،
ً
واستشعارا للمبادئ والقيم العربية واإلسالمية،
فقد تم االتـفــاق على قيام الــدول الثالث بتقديم
حزمة من المساعدات االقتصادية لألردن تصل
إلى مليارين وخمسمئة مليون دوالر".
وأوضـ ــح ال ـب ـيــان أن ال ـم ـســاعــدات "تـتـمـثــل في
وديعة بالبنك المركزي األردني ،وضمانات للبنك
الدولي لمصلحة األردن ،ودعم سنوي لميزانية
الحكومة على مــدى خمس سنوات ،إضافة إلى
تمويل مشاريع إنمائية من صناديق التنمية".
من جهته ،أعرب العاهل األردني عبدالله الثاني
عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين
على مبادرته ،ولدولتي الكويت واإلمــارات على
ً
تجاوبهما معها" ،معبرا ،بحسب وكالة األنباء
الـسـعــوديــة (واس) ،عــن امـتـنــانــه الـكـبـيــر لـلــدول
الثالث على تقديم هذه المساعدات التي ستسهم
في تجاوز األردن هذه األزمة.
02

13
غرفة التجارة تبتعث 5
طلبة كويتيين لدرجة
الماجستير للعام الحالي

فهد التركي

علمت «الـجــريــدة» من مصادر
م ـط ـل ـع ــة ،أن قـ ــانـ ــون «ال ـت ـق ــاع ــد
المبكر» أحيل إلــى إدارة الفتوى
والتشريع ومؤسسة التأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ل ــدراس ـت ــه وإب ـ ــداء
الرأي فيه.
وذك ــرت الـمـصــادر ،أن مجلس
الــوزراء لم يتخذ أي قــرار بشأنه
فــي اجـتـمــاعــه األس ـبــوعــي أمــس،
الفتة إلــى أن القانون وصــل إلى
ً
الحكومة مــؤخــرا ولديها الوقت
ال ـك ــاف ــي ل ــدراس ـت ــه ق ـبــل انـقـضــاء
المدة الدستورية لرده.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـم ــع م ـج ـلــس

●

أربــع هجمات عنيفة تعرض لها حتى اآلن
أن ـص ــار قــائ ـمــة «س ـ ــائ ـ ــرون» ،ال ـف ــائ ــز األول في
انتخابات العراق ،وهي لفيف من تيار مقتدى
الصدر والحزب الشيوعي وقوى علمانية أخرى،
ً
فـخــال  20يــومــا جــرى اسـتـهــداف مقر الحزب
ً
الشيوعي في بغداد ،تزامنا مع تفجير تجمع
للشباب في األحياء الفقيرة الموالية للصدر،
تال ذلك انفجار غامض في مدينة الصدر أوقع
العشرات.
أم ــا ي ــوم األح ــد فــاحـتــرقــت م ـخــازن ضخمة
لجانب الرصافة ،تحتوي على صناديق االقتراع
التي تعد وثيقة مادية على تقدم هذا التحالف
النيابي ،الذي وضع نواة «الكتلة األكبر» ،ويمكن
أن يشكل الحكومة.
وقال متحدثون رسميون إن الدفاع المدني
نجح في إنقاذ معظم صناديق االقـتــراع ،وإن
ً
تحالف «سائرون» ( 54مقعدا) ربما سيتضرر
بمقعد أو اثنين فقط لــو أعـيــد فــرز األص ــوات
ً
ي ــدوي ــا ،وس ــط مــوجــة الـطـعــون الــواس ـعــة التي
دف ـ ـعـ ــت ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء إل ـ ـ ــى ف ـ ـ ــرض وص ـ ــاي ـ ــة ع ـلــى
المفوضية العليا الخاصة باالنتخابات ،لتعيد
تدقيق النتائج بنحو شامل.
ل ـك ــن ال ـ ـصـ ــدر ك ـت ــب ك ـل ـمــة واس ـ ـعـ ــة ن ـشــرهــا
ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن ف ـجــر أمـ ــس االث ـن ـيــن،
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـتــرونــي الــرس ـمــي02 ،

اكتتاب «المتكاملة القابضة» تجاوز
 1000مساهم ...والتغطية %230
بودي :نتطلع إلى إدراج الشركة في السوق األول بعد العيد

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ـ ـ ــى ش ـ ـ ــرح م ـ ــن وزي ـ ــر
الصحة د .بــاســل الصباح حول
الـمـشــاريــع الـصـحـيــة الـتــي تقوم
الـ ـ ــوزارة بـتـنـفـيــذهــا ،والـمــواعـيــد
المحددة لتشغيل المستشفيات
الجديدة.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح مــن
وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون اإلسـكــان
وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون الخدمات
ال ـعــامــة د .ج ـنــان بــوش ـهــري عن
ال ـت ـح ـس ـي ـن ــات الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
اإلدارة الـعــامــة للطيران المدني
ً
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادا لـ ـفـ ـص ــل الـ ـصـ ـي ــف،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
لتدشين مبنى ا لــر كــاب الجديد
«.»T4
02

«االستئناف» تلزم «السكنية» إيجاد سكن
مالئم لكويتية متزوجة من أجنبي
02

بغداد  -محمد البصري

قصر العدل

األمير وخادم الحرمين يتوسطان عبدالله الثاني وبن راشد خالل قمة دعم األردن

ً
القانون وصل إلى الحكومة مؤخرا ولديها الوقت الكافي

الصدر :لن أذهب
إلى حرب أهلية

ولي والعهد :ضرورة
التفوق العلمي للمساهمة
في مسيرة التنمية

اقتصاد

إحالة «التقاعد المبكر» إلى «الفتوى
والتشريع» و«التأمينات» ...لدراسته
●

الثانية

تقرير
محلي

●

٠٨
تعديالت قانون المحاماة:
تمخض الجبل فولد فأرًا!

محمد اإلتربي

عقب إعــان الشركة المتكاملة القابضة إغــاق االكـتـتــاب الخاص
بالطرح الثانوي ،الذي يعادل  35في المئة من رأسمالها ،مع تخطي
تغطية االكتتاب أكثر من  230في المئة ،قــال فيصل الحمد الرئيس
التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار ،ا لـتــي ق ــادت العملية ،إن عدد
المكتتبين من األفراد والمحافظ والصناديق االستثمارية تجاوز 1000
مساهم للمرة األولى في اكتتابات الطرح الخاص.
وق ــال الـحـمــد ،فــي مـقــابـلــة مــع «رويـ ـت ــرز» ،إن ه ــذا ال ـعــدد يـقــود إلــى
إدراج الشركة ضمن السوق األول في بورصة الكويت ،مما سيمنح
ً
المستثمرين فرصة الدخول في أحــد أكثر القطاعات المهمة محليا
ً
ً
وعالميا ،مبينا أن الطرح الخاص لـ 76مليون سهم ،وهو العدد النهائي
ً
لألسهم المبيعة في «المتكاملة» ب ــ 730فلسا للسهم ،حقق أكثر من
 130مليون دينار.
بدوره ،أعرب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ «المتكاملة»
القابضة ،جاسم مصطفى بودي عن سعادته بإعالن إغالق 02

تحسينات مبنى الركاب  ... T1هل تنقذ
المطار من الفوضى واالزدحام؟
05

ُ
ترامب على بعد ساعات من إنجاز تاريخي أو خيبة

محليات

٠٧
«السالم الدولي» يفتتح مركز
تصحيح اإلبصار وتوسعة
«األشعة التشخيصية»
والصيدلية الجديدة

دوليات

٢٩

إدارته قدمت كل شيء إلنجاح قمة سنغافورة ...والكلمة الفصل لـ كيم

ترامب يحتفل بعيد ميالده خالل غداء مع لونغ في سنغافورة أمس

(رويترز)

وســط ترقب عالمي ،يلتقي الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ
أون ،في قمة تاريخية واستثنائية ،تستضيفها
سنغافورة الـيــوم ،في فندق كابيال داخــل جزيرة
سنتوسا.
وخالل هذه القمة غير المسبوقة ،التي لم يكن
ً
ممكنا تخيلها قبل بضعة أشهر عندما كان ترامب
ُ
وكيم منخرطين في تصعيد كالمي ينبئ باألسوأ،
س ـي ـحــاول الــرئ ـيــس األم ـيــركــي الـ ــذي ي ــراه ــن على
تحقيق إنجاز تاريخي دفع كيم إلى موافقة كاملة
وقابلة للتحقق بشأن تخليه عن السالح النووي
بصورة ال رجعة فيها.
وقبل محادثتين هاتفيتين مع نظيره الكوري
الـجـنــوبــي م ــون ج ــاي ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــابــانــي
شينزو آبــي ،قال ترامب ،أثناء اجتماع عمل على
مأدبة غداء مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين
ً
لــونــغ" ،أعتقد أن األم ــور ستتم بشكل جيد جــدا".
ً
وأعــرب عن ثقته بنجاح القمة وحماسته ،معلقا
في إحدى تغريداته" :سعيد ألنني في سنغافورة،
وهناك حماسة في األجواء".
وت ـ ــرك وزي ـ ــر خــارج ـي ـتــه م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ال ـبــاب
ً
مفتوحا بشأن إمكانية سحب الـقــوات األميركية
ً
الـمـتـمــركــزة فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن
الواليات المتحدة على استعداد التخاذ ضمانات
أمنية "فريدة" لم تكن اإلدارات السابقة قادرة على
اتخاذها.
30

لبنان :عون وبري يطوقان
«أزمة القناصل» وجنبالط
يطوي التباين مع الرياض

رياضة

٣١
«اليد» يعلن قوائم
منتخبات الشباب
والناشئين واألشبال

ةديرجلا

•
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ولي العهد :ضرورة التفوق العلمي للمساهمة في مسيرة التنمية

ملك األردن
يزور البالد اليوم

استقبل ثامر العلي والمكراد وفروع اتحاد الطلبة

القيادة
السياسية
ً
ال تدخر جهدا
لمساعدة
الطلبة
في إكمال
مسيرتهم
الدراسية

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ب ـق ـصــر
السيف ،صباح أمس ،رئيس جهاز
األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
ً
واسـتـقـبــل سـمــوه أي ـضــا مدير
اإلدارة العامة لالطفاء خالد راكان
المكراد.
كما استقبل ممثلي الهيئات
اإلداري ــة لـفــروع االتـحــاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـكــويــت ف ــي ك ــل م ــن :فــرع
ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،وب ــري ـط ــان ـي ــا،
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـ ـصـ ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة،
والجمهورية الفرنسية.
وحــث سموه الطلبة على بذل
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــد وال ـم ـث ــاب ــرة،
وضرورة التميز والتفوق العلمي
واكتساب المعرفة ،ليسهموا في
م ـس ـيــرة ال ـت ـق ــدم وال ـت ـن ـم ـيــة الـتــي
ت ـش ـهــدهــا ك ــوي ــت الـمـسـتـقـبــل في
ً
كل المجاالت ،مشيرا إلــى أهمية
العلم والمعرفة في بناء المجتمع
ال ـع ـص ــري ال ـ ـقـ ــادر ع ـل ــى تـحـقـيــق

المجدلي لـ ةديرجلا :
دعم العمالة بعد العيد
•

●

محمد الجاسم

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لبرنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة فـ ـ ـ ــوزي ال ـم ـج ــدل ــي
أن صـ ـ ـ ــرف د عـ ـ ـ ــم ا لـ ـعـ ـم ــا ل ــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ل ـ ـش ـ ـهـ ــر ي ــونـ ـي ــو
سيكون بوقته المحدد حاله
كباقي الشهور.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ــي
ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أمـ ــس ،إن مــن
الصعب صرف دعم العمالة
ً
ق ـبــل ع ـيــد ال ـف ـطــر ن ـظ ــرا إلــى
إجراء اته ،التي تحتاج إلى
وقـ ــت ل ـت ـج ـه ـيــز ال ـك ـشــوفــات
وإرسالها للجهات المعنية
إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــرف،

فوزي المجدلي

بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي سـ ـيـ ـت ــم اعـ ـتـ ـم ــاد
الصرف في موعده الشهري
كالمعتاد.

يـصــل إل ــى ال ـب ــاد الـيــوم
الـ ـمـ ـل ــك األردن ـ ـ ـ ـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه
الثاني ابن الحسين والوفد
المرافق له في زيارة أخوية
للبالد.

ً
ولي العهد مستقبال ممثلي الهيئات اإلدارية لفروع االتحاد الوطني لطلبة الكويت
النهضة الحضارية والتنموية.
كما حثهم على أن يكونوا خير
س ـف ــراء ل ـب ـلــدهــم ،ون ـق ــل ال ـص ــورة
المشرقة لدولتهم في كل المحافل
الـعـلـمـيــة ،وأن ي ـكــونــوا عـلــى قــدر

ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ،وعـ ـن ــد ح ـس ــن ظــن
وطنهم وأهليهم.
وأك ـ ـ ـ ــد س ـ ـمـ ــوه ل ـل ـط ـل ـب ــة أن ـه ــم
م ـح ــل رع ــاي ــة واهـ ـتـ ـم ــام ال ـق ـي ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ـح ــت ظـ ــل ال ـق ـي ــادة

الحكيمة لحضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ً
ال ـتــي ال تــدخــر ج ـه ــدا ف ــي تــذلـيــل
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ،وت ــوفـ ـي ــر كــل
السبل والوسائل التي تساعدهم

«الكويتية لإلغاثة» تعد دراسة ميدانية
عن االحتياجات اإلنسانية لسقطرى
أك ــد مــديــر الجمعية الكويتية لــإغــاثــة عبدالعزيز
العبيد اسـتـمــرار تـقــديــم الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة التي
تقدمها الكويت والتي تتم بتوصية وتوجيهات أميرية
مباشرة لنجدة وإغاثة أهلنا في سقطرى ،حيث سيرت
الجمعية سيال من المساعدات العاجلة لنجدة وإغاثة
الناجين مــن إعـصــار «مــاكــونــو» ســواء كــان بالطائرات
االغاثية أو بالتوفير عن طريق السوق المحلية باليمن.
وقــال العبيد في تصريح لــه :قمنا بدورنا بتشكيل
فرق عمل ميدانية للوقوف عن كثب على أهم احتياجات
ال ـنــاج ـيــن وتـقـيـيــم االح ـت ـيــاجــات اإلن ـســان ـيــة ،وتـقــديــم
المساعدات الغذائية والطبية بجانب الخيام والبطانيات
وااللتزامات الضرورية التي يحتاجها آالف الناجين من
اإلعصار ،وتم التواصل مع العديد من الجهات الرسمية
العالمية منها منظمة (اوتشا) التابعة لألمم المتحدة
واللجنة العليا لإلغاثة باليمن (عدن) واللجنة المحلية
لإلغاثة في سقطرى برئاسة المحافظ رمزي محروس،
ورمــوز الثروة السمكية بهدف مد العون للمتضررين
من اإلعصار.
وبين أن «مساعدات الجمعية الكويتية لإلغاثة خاصة
وأهــل الكويت عامة حالت دون وقــوع كــارثــة إنسانية

حقيقية ،إذ حذرت العديد من التقارير الدولية من تفاقم
خطر الجوع الذي هدد سقطرى ،حيث ال يوجد مخزون
من دقيق القمح والسكر في الجزيرة ،وذلــك بعد غرق
العديد من السفن التي كانت تحمل الغذاء لسقطرى.
وكذلك في غضون أسابيع قليلة لن يكون اإلبحار عبر
ً
البحر ممكنا ،بسبب الرياح القوية ولن يمكن الوصول
إليها إال عبر المطار ،وهذا ما فعلته الجمعية من خالل
تسيير اسطول من المساعدات العاجلة».
وذكر ان «إيصال المساعدات ألهلنا بسقطرى واجه
تحديات كثيرة خاصة فــي ظــل تعطل وخ ــروج شبكة
المواصالت عن الخدمة ،مما جعل المساعدات الكويتية
تصل عبر الجمال في المناطق المرتفعة والبعيدة التي
ً
يسكنها الناجون» ،مؤكدا شكر أهل سقطرى للكويت
ً
ً
أميرا وحكومة وشعبا ،قائلين ان الكويت حققت السبق
والريادة في إنقاذ الناجين وارسلت لهم الوفود الخيرية
والطبية وسخرت كافة امكاناتها لنجدتهم ،وهذه شيم
أهل الكويت منذ قديم األزل.

في مواصلة مسيرتهم الدراسية،
ً
مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا لـ ـه ــم دوام ا ل ـت ــو ف ـي ــق
والنجاح في مساعيهم الدراسية،
لما فيه خير وطننا العزيز وإعالء
شأنه.

وق ــد قــدمــوا إل ــى سـمــوه هــدايــا
تذكارية بهذه المناسبة.
حـضــر الـمـقــابـلــة وك ـيــل دي ــوان
سمو ولي العهد للشؤون المحلية
الشيخ أحمد الجابر.

«االستئناف» تلزم «السكنية» إيجاد
سكن مالئم لكويتية متزوجة من أجنبي
«القانون ينص على توفيره بقيمة إيجارية منخفضة»
●

حسين العبدالله

قضت محكمة االستئناف
بـ ـ ــإلـ ـ ــزام الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
للرعاية السكنية توفير سكن
إلحدى المواطنات المتزوجة
م ــن غ ـي ــر ك ــوي ـت ــي وألس ــرت ـه ــا
بإيجار منخفض ،وذلك على
خلفية الدعوى التي أقامتها
المواطنة ضد المؤسسة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة ،إن
الـ ـم ــادة  28م ــن ال ـق ــان ــون رقــم
 2ل ـس ـن ــة  2010تـ ـن ــص عـلــى
أن بـ ـن ــك ال ـت ـس ـل ـي ــف ي ـت ــول ــى،
ً
وفقا للشروط التي يحددها

المرسوم ،توفير سكن مالئم
ب ـق ـي ـمــة إيـ ـج ــاري ــة مـنـخـفـضــة
ل ـ ـعـ ــدة فـ ـ ـئ ـ ــات ،م ـن ـه ــا ال ـ ـمـ ــرأة
الكويتية المتزوجة مــن غير
ك ــويـ ـت ــي ،وه ـ ــو أم ـ ــر مـتـحـقــق
بالمستأنفة.
ِ
وك ــان ــت ال ـم ــواط ـن ــة أقــامــت
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ضـ ـ ــد «الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة»
ل ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر س ـ ـكـ ــن ل ـ ـهـ ــا ب ــأج ــر
ً
م ـ ـن ـ ـخ ـ ـفـ ــض وف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ألحـ ـ ـك ـ ــام
الـ ـق ــان ــون ،ل ـك ــن م ـح ـك ـمــة أول
درجة رفضتها ،ومن المتوقع
أن تـطـعــن «ا لـسـكـنـيــة» ممثلة
ب ــ»ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع» على
الحكم أمام محكمة التمييز.

قنصلية الكويت بإسطنبول تدعو
إلى االبتعاد عن التجمعات االنتخابية
ناشد القنصل العام للكويت في إسطنبول،
محمد المحمد ،السياح الكويتيين اال لـتــزام
بالقوانين المعمول بها فــي تركيا ،السيما
مــع قــرب موعد إج ــراء االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية ،وعــدم تصوير المواقع األمنية
وال ـح ـكــوم ـيــة ،حـتــى ال يـتـعــرضــوا للمساء لة
القانونية.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان
لـ «كونا» أمس ،السياح الكويتيين الى االبتعاد
عن التجمعات االنتخابية ومراكز االنتخاب
واالقـ ـ ـت ـ ــراع ،ح ــرص ــا ع ـلــى ســام ـت ـهــم ،مــؤكــدا
استعداد القنصلية لتقديم المساعدة والرد
على استفسارات المواطنين على رقم الطوارئ
(.)00905306902097

وبمناسبة بدء الموسم السياحي في تركيا،
قــال القنصل إن على المواطنين الكويتيين
ال ـتــأكــد م ــن صــاحـيــة ج ــواز س ـفــرهــم ،بحيث
ال تـقــل عــن  6أشـهــر عـلــى أق ــل تـقــديــر ،وكــذلــك
الحرص على إصــدار تأشيرة دخول للعمالة
المنزلية المرافقة ،وعدم حمل الجواز األصلي
أثناء التنقل داخل مدينة إسطنبول ،واالكتفاء
بصورة منه.
وحــذر المحمد المواطنين الذين يــزورون
تــرك ـيــا م ــن ح ـمــل م ـبــالــغ مــال ـيــة ك ـب ـيــرة أث ـنــاء
الـتـســوق أو التنقل داخ ــل مدينة إسطنبول،
واالكتفاء بأخذ ما يفي بالغرض فقط.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــإج ــراء تــوك ـيــات خــاصــة
(التوكيالت العقارية بشأن تسجيل العقار أو

الخليج يدعم األردن بـ ...2.5
وعلى هامش القمة ،عقد صاحب السمو أمير البالد لقاء مع الشيخ
محمد بن راشد ،في قصر الضيافة بمكة المكرمة ،بحثا فيه معالجة
تداعيات األزم ــات ،وســط إشــادة إماراتية بــالــدور الكبير التي تلعبه
الكويت في هذا الصدد.
وقالت وكالة أنباء اإلم ــارات (وام) إن سمو أمير البالد وبــن راشد
"أثنيا على مبادرة الملك سلمان التي تعكس الدور المحوري للمملكة
في المنطقة ،وتؤكد مدى حرص الــدول المشاركة في االجتماع على
تقديم كل العون الممكن لألردن الشقيق لتجاوز هذه األزمة العابرة".
وذكرت الوكالة أن بن راشد أشاد بـ"الدور الكبير الذي تقوم به دولة
الكويت في دعم مختلف القضايا التي تهم شعوب المنطقة ،سواء في
نطاقها الخليجي أو ضمن محيطها العربي األشمل".
وأض ــاف ــت أن "ال ـل ـق ــاء ت ـط ــرق إلـ ــى م ـج ـمــل األوض ـ ـ ــاع ف ــي الـمـنـطـقــة
والمستجدات السياسية واألمنية التي يشهدها عدد من دولها ،وسبل
التعاطي مــع نتائجها وتداعياتها بأسلوب فعال يحفظ على دول
ّ
المنطقة أمنها واستقرارها ،ويمكنها من مواصلة مسيرة التنمية،
ً
ً
بما يخدم طموحات شعوبها ،ويضمن لها موقعا متميزا في ركب
التقدم العالمي".
في السياق ،وبعد عودته إلى الكويت ،بعث صاحب السمو ببرقية
شكر إلى خادم الحرمين أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما
حظي به والوفد الرسمي ،خالل القمة ،من كرم الضيافة وحسن الوفادة،
ً
ً
فضال عن ســروره باللقاء الــذي سادته روح األخــوة والمودة ،مشيدا
سموه بما تحقق من "نتائج مأمولة وغايات مرجوة".
28

اكتتاب «المتكاملة القابضة» تجاوز...
االكتتاب ،وتغطيته بأرقام قياسية ،و«نتطلع إلى إدراج الشركة في
السوق األول بعد عيد الفطر».
ً
وصرح بودي بأن «الشركة ُو ِلدت ناجحة ،إذ حققت أرباحا من العام
ً
ً
األول ،كما وزعت أرباحا ،وهي من الحاالت القليلة التي توزع أرباحا
ً
في بدايات التأسيس» ،مبينا أن ذلك يؤكد «صواب رؤيتنا عند تأسيس
الشركة وجدواها االقتصادية واالستثمارية».
وأضاف« :منذ تأسيس الشركة قبل أكثر من عشر سنوات ،حققت
ً
ً
نموا ثابتا بشكل مطرد ،وسرعان ما عززت مكانتها في السوق ،مع
ً
ً
لعبها دورا رئيسيا في دعم قطاع النفط والغاز ،إلى أن أصبحت أكبر
ً
مشغل للرافعات في الشرق األوســط» ،موضحا أن «المتكاملة» تعمل
ً
ً
ً
اليوم شريكا رئيسيا في العديد من المشاريع األكثر حيوية وتعقيدا
في القطاع ،كما تواصل تقديم الحلول التشغيلية المصممة لتلبية
االحتياجات الخاصة بهذه الصناعة».
١٢

بيعه) ،شدد القنصل على ضرورة أن يقتصر
التوكيل على الغرض الذي جرى من أجله ،وأن
ينتهي بانتهائه.
وطالب بضرورة التقيد بقوانين مدد اإلقامة
المعمول بها عند زيارة تركيا ،بحيث ال تزيد
مدة اإلقامة على  90يوما ،وذلك لتالفي دفع
أي غرامة أو عقوبة قد تحظر دخول المخالف
إلى تركيا لمده تزيد على عام كامل.
ودعــا السياح الكويتيين الــى التعامل مع
ال ـشــركــات الـسـيــاحـيــة الـمـعـتـمــدة عـنــد إج ــراء
الـ ـحـ ـج ــوزات ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـط ـي ــران وال ـف ـن ــادق
والرحالت السياحية الداخلية وعدم التعامل
م ــع أش ـخ ــاص لـيـســت لــدي ـهــم م ـك ــات ــب ،وذل ــك
لتجنب عمليات النصب واالحتيال.

إحالة «التقاعد المبكر» إلى...
وبشأن مشروع جسر الشيخ جابر ،كلف الجهات المعنية بدراسة
ً
مدى إمكانية االستثمار في هذا المشروع مستقبال ،من كل الجوانب
القانونية واإلجرائية بالتنسيق مع «الفتوى والتشريع».
وبينما عبر المجلس عن اعتزازه وتقديره للتوجهات السامية التي
تضمنتها كلمة سمو األمير بمناسبة العشر األواخر من رمضان ،أكد
ً
التزامه الكامل بهذه التوجهات السديدة ،داعيا المولى عز وجل أن
يؤيد مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم في ظل القيادة الحكيمة
لسموه.

الصدر :لن أذهب إلى حرب أهلية
جــاء فيها أنــه يرفض أن يكون انتصار تحالفه «بداية لحرب أهلية»
يريد أن يفتعلها من باع ثلثي العراق ،في إشارة تقليدية إلى نوري
المالكي ،رئيس الحكومة األسبق ،الذي شهدت نهاية عهده اجتياح
تنظيم «داعش» مساحات واسعة من البالد ،وانتشار الميليشيات في
مساحات أخرى.
وتساءل الصدر ،في تلميح إلى ارتيابه من إيران وضلوعها المحتمل
ً
في األحــداث األخيرة« :إلى متى يبقى البعض خاضعا لمن هم خلف
ً
الحدود ،أما آن األوان ألن نقف صفا من أجل البناء ،بدل إحراق صناديق
االقتراع؟».
وكــان الـصــدر ،الــذي يفترض أنــه قريب من رئيس الحكومة حيدر
العبادي ،رفض بشكل قاطع االنخراط في تشكيل كتلة تضم الشيعة
ً
فقط ،لتسمي الحكومة في البرلمان ،واصفا محاوالت إيران للضغط
بهذا االتجاه بأنها «خلطة العطار» ،التي لم تعد صالحة للبالد ،السيما
أن تحالفه يضم الكثير من العلمانيين ،كما أن تحالف العبادي يضم
ً
العديد من السنة والعلمانيين ،مما جعله يرفض أيضا دخول تحالف
شيعي تريده إيران وممثلو الميليشيات ونوري المالكي.
ً
ً
وحققت انتخابات مايو تقدما كبيرا للقوى الشيعية التي تطلب
تقييد نفوذ إيران ،على حساب خط آخر مقرب من طهران ،وقام المرجع
األعلى في النجف علي السيستاني والصدر وكثير من القوى العلمانية
ً
في العراق بدعم حكومة العبادي ،التي وضعت جزءا من إصالحاتها
الواعدة في تنشيط عالقات بغداد مع العواصم العربية ،وفرض قيود
على الموالين إليران ،وجاءت االنتخابات داعمة بوضوح لهذا االتجاه،
لكن من غير المتوقع أن تتقبل إيران ذلك بسهولة.
٢٩
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محليات
العازمي اعتمد نتائج مقابالت مديري
«التنسيق» و«التعليمية»
الوزارة سترسلها إلى «الخدمة المدنية» للحصول على الموافقة النهائية
●

فهد الرمضان

اعـتـمــد وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر
ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــي د .ح ــا م ــد
العازمي نتائج مقابالت عدد
من مديري االدارات المركزية
فــي وزارة التربية والمناطق
التعليمية والتي كانت شاغرة
فترة طويلة.
وجـ ـ ــاء ف ــي الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـتــي
اصـ ـ ـ ــدرهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي أم ـ ــس
وحصلت "الجريدة" على نسخ
مـنـهــا ،ن ــدب أســامــة الـسـلـطــان
مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــرا الدارة ا لـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــام،
اضافة إلى ندب ندى المطيري
م ــدي ــرة ل ـل ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وف ـه ــد الـعـجـمــي
م ــدي ــرا لـ ـلـ ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة
في الجهراء ،وحمود العنزي
مديرا للشؤون التعليمية في
الفروانية ،وشكرية السعيدي

حامد العازمي

م ــدي ــرة ل ـل ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة
في العاصمة ،ودالل الناهض
م ــدي ــرة ل ـل ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة
فــي حــو لــي التعليمية ،وحمد
ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــد م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي االحـ ـ ـم ـ ــدي
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة .وق ــال ــت م ـص ــادر
تربوية لـ "الجريدة" ان الوزير

المضف :تلبية «االئتمان» احتياجات المواطن
بالصورة المثلى جوهر عملية الجودة الشاملة
●

الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي اعـ ـتـ ـم ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
ب ـعــد اس ـت ـي ـفــاء ك ــاف ــة ال ـش ــروط
والـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط ،وبـ ـ ـع ـ ــد اجـ ـ ـ ــراء
المقابالت للمتقدمين ،الفتة إلى
أهمية تسكين هــذه المناصب
الـقـيــاديــة لـضـمــان حـســن سير
العمل وعدم وجود أي فراغ.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة
سـ ـتـ ـق ــوم بـ ـ ــارسـ ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
إلـ ــى ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
للحصول على موافقته بشأنها،
الفتة إلى أن موافقة الديوان أمر
ضـ ــروري لـمـثــل ه ــذه ال ـق ــرارات
حتى تأخذ طابعا قانونيا.
ي ــذك ــر أن م ـن ــاص ــب م ــدي ــري
الشؤون التعليمية ومدير ادارة
التنسيق شاغرة منذ أكثر من
عامين دراسيين ،حيث شغرت
بخروج شاغليها إلى التقاعد
في عهد الوزير األسبق د .بدر
العيسى.

التعاون
والتنسيق
للتأكد من
تقديم خدمة
متميزة وراقية
للمواطنين

يوسف العبدالله

ت ـ ــرأس ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
االدارة ا ل ـ ـمـ ــد يـ ــر ا ل ـ ـع ـ ــام ل ـب ـنــك
االئتمان الكويتي صالح المضف
اجتماعا أمس مع أعضاء فريق
ادارة الجودة الشاملة في البنك،
خ ـصــص ل ــاط ــاع ع ـلــى تـقــاريــر
الفريق الدورية حول أداء البنك
ورض ـ ـ ــا ال ـم ـت ـع ــام ـل ـي ــن م ـع ــه عــن
مستوى كفاءة وجودة الخدمات.
وع ـب ــر ال ـم ـضــف ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس على هامش اللقاء
عن تقديره للدور الذي تقوم بها
ادارة الجودة في تحسين االداء
واالرتقاء بمستوى الخدمات ،كما
أثـنــى عـلــى ال ـت ـعــاون والتنسيق
الــذي يقوم به فريق الجودة مع
ادارات وأقسام البنك في مختلف
الـفــروع للتأكد من تقديم خدمة
متميزة وراقية للمواطنين ،كما
أثـ ـن ــى ع ـل ــى شـ ـب ــاب ال ـمــوظ ـف ـيــن
ب ــوصـ ـفـ ـه ــم عـ ـ ـم ـ ــاد ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
والنواة الحقيقية الصلبة للعمل

ً
المضف مترئسا االجتماع صباح أمس
والتطوير والتحديث.
واطلع المضف خالل االجتماع
ع ـ ـلـ ــى االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
الـمـعـتـمــدة بـهــدف تفعيل جــودة
الخدمة الشاملة وتحديث أنماط
وآليات التواصل مع المتعاملين
وتوفير بيئة مواتية لهم خالل
تقديم الخدمة.

وشـ ــدد ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه على
ضـ ــرورة ب ــذل ال ـج ـهــود لــارتـقــاء
بمستوى الـخــدمــة الـمـقــدمــة إلــى
الـ ـم ــواط ــن ،الـ ـ ــذي ي ـع ــد ال ـم ـحــور
وال ـ ـ ـهـ ـ ــدف األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
الشاملة والمستدامة ،الفتا إلى
أن ت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات الـعـمـيــل
ب ــالـ ـص ــورة ال ـم ـث ـلــى ه ــي جــوهــر

عملية ادارة الجودة الشاملة.
ودعــا المضف أعضاء الفريق
فــي خـتــام االجـتـمــاع الــى تكثيف
جهودهم وتفعيل آليات عملهم
لـلــوصــول بـجــودة الـخــدمــات الى
أعـلــى مـسـتــوى مـمـكــن ،وتحقيق
أقصى درجات االستثمار األمثل
للموارد البشرية والمالية.

ً
«الصحة» 500 :حالة لزراعة النخاع خالل 18
عاما إعادة تشكيل لجنة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
ً
ّ

«تسلم مركز الشيخة سلوى صباح األحمد للخاليا الجذعية والحبل السري قريبا»
●

عادل سامي

كشفت وزارة الصحة عن إجراء
نـحــو  500حــالــة لــزراعــة النخاع
والـخــايــا الـجــذعـيــة فــي الكويت
م ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـب ــرن ــام ــج ق ـب ــل نـحــو
 18عــا مــا ،وبنتائج مطابقة لما
هــو مـنـشــور بــاألب ـحــاث العلمية
العالمية.
وقــالــت ال ـ ــوزارة فــي ب ـيــان لها
أمس إن بعض وسائل التواصل
االجتماعي تناقلت خــال األيــام
القليلة الماضية معلومات غير
دقيقة فيما يتعلق بتوفر تقنية
زراعة النخاع والخاليا الجذعية
فــي الـكــويــت ،مــؤكــدة أن برنامج
زراعة النخاع والخاليا الجذعية
بدأ في عام  2000بعمليات الزرع

الذاتي بأعداد محدودة وتطورت
بشكل ملحوظ بعد البدء بإجراء
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات زراع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـخـ ــاع مــن
الـمـتـبــرع الـمـطــابــق م ــن االق ــرب ــاء
في عام  ،2011كما بدأت عمليات
زراعة النخاع من المتبرع نصف
ال ـم ـطــابــق م ـمــا ي ـع ـنــي أن هـنــاك
فـ ــرصـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ان تـ ـت ــم عـمـلـيــة
زراع ــة النخاع للكبار والصغار
داخل الكويت وبنتائج تضاهي
ً
المنشورة دوليا.
وأش ــارت الـ ــوزارة إلــى أن دعم
بـ ــرنـ ــامـ ــج زراعـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـخـ ــاع ي ـتــم
بمختبرات عالية الــدقــة والــدعــم
الـ ـفـ ـن ــي وتـ ـشـ ـم ــل وح ـ ـ ـ ــدة ف ـصــل
النخاع عن طريق الوريد وفصل
الـخــايــا الـجــذعـيــة وحفظها عن
طــريــق جـهــاز  sepax IIالمتطور

ووحدة استخالص نخاع العظم
تـ ـح ــت الـ ـتـ ـخ ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ــذي
ي ـس ـت ـخــدم لـ ـع ــاج ام ـ ـ ــراض مـثــل
الثالسيميا ووحدة مخازن سائل
النتروجين طويل المدى لفترات
تـقــارب ال ـ  20عاما وهــي مازالت
صالحة لــاسـتـخــدام ،باإلضافة
إلـ ـ ــى م ـخ ـت ـبــر ف ـح ــص االن ـس ـج ــة
عالي الدقة والذي يقوم بتحديد
المطابق األنسب وهو معترف به
ً
عالميا مع بناء سجل للمتبرع.
وأك ــدت وزارة الـصـحــة أن ــه تم
ً
ح ــديـ ـث ــا إض ــاف ــة خ ــدم ــة ال ـع ــاج
الـ ـض ــوئ ــي ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـت ـعــامــل مــع
ال ـم ـض ــاع ـف ــات ال ـط ــوي ـل ــة ال ـم ــدى
لحاالت زراعة النخاع بما يعرف
(.)GVHD
وأع ـل ـنــت ق ــرب تسلمها مــركــز

الـشـيـخــة سـلــوى صـبــاح األحـمــد
ّ
السري
للخاليا الجذعية والحبل
فــي منطقة ا لـصـبــاح الطبية من
مـبــرة مــؤسـســة مـشــاريــع الخير،
وه ــو ال ـم ـشــروع ال ــذي سيساعد
عـلــى تفعيل الـبــرنــامــج الــوطـنــي
ل ـت ـج ـم ـي ــع ال ـ ـخـ ــايـ ــا الـ ـج ــذعـ ـي ــة
والحبل السري والــذي من شأنه
تــوف ـيــر الـ ـع ــاج ل ـلــذيــن ي ـعــانــون
األمراض المستعصية مثل انواع
س ــرط ــان ــات الـ ـ ــدم واضـ ـط ــراب ــات
الجهاز المناعي.

«الكهرباء» دشنت حملة ترشيدية على «االستثماري»
الطيار :فرقنا منتشرة في المحافظات للصق بروشوراتها على العمارات
●

سيد القصاص

دشـنــت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء حملة توعية
ت ــرشـ ـي ــدي ــة عـ ـل ــى قـ ـط ــاع الـ ـسـ ـك ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
تستهدف العمارات السكنية في كافة محافظات
ال ـبــاد ،حيث تـقــوم الـ ــوزارة بلصق بــروشــورات
ت ــوع ـي ــة ع ـل ــى مـ ــداخـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــارات تـ ـش ــرح فـيـهــا

للمقيمين فيها أهمية "تسكير" اإلضاءة والمياه
قبيل السفر.
وأشــارت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة
الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار في تصريح
صحافي إلى أن الفترة الحالية من منتصف يونيو
يبدأ الكثير من المقيمين االستعداد للسفر خارج
الكويت ،خاصة بعد انتهاء العام الدراسي ،لذلك
حرصت ال ــوزارة أن تدشن تلك الحملة التوعوية
التي تستهدف المقيمين في القطاع االستثماري،
سعيا منها الى المحافظة على المياه والكهرباء من
خالل التأكيد على إغالق مصادر الكهرباء والماء
خالل فترة السفر التي تستغرق ما يقارب  3أشهر
خارج البالد بالنسبة للبعض.
وأضــافــت ان وزارة الكهرباء والـمــاء حريصة
عـلــى تثقيف الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن بترشيد
االس ـت ـهــاك ،الف ـتــة إل ــى أن ه ـنــاك فــرقــا منتشرة
فــي كــافــة المحافظات للصق تلك الـبــروشــورات
الـتــوعــويــة ،مــؤكــدة أن ترشيد االسـتـهــاك ثقافة
م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي ك ــاف ــة أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم ع ـل ــى كــافــة
المستويات.

تشريعات مشتركة

لصق بروشورات «الكهرباء» على السكن االستثماري

وفي سياق متصل ،يجري العمل حاليا على
تنفيذ إعداد تشريعات وقوانين مائية مشتركة
ب ـيــن دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،تـهــدف
إلى المحافظة على المصادر المائية بنوعيها
التقليدي وغير التقليدي وترشيد استخداماتها.
وأشارت مصادر إلى أنه تم إعداد عدة قوانين
اعتمدت من قبل المجلس األعلى لــدول مجلس
التعاون ،كقوانين استرشادية لمدة سنتين يتم
النظر بعدها في تحويلها إلى قوانين إلزامية.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أنـ ــه م ــن ت ـلــك ال ـق ــوان ـي ــن ،قــانــون
"نظام" المحافظة على مصادر المياه السطحية
والجوفية ،وقانون "نظام" إعادة استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة ،وقانون "نظام" مياه
التحلية.

«الرؤية» تلتمس هالل شوال بعد غد
أع ـل ـنــت وزارة الـ ـع ــدل ،أمـ ــس ،أن هـيـئــة الــرؤيــة
الشرعية ستجتمع مساء بعد غد الموافق  29من
ً
شهر رمضان المبارك ،التماسا لرؤية هالل شهر
ش ــوال وذل ــك ف ــي مـقــر مـعـهــد ال ـكــويــت ل ـلــدراســات
القضائية والقانونية.
ودعت الوزارة في بيان صحافي من يتمكن من

رؤي ــة هــال شهر ش ــوال فــي تلك الليلة أن يتقدم
لالدالء بشهادته إلى هيئة الرؤية الشرعية.
وتقدمت الوزارة بالتهنئة إلى القيادة السياسية
والمواطنين والمقيمين والمسلمين كافة بمناسبة
قدوم عيد الفطر السعيد ،داعية الله عز وجل أن يتم
نعمته على البالد وعلى األمة اإلسالمية والعربية.

●

عادل سامي

أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح قرارا
وزاريـ ــا قـضــى بتسمية د .س ـنــدس القبندي
رئ ـي ـســة ل ـمــركــز االتـ ـص ــال ال ــوط ـن ــي لتطبيق
ال ـل ــوائ ــح ال ـص ـح ـيــة ،وف ــق تــوص ـيــات منظمة
الصحة العالمية ،وتتبع وكيل الوزارة مباشرة،
كما أصدر قرارا مماثال بتعديل مسمى ضابط
االتصال الوطني ،الــى رئيس مركز االتصال
الوطني.

ً
وأص ـ ــدر وزيـ ــر ال ـص ـحــة ق ـ ــرارا آخ ــر قضى
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة العداد
وتنفيذ البرنامج الوطني للكشف المبكر عن
سرطان الثدي ،برئاسة وكيل الوزارة الدكتور
مصطفى رضا وعضوية كل من مديرة االدارة
المركزية للرعاية الصحية االولية الدكتورة
رح ــاب الــوط ـيــان ،ورئ ـي ـســة قـســم االش ـعــة في
مستشفى ال ــوالدة الــدكـتــورة هناء الـخــواري،
ورئ ـ ـيـ ــس ق ـس ــم االش ـ ـعـ ــة فـ ــي م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت
لمكافحة الـســرطــان الــدكـتــور خــالــد الصالح،

ورئيس قسم جراحة االورام في مركز الكويت
لمكافحة السرطان الدكتور مدحت عطيفة،
ورئـيــس قسم المختبرات فــي مــركــز الكويت
لمكافحة السرطان الدكتور احمد الصراف،
ومدير ادارة نظم المعلومات المهندس احمد
ال ـغــريــب ،ورئ ـي ـســة الـمـكـتــب االع ــام ــي غالية
المطيري ،ورئيسة فنيي أشعة في مستشفى
االميري منى أشكناني ،وممثل من مكتب وكيل
الــوزارة إيهاب شفيق غالب ،وممثل من ادارة
الشؤون الهندسية عبدالله حسن سيد علي.
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الدوسري :لجنة مطابقة كشوف العفو األميري ساهمت
في ترجمة البعد اإلنساني للمكرمة
محمد الشرهان

ك ـ ــرم وكـ ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
الفريق محمود الدوسري ،صباح
أم ـ ـ ــس ،أع ـ ـضـ ــاء ل ـج ـن ــة م ـطــاب ـقــة
كشوف العفو األميري لعام ،2018

وقــدم لهم الشكر والتقدير على
جـهــود هــم الكبيرة لمساهمتهم
فـ ــي ت ــرجـ ـم ــة الـ ـبـ ـع ــد اإلنـ ـس ــان ــي
للقيادة الحكيمة من خالل مكرمة

إحباط تهريب  37أسطوانة غاز تكييف
أح ـب ــط رج ـ ــال ال ـج ـم ــارك ال ـعــام ـلــون ف ــي منفذ
النويصيب الحدودي ،مساء أمس األول ،محاولة
تـهــريــب  37اسـطــوانــة غ ــاز تكييف بطريقة غير
قانونية ،بعد ان حاول مسافر خليجي إدخالها
إلــى الـبــاد عــن طــريــق اخفائها فــي أمــاكــن سرية
في مركبته.
وفــي التفاصيل ،قــال مــراقــب إدارة الـجـمــارك في
المنفذ محمد عبدالرحمن ،إن "هناك تعليمات مشددة
لجميع مفتشي الجمارك بالمنفذ بضرورة إخضاع
كل المركبات القادمة والمغادرة للتفتيش الدقيق".

وأشار إلى أن أحد مفتشي النوبة أوقف مركبة
ً
رباعية كــان قائدها بصدد دخــول الـبــاد قادما
من دولة مجاورة ،وعند تفتشيها تم العثور على
سلندرات الغاز ،وتبين عدم حصول حائزها على
اإلفراجات الجمركية ،واثر ذلك اتخذت اإلجراءات
القانونية بتحرير محضر ضبط بالواقعة واحالة
المركبة والمضبوطات الى إدارة الجمرك البري،
الفتا إلــى أن مـســؤول النوبة عبدالهادي المري
أشرف على الضبطية.

ً
العفو األميري ،متمنيا لهم دوام
ال ـتــوف ـيــق ف ــي ك ــل األعـ ـم ــال الـتــي
توكل إليهم.
كـمــا كــرم الـمـقــدم عبدالرحمن
ال ـس ـهــاوي ،ووك ـيــل أول ضابط
خــالــد الـخــالــدي مــن قـطــاع األمــن
الخاص ،حيث أنشآ ميدان رماية
ً
جديدا في معسكر اإلدارة العامة
لـقــوات األم ــن الـخــاصــة ب ــدون أي
تكلفة مالية ،باستخدام متاريس
رم ـل ـيــة وم ـ ــواد غ ـيــر مـسـتـخــدمــة،
ً
مشيدا بجهودهما وحرصهما
على المصلحة العامة.
ك ـم ــا كـ ــرم الـ ــدوسـ ــري الـعـقـيــد
عبدالوهاب مال الياقوت الحاصل
على إجــازة محقق دولي معتمد
لحوادث ما بعد االنفجار ،والذي
يعد األول من نوعه على مستوى
الوطن العربي.
ً
وقال إن "التكريم يأتي تقديرا

سلة أخبار
«النجاة» احتفت بـ  300يتيم
و 100أسرة فقيرة باألردن

ً
مكرما أحد المتميزين
الدوسري
لكل صاحب عمل مبدع ومتميز،
هــدفــه االرتـ ـق ــاء بــالـعـمــل األم ـنــي
بمفهوم شامل" ،وتمنى للعقيد
ال ـي ــاق ــوت ال ـم ــزي ــد م ــن الـتــوفـيــق
والتقدم.
وكرم الفريق الدوسري بمبنى
ل ـج ـن ــة ف ـح ــص ط ـل ـب ــات تــرش ـيــح
أع ـض ــاء الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي لـعــام
ً
 ،2018م ـش ـي ــدا ب ـج ـه ــوده ــم فــي

إنجاز المسؤولية التي اضطلعوا
ً
بها ،مؤكدا أن مهمتهم ساهمت
فــي اكتمال العملية االنتخابية
بكل مالمحها.
وف ــي إط ــار تـشـجـيــع وتحفيز
المتميزين من رجال قطاع األمن
العام ،كرم الدوسري القوة األمنية
التي ضبطت التشكيل العصابي
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـس ـتــأجــر ال ـمــرك ـبــات

الفارهة ويفككها ويبيعها.
وفي سياق تكريم المتميزين
ً
ريــاض ـيــا ،ك ــرم ال ــدوس ــري العبي
منتخب الكويت الوطني لهوكي
ا لـجـلـيــد المنتسبين إ ل ــى وزارة
الداخلية ،بقيادة أمين السر العام
مشعل عيد فليطح ،لمشاركتهم
وحصولهم على لقب بطولة آسيا
لهوكي الجليد.

توقيف مواطن سرق حقيبة آسيوي في جمعية سلوى
ذك ــرت اإلدارة الـعــامــة لـلـعــاقــات واإلع ــام
األمني بوزارة الداخلية ،في بيان توضيحي
لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
االجتماعي ،يتضمن واقعة سرقة حقيبة يد
لوافد آسيوي في جمعية سلوى التعاونية،
ً
أن وافدا من الجنسية الهندية تقدم ببالغ الى
مخفر سلوى في الــرابــع من يونيو الجاري،
يفيد بتعرضه للسرقة أثناء وجوده بجمعية
س ـل ــوى ،حـيــث ق ــام شـخــص مـجـهــول بسرقة
حقيبة يدوية وكان الشاكي يضعها في عربة

«أمنية» يتعاون
مع هيئة الغذاء
أب ـ ــرم ف ــري ــق "أم ـن ـي ــة" الـبـيـئــي
تعاونا مع الهيئة العامة للغذاء
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ــذي ـ ــة ،ب ـ ـه ـ ــدف ت ـح ـق ـيــق
طموحات وخطط الفريق بتوسيع
دائرة نشر الوعي البيئي والحد
من خطورة التلوث ،ومد جسور
ال ـت ـعــاون م ــع كــافــة الـمــؤسـســات
والهيئات الحكومية والخاصة
في الكويت.
وذك ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــرح ش ـع ـب ــان اح ــد
مــؤس ـســي ال ـف ــري ــق أن ال ـت ـعــاون
مــع الهيئة يعتبر مــن الخطوات
الـمـثـمــرة الـتــي يقطفها مـشــروع
"أمـنـيــة" البيئي ،اذ تــم التنسيق
م ــع مـحـمــد عـبــدالـلـطـيــف إح ــدى
الطاقات الشابة المتميزة بالهيئة،
والذي حرص على توزيع حاويات
"أم ـن ـي ــة" الـبـيـئـيــة بـمـقــر الـهـيـئــة،
وال ـبــدء بتفعيل نشر ثقافة فرز
ال ـن ـفــايــات م ــن ال ـم ـص ــدر العـ ــادة
تــدويــرهــا والمساهمة فــي الحد
من وصول النفايات الى المرادم.

نقل المشتريات أثناء تسوقه ،وتــم تسجيل
قضية ضد مجهول.
وأضافت أن "قطاع األمن الجنائي ،ممثال
ف ــي ادارة مـبــاحــث ح ــول ــي ،مـكـتــب مباحث
سلوى والرميثية ،شكل فريق بحث ،حيث
أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم،
وهــو مــواطــن مــن مواليد  ،1990كما أكــدت
أن المتهم قام بسرقة حقيبة المجني عليه
بالجمعية ،ثم ذهب إلى محل هواتف وفتح
الحقيبة وســرق  100ديـنــار مــن المحفظة،

ضبط مروج مخدرات عراقي بالصليبيخات
عثر بحوزته على شبو وكيميكال وميزان وأدوات تعاط
•

محمد الشرهان

ت ـم ـكــن رجـ ـ ــال دوريـ ـ ـ ــات إدارة
العمليات التابعة لمديرية أمن
مـحــافـظــة الـعــاصـمــة ،بتعليمات
من المدير العام ألمن المحافظة
باإلنابة العقيد ناصر العدواني،
م ـ ـ ــن ضـ ـ ـب ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ــروح م ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
عـ ــراقـ ــي ال ـج ـن ـس ـي ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الصليبيخات ،وعـثــروا بحوزته
ع ـل ــى ك ـم ـي ــات م ــن مـ ـ ــادة ال ـش ـبــو
ال ـم ـخ ــدرة ،وك ـي ـم ـي ـكــال ،وأدوات
تعاط ،وميزان ومبالغ مالية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي رواه ــا
مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن
إح ــدى دوري ــات إدارة العمليات
ك ــان ــت ف ــي دوريـ ـ ــة روت ـي ـن ـيــة في
م ـن ـط ـقــة ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ،م ـســاء
أمس األول ،عندما شاهد قائدها
ب ــإح ــدى ال ـم ــرك ـب ــات ال ـت ــي كــانــت
متوقفة في ساحة ترابية ،وعند

المعجل يقترح تخصيص
أراض لـ «مواقف السيارات»
•

علي حسن

تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم عـ ـ ـض ـ ــو الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
البلدي رئيس اللجنة الفنية
عبدالعزيز المعجل باقتراحه
االول مـخــا طـبــا فـئــة ا لـشـبــاب،
حيث ارسل الى مكتب رئيس
المجلس مقترحا يساعد على
تشجيع ا ص ـحــاب ا لـمـشــار يــع
الصغيرة والمتوسطة.
وش ـ ــدد ف ــي م ـق ـتــرحــه عـلــى
ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـج ـي ــع الـ ـشـ ـب ــاب
بـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــص ا ر ا ض فـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة لـ ـعـ ـم ــل م ــواق ــف
سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارات ذك ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة
االدوار ل ـي ـقــو مــوا بــإ نـشــا ئـهــا
وصـ ـي ــانـ ـتـ ـه ــا مـ ـق ــاب ــل رس ـ ــوم
رمـ ــزيـ ــة ي ـت ــم ت ـح ـص ـي ـل ـهــا مــن
الــراغـبـيــن فــي ال ــوق ــوف بـهــذه
المواقف.
وأشار المعجل الى أن هذا

كما استولى على البطاقة المدنية للمجني
عليه.
وذكــرت أنــه باالتصال على المتهم حضر
مــن تـلـقــاء نـفـســه إل ــى مـكـتــب مـبــاحــث سلوى
وال ــرمـ ـيـ ـثـ ـي ــة ،وب ـم ـن ــاق ـش ـت ــه حـ ـ ــول ال ــواقـ ـع ــة
وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إ لـيــه ،وبما
أسفرت عنه التحريات ،أقر واعترف بارتكابه
الواقعة محل التحقيق وأيد صحة التحريات.
وتــم تسجيل قضية رقــم  2018/199جنح
سلوى ،وأحيل المتهم إلى جهات االختصاص.

عبدالعزيز المعجل

المقترح سيساعد في القضاء
عـ ـل ــى االزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــروري،
وإنهاء مشكلة مرورية كبيرة
ه ـ ــي وقـ ـ ـ ــوف الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات فــي
اماكن ممنوع الوقوف فيها.

«طوارئ مبارك» يزيل 864
ً
ً
إعالنا مخالفا
ح ـقــق فــريــق الـ ـط ــوارئ ب ـفــرع ب ـلــديــة مـحــافـظــة م ـبــارك
الكبير العديد من اإلنجازات خالل مايو الفائت تزامنا
مـ ــع ا ل ـح ـم ـل ــة اال ع ــا مـ ـي ــة ا لـ ـت ــي أ ط ـل ـق ـت ـهــا االدارة تـحــت
شعار#تواصل_معنا وتهدف إلى إزا لــة كافة التعديات
على أمالك الدولة واالعالنات بالشوارع والميادين.
وأو ضــح رئيس الفريق ناصر الهاجري في تصريح
لــه ب ــأن ا لـفــر يــق ق ــام بــر فــع  864إ عــا نــا مـخــا لـفــا مختلف
األح ـجــام مــن ش ــوارع وم ـيــاديــن الـمـحــافـظــة تــم وضعها
بطريقة عـشــوا ئـيــة تـشــوه المنظر ا لـجـمــا لــي للمحافظة
وتـسـبــب الـكـثـيــر مــن ال ـح ــوادث ،وتــوجـيــه  85إن ــذار تعد
على أمالك الدولة ،و 36مخالفة طبقا لالئحة المحالت
واالعالنات ،واغالق محل ،وتوجيه  14إنذار سالمة ،و7
إنذارات نظافة ،ووضع  45ملصقا ،وتحرير  4تعهدات
نـظــافــة بــاإلضــافــة إلــى اسـتـقـبــال  28شـكــوى عـلــى الخط
الساخن.

جانب من المضبوطات
توجهه اليها حاول قائدها الفرار،
لـكــن أف ـ ــراد الــدول ـيــة تـمـكـنــوا من
السيطرة عليه .وأشــار المصدر
إلـ ــى أن رج ـ ــال األم ـ ــن دقـ ـق ــوا في
هــويــة قــائــد المركبة ،وتبين انه
مقيم عــراقــي بالعقد الـثــالــث من
ع ـم ــره ،وبـتـفـتـيــش مــركـبـتــه عثر

على مواد مخدرة ،وأدوات تعاط،
واك ـ ـيـ ــاس ل ـت ـجــزئــة الـ ـمـ ـخ ــدرات،
ً
تمهيدا لبيعها وتوزيعها ،الفتا
إلى أن رجال األمن أحالوا المتهم
إل ـ ــى اإلدارة الـ ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الـمـخــدرات ،إلحالته إلــى النيابة
العامة.

شدد رئيس وفد جمعية
النجاة الخيرية في االردن
عمر الثويني على سعي
الجمعية الحثيث واملتواصل
لالرتقاء باأليتام الذين تكفلهم
الجمعية .وصرح الثويني بأن
الجمعية أقامت  3فعاليات
خيرية منها توزيع كسوة
العيد على  300يتيم من
أيتام الجمعية الذين تكفلهم
باالردن من ايتام الالجئني
السوريني وغيرهم ،وكذلك
توزيع مساعدات مالية على
 100أسرة فقيرة ،وكذلك نظمت
فعالية افطار لـ  500صائم.
وأوضح أن توزيع املساعدات
والكفاالت تم وسط فرحة
غامرة طالت األيتام وأمهاتهم
الالتي أبدين سعادتهن بهذه
املساعدات التي تدخل السرور
والبهجة على قلوب األيتام.

«الرحمة العالمية» تطلق
مشروع الكسوة والعيدية
أكد األمني املساعد لشؤون
القطاعات في "الرحمة العاملية"
التابعة لجمعية اإلصالح
االجتماعي فهد الشامري أن
الرحمة العاملية أطلقت مشروع
العيدية وكسوة العيد لتوفير
الكسوة والعيدية لألطفال
األيتام ،مشيرا إلى بدء
استقبال الصدقات والزكوات
والتبرعات واملساهمات
الخاصة بتنفيذ هذا املشروع،
إلدخال الفرحة والبهجة
على األيتام من خالل منحهم
الكسوة والعيدية.

«بشائر الخير» كرمت
التائبين حفظة القرآن
أقامت لجنة الرعاية الالحقة
في جمعية بشائر الخير حفل
التكريم الخاص باملتفوقني
من التائبني في مسابقة
محمد عبداملحسن الخرافي
لحفظ القرآن الكريم .وتخلل
الحفل كلمة لرئيس لجنة
الرعاية الالحقة في الجمعية
عبدالرحمن بوزبر أشاد فيها
باملسابقة السنوية ،التي من
خاللها يتم تخريج كوكبة من
حفظة كتاب الله سنويا ،مقدما
الشكر إلى جميع القائمني على
هذه املسابقة وعلى رأسهم
رئيس اللجنة املنظمة ملسابقة
محمد عبداملحسن الخرافي
لحفظ القرآن الكريم ناصر
حمود الدبوس .وأوضح أن
لجنة الرعاية الالحقة توفر
الجهود في اعادة تأهيل
التائبني وايجاد البيئة البديلة
لبيئة االدمان لهم.

ةديرجلا
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محليات

تحسينات مبنى الركاب  ...T1هل تنقذ المطار من الفوضى واالزدحام؟
المبنى الحالي مجمع تجاري ...والرهان على المباني الجديدة

يوسف العبدالله

تفتيش الحقائب
قبل خروجها إلى
«السير» ،ووضع
 Tagللمشتبه بهم

يستعد مـطــار الـكــويــت الــدولــي
لتقديم اختباره السنوي مع حلول
فصل الصيف ومــوســم الـسـفــر ،إذ
لــم تكن المواسم السابقة ناجحة
بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي يـطـلـبــه ال ـم ــواط ــن،
فـ ـك ــان االزدح ـ ـ ـ ـ ــام والـ ـف ــوض ــى مــن
الصفات التي ترافق حــرم المطار
منذ الــوصــول الـيــه وقـبــل الــدخــول
الى المبنى.
مـ ـبـ ـن ــى رك ـ ـ ـ ــاب وح ـ ـيـ ــد ل ـم ـط ــار
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي  ،T1أح ـ ــد أق ــدم
المطارات في المنطقة ،ومنذ ذلك
الحين وإلى وقت قريب ،فإن معظم
الـتـحـسـيـنــات وال ـت ـطــويــرات كــانــت
شـكـلـيــة ل ــم تـنـعـكــس عـلــى ســاســة
ال ـح ــرك ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة،
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة مـ ـت ــوزع ــة
على الـطـيــران الـمــدنــي ،والجمارك
ووزارة الداخلية ،فكل تلك الجهات
ّ
معنية بتشغيل الـمـطــار ،كــل وفق
اختصاصه.
«ال ـجــريــدة» رافـقــت المسؤولين
في تلك الجهات في جولة تفقدية
اسـتـعــدادا لموسم السفر الحالي،
وي ـ ــراه ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي ه ــذا
االخ ـت ـب ــار ال ـس ـن ــوي ع ـلــى ت ـجــاوز
األحداث السابقة ،عبر مجموعة من
عمليات التطوير التي أدخلت على
المبنى ،فهل تلك التحسينات كفيلة
بـتــوفـيــر تـجــربــة جــديــدة للمسافر
الكويتي مــن مـطــاره الــى مـطــارات
العالم األكثر تقدما؟
أحد العوامل التي يراهن عليها

ال ـم ـســؤولــون فــي ال ـم ـطــار ،افـتـتــاح
المبنى الجديد المخصص لطيران
الـجــزيــرة  ،T5ووف ــق اإلح ـصــاءات،
فإن حركة الركاب في مبنى مطار
ّ
الكويت الدولي  T1قلت بنسبة 15
بالمئة ،مــع انتقال كامل عمليات
«الجزيرة» الى مبناها الجديد.
كما يــراهــن الـمـســؤولــون أيضا
ع ـلــى أن اف ـت ـتــاح وتــدش ـيــن مبنى
ا لــر كــاب  T4المخصص للخطوط
الـجــويــة الـكــويـتـيــة ،وتشغيله في
أغسطس المقبل مــن شــأنــه أيضا
تخفيض نسبة الزحام في المبنى
الرئيس ،لتعود نسبة التشغيل الى
ا لـعــدد الطبيعي بحسب إمكانية
المبنى وطاقته االستيعابية.

نقل خطوط
وإضافة الى ما سبق ،فقد نقل
«الطيران المدني» عددا من شركات
الخطوط االقـتـصــاديــة Low Cost
 Airlinesالــى مبنى الـشـيــخ سعد
العبدالله .T3
قـ ــد تـ ـك ــون الـ ـع ــوام ــل ال ـســاب ـقــة
خارجية ،ولكن ما هي التحسينات
الداخلية التي قامت بها الجهات
الحكومية المشغلة للمطار؟
بحسب الشرح الذي قدمه رئيس
إدارة ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ،الـشـيــخ
س ـل ـمــان ال ـح ـمــود ،ف ــإن واح ـ ــدا من
أه ــم الـتـحـسـيـنــات ال ـت ــي سـتــدخــل
على مبنى المطار هو إزالة أجهزة

الجهاز المستحدث للكشف عن األشياء المشبوهة
التفتيش فــي منطقة «الـقــادمــون»
الـمـنـصــوبــة ق ـبــل ب ــواب ــة ال ـخ ــروج،
ف ـع ــوض ــا أن ي ـق ــف الـ ـق ــادم ــون فــي
طــواب ـيــر لـتـفـتـيــش حـقــائـبـهــم بعد
تسلمها ،فــإن تلك الخطوة سيتم
إلـغــاؤهــا نـهــائـيــا ،إذ إن الحقائب
سيتم تفتيشها قبل خروجها الى
«سير الحقائب» ،وفي حال وجود
اشتباه على حقيبة يتم وضع Tag
عليها لتفتيشها ذاتيا ،مما يترتب
عليه أن يغادر القادمون فورا دون
التوقف في مرحلة تفتيش أخرى.
وفـ ــي حـ ــال ال ي ــري ــد ال ـق ــادم ــون
انـ ـتـ ـظ ــار خ ـ ـ ــروج ح ـق ــائ ـب ـه ــم ،ف ــإن
بإمكانهم طلب خدمة إيصالها الى
منازلهم خالل ساعات ،وفي اليوم
ذاته ،بمقابل مالي رمزي.

أما بالنسبة إلى المغادرين ،فقد
ّ
تــم تدشين خــد مــة التسلم المبكر
للحقائب خارج مبنى المطار ،وتلك
الـخــدمــة خــاصــة للمسافرين على
الخطوط الجوية الكويتية وطيران
الجزيرة ،وتم تخصيص  4مواقع
فــي ع ــدد مــن الـمـحــافـظــات ،وبــذلــك
تكون حركة الـمــرور أكثر سهولة،
ويقل االزدحام الذي تسببه عملية
تحميل الحقائب أمام المبنى ،وما
يـتــرتــب عـلـيــه مــن تعطيل الـحــركــة
المرورية على الجسر المؤدي الى
بوابات المغادرين.

قاعة ترانزيت
ك ـمــا ت ــم تــدش ـيــن ق ــاع ــة جــديــدة

بوشهري :انتساب المرأة للجمارك خطوة إيجابية
الجالوي :االستعانة بمزيد من العنصر النسائي في مجال التفتيش
●

أظ ـه ــرت إحـصــائـيــة أعــدت ـهــا اإلدارة الـمــركــزيــة
ل ــإحـ ـص ــاء ك ـم ـي ــات وق ـي ـم ــة األسـ ـ ـم ـ ــاك ال ـم ـح ـل ـيــة
والمستوردة المنتجة خالل  ،2017إذ بلغ إجمالي
ً
كميات األسماك المنتجة الـ  12.205.253كيلوغراما
ً
بقيمة إجمالية بلغت  31.751.278دينارا ،وشهدت
ً
األسماك المحلية المنتجة  3.976.499كيلوغراما،
ً
وصلت قيمتها إلى  10.585.427دينارا ،واألسماك
ً
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوردة  8.228.754كـ ـيـ ـل ــو غ ــرا م ــا بـقـيـمــة
ً
 21.165.851دينارا.
ً
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــإن إج ـم ــال ــي كـمـيــات
األسماك المحلية في الربع األول من عام  2017بلغ
ً
ً
 1.084.536كيلوغراما قيمتها  2888817دينارا،
في حين بلغت كميات األسماك المستوردة لنفس
ً
الفترة  2.943.320كيلوغراما بقيمة  7ماليين و909
ً
آالف و 623دينارا .وسجلت أعلى كمية بالنسبة
لجميع األصـنــاف المحلية فــي الــربــع األول لعام
 2017هي النويبي إذ بلغت  350505كيلوغرامات
ً
بقيمة  764567دينارا.
وأما إجمالي كميات األسماك المحلية بالربع
ً
الثاني لعام  2017فبلغ  581186كيلوغراما بقيمة
 1566700دينار في حين بلغت كميات األسماك

التعاقد مع شركة هولندية لتطوير األرصاد
الجوية وأجهزة المالحة في المطار

تطوير القدرات المالحية
وذكـ ــر أن ه ــذا ال ـع ـقــد سـيـســاهــم ف ــي تـطــويــر

بوشهري تلتقي موظفات الجمارك خالل زيارتها التفقدية للمطار

مليون دينار ...والمستورد استأثر بأكثر من ثلثي القيمة
• قيمتها 31.7
ً
َ
األخيرين
• النويبي األعلى طلبا بالربع األول و«الصبور» في الثاني والروبيان في
●

م ـث ــل ت ـل ــك األخ ـ ـطـ ــاء ف ــي مـبـنــى
ا لـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ــاب ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ي ـ ـ ــم  ،T1ي ـ ـقـ ــول
المسؤولون في «الطيران المدني»
أنــه تم تفاديها في مباني الركاب
الجديدة  T1 ،T2 ،T3و ،T4ال سيما
مــا هــو حــاصــل حاليا فــي المبنى
الـقــديــم ال ــذي ي ــراه الـكـثـيــرون بأنه
مجمع تجاري وليس مطارا للسفر،
وهي حالة فريدة إذ إن المعمول به
دوليا أن تكون المحالت التجارية
ب ـعــد نـقـطــة ال ـج ـم ــارك ف ــي ال ـســوق
الحرة  ،Duty Freeولكن في مطار
الكويت فإن األمور معكوسة ،إذ إن
المحالت أغلبها متاحة للجميع،

قــال رئـيــس اإلدارة الـعــامــة للطيران المدني
ً
الشيخ سلمان الحمود ،إن اإلدارة وقعت عقدا مع
شركة هولندية للخدمات االستشارية الخاصة
ب ــإدارة واإلشـ ــراف على تنفيذ أعـمــال مشاريع
األرصـ ــاد واألج ـهــزة المالحية بمطار الكويت
الدولي بقيمة نحو  10.19ماليين دينار.
وأضـ ــاف الـحـمــود لـ ـ «كــونــا» أم ــس ،أن العقد
وم ــدت ــه خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،ي ـن ــص ع ـل ــى تـطــويــر
إج ـ ـ ــراء ات ال ـع ـمــل ف ــي إدارة األرصـ ـ ــاد الـجــويــة
واألجهزة المالحية في المطار وتحديث األدلة
اإلرش ــادي ــة الـفـنـيــة ،بـمــا يـضـمــن رف ــع مستوى
ً
العمل فيها تماشيا مع تطور المشاريع النقل
الـجــوي فــي الـكــويــت وحــركــة النقل الـجــوي في
العالم الطيران.
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محمد الجاسم

تدارك األخطاء

الحمود :العقد بقيمة  10ماليين دينار لمدة  5سنوات

محمد الشرهان

أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون
الخدمات جنان بوشهري ان انتساب المرأة الكويتية لإلدارة
العامة للجمارك والعمل كمفتشات خطوة إيجابية في دفع
الـكــويــت فــي مـصــاف ال ــدول المتحضرة ،بــاإلضــافــة الــى انه
ً
سيكون عامال في سد اي نقص محتمل في الكوادر النادرة
التي تتطلب خبرات متراكمة.
وثـمـنــت بــوش ـهــري ح ــرص الـكــويـتـيــة عـلــى خ ــوض غمار
ً
المجاالت الصعبة التي كانت حكرا على الرجال حتى وقت
قريب ،حتى أصبحت تعمل بجانب الرجل بكل إخالص وتفان
ً
من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورد الدين له ،وضاربة مثاال
للمسؤولية الوطنية.
والتقت بوشهري ،خالل زيارة تفقدية للمطار امس االول
يرافقها المدير الـعــام ل ــإدارة العامة للجمارك المستشار
جمال الجالوي ،بعدد من المفتشات الجمركيات لتشجيعهن
واإلشادة بالدور الوطني الذي يقمن به.
من جانبه ،اكد المستشار الجالوي ان المفتشات في اإلدارة
العامة للجمارك اثبتن جــدارة وكفاء ة مشهودة ،وأصبحن
يقمن ب ــدور كبير فــي حـمــايــة ال ـبــاد مــن م ـحــاوالت تهريب
مواد محظورة ،الفتا الى حرص اإلدارة العامة للجمارك على
االستعانة بمزيد من العنصر النسائي في مجال التفتيش.

خــاصــة لــركــاب ال ـتــرانــزيــت إلنـهــاء
إجراءات استكمال سفرهم ،ويأتي
موقعها منفصال تقريبا عن حركة
المغادرين والقادمين ،وأيضا قاعة
جديدة لالستراحة.
وم ــن ال ـخــدمــات ال ـجــديــدة التي
يـ ــرى «الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــى» أن مــن
ش ــأنـ ـه ــا ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
المبنى خدمة إصدار بطاقة صعود
الطائرة ذاتيا  Self Check-inعبر
ع ــدد م ــن األجـ ـه ــزة الـمـنـتـشــرة في
الـمـطــار لـبـعــض شــركــات الـطـيــران
والمسافرين من دون حقائب ،كما
أن هناك عددا من اإلجراءات األخرى
مثل زيــادة عــدد كراسي االنتظار،
وت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـلـ ــوحـ ــات االرش ـ ــادي ـ ــة
للمسافرين.

جـمـيــع ت ـلــك اإلجـ ـ ـ ــراءات ليست
بالجديدة على مستوى المطارات
الـعــالـمـيــة ،ووص ـل ــت م ـتــأخــرة الــى
م ـب ـن ــى م ـ ـطـ ــار ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــدولـ ــي
ألسباب قد يكون أبرزها اإلهمال
التاريخي لهذا المرفق المهم ،الذي
يعد واجهة البالد للقادمين ،وآخر
مــا ي ــراه ال ـم ـغ ــادرون مــن الـكــويــت،
وف ـش ــل ال ـح ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة فــي
تـحــريــك الـمـيــاه ال ــراك ــدة فــي عديد
م ــن ال ـم ـشــاريــع الـتـطــويــريــة لـحــرم
المطار ،فكثير من المشاريع ،بما
فـيـهــا إن ـش ــاء م ـبــان ركـ ــاب جــديــدة
ظـلــت حـبـيـســة األدراج ،أو تــدخــل
في دوامة الروتين الحكومي التي
انتهت غالبا باإللغاء.

وألنها تعمل على مدار الساعة
ف ـق ــد أصـ ـب ــح الـ ـمـ ـط ــار الــوج ـهــة
السياحية األولى ...ليس للسفر،
بل للتسوق!
مثل تلك األخطاء ،كما يراها
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون ،لـ ــن تـ ـتـ ـك ــرر فــي
المباني الجديدة قيد اإلنشاء،
وه ــو ق ــرار صـحـيــح وسـلـيــم إذا
مــا اسـتـمــرت اإلدارة عـلـيــه ،ولــم
ت ـخ ـضــع ل ـض ـغ ــوط م ــن شــأنـهــا
تحويل المباني إلــى مجمعات
تجارية.
عـ ـ ـ ــودة ال ـ ــى اخـ ـتـ ـب ــار م ـط ــار
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي فـ ـص ــل ال ـص ـي ــف،
ص ـح ـي ــح أن ه ـ ـنـ ــاك عـ ـ ـ ــددا مــن
التحسينات التي أدخـلــت على
الـ ـمـ ـبـ ـن ــى ،واس ـ ـت ـ ـقـ ــال طـ ـي ــران
الـ ـج ــزي ــرة ب ـم ـب ـنــى خ ـ ــاص بـهــم
من شأنه المساهمة مع افتتاح
مبنى «الكويتية» ،ولكن النجاح
الحقيقي ال يقاس بما تم فعله،
بــل بـمــا تحقق مـنــه مــن نتيجة
يلمسها المواطنون والمقيمون
فــي سـفــرهــم ،فهل يـكــون صيف
«ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي» ه ــذا ال ـعــام
ً
مـخـتـلـفــا؟ أم تـعــود حليمة الــى
ع ــادتـ ـه ــا ال ـق ــدي ـم ــة بــال ـفــوضــى
واالزدحام؟

ً
الـمـسـتــوردة لنفس الـفـتــرة  1435850كيلوغراما
ً
بقيمة  3752416دينارا.
وسجلت أعلى كمية بالنسبة لجميع األصناف
المحلية بالربع األول لعام  2017هي الصبور إذ
ً
بلغت  51742كيلوغراما بقيمة  72401دينار.
أم ــا بــالـنـسـبــة ل ـلــربــع ال ـثــالــث فـسـجـلــت كـمـيــات
األسماك المحلية أعلى مستوى بيع لها خالل 2017
ً
حيث بلغ  1310315كيلوغراما بقيمة 3495201
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت كـ ـمـ ـي ــات األس ـ ـمـ ــاك
ً
الـمـسـتــوردة لنفس الـفـتــرة  1829877كيلوغراما
ً
بقيمة  4462568دينارا.
وسجلت أعلى كمية بالنسبة لجميع األصناف
المحلية في الربع الثالث لعام  2017هو الروبيان
ً
ً
إذ بلغ  642310كيلوغراما بقيمة  1726670دينارا.
وفيما يخص الــربــع الــرابــع بلغ إجمالي كميات
ً
األس ـم ــاك الـمـحـلـيــة  1000462ك ـي ـلــوغــرامــا بقيمة
 2634709دن ــانـ ـي ــر ،فـ ــي ح ـي ــن ك ـم ـي ــات األسـ ـم ــاك
المستوردة عام  2017بلغت  2019707كيلوغرامات
بقيمة
ً
 5041244دينارا ،وسجلت أعلى كمية بالنسبة
ل ـج ـم ـيــع األص ـ ـنـ ــاف ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي ه ــذ ال ــرب ــع فــي
ً
الروبيان بـ  458520كيلوغراما ،بقيمة 1285040
ً
دينارا.

«المرافق» :نتجاوب مع الشكاوى لصيانة مواقفنا بالعاصمة
أعـلـنــت شــركــة إدارة الـمــرافــق
الـعـمــومـيــة أن ـهــا أج ــرت عمليات
صيانة لعدد مــن الـمــواقــف التي
تــديــرهــا داخ ــل نـطــاق العاصمة،
تجاوبا مع ما وردها من شكاوى
ً
بهذا الخصوص.
وثمنت الشركة ،في بيان لها،
اهـتـمــام الـمــواطـنـيــن والمقيمين
بتحسين جــودة الـخــدمــات التي
تقدمها ،مؤكدة تفاعلها المستمر

مــع مــا يــرد إليها مــن مالحظات
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاوى ،س ـ ـ ـ ــواء ب ــاالتـ ـص ــال
ال ـم ـبــاشــر أو ع ـبــر م ــا يـنـشــر في
الـ ـصـ ـح ــف الـ ـي ــومـ ـي ــة والـ ـم ــواق ــع
اإلخ ـب ــاري ــة ،ووس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي.
وب ـي ـنــت أن ـه ــا ب ـمــوجــب ورود
ب ـع ــض ال ـم ــاح ـظ ــات ح ـ ــول أح ــد
ال ـ ـمـ ــواقـ ــف الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـه ــا داخـ ــل
مـنـطـقــة ال ـعــاص ـمــة ،ف ـقــد وجـهــت

إدارة ا ل ـشــر كــة اإلدارة المعنية
إلــى متابعة الـمــوضــوع ،وإجــراء
الـ ـصـ ـي ــان ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ــأرصـ ـف ــة
الـمـحـيـطــة بــال ـمــوقــف ال ـم ــذك ــور،
ل ـم ـن ــع الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات م ـ ــن ص ـع ــود
األرصفة ،والتضييق على حركة
مستخدمي الموقف.
كما أعلنت الشركة أنها بصدد
إج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـي ــات ص ـي ــان ــة ل ـعــدد
مــن الـمــوقــف الـتــابـعــة ل ـهــا ،وفـقـ ًـا

لخطتها ا لـمــو ضــو عــة للسنة
المالية الحالية ،2019/2018
ب ـم ــا س ـي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـحــديــث
وتـحـسـيــن م ــواق ــف ال ـس ـيــارات
داخل نطاق عملها.

الـقــدرات المالحية السيما بعد إضــافــة مــدارج
جــديــدة وب ــرج مــراقـبــة لــدعــم طــاقــة حــركــة النقل
ً
الجوي وتمهيدا الفتتاح المطار الرئيسي (تي.)2
وأضاف أن تطوير ومتابعة أنظمة ومشاريع
األرص ــاد واألج ـهــزة المالحية فــي المطار يعد
من األولــويــات بالنسبة لبرامج عمل «الطيران
المدني» وخطة التنمية في البالد.
ووقـ ــع ال ـع ـقــد ع ــن ال ـجــانــب ال ـكــوي ـتــي رئـيــس
الطيران المدني سلمان الحمود في حين وقعه
عن الجانب الهولندي الرئيس التنفيذي لشركة
ديرنز جان كاريل ماك.
وأسـ ـس ــت «ديـ ــرنـ ــز» عـ ــام  1928وهـ ــي شــركــة
هندسية مستقلة تضم حوالي  600متخصص
موزعين على مكاتب في كل من هولندا وألمانيا
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة
واإلمارات العربية المتحدة والبرازيل والواليات
المتحدة.
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المويزري للمبارك :لماذا لم تقم بواجباتك الدستورية؟

الفضل :دعم األردن
حماية للخليج

«تجاه انتهاك الدستور والتجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية»
وجه النائب شعيب المويزري
ً
سـ ـ ـ ــؤاال ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــا الـ ـ ــى رئ ـي ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك ،ســألــه فـيــه عــن اسـبــاب
عدم قيامه بواجباته الدستورية
ت ـج ــاه ان ـت ـه ــاك ب ـعــض نـصــوص
ومواد الدستور.
وجـ ــاء ف ــي س ــؤال ــه ان تقصير
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ف ـ ــي اداء
واجباتها جلي وواضح مع معظم
وزارات الـ ــدولـ ــة ومــؤس ـســات ـهــا
وهـ ـيـ ـئ ــاتـ ـه ــا ان ل ـ ــم يـ ـك ــن ف ـي ـهــا
ً
جميعا والتي حدثت واستمرت
ف ـي ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـخ ــال ـف ــات
وال ـت ـجــاوزات المالية واالداري ــة،
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات
والـ ـتـ ـج ــاوزات اص ـب ـحــت ال ــدول ــة
فــي مقدمة ال ــدول االكـثــر فـســادا،
وانخفضت موجودات االحتياطي
الـعــام ،وخـســر صـنــدوق االجـيــال

ال ـقــادمــة ال ـم ـل ـيــارات وانخفضت
الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد وف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـي ــن ن ـف ـســه
ارتفعت في العديد من صناديق
الدول االخرى كالنرويج وغيرها
واهدرت االموال العامة وازدادت
م ـعــدالت األوامـ ــر الـتـغـيـيــريــة في
اغـ ـل ــب ال ـم ـش ــاري ــع م ـث ــل ال ـم ـطــار
وال ـم ـش ــاري ــع الـنـفـطـيــة وغ ـيــرهــا
وتعطلت التنمية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ك ـ ــل ه ـ ـ ــذا م ـخ ــال ــف
تـ ـم ــام ــا لـ ـنـ ـص ــوص ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد 17
و 20و 21و 138م ــن ا لــد س ـتــور
والسباب سياسية سحبت بعض
الجناسي وتشتت بسبب سحبها
الكثير من االسر واصبحت مادة
للمساومة بـيــن بـعــض االط ــراف
وخلقت حالة من الخوف والهلع
لــدى كثير من المواطنين من ان
يــأتــي الـيــوم الــذي يتم تهديدهم
في مواطنتهم ،وتخلف التعليم

شعيب المويزري

وسـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـيــة
وتـعـطــل حـصــول عـشــرات االالف
م ــن االس ـ ــر ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى حــق
الرعاية السكنية وازدادت اعداد
ال ـع ــاط ـل ـي ــن عـ ــن ال ـع ـم ــل وفـ ــرض

الحربش يستفسر عن تراجع ترتيب جامعة الكويت
وجــه الـنــائــب جمعان الـحــربــش س ــؤاال الى
وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد
العازمي ،قال فيه :ما صحة تراجع مركز جامعة
الـكــويــت مــن ( )651-700فــي  2018الــى (-800
 )1000في  2019على مؤشر كيو إس العالمي؟
واضــاف :في حال صحة الخبر ،ما أسباب
ً
ت ــأخ ــر م ــرك ــز جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ع ــال ـم ـي ــا؟ ومــا

أس ـب ــاب ال ـتــراجــع ال ـجــديــد؟ ف ــي حـيــن تحسن
ً
تصنيف جامعة قطر  17مــركــزا مــن  349إلى
 332وجـ ــاء ف ــي أس ـب ــاب ه ــذا ال ـت ـقــدم ال ـتــالــي:
ت ــزاي ــد ع ــدد ب ــرام ــج الـمــاجـسـتـيــر وال ــدك ـت ــوراه
التخصصية ذات ال ـجــودة الـعــالـيــة ،ووج ــود
كثر من النجاحات البحثية العلمية المتعددة
ووجـ ـ ــود خــري ـطــة ط ــري ــق ط ـمــوحــة لــأب ـحــاث

تتضمن أولويات التنمية الوطنية في وجود
مجموعة من الخريجين الموهوبين ،ووجود
مجموعة كبيرة من الكليات والبرامج المعتمدة
ً
دوليا والتي تشهد مستوى عاليا من التميز
والجودة ،فهل قامت جامعة الكويت بمراعاة
ه ــذه االسـ ـب ــاب وال ـم ـعــاي ـيــر ال ـتــي تـحـســن من
التصنيف العالمي؟

ال ـ ــرب ـ ــا عـ ـل ــى الـ ـمـ ـقـ ـت ــرضـ ـي ــن مــن
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واص ـ ـ ـبـ ـ ــح م ـئ ــات
االالف من المواطنين يعانون من
الديون بسبب إهمال قيام البنك
المركزي بواجباته في مراقبة ما
تقوم به بعض البنوك ،وانتشرت
ال ـج ــري ـم ــة وارتـ ـفـ ـع ــت م ـعــدالت ـهــا
و كـثــرت التعيينات البراشوتية
التي ظلم الكثير من المواطنين
المستحقين بسببها وانتهكت
ال ـ ـحـ ــريـ ــة وف ـ ـق ـ ــدت ض ـم ــان ــات ـه ــا
وعممت العقوبة.
وتــابــع :بـمــا ان كــل مــا ذكــرنــاه
ان ـفــا ح ــدث وم ـ ــازال مـسـتـمــرا في
معظم وزارات الدولة ومؤسساتها
وهيئاتها فهذا يؤكد ان هذه هي
السياسة العامة للحكومة التي
يهيمن عليها ويرسمها مجلس
الـ ــوزراء وبـمــا ان سموكم رئيس
لمجلس الــوزراء وتتولى رئاسة
جلسات المجلس واإلشراف على
تـنـسـيــق االعـ ـم ــال ب ـيــن الـ ـ ــوزارات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف فـ ـ ـ ــإن ذلـ ـ ـ ــك ي ـل ــزم ـك ــم
ويحملكم المسؤولية الكاملة لكل
ما جرى خالل الحكومات السبع
المتعاقبة التي ترأسه.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل :م ـ ــا اسـ ـ ـب ـ ــاب ع ــدم
قيامكم بواجباتكم الدستورية
كــرئـيــس لمجلس ال ـ ــوزراء تجاه
انتهاك نصوص مــواد الدستور
والتجاوزات والمخالفات المالية
واالدارية المذكورة اعاله؟

أحمد الفضل

قــال النائب أحـمــد الفضل:
شـكــرا سمو أمـيــر اإلنسانية،
وشـكــرا مــن القلب لـقــادة دول
مجلس الـتـعــاون على سرعة
تـ ـج ــاوبـ ـه ــم م ـ ــع م ـ ــا يـ ـم ــر بــه
االردن الشقيق من اضطرابات
واحتجاجات شعبية خطيرة،
ركب عليها االخوان المسلمون
كما ركـبــوا على كــل القضايا
العربية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـف ـض ــل ان دع ــم
وحـمــايــة واس ـت ـقــرار المملكة
االردن ـي ــة الـهــاشـمـيــة هــو دعــم
وحماية الستقرار دول الخليج
بــال ـكــامــل ،وت ـف ــوي ــت الـفــرصــة
على إخــوان (الشيطان) حتى
ال تــواجــه االردن مــا واجهته
سورية وليبيا ومصر وغيرها
مـ ـ ــن دول عـ ـ ـ ــاث ب ـ ـهـ ــا ع ـب ـيــد
المرشد فسادا.

فيصل الكندري :الوضع في النفط
أكثر خطورة إثر استقالة هاشم
حــذر النائب فيصل الكندري
مــن الــوضــع فــي القطاع النفطي،
الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــول الـ ـ ــى م ـ ـسـ ــار أش ــد
خـ ـط ــورة اثـ ــر اس ـت ـقــالــة الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للصناعات البترولية المتكاملة.
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري ف ــي تـصــريــح:
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم س ـل ـط ـتــه
ل ـل ـت ـهــديــد وال ــوعـ ـي ــد ل ـم ــن يــدعــم
الـمـسـتـقـيــل او ي ــؤي ــده والــدل ـيــل
عـلــى ذ ل ــك فليطلب وز ي ــر النفط
محاضر اخر اجتماعين ليعرف
كيف تبدلت الـتــوجـهــات واالراء
بعد التهديد.
وأضــاف الكندري «ان سياسة
الترهيب بالحرمان من المناصب
وال ـت ــرغ ـي ــب ب ــال ـح ـص ــول عـلـيـهــا
والـ ـت ــي ي ـمــارس ـهــا ال ـم ـســؤولــون
ف ــي ال ـمــؤس ـســة جـعـلــت مـجــالــس
االدارات مجالس شكلية ال تملك
من قرارها شيئا».
وتساء ل :اين وزيــر النفط عن
كل ذلك؟ ان كان يعلم فهي مصيبة
وان ل ــم ي ـك ــن ي ـع ـلــم فــالـمـصـيـبــة
اعظم ،النه يبدو ان االمور أفلتت
من بين يديه ،ولم يعد قادرا على
تحمل مـســؤو لـيــا تــه السياسية،
وهناك من يدير القطاع النفطي
بمزاجه دون االلتفات للمناصب
األعلى منه.
وناشد الكندري رئيس مجلس
ال ــوزراء رئـيــس المجلس األعلى
لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك التدخل في هذه القضية،
وحسم االمر وتصحيح االعوجاج

فيصل الكندري

الـ ــذي يـعــانـيــه ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي،
وإعـ ـ ـط ـ ــاء ال ـ ـحـ ــق لـ ـك ــل ذي ح ــق،
ومنع سياسة التهديد والوعيد
ومحاسبة من يقوم بذلك.
وت ــاب ــع الـ ـكـ ـن ــدري :ان ـن ــا دول ــة
م ــؤسـ ـس ــات ي ـح ـك ـم ـهــا ال ـق ــان ــون
ولـيــس االف ـ ــراد ،ونـطــالــب ببحث
االسـ ـتـ ـق ــال ــة مـ ــن ج ـه ــة م ـح ــاي ــدة
وت ـف ـع ـيــل دور ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق،
و يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب و قـ ـ ـ ـ ـ ــف أي ت ـ ــر قـ ـ ـي ـ ــات
بالمناصب القيادية في القطاع
النفطي ال ــى حـيــن انـتـهــاء لجنة
التحقيق المشكلة من قبل مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـ ــن بـ ـح ــث م ـخ ــال ـف ــات
وتجاوزات القطاع النفطي.
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محليات

• الصباح :على القطاع الخاص إنشاء مستشفيات تقدم خدمات طبية دقيقة ومتخصصة
• المرزوق :المستشفى يمتلك القدرة على مواكبة أفضل النظم العالجية في العالم
عادل سامي

قال وزير الصحة إن عدد
التراخيص الممنوحة
للمستشفيات ًالخاصة بلغ 16
ً
ترخيصا ،داعيا الراغبين في
افتتاح المستشفيات الخاصة
إلى التوجه إلنشاء مستشفيات
ذات طابع تخصص دقيق.

دعـ ــا وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الصباح القطاع الطبي الخاص
ن ـ ـ ـحـ ـ ــو إنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات
الطبية الدقيقة ،واالستفادة من
التسهيالت المقدمة من الــوزارة
في هذا الصدد ،ال سيما في ظل
التوسع ببرنامج تقديم خدمات
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي لـلـمــواطـنـيــن
ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن (عـ ــاف ـ ـيـ ــة) ،ل ـي ـكــون
تــأم ـي ـنــا ص ـح ـيــا ش ــام ــا لجميع
المواطنين.
وق ـ ــال ال ـص ـب ــاح ،ف ــي تـصــريــح
للصحافيين مـســاء أمــس األول،
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش افـ ـتـ ـت ــاح ــه م ــرك ــز
تصحيح اإل ب ـصــار "فمتوليزك"،
وت ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز األشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
التشخيصية والصيدلية الجديدة
ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـ ـس ـ ــام ال ـ ــدول ـ ــي،
إن ال ـ ـ ـ ــوزارة مــاض ـيــة ف ــي تـنـفـيــذ
خ ـط ـط ـهــا لـ ـل ــوص ــول ال ـ ــى أف ـضــل
الخدمات الصحية المقدمة ،سواء
فــي الـقـطــاع الطبي الحكومي أو
القطاع الطبي الخاص ،الفتا إلى
أن المنظومة الصحية الجديدة
تتطلع ا ل ــى إ ي ـجــاد مستشفيات
ذات تخصصات دقيقة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي ظ ــل
ال ـت ــوس ــع ال ـت ــدري ـج ــي ب ـبــرنــامــج
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــي "ع ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة"،
نتطلع الــى إمـكــان إدخ ــال جميع
المواطنين فــي برنامج تأميني
متكامل لضمان تقديم خدمات
طـ ـبـ ـي ــة وص ـ ـح ـ ـيـ ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة
ومتميزة تتناسب مع التطلعات
الموضوعة بهدف تخفيف العبء
عن المستشفيات القائمة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة أن
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـتـ ــراخ ـ ـيـ ــص ال ـم ـم ـن ــوح ــة
للمستشفيات الـخــاصــة بـلــغ 16
تــرخـيـصــا ،داع ـي ــا الــراغ ـب ـيــن إلــى
اف ـت ـتــاح الـمـسـتـشـفـيــات الـخــاصــة

للتوجه إلنشاء مستشفيات ذات
طابع تخصص دقيق.
وأضاف أن "السالم الدولي" قفز
ق ـف ــزات م ـت ـطــورة بـمــواكـبــة أح ــدث
الــوســائــل الـتـكـنــولــوجـيــة الطبية،
حـ ـي ــث ت ـ ــم االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ج ـه ــاز
الـفـمـتــولـيــزك فــي وح ــدة تصحيح
ال ـن ـظ ــر ،وت ـش ـغ ـيــل ج ـه ــاز الــرن ـيــن
ال ـم ـغ ـنــاط ـي ـســي ال ـج ــدي ــد وج ـه ــاز
فحص الثدي المبكر وجهاز فحص
األوردة الــدمــويــة وعــاجــات اآلالم
في العمود الفقري ،مشيرا إلى أن
المستشفى سيشهد قريبا افتتاح
فرع له بمنطقة الفحيحيل ،مشددا
ع ـلــى أن ال ـق ـطــاع ال ـط ـبــي ال ـخــاص
يمثل شريكا استراتيجيا للقطاع
الطبي الحكومي في تنفيذ الخطط
واالستراتيجيات الرامية الى تقديم
خدمة طبية وصحية متميزة.

خطط تطويرية
من جانبه ،أشاد رئيس مجلس
إدارة بيت التمويل "بـيـتــك" حمد
ال ـ ـمـ ــرزوق بــال ـخ ـطــط ال ـت ـطــويــريــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـن ـت ـه ـج ـه ــا
مستشفى الـســام الــدولــي ،مؤكدا
ان ذل ــك س ـمــة ال ـك ـيــانــات الـكـبـيــرة
والناجحة ،وأن المستشفى يثبت
ا نــه مؤسسة طبية كبيرة تسعى
دائما لالرتقاء بخدماتها من أجل
راحـ ــة مــرضــاهــا وال ـم ـســاه ـمــة في
االرتقاء بجودة الخدمات الطبية
المقدمة فــي قـطــاع المستشفيات
األهلية.
وأضــاف المرزوق" :لقد اطلعنا
اليوم (أمــس األول) بصحبة وزير
الصحة على ما تم من األعمال من
تخصيص مركز متكامل لتصحيح
اإلب ـص ــار (ف ـم ـتــول ـيــزك) ،وتــوسـعــة
م ـ ــرك ـ ــز األشـ ـ ـع ـ ــة ال ـت ـش ـخ ـي ـص ـي ــة
بـ ــاف ـ ـت ـ ـتـ ــاح وح ـ ـ ـ ـ ــدة م ـت ـخ ـص ـص ــة

ً
وعددا من الضيوف
وزير الصحة يتوسط حمد المرزوق ومازن الناهض وأيمن المطوع وفاطمة النجار
للكشف المبكر عن سرطان الثدي،
ووحـ ــدة أشـعــة األوع ـي ــة الــدمــويــة،
إض ــاف ــة ال ـ ــى األشـ ـع ــة الـمـقـطـعـيــة
والرنين المغناطيسي والتصوير
ال ـت ـن ـظ ـيــري واف ـت ـت ــاح الـصـيــدلـيــة
الجديدة".
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،بـ ـ ـ ـ ــارك ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للمجموعة في "بيتك"،
م ـ ــازن ال ـن ــاه ــض ،لـلـقــائـمـيــن على
المستشفى والمراجعين افتتاح
األع ـمــال التوسعية الـجــديــدة بما
تحتوي عليه من تحديث لألجهزة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة عـ ـل ــى أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى،
وتـعــزيــز لـلـكــوادر الطبية العاملة
ب ـخ ـبــرات مـتـمـيــزة بـمــا يـصــب في
مصلحة خدمات القطاع الصحي
ال ـتــي ي ـحــرص مـسـتـشـفــى ال ـســام
ال ــدول ــي عـلــى تـقــديـمـهــا للمرضى
والمراجعين.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــه ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
التنفيذي فــي مستشفى السالم
الدولي ،د .أيمن المطوع ،بالشكر

إل ـ ــى الـ ــوزيـ ــر ال ـص ـب ــاح ل ـحــرصــه
عـلــى ال ـتــواصــل مــع مستشفيات
القطاع األهلي واالطمئنان على
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات وجـ ـ ـ ــودة ال ـخ ــدم ــات
المتوافرة بها ،كما توجه بالشكر
إل ـ ــى رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة بـيــت
التمويل حمد ال ـمــرزوق ،لحرصه
ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور والـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
اف ـت ـتــاح مــركــز تـصـحـيــح اإلب ـصــار
(ف ـم ـت ــول ـي ــزك) ،وت ــوس ـع ــة األش ـع ــة
التشخيصية والصيدلية الجديدة،
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا م ـ ــا ش ـ ـه ـ ــده الـ ـحـ ـض ــور
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرارا لـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـت ـط ــوي ــر
وال ـت ـح ــدي ــث ال ـت ــي نـنـتـهـجـهــا فــي
مستشفى الـســام الــدولــي ،وبهذا
االفتتاح للمركزين الطبيين نكون
قــد نفذنا خطتنا بتحويل جميع
األقـســام الحيوية فــي المستشفى
الى مراكز متخصصة مجهزة بكل
م ــا ت ـح ـتــاج ال ـي ــه م ــن تـخـصـصــات
طبية وأجهزة تقنية متطورة.
وذكـ ـ ـ ــر أن غ ــال ـب ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات

ال ـط ـب ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة فـ ــي ال ـع ــال ــم
اآلن ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة وم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة وم ـ ــا
يـحـقــق ذل ــك ه ــو ال ـم ــراك ــز الـطـبـيــة
المتخصصة التي توفر إمكانات
عالجية أكبر وأفضل من األقسام
الـطـبـيــة ال ـم ـح ــدودة نــوعــا م ــا في
تـطــورهــا وقــدرتـهــا االستيعابية،
مقارنة بالمراكز الطبية ،مبينا أن
النجاح في تحويل األقسام الطبية
في مستشفى السالم الــدولــي الى
م ــراك ــز ط ـب ـيــة م ـت ـخ ـص ـصــة يـنـقــل
الخدمة الصحية في المستشفى
ال ــى م ـس ـتــويــات أف ـض ــل م ــن حيث
الجودة واإلمكانات العالجية التي
تحقق طموح المرضى في توافر
عــاج متطور وآمــن داخــل القطاع
الطبي األهلي في دولة الكويت.

خدمات استثنائية
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع أن م ــرك ــز

تـصـحـيــح اإلبـ ـص ــار (فـمـتــولـيــزك)
مجهز بأحدث األجهزة والتقنيات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ــاح ـ ــة لـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر خ ـ ــدم ـ ــات
استثنائية ووقائية وتشخيصية
لعدد كبير من الحاالت المرضية،
ح ـيــث ي ـج ــري أط ـب ــاؤن ــا عـمـلـيــات
ت ـص ـح ـيــح اإلب ـ ـصـ ــار بــاس ـت ـخــدام
جـهــاز الـفـيـمـتــولـيــزك عــالــي الــدقــة
والـلـيــزك وزراع ــة حلقات القرنية
لعالج القرنية المخروطية.
أم ــا فــي مــركــز ال ـســام لألشعة
التشخيصية ،والذي تمت إضافة
وحــدتـيــن لــه للكشف الـمـبـكــر عن
س ــرط ــان ال ـث ــدي وأش ـع ــة األوع ـيــة
الــدمــويــة وال ـت ـصــويــر الـتـنـظـيــري
واألش ـ ـعـ ــة ال ـم ـق ـط ـع ـيــة وال ــرنـ ـي ــن،
ف ـي ـن ـفــرد ب ـج ـمــع ج ـم ـيــع األج ـه ــزة
التشخيصية الفريدة من نوعها
على مستوى الشرق األوسط ،ذات
النتائج فائقة الدقة ومنها جهاز
األشعة (الماموغرام) ،الذي يتحكم
فيه المريض بنفسه ،ويوفر المركز

الجو المالئم والمريح لمن يعاني
خــوف األمــاكــن الضيقة للحد من
ال ـق ـلــق ل ــدي ــه م ــن أجـ ـه ــزة األش ـعــة
المتوافرة بالمركز ،والتي حققت
مـ ـع ــادل ــة س ــرع ــة ال ـف ـح ــص ودقـ ــة
النتائج.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـص ـي ــدل ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ـمــت تــوسـعـتـهــا
وافتتاحها بــالــدور األول فقد تم
ربطها بموقع العيادات والمراكز
الـطـبـيــة بـجـســر مـسـتـقــل تيسيرا
على المرضى والمراجعين ،كما
تم دعم الصيدلية بتوفير جميع
األدوي ـ ــة الـمـتـنــوعــة ،ال ـتــي تغطي
مختلف التشخيصات الطبية في
جميع مراكز وعيادات المستشفى،
وتمت زيــادة الطاقم الطبي داخل
الصيدلية الستقبال عدد أكبر من
ال ـمــرضــى وتــوف ـيــر األدويـ ـ ــة الـتــي
يحتاجون إليها بأسرع وقت.

قصر العدل 8
ً
تعديالت قانون المحاماة :تمخض الجبل فولد فأرا!
ةديرجلا

•
العدد  / 3804الثالثاء  12يونيو  2018م 27 /رمضان  1439هـ

لقبول خريجي الشريعة وأصحاب ًاألعمال النظيرة
ضوابط
وضع
تجاهلت
التشريعية
اللجنة
•
ً
• المطالبات بتعديل القانون استمرت  20عاما ...واللجنة ناقشت قضايا مسلما بها!

التعديالت تعفي
المحامي من
المساءلة في
التعويض عن
األخطاء الصادرة
عنه!

انصبت على ثماني
مسائل فقط أبرزها
اعتماد النسبة
المئوية في عقود
المحاماة

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حسين العبدالله

حسمت اللجنة التشريعية
قضية التعديالت على قانون
مهنة المحاماة بعدم المساس
بأي من الشروط الخاصة
باالنضمام إلى المهنة ،ولم
تتطرق التعديالت إلى
المطالبات بتحويل جمعية
المحامين إلى نقابة أو تعديل
األعمال النظيرة.

local@aljarida●com

المحاكم بحاجة
إلى نفضة إدارية
وفنية يا معالي
الوزير!

م���ن���ذ ص�������دور ال���ت���ع���دي�ل�ات
ع���ل���ى ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م م��ه��ن��ة
ا ل�������م�������ح�������ا م�������اة ع������������ام 1996
و م���ج���ا ل���س إدارات ج��م��ع��ي��ة
ا ل��م��ح��ا م��ي��ن المتعاقبة ترفع
ش���ع���ار ت���ع���دي�ل�ات ال���ق���ان���ون،
ت���������ارة ت������دغ������دغ ب������ه م���ش���اع���ر
الناخبين المحامين ،وتارة
أخ������������رى ت������ج������ده ب����رن����ام����ج����ا
انتخابيا يحسن االستماع
إليه!
وب���ع���د ع���ش���ري���ن ع���ام���ا م��ن
صداع المطالبة بالتعديالت
ت��م��خ��ض ال��ج��ب��ل ف���ول���د ف����أرا،
وأق�����رت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
بمباركة جمعية المحامين
ت����ع����دي��ل�ات الط�����ع�����م ل����ه����ا وال
لون وال رائحة ،وتكشف عن
ع���ج���ز ف����ي ت��ش��خ��ي��ص ه��م��وم
المحامين ومشاكلهم التي
ع���ص���ف���ت ب���ال���م���ه���ن���ة وج��ع��ل��ت
منها مهنة من ال مهنة له!
خيبة األمل التي كشفتها
ال����ت����ع����دي��ل�ات ال����ت����ي ت��ب��ن��ت��ه��ا
ال����ل����ج����ن����ة ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة ف���ي
م��ج��ل��س األ م���ة وا ل��ت��ي يتولى
عضويتها محامون لهم في
ا ل���م���ه���ن���ة أ ك���ث���ر م����ن  20ع��ا م��ا
ت���ؤك���د غ���ي���اب ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي
يبحث عنها ا ل��م��ح��ا م��ون في
ق���ان���ون م��ه��ن��ت��ه��م ،وت��ب��ي��ن أن
ت���رك���ي���ز ال���ل���ج���ن���ة وال��ج��م��ع��ي��ة
م�����ن�����ص�����ب ع������ل������ى ال�����ق�����ض�����اي�����ا
الثانوية دون الرئيسية التي
تعانيها مهنة المحاماة!

تجاهل المصائب
وبينما تعاني «المحاماة»
ان���ض���م َ
���ام خ��ري��ج��ي ال��ح��ق��وق
د و ن د و ر ا ت م������ل������ز م������ة
ل��ت��أه��ي��ل��ه��م ل�ل�ان���ض���م���ام إل���ى
ال��م��ه��ن��ة ،وان��ض��م َ
��ام ع���دد من
��ال
ال��ق��ان��ون��ي��ي��ن ب��اس��م االع��م َ
ال����ن����ظ����ي����رة إل�����ي�����ه�����ا ،وق�����ب�����ول
خريجين من كلية الشريعة
ب���م���ه���ن���ة ال�����م�����ح�����ام�����اة ب���اس���م
أ ح��ك��ام ا ل��ق��ا ن��ون ا ل��ت��ي تسمح
ب��ان��ض��م��ام��ه��م ال�����ى ال��م��ه��ن��ة،
تقف «الجمعية» وأعضاؤها
م�����ت�����ف�����رج�����ي�����ن وم����ن����ش����غ����ل����ي����ن
ب��ت��ع��دي�لات ت��ت��ع��ل��ق ب��إخ��ط��ار
«ا ل��ج��م��ع��ي��ة» خ�ل�ال  24ساعة
��ام أو
ع��ن��د ال��ق��ب��ض ع��ل��ى م��ح ٍ
إنشاء معهد للمحاماة ،وكأن
كل مشاكل المحاماة انصبت
فيما خرجت به اللجنة!
تجاهل كل المصائب التي
ت���م���ر ب���ه���ا م���ه���ن���ة ال���م���ح���ام���اة
م��ن آ ل��ي��ات القبول والتدريب
والتأهيل ،وتأديب المحامين
وح��ق��وق��ه��م ت���ج���اه م��وك��ل��ي��ه��م
وح����ق����وق م���وك���ل���ي���ه���م ع��ل��ي��ه��م
ومساء لة المخالفين منهم،
وبيان سلطة «الجمعية» في
ض��ب��ط ورب�����ط ال��م��ت��ج��اوزي��ن
ع���ل���ي���ه���ا ،وح������ق «ال���ج���م���ع���ي���ة»
ف��ي إغ�لاق مكاتب المحاماة
ال����������م����������ؤج����������رة ب�������ال�������ب�������اط�������ن،
ق��ض��اي��ا ل��م ت��م��ر ع��ل��ى ط��اول��ة
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ول���م ت َ��ر
«الجمعية» المطالبة بحقوق
المحامين أهمية لها!
وت������ك������م������ن ال��������ك��������ارث��������ة ف����ي
ال����ت����ع����دي��ل�ات ال����ت����ي ق��دم��ت��ه��ا
ج���م���ع���ي���ة ال���م���ح���ام���ي���ن ب���ع���دم

ال��س��م��اح ب��ت��وك��ي��ل ال��م��ح��ام��ي
أل ك�������ث�������ر م��������ن  10ش�������ر ك�������ات،
و ه������ذا ش�����رط ال ت����ق����ره ح��ت��ى
نقابات المحاماة في ا ل��دول
ال�����رج�����ع�����ي�����ة ل�����ت�����ع�����ارض�����ه م���ع
أح��ك��ام ال��دس��ت��ور وت��ع��ارض��ه
م�������ع م����ن����ط����ق ال�����ع�����م�����ل ال����ح����ر
ل���م���ه���ن���ة ال�����م�����ح�����ام�����اة ،ال���ت���ي
تريد «الجمعية» باقتراحها
ت��ك��ب��ي��ل��ه��ا ت��ح��ت رح���م���ة ع��دد
ولتخلق من جانب
الشركات ً
آخ����ر س���وق���ا ل��ت��أج��ي��ر رخ��ص
م��ك��ات��ب ال���م���ح���ام���اة م���ن أج��ل
تسجيل شركات عليها!

 8قضايا
وا ل��ت��ع��دي�لات ا ل��ت��ي أقرتها
ا ل��ل��ج��ن��ة ا ل��ت��ش��ر ي��ع��ي��ة تنصب
ع���ل���ى ث���م���ان���ي ق���ض���اي���ا ف��ق��ط،
ا ل����ت����ع����د ي����ل األول ه������و ر ب����ط
االن�����ت�����ق�����ال م�����ن ج���������داول ال����ى
أ خ�����������رى ب�����ا ج�����ت�����ي�����از دورات
م��������ح��������ددة م��������ن ق�����ب�����ل م���ع���ه���د
ال�������م�������ح�������ام�������اة ،وال�����ت�����ع�����دي�����ل
ال���ث���ان���ي ي���ق���رر إن����ش����اء ل��ج��ن��ة
لنظر التظلمات م��ن ق���رارات
رف��ض ال��ق��ب��ول وال��ط��ع��ن على
ق�������رارات ت���ل���ك ال��ل��ج��ن��ة ي��ك��ون
أم������ام م��ح��ك��م��ة االس���ت���ئ���ن���اف،
وال���ت���ع���دي���ل ال���ث���ال���ث ي��ت��ع��ل��ق
بعدم جواز التحقيق مع أي
محام بجريمة متصلة بعمله
ٍ
إال ب���و ك���ي���ل ال ت���ق���ل در ج���ت���ه
ع��ن رئ��ي��س ن��ي��اب��ة وب��وج��وب
إخ��������ط��������ار رئ�������ي�������س ج���م���ع���ي���ة
ا ل��م��ح��ا م��ي��ن خ�ل�ال  24س��ا ع��ة

قبل التحقيق مع المحامي،
واألم������ر ك���ذل���ك ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق
ب���ج���را ئ���م ا ل��ج��ل��س��ات دون أن
ي�����رب�����ط ال����ت����ع����دي����ل ب���ب���ط�ل�ان
إجراء ات التحقيق ما لم تتم
ب��ا ل��ط��ر ي��ق��ة ا ل��ت��ي ن��ص عليها
ال���ق���ان���ون ،وال��ت��ع��دي��ل ال��راب��ع
يتعلق ب��ع��دم ج��واز ا ل��ر ج��وع
ع��ل��ى ا ل��م��ح��ا م��ي بالتعويض
م�����ن ج�������راء م���م���ارس���ت���ه ل��ح��ق
ا ل������د ف������اع ،ف�����ي ح���ي���ن أن ت��ل��ك
ال����م����ادة ت��م��ن��ع ح����ق ال��ق��ض��اء
م���ن م���س���اء ل���ة ال���م���ح���ام���ي ع��ن
األخطاء التي قد تصدر عنه
تجاه موكله.

«الجمعية» طلبت
حظر تعاقد
المحامي مع
أكثر من  10شركات
واللجنة رفضته

عقوبات المحامين
ويتعلق التعديل الخامس
ب��ا ع��ت��راف ا ل��ق��ا ن��ون بالنسبة
ال���م���ئ���وي���ة ال����ت����ي ت��ت��ض��م��ن��ه��ا
عقود المحاماة وال تعترف
ب��ه��ا ال��م��ح��اك��م ،ف���ي ح��ي��ن أن
ال���ت���ع���دي���ل ال����س����ادس ي��ت��ع��ل��ق
ب���ال���ع���ق���وب���ات ال����ت����ي ت���ف���رض
ع����ل����ى ال���م���ح���ام���ي���ن ف�����ي ح����ال
اإلخ���ل���ال ب��م��ه��ن��ت��ه��م ،وي���ق���رر
التعديل السابع إنشاء معهد
للمحاماة مع تقرير مجلس
إدارة «ا ل���ج���م���ع���ي���ة» ب���و ض���ع
ال ئ��ح��ت��ه دون ب���ي���ان إ ل��زا م��ي��ة
االن���ض���م���ام ال����ى ال��م��ع��ه��د م��ن
المحامين المنضمين حديثا
ا ل����ى ا ل��م��ه��ن��ة أو غ���ي���ر ه���م م��ن
المنضمين إليها من االعمال
ال���ن���ظ���ي���رة ،وي����ق����رر ال��ت��ع��دي��ل
الثامن واأل خ��ي��ر في التقرير

المرفوع من القانون أحقية
مركز تحكيم المحامين في
الفصل بالمنازعات الخاصة
بأتعاب المحاماة.
وا ل��ت��ع��دي�لات ا ل��ت��ي أقرتها
اللجنة التشريعية لن تغير
ش���ي���ئ���ا م�����ن ح���ق���ي���ق���ة ال����واق����ع
ال��ق��ان��ون��ي ل��م��ه��ن��ة ال��م��ح��ام��اة
ع��دا تعديل النسبة المئوية
ال��������ذي ك�������ان أح�������د ال���م���ط���ال���ب
ف���ي ا ل��م��ه��ن��ة ل��ك��ن��ه ال يمثلها
ج�����م�����ي�����ع�����ا ح�������ت�������ى ت�����خ�����ت�����زل
اللجنة التشريعية وجمعية
ال��م��ح��ام��ي��ن م��ش��اك��ل ال��م��ه��ن��ة
األزلية بسبب أحكام القانون
ب���إق���رار ن��ص��وص ه��زل��ي��ة ل��ذر
الرماد في العيون ،في حين
ت�����ت�����ذرع م����ج����ا ل����س االدارات
المتعاقبة بنصوص القانون
ال�����ح�����ال�����ي�����ة ال������ت������ي ت�����ح�����د م���ن
محاوالت إصالح المهنة!

شروط المحاماة

التحقيق مع
المحامي في أي
قضية يكون عن
طريق رئيس نيابة
مع إخطار رئيس
«الجمعية» قبل 24
ساعة

أم����������ا ال������ت������ع������دي���ل��ات ال����ت����ي
ت��ع��م��دت ا ل��ل��ج��ن��ة التشريعية
عدم النظر فيها وانتهت الى
ال���ت���ع���دي�ل�ات ال���ق���اص���رة ال��ت��ي
أ ع��ل��ن��ت��ه��ا وا ل���ت���ي ف��ر ح��ت بها
جمعية المحامين وصورتها
على أنها اإلنجاز التاريخي
ال���������ذي ح���ق���ق���ت���ه ف������ي ت����اري����خ
ال��م��ه��ن��ة ،ف��ت��ك��م��ن ف���ي إه��م��ال
ت���ع���دي���ل ش�������روط االن���ض���م���ام
الى مهنة المحاماة ،وإعادة
ا ل��ن��ظ��ر ف��ي اال ع��م��ال النظيرة
ل���م���ه���ن���ة ال����م����ح����ام����اة ،وح���ظ���ر

ال���ج���م���ع ب���ي���ن ال���ع���ض���وي���ة ف��ي
م��ج��ل��س األ م������ة أو ا ل��م��ج��ل��س
ا ل��ب��ل��دي أو ا ل��ع��م��ل الحكومي
وم��م��ارس��ة م��ه��ن��ة ال��م��ح��ام��اة،
وق��ص��ر ال��ج��م��ع ع��ل��ى أس��ات��ذة
الجامعة والتطبيقي لمن هم
حاصلون على درجة أستاذ
د ك������ت������ور أو ح����ت����ى ت���ح���و ي���ل
جمعية المحامين الى نقابة!
وت��ك��م��ن ال���ت���ع���دي�ل�ات ال��ت��ي
تعمدت اللجنة إهمالها في
ع����دم ت��ح��دي��د م����دة ال��ت��دري��ب
ف�����ي م���ه���ن���ة ال����م����ح����ام����اة ق��ب��ل
االن�����ض�����م�����ام إل����ي����ه����ا وإل���������زام
الراغبين في االنضمام بفترة
ا ل���ت���در ي���ب ا ل��ت��ي ي��خ��ل��و منها
تقرير اللجنة التشريعية أو
حتى المشروع ا ل��ذي انتهت
م���ن���ه «ال���ج���م���ع���ي���ة» ،ك���م���ا خ�لا
ا ل��ق��ا ن��ون م��ن إمكانية و ج��ود
سلطة لدى لجنة القبول ومن
إمكانية شطب المحامي إذا
ل��م ت��ت��واف��ر ف��ي��ه ك��ل ال��ش��روط
ال�����م�����ق�����ررة الن����ض����م����ام����ه إل����ى
ا ل��م��ه��ن��ة أو إ م���ك���ا ن���ي���ة إغ�ل�اق
م����ك����ت����ب����ه ف��������ي ح����������ال ث����ب����وت
م��خ��ال��ف��ة ت���ن���ازل���ه ع���ن م��ك��ت��ب��ه
ألشخاص غير منضمين إلى
مهنة المحاماة.

المحاماة عندهم وعندنا!
كنا و م��از ل��ن��ا ن��درك أن مهنة المحاماة
ت��ح��ت��اج إل����ى ت��ش��ري��ع ي���واك���ب ال���ت���ط���ورات
واالحتياجات التي تكفل ممارسة المهنة
بالمفهوم الحقيقي لها ،فضال عن أن هذه
التشريعات هي السبيل الوحيد الذي من
خالله ستكون هناك نقلة نوعية للمهن
وف���رض ل��ه��ي��ب��ة ال��م��ح��ام��ي ،ال��ي��وم ن��م��ارس
م���ه���ن���ة ت���ح���م���ل ف����ي ط���ي���ات���ه���ا رس����ال����ة ح��ق
وه���م���وم أش���خ���اص ،وب��م��وج��ب ق��س��م ه��ذه
ال��م��ه��ن��ة ت��ن��ت��ق��ل ه���ذه األع���ب���اء م���ن ال��م��وك��ل
إلى محاميه.
عدة مجالس
خالل
من
طويال
انتظرنا
ُ
إدارات لجمعية المحامين ،وق��دم الكثير
م����ن ال���ت���ش���ري���ع���ات ال���ت���ي ت���س���ع���ف ال���وض���ع
ا ل��ذي وصلنا له ،ولكن لم تتسن الفرصة
الحقيقية حتى يقر قانون جديد متكامل...
فوجئت بالتعديالت التي وضعها مجلس
إدارة ج��م��ع��ي��ة ا ل��م��ح��ا م��ي��ن ا ل���ح���ا ل���ي! فهي
م��ج��رد ن��ص��وص تنظيمية ال ت��ر ت��ق��ي إ ل��ى
اإللزامية.
ل�������ي ت�����ج�����رب�����ة ب����س����ي����ط����ة ع�����ن�����دم�����ا ك���ن���ت
أستكمل ا ل��درا س��ات العليا ف��ي بريطانيا
وحاولت ممارسة مهنة المحاماة هناك،
واس��ت��ف��س��رت ع���ن ش����روط االن���ت���س���اب إل��ى

ه�����ذه ال���م���ه���ن���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ،ب���ع���ده���ا ع��ل��م��ت
ً
وادرك�����ت ت��م��ام��ا ال���ف���رق ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ه��م...
س��أل��ت ال��دك��ت��ور ال��م��ش��رف ع��ل��ى رس��ال��ت��ي:
ما الشروط الواجب توافرها حتى تكون
ً
ً
م��ح��ام��ي��ا م��ع��ت��م��دا ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا؟ ضحك
وقرر لي بأنه من الصعب علي فعل هذا،
وا س��ت��ك��م��ل ح��د ي��ث��ه :ح��ت��ى ت��ك��ون محاميا
في بريطانيا يجب أن تجتاز دورة ()LPC
مدتها سنة ومكثفة ومليئة باالختبارات،
والكثير من البريطانيين ال يستطيعون
ً
ا ج��ت��ي��از ه��ا .إن ه��ذه ا ل���دورة مكلفة ماليا ،
إذ ت��ت��راوح قيمتها ا ل��م��ا ل��ي��ة ب��ي��ن  ١٤و٢٠
ال����ف ج��ن��ي��ه إس��ت��رل��ي��ن��ي ،ب��ع��ده��ا ت��ل��ت��ح��ق
ب��أ ح��د مكاتب ا ل��م��ح��ا م��اة و ت��ك��ون محاميا
م��ت��در ب��ا ل��م��دة سنتين ،بعد ذ ل��ك يجب أن
تجتاز دورة ( ،)pscوبعدها تكون محاميا
معتمدا.
ك������ل ه��������ذا ال�����م�����ش�����وار ال���������ذي ي���س���ت���غ���رق
س��ن��وات م��ن العلم المكثف ،ا ل��ذي يتناول
م����ب����ادئ وأس����اس����ي����ات ال���م���ه���ن���ة ،ه����و ج���زء
كفيل باالرتقاء الذاتي ومعرفة المحامي
واجباته وحقوقه ،فال يستطيع أن يجرأ
ع��ل��ي��ه ض���ا ب���ط أو ق����اض أو و ك���ي���ل ن��ي��ا ب��ة
بإهانته أو ا ل��ت��ع��دي عليه ،أل ن��ه على علم

دقيق بواجباته وحقوقه ،أما ما نعيشه
ا ل���ي���وم و ح��ت��ى ي��ن��ت��س��ب ش��خ��ص لجمعية
المحامين الكويتية فال يحتاج إلى أكثر
من  ٤٨ساعة إن لم تكن أقل.
التعديالت المرسلة إ ل��ى مجلس األ م��ة
ل��ن ت��ق��دم ل��ل��م��ه��ن��ة أي ش����يء! ف��ب��دال م��ن أن
توضع للمحامي المتدرب دورة إلزامية
ت��ؤه��ل��ه ل��ل��ع��م��ل ف���ي ه���ذا ال���م���ج���ال ،ت��وض��ع
دورة لمحامي ج أو د ،فمن أ ح��وج لهذه
ا ل���دورة؟ محام تحت التدريب أم محامي
د أو ج؟! وما الفرق بين تحقيق محام مع
وكيل نيابة أو رئيس نيابة؟! هل اختزلت
ه��م��وم��ن��ا ف���ي ذل�����ك؟! أي����ن ن��ح��ن م���ن إع����داد
المحامي إعدادا جيدا يمكنه من التعامل
م��ع موكليه وزم�لا ئ��ه و م��ع المحكمة؟ أين
ن��ح��ن م��ن ت��ث��ق��ي��ف ال��م��ح��ام��ي م��ن ال��ن��اح��ي��ة
ال��ع��م��ل��ي��ة؟! أي���ن ن��ح��ن م���ن أدع���ي���اء ال��م��ه��ن��ة
ومضمنين المكاتب؟! أين نحن من توسيع
مجال دخل المحامي؟! لماذا تفرض هيئة
أسواق المال على الشركات تعيين مدقق
مالي على خالف المحاسبين الداخليين،
وال ت��ش��ت��رط ت��و ك��ي��ل م��ح��ام ي��ض��م��ن صحة
عقود الشركة وحماية مساهميها؟! أضف
ً
إلى ذلك أنه لوحظ مؤخرا قيام الكثير من

المتقاعدين المنتسبين للمهنة بتضمين
مكاتبهم إلحدى الجناسي الوافدة مقابل
مبلغ مقطوع شهريا ،فمن له األحقية في
تفتيش مكاتبهم؟ ل��م��اذا ل��م ي��و ض��ع نص
ي��ع��ط��ي ر ئ��ي��س الجمعية ص��ف��ة الضبطية
ً
القضائية لمراقبة ه��ذه المشكلة؟ أخيرا
أس��ت��غ��رب ك��ل االس��ت��غ��راب ل��م��اذا ل��م تشمل
ا ل��ت��ع��دي�لات تحويل الجمعية إ ل��ى نقابة،
ح��ت��ى ن��س��ت��ق��ل م��ن ر ق��ا ب��ة وزارة ا ل��ش��ؤون،
لم يأت برنامج انتخابي إال وقد ذكر فيه
تحويل الجمعية إلى نقابة!
ا خ��وا ن��ي ا ع��ض��اء مجلس االدارة اتمنى
ً
تقبل رأ ي���ي م��ن ز م��ي��ل م��ح��ب ل��ك��م ،متمنيا
م��ن��ك��م ع�����دم ت���ف���وي���ت ه�����ذه ال���ف���رص���ة ال��ت��ي
س��ت��ن��ق��ل ال��م��ه��ن��ة م���ن وض����ع ال����ى آخ�����ر ،إن
االرتقاء بالمهنة يحتاج منظومة وليس
ق����������رارا ،ي����ح����ت����اج ت���ش���ري���ع���ا ي���ك���ف���ل إع������داد
محامين على قدر من المسؤولية والعلم،
وإيجاد فرص عمل لهم من خالل تأسيس
ال���ش���رك���ات واالع���ت���م���اد وال���ت���ص���دي���ق ع��ل��ى
الوثائق العقارية ونحتاج حماية إجرائية
تكفل الممارسة الفعلية للمحامين.

المحامي دعيج الكندري

ل��م ت��ع��د أن��ب��اء ض��ب��ط ع��دد
م���ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال��م��ح��اك��م،
ومعهم عدد آخر من مندوبي
المحامين مفاجأة ،ألن واقع
ال�����ح�����ال ي���ك���ش���ف ع�����ن وج�����ود
ال�����ع�����دي�����د م�������ن ال������ت������ج������اوزات
والمخالفات اإلداري����ة ،وسط
صمت مريب من المسؤولين
في وزارة العدل لمواجهة هذا
النوع من الحوادث المخزية!
وب��ي��ن��م��ا ت��ن��ش��غ��ل وزارات
وه��ي��ئ��ات ال��ع��دي��د م���ن ال����دول
المسؤولة عن تنظيم المحاكم
في تطويرها وتزويدها بكل
اإلم��ك��ان��ات البشرية والفنية
ال����ت����ي ت���س���ه���ل م����ن إج��������راءات
ال���ت���ق���اض���ي ،وال��ت��ي��س��ي��ر على
ال��م��ت��ق��اض��ي��ن ،ي��ت��ف��رج بعض
ق���ي���ادي���ي وم���س���ؤول���ي وزارة
ال�����ع�����دل ع����ل����ى األن������ب������اء ال���ت���ي
ت�����ت�����ح�����دث ي�����وم�����ي�����ا ع�������ن ف���ق���د
الملفات وتسريبها وتمزيق
أوراق�����ه�����ا ،وال أح����د ي��ع��ل��م ان
ص��������درت ح���ت���ى ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
بإزالة تلك األخبار من نشرات
الوزارة اليومية!
ً
وب��������������دال م�������ن أن ت�����س�����ارع
وزارة ا ل���������ع���������دل م���������ن ب������اب
مسؤوليتها اإلدارية والمالية
ل��ق��ط��اع ال��م��ح��اك��م إل����ى إل����زام
المتقاضين ب��رف��ع ال��دع��اوى
ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة إل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ا،
متضمنة مستنداتها من قبل
ال��م��ح��ام��ي��ن أو ال��م��ت��ق��اض��ي��ن،
ووض�����������ع ال�����م�����س�����ت�����ن�����دات ف���ي
ح��������واف��������ظ «ك�����������األق�����������راص أو
ف��ل��اش م����ي����م����وري» ،ب�����دال م��ن
ح��ا ل��ة الصمت المطبق التي
تعيشها ،ألن ت��ل��ك ال��ح��واف��ظ
ت����ق����ي م������ن ع���م���ل���ي���ة ت���س���ري���ب
األوراق أو إت�لاف��ه��ا أو النيل
منها.
وك����ان ي��ت��ع��ي��ن ع��ل��ى وزارة
ال��������ع��������دل ،وه���������ي ال����ح����ري����ص����ة
ع��ل��ى دع����م ال���ق���ض���اء وح��ق��وق
المتقاضين من كل محاوالت
العبث ،والعمل على توسعة
ال�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق اإلل������ك������ت������رون������ي
وتعميمه على كل النيابات،
وال��������ت��������وس��������ع ف���������ي اإلع������ل�����ان
اإلل����ك����ت����رون����ي ال��������ذي ي��س��م��ح
باإلعالن القضائي للصحف
وأوراق ال��دع��اوى القضائية،
خ��ص��وص��ا أن ال��م��ش��رع تكفل
بتحقيق ذلك بصدور قانون
ال����م����ع����ام��ل�ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة،
وق���ان���ون ال��م��راف��ع��ات ال��م��ق��رر
لإلعالن اإللكتروني.
ب����ات م���ن ال����ض����روري ج��دا
أن تعيد وزارة العدل ،ممثلة
ف����ي ق���ط���اع ال���م���ح���اك���م ،ن��ظ��ام
التعامل اإلداري والوظيفي
مع المراجعين والمتقاضين
وفق أنظمة الحاسب الحالي،
وبعيدا عن االحتكاك المباشر
بين الموظفين والمتقاضين
أو ال��م��ح��ام��ي��ن أو وك�لائ��ه��م،
ش���ري���ط���ة أن ت����وف����ر األن���ظ���م���ة
اآلل���ي���ة ال��ت��ي ت��ض��م��ن تحقيق
إنجاز معامالت المتقاضين
إل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ا س�����������واء ب����رف����ع
ال����دع����اوى أو س����داد ال��رس��وم
أو إت�������م�������ام اإلع����ل����ان���������ات م���ع
مندوبي اإلعالنات ،وذلك ألن
ال��م��ن��ظ��وم��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل بها
بالمحكم ألكثر م��ن  50عاما
ل����م ت�����زد ال���م���ح���اك���م إال ع��ب��ث��ا
ونيال وتجاوزا على الملفات
بهدف اإلضرار بحقوق الناس
وأموالهم!
ي�����ت�����ع�����ي�����ن ع�������ل�������ى وزارة
ال��ع��دل االب��ت��ع��اد ع��ن العمالة
ال��ه��ام��ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��اج��ر بها
ب���ع���ض ال�����ش�����رك�����ات ،وال����دف����ع
ب��ت��ع��ي��ي��ن م��وظ��ف��ي��ن م��ؤه��ل��ي��ن
ل��ل��ع��م��ل ف���ي ال���م���ح���اك���م ،وي��ت��م
ت��دري��ب��ه��م ف��ي معهد القضاء
على ذل��ك ،ول��و كانوا من فئة
غير محددي الجنسية ،للعمل
كحجاب للجلسات أو أمناء
سر ولو بنظام المكافآت.
ا ل������ح������ق������ي������ق������ة أن ق�����ط�����اع
المحاكم بحاجة إل��ى نفضة
إداري���ة وفنية وتكنولوجية،
وال���م���ج���يء ب���ط���اق���ات ب��ش��ري��ة
ف��اع��ل��ة ،وس����ط رق���اب���ة إداري����ة
م��ح��ك��م��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى إح�ل�ال
النظم القديمة بنظم حديثة
تحاكي واقع اليوم وتحرص
على منع االحتكاك البشري
ب��ي��ن ال��م��وظ��ف والمتقاضي،
م����������ع إن����������ج����������از ال�������خ�������دم�������ات
للمتقاضين.
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محليات

ميزانية مالبس األطفال بين  70و 100دينار ...والنساء من  200إلى 1000
ً ً
تشهد أسعار مالبس العيد هذا العام ارتفاعا كبيرا ،وإقباال أقل من
المتوقع من المستهلكين ،وتتراوح الميزانية التي تخصصها األسرة
للشراء بين  500وألف دينار ،حسب القدرة الشرائية لكل أسرة،
وهو ما يشكل عبئا كبيرا على كاهل رب األسرة ،مما أثر على نسب
اإلقبال التي بدت أقل من األعوام السابقة.
واشتكى المواطنون من تضاعف األسعار واستغالل التجار لإلقبال
الكبير خالل األيام األخيرة من شهر رمضان ،مؤكدين أن األسرة
محمد عبدالناصر

المستهلكون
يطالبون الجهات
الرقابية ووزارة
التجارة بتشديد
الرقابة وضبط
األسعار

أكـ ــد س ــال ــم ال ـي ـح ـيــى (م ــواط ــن)،
أن ال ـغــاء وجـشــع الـتـجــار يقلالن
فرحة العيد الذي ينتظره الجميع
لــاحـتـفــال وال ـتــرويــح عــن النفس،
ً
مبينا أن شــراء المالبس الجديدة
سنة نبوية وعادة عربية وكويتية
أصـيـلــة ،وهــو مــا يــدفــع الكثير من
ً
ال ـت ـجــار لــرفــع األس ـع ــار اسـتـغــاال
لإلقبال الكبير.
وذك ــر اليحيى أن ح ــال التجار
كمن يتربص بفريسته بأسعاره
الباهظة والمبالغ فيها ،وأضــاف
أنه أنفق  100دينار لشراء مالبس
ال ـع ـي ــد ل ـط ـف ـل ـيــه ،ب ـخ ــاف مــابــس
النساء التي تكلف من  ١٠٠دينار
ً
فما فــوق ،وتصل أحيانا إلــى ٥٠٠
دي ـن ــار ،أم ــا مــابــس ال ــرج ــال فهي
األقل تكلفة وتتراوح بين  30و50
دينارا.

األب محاصر
وأوضح أن رب األسرة يقع على
كــاهـلــه ع ــبء كـبـيــر خ ــال الـمــوســم
ال ــرم ـض ــان ــي وع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،حـيــث
ي ـبــدأ الـشـهــر ال ـكــريــم بالجمعيات
التعاونية ثم محالت بيع الحلوى
بمنتصف الشهر ويختتم بمالبس
ً
الـعـيــد ،مـطــالـبــا الـجـهــات الرقابية
ووزارة الـتـجــارة بتشديد الرقابة

الكويتية التي تتكون من طفلين وأب وأم تنفق ما بين  70و100
دينار لشراء مستلزمات الطفلين ،أما النساء فيبدأ إنفاقهن من 200
دينار وقد يصل إلى الف دينار ،ويأتي الرجل في ذيل القائمة بإنفاق
ما بين  30و 50دينارا.
«الجريدة» جالت بين عدد من األسواق للوقوف على حركة البيع
والشراء ورصد مدى إقبال المواطنين والوافدين على محالت
المالبس واألحذية وغيرها من مستلزمات العيد.
وضبط األسعار التي أصبح كثير
منها بال رادع قوي.
وي ـقــول جــاســم مـحـمــد (مــوظــف
حـكــومــي) ان األس ـع ــار بـشـكــل عــام
زادت عن العام الماضي ،وهــو ما
قلل نسبة اإل ق ـبــال على البضائع
ً
المعروضة ،مبينا أن زيادة األسعار
لــم يقابلها زي ــادة بــالــرواتــب لسد
الفجوة.
وذك ــر أن ــه الح ــظ خ ــال تجواله
في األسواق ضعف اإلقبال وعزوف
الناس عن الشراء بسبب المبالغة
ً
ف ــي األسـ ـع ــار ،م ـش ـي ــرا إل ــى تــوجــه
شريحة كبيرة نحو التبضع من
األسواق الشعبية رغم قلة جودتها
بسبب االرتفاع الكبير في أسعار
ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ت ـح ـمــل أس ـم ــاء
العالمات التجارية الشهيرة.
وق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــادل ي ــوس ــف (م ــوظ ــف
بــالـقـطــاع ال ـخــاص) أن ــه أنـفــق 500
دينار لشراء مالبس العيد لزوجته
وأوالده ،ب ـي ـن ـمــا ك ـل ـف ـتــه مــا بـســه
ً
الجديدة  40دينارا ،مؤكدا وجود
زيادة في اإلنفاق عن العام الماضي
ت ـص ــل إل ـ ــى  100دي ـ ـنـ ــار ،مـطــالـبــا
الـتـجــار بالتحلي بــأخــاق الشهر
الكريم وعدم المبالغة في األسعار
ً
تـخـفـيـفــا ع ــن كــا هــل المستهلكين
وب ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب الـ ـ ــدخـ ـ ــول
المنخفضة.

«العلمي» يعلن التخلص من البالستيك
ذي االستخدام الواحد
«المشروعات السياحية» تتعاون مع «المركز» في يوم البيئة

جانب من الحضور في فعالية المركز العلمي
أقام المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم
الـعـلـمــي فـعــالـيــة «ي ــوم الـبـيـئــة الـعــالـمــي» تـحــت شعار
«التغلب على التلوث البالستيكي».
وأعـلـنــت ال ـمــديــرة الـعــامــة لـلـمــركــز ،رن ــا الـنـيـبــاري،
في كلمة بالمناسبة ،أن المركز سيتخلص تدريجيا
م ــن الـ ـم ــواد الـبــاسـتـيـكـيــة ذات االس ـت ـخ ــدام ال ــواح ــد،
مـثــل األك ـي ــاس وق ـنــانــي ال ـم ـيــاه الـبــاسـتـيـكـيــة ،حيث
تضمنت الفعالية ندوة خاصة بعنوان «التغلب على
التلوث البالستيكي» ،إضافة إلى ورش عمل في قاعة
االستكشاف واألكــواريــوم لألطفال من أجل توعيتهم
وتثقيفهم حول أضرار التلوث البالستيكي.
بدورها ،تحدثت مديرة مشروع الحوكمة البيئية في
برنامج األمم المحدة للتنمية ،سامية الدعيج ،عن طرق
بسيطة في حياتنا اليومية تساهم في التخلص من
البالستيك ذي االستخدام الواحد .كما تحدث د .ضاري
الحويل من فريق الغوص الكويتي معلنا أن الفريق
استطاع انتشال  900طن من المخلفات البالستيكية
من قاع بحر الكويت بين عامي  2016و.2018
مــن جهتها ،أعلنت شركة المشروعات السياحية
مشاركتها في الحملة البيئية للتوعية.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ص ــرح مــديــر إدارة الــواج ـهــات

الـبـحــريــة فــي ال ـشــركــة ،عـبــدالـلــه ال ـكــوح ب ــأن «مـشــاركــة
المشروعات في هذه الحملة جاءت في إطار حرصها
على لعب دور مهم في دعم التوعية البيئية ،وتعزيز
استمراريتها في المجتمع الكويتي ،إضافة إلى سعي
الشركة الدائم للتفاعل مع مختلف المناسبات العالمية،
وتبني مبادرات المسؤولية االجتماعية التي تساهم
في تشجيع األنشطة التي تخدم المجتمع».
كما أشــار الـكــوح إلــى أن «المشروعات السياحية»
سـتـنـظــم حـمـلــة تـنـظـيــف ل ـعــدد م ــن ش ــواط ــئ مــرافـقـهــا
ل ـت ـخ ـل ـي ـص ـه ــا م ـ ــن الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـف ــات الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــارة ،وخ ــاص ــة
الـبــاسـتـيـكـيــة ،ب ـهــدف حـمــايــة الـبـيـئــة الـبـحــريــة الـتــي
تـعــد ج ــزءا ال يـتـجــزأ مــن الـهــويــة الـكــويـتـيــة األصـيـلــة،
وذلــك بمشاركة مجموعة مــن موظفيها المتطوعين
لتشجيعهم على تبني ثقافة التطوع وتعزيز إدراكهم
ألهمية ا لـحـفــاظ على البيئة .و ق ــال إن «التغلب على
التلوث البالستيكي» يعتبر قضية بيئية غاية باألهمية
في حياة الجميع ،والسيما الكويت التي يكثر فيها
االعتماد على استخدام البالستيك ،ســواء مــن خالل
أكياس التسوق والجمعيات االستهالكية ،أو زجاجات
الـمـيــاه وغـيــرهــا كثير مــن ال ـمــواد البالستيكية التي
ّ
تتحول إلى مخلفات يصعب تدويرها في البيئة.

إلى ذلك ،أكد باسم سالم (بائع
سوري بأحد األسواق الشعبية) أن
األسعار لم ترتفع بالشكل المبالغ
ً
فيه كما يصور البعض ،مبينا أن
زيـ ــادة تـكــالـيــف الـنـقــل والـتـخــزيــن
والعرض تؤدي لزيادة ثمن المنتج
الـمـعــروض ،كما أن الــزيــادة قليلة
ً
جدا مقارنة بأسعار العام الماضي.
في المقابل ،يقبل الزبائن على
المعارض الموسمية لما تقدمه من
ً
تخفيضات وتصفيات تلقى قبوال
لدى المستهلك.
وقـ ــال ال ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة إلح ــدى
الشركات المنظمة ألحد المعارض
الموسمية ،هبة عفيفي ،ا نــه رغم
ت ــده ــور ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي في
الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة وض ـعــف إقـبــال
المستهلكين على االسواق الكبيرة
والمحالت الشهيرة ،فإن المعارض
الموسمية التي تقدم تخفيضات
ً
ً
تلقى إ قـبــاال كبيرا ألن المستهلك
يقتني منها ما يريد بأسعار أقل
ً
كثيرا.
وأك ـ ــدت أن األس ـ ــواق الـشـعـبـيــة
تـكـتـســح الـمـبـيـعــات ف ــي الـسـنــوات
األخ ـيــرة لــرخــص أسـعــارهــا وأنها
مجمع لكل شيء تحتاجه األسرة،
كـ ـم ــا أن ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـع ــام ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة س ـح ـب ــت
تــوكـيــاتـهــا م ــن ال ـس ــوق الـكــويـتــي

اقبال محدود على اسواق المالبس
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــود ،وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن
«الماركات» تمثل ما نسبته %15
من حركة البيع والشراء في السوق
الكويتي ،وتذهب النسبة الباقية
ل ـصــالــح األسـ ـ ــواق الـشـعـبـيــة الـتــي
تعتبر الــوجـهــه األول ــى للمقيمين
الذين يشكلون ما بين  70و%75
م ــن ح ـجــم الـ ـس ــوق ،م ـقــابــل نسبة
قليلة للمعارض كونها موسمية
وليست دائمة.
وذكرت أن متوسط إنفاق األسرة
الكويتية على مالبس االطفال في
العيد يصل إلــى  60أو  70دينارا،
م ـق ــاب ــل حـ ــوالـ ــى  30دي ـ ـنـ ــارا ل ــدى
الوافدين.
ويعيش الــوافــدون بين الشوق
ل ـل ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن ف ــرحـ ـتـ ـه ــم بـ ـش ــراء
ال ـمــابــس والـمـقـتـنـيــات ال ـجــديــدة
وبين االرتفاع الملحوظ في أسعار
السلع والخدمات المختلفة والذي
ً
ً
أص ـبــح مـكـبــا لـلـكـثـيــريــن وداف ـع ــا

لــاس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خ ـي ــار الــرفــاه ـيــة
واالكتفاء بالضروريات فقط.
وذكـ ــر أس ــام ــة بـ ــدوي (م ـصــري)
أن االرتـ ـف ــاع أصـ ــاب ك ــل ش ــىء في
ج ـم ـيــع الـ ـبـ ـل ــدان ولـ ـي ــس ال ـكــويــت
ً
ف ـقــط ،م ــؤك ــدا أن ال ــدخ ــول ل ــم تعد
كافية لسد االحتياجات ،وأضاف:
ق ـمــت بـ ـش ــراء ط ـقــم خ ـ ــروج لـلـعـيــد
كلفني مبلغا مساويا للمبلغ الذي
ً
أرسله لعائلتي في مصر شهريا،
ً
مبينا أن التنزه ومشاركة الناس
االحتفال شيء ضروري للتخلص
من ضغوط وأعباء الحياة.
بينما كان للحاج محمد الدالي
ً
(  55عاما) رأي مختلف ،مؤكدا أن
العيد بالنسبة له بين أهله وأوالده
ف ـقــط ،حـيــث يــؤجــل ش ــراء الـجــديــد
واالح ـت ـفــال لحين عــودتــه لوطنه،
ً
ً
مفضال ادخار المال بدال من إنفاقه
في «الكالم الفاضي».

مشتريات الحد االدنى

زوايا ورؤى

١٠

«هذا وأنت صايم؟»
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
هذا وأنت صايم؟ تعبير صادق يوجه لمن تخالف أفعاله اليومية
في رمضان الحكمة من الصوم ،لم يشرع الصوم للمسلمين للجوع
والـعـطــش فـقــط ،بــل ك ــان وراء ه حـكــم جليلة أعــاهــا تــزكـيــة النفس
وتطويعها لمواجهة هواها ،والصبر على مقاطعة ملذاتها ،ومن وراء
هذه المجاهدة اليومية المتكررة في الشهر الفضيل ترتقي النفس
البشرية باستشعارها قيمة الحياة الفانية وحقيقتها القصيرة.
تجتمع الطاعات في رمضان لتصقل نفس المسلم من كل النواحي،
فهو يصوم عن المباحات واألكل والشرب ،ويختم القرآن الكريم كالم
الله تعالى ،ويتهجد الليالي ،ويصل أرحامه ،وينفق بسخاء وطيب
نفس لآلخرين ،ويترفع عن المشاحنات والمشاجرات ،فــإن ّ
سابه
ٌ
أحد قال :إني صائم.
"لعلكم تتقون" قيمة الصيام الحقيقية في الدنيا بزيادة التقوى،
التقوى في طاعة الله سبحانه ،والتقوى في التعامل مع البشر ،وإذا
كانت التقوى مع الله لها براهين معلنة وأخرى خافية بين المسلم
ّ
وربه فإن لها مع الناس عالمات ال تخفى على اإلنسان وتظهر على
أفعاله وأقواله.
ي ـصــوم ويـشـهــد ال ـ ــزور؟ ي ـصــوم وي ـك ــذب؟ ي ـصــوم وي ـع ـتــدي على
ّ
ويمد يديه للمال الـحــرام؟ يصوم ويخون
حقوق اآلخــريــن؟ يصوم
واجباته في وظيفته التي يأخذ منها راتبه؟ يصوم ويعق والديه؟
يصوم ويحرم زوجته وأبناءه نفقتهم؟ يصوم ويؤذي جاره؟ يصوم
ويغش في دراسته؟ يصوم ويخون عهوده مع الناس؟ يصوم ويظلم
مرؤوسيه في العمل؟ يصوم ويمنع رواتب العاملين تحته؟ وهكذا
يمكنك االستمرار في مراجعة كل األعمال والمعامالت التي يقترفها
اإلنسان في حياته اليومية ثم تعرضها على صيامه الشهر الفضيل
ً
وتتساءل :هل يصوم فعال من يتطاول على حقوق الناس وأماناتهم؟
ً
أيها المسلمون في كل مكان تذكروا أن عليكم حقوقا للوالدين
ولألزواج ولألبناء وللقرابة وللجيران وللعاملين وللقريب والبعيد
ً
وحقوقا للرعية وللراعي شبكة متسلسلة مــن االحـتــرام المتبادل
والمتكامل في منظومة المجتمع حتى ال يبغي أحد على أحد ،وكلما
عظمت مسؤولية اإل ن ـســان عظمت مسؤوليته ،فالحاكم أعظمهم
مسؤولية وأعظمهم مساءلة.
ها هو الشهر الفضيل قد انقضى ،فيا من صام نهاره وقام لياليه
ال تحمل على أكتافك ظليمة للناس من مال أو حق أو دين أو أمانة
قد تبوء بإثمها في القبر ،وتحلل منها قبل أن تصيبك حوبتها في
نفسك أو مالك أو ذريتك ،وتذكر أن غاية الصوم اجتمعت في اآلية
الكريمة "لعلكم تتقون".
والله الموفق.

ةديرجلا
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حتى الجامعة لم تسلم!

ريتشارد ن .هاس* علي البداح

البعبع وحامي الحمى
وطننا العربي ومنطقة الشرق األوسط
قاطبة بحاجة إلى صحوة وانتباه ومعرفة
شــام ـلــة ل ـمــا ي ـح ــاك ض ــده ــا ،وم ــا ي ـق ــوم به
أط ــراف ـه ــا ب ــوع ــي وبـ ـ ــدون وعـ ــي ف ــي زيـ ــادة
مصيبتها ،فــإذا أحسنت النية أرى الغباء
يتحكم في كل خطوة يخطوها بعض حكام
المنطقة ،وإذا الحقنا ما جاء في مخططات
الغرب فإن ما يقومون به مؤامرة مشتركة
مع العدو لتدميرنا.
لقد أجاد الغرب خلق األدوار التي تشعل
المنطقة ،ورأينا كيف يتم صنع البعبع الذي
يبتز الحكام ويدمر لتحقيق مصالح األعداء
حتى تم غزو الكويت ثم غزو العراق ،لنفهم
لـمــاذا حــدث مــا حــدث ،وكيف ضــاع العراق
في النهاية ودمر بفعل رئيس لم يدرك الفخ
الذي وضع له ،وقاده الغرور وقوة سالحه
لتحدي العالم حتى سقط ودم ــرت بــاده،
ثم جاءت مرحلة ما سمي «الربيع العربي»،
ورأينا أن ما أخــذ شكل الثورة على الظلم
والطغيان مــا هــو إال فــخ للهدم والتقسيم
والتحطيم والتشريد والتقسيم ،وما زلنا
وألعوام قادمة نعاني بسبب هذه المؤامرة.
يبدو اآلن بوضوح أننا لم نتعلم شيئا،
ف ـهــا ه ــو الـبـعـبــع ي ـعــود م ــرة ثــان ـيــة بشكل
وب ـل ـب ــاس آخ ـ ــر ت ـش ـت ـعــل ب ـس ـب ـبــه مـصــائــب
مــا زال ــت مشتعلة ،دم ــرت ومــا زال ــت تدمر
األخ ـض ــر وال ـيــابــس ف ــي س ــوري ــة وال ـع ــراق،
وبدال من أن نقف في وجه هذه المخططات،
وقــد عرفنا مسببها وأهــدافـهــا لكي نصل
إلــى حــل يقي أوطــانـنــا شــر هــذا المخطط،

فــإنـنــا نتعامل بــالـغـبــاء نفسه مــع وســائــل
الحل ،وكأننا أدوات بيد مخطط البالء بدال
مــن توحيد الكلمة والجهد لمواجهة هذا
المخطط.
ً
الـبـعـبــع ي ــرى نـفـســه ب ـطــا وأن ــه يكسب،
وحامي الحمى يرى أن العدو الرئيس هو
الـبـعـبــع ال م ــن خـطــط لـكــل ه ــذا .األسـ ــوأ أن
حامي الحمى يلجأ إلى المخطط ليساعده
ف ــي مــواج ـهــة الـبـعـبــع ،وه ـك ــذا ف ــا البعبع
يتوقف حتى ال يخدم بوعي أو بدون وعي
أهـ ـ ــداف الـمـخـطـطـيــن لـلـتــدمـيــر وال حــامــي
الحمى مدرك أن الخطر في الحلفاء قبل كل
شيء ،وأن المستجير بهما كالمستجير من
الرمضاء بالنار.
ســوريــة دم ــرت كلها وكــل مــن ســاهــم في
تدميرها انسحب أو سينسحب ليتحكم
ف ـي ـهــا س ـ ــادة ال ـم ــوق ــف ،ول ـي ـخ ــرج الـجـمـيــع
مهزومين مهما كابروا ،وليبيا دمرت وما
زال المدمرون المرتزقة مستمرين في أداء
أدواره ــم ،واليمن أصبح ساحة حــرب بين
البعبع وحامي الحمى دون أدنى محاولة
للتوقف والبحث عن حلول تحفظ واليمن
وشعبه من الدمار وحفظ أموال المسلمين
من الضياع في حرب عبثية ،ال البعبع وال
حــامــي الحمى ق ــادران على الـتــوقــف عنها
والبحث عن حلول أفضل.
و ه ـ ــا ه ــي ف ـل ـس ـط ـيــن واألردن مـحـطـتــا
ال ـصــراع الـقــادمــة بعد ق ــرار اعـتـبــار القدس
عــاصـمــة لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي ،وال ـب ــدء في
تـنـفـيــذ خ ـطــة الـتـهـجـيــر ال ـج ــدي ــدة للشعب

محمد سيديباي*

التعليم أنقذ حياتي
ُ
ً
ً
قتلت عائلتي عندما كنت طفال صغيرا ،وكولد صغير يعيش في
سيراليون كان ينبغي أن تكون تلك السنوات مليئة بالمرح وراحة
البال ،ولكن الذي حصل هو أنني أمضيت طفولتي في حرب ،وكانت
الطفولة بالنسبة إلي كالكابوس ،وبدا لي دائما أن الهروب كان أمرا
ً
مستحيال ،ولكن عندما انتهت الحرب رسميا في سنة  2002بدأت
هذه الطرق كانت فرصة
بالعثور على طرق للتعافي ،وواحدة من أهم
ُ ًّ
ميا وأبلغ من العمر
لم أكن أتخيلها عندما كنت جنديا غاضبا وأ
تسع ُسنوات وهي المدرسة.
ً ً
أنا أعتبر دليال حيا على قوة التغيير التي يمنحها التعليم ،فقد
تمكنت بفضل العمل الشاق والكثير من الحظ الجيد من التخرج
في المدرسة الثانوية ثم الجامعة ،واآلن وفي غضون بضعة أشهر
سأبدأ بــدروس التخرج في كلية الحقوق بجامعة فوردهام وهي
وجهة ال يمكن تصورها لمعظم الجنود األطفال السابقين في بالدي.
ومــع ذلــك ،طــوال مسيرتي التعليمية القصيرة لطالما كــان لدي
ً
ً
سؤال ُملح يدور في رأسي وهو :لماذا أدى الحظ دورا حاسما في
ً
ً
مسألة التعليم؟ المفترض أن يكون التعليم حقا عالميا من حقوق
اإلنسان ،ولكن األمر ليس بهذه البساطة.
واليوم ،يوجد أكثر من  260مليون طفل خارج المدرسة ،وأكثر من
 500مليون فتى وفتاة ممن يلتحقون بالمدارس ولكن ال يحصلون
على التعليم الجيد ،كما اكتشفت اللجنة ا لــدو لـيــة لتمويل فرص
التعليم العالمية وبحلول عام  2030سوف يكون هناك أكثر من نصف
األطفال في سن الدراسة في العالم -نحو  800مليون طفل -يفتقرون
إلى المهارات األساسية الالزمة التي تؤهلهم للتقدم في الحياة أو
تأمين وظيفة في أماكن العمل المستقبلية.
إن معالجة هذا األمر تتطلب المال ،ولكن في حين أن التعليم قد
يكون أفضل استثمار يمكن أن تقوم به الحكومة لضمان مستقبل
أفضل لشعبها ،فإن تمويل التعليم في جميع أنحاء العالم منخفض
للغاية و ف ــي ا ل ــوا ق ــع ،يمثل التعليم نسبة  ٪10فـقــط مــن إجمالي
المساعدات اإلنمائية الدولية ،حيث انخفضت من نسبة  ٪13قبل
عقد من الزمن ،ولوضع ذلك في سياقه الصحيح فقد تحصل البلدان
ً
النامية على  10دوالرات فقط لكل طفل سنويا في إطار دعم التعليم
ً
العالمي ،وهو ما يكفي بالكاد لتغطية تكلفة كتاب واحد ،علما أن
هذا النقص في التمويل في عصر السيارات ذاتية القيادة والثالجات
الذكية غير مقبول بكل بساطة.
وخ ــال الـسـنــوات القليلة الماضية قمت بالتحرك دعـمــا لثالث
مـبــادرات عالمية للتعليم" :اللجنة الدولية لتمويل فــرص التعليم
العالمية (لجنة التعليم)" ،و"الشراكة العالمية للتعليم" ،وصندوق
"التعليم ال يمكنه االن ـت ـظــار" ،وكـنــت متحمسا لعمل ذلــك ألن تلك
المنظمات تعمل بشكل جماعي نحو الهدف نفسه ،وهو جمع األموال
لجعل التعليم الجيد لكل طفل في كل مكان أكثر من مجرد مسألة حظ.
إن واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي من خالل دعم مرفق
التمويل الــدولــي للتعليم ،وهــي الـمـبــادرة الـتــي تـقــودهــا مفوضية
التعليم ،والتي يمكنها أن تؤدي الى أكبر استثمار عالمي في التعليم
على اإلطالق ،حيث يدرك الشباب حول العالم ما هو على المحك ،فقدم
السفراء الشباب العالميون في وقت سابق من هذا الشهر عريضة
وقعها أكثر من  1.5مليون طفل في نحو  80دولة إلى األمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها بدعم األمم المتحدة
لمرفق التمويل.
ومن خالل االستفادة مما يقرب من  2مليار دوالر من ضمانات
المانحين ،يهدف مرفق التمويل إلى توفير  10مليارات دوالر من
التمويل الجديد لـلــدول التي تحتاجها بـشــدة ،وإذا تــم تبني هذا
ّ
البرنامج على نطاق واسع ،فقد يمكن البلدان النامية من توفير تعليم
جيد لماليين آخرين من األطفال ،بمن في ذلك الالجئون والفتيات
الصغار والجنود األطفال السابقون مثلي.
ً
وغالبا ما يقول السياسيون إن الشباب هم قادة الغد ،وهذا يعتبر
ً
ً
صحيحا ،فنحن فعال قادة الغد ،ولكن هذه التصريحات المبتذلة
التي ال يدعمها المال ال معنى لها ،وببساطة يجب على العالم أن
ّ
يتحد من أجــل تمويل التعليم الجيد للجميع وإن مرفق التمويل
الدولي للتعليم -المدعوم بالفعل من البنك الدولي ومصارف التنمية
اإلقليمية والشراكة العالمية للتعليم وصندوق "التعليم ال يمكنه
اإلنتظار" والعديد من وكاالت األمم المتحدة -يعد من أفضل الطرق
لتحقيق ذلك.
ً
قبل عشرين عاما كانت كلية الحقوق حلما مستحيال بالنسبة
إلي ،واليوم بفضل العمل الشاق والدعم العالمي والحظ الجيد فإن
ً
مستقبلي أصبح أكثر إشــراقــا من أي وقــت مضى ،ولكن قصتي ال
ينبغي أن تكون االستثناء ،ومن ُأجل ضمان حصول اآلخرين على
تعليم جيد واتباع المسار الــذي فتح لــي ،يجب أن نزيل الحظ من
المعادلة.
* ممثل للشباب في المفوضية الدولية لتمويل فرص التعليم
العالمية ،وناشط سالم في الشراكة العالمية من أجل التعليم
وسفير سابق للسالم في مشروع "ماي هيرو".
"بروجيكت سنديكيت "2018 ،باالتفاق مع "الجريدة"
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د .حسن عبدالله جوهر
الفلسطيني لكل من األردن وسيناء حسب
المخطط.
الوطن العربي وإيران وتركيا يصل عدد
مواطنيها إلى نصف مليار مواطن تقريبا،
فــي مــواجـهــة عصابة ال تــزيــد على خمسة
ماليين ،وفي يد دول منطقة الشرق األوسط
وال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة األخـ ـ ــرى ك ــل اإلم ـك ــان ــات
والقدرات والمواقع االستراتيجية للمواجهة
فضال عن حاجة العالم لنا ،ونحن عاجزون
عــن إدراك ه ــذا المخطط الـمـجــرم وإيـقــافــه
عند حده ،بل قلب الطاولة عليه ،فبدال من
أن يــزحــف الـكـيــان الصهيوني على الــدول
العربية فــإن بإمكاننا نحن ا لــز حــف عليه
وطرده من منطقتنا.
عـلــى الـبـعـبــع وحــامــي الـحـمــى إدراك ما
يخطط ضدهما واستيعاب ما حدث لصدام،
فهما اآلن أدوات وغ ــدا هـمــا ضـحــايــا ،فلم
االن ـت ـظــار؟ ول ــم ال نستخدم الـعـقــل والـقــوة
لوقف التناحر الداخلي وتوحيد الجهود
مــن أجــل أوطاننا ومستقبلنا؟ متى يــدرك
البعبع وحــامــي الحمى أنهما اآلن أداتــان
في تنفيد مخطط التقسيم وضرب المنطقة
وتسليمها للكيان الصهيوني؟
إذا لم يستوعبا المخطط حتى اآلن فإن
م ـص ـيــرنــا س ـيــئ ومـسـتـقـبـلـنــا م ـظ ـلــم ،ولــن
يغفر التاريخ وال الشعوب للقادة ما حدث
ويحدث وما سيحدث.

hasanjohar@hotmail.com

القضاء على المظاهر القبيحة في مجتمعنا بالتأكيد يشمل الطلبة
باعتبارهم العصب االجتماعي في البلد ،ولكن يجب أن يبدأ بعلية
القوم ومن يهندسون ويرعون هذه الفتنة ،وأن تنسف السياسات
العليا والتشريعات العامة التي ال تعتبر الحاضنة الرئيسة لالنقسام
القبلي والطائفي والمناطقي فقط ،بل لمعظم البالوي التي تنخر
جسد بلدنا منذ سنوات طويلة!
قامت الدنيا ولم تقعد على مجموعة من شباب الجامعة
على خلفية اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي لتقديم
خــدمــات الـتــوجـيــه واإلرش ـ ــاد ألب ـنــاء قبائلهم المستجدين،
مستغلين بذلك شعار جامعة الكويت لتكريس مبدأ القبلية
ومحاولة منهم الحتواء هؤالء الطلبة الجدد تحت عباءة كل
قبيلة على حدة.
تــم استنكار هــذه الـمـبــادرة على نطاق واســع باعتبارها
صورة أخرى من صور تفتيت النسيج االجتماعي ،وتغلغل
هذا الحس الضيق إلى داخل مؤسسات التعليم التي يفترض
ً
ً
أن ت ـك ــون ن ـم ــوذج ــا رائـ ـ ــدا ف ــي االرتـ ـق ــاء الــوط ـنــي والــرســالــة
األكاديمية تحت هوية كويتية جامعة.
ً
شخصيا كنت أتمنى من شبابنا الجامعيين أن يستبدلوا
شعاراتهم القبلية بمبادرة العمل التطوعي الجامعي ،ونقل
خبرتهم الطالبية ،وتوضيح ما يتعرض له الطالب المستجد
من صعاب إلى عموم أبناء الجامعة ،والبدء بتكوين عالقات
من الصداقة والزمالة عبر نسيج كويتي متنوع وجميل بمن
فيهم أبناء القبائل الكرام الذين أثبتوا جدارتهم في التحصيل
العلمي ،وتشاطروا لوائح الشرف الجامعية مع أبناء الديرة
من كل أطيافها.
ّ
نحمل مسؤولياتها
إال أن هذه النظرة الضيقة ال يمكن أن
لشباب الجامعة ،فما نراه مجرد انعكاس للحالة العامة في
البلد ،ولكن يبدو أننا "نستسبع" على الحلقة األضعف فقط،
ونحاول التسلق على ظهورهم عبر شعارات الوطنية ونبذ
الممارسات القبلية والطائفية وغيرها.
حالة التشرذم هذه باتت مقننة ،وتدار عبر سياسة الدولة
في معظم قطاعاتها ،فالتقسيم االجتماعي والفئوي والمذهبي
هو السائد في اختيار الوزراء ،ومن بعد ذلك إطالق يد الوزراء
في تكديس مكاتبهم وإداراتهم الحكومية بالمقربين من أبناء
القبيلة والطائفة والعائلة.
الــدوائــر االنتخابية المعدة الختيار السلطة التشريعية
مبنية بشكل واضح ومدروس ليس لإلبقاء على التقسيمات
الضيقة فحسب بل لتغذيتها باستمرار بالشعارات القبلية
وا لـطــا ئـفـيــة ،و لــم يكتف بمثل هــذه التقسيمات الضيقة بل
ّ
ّ
عمقتها عبر الصوت الواحد لتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت.
األنــديــة الــريــاضـيــة والـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة والـعــديــد من
جمعيات النفع العام مبنية بدورها على أساس طبقي وعائلي
وقبلي ،والغالبية من الناس والنخب القيادية مرتاحة لذلك
ألنها تضمن لها النفوذ المستمد من قوة القبيلة أو الطائفة،
وتطول القائمة لتشمل كل نواحي حياتنا دون أن نرى هذه
الـفــزعــة الــوطـنـيــة الـتــي اسـتــأســدت عـلــى مجموعة مــن طلبة
الجامعة الشباب.
القضاء على هذه المظاهر القبيحة في مجتمعنا بالتأكيد
يشمل الطلبة باعتبارهم العصب االجتماعي في البلد ،ولكن
يـجــب أن ي ـبــدأ بعلية ال ـقــوم وم ــن يـهـنــدســون وي ــرع ــون هــذه
الفتنة ،وأن تنسف السياسات العليا والتشريعات العامة
التي ال تعتبر الحاضنة الرئيسة لالنقسام القبلي والطائفي
والمناطقي فقط ،بل لمعظم البالوي التي تنخر جسد بلدنا
منذ سنوات طويلة!

ريتشارد ن .هاس* شاشي ثارور*

متالزمة مودي وإردوغان
الديمقراطية في الهند
راسخة بعمق ،األمر الذي
يجعلها أقل ُعرضة للوقوع
أسيرة حاكم منفرد ،ويفسر
هذا جزئيا لماذا يصعب
على كثيرين من الهنود أن
يتخيلوا دولتهم تسير على
خطى تركيا لكي تتحول
إلى ديمقراطية أغلبية غير
ليبرالية.

الروبية
الهندية
كالليرة
التركية فقدت
أكثر من %5
من قيمتها في
الشهر األخير

تتسم الـمـقــارنــات فــي عـمــوم األم ــر بــاالفـتـقــار إلى
الـعــدل وإث ــارة االسـتـيــاء ،وخصوصا عندما تتعلق
بـقــادة سياسيين ينتمون إلــى دول مختلفة ،ولكن
في حين وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
إل ــى الـسـلـطــة قـبــل رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي نــارنــدرا
مــودي بنحو أحــد عشر عاما ،فــإن هناك الكثير من
مساراتهما الشخصية والمهنية التي تجعل المقارنة
مغرية إلى حد ال يقاوم.
ي ـن ـت ـمــي كـ ــل مـ ــن إردوغ ـ ـ ـ ــان وم ـ ـ ــودي إل ـ ــى خـلـفـيــة
متواضعة مــن بـلــدة صـغـيــرة :فـكــان إردوغـ ــان يبيع
عصير الليمون والمعجنات في شوارع مدينة ريزه؛
وك ــان م ــودي يـســاعــد والـ ــده وأخـ ــاه فــي إدارة كشك
للشاي على محطة للسكك الحديدية في فادناجار،
وكل منهما رجل عصامي نشط ويتمتع بلياقة بدنية
عالية -كان إردوغــان العب كرة قدم محترفا قبل أن
يصبح سياسيا؛ وكان مودي يتفاخر بقطر صدره
الذي يبلغ  142سنتيمترا -ناهيك عن كونه خطيبا
مفوها.
كما نشأ كــل مــن إردوغـ ــان وم ــودي على قناعات
ديـنـيــة شـكـلــت فــي نـهــايــة الـمـطــاف حـيــاتــه المهنية
كسياسي ،وكل من حزب إردوغان العدالة والتنمية
وحزب مودي بهاراتيا جاناتا يروج لعقيدة قومية
ذات صبغة دينية ويــزعــم أنـهــا أكـثــر مصداقية من
اإليديولوجيات العلمانية المستوحاة من الغرب التي
كانت في الماضي توجه جهود التنمية في البلدين.
ولـ ـك ــن فـ ــي س ـب ـي ـل ـه ـمــا إل ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز ب ــال ـس ـل ـط ــة ،لــم
يعتمد إردوغان ومودي بشكل كامل على الناخبين
المتدينين ،بــل خــاض كــل منهما حملته ببرنامج
حداثي ،زاعما أنه من خالل تنفيذ سياسات داعمة
لألعمال والحد من الفساد يصبح بوسعه جلب قدر
أعظم من الرخاء االقتصادي مقارنة بالمؤسسة التي
سعى إلى استئصالها.
وهنا يستغل إردوغان ومودي الماضي والمستقبل
لتحقيق غاياتهما ،فيمجد أدروغان إرث اإلمبراطورية
العثمانية ،في حين يقول للناخبين إنهم ال «يختارون
رئيسا ونــوابــا فحسب» بــل إنـهــم أيـضــا «يـخـتــارون
من أجل مستقبل البالد في القرن القادم» .على نحو
مماثل ،يستحضر مودي على نحو ال ينقطع إنجازات
الهند القديمة ،والتي يزعم أنه يسعى إلى إحيائها
باسم خلق مستقبل أفضل.
باختصار ،وطد كل من إردوغــان ومودي سلطته
من خــال تمجيد الماضي ،مع تصوير نفسه على
أنه عامل تغيير ديناميكي موجه نحو المستقبل،
فهو بطل يصول ويجول على حصان أصيل ،شاهرا
سيفه ،ويقطع القيود التي تمنع بلده من االنطالق.
فــي الــوقــت نفسه ،رســم كــل مــن إردوغـ ــان ومــودي
نفسه على أنه سياسي من خارج المؤسسة ،ويمثل
األتراك أو الهنود «الحقيقيين» الذين عانوا طويال من
التهميش من ِق َبل العلمانيين العالميين ،ومع ارتفاع
السخط الشعبي عندما وصل كل منهما إلى السلطة،
القت هذه الرسالة السياسية آذانا صاغية .وقد َس َّهل
السرد حول االستياء والسخط على النخب العلمانية
الراسخة ،الذي تخلله خطاب ديني شوفيني محرف

للتاريخ ،ظهور كــل مــن الرجلين كصوت للطبقات
المتوسطة التي تنتمي إلى المناطق النائية والمدن
والبلدات من الدرجة الثانية.
عندما أصـبــح إردوغـ ــان رئيسا ل ـلــوزراء أول مرة
فــي ع ــام  ،2003تـعــزز مــوقـفــه بـ ِـفـعــل الـنـمــو العالمي
ال ـمــزدهــر ،األم ــر ال ــذي شـجـعــه عـلــى ال ـبــدء بتحويل
النظام السياسي التركي ،وعملت صيغته السياسية ـ
تركيبة قوية تتألف من الهوية الدينية ،واألغلبية
ال ـم ـت ـغ ـطــرســة ،وال ـق ــوم ـي ــة ال ـم ـف ــرط ــة ،وال ـس ـل ـطــويــة
المتزايدة (بما في ذلك الهيمنة المؤسسية) ،وفرض
ال ـق ـيــود عـلــى وســائــل اإلع ـ ــام ،وال ـن ـمــو االق ـت ـصــادي
الـ ـق ــوي ،وشـخـصـيــة قــويــة مـقـنـعــة ،ع ـلــى حـمـلــه إلــى
إعادة انتخابه رئيسا للوزراء مرتين ،ومن هناك إلى
الرئاسة في عام .2014
وقــد ذهــب م ــودي ،ســواء عــن وعــي أو بغير وعــي،
إل ــى تـكـيـيــف صـيـغــة إردوغ ـ ـ ــان م ــع ج ـه ــوده إلع ــادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـه ـن ــد ،ف ـس ـعــى إل ـ ــى ت ـه ـم ـيــش الـمـسـلـمـيــن
وتعزيز الشوفينية الهندوسية ،ويشعر المنتمون
إل ــى األق ـل ـيــات عـمــومــا بــأنـهــم م ـحــاصــرون ،حـيــث لم
تستبعدهم قومية مودي فحسب ،بل تصورهم أيضا
على أنهم خونة.
ُ َ
عالوة على ذلك ،في الهند في عهد مودي ،تشترى
الوالءات السياسية غالبا ،وتهدم المؤسسات لخدمة
أجـنــدة طائفية ضيقة ،وقــد واج ــه الـمـعــارضــون في
وســائــل اإلعـ ــام وال ـجــام ـعــات الـتــرهـيــب ،والمنطقة
الــوح ـيــدة الـتــي تعثر فيها م ــودي هــي نـمــو الناتج
المحلي اإلجمالي ،نظرا لسوء اإلدارة االقتصادية
المروع من ِق َبل حكومته.
على الـمـســرح الــدولــي أيـضــا ،هـنــاك أوج ــه تشابه
ب ـ ــارزة ب ـيــن ال ـطــري ـقــة ال ـتــي ي ـت ـصــرف ب ـهــا إردوغ ـ ــان
ومـ ـ ــودي ،ف ـكــل مـنـهـمــا ي ــاح ــق س ـيــاســات خــارجـيــة
ناشطة تهدف إلى تعزيز صورته في الداخل ،وكل
مـنـهـمــا اسـتـقـطــب دع ــم جــال ـيــات ب ـلــده ف ــي ال ـخ ــارج،
وربما تستعدي خطب إردوغان في البلقان الواليات
المتحدة وأوروبا ،بل حتى الصرب والكروات ،لكنها
تــرفــع أسهمه بين األتـ ــراك .وعندما يخاطب مــودي
م ــدرج ــات اس ـتــاد مكتظة بــالـمـغـتــربـيــن ال ـه ـنــود في
زياراته إلى الخارج ،فإن خطاباته تستهدف بشكل
مباشر الجماهير في الوطن.
َّ
مؤخراَ ،علق سونر كابتاجاي ،وهو محلل تركي
ومؤلف كتاب عن إردوغان قائال« :نصف أهل البالد
يكرهونه ويعتقدون أنه ال يستطيع أن يفعل أي شيء
بشكل صحيح ،ولكن في الوقت نفسه النصف اآلخر
يعبدونه ،ويعتقدون أنه من غير الممكن أن يفعل أي
شيء بشكل غير صحيح» ،ويصدق القول نفسه على
مودي في الهند.
بطبيعة الحال ،هناك اختالفات مهمة بين تركيا
وال ـه ـنــد ،ف ـبــادئ ذي ب ــدء ي ـعــادل ع ــدد س ـكــان تركيا
( 81مليون نسمة) أقــل من نصف عــدد سكان والية
هندية واحـ ــدة ،أوت ــار بــراديــش ،الـتــي يـتـجــاوز عدد
سكانها  210ماليين نسمة .وتركيا مسلمة بأغلبية
 ،%98فــي حين تمثل الهندوسية فــي الهند %80
مــن الـسـكــان فـقــط ،ويمثل التعصب اإلســامــي ،كما

يؤكد الشوفينيون الهندوس بال كلل أو ملل ،ظاهرة
عالمية؛ أما التعصب الهندوسي فليس كذلك .وتركيا
ليس لديها ما يعادل المهاتما غاندي ،ورسالته في
نبذ العنف والتعايش السلمي التي ُتـ َ
ـزرع في رأس
كل طفل في المدارس الهندية.
ُ
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـ َـعــد تــركـيــا دول ــة مـتـقــدمــة إلــى
حد مــا ،في حين ال يــزال الطريق أمــام الهند طويال
وعلى النقيض من الهند
قبل أن تبلغ هذه النقطةَ ،
لم تستعمر تركيا أو تقسم قــط على أســاس ديني،
كما حدث مع الهند لخلق باكستان (وإن كان تبادل
السكان الذي رافق انفصال تركيا عن اليونان قريب
الشبه).
أما ما مرت به تركيا ولم تمر به الهند من نوبات
الحكم العسكري ،والواقع أن الديمقراطية في الهند
راسخة بعمق ،األمر الذي يجعلها أقل ُعرضة للوقوع
أسيرة حاكم منفرد ،ويفسر هذا جزئيا لماذا يصعب
للغاية على كثيرين من الهنود أن يتخيلوا دولتهم
تسير على خطى تركيا لكي تتحول إلى ديمقراطية
أغلبية غير ليبرالية يتولى السلطة فيها حاكم محنك.
ولـكــن رغــم أن م ــودي وح ــزب بهاراتيا جــانــاتــا لم
يحققا تـلــك الــدرجــة مــن «أس ــر ال ــدول ــة» الـتــي بلغها
إردوغــان وحزب التنمية والعدالة ،فربما يعود هذا
إلــى أنهما مـتــأخــران بــإحــدى عـشــرة سـنــة ،والمسار
الذي يسلكه مودي وحزبه اآلن مماثل بالقدر الكافي
لتبرير المقارنة ،واستثارة القلق واالنزعاج ،واآلن
تــدق أج ــراس اإلنـ ــذار :فمثلها كمثل الـلـيــرة التركية
فقدت الروبية الهندية أكثر من  %5من قيمتها في
الشهر األخـيــر ،ومــع اقـتــراب االنتخابات في كل من
الهند في ربيع
البلدين -في تركيا هذا الشهر ،وفي ُ ُ
عام  - 2019فهل ينتبه الناخبون إلى نذر الخطر؟
* وكيل األمين العام السابق لألمم المتحدة،
ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة
لتنمية الموارد البشرية في الهند سابقا ،ويشغل
حاليا منصب رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة
للشؤون الخارجية ،وهو عضو البرلمان عن حزب
المؤتمر الوطني الهندي.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

تركيا ليس لديها من يعادل
المهاتما غاندي ،ورسالته
في التعايش السلمي ونبذ
العنف التي ُت َ
زرع في رأس
كل طفل في المدارس الهندية
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 500مقعد للقبول بـ «التربية» في الفصل الدراسي األول
العمر لـ ةديرجلا :.توجيه الطلبة إلى التخصصات المرغوبة في الميدان الوظيفي
فيصل متعب

أعلن د .العمر تخصيص 500
مقعد للقبول في كلية التربية
بجامعة الكويت في الفصل
الدراسي األول المقبل ،بناء على
األعداد التي حددها اجتماع
مجلس الجامعة.

أك ــد عميد كلية الـتــر بـيــة في
جامعة الكويت ،د .بــدر العمر،
أن الكلية تتبع سياسة القبول،
ال ـت ــي أق ــره ــا مـجـلــس الـجــامـعــة
وحـ ـ ـ ــدد األع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـتـ ــي س ـي ـتــم
قـبــولـهــا ،إذ سـيـتــم ف ــي الفصل
الدراسي األول القادم قبول 500
طالب وطالبة.
وق ــال د .العمر ل ـ «الـجــريــدة»،
أمـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ـتـ ــرة ق ـب ــول
ثانية للفصل الدراسي الثاني،
وستكون األعداد أقل من التي تم
قبولها للفصل الدراسي األول،
أي س ـت ـك ــون ال ـن ـس ــب ك ـم ــا ه ــي،
والتي حددها مجلس الجامعة
في سياسة القبول.
وكشف عن تواصل بين الكلية
وســوق العمل ،من خــال تقديم
تقارير سنوية عن التخصصات،
الـتــي يتطلبها ال ـســوق ،مشيرا
إل ـ ــى أن ال ـك ـل ـي ــة س ـت ـل ـجــأ ب ـقــدر

اإلمـ ـ ـك ـ ــان إل ـ ــى ت ــوج ـي ــه ال ـط ـل ـبــة
المستجدين للتخصصات األكثر
ً
ط ـل ـب ــا ف ــي الـ ـمـ ـي ــدان الــوظ ـي ـفــي،
والـحــد مــن التخصصات ،التي
ت ــوج ــد ف ـي ـهــا «تـ ـخـ ـم ــة» ،فـهـنــاك
ً
بعض التخصصات تجد إقباال
ً
لـلـطـلـبــة ي ـك ـثــر عـلـيـهــا أوال في
مرحلة القبول بكلية التربية.
وأوضــح أن باب التحويل لن
ً
يكون مفتوحا أمام جميع الطلبة
الراغبين في التحويل إلى كلية
ً
ال ـتــرب ـيــة ،إذ إن ه ـنــاك شــروطــا
أو لـيــة وضعتها الكلية لبعض
التخصصات التي ليس عليها
طلب ،كما أن الكلية ستستثني
الطلبة أصحاب النسب العالية
ف ـ ــي ق ـ ـبـ ــول ت ـح ــوي ـل ـه ــم إل ـي ـه ــا،
بـحـيــث تنتظر مــوا فـقــة مجلس
الـجــامـعــة لـلـمــوافـقــة عـلــى نسب
التحويل التي وضعتها الكلية
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــدرس

بدر العمر

ب ـهــا ،وم ــن ضـمــن تـلــك ال ـشــروط
خفض النسب عن التخصصات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرغ ـ ـ ــوب ـ ـ ــة ،ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نـ ـسـ ـب ــة
ال ـت ـخ ـص ـصــات غ ـيــر الـمـطـلــوبــة
لدى الطلبة.
ول ـف ــت ال ـع ـمــر إلـ ــى أن هـنــاك

توجهات لتشكيل لجنة لمقابلة مرشحي
عميد «التجارية» بعد العيد
الحيان لـ ةديرجلا :.الحيادية مطلوبة في المفاضلة بين المتقدمين
●

أحمد الشمري

ك ـش ــف ع ـض ــو رابـ ـط ــة أع ـض ــاء
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــس لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـي ــات
التطبيقية د .فــارس الحيان عن
وج ـ ـ ــود ت ــوج ــه ل ـت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
ل ـم ـقــاب ـلــة ال ـم ـت ـقــدم ـيــن لـمـنـصــب
عميد كلية الــدراســات التجارية
عقب اجازة عيد الفطر ،مبينا ان
هـنــاك تــوجـهــا مــن الـمــديــر الـعــام
لـلـهـيـئــة الخ ـت ـيــار نــائــب للمدير
الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ل ـق ـط ــاع الـتـعـلـيــم
الـتـطـبـيـقــي بــالـتـكـلـيــف ب ــدال من
د .ع ــدن ــان ال ـع ـلــي ،الـ ــذي يشغله
ح ــالـ ـي ــا بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ،ويـ ــأتـ ــي ذل ــك
لإلشراف على لجنة اختيار عميد
«الدراسات التجارية».
وقـ ــال ال ـح ـي ــان ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،

إن اختيار نائب لقطاع التعليم
الـتـطـبـيـقــي آخـ ــر ي ــأت ــي م ــن بــاب
الحيادية مــن قبل الـمــديــر العام
للهيئة الختيار احد المرشحين
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـن ـصــب
العميد ،موضحا انه بعد تشكيل
ل ـج ـنــة ال ـم ـقــاب ـلــة س ـي ـتــم تطبيق
الئ ـ ـحـ ــة الـ ـمـ ـن ــاص ــب االشـ ــراف ـ ـيـ ــة
ل ـل ـم ـف ــاض ـل ــة بـ ـي ــن ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
الختيار ثالثة اسماء يتم رفعها
إلى المدير العام الختيار واحد
منهم.
وأشار إلى اعتذار عضو لجنة
اخ ـت ـيــار عـمـيــد كـلـيــة ال ــدراس ــات
ال ـت ـج ــاري ــة د .مـ ـش ــاري ال ـف ــري ــح،
مضيفا أن مجلس الكلية اجتمع
ام ــس االول واخ ـتــار د .سليمان
ال ــرب ــاح ب ــدال م ـن ــه ،الك ـم ــال عمل

اللجنة ،وكل االجراء ات الخاصة
بـ ــالـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـم ـق ـب ـل ــة ف ـ ــي آل ـي ــة
االختيار.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــان ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن
تكون اللجنة حازمة في اختيار
ال ـم ــرش ـح ـي ــن وال ـم ـف ــاض ـل ــة بـكــل
عــدا لــة بين المتنافسين ،فهناك
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـعــال ـقــة
ت ـت ـط ـلــب ت ـع ـي ـيــن ع ـم ـي ــد ج ــدي ــد،
متمنيا ان تكون اللجنة بعيدة
ع ـ ــن ال ـ ـض ـ ـغـ ــوطـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والنيابية ،وأن تكون آلية عملها
ع ـل ــى م ـس ـط ــرة واح ـ ـ ــدة أمـ ـ ــام كــل
المرشحين.
وت ـم ـن ــى ال ـت ــوف ـي ــق وال ـ ـسـ ــداد
لهم خالل الفترة المقبلة ،مثمنا
جهود إدارة الهيئة في العمل على
توفير المناخ المحايد ،ترسيخا

فارس الحيان

لقواعد العدالة والمساواة وصوال
الختيار أفضل العناصر القادرة
على القيادة.

«جودة التعليم» :نتابع عن كثب تفاصيل
حاملي الشهادات المزورة
أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم
ان مـحــاربــة ال ـش ـهــادات الــوهـمـيــة مــن ضمن
أولوياتها السيما في المؤسسات التعليمية
بجامعة ا لـكــو يــت والهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،مشيرة الى أن الجمعية
تـتــابــع عــن كـثــب تفاصيل وأحـ ــداث حاملي
ال ـش ـه ــادات الــوه ـم ـيــة وال ـ ـمـ ــزورة ح ـتــى يتم
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ه ــذه اآلف ـ ــة ال ـخ ـط ـيــرة بشكل
جذري.
وذكرت الجمعية في بيان صحافي أمس
أن الهيئة أحالت سابقا أربعة أشخاص إلى

الـنـيــابــة الـعــامــة بسبب تــزويــرهــم مـحــررات
وشهادات خبرة تدريسية استغلوها لشغل
وظيفة أعضاء هيئة تدريب بإحدى كليات
التطبيقي ،وبعد اكتشاف أمرهم عن طريق
تحقيقات ســريــة قــامــت بـهــا إدارة الـشــؤون
القانونية تمت إحالتهم الى النيابة العامة.
وأض ــاف ــت الـجـمـعـيــة أن ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
وجـهــت إلـيـهــم تهمة ال ـتــزويــر فــي مـحــررات
رسمية واالستيالء على المال العام ،والتي
عـلــى ضــوئـهــا أص ـ ــدرت مـحـكـمــة الـجـنــايــات
حكما قضائيا بسجن احدهم  7سنوات مع

«شؤون الجامعة» تطلق حملة
إرشادية لخريجي الثانوية العامة
كشف مساعد عميد شؤون
ال ـط ـل ـب ــة ل ــأن ـش ـط ــة ال ـطــاب ـيــة
ب ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــة ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت د .ث ـق ــل
الـعـجـمــي عــن تنظيم الـعـمــادة
لـ ـحـ ـمـ ـل ــة إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة تـ ــوعـ ــويـ ــة
إرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ل ـط ـل ـب ــة الـ ـث ــان ــوي ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع ق ـب ــول ـه ــم
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـعـ ـن ــوان
#بلشها_صح لتعريفهم بأهم
القوانين والـلــوائــح الجامعية
التي تساعدهم لبدء مسيرتهم
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة داخ ـ ـ ــل ال ـجــام ـعــة
بطريقة صحيحة ،موضحا أن
عمادة شؤون الطلبة بجامعة
الـكــويــت ت ـحــرص عـلــى تنظيم
حمالت توعوية للطلبة لزيادة
إلـ ـم ــامـ ـه ــم ومـ ـع ــرفـ ـتـ ـه ــم ب ــأه ــم
الـ ـل ــوائ ــح ح ـت ــى ال ي ـت ـعــرضــوا
ل ـم ـش ـك ـل ــة تـ ـعـ ـي ــق ت ـس ـج ـي ـل ـهــم
المستقل.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــي ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أن
قسم اإلعالم في عمادة شؤون
ال ـط ـل ـب ــة ب ـ ــدأ ت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـم ـلــة
وبـثـهــا عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي المختلفة ،والتي
تـ ـحـ ـم ــل اس ـ ـ ــم #بـ ـلـ ـشـ ـه ــا_ص ــح
م ــن خ ــال فــريــق عـمــل شبابي
متكامل إليصال هدف الرسالة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن
الـحـمـلــة تـسـعــى إل ــى مـســاعــدة
طلبة الثانوية الخريجين على
معرفة الخطة الزمنية لتقديم
طـ ـلـ ـب ــات االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ـجــام ـعــة
الكويت وتوصيل المعلومات
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة م ـ ــن مـ ـص ــادره ــا
األس ــاسـ ـي ــة ،وذل ـ ــك ع ــن طــريــق
عمادة شــؤون الطلبة وعمادة

ثقل العجمي

ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل ومـكــاتــب
التوجيه واإلرشاد في الكليات.
وب ـي ــن ال ـع ـج ـمــي أن جــامـعــة
ال ـك ــوي ــت ت ـح ــرص دائـ ـم ــا على
تسليط الضوء على كل ما يهم
الطالب الجامعي ،ويساهم في
زيادة وعيه من خالل خطة عمل
تثري الطالب بكل ما هو مهم
في مسيرته الدراسية ،مشيرا
إل ــى أن اإلدارة الـجــامـعـيــة في
جامعة الكويت تولي اهتماما
كبيرا لمصلحة الطالب وتسعى
إل ــى زيـ ــادة وعـيــه بالكثير من
األمــور الخاصة التي يجهلها
الكثير منهم.

اإللزام باسترجاع مبلغ  9855دينارا وذلك
للتعدي على المال العام ،إضافة الى غرامة
ق ــدره ــا  19177ديـ ـن ــارا ،وأم ـ ــرت ب ـم ـصــادرة
المحررات المزورة مع العزل من الوظيفة.
وأش ـ ــادت الـجـمـعـيــة بـ ــدور ال ـمــديــر الـعــام
لـلـتـطـبـيـقــي د .ع ـلــي ال ـم ـضــف ف ــي مــواصـلــة
محاربة آفــة الشهادات الوهمية والـمــزورة،
مشددة على ضــرورة متابعة هــذه الملفات
واستئصال هذا المرض بشكل جذري.

ح ـ ــاج ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،وهـ ــي
مـســألــة م ــوازن ــة ف ــي مـخــرجــات
ك ـل ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة« ،ب ـح ـي ــث نـجــد
ال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ع ــرض ــا
وط ـل ـبــا ،ون ـحــن نـقـبــل الـطـلـبــة،
ون ـض ــع ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار مــدى

تهيئة الطالب بعد االنتهاء من
الدراسة في غضون  4سنوات
دراسية ،فالكلية تخرج عديدا
من الطلبة ،وحين االنتهاء من
مرحلة التخرج ،تتولى الدولة
أم ـ ــر الـ ـط ــال ــب ،ف ـل ـي ـســت ه ـنــاك

ص ــاح ـي ــة ل ـك ـل ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة أن
تفرض وتحدد أيــن تعمل تلك
المخرجات.

أكاديميا
«اتحاد بريطانيا»
يستقبل خريجي الثانوية
ً
يوميا في مقره
أعلن رئيس مجموعة مستجد
ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـط ـل ـبــة
ال ـكــويــت ف ــرع الـمـمـلـكــة المتحدة
خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده
الس ـت ـق ـب ــال خ ــري ـج ــي ال ـث ــان ــوي ــة
ال ـعــامــة ب ـم ـقــره لــإجــابــة ع ــن كل
أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة
بــالــدراســة فــي المملكة المتحدة
م ــن نــاحـيــة ال ـجــام ـعــات الـمـتــاحــة
والـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ه ـ ـنـ ــاك والـ ـب ــرام ــج
والتخصصات الدراسية المختلفة
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ومـ ـسـ ـت ــوى
المعيشة أيضا.
ودعـ ــا ال ـم ـع ـتــوق ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـط ـ ـل ـ ـب ـ ــة
والطالبات إلــى تحديد أهدافهم
وتـخـصـصــاتـهــم والـتـسـجـيــل في
خ ـط ــة ال ـب ـع ـث ــات وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
االتحاد في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه يستقبل الطلبة
بالتعاون مع أجنحة مواسم على
أن يكون مقر االتحاد الصيفي في
بــرج السنابل ميزانين  2مكتب
رقم .53
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.787

السوق األول السوق الرئيسي

٤.754

٤.846

2.477 2.808 3.309

الحمد :إقبال قوي على اكتتاب «المتكاملة» تخطى  1000مساهم
بودي :الشركة من أكبر  3شركات متخصصة بالرافعات العمالقة في العالم
محمد اإلتربي

ً
نتوقع نموا
باألرباح بين
 40و%50
خالل العام
الحالي
ومستقبلنا
ً
واعد جدا

بودي

نفتخر
بتضافر
جهودنا
االستشارية
في «الوطني
لالستثمار»
مع «المتكاملة
القابضة»

الحمد

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي
ل ــا س ـت ـث ـم ــار ( ،)NBK Capital
وش ــرك ــة "ال ـم ـت ـكــام ـلــة ال ـقــاب ـضــة"
أكبر مشغل للرافعات في الشرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ب ـش ـكــل
أســاســي فــي قطاع النفط والغاز
والـطــاقــة ،إغــاق عملية االكتتاب
الـخــاص بــالـطــرح الـثــانــوي ،الــذي
يعادل نسبة قدرها  35في المئة
مــن رأس ـم ــال ال ـشــركــة ،إذ تخطت
تغطية االكتتاب الـ  230في المئة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـم ـل ـي ــة االكـ ـتـ ـت ــاب
ب ـن ـج ــاح ك ـب ـي ــر ،إذ ح ـق ــق ال ـط ــرح
الخاص لـ  76مليون سهم ،وهو
الـعــدد النهائي لألسهم المبيعة
ً
فــي المتكاملة بسعر  730فلسا
ل ـل ـس ـهــم ال ـ ــواح ـ ــد أكـ ـث ــر مـ ــن 130
مليون دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "الوطني
لالستثمار" فيصل الحمد ،إن عدد
المكتتبين مــن األفـ ــراد والمحافظ
والـصـنــاديــق االستثمارية تخطى
ال ـ  1000مساهم ،للمرة األول ــى في
اكتتابات الطرح الخاص ،مما يقود
إلى إدراج الشركة ضمن السوق األول
في بورصة الكويت ،وسيتيح إدراج
الشركة فرصة للمستثمرين للدخول
ف ــي أح ــد أك ـث ــر ال ـق ـطــاعــات المهمة
ً
ً
محليا وعالميا.
وكـ ـش ــف الـ ـحـ ـم ــد ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي نظمته شــر كــة الوطني
لالستثمار بــالـتـعــاون مــع شركة
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ال ـق ــاب ـض ــة ،بـحـضــور
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة الـمـتـكــامـلــة
القابضة جاسم بــودي وعــدد من
ا لـقـيــادات العليا للشركتين ،عن
إغ ــاق عملية االكـتـتــاب الثانوي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة
ً
ال ـق ــاب ـض ــة اسـ ـتـ ـع ــدادا إلدراجـ ـه ــا
ضـمــن ال ـســوق األول فــي بــورصــة
الـكــويــت بـعــد عـيــد الـفـطــر ،لتمثل
إض ــاف ــة إل ــى ال ـش ــرك ــات الـعــائـلـيــة
والتشغيلية ن ــادرة الــوجــود في
بورصة الكويت.
وأضاف أن االكتتاب استقطب
ً
ً
اهتماما كثيفا من المستثمرين
األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
داخـ ــل ال ـك ــوي ــت ،وم ــن مــؤسـســات
وشــركــات وصناديق استثمارية
وجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــات حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة مـ ـحـ ـلـ ـي ــة
وإق ـل ـي ـم ـي ــة وع ــال ـم ـي ــة وش ــرك ــات
ع ــائ ـل ـي ــة ،وصـ ـن ــادي ــق اس ـت ـث ـمــار
حكومية ،ومديري أصول شركات،
ومديري أصول عالمية ،في حين
يـعـكــس ن ـج ــاح عـمـلـيــة االك ـت ـتــاب
الخاص للطرح الثانوي االهتمام
المتزايد باالستثمار في الشركات
التشغيلية في الكويت.
وذكـ ــر "أن ـن ــا نـفـتـخــر بـتـضــافــر
جـهــودنــا االسـتـشــاريــة مــن خــال

الكويت ...قطر ...عمان
ذكــر بــودي أنــه إلــى جانب وجــود الشركة فــي ســوق الكويت كسوق
ً
ً
رئيسي وأساسي ،توجد أيضا في قطر الفتا إلى أن سوق قطر واعد
ولديهم أعمال تطوير مستمرة في عمليات الغاز وهي مشاريع ضخمة
ً
ً
ومعقدة وتعطينا عوائد وتشغيال عاليا.
وقــال بــودي« ،لدينا أكبر ورشــة للمعدات الثقيلة في المنطقة وتم
تأسيس شركة في سلطنة عمان وحصلنا على األرض الخاصة بالشركة،
ونحن منفتحون على هذا السوق الواعد حيث مصفاة الدقم ومشاريع
ً
أخرى قادمة بالطريق لديهم ونتطلع إلى أسواق أخرى واعدة قريبا.

السيولة كبيرة وتبحث عن فرصة
قال فيصل الحمد ،إن السوق الكويتي مليء بالسيولة ويحتاج فقط
ً
إلى تقديم فرص استثمارية عالية الجودة وذات عائد ،مشيرا إلى أن
حجم اإلقبال على اكتتاب المتكاملة القابضة يؤكد ذلك.
ولفت الحمد إلى منسوب السيولة في البورصة كذلك ،إذ «ال قلق على
مستقبل السوق والسيولة ،فنحن متفائلون ومستمرون بتأهيل شركات
عائلية ناجحة جديدة خالل الفترة المقبلة».

جاسم بودي األول من اليمين وفيصل الحمد خالل المؤتمر الصحافي
احـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
المصرفية االستثمارية في شركة
ال ــوط ـن ــي لــاس ـت ـث ـمــار م ــع شــركــة
المتكاملة القابضة إل نـجــاز هذا
الطرح ،الذي يمثل صفقة تاريخية
فارقة من شأنها تسيير الطريق
لإلصدارات القادمة من الشركات
العائلية الكويتية".
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـح ـ ـقـ ــق نـ ـج ــاح
ه ـ ــذه ال ـص ـف ـقــة م ــن خ ـ ــال ال ــدع ــم
ال ـم ـتــواصــل ،ال ــذي ق ــدم مــن هيئة
أس ــواق ال ـمــال وبــورصــة الكويت
وفريقنا من الخبراء الذين يسعون
بــاسـتـمــرار إلــى تحقيق وتـجــاوز
مـتـطـلـبــات ال ـع ـم ــاء ،إض ــاف ــة إلــى
تـعــزيــز س ــوق االكـتـتــاب المحلي،
ً
معربا عن الشكر لشركة المتكاملة
القابضة "لمنحنا هــذه الفرصة
الواعدة ونتطلع إلى الحفاظ على
ثقة عمالئنا والمستثمرين".

ص ـ ـ ــواب رؤيـ ـتـ ـن ــا ع ـن ــد تــأس ـيــس
ال ـشــركــة وج ــدواه ــا االقـتـصــاديــة
واالستثمارية .
وذكر أن "المتكاملة" حققت منذ
تأسيس الشركة قبل أكثر من عشر
ً
ً
سنوات ،نموا ثابتا بشكل مطرد،
وســرعــان مــا ع ــززت مكانتها في
ً
ً
السوق ألنها تؤدي دورا رئيسيا
في دعــم قطاع النفط والـغــاز إلى
أن أصبحت الشركة أكبر مشغل
ل ـل ــراف ـع ــات ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
واليوم ،تعمل "المتكاملة" كشريك
رئ ـي ـســي ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
ً
األك ـثــر حـيــويــة وتـعـقـيــدا فــي هــذا
القطاع ،كما تواصل تقديم الحلول
ً
التشغيلية المصممة خصوصا

مشاريع نفطية
وبتروكيماوية
في عمان
بقيمة 7.7
مليارات دوالر
سنستفيد
منها

بودي

لتلبية االحتياجات الخاصة بهذه
الصناعة".
وبـ ـي ــن بـ ـ ــودي "أن الـمـتـكــامـلــة
ً
القابضة سجلت أربــاحــا صافية
ب ـل ـغــت  13.3م ـل ـيــون ديـ ـن ــار عــام
ً
 2017أي بواقع  60.5فلسا للسهم
الــواحــد ،محققة بذلك نسبة نمو
ً
بـلـغــت  36فــي الـمـئــة" ،عـلـمــا أننا
نتوقع أن تحقق الشركة خالل هذا
ً
العام أرباحا صافية بقيمة ال تقل
عن  15.8مليون دينار لعام 2018
بنمو سنوي  19في المئة ،أي ما
ً
يـعــادل  72فلسا للسهم الــواحــد،
ً
ك ــذل ــك ح ـق ـق ــت الـ ـش ــرك ــة أربـ ــاحـ ــا
صافية خالل الربع األول من عام
 2018بلغت نحو  5ماليين دينار،

مقارنة بـ  3.3ماليين للفترة ذاتها
من العام الماضي ،لتحقق بذلك
ً
نـمــوا فــي األرب ــاح يصل إلــى أكثر
من  50في المئة.
وأظ ـ ـه ـ ــرت الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة
فــي الــربــع األول مــن  ٢٠١٨زي ــادة
إيرادات
"الـمـتـكــامـلــة" بنسبة  27.6في
المئة ،إذ ارتفعت إلى  11.5مليون
ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة ب ــإي ــرادات الــربــع
األول مــن ع ــام  2017الـتــي بلغت
 9مــاي ـيــن ،ك ـمــا ارت ـف ـعــت ربـحـيــة
ً
السهم إلــى  22.6فلسا مقارنة بـ
ً
 15.1فلسا عــن الـفـتــرة ذاتـهــا من
العام الماضي بزيادة قدرها 50
في المئة.

شركة فريدة
من جانبه ،قال رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
المتكاملة القابضة جاسم بودي،
ً
"إننا مسرورون جدا باإلعالن عن
إغ ــاق عملية االكـتـتــاب الـخــاص
للطرح الثانوي وتغطيته بأرقام
ق ـي ــاس ـي ــة ،ون ـت ـط ـل ــع إلـ ـ ــى إدراج
الشركة في السوق األول بعد عيد
الفطر".
ً
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ـ ـ ــودي ،ردا ع ـلــى
أس ـئ ـل ــة "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن ال ـشــركــة
المتكاملة ولدت ناجحة إذ حققت
ً
أربـ ــاحـ ــا م ــن الـ ـع ــام األول ،كــذلــك
ً
وزعــت أرباحا وهي من الحاالت
ً
الـقـلـيـلــة ال ـتــي تـ ــوزع أرب ــاح ــا في
ب ــداي ــات ال ـتــأس ـيــس "م ـم ــا يــؤكــد

لقطة جماعية بعد المؤتمر الصحافي

وأوض ـ ـ ــح "أنـ ـ ــه ل ـطــال ـمــا قــامــت
الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ال ـق ــاب ـض ــة
بتوزيع أرباح قياسية سواء على
شكل أرباح نقدية أو أسهم منحة
م ـنــذ ال ـس ـنــة الـتـشـغـيـلـيــة األولـ ــى
ف ــي ع ــام  ،2007وق ــام ــت الـشــركــة
بتوزيعات نقدية قياسية بنسبة
 30في المئة عن عام  ،2017وفي
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ت ـس ـت ـه ــدف ال ـش ــرك ــة
تــوزيــع حــوالــي  50فــي الـمـئــة من
أرباحها على شكل أرباح نقدية".
وتعتبر "المتكاملة القابضة"
شركة متخصصة بمجال تأجير
وت ـش ـغ ـيــل ال ــرافـ ـع ــات وال ـم ـع ــدات
الثقيلة فــي قـطــاع الـنـفــط والـغــاز
والطاقة على مستوى دول الخليج
ال ـع ــرب ــي ،وص ـن ـفــت ف ــي الـمــرتـبــة
ً
الثالثة عالميا ،واألولى في الشرق
األوسط في مجال تأجير وتشغيل
الرافعات المتحركة ،ومنذ بداية
عـمـلـيــاتـهــا الـتـشـغـيـلـيــة ،واصـلــت
"المتكاملة" التركيز على توفير
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـع ـقــدة وعــال ـيــة
المواصفات لقطاعي النفط والغاز
والطاقة.
وأسـ ـس ــت ال ـش ــرك ــة الـمـتـكــامـلــة
ا لـ ـق ــا بـ ـض ــة ع ـ ـ ــام  ،2005و ي ـب ـل ــغ
رأسمالها  22مليون دينار ،وهي
شركة متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية وتعمل في مجال تأجير
وت ـش ـغ ـيــل ال ــرافـ ـع ــات وال ـم ـع ــدات
الثقيلة ،في قطاعات النفط والغاز
والطاقة والبنية التحتية بشكل
أساسي.
وتعمل "المتكاملة" في المقام
األول من خالل شركاتها التابعة
ً
في الكويت وقطر ،وتخطط حاليا
لمزيد مــن التوسع فــي عمان في
المستقبل القريب.

 600رافعة و 2200معدة

نمو في  2018ما بين  40و%50

مستقبل واعد لـ«المتكاملة»

منذ  5سنوات نفكر باإلدراج

قال جاسم بــودي ،إن الشركة المتكاملة القابضة لديها 600
ً
رافعة مختلفة من متوسطة الحجم وصــوال إلى أكبر رافعة في
منطقة الخليج ،إضافة إلى نحو  2200معدة متنوعة ومختلفة
ً
االستخدام ،مما يعطي الشركة أفضلية تنافسية وميزة وحضورا
ً
كبيرا في كل المشاريع ،التي تطرح بكل أنواعها ،إذ تغطي أي
احتياجات لكل المشاريع التي تطرح في الدولة أو من القطاع
الخاص بمختلف تخصصاتها وأنواعها.

أبدى بودي تفاؤله باستمرار نمو أعمال وأرباح الشركة خالل
ً
ً
السنوات المقبلة ،مشيرا إلى أنه يتوقع نموا في  2018بنسب
ً
زيادة تتراوح بين  40و  50في المئة ،مشيرا إلى أن الشركة لديها
إمكانيات ضخمة تغطي العديد من االحتياجات والمشاريع سواء
مع المقاولين أو غيرهم من المشاريع الحكومية أو النفطية.
وأضاف أن المبيعات بالربع األول بلغت  5ماليين دينار بنمو
ً
 50في المئة عن الفترة المقارنة ،متوقعا استمرار تلك المعدالت.

أشــار بــودي إلــى إعــان دولــة الكويت عــن حجم مشاريع نفطية
بقيمة  115مليار دوالر ستصرف على مدار  4إلى  5سنوات ،وهي
أرقام واضحة ومشاريع جادة والمتكاملة القابضة ستستفيد منها،
ً
مبينا أن هناك مصفاتي نفط جديدتين بقيمة تصل إلى نحو 7.7
مليارات دوالر ومشاريع بتروكيماويات ستلحق هذه المصافي،
ً
وإجماال سيكون حجم المشاريع المرصودة حتى  2040بنحو 400
مليار وهي أرقام تعطي رؤية للنمو المستقبلي للشركة.

ذكر بودي بشأن عملية إدراج «المتكاملة» أنها تراود المالك منذ 5
ً
سنوات إلى أن جاء الوقت المناسب وتحققت ،مشيرا إلى أن عائدات
طــرح االكتتاب ستذهب إلــى المساهمين والـمــاك ،الذين تخلوا عن
حصصهم في عملية الطرح ال الشركة .وقال بودي ،إن البورصة أصبحت
ً
اآلن رشيقة بعد أن خرجت الشركات الورقية التي كانت تمثل عبئا على
ً
ً
البورصة والسيولة عموما ،مضيفا أن أي شركة تشغيلية ناجحة لها
فرصة جيدة ونصيب وافر في السوق.

اإلمارات َّ
تقيم أثر أزمة «أبراج»
على المستثمرين
قالت أكبر هيئة منظمة لألوراق المالية في اإلمارات العربية المتحدة،
إن ـه ــا تـعـمــل م ــع سـلـطــة دب ــي ل ـل ـخــدمــات ال ـمــال ـيــة ،ل ـل ـتــأكــد م ـمــا إذا كــان
المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعانيها شركة
أبراج لالستثمار المباشر .وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية
والسلع اإلماراتية عبيد الزعابي للصحافيين ،أن الهيئة تنسق مع سلطة
دبي للخدمات المالية ،للتحقق من تأثر المستثمرين المحليين.
ولم تصدر سلطة دبي للخدمات المالية ،التي تشرف على "أبراج" ،أي
تعليق على الشركة التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بأنها أساءت
استخدام أموالهم .وتنفي "أبراج" ارتكاب أي ممارسات خاطئة.
وتأتي القضية الجديدة ،بعد أن كشفت المؤسسة العامة للتأمينات
الكويتية ،الخميس الماضي ،أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن
لتصفية شركة أبــراج هولدينغز ،لعدم قدرتها على ســداد قــرض بقيمة
 100مليون دوالر مستحق للمؤسسة الكويتية بتاريخ  3يونيو الماضي.
(أبوظبي  -رويترز)

استقرار الدوالر واإلسترليني
وارتفاع اليورو
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي ،أمس،
عند مستوى  0.301دينار ،في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.356
دينار مقارنة بأسعار صرف يوم األحد الماضي.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني استقر عند مستوى
 0.405دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.306
دينار ،بينما بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

ً
الكويت ترفع سعر بيع النفط آلسيا  45سنتا في يوليو
األسعار تتراجع لتنامي اإلنتاج الروسي وزيادة أنشطة الحفر األميركية
أظـ ـه ــرت وث ـي ـق ــة أسـ ـع ــار اط ـل ـع ــت عـلـيـهــا
"رويـ ـ ـت ـ ــرز" أن ال ـك ــوي ــت رف ـع ــت س ـعــر الـبـيــع
الرسمي لنفطها الخام إلى آسيا في يوليو
ً
بمقدار  45سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر
السابق.
وسـ ـتـ ـبـ ـي ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــام ل ـع ـمــائ ـهــا
اآلسيويين بخصم  0.10دوالر للبرميل عن
متوسط أسعار خامي عمان ودبي القياسيين
في يوليو ،مقارنة مع خصم قدره  0.55دوالر
في يونيو.

ترامب  -كيم

شركة التكرير
الهندية نايارا
إنرجي أحد أكبر
مشتري النفط
اإليراني في الهند
بدأت خفض الواردات
هذا الشهر

وتراجعت أسعار النفط صباح أمس ،تحت
وطأة تنامي اإلنتاج الروسي وزيادة أنشطة
الحفر األميركية ألعلى مستوياتها في أكثر
من ثالث سنوات.
ل ـكــن مـحـلـلـيــن كـثـيــريــن ي ــرك ــزون بــدرجــة
أك ـبــر عـلــى ال ـعــوامــل الـسـيــاسـيــة مــع وصــول
ك ــل م ــن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى
سنغافورة لعقد قمة اليوم ،قد تمهد إلنهاء
المواجهة النووية بين الخصمين القديمين.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى أس ـ ــواق ال ـن ـف ــط ،يـتــوقــع
المحللون أن يبدأ تنامي اإلنتاج األميركي

في النيل من الجهود ،التي تقودها منظمة
ال ـب ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أوبـ ـ ــك) لكبح
اإلنتاج منذ أوائل  2017التي دفعت األسعار
لــارتـفــاع بـقــوة فــي النصف األول مــن العام
الحالي.
وكــانــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام بــرنــت عند
ً
ً
 76.18دوالرا للبرميل منخفضة  28سنتا
بما يعادل  0.4في المئة عن إغالقها السابق.
ونزلت عقود الخام األميركي غرب تكساس
ً
الوسيط  18سنتا أو  0.3في المئة إلى 65.56
ً
دوالرا للبرميل.
ً
تأثرت األسعار سلبا بزيادة جديدة في
عدد حفارات إنتاج النفط الجديدة بالواليات
ً
ً
المتحدة .وزاد عدد الحفارات حفارا واحدا
إلى أعلى مستوياته منذ مــارس  2015عند
ً
 862وفـقــا لما قالته شــركــة خــدمــات الطاقة
بيكر هيوز يوم الجمعة.
ينبئ ذلك بأن إنتاج النفط الخام األميركي
سيرتفع أكثر من مستواه القياسي المرتفع
ً
بالفعل والبالغ  10.8ماليين برميل يوميا.
وقال بنك جيه.بي مورغان األميركي في
توقعاته الفصلية المنشورة يــوم الجمعة
الماضي ،إن "من المتوقع أن يزيد المعروض
من خارج أوبك بقوة في  2019بقيادة النمو
ال ـص ـخ ــري األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى ج ــان ــب روس ـي ــا

ً
والبرازيل وكندا وكازاخستان" ،مضيفا أنه
يراهن على انخفاض سعر النفط في النصف
الثاني من العام.

النفط اإليراني
على صعيد متصل ،قالت ثالثة مصادر
مـطـلـعــة ،إن شــركــة الـتـكــريــر الـهـنــديــة نــايــارا
إنــرجــي ،أحــد أكـبــر مشتري النفط اإليــرانــي
في الهند ،بدأت خفض الواردات هذا الشهر
بعدما انسحبت الواليات المتحدة من االتفاق
النووي مع طهران ،وقالت إنها ستعيد فرض
عقوبات صارمة عليها.
واشترت شركة النفط الروسية العمالقة
"روسنفت" وشركاء لها شركة نــايــارا ،التي
كانت تعرف في السابق باسم إيسار أويل،
فــي صفقة قيمتها  12.9مليار دوالر العام
الماضي.
وعـ ــادة مــا تـشـتــري ال ـشــركــة بـيــن  5.5و6
ً
ً
ماليين برميل شهريا من إيران ،وفقا لبيانات
حصلت عليها "رويترز" من مصادر مالحية
وأخرى بالقطاع.
وتخفيضات نايارا أحدث مؤشر على أن
المشترين اآلسيويين سيقلصون طلبياتهم
من إيــران بعدما انسحب الرئيس األميركي

دونالد ترامب من االتفاق المبرم في 2015
بين إيران والقوى العالمية ،وأسفر عن رفع
العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها
النووي.
وق ــال أحــد الـمـصــادر" :سـتـسـتــورد نــايــارا
كـمـيــات تـقــل نـحــو  40إلــى  50فــي الـمـئــة عن
الـمـتــوســط ،لتنخفض واردات ـه ــا مــن النفط
اإليـ ــرانـ ــي ل ـن ـحــو  3إلـ ــى  4م ــاي ـي ــن بــرمـيــل
ً
شهريا".
وكـ ــان ال ـمــوقــع اإلخـ ـب ــاري لـ ـ ــوزارة الـنـفــط
اإليرانية على اإلنترنت قال في وقت سابق
هذا الشهر ،إن صادرات النفط اإليرانية بلغت
ً
 2.7مليون برميل يوميا في مايو.
وتشير بيانات مصادر مالحية وأخــرى
بالقطاع إلــى أن الهند ،ثالث أكبر مستهلك
ومستورد للنفط في العالم ،تستورد نحو
ً
 4.5ماليين برميل يوميا.
ً
وردا على سؤال من "رويترز" بخصوص
ما إذا كانت نايارا تنوي تقليص مشترياتها
الشهرية من النفط اإليراني بنسبة  40إلى 50
بالمئة ،قالت الشركة "ال توجد تخفيضات
محددة مخطط لها حتى اآلن ...مازلنا نسعى
للحصول على توضيحات من جميع األطراف
المعنية".
(سنغافورة  -رويترز)

١٣
غرفة التجارة تبتعث  5طلبة كويتيين لدرجة الماجستير للعام الحالي
ةديرجلا
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اقتصاد

الحميضي :نتطلع إلى تعزيز المهارات األكاديمية والمهنية للعاملين في الدولة
دفعة الطلبة المبتعثين من
غرفة التجارة هي الثامنة على
التوالي خالل السنوات الماضية،
حيث يتم عادة في بداية كل عام
إعالن فتح باب الترشيح للمنح
الدراسية لمن تنطبق عليهم
شروط المنحة المعلن عنها في
وسائل اإلعالم وموقع الغرفة
اإللكتروني.

اجتمعت لجنة المنح الدراسية
بـغــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الكويت
برئاسة عبدالله الحميضي ،وتم
اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـقــدمــة
للحصول عـلــى الـمـنــح الــدراسـيــة
للماجستير ل ـعــام  2018فــي كل
من تخصص إدارة األعمال MBA
وت ـخ ـصــص ال ـق ــان ــون ال ـت ـج ــاري،
والتي تم اإلعــان عنها في بداية
العام الحالي في وسائل اإلعــام
ومــوقــع الغرفة اإللـكـتــرونــي .وقد
رف ـع ــت ال ـل ـج ـنــة تــوص ـيــات ـهــا إلــى
مـجـلــس أم ـنــاء مــركــز عـبــدالـعــزيــز
الصقر للتنمية والتطوير بالغرفة
في اجتماعه الذي عقد بعد ذلك.
ووافـ ـق ــت الـلـج ـنــة ع ـلــى تـقــديــم
خمس منح دراسية للمتقدمين،
وذلــك على ضــوء مــا أعلن سابقا
فـ ـ ــي بـ ـ ــدا يـ ـ ــة عـ ـ ـ ــام  ،2018ح ـيــث
ت ــم ت ـط ـب ـيــق م ـعــاي ـيــر الـمـفــاضـلــة
بينهم الختيار الفائزين بالمنح
الدراسية.
يذكر أن غرفة تجارة وصناعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،جـ ــريـ ــا عـ ـل ــى ع ــادت ـه ــا
السنوية ،أعلنت في بداية العام
الحالي تخصيص منح دراسية
لـلـحـصــول عـلــى الـمــاجـسـتـيــر في
ت ـ ـخ ـ ـصـ ــص  MBAو تـ ـخـ ـص ــص
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ل ـل ـط ـل ـب ــة
الـكــويـتـيـيــن ل ـع ــام  ،2018بـشــرط
ح ـصــول الـمـتـقــدم عـلــى قـبــول من
إح ــدى الـجــامـعــات المعلن عنها،
والتي تمثل أعلى  50جامعة في
الـعــالــم فــي تصنيفها األكــاديـمــي
الدولي.
يــأتــي ذل ــك مـســاهـمــة مــن غرفة
تجارة وصناعة الكويت في تعزيز
ال ـم ـعــرفــة الـعـلـمـيــة ل ــدى الـشـبــاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وإت ـ ــاح ـ ــة ال ـف ــرص ــة
لـهــم لـلـتــزود الـعـلـمــي والـحـصــول
ع ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادات ع ـل ـي ــا مـ ــن أرقـ ــى

جانب من االجتماع
الجامعات في العالم حتى يكونوا
راف ــدا لالقتصاد الكويتي ،وذلــك
إدراكـ ــا مــن الـغــرفــة لمسؤوليتها
االجتماعية ولدورها للمساهمة
بــالـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ــدول ــة،
بما يعود على االقتصاد الوطني
بــال ـفــائــدة والـتـمـكـيــن ،وحــرصـهــا
عـلــى تشجيع ال ـك ــوادر الوطنية،
وإتاحة فرص استكمال التعليم ما
بعد الجامعي والدراسات العليا.

الدفعة الثامنة
يذكر أن هذه الدفعة من الطلبة
المبتعثين هــي الدفعة الثامنة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـمــاض ـيــة ،حـيــث يـتــم عـ ــادة في
ب ــداي ــة ك ــل ع ــام إع ــان فـتــح بــاب
الترشيح للمنح الدراسية لمن
تنطبق عليهم ش ــروط المنحة
المعلن عنها في وسائل اإلعالم
وموقع الغرفة اإللكتروني.
ك ـم ــا ع ـق ــد ب ـع ــد ذل ـ ــك مـجـلــس
أمـنــاء مــركــز عبدالعزيز الصقر

أخبار الشركات
«إنجازات» :زميلة تبيع عقارًا في البحرين

تنويه

أعلنت شركة إنـجــازات للتنمية العقارية قيام إحــدى شركاتها
الزميلة ،والمملوكة بنسبة  50فــي المئة ،ببيع مجمع سكني في
البحرين بسعر  10ماليين دينار بحريني ،أي ما يعادل  8.048ماليين
دينار .وقالت الشركة إنه نتج عن تلك الصفقة خسارة بلغت قيمتها
 108.5آالف دينار ،والتي ستظهر في نتائج البيانات المالية للربع
الثاني كما في  30يونيو  2018للشركة.

ورد خـطــأ فــي نـشــر تـقــريــر الـشــال
االس ـب ــوع ــي األحـ ــد ال ـم ــاض ــي ،إذ تم
وضع شعار بنك بوبيان ،بينما كان
التقرير يستعرض النتائج المالية
لبنك برقان.

«سند» :إلغاء اتفاقية شراء  %20من «الخليجي»
ذكرت شركة سند القابضة أنه وفيما يخص توقيع عقد مبدئي
بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) لشراء حصة مقدرة بـ 20في المئة
من رأسمال شركة بيت االستثمار الخليجي ،فإنه لم يتم االتفاق
على هذا العقد ،وبالتالي تصبح االتفاقية الغية.
واكدت شركة سند القابضة انها ال تزال تسعى لالستحواذ على
حصة استراتيجية من بيت االستثمار الخليجي.

«دانة» تنتهي من إجراءات بيع
«أماكن العقارية»
أفادت شركة دانة الصفاة الغذائية
بأنه تم االنتهاء من اجــراءات بيع كل
حـصـتـهــا ف ــي شــركــة ام ــاك ــن الـمـتـحــدة
ال ـع ـقــاريــة ،واس ـت ـل ـمــت  2.400مـلـيــون
دينار ،المبلغ الكامل لصفقة البيع.

ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـت ــاب ــع
لغرفة تجارة وصناعة الكويت
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه بـ ــرئـ ــاسـ ــة ع ـب ــدال ـل ــه
الـحـمـيـضــي ،وذل ــك أم ــس األول،
ح ـي ــث ت ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة ع ـ ــدد مــن
المواضيع ال ــواردة على جــدول
أعماله.
وق ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـل ــس
م ـتــاب ـعــة ال ـم ـش ــاري ــع الـمـخـتـلـفــة
ال ـت ــي ي ـن ـفــذهــا الـ ـم ــرك ــز ،وال ـت ــي
اشتملت على عدد من األنشطة،
مثل البرامج التدريبية القصيرة
والـ ـب ــرام ــج ال ـم ــوج ـه ــة وب ــرام ــج
ا لـتــدر يــب المهني المتخصصة
واالستشارات الفنية ،واإلشراف
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـن ــح ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
تقدمها غــرفــة تـجــارة وصناعة
الكويت لطلبة الماجستير من
الكويتيين.
فقد ناقش المجلس ما أنجز
من مشاريع ،ومن أهمها التقدم
الـ ـمـ ـح ــرز فـ ــي مـ ـش ــاري ــع تــأه ـيــل
المبادرين للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،والمعني بتنفيذ

«دبلوم ريادة أعمال» ،بالتعاون
وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
ال ـع ـل ـمــي والـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
لـ ــدعـ ــم وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة ،والبرامج
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
«االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص» و«م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة غ ـســل
األمـ ـ ــوال» ،بــالـتـعــاون مــع إحــدى
الجهات العالمية المرموقة في
هذا المجال .وتعد هذه المهارات
من التي تركز عليها المؤسسات
المالية الوطنية وهيئة أسواق
ال ـ ـم ـ ــال ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـب ــرام ــج
األخرى.
ك ـمــا اس ـت ـع ــرض ال ـم ـج ـلــس ما
ت ـ ــم إن ـ ـ ـجـ ـ ــازه م ـ ــن خـ ـط ــة ال ـم ــرك ــز
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ف ــي ال ـن ـص ــف األول
للعام الحالي ،والتي اشتملت على
برامج التدريب القصيرة وبرامج
الـ ـت ــدري ــب ال ـم ــوج ـه ــة والـ ـب ــرام ــج
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ،وأط ـ ـ ــر ال ـت ـع ــاون
مــع بـعــض الـمــؤسـســات الوطنية
والعالمية ذات الـعــاقــة بتدريب

وتأهيل المبادرين للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة.

تأطير فاعل
كما استعرض المجلس أيضا
مــذكــرة الـتـفــاهــم ال ـتــي أبــرمــت مع
وزارة التجارة والصناعة ،والتي
تـ ـمـ ـث ــل تـ ــأط ـ ـيـ ــرا فـ ــاعـ ــا لـ ـب ــرام ــج
التدريب المشتركة التي ينفذها
المركز مع الوزارة.
وتجدر االشــارة إلى أن المركز
مـهـتــم بـتـقــديــم ال ـبــرامــج الـنــوعـيــة
المعنية بتأهيل وتطوير الكوادر
ال ـعــام ـلــة ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـخــاص
والـعــام ،والتي تأتي تأكيدا لدور
غرفة تجارة وصناعة الكويت في
المساهمة بدفع عجلة االقتصاد
الوطني.
وقـ ــد أش ـ ــاد ال ـم ـج ـلــس ب ــال ــدور
ال ـف ــاع ــل الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه مــؤسـســة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي بــدعــم
ب ــرام ــج الـ ـم ــرك ــز ،والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان لــه
بالغ األثــر فــي تمكين المركز من

تـنـفـيــذ بــرام ـجــه بــالـشـكــل األم ـثــل،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه فـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
أهدافه المرسومة له ،واستعرض
المجلس أوج ــه الـتـعــاون وآلـيــات
التنسيق بين ا لـمــر كــز ومؤسسة
ا لـكــو يــت للتقدم العلمي ،متمنيا
دوام ه ــذا ال ـت ـع ــاون الـمـثـمــر بين
الـ ـط ــرفـ ـي ــن ،والـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون لــه
ب ــال ــغ األث ـ ــر ف ــي ت ـقــديــم مـســاهـمــة
فاعلة لبناء ق ــدرات العاملين في

القطاعين الـخــاص والـعــام ،وبما
يعزز االقتصاد الوطني بشكل عام.
كما اطلع المجلس على التقرير
ال ــدوري لمبتعثي برنامج المنح
الدراسية للغرفة لعام .2017
يذكر أن مركز عبدالعزيز الصقر
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة والـ ـتـ ـط ــوي ــر هـ ــو مــركــز
غ ـيــر رب ـح ــي ت ــاب ــع ل ـغــرفــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت ،ويعنى بتقديم
برنامج التدريب والتأهيل النوعية
وذات الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة الـعــالـيــة
واالسـتـشــارات وإع ــداد الــدراســات
ذات العالقة.
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ،أش ـ ــار رئـيــس
مـجـلــس أم ـن ــاء ال ـم ــرك ــز ،عـبــدالـلــه
الحميضي ،إلــى أن غــرفــة تـجــارة
وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت ت ـت ـط ـلــع إل ــى
أن ت ـكــون لـلـبــرامــج ال ـتــي يقدمها
المركز مساهمة مباشرة في تعزيز
ال ـم ـهــارات األكــادي ـم ـيــة والمهنية
للعاملين بالدولة ،ســواء القطاع
ال ـخــاص أو الـحـكــومــي ،مــن خــال
اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي
تقدم في برامج التدريب وبرامج
الدراسات العليا ،وبما يسهم في
تـحـسـيــن بـيـئــة األعـ ـم ــال وتـعــزيــز
االقتصاد الوطني.

المبتعثون
تم اعتماد المقبولين في المنح الدراسية البالغ عددها  5منح
في الجامعات المعتمدة لعام  2018لمنح درجــة الماجستير في
تخصص إدارة األعمال ،وهما:
 -1دالل عبدالعزيز المكيمي
 -2زيد فهد الشمري
وتخصص القانون التجاري وهم:
 -3أوراد رياض الكاظمي
 -4يوسف أحمد العثمان
 -5حصة فؤاد العباسي

تصفية «الصناعية» تشعل تحفظات مساهميها

تأجيل «العمومية» غير العادية لعدم اكتمال النصاب
●

جراح الناصر

شهدت «العمومية» العادية لشركة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـمــال ـيــة
تـحــت التصفية تحفظات عـلــى بنود
ج ــدول األع ـم ــال مــن الـمـســاهـمـيــن ،في
حين تم تأجيل العمومية غير العادية
أس ـب ــوع ـي ــن لـ ـع ــدم اكـ ـتـ ـم ــال ال ـن ـص ــاب،
واع ـتــرض المساهمون خــال انعقاد
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة للسنة
الـمــالـيــة المنتهية فــي 2016 /12 /31
بـنـسـبــة ح ـضــور بـلـغــت  56ف ــي الـمـئــة
أمــس ،على عــدد مــن بنود العمومية،
ومنها تقرير المصفي عن السنة.
وقال مصفي الشركة حسين جوهر
إنه بناء على قــرارات الجمعية العامة
غير العادية المؤجلة فــي تــاريــخ /26
 ،2016 /6التي قــررت تصفية الشركة
التزاما بتطبيق أحكام القانون التي
ت ـح ـت ــم ع ـل ــى ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة غـيــر
العادية عند تجاوز الخسائر لنسبة
 75فــي المئة مــن رأس الـمــال ضــرورة
ً
النظر في مستقبل الشركة وتأسيسا
على التأشير بذلك رسميا في السجل
ال ـت ـجــاري ب ـتــاريــخ  2016 /7 /21فقد
دخلت الشركة في دور التصفية.

«أجوان» :انتخاب
عضو مستقل

قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة اج ـ ـ ـ ــوان
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة إن
الجمعية العمومية العادية
المؤجلة انتخبت عبدالله
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري عـ ـض ــو مـجـلــس
ادارة مستقال مكمال للدورة
الحالية للمجلس.

 5.150ماليين دينار
صفقة ذات طبيعة
خاصة على «سينما»
كشفت بــورصــة الكويت
عـ ــن إت ـ ـمـ ــام ت ـن ـف ـيــذ صـفـقــة
ذات طـبـيـعــة خ ــا ص ــة على
اسـ ـ ـه ـ ــم ش ـ ــرك ـ ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا
الكويتية الوطنية ،بكمية
أسهم بلغ عددها  5ماليين
سهم ،وبسعر  1.030دينار
للسهم ،حـيــث بلغت قيمة
الصفقة االجـمــالـيــة 5.150
ماليين دينار.

وأش ـ ــار جــوهــر ال ــى أن الـعـمــل على
تقييم أصول واستثمارات الشركة بناء
على نتائج أعمال تلك األصول عن عام
 2016والبيانات المتوافرة لكل أصل
خاصة إنه بعد دخول الشركة في دور
التصفية كان البد من استهالك اإلدارة
المالية الجديدة لوقت كاف لمراجعة
ودراسة بيانات أصول الشركة المالية،
حتى تتمكن من إعــدادهــا وتسليمها
لمراقبي الحسابات الذين لهم الحق
بأخذ الوقت الكافي لمراجعة وتدقيق
البيانات المالية للشركة قبل إصدارها.

نتائج الجرد
وع ــرض جــوهــر نتائج أعـمــال جرد
أص ــول الـشــركــة والـمــركــز الـمــالــي ،كما
في تاريخ التصفية ،مبينا أن الشركة
أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها
نتيجة لضخامة الـقــروض واألقساط
والـ ـف ــوائ ــد ال ـس ـن ــوي ــة ال ـم ـتــرت ـبــة عـلــى
الشركة داخــل وخــارج الكويت ،والتي
استحقت جميعها في نهاية عام 2015
ً
تـقــريـبــا ،مـمــا زاد الـخـطــر عـلــى أصــول
الشركة في ظل تهديد البنوك الدائنة
المستمر لتسييل هذه األصول بموجب

ع ـق ــد ال ـم ــدي ــون ـي ــة ال ـم ــذي ــل بــالـصـيـغــة
الـتـنـفـيــذيــة ،إضــافــة ال ــى واق ــع انـهـيــار
القيمة السوقية لعدد من استثمارات
الشركة فــي الـشــركــات الـمــدرجــة وغير
ال ـمــدرجــة ،وان ـخ ـفــاض قـيـمــة األص ــول
العقارية أيضا ،سواء داخل أو خارج
الكويت.
وأشــار الــى أن مــدة تصفية الشركة
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــددت ب ـس ـن ـت ـي ــن مـ ـ ــن خـ ــال
الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
ال ـم ـن ـع ـقــدة ف ــي ت ــاري ــخ 2016 /6 /26
قــد شــارفــت عـلــى االن ـت ـهــاء ،وتحقيقا
ل ــدور المصفي ع ــرض األس ـبــاب التي
ح ــال ــت دون ت ـص ـف ـيــة الـ ـش ــرك ــة خ ــال
هــذه الـفـتــرة ،ومنها عــدم االنـتـهــاء من
أعمال تصفية الصناديق االستثمارية
المدارة من قبل الشركة وعدم االنتهاء
من أعمال إغالق ونقل أصول العمالء
محافظ االستثمارية ،الى جانب عدم
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن أعـ ـم ــال ال ـت ـس ــوي ــات مــع
ب ـعــض ع ـمــاء ال ـت ـمــويــل الـمـقـتــرضـيــن
من قبل الشركة ،والتأخر في إجراء ات
ميزانيات الشركات التابعة المحلية
وت ـع ــدد اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـخــاصــة بحصر
االستثمارات االجنبية خارج الكويت
بــال ـكــامــل م ــن مـ ـش ــارك ــات وص ـنــاديــق

وعـ ـق ــارات ،إضــافــة ال ــى تعقيد وطــول
إج ـ ـ ــراءات تـسـيـيــل ب ـعــض الـصـنــاديــق
األجـنـبـيــة وتـعـقـيــد وط ــول اإلج ـ ــراءات
الخاصة ببقية االستثمارات األجنبية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـلـ ــك الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
مـ ـلـ ـكـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،وج ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ــع
ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات
ف ــي ب ـلــد االس ـت ـث ـمــار ،وأخـ ـي ــرا ان ـعــدام
قـيــم ع ــدد مــن االس ـت ـث ـمــارات المحلية
واإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،وأخ ـي ــرا كثرة
المشاكل القانونية والمالية الخاصة
باالستثمارات اإلقليمية للشركة من
مـثــل االس ـت ـث ـمــارات فــي مـصــر وعـمــان
والبحرين وقطر.
وأفــاد بــأن الوقائع المالية للشركة
تؤكد أن اتخاذ قــرار بتصفية الشركة
كان البد منه قانونا في ظل الخسائر
الـكـبـيــرة ال ـتــي تـعــرضــت لـهــا الـشــركــة،
وخ ــاص ــة أن ال ـب ـنــوك ال ــدائ ـن ــة رفـضــت
ا قـتــرا حــات التسوية للديون القائمة،
والـ ـت ــي كـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض س ــداده ــا
مــن تسييل األص ــول ،وعــدم استجابة
الـبـنــوك الــدائ ـنــة لــذلــك أوص ــل الشركة
ً
إلى مرحلة صعبة جــدا ،في ظل ثبات
قيم الــديــون يقابلها انخفاض شديد
بقيم األصول.

اقتصاد
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«المشاريع» توقع مذكرة تفاهم مع B. Wireless
ً
لتوفير خدمة اإلنترنت مجانا في ضاحية حصة المبارك
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع
الـ ـك ــوي ــت (الـ ـق ــابـ ـض ــة) تــوق ـيــع
مـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم مـ ــع ش ــرك ــة B.
 Wirelessت ـع ـم ــل ب ـمــو ج ـب ـهــا
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر خــدمــة
اإلن ـت ــرن ــت ب ـش ـكــل م ـجــانــي فــي
ضاحية حصة ا لـمـبــارك وذلــك
لمدة ثالث سنوات.
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ه ــي
الـ ـمـ ـط ـ ّـور ال ــرئ ـي ـس ــي لـضــاحـيــة
ح ـص ــة الـ ـمـ ـب ــارك الـ ـت ــي تـعـتـبــر
أول منطقة شــا مـلــة ومتنوعة
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات فـ ــي ال ـك ــوي ــت
يتم تطويرها من قبل القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،حـ ـي ــث تـ ـمـ ـت ــد ع ـلــى
م ـس ــا ح ــة ت ـص ــل إ ل ـ ــى 227066
م ـت ــرا مــرب ـعــا وذل ـ ــك ف ــي مــوقــع
فريد مطل على البحر وقريب
مــن ا لــو ســط التجاري والمالي
لمدينة الكويت.
وبهذه المناسبة ،قال المدير

«االتحاد للطيران»« :بوينغ
 787دريمالينر» إلى القاهرة
أعلنت «االتحاد للطيران» أنها تعتزم تشغيل طائرتها المتطورة
من الجيل التالي طراز بوينغ  9-787دريمالينر التي تسع نحو 299
ً
مقعدا لخدمة رحلتها رقم  EY654/EY653لفترة منتصف الصباح
ً
من أبوظبي إلى القاهرة اعتبارا من  28أكتوبر .2018
ً
وس ـ ــوف ت ـش ـغــل االتـ ـح ــاد ل ـل ـط ـيــران أرب ـ ــع رح ـ ــات ي ــوم ـي ــا إلــى
العاصمة المصرية ،وهو العدد األكبر من الرحالت التي تشغلها
ً
شركة طيران إماراتية إلى العاصمة المصرية ،بما يوفر مزيدا من
الـخـيــارات والمواعيد الـمـعــززة التي تناسب العمالء المسافرين
ً
مباشرة ألغراض العمل أو الترفيه بين المدينتين .كما توفر جداول
الرحالت المالئمة كذلك رحالت ربط سلسة للمسافرين تجاه الشرق
عبر أبوظبي إلى وجهات على امتداد شبكة االتحاد للطيران في
منطقة الخليج ،وشبه القارة الهندية ،وشمال وجنوب شرق آسيا
وأستراليا.
وبهذا الصدد ،أفاد محمد البلوكي ،النائب التنفيذي للرئيس
للشؤون التجارية باالتحاد للطيران ،بالقول« :بدأت االتحاد للطيران
ً
في تسيير الرحالت إلى القاهرة منذ عام  ،2004وتعد اليوم واحدة
من أكبر األســواق للسفر من نقطة إلى نقطة مباشرة على امتداد
شبكتنا العالمية .وساهم في تعزيز هذا النجاح العالقات التاريخية
المتجذرة والــروابــط االقـتـصــاديــة والثقافية الــراسـخــة بين دولــة
اإلمــارات ومصر ،إضافة إلى العدد الكبير من األشقاء المصريين
العاملين في دولة اإلمارات والذين يتجاوز عددهم  750الف فرد».
وأضــاف :خالل عام  ،2017نقلت االتحاد للطيران ما يقرب من
ً
نصف مليون ضيف عبر رحالتها المتعددة التي تسيرها يوميا
من وإلى القاهرة .ومن شأن تقديمنا للطائرة المتطورة طراز بوينغ
 787دريمالينر ،لخدمة رحلة الفترة الصباحية الرائجة على هذه
الــوجـهــة ،أن يقدم للضيوف تجربة مميزة مــع أحــدث االبـتـكــارات
والتقنيات والمقصورات الحائزة على الجوائز ،إلى جانب الضيافة
األصيلة التي نشتهر بها وإتاحة المزيد من الخيارات للضيوف
الكرام».
وفي أبريل  ،2018أعلنت االتحاد للطيران ومصر للطيران توسيع
شراكتهما بالرمز للرحالت من أبوظبي إلى القاهرة لتشمل العديد
من الوجهات االفريقية التي تخدمها الناقلة الوطنية المصرية
من مركزها التشغيلي في القاهرة ،بما في ذلك نجامينا في تشاد،
والـخــرطــوم فــي ال ـســودان ،وعنتيبي فــي أوغ ـنــدا ،ودار الـســام في
تنزانيا ،وشريطة الحصول على الموافقات الحكومية سوف تشمل
ً
رحالت المشاركة بالرمز كذلك كال من أبوجا وكانو في نيجيريا،
وأسمرة في أريتريا.

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـض ــاحـ ـي ــة ح ـصــة
المبارك توفيق الـجــراح :تقوم
رؤيتنا لضاحية حصة المبارك
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـن ـط ـقــة حــديـثــة
تجذب جيل الشباب من خالل
ال ـج ـمــع ب ـيــن ال ـتــرف ـيــه والـعـمــل
والتسوق ،الفتا الى ان وجود
بـنـيــة تـحـتـيــة تـضـمــن سـهــولــة
التواصل هو إحدى الخطوات
نـ ـح ــو ت ـح ـق ـي ــق هـ ـ ــذه ال ـ ــرؤي ـ ــة،
«ون ـحــن س ـعــداء بــالـشــراكــة مع
 B. Wirelessفــي ه ــذا الـمـجــال
فــي الــوقــت ال ــذي نـبــدأ تشكيل
ت ـجــربــة غ ـيــر مـسـبــوقــة وعــدنــا
بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــان وال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري ـ ـ ــن
المستقبليين للضاحية».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي B. Wireless
مشعل اإل بــرا هـيــم :يعد توقيع
ً
ً
ه ــذه ال ـمــذكــرة إنـ ـج ــازا جــديــدا
لـشــركــة  B. Wirelessفــي إطــار

مشعل اإلبراهيم

توفيق الجراح

مـســا عـيـهــا ا لـمـسـتـمــرة لتأمين
ت ــواص ــل س ــري ــع وم ــوث ــوق فــي
جميع أنحاء الكويت ،باإلضافة
إل ــى مـسـتــوى جــديــد مــن األداء
عالي السرعة بما يتوافق مع
التقدم المتسارع الذي يشهده

العالم ا لــر قـمــي ،ونحن سعداء
ج ـ ــدا ب ـش ــراك ـت ـن ــا م ــع ضــاح ـيــة
حصة المبارك ،والتي سنتمكن
عبرها من االستمرار في خدمة
عدد أكبر من العمالء من خالل
منتجاتنا الرائدة.

«طيران الجزيرة» تتسلم أول طائرة إيرباص
 A320neoتصل إلى الشرق األوسط
تسلمت شركة طيران الجزيرة
أول ط ــائ ــرة «إيـ ــربـ ــاص» م ــن ط ــراز
 A320neoتـ ـص ــل إ لـ ـ ـ ــى ا لـ ـش ــرق
األوسـ ــط ،لتضيف إل ــى أسطولها
هذه الطائرة الجديدة التي تستهلك
وقــودا أقــل ،وتــم تزويدها بمحرك
جديد.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران
ال ـج ــزي ــرة روه ـي ــت رام ــاش ــان ــدران:
«هــذه هي أول طائرة من ثالث من
طراز  A320neoستتسلمها طيران
ال ـجــزيــرة بـحـلــول مــايــو  ،2019إذ
سـتـقــوم ه ــذه ال ـط ــائ ــرات الـجــديــدة
ب ــدع ــم خ ـط ــط ال ـش ــرك ــة ب ـمــواص ـلــة
التوسع في شبكة الوجهات التي
تخدمها والتي تبعد عن الكويت
بما يقارب  5إلى  6ساعات».
وأضـ ـ ــاف رامـ ــاشـ ــانـ ــدران« :كـمــا
تـمـكـنـنــا ط ــائ ــرات  A320neoمن
تـخـفـيــض الـتـكــالـيــف الـنــاتـجــة عن
ت ـش ـغ ـيــل الـ ـط ــائ ــرة ،وذلـ ـ ــك بـفـضــل
التحديثات في التصميم التي تعزز

«زين» تحتفي بطلبة الثانوية العامة األوائل

أداء هذه الطائرة ذات الممر الواحد،
وتزيد نطاق الطيران الذي تخدمه».
وت ــم ت ــزوي ــد ط ــائ ــرة A320neo
بمحرك  CFM LEAP-1Aالجديد،
فـ ــي حـ ـي ــن أن ال ـت ـص ـم ـي ــم يـتـمـيــز
بأطراف األجنحة المعروفة باسم
 ،Sharkletsالـتــي تحقق وف ــورات
في حجم استهالك الوقود ،إضافة
إلـ ــى ال ـف ــوائ ــد األخ ـ ــرى لـلـتـصـمـيــم
التي تشمل سعة حمولة إضافية،

ون ـط ــاق ط ـي ــران أط ـ ــول ،وتـكــالـيــف
تشغيلية أقل ،وكذلك انخفاض في
ض ــوض ــاء ال ـم ـحــرك وف ــي مستوى
انـبـعــاثــات ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون
الـ ــذي ه ــو أق ــل م ــن مـعـيــار الـقـطــاع
الحالي.
وأقلعت أول رحلة لطائرة طيران
ال ـج ــزي ــرة  A320neoبــرح ـلــة رقــم
 J9 176مــن الـكــويــت إل ــى دب ــي في
الساعة  1:10ظهر أمس.

«هيرميس» تتصدر تصنيف
«»Extel 2018
لشركات الوساطة في األوراق المالية باألسواق المبتدئة

إيمان الروضان تتوسط الطلبة ُ
الم ّ
كرمين
اح ـت ـفــت ش ــرك ــة زيـ ــن بــالـطـلـبــة
المتفوقين األوائ ــل فــي الثانوية
الـ ـع ــام ــة ب ـم ـق ــره ــا ال ــرئ ـي ـس ــي فــي
ال ـش ــوي ــخ ،خ ــال ال ـح ـفــل ال ـخــاص
الذي أقامته على شرفهم وأولياء
أمـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــم ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي في شركة زين الكويت
إيمان الروضان.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،انها تحرص في نهاية
كل عام دراسي على تكريم الطلبة
المتفوقين فــي ا لـثــا نــو يــة العامة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت وع ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـط ـل ـب ــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن،
لـ ـمـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم ف ـ ــرح ـ ــة الـ ـتـ ـف ــوق
وتسليط الضوء على إنجازاتهم
وسط تواجد عائالتهم.
وخالل الكلمة التي ألقتها خالل
الحفل ،قالت الرئيسة التنفيذية
لــزيــن ال ـكــويــت إي ـم ــان ال ــروض ــان:

«نـحـتـفــل ال ـيــوم بـجـيــل جــديــد من
أبنائنا وبناتنا المتفوقين األوائل
لمرحلة الثانوية ،وأولياء أمورهم
ال ـ ـكـ ــرام ف ــي ع ــال ــم زيـ ــن ال ـج ـم ـيــل،
وأهنئكم بما حققتموه من إنجاز
وت ـ ـفـ ــوق ،ونـ ـح ــن ف ـ ـخـ ــورون ج ــدا
بشبابنا وشاباتنا المتفوقين».
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـ ــروضـ ـ ــان« :ن ـحــن
ندرك في زين مدى أهمية التعليم
ف ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق تـ ـنـ ـمـ ـي ــة وت ـ ـطـ ــور
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،وي ــأت ــي حــرص ـنــا
ع ـلــى ت ـكــريــم الـمـتـفــوقـيــن تــأكـيــدا
ألهـمـيــة الـعـلــم والـتـعـلـيــم ،ودعـمــا
منا للشباب للنهوض بحضارتنا
كمسلمين و ك ـع ــرب ،فحضارتنا
ك ــان ــت م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى ت ـقــدم ـنــا فــي
مجاالت العلم والثقافة».
وت ــاب ـع ــت« :أود أن أذك ــرك ــم أن
هذه هي أولى خطواتكم في طريق
رحـلــة النجاح واإلن ـجــاز الـتــي ما

زالت مستمرة ،فهي رحلة طويلة
مليئة بــا لـتـحــد يــات ،والمستقبل
أمامكم ،وأدعوكم إلى الصدق مع
الله ومع أنفسكم ،والمثابرة على
مواجهة تحديات الحياة ،وخاصة
أنكم بــإذن الله ستدخلون قريبا
الـحـيــاة الـجــامـعـيــة ،وم ــن بعدها
سوق العمل والمسؤوليات».
واردفت« :أنتم المستقبل الذي
ً
سيكون مشرقا بإذن الله ،فثقتنا
بـكــم غـيــر م ـح ــدودة ،وبحماسكم
وش ـغ ـف ـك ــم ل ـل ـت ـف ــوق س ـت ـك ــون ــون
قادرين على تقديم أنفسكم كأبناء
ج ـي ــل ج ــدي ــد ي ـح ـم ــل م ـع ــه األمـ ــل
والتفاؤل لهذا الوطن ،وتجسدوا
طموحاتكم على أرض الواقع».
وأك ـ ـ ـ ــدت «زي ـ ـ ـ ــن» أن ـ ـهـ ــا ت ـك ــرس
الـمــزيــد مــن الـجـهــود والـمـبــادرات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــزز تـ ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـي ــة
التعليمية بــا لــدو لــة و ف ــي جميع

الـمـجــاالت ،حيث لــن تدخر جهدا
ل ـت ـس ـخ ـيــر إمـ ـك ــان ــاتـ ـه ــا الـ ـم ــادي ــة
وال ـب ـشــريــة لـتـعــزيــز ال ــرواب ــط مع
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ــي
تـ ـعـ ـن ــى ب ــالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وت ـ ـطـ ــويـ ــره،
ســواء المؤسسات التعليمية أو
األندية الطالبية ،إلى جانب دعم
المشاريع والمبادرات التي تسهم
بشكل فعال في مجاالت التنمية
البشرية بشكل عام.
الجدير بالذكر أن «زين» تعتبر
من الشركات الرائدة في دعم قطاع
التعليم والشباب بالكويت ،حيث
تـتـنــاغــم أنـشـطـتـهــا وم ـبــادرات ـهــا
مع أولويات برنامج المسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة واالسـ ـت ــدام ــة ال ــذي
ت ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــاه ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـش ــاري ــع
ومبادرات عديدة ،وبالتعاون مع
مختلف ا لـمــؤ سـســات التعليمية
في الدولة.

تقدمت المجموعة
ال ـم ــال ـي ــة ه ـيــرم ـيــس
ل ـ ـت ـ ـح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز
األول على تصنيف
« Extel Survey
 »2018لـشــركــات الــوســاطــة فــي األوراق
المالية باألسواق المبتدئة حول العالم ،متقدمة من المركز التاسع
خالل العام الماضي .ويأتي هذا اإلنجاز غير المسبوق في أقل
من عامين منذ أن أطلقت الشركة خطة التوسعات االستراتيجية
خ ــارج منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا ،وخــاصــة في
األسواق الناشئة والمبتدئة حول العالم.
ويــأتــي هــذا الترتيب المتفوق بعد م ــرور فـتــرة وجـيــزة على
فوز المجموعة المالية هيرميس بجائزة المؤسسة اإلعالمية
« »Financial Mailألف ـضــل شــركــة ب ـحــوث فــي أسـ ــواق إفريقيا
بــاسـتـثـنــاء ج ـنــوب افــريـقـيــا خ ــال ع ــام  ،2018تــأك ـيــدا للمكانة
التنافسية الرائدة التي تنفرد بها الشركة على الساحة اإلفريقية.
وفي هذا السياق ،قال علي خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع
األس ـ ــواق الـمـبـتــدئــة بــالـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة هـيــرمـيــس فــي لـنــدن،
ان احتالل مرتبة الـصــدارة في استطالع « »Extel 2018والفوز
بجائزة أفضل شركة بحوث في أسواق افريقيا باستثناء جنوب
افريقيا من المؤسسة اإلعالمية « »Financial Mailيؤكد على
المقومات التنافسية التي ينفرد بها قطاع البحوث بالشركة،
ومن بينها سرعة االستجابة والتحرك لتلبية الطلب المتزايد
عـلــى األف ـكــار الـجــديــدة واسـتــراتـيـجـيــات االسـتـثـمــار االبـتـكــاريــة
وســط التحوالت الجذرية التي تطرأ دون توقف على المشهد
االقتصادي بالمنطقة.
ومن جانبه ،صرح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك
لقطاع بنك االستثمار بالمجموعة المالية هيرميس ،أن اإلشادة
الدولية تعكس اإلمكانات الهائلة لفريق البحوث بالمجموعة،
فضال عــن كونها خـطــوة أخ ــرى فــي مسيرة تـحــول الشركة إلى
أحد أبرز الالعبين باألسواق المبتدئة .وأضاف عبيد أن الشركة
تــواصــل دراس ــة وتقييم الـفــرص الـجــذابــة للتوسع فــي األســواق
الناشئة والمبتدئة التي تحظى بمقومات نمو واعدة مع التركيز
على تلبية احتياجات عمالئها وتقديم باقة متكاملة من الخدمات
الفائقة الجودة في جميع األسواق التي تعمل بها.

«بوبيان» يحتفل مع عمالء «الغالي» بالقرقيعان في األفنيوز
احـتـفــل بـنــك بــوبـيــان مــع االط ـف ــال عمالء
حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـغـ ــالـ ــي وابـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـب ـن ــك
بالقرقيعان الذي يعد من العادات الكويتية
االصيلة التي تعبر عن احتفالية الكويتيين
بــالـشـهــر الـفـضـيــل ال ــذي يـحـمــل الـكـثـيــر من
معاني التواصل الجميل بين الناس.
وت ــم االح ـت ـفــال ف ــي مـجـمــع االف ـن ـيــوز من
خــال الجناح الـخــاص الــذي يمثل البيوت
الكويتية التراثية القديمة حيث تم تصميمه
م ــن الـ ــداخـ ــل ع ـل ــى ش ـك ــل م ـت ــاه ــة يـسـتـطـيــع
األطفال دخولها والمرور من خاللها للبحث
والحصول على القرقيعان.
كما تضمنت الفعالية برنامجا خاصا
والعديد من المفاجآت لألطفال باإلضافة الى
تخصيص ركن خاص بتصوير األطفال مع
أزياء وديكورات تراثية خاصة بالقرقيعان.
وتفاعل جميع زوار االفـنـيــوز س ــواء من
عـمــاء البنك او غيرهم مــع االحـتـفــال الــذي
ادخل البهجة والسرور في قلوب االطفال.

جانب من فعاليات القرقيعان باألفنيوز

إنفستكورب يحصد  4جوائز
من «إيميا فاينانس»
أع ـل ــن ب ـنــك إن ـف ـس ـت ـكــورب،
ف ـ ــوزه ب ــأرب ــع ج ــوائ ــز خ ــال
حـفــل تــوزيــع جــوائــز «إيميا
فـ ـ ــاي ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــس» لـ ـ ــإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
المصرفية في منطقة أوروبا
وال ـشــرق األوس ــط وإفريقيا
الـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي لـ ـن ــدن ،مـمــا
يــؤكــد قــدرتــه عـلــى مــواصـلــة
ت ـقــديــم ع ــائ ــدات ك ـب ـيــرة إلــى
قاعدة مستثمريه العريضة
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،مـ ـ ــن خـ ــال
محفظة منتجاته المتنامية.
وتم ترشيح إنفستكورب
لـلـفــوز بـهــذه الـجــوائــز ،التي
تحتفي بأفضل المؤسسات
والـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي وال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي فــي
الـمـنـطـقــة ،مــن مـجـمــوعــة من

المؤسسات المالية وغيرها
من المشاركين الفاعلين في
أس ـ ـ ــواق رأس الـ ـم ــال ضـمــن
م ـن ـط ـق ــة أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـشـ ــرق
األوسط وإفريقيا.
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ق ــال الـمــوجــز االق ـت ـصــادي الـصــادر
عــن بـنــك الـكــويــت الــوط ـنــي ،إن قطاع
ً
العقار شهد ارتفاعا خالل الربع األول
ً
بــدعــم م ــن ارت ـف ــاع الـمـبـيـعــات محليا
ّ
بشكل كبير في شهر مارس .إذ شكلت
مبيعات شهر مارس  45في المئة من
المبيعات المسجلة في الربع األول من
عام  2018البالغة  767مليون دينار.
ووفــق الموجز ،جاء هذا التحسن،
الذي ظهر في أواخر الربع ،بدعم من
ارتفاع متوسط قيمة صفقات العقار
االسـتـثـمــاري ،إضــافــة إلــى ارتـفــاع في
عدد الصفقات الذي جاء نتيجة عوامل
مؤقتة وسرعة وتيرة المبيعات قبل
التباطؤ الذي يتزامن عادة مع موسم
فصل الصيف وشهر رمضان.
في التفاصيل ،ارتفعت المبيعات
فــي شهر م ــارس بــواقــع  38فــي المئة
ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي و 87ف ــي الـمـئــة
على أساس شهري ،لتصل بذلك ألعلى
مستوياتها مـنــذ شـهــر ديسمبر من
عام .2014
وبـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ــة م ـب ـي ـع ــات ال ـع ـق ــار

السكني  298مليون دينار في الربع
األول م ـتــراج ـعــة  10ف ــي ال ـم ـئــة على
أساس سنوي ،في المقابل ،ارتفع عدد
صفقات القطاع  12.5في المئة على
أساس سنوي ليصل إلى  928صفقة.
ويعزى هــذا التحسن إلــى التدني
الذي شهدته أسعار العقار السكني،
ً
الذي ّ
يرجح أن يكون ناتجا عن ارتفاع
أسعار الفائدة على المدى القريب إلى
المتوسط.
في الوقت نفسه ،شهد قطاع العقار
االس ـت ـث ـمــاري ق ــوة فــي مـبـيـعــاتــه إثــر
زي ــادة صفقات المباني ذات القيمة
الـمــرتـفـعــة .إذ ارت ـف ــع إج ـمــالــي قيمة
المبيعات في هذا القطاع  97في المئة
على أساس سنوي خالل الربع األول
م ــن  2018لـيـصــل إل ــى  357مـلـيــون
دينار ،نتيجة ارتفاع الصفقات  11في
المئة على أساس سنوي وبدعم من
الزيادة الضخمة في متوسط حجم
الصفقة ( 85فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
سنوي) التي تعكس بــدورهــا زيــادة
عدد مبيعات المباني.

 ...وينظم ورش عمل وأنشطة ترفيهية
ألطفال مستشفاه التخصصي

فريق البنك الوطني مع األطفال
نظم بنك الكويت الوطني مجموعة من النشاطات
الـتــرفـيـهـيــة وورش الـعـمــل الـفـنـيــة ألط ـفــال مستشفاه
التخصصي ،في إطار برنامجه الخاص بالمستشفى
ووحدة العالج بالخاليا الجذعية الجديدة.
وتضمنت هــذه ال ــورش والـنـشــاطــات ،الـتــي أقيمت
فــي مــايــو ،زيــارة مــن «أسـنــان تــاور» تخللها إرشــادات
صحية حول كيفية تنظيف األسنان بطريقة ترفيهية
ومبسطة لألطفال ،كما نظم البنك خالل مايو ورشة
ترفيهية لصناعة «ساليم» ،إحدى الوسائل الترفيهية
المحببة ل ــدى األط ـفــال والـمـحـضــرة بطريقة صحية
تراعي وضعهم الصحي ،إضافة إلــى ورشــة تفاعلية
أخرى تخللها صناعة الدمى الخشبية بطريقة التركيب
المنهجي ،والتي تتحدى الذكاء الكامن لدى األطفال
بالتعاون مع أكاديمية مايكرز التابعة لمعرض الصناع
«ميكر فير».
وقالت مسؤولة العالقات العامة في بنك الكويت
الوطني جوان العبدالجليل «إن فعاليات األطفال لشهر
مــايــو تخللتها نـشــاطــات تــوعــويــة وتـحــديــات فكرية،
وتعد قفزة نوعية في مضمون أنشطتنا المتواصلة
للمستشفى ،فنحن نحرص على توفير بيئة سليمة
لألطفال ليكون بإمكانهم تحمل عبء العالج بسعادة

وف ـ ــرح ،وبــال ـف ـعــل نـجـحــت ه ــذه األن ـش ـط ــة ف ــي تحقق
أهدافها ،حيث نفخر بالنتائج التي نراها على وجوه
أطفالنا الذين أصبحوا ينتظروننا أسبوعيا من أجل
حدث جديد».
وأضافت العبدالجليل أن البنك الوطني لديه برنامج
متكامل ألطفال المستشفى ،تم تصميمه وفق معايير
تضمن توفير أفضل رعاية لألطفال وذويهم كما أنها
ً
تركز أيضا على دمج الفريق الطبي والمعالج في هذه
النشاطات للتعبير عن روح العائلة الواحدة ،وتعكس
ه ــذه الـمـعــايـيــر الـقـيــم وال ـقــواعــد الـتــي يطبقها البنك
بصفته مؤسسة مالية رائدة.
و يـقــدم البنك ضمن بــر نــا مــج الفعاليات مجموعة
نشاطات مختلفة على مــدار العام تتضمن مشاهدة
أفالمهم المفضلة فــي صالة عــرض مخصصة وركــن
قراءة ومطالعة ،حيث وفر البنك المستلزمات كافة التي
يتطلبها هذا البرنامج من كتب وصالة عرض وأدوات
ترفيه ومقاعد ووسائل دعم ،بما يلبي تطلعات األطفال
ويدفعهم لالستمتاع بهذه النشاطات على اختالفها.

أسعار صرف العمالت العالمية

وج ــاء ت مبيعات هــذا القطاع في
الصدارة ،إذ شكلت  47في المئة من
إجمالي قيمة المبيعات خالل الربع
األول ،مـتـفــوقــة بــذلــك عـلــى مبيعات
قـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــار ال ـس ـك ـن ــي ع ـل ــى غـيــر
العادة.
أما بالنسبة لقطاع العقار التجاري
فبلغت مبيعاته  112مليون دينار في
الربع األول ،مرتفعة بذلك بواقع 45
في المئة على أساس سنوي نتيجة
زيــادة عدد الصفقات بنسبة  8.4في
المئة على أساس سنوي وزيادة في
متوسط حجم الصفقة على أ ســاس
ربع سنوي.
ويبدو أن تسارع نشاط الصفقات
في جميع القطاعات الثانوية مصدره
ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـج ــدي ــدة وال ـن ــاش ـئ ــة .إذ
سجلت منطقة سعد العبدالله أكبر
عدد من الصفقات ،إذ تم تسجيل 95
صفقة بقيمة  73مليون ديـنــار .كما
احتلت المنطقة ال ـصــدارة مــن حيث
مبيعات العقار السكني والتجاري.
أما العقار االستثماري ،فتركز نشاطه

ً
فــي منطقة صـبــاح ال ـســالــم ،مسجال
 17صفقة بلغت قيمتها  19.1مليون
ّ
وسجل العقار السكني صفقة
دينار.
واحدة ضخمة في منطقة الفنيطيس
ألرض سكنية مساحتها  5300متر
مربع بلغت قيمتها  9ماليين دينار،
بينما كانت أعلى صفقة استثمارية
لـمـبـنــى ف ــي مـنـطـقــة سـعــد الـعـبــدالـلــه
مساحته  10000متر مربع بقيمة 20
مليون دينار.

تباطؤ أسعار المنازل واألراضي
ّ
سجل مؤشر بنك الكويت الوطني
ألسعار المنازل واألراضــي السكنية
ً
ً
تراجعا طفيفا في الربع األول من عام
 2018بواقع  3.4و 8.8في المئة على
أس ــاس سـنــوي وذل ــك عـلــى الـتــوالــي،
ليستأنفا وتيرتهما الضعيفة منذ
ً
هدوءا إلى ّ
حد
عام  2016التي شهدت
ما في العام الماضي.
وم ــن الـمـحـتـمــل أن ضـعــف وتـيــرة
األس ـع ــار ه ــذه ق ــد جـ ــاءت إث ــر زي ــادة

ً
تــزام ـنــا مــع األجـ ــواء اإليـمــانـيــة
التي يعيشها الجميع في العشرة
األواخر من شهر رمضان الفضيل،
ً
وانطالقا من حرصه على تعزيز
التواصل مع فئات المجتمع كافة،
وزع ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي
«هدية التجاري الرمضانية» على
مـ ــرتـ ــادي ال ـم ـس ــاج ــد ب ـع ــد ص ــاة
الجمعة ،وذلك للسنة الثالثة على
التوالي.
ً
وجاءت هذه المبادرة انسجاما
مع األجواء العطرة الخاصة التي
يشهدها شـهــر رمـضــان الفضيل
والمليئة بالروحانية والنفحات
اإليمانية .
وف ــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت مـســاعــدة
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام -إدارة اإلع ـ ــان
والعالقات العامة في البنك أماني
الورع« :عادة ما يكتسب البرنامج
االجتماعي والخيري واإلنساني
للشهر الفضيل المزيد من الزخم
مع بداية الشهر ويتبدل الحال مع
نهاية الشهر ،ولكن في «التجاري»
ً
كان األمر مختلفا ،إذ إن البرنامج
االج ـت ـمــاعــي لـلـبـنــك خ ــال الشهر

الفضيل اتسم بالتنوع والعديد
من الفعاليات الخيرية واإلنسانية،
التي غطت أيام الشهر كله».
وأكـ ــدت الـ ــورع أن الـبـنــك سبق
أن أعلن فعاليات خاصة بالعشر
األواخر من الشهر الفضيل ومنها
توزيع الهدايا على المصلين بعد
صالة الجمعة.
وأش ـ ــارت أمــانــي إل ــى أن فــريــق
العالقات العامة بالبنك وبمشاركة
ع ــدد مــن الموظفين المتطوعين
وزع هــديــة الـتـجــاري الرمضانية
ع ـل ــى ال ـم ـص ـل ـيــن ل ـل ـس ـنــة ال ـثــال ـثــة
على التوالي ،الفتة إلى أن الهدية
ً
الرمضانية تضم عددا من الهدايا،
التي يحتاجها المصلي هذه األيام
وه ــي ع ـب ــارة ع ــن ع ـطــر مــرشــوش
وسجادة صالة وكتيب أدعيه.
وأشارت إلى أن البنك التجاري
ك ــان ومـ ــازال يــولــي أهـمـيــة كبيرة
لدعم ومشاركة أطياف المجتمع
كـ ــافـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق روح
الـ ـتـ ـك ــاف ــل وي ـ ــدع ـ ــم ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية الشاملة.

جانب من توزيع الهدايا

«بيتك» يقيم حفل قرقيعان ألطفال مستشفى الجهراء
ف ــي اط ـ ــار بــرنــام ـجــه ال ـح ــاف ــل في
رم ـضــان «ت ــواص ــل بــالـخـيــر فــي شهر
الخير  ،»4وانـطــاقــا مــن المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وم ـس ــاه ـم ــة ف ــي رس ــم
ال ـب ـس ـمــة ع ـلــى وج ــوه ـه ــم ،ن ـظــم بيت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي «بـ ـيـ ـت ــك» حـفــل
قــرقـيـعــان لــأط ـفــال نـ ــزالء مستشفى
الجهراء.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات
الـتــرفـيـهـيــة والـمـســابـقــات المتنوعة
وتوزيع هدايا القرقيعان على االطفال.
وس ــاهـ ـم ــت مـ ـش ــارك ــة «بـ ـيـ ـت ــك» فــي
حـفــل الـقــرقـيـعــان فــي إدخ ــال البهجة
وال ـس ــرور فــي نـفــوس االط ـف ــال ،فيما
نالت استحسانا واشــادة من الكادر
الطبي واالداري في المستشفى حيث
ثمنوا م ـبــادرات «بيتك» االجتماعية
التي تعكس مدى التزامه بالمسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ومـ ـش ــارك ــة الـمـجـتـمــع
ف ــي مـخـتـلــف ال ـف ـعــال ـيــات واالن ـش ـطــة
المجتمعية.

وتـ ـمـ ـت ــد م ـ ـشـ ــاركـ ــات «بـ ـيـ ـت ــك» فــي
فعاليات القرقيعان لتشمل أماكن
مختلفة بما فيها الديسكفري مول
وجـمـعـيــة م ـتــازمــة ال ـ ــداون ومعهد
دس ـمــان للسكري وغـيــرهــا .ويحفل
بــرنــامــج «ب ـي ـتــك» ف ــي شـهــر رمـضــان
بــالـكـثـيــر مــن االن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــؤك ـ ــد ري ـ ـ ــادت ـ ـ ــه فـ ـ ــي ت ـح ـمــل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،حـيــث
يشمل انشطة ومساهمات إنسانية
واج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة ،وم ـ ـبـ ــادرات
ت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــا يـ ــوم ـ ـيـ ــا مــع
الجمهور ،تأكيدا على حرص البنك
على االل ـتــزام برسالته االجتماعية
واالن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ـم ــا يـ ــرسـ ــخ م ـف ـهــوم
المسؤولية االجتماعية ،ويهدف الى
دعم كافة مبادرات العمل التطوعي
واالن ـ ـسـ ــانـ ــي ،ان ـس ـج ــام ــا مـ ــع ال ـق ـيــم
االجتماعية وتعزيزا الهداف التنمية
المستدامة.

أع ـلــن ب ـنــك ب ــرق ــان أس ـمــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
ق ــدر ه ــا  5000د .ك .و ك ــان
الـحــظ فــي هــذه السحوبات
من نصيب:
عبداللطيف محمد ناصر
ال ـح ـمــد ،وبـ ــدر ع ـص ــام بــدر
العيسى ،ومريم حسن أحمد
المدهون ،وسارة محمد عبدالله
علي وعالية محمد عبدالله علي،
وحسين علي انيس االسعد.
وبــاإلضــافــة للسحب اليومي،
ي ــوف ــر ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان س ـح ـبــا رب ــع
سـنــوي لـحـســاب «ي ــوم ــي» للفوز
بـجــائــزة نـقــديــة بقيمة  125ألــف
دينار .وللتأهل للسحوبات ربع
ال ـس ـنــويــة يـتـعـيــن ع ـلــى الـعـمــاء

أال يـقــل رص ـيــدهــم ع ـ ــن 500د .ك
لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د .ك تمثل
فــرصــة واح ــدة لــدخــول السحب،
وإذا ك ــان رص ـيــد ال ـح ـســاب 500
ديـنــار ومــا ف ــوق ،يـكــون صاحب
الحساب مؤهال للدخول في كل
م ــن ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة ورب ــع
السنوية.

«المصارف» يعلن عطلة عيد الفطر

أسعار المعادن الثمينة والنفط

العقار في  2018و 2019لن يخلو من
المخاطر ،فبالرغم من قوة أداء القطاع
في الربع األول ،فإن المبيعات
ً
التزال عند مستويات أدنى نسبيا
مــن تلك الـتــي حققتها فــي السنوات
الماضية.
ّ
وال ت ــزال تــوقـعــاتـنــا مـتـحــفـظــة ،إذ
ن ـتــوقــع أن تـسـتـمــر وف ـ ــرة الـمـســاكــن
ال ـم ـ ّ
ـؤج ــرة ،مـمــا سيقلل مــن احـتـمــال
زيـ ـ ــادة األس ـ ـعـ ــار .ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن
نرى المزيد من تحركات رفع أسعار
ال ـف ــائ ــدة األس ــاس ـي ــة ف ــي ع ــام ،2018
مـمــا قــد ي ــؤدي إل ــى تضييق الطلب
واستمرار ضعف األسعار.

«التجاري» يوزع الهدايا الرمضانية على المصلين

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أسعار صرف العمالت العربية

وف ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاكـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق مــن
المناطق الجديدة.
وشـ ـه ــد م ــؤش ــر أس ـ ـعـ ــار ال ـم ـبــانــي
ً
االستثمارية ثباتا على أساس سنوي
في مــارس  2018لكنه ارتفع  0.7في
الـمـئــة عـلــى أسـ ــاس رب ــع س ـنــوي في
الربع األول من عام .2018
في المقابل ،تراجعت أسعار الشقق
االستثمارية بواقع  9.8في المئة على
أس ــاس سـنــوي وب ــواق ــع  8فــي المئة
شهري في مارس.
على
أساس ّ
وقد ّ
يفسر تدني األسعار في العقار
االستثماري باالرتفاع الكبير الذي
ش ـه ــده سـ ــوق ال ـع ـق ــار ف ــي ال ـس ـنــوات
التي سبقت عام  2016وضعف الطلب
مــن الــوافــديــن ،مـمــا أدى إل ــى ارتـفــاع
في معدل الشقق الشاغرة ،إذ يشير
ات ـح ــاد الـعـقــاريـيــن ف ــي ال ـكــويــت إلــى
ارتفاع معدالت الشواغر السكنية ،كما
ً
يتوقع المزيد من االرتفاع تزامنا مع
وفرة المساكن المستقبلية وانخفاض
عدد الوافدين.
وت ـش ـيــر ال ـتــوق ـعــات إل ــى أن ســوق

اقتصاد

صرح اتحاد مصارف الكويت بشأن عطلة عيد الفطر السعيدً ،
بناء
على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي ،أن «البنوك ستعطل
أعمالها أيــام الجمعة والسبت واألحــد واالثنين الموافقين ( 15و16
و 17و )2018/6/18على التوالي ،حيث تعتبر أيام عطلة رسمية ،سواء
كان العيد الجمعة أو السبت ،على أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة
ً
اعتبارا من الثالثاء  19يونيو .»2018
وبمناسبة حـلــول عيد الفطر السعيد ،يسر اتـحــاد الـمـصــارف أن
يتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،وولــي عهده األمين سمو الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،وشعب
الكويت وجميع عمالء البنوك الـكــرام ،سائلين الله العلي القدير أن
يحفظ الكويت وشعبها ،وأن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى األمة
العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

فريق «بيتك» مع االطفال
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األسواق األميركية تحقق مكاسب أسبوعية ...والبيانات االقتصادية ما زالت قوية ومشجعة
في هذا الوقت ما تزال البيانات
االقتصادية األميركية قوية
ومشجعة ،ولكن ّقد يكون
هناك بعض التقلبات في
المستقبل نتيجة المناقشات
حول رفع أسعار الفائدة ،أو
االضطرابات السياسية الناجمة
عن العالقات بين الواليات
المتحدة وكوريا الشمالية
في ظل اقتراب موعد القمة
التاريخية بين الرئيس األميركي
والزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون أو نتائج أعمال قمة
مجموعة الدول السبع الصناعية
الكبرى.

ح ـ ـق ـ ـق ـ ــت أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
األميركية مكاسب خالل األسبوع
الماضي على الرغم من استمرار
حــالــة الـتــوتــر الـتـجــاري العالمي
وه ـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـط ــرت
عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات قـ ـم ــة م ـج ـمــوعــة
الـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـس ـبــع الـتــي
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا كـ ـن ــدا وان ـط ـل ـق ــت
أعمالها الجمعة الماضي.
وح ـس ــب ال ـت ـقــريــر األس ـبــوعــي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن شـ ــركـ ــة رس ــام ـي ــل
لــاسـتـثـمــار ،حـقــق مــؤشــر "S&P
 "500مكاسب بنسبة  ٪1.38خالل
األسبوع الماضي على الرغم من
ح ــال ــة عـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ال ـت ــي تـســود
الــوضــع الـتـجــاري الـعــالـمــي على
خلفية ا لــر ســوم الجمركية التي
تواصل إدارة الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب اإلعـ ـ ـ ــان عـنـهــا
واإلص ــرار عليها .في هــذا الوقت
م ــا تـ ــزال ال ـب ـيــانــات االق ـت ـصــاديــة
األميركية قوية ومشجعة ،ولكن
ّ
قــد يـكــون هـنــاك بعض التقلبات
في المستقبل نتيجة المناقشات
ح ـ ــول رف ـ ــع أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،أو
االضطرابات السياسية الناجمة
ع ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وكوريا الشمالية في ظل
اقتراب موعد القمة التاريخية بين
الرئيس األميركي والزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون أو نتائج
أعمال قمة مجموعة الدول السبع
الصناعية الكبرى .وعلى سبيل
المثال فقد رفض الرئيس ترامب
ً
مؤخرا تخفيف حدة مواقفه بشأن
التعريفات والــرســوم الجمركية
خ ــال م ـحــادثــاتــه ال ـت ـجــاريــة مع
حلفائه من دول مجموعة السبع
خ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت فــي

الذهب يستقر قبل اجتماعات مهمة
لبنوك مركزية وقمة ترامب وكيم
استقر الذهب امس مع ترقب مستثمرين اجتماعات مهمة لبنوك
مركزية بخصوص السياسة النقدية والقمة المرتقبة بين الواليات
المتحدة وكوريا الشمالية هذا األسبوع لالسترشاد بها في تحديد
اتجاه السوق.
واسـتـقــر الــذهــب فــي الـتـعــامــات الـفــوريــة عند  1297.75دوالرا
لألوقية (األونصة) بحلول الساعة  0719بتوقيت غرينتش بينما
نزل الذهب في العقود األميركية اآلجلة تسليم أغسطس  0.1في
المئة إلى  1301.60دوالر لألوقية.
ونزل مؤشر الــدوالر ،الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل
سلة من ست عمالت رئيسية ،بنسبة  0.2في المئة إلى .93.381
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة االتحادية في مجلس
االحتياطي االتـحــادي (البنك المركزي األمـيــركــي) الـيــوم الثالثاء
اجتماعا يستمر يومين حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.
كما يعقد كــل مــن البنك الـمــركــزي األوروب ــي وبـنــك الـيــابــان أيضا
اجتماعا بخصوص السياسة النقدية األسبوع الجاري.
وتتابع األسواق عن كثب القمة التاريخية بين الرئيس األميركي
دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة
اليوم.
وبالسنبة للمعادن النفيسة األخرى ،ارتفعت الفضة  0.6في المئة
إلى  16.83دوالرا لألوقية بعد ان سجل أعلى مستوى في سبعة
أسابيع عن د  16.93دوالرا في وقت سابق من الجلسة.
ونزل البالديوم  0.2في المئة إلى  1012.75دوالرا لألوقية ،بينما
ارتفع البالتين  0.7في المئة إلى  907.90دوالرات لألوقية بعدما
سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في أسبوع عند
 910.50دوالرات لألوقية.

ك ـي ـب ـيــك خـ ــال ن ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع.
وي ـب ـقــى أن ن ــرى ك ـيــف ستتطور
الـمـفــاوضــات ،ولـكــن أي عمليات
ب ـي ــع م ـك ـث ـفــة ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل قــد
تشهدها األسواق المالية نتيجة
الـتـطــورات السياسية الرئيسية
قــد تـكــون بمثابة فــرص شرائية
بالنسبة للبعض.
أما على صعيد أرباح الشركات
وبعد االنتهاء من النتائج المالية
الخاصة بالربع األول مــن العام
فــإنــه ب ــاإلم ـك ــان ال ـق ــول ان أرب ــاح
ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـيــة ف ــي الــربــع
األول مــن عــام  2018كــانــت قوية
إلى ٍّ
حد ما ،حيث تجاوزت إيرادات
 ٪76من الشركات المنضوية في
مؤشر  S&P 500التوقعات بينما
جـ ــاء ت أربـ ــاح  ٪78م ــن شــركــات
ال ـمــؤشــر أف ـضــل م ــن ال ـت ـقــديــرات.
وﻣن ا لـ ـمـ ـت ــوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر ه ــذا
اﻻتـجــاه فــي أداء الـشــركــات خالل
اﻟربع الثاني اﻟحالي من العام في
ظل استمرار قوة كل من النشاط
االقتصادي واإلنفاق االستهالكي.
وعلى صعيد اإلنفاق االستهالكي
فال بد من اإلشارة إلى أن البيانات
االقـتـصــاديــة الـتــي تــم نشرها قد
أظهرت نمو قيمة الثروة الصافية
لــأســر األمـيــركـيــة بنسبة ٪4.2
في الربع األول من العام الحالي
لتصل إلــى  101تــريـلـيــون دوالر
أمـ ـي ــرك ــي ،وه ـ ــو أعـ ـل ــى م ـس ـتــوى
تاريخي (أعلى من الرقم القياسي
ال ـس ــاب ــق ال ـب ــال ــغ  99.7تــريـلـيــون
دوالر أميركي).
وف ـ ـ ّـي أبـ ـ ــرز أخ ـ ـبـ ــار ال ـش ــرك ــات
الـتــي أث ــرت على حــركــة مــؤشــرات
األسهم األميركية بما فيها شركة
 Appleالتي لم يطرأ تغيير يذكر

على سعر سهمها خالل تداوالت
األسـبــوع الماضي ،إال أن السهم
ت ـ ــرا ج ـ ــع ب ـن ـس ـب ــة  ٪1.3ي ــو م ــي
الـخـمـيــس والـجـمـعــة الماضيين
وذلـ ـ ــك ع ـل ــى اثـ ــر ال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــي
أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة ح ــذرت
ال ـ ـ ـمـ ـ ـ ّ
ـورديـ ـ ــن م ـ ــن تـ ــوقـ ــع ت ــراج ــع
مستوى الطلبات على القطع في
النصف الثاني من عام  .2018إن
هذه التوقعات بتحقيق مستوى
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات م ـن ـخ ـف ــض ق ـ ــد ت ـضــع
ً
ضـغــوطــا عـلــى سـهــم الـشــركــة في
الوقت الذي يتم التحضير إلطالق
 iPhoneالجديد في شهر سبتمبر
المقبل.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،ارت ـف ــع سهم
شــركــة  Teslaبـنـسـبــة  ٪8خــال
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
عـلــى هــامــش االجـتـمــاع السنوي
ل ـم ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة وال ـ ـ ــذي تــم
خالله تصويت األغلبية الساحقة
من المساهمين على بقاء الرئيس
التنفيذي السيد إيلون ماسك في
منصبه وعلى رأس مجلس إدارة
الشركة وذلــك بعد ظهور بعض
األص ـ ــوات ال ـتــي دع ــت إل ــى طــرده
مـ ــن م ـن ـص ـبــه ك ــرئ ـي ــس لـمـجـلــس
اإلدارة .وباإلضافة إلــى ذلــك قال
ً
مــاســك إن ــه م ــن ال ـمــرجــح ج ــدا أن
يـصــل إن ـتــاج الـشــركــة مــن الـطــراز
ً
 3إل ــى  5000أس ـبــوع ـيــا بـحـلــول
نـهــايــة شـهــر يــونـيــو ال ـج ــاري .إن
هذا االرتفاع في الكفاءة وتوسيع
نطاق اإلنتاج سيؤدي إلى خفض
الـتـكــالـيــف األم ــر ال ــذي مــن شأنه
م ـســاعــدة ال ـشــركــة ع ـلــى تحقيق
الــرب ـح ـيــة ،نــاه ـيــك ع ــن أن تكلفة
إنـتــاج الـبـطــاريــات بعيدة المدى
آخذة في التراجع.

وبــاالن ـت ـقــال إل ــى أوروب ـ ــا فقد
عــانــت مــؤشــرات أس ــواق األسـهــم
ً
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة أي ـ ـضـ ــا مـ ــن خ ـســائــر
خالل تداوالت األسبوع الماضي
عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة تـ ـ ــوتـ ـ ــر وخ ـ ـ ــوف
األس ـ ــواق م ــن الـمـشــاحـنــات على
صعيد ا لـتـجــارة العالمية .ومع
ذل ــك ف ــإن مــن األخ ـب ــار الرئيسية
ال ـتــي ت ـتــم مـتــابـعـتـهــا االج ـت ـمــاع
ال ـ ـ ـ ــذي جـ ـم ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن فــي
البنوك المركزية الــذي تــم عقده
ف ــي ال ـعــاص ـمــة األل ـمــان ـيــة بــرلـيــن
خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،مما
يـشـيــر إل ــى اح ـت ـمــال ق ـيــام البنك
ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي نـهــايــة

المطاف بمناقشة إمكانية وضع
حــد لبرنامجه للتيسير ّ
الكمي.
يذكر أن المركزي األوروبــي كان
يعمد إل ــى ش ــراء س ـنــدات بقيمة
ً
المليارات شهريا منذ عام 2015
بـ ـه ــدف ال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي إن ـع ــاش
اقتصاد منطقة اليورو .وتسود
ت ــوقـ ـع ــات ب ـ ــأن ي ـع ـمــد ال ـم ــرك ــزي
األوروبـ ـ ـ ــي إلـ ــى وقـ ــف بــرنــامـجــه
للتيسير الـكـ ّـمــي فــي نـهــايــة هــذا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،حـ ـي ــث م ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن
يـقــوم مجلس إدارة البنك بأخذ
بيانات التضخم األخـيــرة بعين
االعتبار لدعم هــذا الـقــرار .وكان
معدل التضخم السنوي قد بلغ

ترامب« :التجارة العادلة» تحولت إلى «غبية»
ميركل :أوروبا ستتخذ إجراءات مضادة
اعتبر الرئيس األميركي دونالد ترامب أن
العجز التجاري الذي تعانيه بالده ناتج ّ
عما
وصفه بـ "التجارة غير العادلة".
ونـشــر تــرامــب تـغــريــدات ع ــدة انـتـقــد فيها
حـلـفــاء ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي حـلــف شمال
األطلسي بسبب العجز الـتـجــاري األميركي
عقب اجتماع قمة مثير لالنقسام لمجموعة
السبع في كندا.
وأشار إلى أن التجارة النزيهة تسمى اآلن
التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة ،مضيفا
أنه ليس عدال بالنسبة للشعب األميركي أن
يبلغ العجز التجاري  800مليار دوالر.
ولم ير الرئيس األميركي أي مبرر للسماح
لـ ـل ــدول األخـ ـ ــرى ب ـمــواص ـلــة تـحـقـيــق فــائــض
تجاري ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم
منذ عقود.
فــي الــوقــت ال ــذي يتعين عـلــى الـمــزارعـيــن
والعمال األميركيين ودافعي الضرائب دفع
ثمن باهظ وغير عادل.
وكانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
قالت األحد إن أوروبا ستتخذ إجراءات مضادة
ردا على الرسوم األميركية على واردات الصلب
واأللومنيوم ،معبرة عن أسفها لقرار الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب الـمـفــاجــئ بسحب
تأييده للبيان الختامي لمجموعة السبع.

وقالت ميركل في مقابلة مع تلفزيون (إيه.
آر.دي) عقب قمة مجموعة السبع في كندا ان
"االنسحاب ،إذا جاز التعبير ،عبر تويتر هو
بالطبع ...أمر محزن ومحبط إلى حد ما".
وذك ــرت أن القمة ال تمثل نهاية للشراكة
عبر األطلسي بين أوروبا والواليات المتحدة.
غـيــر أنـهــا أك ــدت م ـجــددا أن أوروبـ ــا ربـمــا لن
تظل تعتمد على حليفتها وعليها أن تملك
ناصية أمرها.
وأضافت أن االتحاد األوروبي يستعد مثل
كندا التخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم
األميركية على واردات الصلب واأللومنيوم،
ب ـمــا يـتـمــاشــى م ــع ق ــواع ــد مـنـظـمــة ال ـت ـجــارة
العالمية.
ووجـ ـه ــت أل ـم ــان ـي ــا وف ــرن ـس ــا ي ـ ــوم األح ــد
انـ ـتـ ـق ــادات ح ـ ــادة لـ ـق ــرار ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دونالد ترامب سحب تأييده للبيان الختامي
لمجموعة السبع بشكل مفاجئ ،واتهمتا إياه
بهدم الثقة والتصرف على نحو غير متسق.
وبعد مغادرة ترامب لقمة مجموعة السبع
فــي كـنــدا قبل انتهائها ،تسبب إعــانــه على
تــويـتــر االن ـس ـحــاب مــن الـبـيــان الـخـتــامــي في
تحطيم مــا ب ــدا أن ــه تــوافــق هــش بخصوص
ال ـ ـخـ ــاف الـ ـتـ ـج ــاري ب ـي ــن واشـ ـنـ ـط ــن وك ـب ــار
حلفائها.

وق ــال ــت أل ـمــان ـيــا وف ــرن ـس ــا ال ـع ـضــوتــان
بمجموعة الـسـبــع إنـهـمــا تــؤيــدان البيان
الختامي رغم قرار ترامب.
وقــال وزيــر الخارجية األلماني هايكو
مــاس حين سئل عن التغير المفاجئ في
مــوقــف تــرامــب "فــي غـضــون ث ــوان ،يمكنك
هدم الثقة من خالل  280حرفا على تويتر"،
مضيفا أن األم ــر سيستغرق وقـتــا أطــول
بكثير إلعادة بناء الثقة المفقودة.
وق ــال مـســؤول بــالــرئــاســة الفرنسية إن
فرنسا وأوروبــا تدعمان البيان الختامي
لمجموعة السبع ،مشيرا إلــى أن أي أحد
يتخلى عن التزاماته التي تعهد بها في
القمة سيظهر ما به من "تشوش وتناقض".
وأب ـلــغ الـمـســؤول "روي ـت ــرز" طــالـبــا عــدم
نشر ا سـمــه "ال يمكن أن يتوقف التعاون
الدولي على حالة غضب أو مقاطع صوتية.
لنكن جادين".
وقال متحدث باسم الحكومة األلمانية
إن برلين مــا زالــت تدعم البيان الختامي
لمجموعة السبع رغم قرار ترامب.
وأضــاف المتحدث شتيفن زايـبــرت في
بيان "تدعم ألمانيا البيان الختامي المتفق
عليه سويا".

 ٪1.9ف ــي ش ـهــر مــايــو الـمــاضــي
ب ــال ـم ـق ــارن ــة مـ ــع مـ ـع ــدل تـضـخــم
ب ـن ـس ـبــة  ٪1.2ف ــي ش ـه ــر أب ــري ــل
ّ
التمعن
الـمــاضــي .ومــع ذلــك فــإن
في البيانات االقتصادية الخاصة
بمعدل التضخم األساسي يظهر
اس ـت ـقــراره عـنــد مـعــدل  ٪1.1في
شهر مــايــو الماضي و ٪0.7في
شـهــر أبــريــل الـمــاضــي ،مـمــا ُيـعـ ّـد
ً
ً
مؤشرا واضحا على مدى تأثير
أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة ع ـل ــى الـتـضـخــم
خــال هــذه الفترة .وفــي حين أن
هذه المعدالت هي دون مستوى
المعدل المستهدف من المركزي
األوروبـ ــي ال ــذي يـعــادل  ،٪2فإن

ارتفاع األسهم اليابانية
وانخفاض «الصينية»
ارتـ ـ ـف ـ ـع ـ ــت األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة
خ ـ ــال ت ـع ــام ــات أمـ ـ ــس ،م ــع تــرقــب
المستثمرين قمة الرئيس األميركي
وزعـ ـي ــم ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وب ـعــد
اإلعالن عن بيانات اقتصادية.
وص ـع ــد م ــؤش ــر نـيـكــي  0.48في
ال ـم ـئــة ،ووصـ ــل إل ــى  22804نـقــاط،
كما ارتـفــع مؤشر توبكس األوســع
نطاقا  0.30في المئة عند مستوى
 1786نقطة.
وارتـ ـف ــع الـ ـ ــدوالر م ـقــابــل الـعـمـلــة
اليابانية  0.39في المئة إلى 109.98
ً
يـ ـ ــن ،ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــة  9:45ص ـب ــاح ــا
بتوقيت مكة المكرمة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر رصـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض
ال ـن ـق ــدي "إم  "2ف ــي ال ـي ــاب ــان خــال
مــايــو ،مــرتـفـعــا  3.2فــي الـمـئــة على
أساس سنوي ،ووصل إلى 1003.2
تريليونات ين ،وفقا لبيانات البنك
المركزي الياباني أمس.
وارتفعت طلبات اآلالت األساسية
خالل أبريل في اليابان بأكبر وتيرة
منذ  2016بنسبة  10.1فــي المئة،
وبالمقارنة بتوقعات  2.8في المئة
فـقــط ،ومـقــابــل انـخـفــاضـهــا  3.9في

الصورة التي شغلت الجميع ...من األقوى ميركل أم ترامب؟
ً
غالبا ما تحفل قمة السبع بالتوتر
والجدل ،كما حصل هذه المرة،
وكما تكشف الصورة التي
نشرها حساب ميركل على ً
«انستغرام» ،الذي يمثل رسميا
الحكومة األلمانية.

ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل
صورة لها ضمن مجموعة من قادة
قمة مجموعة السبع " جــي  ،"7التي
عـ ـق ــدت ف ــي كـ ـن ــدا ،وقـ ــد أثـ ـ ــارت ه ــذه
الصورة جدال في الدالالت المتسترة
وراء ها.
ً
وغـ ــال ـ ـبـ ــا مـ ــا ت ـح ـف ــل قـ ـم ــة ال ـس ـب ــع
بـ ــال ـ ـتـ ــوتـ ــر وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدل ،ك ـ ـمـ ــا ح ـص ــل
ه ــذه ال ـم ــرة ،وك ـمــا تـكـشــف ال ـصــورة
ال ـت ــي ن ـشــرهــا ح ـس ــاب م ـيــركــل عـلــى
ً
"ان ـس ـت ـغ ــرام" ،وال ـ ــذي يـمـثــل رسـمـيــا
الحكومة األلمانية.
واس ـت ـحــوذت ه ــذه الـلـحـظــة ،الـتــي
ُ
تظهر  -كما يبدو  -مواجهة "صامتة"
ب ـي ــن م ـي ــرك ــل وال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـي ـقــات
واآلراء و مـ ـح ــاو ل ــة ف ـه ــم مـ ــا ت ــد س ــه
الصورة.
ولـ ـ ـع ـ ــل ن ـ ـشـ ــر م ـ ـيـ ــركـ ــل ل ـ ـل ـ ـصـ ــورة
ً
يتضمن بعضا من المعنى المتخفي
الذي ربما أرادت الحكومة األلمانية
إيصاله من خاللها.

ليست المرة األولى

هذه الصورة التقطت
في اليوم الثاني من
قمة مجموعة السبع
في كندا

وفـ ــي الـ ـص ــورة ي ـظ ـهــر الـ ـق ــادة فــي
لحظة انتباه كبير ،وفيما يبدو أن
م ـعــركــة تـ ــدور ب ـيــن م ـيــركــل وتــرامــب
حول قضية بعينها ،وأخذت اللقطة
السبت  9يونيو  ،2018لكن ليست
هــذه هــي ال ـمــرة األول ــى الـتــي تصدر
فيها صــورة للمستشارة األلمانية
أنـجـيــا مـيــركــل وهــي تـتـحــدث بهذه
الطريقة مع رئيس أميركي في قمة
السبع.
فـ ـثـ ـم ــة ص ـ ـ ـ ــورة سـ ــاب ـ ـقـ ــة ل ـ ـهـ ــا م ــع
الرئيس السابق باراك أوباما ،الذي
ك ـ ــان قـ ــد ظـ ـه ــر ج ــالـ ـس ــا فـ ــي حــدي ـقــة

وظـ ـه ــره ل ـل ـص ــورة ،ف ــي ح ـيــن وق ـفــت
م ـي ــرك ــل ف ــي م ـق ــاب ــل ال ـك ــام ـي ــرا وه ــي
تـتـكـلــم بــذراع ـيــن م ـمــدودت ـيــن ،وذلــك
فــي  8يــو نـيــو  ،2015و ع ـقــدت ا لـقـمــة
بمنطقة بافاريا في ألمانيا.
وت ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة كـ ــانـ ــت س ــري ـع ــة
االن ـت ـش ــار ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،ل ـكــن بــدا
ً
أن ـه ــا ت ـج ــذب م ــزي ــدا م ــن األح ــادي ــث
ح ــول ا لـصــد يـقـيــن ،مــن خ ــال خلفية
الـمــوسـيـقــى أك ـثــر م ــن الـتــركـيــز على
العالقات الفعلية بين الطرفين.

األقوى في المشهد
والتقطت هذه الصورة في اليوم
ال ـث ــان ــي م ــن ق ـم ــة م ـج ـمــوعــة ال ـس ـبــع
فــي كـنــدا ،عندما أ خــذ المصور هذه
ا ل ـصــورة ا لـمــد هـشــة للرئيس تــرا مــب
تحيط به مجموعة من قادة العالم،
وتبدو مواجهته مع ميركل واضحة.
وتحلل مجلة تايم األميركية تلك
الـ ـص ــورة ف ــي م ـق ــال م ـط ــول عـنــونـتــه
بـ ـ ــ"ص ـ ــورة واح ـ ـ ــدة ت ـك ـش ــف أس ـل ــوب
ترامب في قمة السبع".
وت ـش ـيــر الـمـجـلــة األس ـبــوع ـيــة إلــى
أن و ض ـع ـي ــة مـ ـي ــر ك ــل ،و ه ـ ــي تـبـســط
صفحتي يديها تماما على الطاولة،
وتحدق في وجه ترامب ،تشير هذه
اللحظة إ لــى وضعية نـقــاش متوتر
بين األطراف.
وتقول "تايم" إن وضعية ميركل،
وه ــي تـنـظــر م ـبــاشــرة إل ــى نـظـيــرهــا
األم ـ ـي ـ ــركـ ــي ،تـ ـمـ ـح ــوره ــا ف ـ ــي دائـ ـ ــرة
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ،وت ـ ـعـ ــرض ـ ـهـ ــا ك ـش ـخ ـص ـيــة
مركزية واألقوى في المشهد.

من التقط الصورة؟
التقط الصورة المصور األلماني

ج ـي ـس ـكــو د يـ ـن ــزل ا ل ـب ــا ل ــغ  46ع ــا م ــا،
ويعتبر المصور الرسمي للحكومة
األلمانية في القمة.
وق ـ ـ ــد ن ـ ـشـ ــرت ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـ ــن ق ـبــل
األلمان مع توضيح يقول" :اجتماع
عفوي بين جلستي عمل".

تعابير البقية
ويظهر في ا لـصــورة كذلك رئيس
الوزراء الياباني شينزو آبي ،واقفا
معقود اليدين ،لكن ال يمكن التنبؤ

بطبيعة مشاعره المختزنة ،وكما لو
أنه يفكر في شيء ما بعيد عن هذه
اللحظة المتوترة في الغالب.
وع ـ ـلـ ــى يـ ـمـ ـي ــن آب ـ ـ ــي ي ـ ـبـ ــدو ج ــون
ب ــولـ ـت ــون م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
ً
األ مـيــر كــي ،يحمل مـلـفــا و يـتــأ هــب ما
بين الدهشة والرغبة في الكالم.
أم ــا رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة
ت ـ ـيـ ــريـ ــزا مـ ـ ــاي فـ ـق ــد اخـ ـتـ ـف ــى ن ـصــف
وجهها في ا لـصــورة ،حيث ال يمكن
تحديد هويتها إال من خالل شعرها
فقط.

االن ـ ـتـ ـعـ ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي أث ـبــت
انـعـطــافـتــه وت ـس ــارع ــه وذلـ ــك في
الوقت الذي يقترب معدل البطالة
من مستويات منخفضة قياسية،
وسـ ــوق ال ـع ـمــل ال ـض ـيــق يـتـحــول
ببطء إلى نمو في األجور .وكان
البنك الـمــركــزي األوروب ــي توقع
أن يـبـلــغ م ـعــدل الـتـضـخــم %1.4
هذا العام ونفس الشيء بالنسبة
للعام المقبل .و مــن المتوقع أن
تصدر توقعات مستقبلية جديدة
عـ ــن ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي عـنــد
اجتماع مجلس محافظي البنك
خالل األسبوع المقبل.

وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
إي ـمــانــويــل #م ــاك ــرون ب ـن ـصــف وجــه
مـنــدهـشــا ع ـلــى األغ ـل ــب وي ــد واح ــدة
عـ ـل ــى الـ ـ ـط ـ ــاول ـ ــة ،ي ـم ـك ــن ب ـق ـل ـي ــل مــن
الحركة وعدم االنتباه في ظل نظراته
ال ـب ـع ـي ــدة أن ي ــدل ــق الـ ـم ــاء م ــن ك ــوب
الزجاج القريب جدا ليده اليمنى.
(العربية.نت)

ً
المئة خــال م ــارس ،وفـقــا لبيانات
مجلس الوزراء الياباني.
وتترقب األسواق وقائع ونتائج
القمة التاريخية بين ترامب وكيم
يونغ التي تبدأ اليوم في سنغافورة،
ومستقبل السالح النووي في كوريا
الشمالية.
فــي الـمـقــابــل ،انخفضت األسـهــم
ال ـص ـي ـن ـي ــة خـ ـ ــال تـ ـع ــام ــات ام ــس
ل ـل ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
مـ ــع ت ــرق ــب ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـق ـم ــة،
واجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة
لتحديد سياساتهم النقدية.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض م ـ ــؤش ـ ــر ش ـن ـغ ـه ــاي
المركب  0.47في المئة ،ووصل إلى
 3052نقطة ،وتراجع مؤشر تشنزن
المركب  0.58في المئة عند مستوى
 1741نقطة.
واس ـت ـقــر ال ـ ــدوالر مـقــابــل العملة
الصينية عند مستوى  6.4044يوان،
وارت ـف ــع عــائــد ال ـس ـنــدات األمـيــركـيــة
اس ـت ـح ـقــاق  10سـ ـن ــوات إلـ ــى 2.96
في المئة ،في الساعة  12:19مساء
بتوقيت مكة المكرمة.
(أرقام)

بوتين :يسعدنا أن نرى
المجموعة في موسكو
قال الرئيس الروسي فالديمير
بوتين للصحافيين إن ب ــاده لم
تقرر الخروج من مجموعة السبع
وإن من دواعــي ســروره االجتماع
ب ــال ــدول األع ـض ــاء فــي المجموعة
بموسكو.
وأدلى بوتين بالتصريحات في
معرض رده على سؤال عن اقتراح
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
إعادة روسيا لمجموعة السبع.
وأشار بوتين إلى أنه يتفق مع
تقييم ترامب لمخاطر حدوث سباق
نووي جديد ،وقال إن من المهم أن
يلتقي به وجها لوجه.
وقـ ـ ـ ــوض ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ج ـهــود مجموعة
السبع لتبني موقف موحد بعدما
ث ـ ــار غ ـض ـبــه م ــن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الكندي جاستن ت ــرودو وقــال إنه
قد يزيد رسوما على الواردات عبر
فــرضـهــا عـلــى صـنــاعــة ال ـس ـيــارات
وهي قطاع ذو حساسية.
وج ـ ــاء إع ـ ــان ت ــرام ــب ال ـم ــدوي
بــرف ـضــه ب ـي ــان م ـج ـمــوعــة الـسـبــع
بعد أن غادر القمة في كندا مبكرا
لـيـقــوض م ــا ب ــدا أن ــه ت ــواف ــق هش
بـ ـش ــأن ال ـ ـخـ ــاف ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري بـيــن
واشنطن وكبار حلفائها.
وكتب الرئيس األمـيــركــي على
تــوي ـتــر "ج ــاس ـت ــن ت ـ ـ ــرودو رئـيــس
وزراء كندا تصرف بخنوع وليونة
خالل اجتماعاتنا كمجموعة السبع
ليعقد مؤتمرا صحافيا فقط بعد
م ـغ ــادرت ــي ق ــائ ــا إن الـتـعــريـفــات
األميركية نوع من اإلهانة وإنهلن
يتم تخويفه .إنها(التصريحات)
غ ـي ــر صـ ــادقـ ــة ت ـم ــام ــا وض ـع ـي ـفــة.
التعريفات التي فرضناها جاءت
ردا على فرضه  %270على األلبان".
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في الحلقة األخيرة ،نتطرق
إلى زواج الفنان علي
المفيدي ،وعالقته بأبنائه،
ومشاركته في "نافذة على
التاريخ".

٢١
مسك وعنبر

سيدة القصر تخفي
محظية األمير في صندوق
وتنوي دفنها حية ،وأيوب
ابن غانم يحررها.

٢٧

فقدت الساحة الفنية الكويتية
بنيان البذالي (بوفهد) أحد
فنانيها الشعبيين الكبار ،بعد
صراع طويل مع المرض.

«ذا باندز فيزيت» تفوز بعشر
جوائز «توني» المسرحية
هيمنت المسرحية الغنائية "ذا باندز فيزيت" حول جوقة موسيقى
في الشرطة المصرية ينتهي فيها المطاف في الصحراء اإلسرائيلية
مساء أمس األول في نيويورك على جوائز توني للعروض المسرحية.
والمسرحية المستوحاة من فيلم يحمل العنوان نفسه ال تندرج
في إطار المسرحيات المعتادة في برودواي ،وهي فازت بعشر جوائز
توني ،من بينها أم هذه المكافآت ،أي جائزة أفضل مسرحية غنائية
استعراضية.
وهي تروي قصة جوقة موسيقى الشرطة التي تجد نفسها بعد
بلبلة في الصحراء اإلسرائيلية في لقاء غير متوقع بين الجنسيات
واألديان والثقافات.
وكــانــت قلة مــن المتابعين تـعــول فــي مطلع الـمــوســم على نجاح
هذه المسرحية الغنائية أمام مسرحيات ضخمة مثل "سنو وايت"
و"سبونج بوب".
إال أن استحسان النقاد الكبير للمسرحية وشعبيتها المتزايدة في
صفوف الحضور وموضوعها ورسالتها السياسيين وضعتها في
موقع مناسب لنيل جوائز توني.
وإلى جانب جائزة أفضل مسرحية غنائية ،فاز هذا العمل بجائزتي
التمثيل فضال عن اإلخراج الموسيقى.
فنال الممثل األميركي توني شلهوب الحائز جائزة غولدن غلوب
وثالث جوائز إيمي عن دوره في مسلسل "مونك" ( ،)2009 2002-جائزة
أفضل ممثل لتأديته دور "توفيق" ،واألميركية أفضل ممثلة كاترينا
لينك بدور "دينا" في المسرحية.
ولــدى تسلمه جائزته ،حيا الممثل شلهوب وال ــده ،وهــو مهاجر
لبناني أتى الى الواليات المتحدة عام .1920
وقد فازت مسرحية "هاري بوتر والطفل الملعون" بجائزة أفضل
مسرحية مــن جــوائــز تــونــي الـمـســرحـيــة ،فــي حـيــن حصلت جليندا
جاكسون وأنــدرو غارفيلد على جائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثل

على التوالي ،أما مغني الروك بروس سبرينغستين فقد حصل على
جائزة خاصة في حفل توزيع الجوائز المسرحية.
وفازت المسرحية نفسها بخمس جوائز أخرى ،من بينها جائزة
أفضل مخرج .وتدور أحداثها بعد  19عاما من روايات هاري بوتر
للكاتبة جيه .كيه .رولينغ التي حققت أعلى مبيعات.
وف ــاز غارفيلد بـجــائــزة أفـضــل ممثل عــن دوره فــي مسرحية
"إنـجـلــز إن أمـيــركــا" ،وهــي مسرحية عــن مــرض نقص المناعة
المكتسب (إي ــدز) خــال سـنــوات حكم الرئيس الــراحــل رونالد
ري ـغ ــان .وفـ ــازت الـمـســرحـيــة ب ـجــائــزة أف ـضــل مـســرحـيــة ُيـعــاد
تقديمها .وحصل ناثان لين على ثالث جائزة له من جوائز
توني عن أدائه في المسرحية لدور المحامي المحافظ روي
كوهين ،الذي مات جراء إصابته بمرض اإليدز.
وحصلت جاكسون ( 82عــامــا) ،التي تعود إلــى مسارح
برودواي بعد توقف دام  30عاما ،وبعد فترة طويلة قضتها
كسياسية بريطانية ،على جائزة أفضل ممثلة عن دورها
في مسرحية "ثري تول ويمين" من تأليف إدوارد ألبي.
كما حصلت لوري ميتكالف على ثاني جائزة لها من
جوائز توني المسرحية عن أدائها دور جاكسون خالل
فترة شبابها.
وحصل سبرينغستين على جائزة خاصة في حفل
توزيع جوائز توني المسرحية الثاني والسبعين.
كما حصل الممثل والكاتب والممثل الكوميدي
جون ليجويزامو على جائزة خاصة في الحفل عن
أدائ ــه فــي عــرضــه المنفرد "التـيــن هيستوري فور
مورونز".

إليسا

أفضل ممثلين كاترينا لينك وطوني شلهوب

درة التونسية

أحمد السقا

إليسا تصور غالف ألبومها الجديد في لبنان

أحمد السقا يستكمل تصوير « 3شهور»

النجمة درة سفيرة لحملة «الخير مبيخلصش»

أعلنت الفنانة إليسا أنها ستخضع لجلسة تصوير غالف ألبومها املقبل في إحدى
املناطق اللبنانية ،بتعاون جديد مع املصور العاملي ماتياس كالمر ،الذي تعاونت معه
في معظم ألبوماتها.
وكتبت إليسا ،عبر حسابها على "تويتر"" :اليوم نصور غالف األلبوم في منطقة لبنانية
جميلة مع املصور العاملي ماتياس كالمر ،الذي أديت معه معظم ألبوماتي ...تمنوا لي
الحظ".
من ناحية أخرى ،تحيي إليسا ،بصحبة الفنانة أنغام ،حفال بمدينة الرياض ،ألول مرة،
السبت املقبل ،للنساء فقط ،وعلقت إليسا على الحفل" :حدث جميل متشوقة للغاية له".

عاد املمثل املصريأحمد السقا إلى استكمال تصوير فيلمه الجديد بعنوان "3
شهور" ،الذي تشاركه فيه البطولة املمثلة املصرية منى زكي.
ويتم التصوير حاليا في مدينة لوس أنجلس األميركية ،حيث تجمع املشاهد
السقا وزكي مع روجينا وخالد الصاوي ،وتم تصوير  4أيام فقط في القاهرة،
قبل أن يتوقف التصوير النشغال بعض أبطال الفيلم بأعمال أخرى ،فضال عن
صعوبة استخراج التأشيرات إلى أميركا ،ويستمر التصوير  3أسابيع هناك
بنفس الوالية.
وأشارت بعض املصادر إلى إقرار عرضه في موسم عيد األضحى املقبل.

اختيرت النجمة التونسية درة لتكون سفيرة لحملة "الخير مبيخلصش" ،ملا تتمتع
به من شعبية على مستوى الوطن العربي ،وقدرتها على تقديم خدمات مجتمعية
بشكل دائم.
ويتم االحتفال بتنصيب درة سفيرة لتلك الحملة الخيرية ،اليوم ،داخل أحد الفنادق
الكبرى ،حيث يشمل الحفل أيضا االحتفال بتوزيع ما يزيد على  2مليون طبق كرم
في  60قرية باملحافظات املختلفة ،ضمن مبادرة "رجع الطبق مليان" ،بالتعاون مع
بنك الطعام املصري وجمعية ايد في ايد ،إضافة إلى مشاركة نتائج الحملة على
مدى السنوات األربع املاضية ،وإطالق املبادرة الجديدة "الخير مبيخلصش".

«أوشينز  »8يتصدر شباك التذاكر
في أميركا الشمالية
تصدر "اوشينز  ،"8وهو نسخة نسائية من
سلسلة األفالم الشهيرة حول عصابة لصوص،
شباك التذاكر مع بدء عرضه في عطلة نهاية
االسـ ـب ــوع ،ح ـس ـب ـمــا أظـ ـه ــرت األرقـ ـ ــام ال ـمــؤق ـتــة
لشركة "اكزيبتر ريليشنز" المتخصصة.
وال ـف ـي ـلــم م ــن إخـ ـ ــراج غ ـ ــاري روس ،وإن ـت ــاج
"وارنر براذيرز" ،وتقوم ببطولته ساندرا بولوك
ال ـتــي ت ــؤدي دور دي ـبــي شـقـيـقــة دان ــي أوشـيــن
(جورج كلوني في األجزاء السابقة) ،إلى جانب
نجمات أخريات من أمثال كيت بالنشيت وآن
هاثواي وريهانا.

و حـقــق ا لـفـيـلــم ،ا ل ــذي يتمحور عـلــى عصابة
لصوص رفيعة المستوى ،عائدات قدرها 41.5
مـلـيــون دوالر ،وت ـفــوق بــذلــك عـلــى "ســولــو :إيــه
ستار وورز ستوري" ،الذي استمر في تسجيل
اداء مـخـيــب لـلـتــوقـعــات ف ــي أس ـبــوعــه ال ـثــالــث،
محققا  15.2مليون دوالر بتراجع نسبته 48
في المئة مقارنة باالسبوع الماضي.
ومنذ بــدء عرضه ،حقق الفيلم ا لــذي يندرج
ضـمــن سـلـسـلــة "ح ــرب ال ـن ـجــوم"  176.1مـلـيــون
دوالر بعيدا جدا عن توقعات "ديزني".
وتراجع "ديدبول  "2حول أبطال خارقين من

انـتــاج "فــوكــس" الــى الـمــرتـبــة الـثــالـثــة ،حــاصــدا
 13.6مليون دوالر ،ليصل مجموعه الى 278.7
مليونا في غضون  4اسابيع.
وحـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع فـ ـيـ ـل ــم الـ ــرعـ ــب
"هيريدتاري" مع  13مليون دوالر في أسبوعه
األول.
وكانت المرتبة الخامسة من نصيب "أفنجرز:
إنفينيتي وور" ،الذي حصد  6.8ماليين دوالر،
وحقق منذ بدء عرضه قبل  7أسابيع إيرادات
الفتة قدرها  654.7مليونا.

لقطة من «أوشينز »8
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فاتن حمامة ...الباب المفتوح
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وإخباره بنيتها
سافرت فاتن حمامة إلى لندن لالطمئنان على ابنها طارق ،الذي يدرس هناك في إحدى المدارس اإلنكليزية ،وترتيب أوضاعهً ،
العودة للعيش بشكل نهائي ومستقر في القاهرة .غير أن زيارتها للندن استمرت نحو سبعة أشهر ،عادت بعدها إلى مصر نهائيا.

القاهرة – ماهر زهدي

فاتن حمامة تعود
إلى مصر برؤية
جديدة وحضور
سينمائي مختلف

إحسان عبدالقدوس
يعرض كتابة فيلم
يجمع فاتن مع فريد
وعبد الحليم

ما إن عادت فاتن إلى القاهرة ،بعد
ف ـتــرة غـيــابـهــا ،حـتــى أب ــدت مــوافـقـتـهــا
ع ـلــى م ـشــاريــع عـ ــدة ،م ــن بـيـنـهــا فـيـلــم
تموله هيئة السينما ،ويكتبه يوسف
السباعي ،وفيلم آخر ينتجه ويخرجه
ح ـل ـمــي رفـ ـل ــة ،واأله ـ ــم ك ــان ــت رغـبـتـهــا
ال ـم ـل ـحــة ف ــي اس ـت ـك ـم ــال ف ـي ـلــم «دع ـن ــي
لولدي» ،وهو ما كان يتمناه رمسيس
نجيب ،لــوال ظــروف عبد الحليم غير
المناسبة .لكنه عــرض عليها بطولة
فيلم بعنوان «الخيط الرفيع» عن قصة
ً
إح ـســان عـبــد ال ـق ــدوس ،فــوافـقــت ف ــورا
بشرط أن يخرجه بركات.
وافـ ـ ـ ـ ــق رمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــس ،ودع ـ ـ ــاه ـ ـ ــا إلـ ــى
سـهــرة فــي بيت إ حـســان لالتفاق على
تفاصيل الفيلم ،واالحتفاء بعودتها
إلى القاهرة.
ً
فـ ــي الـ ـسـ ـه ــرة وج ـ ـ ــدت ف ــات ــن عـ ـ ــددا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن أص ــدق ــائـ ـه ــا ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــم
فــر يــد األ ط ــرش ،و عـبــد الحليم حــا فــظ،
وبركات ،وفطين عبد الوهاب ،وكمال
الـ ـشـ ـي ــخ ،وسـ ـمـ ـي ــرة أح ـ ـمـ ــد ،ي ــرح ـب ــون
بها ،ثــم تـحـ ّـد ث إ حـســان عــن استكمال
ف ـي ـلــم «دعـ ـن ــي لـ ــولـ ــدي» وأب ـ ـ ــدت فــاتــن
اس ـت ـعــدادهــا ال ـك ـب ـيــر ،وت ـح ـمــس فــريــد
ً
األط ـ ـ ــرش وطـ ـل ــب م ــن إحـ ـس ــان ف ـي ـل ـمــا
ً
ي ـج ـم ـع ــه م ـ ـج ـ ــددا بـ ـف ــات ــن ،ف ـ ـ ـ ــازدادت
حماسة إحسان:
= م ــش ب ــس ك ـ ــده ...ده أ ن ــا مستعد
ً
أكتب فيلما يجمعك انت وفاتن وعبد
الحليم مع بعض.
* ده ي ـب ـقــى ق ـن ـب ـلــة ا لـ ـم ــو س ــم ...أ ن ــا
ً
موافقة وامضي فورا.
 عـ ـن ــدك حـ ــق يـ ــا م ـ ـ ــدام فـ ــاتـ ــن .أن ــاً
ماعنديش أي مانع طبعا ويشرفني
أمثل قدامك انت واخويا عبد الحليم.
ً
= أنا كمان موافق جدا .بس بشرط
أني اعمل دور ابن األستاذ فريد ...أو
على األقل األخ الصغير.
وسط أجواء الحفلة المرحة ،ضحك
الحاضرون ،وابتسم فريد األطرش من
دون أي تعليق ،لكنه حزن من داخله
ـأت في الزمان
لتلك المزحة التي لم تـ ِ
أو المكان المناسبين .من ثم ،أجهض
تعليق عـبــد الحليم حــا فــظ ا لـمـشــروع
ً
ا لــذي تحمس له الجميع فعال  ،وعلى
رأس ـه ــم إح ـس ــان عـبــد ال ـق ــدوس ،ليس
هذا فحسب ،بل أحدث التعليق قطيعة
بين أكبر مطربين في الوطن العربي
ب ــأس ــره ،وأص ـب ــح خـصــامـهـمــا حــديــث
الوسطين الفني والصحافي ،وازداد
ً
الحقا بسبب الخالف على مكان كان
يـنــوي كــل منهما ا لـغـنــاء فـيــه ،إ لــى أن
نجح التلفزيون اللبناني ،في الجمع
بينهما فــي بــر نــا مــج « سـجــل مفتوح»،
وتصالحا على الهواء إزاء جمهورهما
العربي.

بداية مختلفة

فاتن تطلب من
إحسان قصة
للتلفزيون فيوجه
لها إهانة بالغة
إزاء الناس

 ...ومع عمر الشريف

قــرأت فاتن سيناريو فيلم «الخيط
ً
الــرفـيــع» وأعـجـبــت بــه ،ووجــدتــه عمال
ً
ً
جـ ــد يـ ــدا ج ــر يـ ـئ ــا  ،ي ـس ـت ـحــق أن ت ـعــود
ب ــه إلـ ــى ج ـم ـه ــوره ــا ب ـع ــد غ ـي ــاب ه ــذه
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات كـ ــافـ ــة ،بـ ــل ف ــرص ــة ل ـت ـقــود
ً
ت ـحــوال فــي نــوعـيــة أدوارهـ ــا الـســابـقــة،
ل ـت ــأخ ــذ ن ـف ـس ـهــا إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ج ــدي ــدة
ً
تماما عليها.
تجسد شخصية « مـنــى» ،الموظفة
البسيطة في أحد البنوك التي تعول
أس ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا .وتـ ـ ـح ـ ــت ض ـ ـغـ ــط الـ ـح ــاج ــة
ً
ت ـت ـخــذ ل ـه ــا ع ـش ـي ـقــا ه ــو رجـ ــل أع ـم ــال
ثــري ،ثم فجأة تتعرف إ لــى المهندس
ا لـشــاب « ع ــادل» ا لــذي يعمل في شركة
العشيق ،ويصارحها بحبه ،فتقنعه
بــاال سـتـقــا لــة و تـكــو يــن شــر كــة مستقلة
وتمنحه جواهرها كــرأس مــال وتقف
إ ل ــى جــا نـبــه و تـشـجـعــه إ ل ــى أن يصبح
ً
لــديــه شــركــة كـبـيــرة ،وواح ــدا مــن كبار
المهندسين ،وعندما تطالبه بالزواج،
يــرفــض ألن الـمـجـتـمــع يــرفــض ال ـمــرأة
التي لها ماض!
كـ ـت ــب الـ ـقـ ـص ــة والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار إحـ ـس ــان
ع ـبــد الـ ـق ــدوس ،وال ـس ـي ـنــاريــو يــوســف
ف ــرن ـس ـي ــس ،ورشـ ـ ــح الـ ـمـ ـخ ــرج ه ـنــري
ً
بركات لمشاركة البطلة كال من عماد
ح ـمــدي ،فــي دور الـعـشـيــق ال ـث ــري ،ثم
ف ــوجـ ـئ ــت بـ ــه ي ــرش ــح الـ ـفـ ـن ــان الـ ـش ــاب
مـ ـحـ ـم ــود ي ــا سـ ـي ــن فـ ــي دور ا ل ـح ـب ـيــب
«عادل».

تـ ـ ــرددت ف ــات ــن ف ــي الـ ـب ــداي ــة بـسـبــب
ترشيح الممثل الشاب محمود ياسين
لـ ــدور ال ـب ـطــولــة إل ــى جــان ـب ـهــا ،لـكـنـهــا
ً
وافقت بعدما اكتشفت أن أمورا كثيرة
ت ـغ ـيــرت داخـ ــل ال ــوس ــط ال ـس ـي ـن ـمــائــي،
من بينها المفاهيم وأ سـلــوب العمل،
وربما أهمها مفهوم النجومية ،فقد
ق ـف ــز إل ـ ــى ص ـ ـ ــدارة ال ـم ـش ـه ــد ع ـ ــدد مــن
ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ال ـن ـس ــاء والـ ــرجـ ــال لـلـقـيــام
بــال ـب ـطــولــة ال ـم ـط ـل ـقــة ،وث ـم ــة مـمـثــات
شــابــات تـتـصــدر أسـمــاؤهــن «إعــانــات
األف ـ ـ ـ ـ ــام» عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار ن ـب ـي ـل ــة ع ـب ـي ــد،
ً
وميرفت أمين ،ونادية الجندي ،جنبا
إل ــى جـنــب مــع نـجـمــات جـيـلـهــا أمـثــال
ش ــادي ــة ،وم ــاج ــدة الـصـبــاحــي ،ومــريــم
فـخــر ال ــدي ــن ،وم ــن الـجـيــل ال ـتــالــي لها
س ـعــاد حـسـنــي ،ون ــادي ــة لـطـفــي ،كــذلــك
أصبح عــدد مــن النجوم الشباب مثل
نور الشريف ،محمود ياسين ،حسين
ً
فهمي ،يؤدون أدوارهم جنبا إلى جنب
مــع رش ــدي أبــاظــة ،وش ـكــري ســرحــان،
وفـ ــريـ ــد شـ ــوقـ ــي ،وك ـ ـمـ ــال الـ ـشـ ـن ــاوي،
وأحمد مظهر.
ق ـبــل أن تـنـتـهــي ف ــات ــن م ــن تـصــويــر
فـيـلــم «ا لـخـيــط ا لــر ف ـيــع» ،عــرض عليها
ا لـ ـمـ ـخ ــرج ن ـ ــور ا لـ ـ ــد مـ ـ ــرداش أن ت ـق ــدم
ً
ً
مسلسال إذا عـيــا خــال شهر رمضان.
فكرت أن تعتذر عنه ،لكنها بعد قراء ة
ا لـحـلـقــات ا لـتــي كتبها ا لـكــا تــب صــاح
حافظ ،بعنوان «الرحلة» أعجبت بها
ً
جـ ـ ــدا ،إذ ت ـص ــور اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي رح ـلــة
عبر قطار ،وفي المحطة األولى يلقي
بـخــو فــه ،و فــي المحطة ا لـثــا نـيــة ،يلقي
بقلقه ،وفي الثالثة يثق بنفسه ،وهكذا
إل ــى أن يـصـبــح فــي الـمـحـطــة األخ ـيــرة
ً
إنسانا .
س ـج ـلــت ف ــات ــن ال ـم ـس ـل ـســل اإلذاع ـ ــي
«الرحلة» مع صالح ذو الفقار ،ومعهما
مـ ـحـ ـم ــود ي ــاسـ ـي ــن أي ـ ـضـ ــا ،وم ـح ـم ــود
ا ل ـم ـل ـي ـج ــي ،وزوزو م ــا ض ــي ،وزوزو
حمدي الحكيم ،لتجد النجمة من خالل
ال ـم ـس ـل ـســل ف ــرص ــة ط ـي ـبــة ،ألن الـفـيـلــم
سيتأخر عرضه ،فيمهد لظهورها إزاء
ً
ً
الجمهور مجددا  ،خصوصا أنه أذيع
خالل شهر رمضان.
نـ ـج ــح ال ـمـ ـس ـلـ ـس ــل ،وع ـ ـ ــرض ب ـع ــده
ً
ً
ال ـف ـي ـلــم ،لـيـحـقــق ن ـجــاحــا ك ـب ـي ــرا ،غير
أن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ص ـ ـ ــدم ع ـ ـنـ ــد مـ ــا و جـ ــد
فـ ـت ــاة األمـ ـ ــس ال ــوديـ ـع ــة ال ــرق ـي ـق ــة فــي
دور « سـ ـي ــدة ل ـه ــا مـ ـ ــاض» ،ل ـي ــس ه ــذا
فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل ت ـظ ـه ــر ألول مـ ـ ــرة ع ـلــى
الشاشة و هــي تسب حبيبها بــوا لــده،
وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ب ــدأ ب ـعــض األق ــام
يـنـتـقــد ذلـ ــك ،وجـ ــدت ف ــات ــن م ـئ ــات مــن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ي ـن ــاص ــرن ـه ــا وي ـ ــؤي ـ ــدن مــا
قالته من سباب «ألن حبيبها استحق
ذ لــك» ،ليرشح بعدها الفيلم للعرض
فـ ــي مـ ـه ــرج ــان «ط ـ ـهـ ــران ال ـس ـي ـن ـمــائــي
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» وتـ ـ ـف ـ ــوز فـ ــاتـ ــن ب ــالـ ـج ــائ ــزة
ال ـت ـق ــدي ــري ــة ع ــن دورهـ ـ ــا ف ـي ــه ،وك ــان ــت
لجنة التحكيم تـضــم ثمانية أ عـضــاء
م ــن ث ـم ــان ــي ج ـن ـس ـيــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،مــن
بينهم المخرج السينمائي المصري
صالح أبو سيف ،وكان يرأسها وزير
الشؤون االجتماعية والعمل اإليراني.
وع ــادت فــاتــن مــن طـهــران مــع الجائزة
التقديرية لتمضي فــي ا لـقــا هــرة فترة
ق ـص ـي ــرة ،ات ـج ـهــت ب ـعــدهــا إل ــى ل ـنــدن،
لـتـلـتـقــي ولــدي ـهــا ط ــارق ال ــذي ال ي ــزال
يدرس في مدرسته الداخلية ،ونادية
الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ال ـس ـك ــرت ـي ــرة األول ـ ــى
لـعـمــر ا ل ـشــر يــف ،عـلــى أن ت ـعــود بهما
إلى القاهرة ،لتمضية إجازة الصيف
معها.

التفكير في المسرح
فــي لـنــدن التقت فــا تــن ا لـفـنــان نبيل
األل ـ ـ ـفـ ـ ــي ،مـ ـسـ ـتـ ـش ــار هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـمـ ـس ــرح
المصري ،الذي ذهب لحضور المؤتمر
الرابع عشر للهيئة العالمية للمسرح،
وم ــا إن ال ـت ـقــاهــا ح ـتــى ع ــرض عـلـيـهــا
الـ ـقـ ـي ــام ب ـب ـط ــول ــة ع ـم ــل م ـس ــرح ــي فــي
القاهرة ،فوافقت بشكل مبدئي ،وكاد
ً
يطير فرحا ألنه سينجح في أن يضع
ف ــات ــن ح ـمــامــة ع ـلــى خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
ً
ألول مــرة ،خصوصا إ نـهــا لــم تعمل
ف ــي ال ـم ـس ــرح م ـنــذ أن ك ــان ــت ت ـقــوم
ب ـب ـعــض األدوار أ ثـ ـن ــاء درا س ـت ـه ــا
ً
ال ـف ـن ـي ــة ،وان ـق ـط ـع ــت ع ـن ــه ت ـمــامــا
عندما عملت في السينما .بدأت
هيئة ا لـمـســرح تبحث عــن نص
مـنــاســب ل ـهــا ،ألن ـهــا اشـتــرطــت

قبل موافقتها النهائية العثور على
«ورق» جيد.
عــادت فــاتــن إلــى الـقــاهــرة مــع ابنها
ط ــارق عــن طــر يــق ا لـبـحــر ،فيما لحقت
ً
ب ـه ــا اب ـن ـت ـه ــا ن ــادي ــة جـ ـ ــوا ب ـع ــد أيـ ــام،
ألنـ ـه ــا تـ ـص ــاب ب ـ ـ ــدوار الـ ـبـ ـح ــر ،ونـ ــزل
ثالثتهم في فندق «النيل هيلتون» ثم
تــوجـهــوا بـعــده لـقـضــاء بـقـيــة الصيف
في اإلسكندرية .ومع نهاية الصيف،
ع ــادت نــاديــة إلــى بــاريــس ،مـقــر إقــامــة
ا لـشــر يــف ،فيما قــررت فــا تــن أن تذهب
بـصـحـبــة اب ـن ـهـ ِّـا طـ ــارق إل ــى ل ـن ــدن ،إذ
اخـ ـتـ ـي ــرت ل ـت ـم ــث ــل م ـص ــر فـ ــي أس ـب ــوع
الفيلم المصري ،حيث تقرر أن تشارك
أم ا لــد نـيــا بفيلم « ص ــراع فــي ا ل ــوادي»،
لكن فاتن اعترضت ورشحت بدال منه
فيلم «الحرام» باعتباره أحدث أفالمها
قبل مغادرة مصر .وعندما اكتشفوا أن
«نيغاتيف» الفيلم تلف ،وافقت فاتن
ُ
على السفر ،على أمل بأن تطبع نسخة
جديدة منه!
قبل بداية أسبوع الفيلم المصري
أقيمت حفلة استقبال في معهد الفيلم
البريطاني ،حيث التقت فــا تــن براين
دي ــزم ــون ــت ه ـي ــرس ــت ،أك ـب ــر م ـخــرجــي
السينما البريطانية ،الذي بادلها في
البداية كلمات تحية سريعة ،غير أنه
مــا إن عــرف أنـهــا فــاتــن حـمــامــة ،حتى
عـ ــاود م ـصــاف ـح ـت ـهــا بـ ـح ــرارة ،وأب ــدى
إعجابه الكبير بها ،لتفاجأ في نهاية
األسبوع بشيخ المخرجين «هيرست»
يترك رسالة لدى الملحق الثقافي في
السفارة المصرية في لندن يقول فيها:
= أ نـ ـ ــا وا حـ ـ ـ ــد م ـ ــن ا ل ـس ـي ـن ـم ــا ئ ـي ـي ــن
البريطانيين ا لــذ يــن حـضــروا عــروض
األف ــام الـمـصــريــة الـتــي أقــامـهــا معهد
ال ـف ـي ـل ــم ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ول ـف ـت ــت ن ـظــري
ً
وشدتني تماما إلى السينما المصرية
ا لـمـمـثـلــة فــا تــن ح ـمــا مــة ،إن موهبتها
ترشحها كي تنال جائزة «األوسكار»
عن جدارة واستحقاق».
ل ـ ــم تـ ـك ــن فـ ــاتـ ــن ت ـن ـت ـق ــل م ـ ــن م ـك ــان
ً
إل ــى آخ ــر تـقـيــم فـيــه أيــامــا ع ــدة ،ســواء
ف ــي ا ل ــدا خ ــل أو ا لـ ـخ ــارج ،م ــن دون أن
ً
ت ـص ـط ـح ــب م ـع ـه ــا ع ـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـك ـت ــب
األدب ـي ــة والـ ــروايـ ــات .وخ ــال رحـلـتـهــا
األخيرة إلى لندن ،أخذت معها بعض
روا يــات إحسان عبد القدوس ،وفيها
عـ ـث ــرت ع ـل ــى ق ـص ــة ق ـص ـي ــرة ب ـع ـن ــوان
ً
«ا مـبــرا طــور يــة م» أعجبتها ج ــدا  ،غير
أنـ ـه ــا وج ـ ــدت أن ب ـط ــل ال ـق ـص ــة رج ــل.
وما إن عادت حتى طلبت من إحسان
ا سـتـكـمــال تفاصيلها لتحويلها إ لــى
ع ـمــل ط ــوي ــل ،لـتـقــديـمــه لـلـسـيـنـمــا ،مع
تحويل البطل إلى بطلة.
ف ــور ان ـت ـهــاء إح ـســان مــن كـتــابـتـهــا،
عرضتها فاتن على المنتج رمسيس
ً
نجيب ،الذي رحب جدا بإنتاجها من
خـ ــال ش ــرك ــة ن ـج ـلــه ال ـج ــدي ــدة «أفـ ــام
مراد رمسيس نجيب» وعهد بها إلى
ا لـمـخــرج حسين كـمــال ،بعدما أ عـ ّـد هــا
للسينما نجيب مـحـفــوظ ،و كـتــب لها
الـسـيـنــاريــو مـحـمــد مـصـطـفــى ســامــي،
وكوثر هيكل.
ً
أعجبت فاتن بموضوع العمل جدا،
ً
ً
ووج ــدت مــن خــالــه ت ـطــورا كـبـيــرا في
صورتها على الشاشة ،إذ تقدم ألول
م ــرة دور األم لـمـجـمــو عــة م ــن األوالد
بين سن الطفولة والمراهقة والشباب،
ر حــل ا لــوا لــد ،ليتركها تــوا جــه الحياة
وت ــربـ ـي ــة م ـج ـم ــوع ــة مـ ـتـ ـم ــردة ،يـحـمــل
كــل ف ــرد فـيـهــا مـشـكـلــة تــربــويــة خـلـفــه،
فتنجرف في مشاكلهم ،حتى أنها ال
تجد فــر صــة لتعيش حياتها ،وتقبل
طواعية أن تضحي بنفسها من أجلهم.
شــارك فاتن بطولة الفيلم كل من

تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـم ـن ـت ــج رم ـس ـيــس
نـجـيــب ب ـم ـشــروع إل ــى مــراقـبــة
الـتـلـفــزيــون ي ـعــرض فـيــه إنـتــاج
أربـ ـ ــع سـ ـه ــرات تـمـثـيـلـيــة ت ـصــور
ً
سينمائيا وتقوم ببطولتها فاتن
حمامة ،في مقابل تسعة آالف جنيه
لـلـسـهــرة ال ـت ــي ت ـع ــرض خ ــال ســاعــة
كاملة ،على أن يخرج كل سهرة مخرج
ً
من الذين تثق بهم النجمة .اختارت كال
من هنري بركات ،وسعيد مرزوق ،وكمال
الـشـيــخ ،وحسين كـمــال .غير أن األخيرين
اعـ ـت ــذرا ألن ـش ـغــال ـه ـمــا ب ــأع ـم ــال سـيـنـمــائـيــة،
فاكتفت بثالث سهرات ،على أن يخرج هنري
بركات اثنثتين منهما ،ويخرج الثالثة سعيد
ً
مـ ــرزوق ،وفـ ــورا أخ ــذ ع ــادل ص ــادق مــراقــب أفــام
التلفزيون المشروع ،وشرع في التنفيذ.
كانت المسرحية األولى بعنوان «ساحرة» والتي
أعدها للتلفزيون ،الناقد والصحافي أحمد صالح،
تدور حول المرأة العصرية في مجتمع السبعينيات،
ً
وجــرأتـهــا فــي مــواجـهــة الــرجــل دفــاعــا عـ ِّـن حقها في
ً
فوراُ ،
ورشح للبطولة
الحياة .بدأ بركات تصويرها
فيها إلى جانب فاتن الفنان صالح ذو الفقار،
والكوميديان عادل إمام وسعيد صالح.
م ــا إن ان ـت ـه ــى ب ــرك ــات م ــن تـصــويــر
«س ــاح ــرة» ح ـتــى ك ــان أح ـم ــد صــالــح
أنـجــز إع ــداد المسرحية الثانية
بعنوان «أريد هذا الرجل» ،التي
يـقــول الحكيم مــن خاللها
للنساء «أ يـتـهــا النساء
ع ـل ـي ـك ــن بـ ــال ـ ـثـ ــورة،
الثورة على عالم
الـ ــرجـ ــل» ،مــن

فاتن حمامة

على غرار تلفزيون
 BBCفاتن تقدم
أول ثالثية
قصيرة للتلفزيون
المصري

أحمد مظهر ،والفنانة الكبيرة دولت
أبـ ـي ــض ،وم ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
الـ ـشـ ـب ــاب وال ـ ــوج ـ ــوه الـ ـج ــدي ــدة ،مــن
بينهم سيف أبو النجا ،الذي اتخذ
م ــن اسـ ــم ش ـق ـي ـقــه «خـ ــالـ ــد» ال ـ ــذي لــم
ً
ً
يتجاوز ثماني سنوات ،اسما فنيا
له ،ليصبح «خالد أبو النجا» ومعه
هشام سليم ،وليلى حمادة ،وحياة
قنديل ،وأحمد نجيب ،وأسامة أبو
الفتوح.
ً
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدس فـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــادقـ ـ ـ ــا
باختيارها الفيلم ،إذ اعتبره النقاد
الـفـيـلــم «ال ـعــائ ـلــي» األول فــي تــاريــخ
السينما المصرية ،الكتمال أركانه
ال ـف ـن ـي ــة ،وخ ـ ـطـ ــورة ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
ً
يناقشها ،فضال عن أداء فاتن حمامة
الـمـتـمـيــز ،ال ــذي ف ــازت عـنــه بـجــائــزة
أ فـضــل ممثلة مــن مـهــر جــان «المركز
الكاثوليكي» وجائزة أفضل فيلم من
المهرجان نفسه.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـم ـس ــرح ،ل ــم تجد
ه ـي ـئ ــة الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـن ــص ال ـم ـن ــاس ــب
الـ ــذي يـمـكــن أن ي ـقــدم فــاتــن حـمــامــة
ً
ل ـل ـم ـســرح ألول م ـ ــرة ،خ ـص ــو ص ــا أن
ا لـفـنــا نــة طلبت أن تـكــون وا ح ــدة من
الـمـســرحـيــات ذات الـفـصــل ال ــواح ــد،
من تلك النوعية التي أبهرتها على
مسارح لندن ،وأرادت أن تقدمها،
ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــة م ـ ـسـ ــرح
إزاء ج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ب ـ ــل م ـ ــن خـ ــال
التلفزيون ،مثلما فعل  .BBCغير
أنها عندما و جــدت أن كل ما
تـعــر ضــه عـلـيـهــا ا لـهـيـئــة غير
مناسب ،قــررت أن تطلب ذلك
م ــن إحـ ـس ــان ع ـب ــد الـ ـق ــدوس،
ً
ً
ليكتب لها نصا خصيصا،
أو يرشح لها واحدة من
قـصـصــه تـصـلــح لـهــذا
الغرض.
قررت أن تدعو إحسان
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــدوس وزوج ـ ـتـ ــه إل ــى
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــاء ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ــد مـ ـط ــاع ــم

القاهرة ،لتفاتحه في األمر:
= مـ ـ ــش فـ ـ ــا هـ ـ ــم .ده مـ ـ ـس ـ ــرح وال
سينما وال تلفزيون؟
* ه ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـفـ ــروض م ـس ــر ح ـي ــات
ف ـ ـ ـصـ ـ ــل واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ك ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـي ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا
التلفزيون البريطاني على المسرح
وب ـي ـص ــوره ــا ال ـت ـل ـف ــزي ــون ل ـل ـعــرض
التلفزيوني.
= أيوا أيوا ...عارفها.
* ف ــأ ن ــا ع ــا ي ــزة ح ــا ج ــة زي ك ــده.
أصورها للتلفزيون مخصوص.
= ال .تلفزيون ال ...أوعي
* ليه بالعكس .دي تجربة لطيفة
ً
جدا ...وأنا واثقة أنها هاتنجح أوي.
= تبقي حمارة!
قــال إ حـســان عبد ا لـقــدوس اللفظ
بصوت عال ،لفت أنظار معظم رواد
ً
المطعم ،فوجمت فاتن و كــأن طيرا
ّ
ح ــط عـلــى رأس ـه ــا ،ول ــم تـسـتـطــع أن
تـنـطــق أو ت ــرد ،فـيـمــا راح ــت زوج ــة
إح ـس ــان تـلـطــف ال ـجــو الـ ــذي أوش ــك
أن ينفجر.
غ ـي ــر أن ف ــا ت ــن ك ــا ن ــت ت ـح ــب عـبــد
القدوس ،وتثق في خوفه وحرصه
ع ـل ـي ـه ــا ،ف ــاك ـت ـف ــت ب ــال ـص ـم ــت طـيـلــة
ال ـس ـه ــرة ،إال أن ـه ــا ل ــم ت ـت ــراج ــع عــن
فكرتها ،ورا حــت تقلب بنفسها في
كــل مــا تقع عليه يــدا هــا مــن قصص
وروايات ومسرحيات لكبار الكتاب
وال ــروائ ـي ـي ــن ،ط ــه حـسـيــن ،ونـجـيــب
م ـح ـفــوظ ،وي ــوس ــف إدريـ ـ ــس ،حـتــى
ع ـث ــرت لـ ــدى ت ــوف ـي ــق ال ـح ـك ـيــم عـلــى
أربع مسرحيات قصيرة تصلح لهذا
ال ـغ ــرض ،فـيـهــا فـكــر جــديــد لـصــورة
المرأة الجديدة خالل هذه الحقبة،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـعــد مـسـتـكـيـنــة راض ـيــة
بما يلقي لها بــه ا لــر جــل ،ســواء في
المشاعر ،أو في كل مناحي الحياة.
من ثم ،قررت أن تقدم المسرحيات
األرب ـ ـ ــع فـ ــي صـ ـ ــورة أفـ ـ ــام س ـه ــرات
للتلفزيون.

تلفزيون ألول مرة
ً
خــال سيدة يعجبها رجــا ،من دون سابق معرفة به،
ً
فتقرر أن تتقدم لخطبته والزواج منه ،وتقنعه فعال بذلك.
ُ
ورش ــح للبطولة إلــى جانب فاتن كــل مــن أحمد مظهر،
وحسن مصطفى ،ومديحة حمدي.
ج ــاء ت المسرحية الثالثة الـتــي اخـتــارتـهــا فــاتــن من
أعمال الحكيم بعنوان «أغنية الموت» لتتناول قضية الثأر
ودور األم «عساكر» التي تعيش في صعيد مصر ،ومدى
صالبتها وقوة تأثيرها ،حتى لو كان الثمن وحيدها،
أعز ما لديها ،الذي تضحي به ألنه رفض أن يأخذ بالثأر.
اختارت فاتن َّالمخرج الشاب سعيد مــرزوق إلخراج
ً
«أغنية الموت» فرشح لمشاركتها البطولة كال من الفنان
حـمــدي أحـمــد ،وكــريـمــة مـخـتــار ،وفــي دور االب ــن الفنان
الـشــاب عبد العزيز مخيون ،وطلبت أن يكتب الـحــوار
الشاعر عبد الرحمن األبـنــودي ،بل وأن يرافقها طوال
فترة التصوير من أجــل تصحيح اللهجة لها .غير أنه
ً
لم يكتف بذلك ،بل وضع تصميم الديكور مأخوذا عن
شكل بيت عائلته في «أبنود» ،إحدى قرى محافظة «قنا»
بجنوب مصر.
رغم أن مناخ فيلم «أغنية الموت» لم يكن يسمح بنشوء
أي أجواء أخرى غير الحقد والموت ،فإن إشاعة طاولت
فاتن حمامة ،ربطت بينها وبين المخرج سعيد مرزوق،
وراح البعض يهمس بمولد قصة حب جديدة في كواليس
الفيلم ،بين المخرج الشاب وسيدة الشاشة العربية.
لم تــرد فاتن حمامة أن تدخل في معارك جديدة مع
الصحافة ،فاكتفت بالصمت ،وتركت مهمة الرد لمرزوق،
ً
الذي كان رده عمليا أخرس األلسنة التي حاولت تشويه
ً
صورة فاتن ،مكتفيا باإلشارة إلى أن مساعد المخرج في
هذا الفيلم زوجته «ريموندا» ،وفي الوقت نفسه الصديقة
المقربة إلى فاتن حمامة!
ً
ً
حـقـقــت األفـ ــام الـثــاثــة نـجــاحــا كـبـيــرا عـنــد عرضها
لـجـمـهــور ال ـت ـل ـفــزيــون ،الـ ــذي أص ـبــح ل ــه وجـ ــود كـبـيــر ال
ّ
يمكن ألي فنان أن ينكره .من ثم ،فكرت فاتن في تكرار

التجربة بشكل أكبر .ولم ّ
تمر أسابيع على عرض آخر
أعمال «ثالثيتها» ،إال وفوجئت ،كما فوجئ العالم كله،
بالجيشين المصري والسوري ،في  6أكتوبر  ،1973الذي
وافق اليوم العاشر من شهر رمضان خالل العام نفسه،
يقومان بهجوم شامل على «إســرائـيــل» وتعبر القوات
المصرية خط بارليف وترفع العلم المصري على الضفة
الغربية من قناة السويس.
غمرت فاتن سعادة لم تشعر بها منذ سنوات طويلة،
ووجدت نفسها كشابة في العشرين من عمرها ،تسابق
الجميع في زيــارة الجنود الجرحى في المستشفيات،
وجمع التبرعات من أجل المجهود الحربي.
ورغم انتهاء الحرب ،فإن األجواء في مصر كانت غير
مهيأة بعد لتقديم أعمال فنية خالل هذه المرحلة ،ما
جعل المخرج هنري بركات ينتقل إلى بيروت لتصوير
فيلمه الجديد «حبيبتي» عن قصة جابور فاالزي ،التي
قــرر أن ينتجها بالمشاركة مــع المنتجين اللبنانيين
عباس ناصر وصبحي الـنــوري ،وكتب لها السيناريو
والحوار عبد الحي أديب ،ورشح محمود ياسين لمشاركة
فاتن البطولة ،ومعهما كل من هاني الروماني ،ولينا
باتع ،وسمير أبو سعيد ،وآمال عفش.
ترددت فاتن في قبول الفيلم ،خشية وجود تشابه بينه
وبين «الخيط الرفيع» ،غير أن بركات أقنعها باالختالف
فوافقت ،ليفوز الفيلم في استفتاء أجرته «جمعية الفيلم»
لعام  1974بجائزة االمتياز ،وتقاسمت نادية لطفي عن
«قاع المدينة» وسعاد حسني عن «أين عقلي» الجائزة
األول ــى ،ولــم تحضر فاتن لتسلم الجائزة لسفرها إلى
إيران فجأة بدعوة ملحة!

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا
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ً
علي المفيدي ...كان مؤمنا بالتعاون المثمر مع الفنانين العرب

()٤ - ٤

شارك مع التركي في تمثيل  2000حلقة من «نافذة على التاريخ»
ً
السليم ،واستعان به المعهد العالي للفنون المسرحية ّ
ليدرس مواد اإللقاء واللغة
يعتبر الفنان الكبير الراحل علي المفيدي واحدا من أعمدة الفن واإلعالم الذين
العربية واإلذاعة.
اإلبداعية المتميزة ،التي
أثروا المكتبة الفنية الخليجية والكويتية بكثير من األعمال
ً
قدم شخصيات خالدة ،الساحر «شبروح» و«قحطة» و«حنظل» في مسلسالت
تركت بصمات واضحة في مسيرة الحركة الفنية بالكويت خصوصا ،والحركة الفنية
إذاعية ذات بصمة،
وبرامج
التوالي،
على
قماشة
وخالتي
الزلق،
ودرب
حسن،
الشاطر
فنيا
الخليجية بصفة عامة ،وقدم الفنان القدير على مدى أكثر من أربعة عقود مشوارا
ً
كـ «نجوم القمة» ونافذة على التاريخ ،والكويت كلمة السالم ،وأدوارا سجلت في
متنوعا وشامال في اإلذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما.
سيظل المفيدي مدرسة خاصة تنهل منها األجيال ،فكم من نجوم تألألت في سماء تاريخ الحركة المسرحية عبر أعمال كثيرة بينها «حامي الديار» و«هالو دوللي»
و«بخور أم جاسم».
الفن واإلعالم بفضل علمه ،ومنذ عانقت حنجرته ميكروفون اإلذاعة ،انطلق منها
على مدى أربع حلقات ،نسلط الضوء على سيرة حياته وبعض المحطات من مشواره
نحو آفاق التقديم والتمثيل ،وكان كل من يعاني خلال في اللغة العربية يلجأ على
ّ
الفني الثري.
الفور إلى «ملك الميكروفون» المفيدي ليشكل له الكلمات ،ويعلمه كيفية نطقها
فادي عبدالله

أخرج «نجوم القمة»
الذي يحظى
بقاعدة جماهيرية
كبيرة

علي المفيدي

المفيدي مع مجموعة من المكرمين في «أيام المسرح للشباب»

تزوج من
«أم حسين» وأنجب
 ٣ذكور
و ٥إناث

ف ــي الـحـلـقــة األخـ ـي ــرة ،نسلط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ح ـي ــات ــه األس ــري ــة
وزواجـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وع ــاقـ ـت ــه ب ــأب ـن ــائ ــه،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أب ـ ـ ــرز بــرنــام ـج ـيــن
إذاعيين خالدين ،وهما «نافذة
على التاريخ» و»نجوم القمة».
ش ــارك الـفـنــان عـلــي المفيدي
ً
م ـم ـث ــا إذاع ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـن ــذ ان ـط ــاق ــة
بــرنــامــج «نــافــذة على الـتــاريــخ»،
الــذي ُيعد من أهم األعمال التي
ً
الق ـ ــت ص ـ ــدى ج ـم ــاه ـي ــري ــا مـنــذ
انطالقته في سبعينيات القرن
الـ ـم ــاض ــي ،وم ـ ــن أع ـ ـمـ ــدة إذاع ـ ــة
الكويت الثابثة ،واليزال يحظى
بـشـعـبـيــة ك ـب ـي ــرة ،ويـ ـص ــدر إلــى
الخارج إلذاعات الدول العربية،
مـ ــن إع ـ ـ ـ ــداد دروي ـ ـ ـ ــش ال ـج ـم ـي ــل،
وإخ ـ ـ ـ ــراج عـ ـب ــداألمـ ـي ــر ال ـت ــرك ــي،
واألخـ ـي ــر ك ــان يـسـتـمـتــع بــأدائــه
في كل حلقة ،حيث عمل معه في
 2000حلقة ،ألنــه ضليع باللغة
ال ـعــرب ـيــة وال ـك ـت ــاب ــة وال ـتــأل ـيــف،
ً
ويعمل بناء دراميا كممثل ،وهو
من القالئل الذين يعرفون أبعاد
ً
الدور ،لذا كان ناجحا.
وقـ ـ ــد تـ ــواكـ ــب عـ ـل ــى إخ ــراج ــه
عـ ـم ــالـ ـق ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـب ــدع ـي ــن؛
ال ـم ــرح ــوم ع ـب ــداألم ـي ــر ال ـتــركــي،
ثـ ــم عـ ـل ــي الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي ،والـ ــراحـ ــل
ّ
عبدالعزيز الفهد ،بعد ذلك تسلم
دفــة اإلخ ــراج مـخــرجــون شباب،
هـ ـ ــم :أسـ ــامـ ــة الـ ـم ــزيـ ـع ــل وأوس
الشطي وعبدالله القالف وخالد
المفيدي (نجل علي المفيدي).

تقاسم مع
عبدالحسين
«نجوم القمة»
والنفيسي القفشات
والمقالب أثناء العمل
ل ـفــت الـ ــراحـ ــل ال ـم ـف ـيــدي إلــى
أن كـ ـ ــل حـ ـلـ ـق ــة مـ ـ ــن ب ــرن ــامـ ـج ــه
«نـ ـج ــوم ال ـق ـم ــة» الـ ـ ــذي أخ ــرج ــه
بـنـفـســه ،تـحـمــل ف ـكــرا إنـســانـيــا
مختلفا ،حيث تركز خالل هذه
المرحلة على اال نـتـمــاء للوطن
وقضايا الخير والـشــر ،إضافة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالنسانية.

ً
كان مؤمنا بقدرة
الفنانين الكويتيين
على النهوض
بالحركة الفنية

فــالـبــرنــامــج لــه قــاعــدة كبيرة
جـ ـ ـ ــدا مـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــن ع ـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي،
وانتقاله من فترة المسائية إلى
العصر ،هــو مــن أجــل أن يحظى
بجماهيرية أكثر ألنه يحمل فكرا
راق ـيــا ،ويعتبر انعطافا إذاعـيــا
مهما ،خصوصا أنــه مــن إعــداد
السيد عامر ،وتأتي رسائل من
الجزائر وليبيا ومصر والسودان
وغيرها من الدول العربية ،وهو
ما يدل على قوته.

اإلنسان الفنان
ال ي ـخ ـت ـل ــف عـ ـل ــي ال ـم ـف ـي ــدي
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ع ـ ــن عـ ـل ــي ال ـم ـف ـي ــدي
الـفـنــان ،فــاالثـنــان كــانــا وجهين
لـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة شـ ـ ـع ـ ــاره ـ ــا
الـ ـح ــب والـ ـتـ ـع ــاون واالح ـ ـتـ ــرام،
واالبتسامة التي لم تكن تفارق
وجهه ،وتكلل كل ذلك مجموعة
من الصفات ،مثل دماثة الخلق،
وثقة بالنفس ،وحب كل األجيال،
واح ـت ـض ــان األشـ ـق ــاء ال ـص ـغــار،
ح ـ ـيـ ــث كـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي ي ــذل ــل
الصعاب ،ويقدم لهم المشورة
وال ــرأي ،وكــان يعتبر نفسه أبا
ً
روح ـيــا لكل األج ـيــال الـتــي أتت
مــن بـعــده ،س ــواء فــي اإلذاع ــة أو
المسرح أو التلفزيون.

زواجه
ً
لم يكن المفيدي األب بعيدا
عن هذه الصورة اإلنسانية مع
أبنائه الذين أحبهم وارتبط بهم
ً
وارتبطوا به ،وقد تــزوج مبكرا
من أم حسين ،رحمها الله ،حيث
كان في الحادية والعشرين من
عمره ،وهو ما كفل له االستقرار،
وت ـكــويــن أسـ ــرة م ـس ـت ـقــرة ،وقــد
أنجب ثمانية من األبناء ،ثالثة
ذكور؛ الفنان والمخرج حسين،
وال ـم ـم ـث ــل س ـل ـي ـم ــان ،وال ـف ـن ــان
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ،وخـ ـم ــس

بـنــات؛ سهير ونــرجــس وإيمان
ومعدة البرامج خلود والممثلة
وال ـم ـخــرجــة أبـ ـ ــرار .كـمــا ارتـبــط
بمقدمة الـبــرامــج والـكــاتـبــة مي
العيدان ،ثم انفصال بعد زواج
دام  10أعوام.
وق ـ ــد ورث أبـ ـن ــاء ال ـم ـف ـيــدي
حــب الفن عــن والــدهــم الــراحــل،
غالبيتهم يعملون فــي الحقل
الفني ،وكانت عالقته بأبنائه
ً
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ي ـ ـسـ ــودهـ ــا الـ ـحـ ـن ــان
والعطف والصراحة والصداقة
والديمقراطية إلى درجة أنه لم
يتدخل في مجاالت عمل أبنائه،
وت ــرك كــل واح ــد مـنـهــم يختار
العمل الذي يحبه ويبدع فيه.
وكان الفنان المفيدي يحرص
على أن تكون عالقته باآلخرين
إنسانية في المقام األول ،لذلك
كـ ــان االح ـ ـتـ ــرام وال ـح ــب والـثـقــة
مـتـبــادلــة بينه وبـيــن أصــدقــائــه
وزم ــائ ــه داخـ ــل ال ــوس ــط الفني
وخارجه ،وبفضل هذه المشاعر
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ك ـ ـ ــان يـ ـك ــن ال ـح ــب
ً
لـلـجـمـيــع .وكـ ــان حــري ـصــا على
إنجاح العمل الذي يشارك فيه،
ويريد للجميع التألق والتفوق
فيه ،كما لم يعرف الغرور طريقه
إليه.
ً
ً
وكان بسيطا ومحبا للجميع،
ً
وص ـ ـ ــادق ال ـم ـش ــاع ــر وم ـخ ـل ـصــا
لـكــل م ــا ي ـقــوم ب ــه ،فـعـلــى سبيل
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي ت ــرك
العمل بالبريد عــام  ،1979فإنه
ً
ظ ــل فـ ـخ ــورا ب ـه ــذا ال ـع ـمــل ال ــذي
ّ
ي ـق ــول ع ـنــه إنـ ــه عــل ـمــه االلـ ـت ــزام
ً
واالنضباط والثقة ،وكثيرا ما
ك ــان ي ــردد بـكــل فـخــر «أن ــا ثاني
كويتي يعمل في البريد».

مقالب مع عبدالحسين والنفيسي
ول ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـ ـلـ ــي الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي
مواقف كثيرة طريفة وساخرة
مــع زمــائــه فــي الــوســط الفني،
ً
وكـ ـ ـ ـ ــان كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا مـ ـ ــا يـ ـت ــذك ــره ــا

الجوائز وشهادات التكريم التي حصل عليها المفيدي
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م ــع ال ـم ـقــرب ـيــن م ـث ــل ال ـف ـنــان ـيــن
عبدالحسين عبدالرضا وخالد
النفيسي ،رحمهما الله ،اللذين
كــانــا يـتـقــاسـمــان مـعــه المقالب
والـقـفـشــات داخ ــل العمل الفني
ً
حتى ينشروا جــوا من البهجة
فـ ـ ــي أج ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،ل ـكــن
الموقف الذي لم ينسه المفيدي
طـ ـ ـ ــوال حـ ـي ــات ــه ،وظـ ـ ــل يـحـكـيــه
ً
دائـمــا عندما كــان فــي المرحلة
االبتدائية ،وكان مدرس العلوم
ي ـت ـش ــدد مـ ـع ــه ،ويـ ـض ــرب ــه ألن ــه
ل ـ ــم يـ ـك ــن يـ ـح ــب ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــادة،
فـ ـ ــأراد ال ـم ـف ـيــدي أن يـنـتـقــم من
ً
ه ــذا ال ـم ــدرس ،فــاشـتــرى ك ـنــارا،
ووزعه على زمالئه في الفصل،
وع ـن ــدم ــا أدار الـ ـم ــدرس ظـهــره
لـيـكـتــب ع ـلــى ال ـس ـب ــورة قــذفــوه
بــال ـك ـنــار ،ول ــم ي ـعــرف ال ـمــدرس
من فعلها ،فاضطر إلى تفتيش
ً
التالميذ واح ــدا واح ــدا ،فوجد
ً
فــي جيب كــل واحــد منهم عــددا
من الكنارات ،فطردهم شر طرده،
ً
لكنهم ضـحـكــوا كـثـيــرا بـعــد أن

ان ـت ـق ـم ــوا م ـن ــه ع ـل ــى طــريـقـتـهــم
الخاصة.

من يضحكه؟
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي فـ ـ ــي أحـ ــد
تـصــريـحــاتــه اإلع ــام ـي ــة ،أن من
ي ـض ـح ـك ــه م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،هــو
عبدالحسين عبدالرضا ،وخالد
الـنـفـيـســي ،ونـجـيــب الــريـحــانــي،
وعبدالمنعم مدبولي ،الفتا إلى
أن عبدالحسين يمتاز بسرعة
البديهة ،فهو يعرف الجمهور
مــن أي طـبـقــة ،وه ــذا مــا تلمسه
أث ـنــاء عـمـلــه مـعــه فــي مسرحية
«ه ــال ــو دول ـ ـلـ ــي» ،ورد ع ـلــى من
يقول إن بوعدنان يأكل الممثل
ال ــذي يـقــف أمــامــه ،بــل بالعكس
يخدم الزمالء على المسرح.

آراء المفيدي
إن االق ـ ـتـ ــراب م ــن ع ـق ــل وق ـلــب

الـفـنــان المفيدي مــن خــال آرائــه
الكثيرة يكشف ويوضح ثقافته
الـفـنـيــة الـعــريـقــة وخ ـبــراتــه الـتــي
ّ
كونها عبر السنين ،فضال عن كم
المحبة التي كان يكنها لجميع
الـمـحـيـطـيــن ب ــه ،وال ـم ـف ـيــدي كــان
عاشقا للفن مستعدا للتضحية
بروحه من أجــل فنه الــذي قضى
كـ ــل عـ ـم ــره ف ـي ــه م ـم ـث ــا وم ــؤل ـف ــا
وم ـخــرجــا وم ـن ـت ـجــا ،لــذلــك نحن
ن ـص ــدق ــه ح ـي ـن ـمــا يـ ـق ــول« :إن ـ ــه ال
يستطيع أن يحيا من دون الفن
وال ي ـم ـثــل إال م ــا يـقـتـنــع ب ــه من
ح ـي ــث ج ــدي ــة الـ ـم ــوض ــوع وق ــوة
مـضـمــونــه» ،إضــافــة إل ــى حرصه
على عدم تكرار نفسه ،إلى درجة
أنه لم يكن يقبل إال األدوار التي
لم يمثلها من قبل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـم ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــدي مـ ــؤم ـ ـنـ ــا
ب ـ ـقـ ــدرة ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
عـلــى الـنـهــوض بــالـحــركــة الفنية
ومــواجـهــة المعوقات الـتــي مرت
بـهــا ،كـمــا كــان مــؤمـنــا بالتعاون
المثمر مع الفنانين العرب بحكم
وحدة اللغة والعادات والتقاليد،
إضــافــة إلــى أنــه يفيد الفنان من
حيث اكتساب الخبرات واالطالع
على تجارب األشقاء الفنانين في
الدول العربية األخرى.

األزمة الصحية
تـعــرض الـفـنــان ال ــراح ــل خــال
م ـس ـي ــرت ــه ال ـف ـن ـي ــة لـ ـع ــدة أزم ـ ــات
كــان يواجهها بالصبر واإلرادة
والعزيمة ،وكانت األزمة الصحية
التي تعرض لها عام  1987قوية
ومــؤثــرة ،حيث أصيب بسرطان
الحنجرة ،وقد واجهها بشجاعة،
بفضل الله ،وبفضل أمير القلوب
المغفور له الشيخ جابر األحمد،
طيب الله ثراه ،الذي أمر بعالجه
في الواليات المتحدة األميركية،
وشـ ـف ــي مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرض ،وب ـع ــده ــا
اشـتــد عليه ال ـمــرض فــي جـهــازه
التنفسي ،فــأمــر صــاحــب السمو

ق ــائ ــد اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد بعالجه
ً
فــي أمـيــركــا ،وشـفــي أي ـضــا ،وظل
ال ــراح ــل يـ ـق ــاوم الـ ـم ــرض ب ـ ــإرادة
وعزيمة وإيمان ،ويجاهد من أجل
ً
فنه الذي كان مؤمنا به ،وال يرى
حياته من دونه.

شائعة وفاته
وع ـن ــدم ــا ح ــل يـ ــوم الـخـمـيــس
األســود( ،الغزو العراقي الغاشم
ل ـ ــدول ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت) ،ف ـ ــي ال ـث ــان ــي
م ــن أغ ـس ـطــس  ،1990ل ــم يـخــرج
م ــن ال ـك ــوي ــت ،رغـ ــم حــاج ـتــه إلــى
اس ـت ـك ـمــال عــاجــه ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،إذ رفــض
ّ
ال ـ ـخـ ــروج ب ـع ــد أن ب ــل ـغ ــه ال ـف ـنــان
جـ ــاسـ ــم الـ ـنـ ـبـ ـه ــان أن الـ ـط ــري ــق
ّ
مؤمنة لخروجه من الكويت إلى
الـسـعــوديــة ،ومــن ثــم إلــى أميركا
لـ ـم ــواصـ ـل ــة ع ـ ــاج ـ ــه ،وت ـ ـ ــم ن ـشــر
ش ــائ ـع ــات حـيـنـهــا ت ــؤك ــد وفــاتــه
ووف ــاة الفنانة عائشة إبــراهـيــم،
لـ ـلـ ـتـ ـم ــوي ــه بـ ـسـ ـب ــب م ــرضـ ـهـ ـم ــا،
وإلب ـع ــاد ال ـع ـيــون عـنـهـمــا ،وظــا
ّ
صــامــديــن إل ــى أن م ــن ال ـلــه على
الكويت بنعمة التحرير.

رحيله
عانى المفيدي بعض المشاكل
يستخدم
الصحية ،وكان حينها ُ
دخـ ــل
أج ـه ــزة ال ـت ـن ـفــس ،إل ــى أن أ ِ
الـعـنــايــة ال ـمــركــزة فــي مستشفى
الـ ـخ ــال ــدي فـ ــي عـ ـ ّـمـ ــان بـ ـ ـ ــاألردن،
ل ـ ـيـ ــواجـ ــه ق ـ ـ ـ ــدره وق ـ ـ ـ ــدر م ـح ـب ـيــه
ويفارقنا بجسده في  28سبتمبر
 ،2008ليسدل الستار على حياته
ال ـ ـتـ ــي ب ـل ـغ ــت  70ع ـ ــام ـ ــا ،قـضــى
أغلبها في دروب الفن ومجاالته
المختلفة ،تــاركــا وراء ه تاريخا
مـشــرقــا مــن األع ـمــال الـعــالـقــة في
أذهان كل محب له.

علي اليوحة وحسين المفيدي في معرض الراحل

عبدالعزيز السريع :في كل المواقع كان المفيدي حمامة سالم بين الزمالء

عبدالعزيز السريع

قدم الكاتب المسرحي الكبير عبدالعزيز السريع ،شهادته الفنية ّفي
الــراحــل علي المفيدي ،حيث أطلق عليه لقب الفنان الشامل ،ألنــه مثل
ّ
وأخــرج وألــف وأنتج في المسرح والسينما والتلفزيون واإلذاع ــة ،فهو
فنان شامل ،مضيفا أنه يصح تماما أن نميزه بلقب ملك اإلذاعة أو ملك
الميكروفون ،فقد يصرف جل وقته وموهبه وقدراته في األعمال التمثيلية
في إذاعــة الكويت «نــافــذة على التاريخ» و«نـجــوم القمة» ،وغير ذلــك من
المسلسالت اإلذاعية المتوالية عبر أربعة عقود من الزمن أو تزيد.
وتذكر السريع أنه وأعضاء لجنة إعــادة تصنيف الفنانين ،وتحديد
درجاتهم كمتعاونين مع قطاعي اإلذاعــة والتلفزيون ،قد توقفوا أمام
تصنيف المفيدي ،متعجبين ألنه مصنف حينها على الدرجة الثانية،
وهناك من أقل منه خبرة وكفاءة يصنفون على الدرجة األولى وعلى درجة
ً
نجم (أ) أو نجم (ب) ،وتدراست اللجنة ذلك ،وقررت رفع درجته رأسا إلى
درجة النجوم ،لكنهم فوجئوا بالمفيدي ،رحمه الله ،عندما علم باألمر من
أحد أعضاء اللجنة ،يطلب وقف القرار متمسكا بالدرجة الثانية ،ولما تم

االستفسار عن السبب ،وجدوا أنه يريد العمل من دون قيود ،والالئحة
تشترط أال يزيد عدد المصنفين على الدرجة األولى على اثنين في كل
مسلسل ،واثنين فقط من درجة النجوم ،لهذا طلب االستقرار على الدرجة
الثانية ،لكي يتمكن من العمل في كل المسلسالت ،وهــو ما يبين حبه
للعمل في اإلذاعة ورغبته في المشاركة بكل األعمال.
فكان منذ البداية ال يكتفي بأداء دوره ،بل يجمع الممثلين ويحرص
على التدريبات ،ويسعى إلــى تشكيل النصوص إن كانت بالفصحى،
ويدرب المبتدئين ويهيئ مكان العمل ويصور الورق بالعدد المطلوب،
ويوالي االتصال بالممثلين والمخرج واالستديو والمسؤولين إلنجاز
العمل ،وال يكتفي بذلك ،بل يتابع حقوق المشاركين وتقارير اإلنجاز
حتى صرف المستحقات للجميع.
ً
وأش ــار السريع إلــى أن المفيدي دخــل المسرح مبكرا ،حيث كــان من
ّ
تالميذ زكي طليمات ،وتعلم على يديه في مركز الدراسات المسرحية،
وسافر معه خارج الكويت عام  1966لتقديم مسرحية «صالح الدين وبيت

المقدس» ،في كل من بغداد والقاهرة ،ثم عاد لينخرط مع زمالئه في فرقة
ً
مسرح الخليج العربي ،وقبل عضوا عام .1968
ً
ولفت إلــى أنــه ال يعرف له ع ــدوا ،فقد اتسع صــدر المفيدي للجميع،
وكــان على قدر كبير من السماحة وصفاء النفس ،مع قــدرة عالية على
الصفح والتجاوز مهما بلغت اإلساءة ،وحتى في حاالت غضبه القليلة،
كان سريع االستجابة ألصدقائه الذين يواسونه ويسعون إلى مراضاته.
ً
ّ
وبين السريع مواقف مهمة للمفيدي ،حيث كان محبا للوئام والتصافي
والود بين الناس ،في كل المواقع ،كان حمامة سالم ،يتحسس الخالف
و»وقفة النفس» بين الزمالء ،ويسعى بود إلى لم الشمل وتصفية ما في
النفوس ،وخير شاهد موقفه من الخالف الذي دب بين الفرق المسرحية،
وك ــان خــافــا ح ــادا ،وقــد اسـتـطــاع المفيدي بقربه مــن الجميع وتمتعه
بالنزاهة والـحـيــاديــة أن يجمعهم ،ويصفي مــا بينهم ،ونـجــح فــي ذلك
ً
ً
نجاحا باهرا.
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ثقافات

كتابة الشعر نوع من المقاومة والمكافحة
الصايغ:
حنين
ُ
وقصائدي تعنى بقضايا اإلنسان الداخلية
ّ
فازت الشاعرة اللبنانية حنين الصايغ بجائزة ناجي نعمان لإلبداع لعام  2018عن ديوانها الجديد قيد النشر بعنوان
ُ
{دار فضاءات} في األردن ،وهو يسير على خط ديوانها األول {فليكن} نفسه ،ويتضمن
{روح قديمة} الذي يصدر عن ِ
مجموعة من القصائد ًتتحدث بلغة القلب والوجدان وتواكب تجربة الشاعرة ورؤيتها التي عملت على إنضاجها من
خالل اكتسابها أبعادا فكرية وثقافية ،راكمتها عبر مسيرتها األكاديمية كأستاذة في الجامعة األميركية في بيروت
وعبر تعمقها فيما يجري حولها من شؤون وقضايا قاربتها بواقعيتها وعبرت عنها بكليتها وبحرية في الطرح من
دون أن تغرق في التفاصيل التي تفقد القصيدة شموليتها.
دأبت حنين الصايغ على نشر قصائدها في وسائل إعالم لبنانية وعربية ال لشيء إال ألنها مرآة تعكس صدى ما يعتمل
في النفس اليوم من تساؤالت حول ماهية الكون واإلنسان في عصر باتت فيه الكلمة الفصل للتكنولوجيا التي أفقدت
الحضور اإلنساني الكثير من خصوصياته.
بيروت  -منار علي حسن

ُ
الفضاء
اإللكتروني
ِّ
صبغ الشعر
الحديث بصبغة
االبتذال

َ
ً
ـت أخ ـ ـيـ ــرا جـ ــائـ ــزة ن ــاج ــي ن ـع ـمــان
نـ ـل ـ ِ
َ
َ
اإلبداع اليوم في
لإلبداع ،كيف تحددين
ّ
االجتماعي؟
التواصل
عالم
ِ
ً
بمعزل عن الوسط
يبقى اإلبداع إبداعا
ٍ
الـ ــذي يـظـهــر ف ـيــه ه ــذا اإلب ـ ـ ــداع ،وألن ـنــي
ّ
أؤمن بأن اإلبداع حالة داخلية خالصة،
ّ
َ
ّ
االجتماعي
ـواقــع الـتــواصـ ِـل
ال أ ّظـ ُـن أن َمـ ّ
ُ
ـاره.
ت ـعــززه ،بـيــد أنـهــا تـســاهــم فــي انـتـشـ ِ
ُ
َ
مساعدة
الفضاء اإللكتروني في
ساهم
ِ
ّ
الشعراء على االنتشار ،ولكنه في الوقت
ّ
غير
ذات ــه ّتـســبــب فــي فـيـ ٍ
ـض مــن األقـ ــام َ
الشعر ،وبالتالي ُص ِبغ
المؤهلةِ لكتابةِ ِ
ِّ
ْ َ
الشعر الحديث بصبغةِ االبتذال ،وإن كان
ُ
يصعب ّ
علي قول هذا.
ُ
ب ـ ـ ـ ـ ــرأي ـ ـ ـ ـ ـ ِـك ه ـ ـ ـ ــل اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ـ ْـت رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
الـ ـمـ ـب ــدع عـ ـ ّـمـ ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــهِ م ـ ــن ق ـب ــل؟
ُ
ً
لطالما كانت رســالــة اإلب ــداع مرتكزة
المظهر
ـراق
عـلــى ت ـج ـ ِ
ِ
ـاوز ال ــواق ــع واخـ ـت ـ ِ
ّ
ـات واألفـكــار،
ـور والـعــاقـ
ـ
م
ـأ
السطحي لـ
ِ
ِ
ٍّ
وال ـس ـم ـ ِّـو ب ـهــا إلـ ــى ع ــال ـ ٍـم م ـس ـت ـقــل أكـثــر
ً
ً
جماال وتعاطفا وروحانية .ولكن اليوم
ُ
َ
َ
أص ـب ــح ال ـم ـب ــدع أم ـ ــام م ـســؤولـ ٍـيــة أك ـبــر،
ّ
إن ال ـت ـنــافــس ال ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـز ُ
زه وســائــل
إذ
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ي ـج ـعـ ُـل األدبـ ـ ــاءَ
ّ
ـاج ُ والــنـشــر
فــي حــاجــةٍ دائ ـم ــةٍ إل ــى اإلن ـت ـ ِ
ـذه النزعة تتنافى
ـات الحضور .هـ ِ
وإثـبـ ِ
ّ
ُ
تتطلب
الداخلية التي
مع طبيعة اإلبداع
َ
ً
ن ـض ـجــا ف ــي ال ـم ـش ــاع ـ ِـر وال ـت ـج ــرب ــة قـبــل
الـ ـج ــري إلـ ــى ال ـح ــاس ــوب ل ـن ـشـ ِـر ال ـحــالــة
َ
المبدع
ا لـشـعـ
ـور يــة بـعــد توثيقها ،على َ ِ
َ
أن يـكــون صــاحــب رؤي ــة ،وأال يحيد عن
رس ــالـ ـت ــهِ وأه ـ ــداف ـ ــهِ م ـه ـمــا كــانــت
واألهم أال يتمكن ُ
ّ
منه
المغريات،
ُ ً
ُّ
حب الظهور ،ألنه سيصبح ملكا
لقلمه.
وأهواء اآلخرين ال
ألحكام
ِ
ِ
ِ
د يـ ـ ــوا نـ ـ ــك األول ف ـ ــي عـ ـن ــوان
ُّ
«فليكن» ،هــل ي ــدل الـعـنــوان إلى
ّ
التحدي؟
االستسالم أم
ِ

ُ
«ف ـل ـي ـكــن» ه ــي مـ ـف ــردة ت ــرم ــز إلـ ــى أع ـلــى
درج ــات التحدي واإلص ــرار على البقاء
وتحقيق الغاية القصوى واألسمى من
الوجود .المستسلمون ال يكتبون الشعر.
ك ـتــابـ ُـة ال ـش ـعــر ه ــي ن ـ ـ ٌ
ـوع م ــن ال ـم ـقــاومــة
والمكافحة.

بين العقل والقلب
ّ يبدو من القصائد الواردة في الديوان
العقل
ـوازن بين
أن ـ ِـك تحاولين إقــامــة ت ـ
ِ
ٍ
والقلب ،فهل هذا التوازن هو المساحة
ال ـتــي ت ـخ ـ ِّـول ــك طـ ـ َ
ـرح ال ـق ـضــايــا بـحــريــة؟
ِ
ربما أكون من األشخاص األقالء الذين
َ
َ
ال ي ـعــانــون ه ــذا االن ـف ـصــال ب ـيــن الـعـقـ ِـل
ـاق
وال ـق ـل ــبّ ،ب ــل إنـ ــيَ أج ــده ـ ّم ــا ع ـلــى وفـ ـ ٍ
نصي صراعات
ـام تامين .ليس في
ووئـ ّ ٍ
مجر ُ
ّ
ّ
محاوالت
د
هي
ة،
خارجي
وال
ة
داخلي
ٍ
ً
ً
ِّ
للسمو
باأللم وجعلهِ مادة أولية لصناعةِ
ِ
ُ
ال ـت ـعــاطــف وال ـج ـم ــالّ .أمـ ــا ال ـحــريــة فهي
ّ ّ
ُ
ُ
المدخل الوحيد إلى عالم األدب ،إذ إن كل
ٌّ
ُ
ّ
شيء لن
يلج الشعر ّ وهو مكبل بأي
ٍ
من َ
ً
شيئاّ .
أشبه الحرية
يضيف إلى الشعر
باألجنحة ،وكتابة الشعر بالطيران« ،ال
َ
دون أجنحة».
طيران من
ِ
َ
ثقافات متنوعة،
شخصيتك
تجمعين في
ِ
ٍ
ّ
كيف تجلت في ِشعرك؟
ول ـ ُ
ـدت وتــرعــرعـ ُـت فــي معصريتي وهي
قريةٍ صغيرة في قضاء عاليه في جبل
حضن الطبيعة كان
لبنان .نشأتي في
ِ
لها أثر واضح في كتاباتي وروحانيتي،
وكذلك رؤيتي للعالم وقضاياه .أعتبر
ّ
ّ
األهم الذي انتقل من
أن هذا هو العامل
نشأتي إلى كتاباتي.
ـدك عـ ــن كـ ـ ّـل مــا
تـ ـع ـ ّـب ــري ــن فـ ــي ق ـ ـصـ ــائـ ـ
ِ ُ
يـتـفــاعــل م ــن ح ــول ــك ،ه ــل ي ـمـكــن لـلــشـعـ ِـر
ً
أن يـ ـ ـك ـ ــون م ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة

فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـطـ ـ ِـع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مــن
ن ـ ــص «فـ ـلـ ـيـ ـك ــن» ف ـ ــي ال ـ ــدي ـ ــوان
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن {ال ـ ـ ــدار الـعــربـيــة
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــرون} أق ـ ـ ـ ــول:
« ف ـ ـ ــي ص ـ ـق ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاء ات
أتحسس أطراف الحلم الخدرة
أسحب غطاء الواقع الحتوائه
ُ
أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل احـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاره
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـ ـ ــه
أن ن ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــح عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م ـ ـ ـ ـ ــا دمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون»
ّ
م ــن ي ـقــرأ ال ــدي ــوان يـعـلـ ُـم أن

الشاعرة حنين الصايغ
القضايا أم ينحو نحو الشخصانية؟
ً
ُ
أدرك
بصفتي أكاديمية وباحثة أيضا،
ّ
ٌ
الش َ
ٌّ
إبحار
موضوعي بامتياز ،فهو
عر
أن
ٌّ
دون معايير وقواعد في مشاعر
حر من
ِ
وأفكار كاتبه .الجمال ،الفرح ،المعاناة،
الموت ،والقضايا األخرى كلها مواضيع
تصل إلى ّالقارئ من وجهة نظر الشاعر،
ّ
هــذا إن ك َــنــا نتكلم عــن شــاعـ ٍـر ح ـ ّـر ،يعي
َ
مسؤولية أن يحمل هذا اللقب.

تجربة وجودية
تطرح قصائدك أسئلة وجودية أقرب
إلى الفلسفة وتنطلق في أبعاد تغوص
في التجربة اإلنسانية ،فهل يمكن القول
إن ِشعرك أقرب إلى العقالنية؟
ٌ
أك ـ ـ ـ ــرر ،الـ ـشـ ـع ــر وح ـ ـ ـ ــدة م ـت ـك ــام ـل ــة .ال
ُ
ٌ
جزء مــن ّ اإلن ـســان ويتوقف
يعمل فيها
ُ َّ
ـار الـتــي تصهر كل
آخ ــر ،هــي أشـبــه بــالــنـ ِ

صور رمزية
تتميز قصائد الشاعرة حنين الصايغ بصور شعرية أقرب إلى الرمزية وغير
«الرمزية هي
اعتماد هذا النوع من التعبير توضح:
المألوف ،حول الهدف من
ِّ
ُ
ِّ
ّ
ّ
رغم
الجانبي
العارض
للتعمق في الشعر وليست غاية في حد ذاتها .أحيانا ن ِ
َ
َ
يف ّسر ،وحتى نجعل هذا ممكنا نلجأ إلى تراكيب غيرَ
ال
ما
قول
على
الكالم
ّ
ّ
ٍّ
مألوفةٍ في اللغةِ المتداولة ،تتجلى لنا في لحظات تدف ٍق شعري داخلي ،ال
اللذين ولد بهما».
بذات الفيض والدهشة
ُيترجم إال
ِ
ًِ
تضيف« :األه ــم أن يبقى الشاعر وفـيــا لحريةِ تدفق هــذه الـصــور الرمزية،
َ
َ
يصبح ّ
هذه الصور عنوة ،ألنها ستبدو مصطنعة ،وسيفقد
إنتاج
هم ُه
وأال
ِ
ّ
مصداقيته الشعرية».

ـاض وح ـ ــاض ـ ـ ٍـر وتـ ـج ــارب
ش ـ ـ ــيء ،مـ ــن م ـ ـ ٍ
وان ـ ـك ـ ـسـ ــارات وقـ ـن ــاع ــات ووج ــدانـ ـي ــات،
ُ
َ
ْ
بقالب اسمه قصيدة .إن كان
لتخرجها ُ ٍ
ـار مـصــدر قصيدتهِ
للشاعر ت ــرف اخـتـيـ ِ
ّ
«إن كــا نــت قلبية أو عقلية» ال أ ظ ــن أ نــه
سلطان الشعر الذي
يكون قد وصل إلى
ِ
ُيـخـضــع كــل مــا فـيـنــا لـقـصـيــدة واحـ ــدة.
أين موقع الحلم في شعرك؟
ٌ
َ َّ
بيد أن قصائدي تنتمي إلى
حالمة أنا،
ُ
أستعير
شخصي وقلبي وتجربتي .ال
ّ
ـوردي لــأحــام كــي أنـسـ َـج
مــن الـقـطـ ِـن ال ـ ـ ّ
قصائدي ،بل أفضل أن أكتبها بدمي.
المشاعر ،الـمــرأة ،األرض ،الــوطــن ...كيف
تقاربينها في شعرك؟
أؤم ــن ب ــو ًح ــدة ال ـك ــون وال ـم ـخ ـلــوقــات وأن
ً
ً
روحــا كونية واحــدة وعادلة تسري بالبشر
ُ
ّ
بالحب
الكائنات ،وتذكرهم
واألشجار وجميع
ّ
ُّ
ّ
والنقاء وكــل ما يستحق أن نحيا ألجله .لم
ُ
أكتب عن الوطن إذ إن جميع كتاباتي تعنى
ُ
الفرد هو
فقلب
بقضايا اإلنسان الداخلية،
ُ
ِ َ
بسالم هناك لن يكون
وطنه األول ،ما لم يكن
ٍ
بسالم أنى ذهب..
ٍ
عالقتك بالشعر؟
متى بدأت
ِ
بـ ُ
ـدأت الـكـتــابــة فــي أول الـعـشــريـنــات ،منذ
ً
عشر سنوات تقريبا ،ولكني لم آخذ موهبتي
ُ
كتبت مخطوطين لم أنشر
على محمل الجد.
ً
أيا منهماّ .وعندما نضجت تجربتي الشعرية
ُ
وشعرت بأنه أصبح لي صوت ينسجم مع
السمفونية الشعرية والروح الحقيقية للكون
ُ
نشرت ديواني األول «فليكن».

مونديال روسيا ...األدباء وكرة القدم
أغرب القصص والحكايات

العاصوف
ناصر الظفيري
كـ ــان ال ـع ـمــل ال ـم ـســرحــي ه ــو ال ـج ـنــس األدبـ ـ ــي األك ـثــر
مباشرة واستقباال لردود فعل الجمهور .يستقبل العمل
المسرحي ردة فعل مباشرة من جمهوره ويستطيع جس
نبض الجمهور أثناء العرض وقبل إسدال الستار .لم تكن
هذه هي الحال بالنسبة لألعمال السينمائية أو الدرامية
والتي غالبا ما تتناولها مقاالت الصحافة والمجالت.
يـتــدخــل فــي ه ــذه اآلراء الـنـقــديــة فــي كثير مــن األحـيــان
العالقة الشخصية بين الصحفي وأبطال العمل .وكان
جس نبض الكثير من المتابعين يبدو صعبا فتقتصر
اآلراء عـلــى مــا ت ـتــداولــه مـجـمــوعــات ضـيـقــة فــي جلسة
عابرة .الحال تلك تغيرت تماما اليوم والوضع النقدي
للجمهور أصبح قريبا من تفاعل الجمهور المسرحي مع
المسرحيات وإبداء الرأي مباشرة تجاه العمل والحكم
عليه بالفشل أو النجاح.
اليوم وبفضل وسائل التواصل االجتماعي يستطيع
الجمهور طــرح رأي ــه فــي العمل الــدرامــي مـبــاشــرة بعد
نهاية الحلقة .ودون شك تتباين اآلراء أحيانا بين مشجع
للعمل ومعارض له ولكن المحصلة النهائية التي يخرج
بها الممثل أو المؤلف هي مجموع اآلراء وداللتها .هذا
الرأي الجماهيري ليس بالضرورة رأيا نقديا مبنيا على
منهج علمي أو أكاديمي ،ولكن الحقيقة هي أن األعمال
المقدمة ال ترقى لمستوى االختالف في الرأي بين العام
والمتخصص .فـجــاء ت أغلبها سطحية ا لـطــرح عانت
نصوصها من عثرات يبدو من الصعب جبرها .ميزة هذه
الــردود التي يتداولها المتابعون هي وضع العمل في
حجمه الطبيعي فال يسمح ألصحاب المصالح النقدية
أن يروا فيه عبقرية ال نراها.
العاصوف هو أحــد األعمال التي توقعنا لها مكانا
مهما بين مجمل األعمال التي قدمت هذا العام .وكانت
فكرة النص التي قدمها المؤلف في تناولها حقبة مهمة
مــن حـيــاة الـحــارة السعودية فــي الــريــاض فـكــرة توحي
بتقديم نص عميق وسابق دراميا لغيره .لكن الحقيقة أن
النص بدا مهلهال لم ينجح في تقديم خط درامي واضح
ومنطقي .أدخـلــت فيه الكثير مــن األغـنـيــات ورقـصــات
األعراس في محاولة لرتق الزمن المطلوب عنوة .حاول
النص تقديم الحياة السياسية في تلك المرحلة بطريقة
سريعة كانت عبـئا على الحياة االجتماعية ،ولم تتداخل
األولى بالثانية أو تؤثر على سير األحداث فيها .الموجة
التي صاحبت العمل من ردود أفعال كانت تعترض على
نقطة واحدة وهي عدم مطابقة الحياة االجتماعية في
تلك الحقبة لما يطرحه المسلسل.
الذي ال يدركه الجمهور وبعض النقاد أن العمل الفني
ســواء كــان مسرحا أو روايــة أو درامــا تلفزيونية ليس
محاولة لتطابق هــذا العمل وأحــداثــه مــع الــواقــع الــذي
يناقشه .هناك دائما مساحة من الخيال يعمل عليها
المؤلف إلنجاح العمل وهي مساحة ال يسمح بها الواقع.
الهجوم الذي صاحب العمل هو محاولة تنقية الماضي
من الشوائب وتبييض صفحته لمجرد أنه يتناول حياة
اآلباء واألجداد .هذه اليوتوبيا والمثالية في الطرح هي
تشويه للحياة البشرية ســواء كانت في مدينة عربية
محافظة أو مدينة غربية متحررة .لم يخلق على هذه
األرض منذ سقوط آدم وحواء عليها حتى اليوم مجتمع
فــاضــل ونـقــي ال تشوبه شــائـبــة .ومـحــاولــة تصوير أي
مدينة بشرية بهذه ا لـصــورة النموذجية هــي محاولة
تشويه حقيقة ما هو بشري.
بطبيعة الحال يتابع المؤلف والممثل آراء الجمهور
في وسائل التواصل االجتماعي ويعرف جيدا المستوى
الــذي قدمه .ذلــك ال ينطبق على العاصوف والقائمين
عليه وإنما على مجموعة األعمال المقدمة والتي غلب
عليها الـســذاجــة وال ـبــذاء ة أحـيــانــا .وهــذه إحــدى فوائد
الشبكة العنكبوتية ا لـتــي قــار بــت بين العمل ا لــدرا مــي
والمسرحي.

إصدار

«الهائم في البرية»

مونديال روسيا بعد غد ،تتسابق دور النشر إلى إصدار كتب األدباء الذين تناولوا كرة القدم،
الماليين ًمن عشاق كرة القدم ًإلى ً
في حين تتجه أنظار ً
ليس بوصفها موضوعا رياضيا وحسب ،بل موضوعا ثقافيا نال اهتمام أدباء كبار أمثال اإليطالي أومبرتو إيكو ،والفرنسي ألبير كامو ،ومعروف
الرصافي ،ومحمود درويش ،ونجيب محفوظ ،وغيرهم.

القاهرة  -محمد الصادق

البير كامو وايكو
ودرويش ومحفوظ
وقعوا في هوى
الساحرة المستديرة

سارعت دار {تنمية للنشر} في القاهرة
إل ــى إص ـ ــدار ك ـتــاب {أغ ـ ــرب الـحـكــايــا في
تاريخ المونديال} للكاتب األرجنتيني
لوثيانو بيرينكي ،ترجمة محمد الفولي،
ّ
ودع ــت الـكــتــاب والمثقفين إلــى توقيعه
ومناقشته.
ي ـســرد ال ـك ـتــاب أغ ــرب ح ـكــايــات كــأس
الـعــالــم لـكــرة ال ـق ــدم ،مـنــذ بــدايــة البطولة
حتى اآلن .ويربط بين الرياضة والثقافة
ً
والسياسة ساعيا إلى مراجعة كل مرحلة
من مراحل كأس العالم بعرض مواجهات
ال ت ـن ـســى ،وذكـ ــر أه ــم ال ـن ـجــوم واألرق ـ ــام
ً
ال ـق ـيــاس ـيــة ،خ ـص ــوص ــا أغ ـ ــرب الـقـصــص
ً
الـ ـط ــريـ ـف ــة ،وأكـ ـث ــره ــا إم ـ ـتـ ــاعـ ــا ،وب ـعــض
القصص حدثت داخل الملعب ومعظمها
خ ــارج ــه .ون ـقــرأ مـنـهــا :الـبـطــل ذو ال ــذراع
ال ــواح ــد الـ ــذي اس ـ ّت ـطــاع أن يـتـفــوق على
خصومه ،وكيف أثــر قــرار خاطئ للحكم
ال ـم ـصــري ج ـمــال ال ـغ ـن ــدور ف ــي مـبـيـعــات
األجهزة اإللكترونية في أسبانيا ،وقصة
مـعــركــة {نـهــر ال بــاتــا} الـتــي حــدثــت بين
الجماهير فــي مونديال  ،1930ومــن هو
ال ــاع ــب الـ ــذي أخ ـف ــاه دي ـك ـتــاتــور بـعــدمــا
ثبت تعاطيه المنشطات ،ولماذا يرتدي
المنتخب الهولندي البرتقالي ،واإليطالي
األزرق ،والبرازيلي األصفر؟
أمــا دار {الـعـيــن} ،فــأعــادت إصــدار كتاب
{حــروب كرة القدم} للكاتب الدكتور ياسر
ثابت ،ويتحدث عن أهم اللحظات العنيفة
في كرة القدم ،واهتمام الزعماء السياسيين
بـهــا ،كــذلــك ال ـحــروب الـتــي قــامــت بسببها،
وأفرد الكتاب مساحة جيدة للكرة المصرية
وتاريخها منذ االحتالل اإلنكليزي ونشأة

ُ
كـ ـب ــرى األن ــدي ــة ف ــي م ـصــر ح ـتــى عـصــرنــا
الحديث.

الشاشة الذهبية
ً
أص ــدرت دار {ال ـهــال} بــدورهــا كتابا
بـ ـعـ ـن ــوان {ال ـس ـي ـن ـم ــا والـ ـ ـك ـ ــرة ..أسـ ـ ــرار
وح ـك ــاي ــات} ،لـلـكــاتــب الـصـحــافــي حــاتــم
ج ـم ــال .وال ـك ـت ــاب ي ـعــد األول م ــن نــوعــه
ال ـ ــذي ي ــرب ــط ب ـي ــن ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع وب ـيــن
الساحرة المستديرة وعالقات الفنانين
والرياضيين التي ظهرت على الشاشة
أو وثقها ال ـمــأذون ،ذلــك مــن خــال ستة
فصول تتناول هذه العالقات بأبعادها
كافة.
ً
يتناول الكتاب نحو  48فيلما رصدت
ً
تناول السينما كرة القدم بدءا من فيلم
{ال ــري ــاض ــي}  1937حـتــى {دعـ ـ ــدووش}
 ،2017كذلك تناول نجوم كرة القدم إزاء

ً
كاميرات السينما بدءا من عزيز فهمي
ح ـتــى أح ـم ــد صـ ــاح ح ـس ـنــي .فـيــرصــد
ً
مسيرة  28العبا ندهتهم نداهة السينما
ً
موثقا بشهادات معظم هؤالء النجوم،
كذلك ألقى الضوء على نجوم الفن الذين
بــدؤوا في عالم كــرة القدم منذ الصغر
وتحولوا إلى الشاشة الفضية ،وأشهر
قصص الحب بين نجوم الفن والرياضة
ً
مبتعدا عن اإلشاعات.
ّ
وأك ـ ـ ــد ح ــات ــم ج ـم ــال أن هـ ــذا الـعـمــل
ّ
األول من نوعه في المكتبة الفنية
يعد ِّ
فهو يوثق عالقة السينما بالكرة منذ
نشأتهما فــي التوقيت نـفـســه ،وكيف
استغل كل منهما اآلخر والنتائج التي
ترتبت على هــذا ال ـتــزاوج غير المعلن
ف ــال ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا لـ ــم تـ ـت ــواف ــق عـنــد
البدايات ،بل امتدت ليكون شكل النادي
ال ــري ــاض ــي ب ــزم ــن ال ـف ـي ـلــم الـسـيـنـمــائــي
نفسه وإنهما إبداع جماعي يتوجه إلى

المجموع ،فهما نتاج ابتكار فريق عمل
هــدفــه الــوصــول إلــى جماهير عريضة
تجمعها حالة مزاجية واحدة.

سجل األدباء
م ــن ال ـم ـعــروف أن سـجــل ك ـبــار األدب ـ ــاء وال ـش ـع ــراء يحمل
ً
ً
اهتماما كبيرا بكرة القدم ،فكتب عنها كثيرون منهم آلبير
كامو الذي لعب حارس مرمى لفريق كرة القدم بجامعة وهران
بالجزائر عام  1930وإيدواردو غاليانو من األورغواي .كذلك
تناولها نجيب محفوظ الــذي كــان يلعب الكرة في شبابه،
ً
ونـشــر دروي ــش م ـقــاال عــن الـســاحــر األرجـنـتـيـنــي م ــارادون ــا،
ووصفها األديب الراحل خيري شلبي بـ{سيمفونية الفقراء}.
وربما كان الشاعر العراقي معروف الرصافي 1945-1877
صــاحــب أول قصيدة عــن كــرة ال ـقــدم ،إذ صـ َّـورهــا فــي أبيات

شعرية تصف حركة الالعبين وتقدم بعض قوانينها ومنها:
قصدوا الرياضة العبين وبينهم
ُ
األجسام
كرة تراض بلعبها
وقفوا لها متشمرين فألقيت
ُ
االقدام
فتداولتها منهم
يتراكضون وراء ها في ساحة
ٌ
صدام
للسوق معترك بها و
رفسا بأرجلهم تساق وضربها
ٌ
حرام.
بالكف عند الالعبين

{الهائم في البرية} عنوان ديوان جديد صدر للشاعر عبد
المنعم رمضان ،عن دار العين للنشر بالقاهرةّ ،
صممت غالفه
الفنانة اللبنانية نجاح طاهر.
ِّ
{الـهــائــم فــي الـبــريــة} يـشــكــل ال ــدي ــوان الـفــاصــل بـيــن العشر
سنوات التي ّ
مرت على الشاعر والتي لم يكتب فيها الشعر
وبين األيام المقبلة في حياته ،ويشير رمضان إلى أن قصائد
الديوان كتبت قبل العام  ،2011وخالل هذه الفترة انهمك في
كتابة المقاالت ولم يكن يفكر خاللها في الشعر.
عن الديوان قال الدكتور جابر عصفور{ :نقطة االنطالق في
شعر عبد المنعم رمضان ليس ما يقال إنما كيف يقال ،وذلك
عبر أبنية تتميز بتفردها وألقها وغواياتها المخايلة للقارئ،
ً
خصوصا ذلك الذي يقع في غوايتها وتجذبه فتنتها التي
تثير الفضول والشوق ،والسؤال الذي ال يكف عن توليد غيره،
ولذلك فشعر عبد المنعم رمضان كتابة حداثية بامتياز}.
ومن الديوان نقرأ:
كيف أرفع رأسي
وأخفض ساقي وساريتي
وأسير بغير يدين
وأصبح في وطن ليس يشبه أمي
هوائي الخفيف الذي كان يمشي معي
ً
لم يعد قادرا
ً
ً
والسماء تكاد تكون فراغا وحيدا
َ
مالئكتي نائمون على األرض
أولهم صار أقصر من قامتي
ً
عندما كنت طفال
وآخرهم يتأمل ثوبي وأسيجتي وظاللي.
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ثقافات

كتابة الشعر نوع من المقاومة والمكافحة
الصايغ:
حنين
ُ
وقصائدي تعنى بقضايا اإلنسان الداخلية
ّ
فازت الشاعرة اللبنانية حنين الصايغ بجائزة ناجي نعمان لإلبداع لعام  2018عن ديوانها الجديد قيد النشر بعنوان
ُ
{دار فضاءات} في األردن ،وهو يسير على خط ديوانها األول {فليكن} نفسه ،ويتضمن
{روح قديمة} الذي يصدر عن ِ
مجموعة من القصائد ًتتحدث بلغة القلب والوجدان وتواكب تجربة الشاعرة ورؤيتها التي عملت على إنضاجها من
خالل اكتسابها أبعادا فكرية وثقافية ،راكمتها عبر مسيرتها األكاديمية كأستاذة في الجامعة األميركية في بيروت
وعبر تعمقها فيما يجري حولها من شؤون وقضايا قاربتها بواقعيتها وعبرت عنها بكليتها وبحرية في الطرح من
دون أن تغرق في التفاصيل التي تفقد القصيدة شموليتها.
دأبت حنين الصايغ على نشر قصائدها في وسائل إعالم لبنانية وعربية ال لشيء إال ألنها مرآة تعكس صدى ما يعتمل
في النفس اليوم من تساؤالت حول ماهية الكون واإلنسان في عصر باتت فيه الكلمة الفصل للتكنولوجيا التي أفقدت
الحضور اإلنساني الكثير من خصوصياته.
بيروت  -منار علي حسن

ُ
الفضاء
اإللكتروني
ِّ
صبغ الشعر
الحديث بصبغة
االبتذال

َ
ً
ـت أخ ـ ـيـ ــرا جـ ــائـ ــزة ن ــاج ــي ن ـع ـمــان
نـ ـل ـ ِ
َ
َ
اإلبداع اليوم في
لإلبداع ،كيف تحددين
ّ
االجتماعي؟
التواصل
عالم
ِ
ً
بمعزل عن الوسط
يبقى اإلبداع إبداعا
ٍ
الـ ــذي يـظـهــر ف ـيــه ه ــذا اإلب ـ ـ ــداع ،وألن ـنــي
ّ
أؤمن بأن اإلبداع حالة داخلية خالصة،
ّ
َ
ّ
االجتماعي
ـواقــع الـتــواصـ ِـل
ال أ ّظـ ُـن أن َمـ ّ
ُ
ـاره.
ت ـعــززه ،بـيــد أنـهــا تـســاهــم فــي انـتـشـ ِ
ُ
َ
مساعدة
الفضاء اإللكتروني في
ساهم
ِ
ّ
الشعراء على االنتشار ،ولكنه في الوقت
ّ
غير
ذات ــه ّتـســبــب فــي فـيـ ٍ
ـض مــن األقـ ــام َ
الشعر ،وبالتالي ُص ِبغ
المؤهلةِ لكتابةِ ِ
ِّ
ْ َ
الشعر الحديث بصبغةِ االبتذال ،وإن كان
ُ
يصعب ّ
علي قول هذا.
ُ
ب ـ ـ ـ ـ ــرأي ـ ـ ـ ـ ـ ِـك ه ـ ـ ـ ــل اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ـ ْـت رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
الـ ـمـ ـب ــدع عـ ـ ّـمـ ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــهِ م ـ ــن ق ـب ــل؟
ُ
ً
لطالما كانت رســالــة اإلب ــداع مرتكزة
المظهر
ـراق
عـلــى ت ـج ـ ِ
ِ
ـاوز ال ــواق ــع واخـ ـت ـ ِ
ّ
ـات واألفـكــار،
ـور والـعــاقـ
ـ
م
ـأ
السطحي لـ
ِ
ِ
ٍّ
وال ـس ـم ـ ِّـو ب ـهــا إلـ ــى ع ــال ـ ٍـم م ـس ـت ـقــل أكـثــر
ً
ً
جماال وتعاطفا وروحانية .ولكن اليوم
ُ
َ
َ
أص ـب ــح ال ـم ـب ــدع أم ـ ــام م ـســؤولـ ٍـيــة أك ـبــر،
ّ
إن ال ـت ـنــافــس ال ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـز ُ
زه وســائــل
إذ
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ي ـج ـعـ ُـل األدبـ ـ ــاءَ
ّ
ـاج ُ والــنـشــر
فــي حــاجــةٍ دائ ـم ــةٍ إل ــى اإلن ـت ـ ِ
ـذه النزعة تتنافى
ـات الحضور .هـ ِ
وإثـبـ ِ
ّ
ُ
تتطلب
الداخلية التي
مع طبيعة اإلبداع
َ
ً
ن ـض ـجــا ف ــي ال ـم ـش ــاع ـ ِـر وال ـت ـج ــرب ــة قـبــل
الـ ـج ــري إلـ ــى ال ـح ــاس ــوب ل ـن ـشـ ِـر ال ـحــالــة
َ
المبدع
ا لـشـعـ
ـور يــة بـعــد توثيقها ،على َ ِ
َ
أن يـكــون صــاحــب رؤي ــة ،وأال يحيد عن
رس ــالـ ـت ــهِ وأه ـ ــداف ـ ــهِ م ـه ـمــا كــانــت
واألهم أال يتمكن ُ
ّ
منه
المغريات،
ُ ً
ُّ
حب الظهور ،ألنه سيصبح ملكا
لقلمه.
وأهواء اآلخرين ال
ألحكام
ِ
ِ
ِ
د يـ ـ ــوا نـ ـ ــك األول ف ـ ــي عـ ـن ــوان
ُّ
«فليكن» ،هــل ي ــدل الـعـنــوان إلى
ّ
التحدي؟
االستسالم أم
ِ
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـطـ ـ ِـع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مــن
ن ـ ــص «فـ ـلـ ـيـ ـك ــن» ف ـ ــي ال ـ ــدي ـ ــوان
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن {ال ـ ـ ــدار الـعــربـيــة
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــرون} أق ـ ـ ـ ــول:
« ف ـ ـ ــي ص ـ ـق ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاء ات
أتحسس أطراف الحلم الخدرة
أسحب غطاء الواقع الحتوائه
ُ
أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل احـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاره
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ـ ـ ــه
أن ن ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــح عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م ـ ـ ـ ـ ــا دمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون»
ّ
م ــن ي ـقــرأ ال ــدي ــوان يـعـلـ ُـم أن

ُ
«ف ـل ـي ـكــن» ه ــي مـ ـف ــردة ت ــرم ــز إلـ ــى أع ـلــى
درج ــات التحدي واإلص ــرار على البقاء
وتحقيق الغاية القصوى واألسمى من
الوجود .المستسلمون ال يكتبون الشعر.
ك ـتــابـ ُـة ال ـش ـعــر ه ــي ن ـ ـ ٌ
ـوع م ــن ال ـم ـقــاومــة
والمكافحة.

بين العقل والقلب
ّ يبدو من القصائد الواردة في الديوان
العقل
ـوازن بين
أن ـ ِـك تحاولين إقــامــة ت ـ
ِ
ٍ
والقلب ،فهل هذا التوازن هو المساحة
ال ـتــي ت ـخ ـ ِّـول ــك طـ ـ َ
ـرح ال ـق ـضــايــا بـحــريــة؟
ِ
ربما أكون من األشخاص األقالء الذين
َ
َ
ال ي ـعــانــون ه ــذا االن ـف ـصــال ب ـيــن الـعـقـ ِـل
ـاق
وال ـق ـل ــبّ ،ب ــل إنـ ــيَ أج ــده ـ ّم ــا ع ـلــى وفـ ـ ٍ
نصي صراعات
ـام تامين .ليس في
ووئـ ّ ٍ
مجر ُ
ّ
ّ
محاوالت
د
هي
ة،
خارجي
وال
ة
داخلي
ٍ
ً
ً
ِّ
للسمو
باأللم وجعلهِ مادة أولية لصناعةِ
ِ
ُ
ال ـت ـعــاطــف وال ـج ـم ــالّ .أمـ ــا ال ـحــريــة فهي
ّ ّ
ُ
ُ
المدخل الوحيد إلى عالم األدب ،إذ إن كل
ٌّ
ُ
ّ
شيء لن
يلج الشعر ّ وهو مكبل بأي
ٍ
من َ
ً
شيئاّ .
أشبه الحرية
يضيف إلى الشعر
باألجنحة ،وكتابة الشعر بالطيران« ،ال
َ
دون أجنحة».
طيران من
ِ
َ
ثقافات متنوعة،
شخصيتك
تجمعين في
ِ
ٍ
ّ
كيف تجلت في ِشعرك؟
ول ـ ُ
ـدت وتــرعــرعـ ُـت فــي معصريتي وهي
قريةٍ صغيرة في قضاء عاليه في جبل
حضن الطبيعة كان
لبنان .نشأتي في
ِ
لها أثر واضح في كتاباتي وروحانيتي،
وكذلك رؤيتي للعالم وقضاياه .أعتبر
ّ
ّ
األهم الذي انتقل من
أن هذا هو العامل
نشأتي إلى كتاباتي.
ـدك عـ ــن كـ ـ ّـل مــا
تـ ـع ـ ّـب ــري ــن فـ ــي ق ـ ـصـ ــائـ ـ
ِ ُ
يـتـفــاعــل م ــن ح ــول ــك ،ه ــل ي ـمـكــن لـلــشـعـ ِـر
ً
أن يـ ـ ـك ـ ــون م ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
القضايا أم ينحو نحو الشخصانية؟
ً
ُ
أدرك
بصفتي أكاديمية وباحثة أيضا،
ّ
ٌ
الش َ
ٌّ
إبحار
موضوعي بامتياز ،فهو
عر
أن
ٌّ
دون معايير وقواعد في مشاعر
حر من
ِ
وأفكار كاتبه .الجمال ،الفرح ،المعاناة،
الموت ،والقضايا األخرى كلها مواضيع
تصل إلى ّالقارئ من وجهة نظر الشاعر،
ّ
هــذا إن ك َــنــا نتكلم عــن شــاعـ ٍـر ح ـ ّـر ،يعي
َ
مسؤولية أن يحمل هذا اللقب.

تجربة وجودية
تطرح قصائدك أسئلة وجودية أقرب

الشاعرة حنين الصايغ
إلى الفلسفة وتنطلق في أبعاد تغوص
في التجربة اإلنسانية ،فهل يمكن القول
إن ِشعرك أقرب إلى العقالنية؟
ٌ
أك ـ ـ ـ ــرر ،الـ ـشـ ـع ــر وح ـ ـ ـ ــدة م ـت ـك ــام ـل ــة .ال
ُ
ٌ
جزء مــن ّ اإلن ـســان ويتوقف
يعمل فيها
ُ َّ
ـار الـتــي تصهر كل
آخ ــر ،هــي أشـبــه بــالــنـ ِ
ـاض وح ـ ــاض ـ ـ ٍـر وتـ ـج ــارب
ش ـ ـ ــيء ،مـ ــن م ـ ـ ٍ
وان ـ ـك ـ ـسـ ــارات وقـ ـن ــاع ــات ووج ــدانـ ـي ــات،
ُ
َ
ْ
بقالب اسمه قصيدة .إن كان
لتخرجها ُ ٍ
ـار مـصــدر قصيدتهِ
للشاعر ت ــرف اخـتـيـ ِ
ّ
«إن كــا نــت قلبية أو عقلية» ال أ ظ ــن أ نــه
سلطان الشعر الذي
يكون قد وصل إلى
ِ
ُيـخـضــع كــل مــا فـيـنــا لـقـصـيــدة واحـ ــدة.
أين موقع الحلم في شعرك؟
ٌ
َ َّ
بيد أن قصائدي تنتمي إلى
حالمة أنا،
ُ
أستعير
شخصي وقلبي وتجربتي .ال
ـوردي لــأحــام كــي أنـســجَ
ّ
مــن الـقـطـ ِـن ال ـ ـ ّ
قصائدي ،بل أفضل أن أكتبها بدمي.

المشاعر ،الـمــرأة ،األرض ،الــوطــن ...كيف
تقاربينها في شعرك؟
أؤم ــن ب ــو ًح ــدة ال ـك ــون وال ـم ـخ ـلــوقــات وأن
ً
ً
روحــا كونية واحــدة وعادلة تسري بالبشر
ُ
وتذكرهم بالحبّ
الكائنات،
واألشجار وجميع
ّ
ُّ
ّ
والنقاء وكــل ما يستحق أن نحيا ألجله .لم
ُ
أكتب عن الوطن إذ إن جميع كتاباتي تعنى
ُ
الفرد هو
فقلب
بقضايا اإلنسان الداخلية،
ُ
ِ َ
بسالم هناك لن يكون
وطنه األول ،ما لم يكن
ٍ
بسالم أنى ذهب..
ٍ
عالقتك بالشعر؟
متى بدأت
ِ
بـ ُ
ـدأت الـكـتــابــة فــي أول الـعـشــريـنــات ،منذ
ً
عشر سنوات تقريبا ،ولكني لم آخذ موهبتي
ُ
كتبت مخطوطين لم أنشر
على محمل الجد.
ً
أيا منهماّ .وعندما نضجت تجربتي الشعرية
ُ
وشعرت بأنه أصبح لي صوت ينسجم مع
السمفونية الشعرية والروح الحقيقية للكون
ُ
نشرت ديواني األول «فليكن».

صور رمزية
ت ـت ـم ـيــز ق ـص ــائ ــد الـ ـش ــاع ــرة حـنـيــن
ال ـص ــاي ــغ ب ـص ــور ش ـعــريــة أق ـ ــرب إلــى
الرمزية وغير المألوف ،حول الهدف
م ــن اع ـت ـمــاد ه ــذا ال ـن ــوع م ــن التعبير
ت ـ ــوض ـ ــح« :ال ـ ــرم ـ ــزي ـ ــة ه ـ ـ ِّـي ال ـ ـعـ ــارض
ّ
ّ
للتعمق في الش ُعر وليست
الجانبي
غاية في ِّ
رغم الكالمَ
حد
ذاتها .أحيانا ن ِ
َ
على قــول مــا ال يف ّسر ،وحتى نجعل
ه ــذا مـمـكـنــا نـلـجــأ إل ــى تــراك ـيــب غـيـ َـر

ّ
مألوفةٍ فــي اللغةِ ّالمتداولة ،تتجلى
ٍّ
شعري داخلي،
لنا في لحظات تدف ٍق
ُ
ـذات الفيض والدهشة
ال يترجم إال بـ ِ
اللذين ولد بهما».
ِ
تـضـيــف« :األه ـ ــم أن يـبـقــى الـشــاعــر
ً
وفـ ـ ـي ـ ــا لـ ـح ــري ــةِ تـ ــدفـ ــق هـ ـ ــذه الـ ـص ــور
ُ
َ
َ
ّ
هذه
الرمزية ،وأال يصبح همه إنتاج
ِ
الصور عنوة ،ألنها ستبدو مصطنعة،
ّ
الشعرية».
وسيفقد مصداقيته

مونديال روسيا ...األدباء وكرة القدم
أغرب القصص والحكايات

العاصوف
ناصر الظفيري
كـ ــان ال ـع ـمــل ال ـم ـســرحــي ه ــو ال ـج ـنــس األدبـ ـ ــي األك ـثــر
مباشرة واستقباال لردود فعل الجمهور .يستقبل العمل
المسرحي ردة فعل مباشرة من جمهوره ويستطيع جس
نبض الجمهور أثناء العرض وقبل إسدال الستار .لم تكن
هذه هي الحال بالنسبة لألعمال السينمائية أو الدرامية
والتي غالبا ما تتناولها مقاالت الصحافة والمجالت.
يـتــدخــل فــي ه ــذه اآلراء الـنـقــديــة فــي كثير مــن األحـيــان
العالقة الشخصية بين الصحفي وأبطال العمل .وكان
جس نبض الكثير من المتابعين يبدو صعبا فتقتصر
اآلراء عـلــى مــا ت ـتــداولــه مـجـمــوعــات ضـيـقــة فــي جلسة
عابرة .الحال تلك تغيرت تماما اليوم والوضع النقدي
للجمهور أصبح قريبا من تفاعل الجمهور المسرحي مع
المسرحيات وإبداء الرأي مباشرة تجاه العمل والحكم
عليه بالفشل أو النجاح.
اليوم وبفضل وسائل التواصل االجتماعي يستطيع
الجمهور طــرح رأي ــه فــي العمل الــدرامــي مـبــاشــرة بعد
نهاية الحلقة .ودون شك تتباين اآلراء أحيانا بين مشجع
للعمل ومعارض له ولكن المحصلة النهائية التي يخرج
بها الممثل أو المؤلف هي مجموع اآلراء وداللتها .هذا
الرأي الجماهيري ليس بالضرورة رأيا نقديا مبنيا على
منهج علمي أو أكاديمي ،ولكن الحقيقة هي أن األعمال
المقدمة ال ترقى لمستوى االختالف في الرأي بين العام
والمتخصص .فـجــاء ت أغلبها سطحية ا لـطــرح عانت
نصوصها من عثرات يبدو من الصعب جبرها .ميزة هذه
الــردود التي يتداولها المتابعون هي وضع العمل في
حجمه الطبيعي فال يسمح ألصحاب المصالح النقدية
أن يروا فيه عبقرية ال نراها.
العاصوف هو أحــد األعمال التي توقعنا لها مكانا
مهما بين مجمل األعمال التي قدمت هذا العام .وكانت
فكرة النص التي قدمها المؤلف في تناولها حقبة مهمة
مــن حـيــاة الـحــارة السعودية فــي الــريــاض فـكــرة توحي
بتقديم نص عميق وسابق دراميا لغيره .لكن الحقيقة أن
النص بدا مهلهال لم ينجح في تقديم خط درامي واضح
ومنطقي .أدخـلــت فيه الكثير مــن األغـنـيــات ورقـصــات
األعراس في محاولة لرتق الزمن المطلوب عنوة .حاول
النص تقديم الحياة السياسية في تلك المرحلة بطريقة
سريعة كانت عبـئا على الحياة االجتماعية ،ولم تتداخل
األولى بالثانية أو تؤثر على سير األحداث فيها .الموجة
التي صاحبت العمل من ردود أفعال كانت تعترض على
نقطة واحدة وهي عدم مطابقة الحياة االجتماعية في
تلك الحقبة لما يطرحه المسلسل.
الذي ال يدركه الجمهور وبعض النقاد أن العمل الفني
ســواء كــان مسرحا أو روايــة أو درامــا تلفزيونية ليس
محاولة لتطابق هــذا العمل وأحــداثــه مــع الــواقــع الــذي
يناقشه .هناك دائما مساحة من الخيال يعمل عليها
المؤلف إلنجاح العمل وهي مساحة ال يسمح بها الواقع.
الهجوم الذي صاحب العمل هو محاولة تنقية الماضي
من الشوائب وتبييض صفحته لمجرد أنه يتناول حياة
اآلباء واألجداد .هذه اليوتوبيا والمثالية في الطرح هي
تشويه للحياة البشرية ســواء كانت في مدينة عربية
محافظة أو مدينة غربية متحررة .لم يخلق على هذه
األرض منذ سقوط آدم وحواء عليها حتى اليوم مجتمع
فــاضــل ونـقــي ال تشوبه شــائـبــة .ومـحــاولــة تصوير أي
مدينة بشرية بهذه ا لـصــورة النموذجية هــي محاولة
تشويه حقيقة ما هو بشري.
بطبيعة الحال يتابع المؤلف والممثل آراء الجمهور
في وسائل التواصل االجتماعي ويعرف جيدا المستوى
الــذي قدمه .ذلــك ال ينطبق على العاصوف والقائمين
عليه وإنما على مجموعة األعمال المقدمة والتي غلب
عليها الـســذاجــة وال ـبــذاء ة أحـيــانــا .وهــذه إحــدى فوائد
الشبكة العنكبوتية ا لـتــي قــار بــت بين العمل ا لــدرا مــي
والمسرحي.

إصدار

«الهائم في البرية»

مونديال روسيا بعد غد ،تتسابق دور النشر إلى إصدار كتب األدباء الذين تناولوا كرة القدم،
الماليين ًمن عشاق كرة القدم ًإلى ً
في حين تتجه أنظار ً
ليس بوصفها موضوعا رياضيا وحسب ،بل موضوعا ثقافيا نال اهتمام أدباء كبار أمثال اإليطالي أومبرتو إيكو ،والفرنسي ألبير كامو ،ومعروف
الرصافي ،ومحمود درويش ،ونجيب محفوظ ،وغيرهم.

القاهرة  -محمد الصادق

البير كامو وايكو
ودرويش ومحفوظ
وقعوا في هوى
الساحرة المستديرة

سارعت دار {تنمية للنشر} في القاهرة
إل ــى إص ـ ــدار ك ـتــاب {أغ ـ ــرب الـحـكــايــا في
تاريخ المونديال} للكاتب األرجنتيني
لوثيانو بيرينكي ،ترجمة محمد الفولي،
ّ
ودع ــت الـكــتــاب والمثقفين إلــى توقيعه
ومناقشته.
ي ـســرد ال ـك ـتــاب أغ ــرب ح ـكــايــات كــأس
الـعــالــم لـكــرة ال ـق ــدم ،مـنــذ بــدايــة البطولة
حتى اآلن .ويربط بين الرياضة والثقافة
ً
والسياسة ساعيا إلى مراجعة كل مرحلة
من مراحل كأس العالم بعرض مواجهات
ال ت ـن ـســى ،وذكـ ــر أه ــم ال ـن ـجــوم واألرق ـ ــام
ً
ال ـق ـيــاس ـيــة ،خ ـص ــوص ــا أغ ـ ــرب الـقـصــص
ً
الـ ـط ــريـ ـف ــة ،وأكـ ـث ــره ــا إم ـ ـتـ ــاعـ ــا ،وب ـعــض
القصص حدثت داخل الملعب ومعظمها
خ ــارج ــه .ون ـقــرأ مـنـهــا :الـبـطــل ذو ال ــذراع
ال ــواح ــد الـ ــذي اس ـ ّت ـطــاع أن يـتـفــوق على
خصومه ،وكيف أثــر قــرار خاطئ للحكم
ال ـم ـصــري ج ـمــال ال ـغ ـن ــدور ف ــي مـبـيـعــات
األجهزة اإللكترونية في أسبانيا ،وقصة
مـعــركــة {نـهــر ال بــاتــا} الـتــي حــدثــت بين
الجماهير فــي مونديال  ،1930ومــن هو
ال ــاع ــب الـ ــذي أخ ـف ــاه دي ـك ـتــاتــور بـعــدمــا
ثبت تعاطيه المنشطات ،ولماذا يرتدي
المنتخب الهولندي البرتقالي ،واإليطالي
األزرق ،والبرازيلي األصفر؟
أمــا دار {الـعـيــن} ،فــأعــادت إصــدار كتاب
{حــروب كرة القدم} للكاتب الدكتور ياسر
ثابت ،ويتحدث عن أهم اللحظات العنيفة
في كرة القدم ،واهتمام الزعماء السياسيين
بـهــا ،كــذلــك ال ـحــروب الـتــي قــامــت بسببها،
وأفرد الكتاب مساحة جيدة للكرة المصرية
وتاريخها منذ االحتالل اإلنكليزي ونشأة

ُ
كـ ـب ــرى األن ــدي ــة ف ــي م ـصــر ح ـتــى عـصــرنــا
الحديث.

الشاشة الذهبية
ً
أص ــدرت دار {ال ـهــال} بــدورهــا كتابا
بـ ـعـ ـن ــوان {ال ـس ـي ـن ـم ــا والـ ـ ـك ـ ــرة ..أسـ ـ ــرار
وح ـك ــاي ــات} ،لـلـكــاتــب الـصـحــافــي حــاتــم
ج ـم ــال .وال ـك ـت ــاب ي ـعــد األول م ــن نــوعــه
ال ـ ــذي ي ــرب ــط ب ـي ــن ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع وب ـيــن
الساحرة المستديرة وعالقات الفنانين
والرياضيين التي ظهرت على الشاشة
أو وثقها ال ـمــأذون ،ذلــك مــن خــال ستة
فصول تتناول هذه العالقات بأبعادها
كافة.
ً
يتناول الكتاب نحو  48فيلما رصدت
ً
تناول السينما كرة القدم بدءا من فيلم
{ال ــري ــاض ــي}  1937حـتــى {دعـ ـ ــدووش}
 ،2017كذلك تناول نجوم كرة القدم إزاء

ً
كاميرات السينما بدءا من عزيز فهمي
ح ـتــى أح ـم ــد صـ ــاح ح ـس ـنــي .فـيــرصــد
ً
مسيرة  28العبا ندهتهم نداهة السينما
ً
موثقا بشهادات معظم هؤالء النجوم،
كذلك ألقى الضوء على نجوم الفن الذين
بــدؤوا في عالم كــرة القدم منذ الصغر
وتحولوا إلى الشاشة الفضية ،وأشهر
قصص الحب بين نجوم الفن والرياضة
ً
مبتعدا عن اإلشاعات.
ّ
وأك ـ ـ ــد ح ــات ــم ج ـم ــال أن هـ ــذا الـعـمــل
ّ
األول من نوعه في المكتبة الفنية
يعد ِّ
فهو يوثق عالقة السينما بالكرة منذ
نشأتهما فــي التوقيت نـفـســه ،وكيف
استغل كل منهما اآلخر والنتائج التي
ترتبت على هــذا ال ـتــزاوج غير المعلن
ف ــال ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا لـ ــم تـ ـت ــواف ــق عـنــد
البدايات ،بل امتدت ليكون شكل النادي
ال ــري ــاض ــي ب ــزم ــن ال ـف ـي ـلــم الـسـيـنـمــائــي
نفسه وإنهما إبداع جماعي يتوجه إلى

المجموع ،فهما نتاج ابتكار فريق عمل
هــدفــه الــوصــول إلــى جماهير عريضة
تجمعها حالة مزاجية واحدة.

سجل األدباء
م ــن ال ـم ـعــروف أن سـجــل ك ـبــار األدب ـ ــاء وال ـش ـع ــراء يحمل
ً
ً
اهتماما كبيرا بكرة القدم ،فكتب عنها كثيرون منهم آلبير
كامو الذي لعب حارس مرمى لفريق كرة القدم بجامعة وهران
بالجزائر عام  1930وإيدواردو غاليانو من األورغواي .كذلك
تناولها نجيب محفوظ الــذي كــان يلعب الكرة في شبابه،
ً
ونـشــر دروي ــش م ـقــاال عــن الـســاحــر األرجـنـتـيـنــي م ــارادون ــا،
ووصفها األديب الراحل خيري شلبي بـ{سيمفونية الفقراء}.
وربما كان الشاعر العراقي معروف الرصافي 1945-1877
صــاحــب أول قصيدة عــن كــرة ال ـقــدم ،إذ صـ َّـورهــا فــي أبيات

شعرية تصف حركة الالعبين وتقدم بعض قوانينها ومنها:
قصدوا الرياضة العبين وبينهم
ُ
األجسام
كرة تراض بلعبها
وقفوا لها متشمرين فألقيت
ُ
االقدام
فتداولتها منهم
يتراكضون وراء ها في ساحة
ٌ
صدام
للسوق معترك بها و
رفسا بأرجلهم تساق وضربها
ٌ
حرام.
بالكف عند الالعبين

{الهائم في البرية} عنوان ديوان جديد صدر للشاعر عبد
المنعم رمضان ،عن دار العين للنشر بالقاهرةّ ،
صممت غالفه
الفنانة اللبنانية نجاح طاهر.
ِّ
{الـهــائــم فــي الـبــريــة} يـشــكــل ال ــدي ــوان الـفــاصــل بـيــن العشر
سنوات التي ّ
مرت على الشاعر والتي لم يكتب فيها الشعر
وبين األيام المقبلة في حياته ،ويشير رمضان إلى أن قصائد
الديوان كتبت قبل العام  ،2011وخالل هذه الفترة انهمك في
كتابة المقاالت ولم يكن يفكر خاللها في الشعر.
عن الديوان قال الدكتور جابر عصفور{ :نقطة االنطالق في
شعر عبد المنعم رمضان ليس ما يقال إنما كيف يقال ،وذلك
عبر أبنية تتميز بتفردها وألقها وغواياتها المخايلة للقارئ،
ً
خصوصا ذلك الذي يقع في غوايتها وتجذبه فتنتها التي
تثير الفضول والشوق ،والسؤال الذي ال يكف عن توليد غيره،
ولذلك فشعر عبد المنعم رمضان كتابة حداثية بامتياز}.
ومن الديوان نقرأ:
كيف أرفع رأسي
وأخفض ساقي وساريتي
وأسير بغير يدين
وأصبح في وطن ليس يشبه أمي
هوائي الخفيف الذي كان يمشي معي
ً
لم يعد قادرا
ً
ً
والسماء تكاد تكون فراغا وحيدا
َ
مالئكتي نائمون على األرض
أولهم صار أقصر من قامتي
ً
عندما كنت طفال
وآخرهم يتأمل ثوبي وأسيجتي وظاللي.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3804الثالثاء  12يونيو  2018م 27 /رمضان  1439هـ

ألف ليلة ولية

ّ
سر الصندوق األسود

21

()30 - 27

في الحلقة السابقة تعرفنا إلى جانب من حكايات التجار والشطار
واللصوص األذكياء ،وكيف كان مصيرهم .كذلك حكاية األديب
الذكي ،الذي أراد كشف حقيقة الشيخ وعالقته بمريديه وصبيانه،
فيجد أن الشيخ هام بامرأة لم يعرفها إال من حمارها .وفي هذة
الحلقة تواصل شهرزاد سرد حكايات الليالي العربية ،عن قصة التاجر
أيوب وابنه غانم .كذلك تحكي عن عالقة الملك بزوجة الفالح ،الذي
يغويه الشيطان إال أنه رجع فتاب وأناب ،بعدما لقنته الزوجة
كاد ًأن ً
درسا قاسيا.
القاهرة  -ةديرجلا

•

سيدة القصر
تخفي محظية
األمير في الصندوق
وتريد دفنها حية

لما كانت الليلة الثالثة والتسعون
بعد األربعمئة قالت شهرزاد للملك
شهريار :بلغني أيها الملك السعيد
ً
ً
أن ملكا من الملوك ،خرج يوما وهو
متنكر لتفقد أحــوال رعيته ،ووصل
إل ــى قــريــة عـظـيـمــة ،فــدخـلـهــا وط ــرق
ً
باب دار فيها ليطلب قليال من الماء
يـ ــروي ب ــه ع ـط ـشــه .فـتـحــت ل ــه ال ـبــاب
امــرأة رشيقة القوام ،وجهها كالبدر
ليلة التمام ،وردت عليه السالم بأدب
واحـتـشــام .ثــم ج ــاء ت لــه بــالـمــاء ،في
إناء بديع الرواء فشرب حتى ارتوى،
ولكنه فــي الــوقــت نفسه بـنــار حبها
ا ن ـك ــوى .فكشف لـهــا شخصيته ،ثم
صرح لها بما في نيته.

كالم الملك
لما سمعت المرأة كالمه ،وفهمت
ق ـصــده وم ــرام ــه ،قــالــت لـنـفـسـهــا :لو
أنـنــي واجـهـتــه بــرفــض ،ومحافظتي
عـلــى عــرضــي ،لــم أسـلــم أن ــا وزوج ــي
مــن ش ــره ،ألنــه ملك حــاكــم بــأمــره .ثم
دعته إلى الدخول في الــدار ،وطلبت
إلـ ـي ــه الـ ـجـ ـل ــوس ل ــانـ ـتـ ـظ ــار ،ري ـث ـمــا
تـبــدل مالبسها ،ثــم تــرجــع لتؤانسه
ً
ويؤانسها .وأعطته كتابا ليتسلى
باالطالع عليه ،إلى أن ترجع إليه.

شكر واعتذار
وأخذ الملك يقرأ في ذلك الكتاب،
فإذا به يبشر أصحاب العفة بجزيل
الثواب ،وينذر الفساق بأشد العذاب.
ف ـت ــاب إلـ ــى ال ـل ــه وأن ـ ـ ــاب ،ون ـ ــدم على
م ــا أقـ ــدم ع ـل ـيــه ،وجـ ــرت ال ــدم ــوع من
عينيه ،ومــا كــادت ترجع إليه ،حتى
ً
نهض واقـفــا على قدميه ،واسـتــأذن

فــي االنـصــراف مــن ال ــدار ،وهــو يكرر
الشكر واالعتذار.
ولـ ـم ــا ح ـض ــر زوج ـ ـهـ ــا ب ـع ــد ذلـ ــك،
وأخـبــرتــه بما هـنــالــك ،لــم يـصــدق أن
الملك بعد أن خال بها في الدار ،عدل
عما اتخذه من قــرار ،فهجر زوجته،
وكـ ـش ــف ل ـه ــا ب ــذل ــك ن ـي ـت ــه .ول ـ ــم ي ــزل
يمعن في هجرها ،حتى نفد صبرها،
ولـ ـ ــم تـ ـج ــد فـ ــائـ ــدة مـ ــن م ـح ــاوالت ـه ــا
اسـ ـت ــرض ــاء ه ،ألن هـ ــذه ال ـم ـح ــاوالت
كانت تزيد غضبه واستياء ه .شكت
األمر إلى أهلها ،وأخبرتهم بقصتها
م ــع ال ـم ـل ــك م ــن أولـ ـه ــا إل ـ ــى آخ ــره ــا.
فتوجه بعضهم إليه ،ولما مثلوا بين

يديه ،احتالوا لقص حكاية زوجها
عليه ،فقالوا لــه :أيها الملك العادل،
ً
ً
إن ل ـنــا ق ــري ـب ــا اس ـت ــأج ــر م ـنــا أرضـ ــا
ليزرعها ،وبعد أن زرعها سنين عدة،
تركها عـنــده بــا زراع ــة فــإن لــم يكن
يريد زرعها ،فليردها إلينا.

زراعة األرض
ل ـمــا س ـمــع ال ـم ـلــك ك ــام ـه ــم ،أدرك
قصدهم ومرامهم ،وأرســل إلى زوج
قــريـبـتـهــم وقـ ــال ل ــه :م ــا الـ ــذي منعك
من زراعــة األرض التي عندك؟ فقال
ل ــه ال ـ ـ ــزوج :بـلـغـنــي أن هـ ــذه األرض

أيوب بن غانم
يغافل العبيد
ويفتح الصندوق
ويحرر الجارية

ً
دخـلـهــا األس ــد وات ـخــذهــا عــري ـنــا لــه.
ففهم الملك أنه يعنيه وقــال له :ترك
األسد أرضك كما دخلها ،فارجع إلى
ً
زراعتها ،مطمئنا إلى طيب تربتها
وحسن منبتها .وثــق بــأن األســد لن
يطمع فيها ،بل هو من اآلن حارسها
وحاميها .ثم أمر له وألقارب زوجته
بمكافأة حسنة ،فانصرفوا من عنده
شاكرين فرحين.

التاجر أيوب وابنه غانم
ل ـم ــا ك ــان ــت ال ـل ـي ـلــة ال ــرابـ ـع ــة وال ـت ـس ـع ــون بـعــد
األربعمئة قالت شهرزاد :بلغني أيها الملك السعيد
أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر واألوان
تاجر من التجار له مال وله ولد ،كأنه البدر ليلة
تمامه فصيح اللسان اسمه غانم بن أيوب .ولما
ً
ً
توفي خلف له مــاال جــزيــا ،ومــن جملة ذلــك مئة
حمل من الخز والديباج ونوافج المسك ،ومكتوب
على األحمال «هذا بقصد بغداد» ،وكان مراده أن
يسافر إلى بغداد فلما توفاه الله تعالى ومضت
مدة ،أخذ ولده هذه األحمال وسافر بها إلى بغداد.
وكان ذلك في زمن هارون الرشيد .ودع االبن أمه
ً
وأقاربه وأهل بلدته قبل سيره ،وخرج متوكال على
الله تعالى .وكتب الله له السالمة ،حتى وصل إلى
ً
بغداد وكان مسافرا بصحبة جماعة من التجار
ً
فاستأجر له دارا حسنة أنــزل فيها تلك األحمال
والبغال والـجـمــال ،وجلس حتى اسـتــراح وسلم
عـلـيــه ت ـجــار ب ـغــداد وأكــابــرهــا وأك ــرم ــوه وتـلـقــوه
بالترحيب وأنزلوه على دكان شيخ السوق وباع،
فــربــح فــي كــل ديـنــار ديـنــاريــن .فــرح غــانــم وصــار
ً
ً
يبيع القماش شيئا فشيئا ولم يزل كذلك سنة،
وف ــي أول الـسـنــة الـثــانـيــة ج ــاء إل ــى ذل ــك الـســوق
ً
فــرأى بابه مقفوال فسأل عــن سبب ذلــك فقيل له
أنــه توفي واحــد من التجار وذهــب التجار كلهم
يمشون في جنازته ،فمشى معهم وبعد الجنازة
ً
وفــي عودته رأى ثالثة عبيد يحملون صندوقا
وقال أحدههم :يا أخوتي نحن تعبنا من المشي
والشيل والحط وهذا الوقت نصف الليل ،ولم يبق
فينا قوة لدفن الصندوق ولكننا نجلس هنا ثالث
ساعات لنستريح .تركوا الصندوق وذهبوا لقضاء
حاجتهم وغابوا.
لما خال لغانم المكان وعلم أنه وحده ،اشتغل
سره بما في الصندوق ،وقــال في نفسه :يا ترى
أي شـ ـ ــيء ف ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق؟ أخ ــذ
ً
حـجــرا وض ــرب القفل فكسره
وكـشــف الـغـطــاء ،ونـظــر فــرأى
صبية نائمة ونفسها طالع
ونـ ــازل إال أن ـهــا ذات حسن
وج ـم ــال وعـلـيـهــا ح ـلــي من
الذهب وقالئد من الجواهر
ت ـســاوي مـلــك الـسـلـطــان ما
يفي بثمنها مال .لما رآها
غــانــم بــن أي ــوب عــرف أنهم
تـ ـغ ــام ــزوا ع ـل ـي ـهــا ،وع ــال ــج
ف ـي ـهــا ح ـت ــى أخ ــرجـ ـه ــا مــن
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق .ف ـل ـم ــا أف ــاق ــت
س ـ ــأل ـ ــت :م ـ ــن ج ـ ـ ــاء ب ـ ــي مــن
بـ ـي ــن الـ ـسـ ـت ــور والـ ـ ـخ ـ ــدور،
ووضعني بين أربعة قبور؟
هــذا كله وغــانــم واقــف على

قدميه .فقال لها :يا سيدتي ال خدور وال قصور
وال قبور ،ما هــذا إال عبدك غانم بن أيــوب ساقه
إليك الملك وعالم الغيوب حتى ينجيك من هذه
الكروب ويحصل لك غاية المطلوب .وسكت ،فلما
تحققت األمر قالت :أشهد أن ال إله إال الله وأشهد
ً
أن مـحـمــدا رس ــول ال ـلــه .والـتـفـتــت إل ــى غــانــم وقــد
وضعت يديها على صدرها وقالت له بكالم عذب:
أيها الشاب المبارك من جاء بي إلى هذا المكان
فها أنــا قــد أفـقــت؟ فـقــال :يــا سيدتي ثــاثــة عبيد
خصيون أتــوا وهــم حاملون هــذا الـصـنــدوق .ثم
حكى لها ما جرى وكيف أمسى عليه المساء حتى
كــان سبب سالمتها ،وإال كانت ماتت بغصتها.
ثم سألها عن حكايتها وخبرها فقالت لــه :أيها
ال ـشــاب الـحـمــد لـلــه ال ــذي رمــانــي عـنــد مـثـلــك فقم
اآلن وحطني في الصندوق واخــرج إلــى الطريق
وأوصلني إلــى بيتك ،فــإذا صــرت في دارك يكون
ً
خيرا وأحكي لك حكايتي وأخبرك قصتي ويحصل
لك الخير من جهتي .فرح وخرج إلى البرية وقد
شعشع النهار وطلعت الشمس بــاألنــوار وخرج
ً
الناس ومشوا فاكترى رجــا ببغل وأتــى به إلى
التربة فحمل الصندوق بعدما حط فيه الصبية،
ووقعت محبتها في قلبه وسار بها وهو فرحان
ألنها جارية تساوي عشرة آالف دينار وعليها
ً
ً
حلي تـســاوي مــاال جــزيــا .وصــل غانم بــن أيــوب
إلى داره بالصندوق وفتحه وأخرج الصبية منه،
ً
ً
ً
ونظرت فــرأت هذا المكان محال مليحا مفروشا
ً
بالبسط الملونة المفرحة ،ورأت قماشا
ً
ً
محزوما وأحماال وغير ذلك فعلمت أنه
تاجر كبير صاحب أموال ،ثم كشفت
وجهها ونـظــرت إليه فــإذا هــو شاب
مليح ،فلما رأته أحبته.
عـنــدمــا أق ـبــل الـلـيــل ق ــام غــانــم بن
أي ـ ــوب وأوقـ ـ ــد ال ـش ـمــوع وال ـق ـنــاديــل
فأضاء المكان وأحضر آلة المدام ،ثم
نصب الحضرة وجلس هو وإياها.
وك ـ ــان ي ـمــأ وي ـس ـق ـي ـهــا وهـ ــي تمأل
وتسقيه وهما يلعبان ويضحكان
وينشدان األشعار وزاد بهما الفرح
ً
وت ـع ـل ـقــا ب ـح ــب ب ـع ـض ـه ـمــا ب ـع ـضــا،
فسبحان مؤلف القلوب ،ولــم يــزاال
كــذلــك إل ــى قــريــب ال ـص ـبــح وعـنــدمــا
غلب عليهما النوم نام كل منهما في
موضعه إلى أن أصبح الصباح .قام
غانم بن أيــوب وخــرج إلــى السوق،
واشترى ما يحتاج إليه من خضرة
ولحم وخمر وغـيــره ،وأتــى بــه إلى
ال ـ ــدار وج ـلــس ه ــو وإي ــاه ــا يــأكــان
حتى اكتفيا ،وبعد ذلك أحضر
ال ـش ــراب ف ـقــال ل ـهــا :يــا سيدتي
ائذني لي بقبلة في فيك لعلها
تبرد نار قلبي؟ فأنشدت:
سألت من أمر ضنى
في قبلة تشفي السقم

فقـال ال ال أبــدا
قلت له نعم نـعـم
فقالت خذها بالرضا
من الحالل وابتسـم
ً
فقلت غصبا قـال ال
أال على رأس علـم
فال تسل عما جـرى
إال على رأس علـم
فال تسل عما جـرى
واستغفر اللـه ونـم
فظن ما شئت بـنـا
فالحب يحلو بالتهـم
لما سمع ذلك ،انطلقت النيران في مهجته وهي
تتمنع منه وتقول :ما لك وصول إلي .ولم يزاال في
عشقهما ومنادمتهما وهو في بحر الهيام وأما
ً
هي فإنها ازدادت قسوة وامتناعا ،وحكت حكايتها
قالت :أنا محظية أمير المؤمنين .لما رباني في
قصره وكبرت نظر إلى صفائي وما أعطاني ربي
من الحسن والجمال فأحبني محبة زائدة وأخذني
وأسـكـنـنــي ف ــي م ـق ـصــورة وأمـ ــر ل ــي بـعـشــر ج ــوار
يخدمنني ،ثــم أعـطــانــي ذلــك الـمـصــاغ ال ــذي تــراه
ً
معي .وسافر الخليفة يوما من األيــام إلى بعض
البالد فجاء ت سيدة القصر إلى بعض الجواري
التي في خدمتي وقالت :إذا نمت يضعون البنج
في أنفي أو في شرابي وأخذت جارية البنج منها
وهي فرحة ألجل المال ولكونها كانت في األصل
جاريتها .ثم جاءت إلي ووضعت البنج في جوفي
فــوق ـعــت ع ـلــى األرض وصـ ــار رأسـ ــي ع ـنــد رجـلــي
ورأيت نفسي في دنيا أخرى .ولما تمت حيلتها
ً
حطتني في ذلك الصندوق وأحضرت العبيد سرا
وأنعمت عليهم وعلى البوابين ،وأرسلتني مع
العبيد في تلك الليلة وفعلوا معي ما رأيت ،وكانت
نجاتي على يديك وأنت أتيت بي إلى هذا المكان
وأحسنت إلى غاية اإلحسان وهذه قصتي.
أخ ــذ يـعــاتــب نـفـســه ،ويـتـفـكــر ف ــي أمـ ــره وص ــار
ً
متحيرا في عشق التي ليس له إليها الوصول،
فبكى من شدة الغرام ولوعة الوجد والهيام وصار
يشكو الــزمــان ومــا لــه مــن ال ـعــدوان فسبحان من
شغل قلوب الكرام بالمحبة ولم يعط األنذال منها
وزن حبة ،وأنشد:
قلب المحب على األحباب متعوب
وعقله مع بديع الحسن منهـوب
وقائل قال لي ما المحب قلت له
الحب عذب ولكن فيه تـعـذيب.
وأدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية د .أحمد بن يوسف الدريويش لـ ةديرجلا:.

تفاعلنا مع قضايانا وقتي ...وأعداؤنا أكثر مستفيد من مشكالتنا
«هناك عواصف كبيرة وقنابل موقوتة انفجرت في جسد هذه األمة»
نعلم خاتم األديان ،ونحن نؤمن
بكل الــرســاالت واألنـبـيــاء ،ومن
هنا نقول :البد من التقارب بين
أتباع األديــان ،والبــد من البعد
عن صراع الحضارات.

َّ
فند في كتبه الثمانين أسباب التطرف والغلو واإلرهاب واإلفساد ،وقدمه رؤاه لمحاربة هذه التصرفات وتوجيه الشباب
والناشئة إلى القيم اإلسالمية السمحة لضمان التعايش السلمي ...إنه المفكر اإلسالمي السعودي د .أحمد بن يوسف
الدريويش ،أستاذ الفقه وعلوم الشريعة واالقتصاد اإلسالمي ،رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم أباد /باكستان.
"الجريدة" التقت الدريويش خالل زيارته أخيرا للقاهرة ،وكان معه الحوار التالي:
القاهرة  -أحمد فوزي

التغلب على
التطرف
يتطلب
تجفيف
منابعه
وإعادة النظر
في املناهج
الدراسية

● هل يقلق العالم من صاحب
الثقافة الدينية القوية؟
 هـ ـ ــذا تـ ـص ــور خـ ــاطـ ــئ ،فــايأتيك من المؤمن الصادق غير
الخير ،وبالفعل "المؤمن القوي
خ ـيــر م ــن ال ـم ــؤم ــن ال ـض ـع ـيــف"،
لـكــن ال ـق ــوي بــديـنــه وبــوسـطـيــة
دي ـ ـ ـنـ ـ ــه ،وبـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــده عـ ـ ــن الـ ـغـ ـل ــو
والـ ـتـ ـط ــرف واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،فـلـيــس
ال ـق ـصــد أن ي ـكــون قــويــا يحمل
سـيـفــا أو بـنــدقـيــة ،لـكــن الـقــوي
ب ـث ـق ــاف ـت ــه وب ـع ـل ـم ــه وب ـح ـل ـم ــه،
وتعقله وبصبره وببعد نظره،
وب ـ ـحـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
قضايا أمته ودينه.

صمود األمــة أمــام هــذه الرياح
ال ـع ــاتـ ـي ــة الـ ـت ــي هـ ـ ــزت عــال ـم ـنــا
الـعــربــي واإلســامــي على مــدار
تاريخه الـطــويــل ،ودعـنــا نقول
عـلــى م ــدى م ــا عــاصــرنــاه نحن
خالل الخمسين سنة األخيرة.
ونجد أن هناك عواصف كبيرة،
بل قنابل موقوتة ،انفجرت في
ج ـســد أم ـت ـنــا ،ورغـ ــم ذل ــك نجد
أنها صامدة وتعقد الملتقيات
والمنتديات والمؤتمرات لحلها.

● مـ ــاذا ع ــن دور الـجــامـعــات
اإلسالمية في دعم الحوار؟
 ل ـهــا دور م ـه ــم ،ون ـح ــن فيالـجــامـعــة اإلســام ـيــة العالمية
بـ ـ ــإسـ ـ ــام أب ـ ـ ـ ــاد لـ ــدي ـ ـنـ ــا م ـع ـهــد
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص اسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه "مـ ـعـ ـه ــد
إق ـ ـبـ ــال ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات والـ ـ ـح ـ ــوار"
ي ـع ـن ــى بـ ـه ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ،ون ــدع ــو
المفكرين والعلماء من الطوائف
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة أو مـ ــن الـ ـم ــذاه ــب
والـطــوائــف والــديــانــات األخــرى
إلى التحاور والتقارب من أجل
إش ــاع ــة ثـقــافــة الـسـلــم وال ـســام

● من السبب في انفجار هذه
القنابل؟
 أع ــداء اإلس ــام ال شــك وراءكل جريمة أو كل قضية تعانيها
األمة ،فال شك أن أعداءنا هم أول
بل أكثر من يستفيد منها.
● هـ ـ ــل ي ـ ــوج ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــوار ب ـيــن
األديان؟
 نعم يوجد حوار بين أتباعاألديــان ،وديننا االسالمي كما

وال ـمــؤس ـســات الــديـنـيــة ليست
وحـ ــدهـ ــا الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل ،ف ـه ـنــاك
وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
والجامعات.
● هل تقوم بدورها؟
 ك ــل يـ ــؤدي دورا ،وإن كــانهذا الــدور غير مكتمل ،وتعمل
هذه المؤسسات بشكل أقل من
المطلوب منها ،فالكل مقصر،
ون ـح ــن ن ـح ـتــاج الـ ــى م ــزي ــد من
التكاتف بين هذه المؤسسات
ل ـن ـج ــاح دوره ـ ـ ــا ف ــي تـصـحـيــح
المفاهيم اإلسالمية المغلوطة
والقضاء على الفكر المتشدد.
● كيف نتغلب على التطرف
والفكر المتشدد؟
 يحتاج ذلك منا إلى تجفيفم ـن ــاب ــع هـ ــذا ال ـغ ـل ــو وال ـت ـط ــرف
وتجفيف هذه المنابع يحتاج
إلــى إع ــادة النظر فــي المناهج

والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة فــي
إعـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــا وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــدارسـ ـ ـن ـ ــا
وأسـلــوب التربية فــي األســرة
حـ ـت ــى فـ ــي خ ـط ـب ـنــا الــدي ـن ـيــة
وندواتنا ومؤتمراتنا.
● مـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب م ــن
المؤسسات الدينية؟
 أن ت ـك ـثــف م ــن ج ـهــودهــاوتحسن اختيارها للدعاة بأن
يـكــونــوا وف ــق مـنـهــج اإلس ــام
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،نـ ـح ــن ل ـس ـن ــا فــي
حــاجــة إلــى كــم ،بــل إلــى كيف،
وأن ي ـكــون ال ـعــالــم والــداع ـيــة
والرئيس والمرؤوس والراعي
وا لــر عـيــة كلهم على مستوى
كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـ ــوعـ ـ ــي ال ــديـ ـن ــي
الصحيح الوسطي المعتدل.

المكتبة الدينية

ال يجوز السؤال بـ «أين الله؟»
المفتي :مفتي الديار المصرية ،د .شوقي عالم.
الفتوى :إذا سأل سائل :أين الله؟ أجبناه بأن الله سبحانه
سبحانه َعن نفسه
وتعالى ليس كمثله شــيء ،كما
أخبر َ ْ
َ
ُ
في كتابه العزيز ،حيث قال تعالى" :ل ْي َس ك ِمث ِلهِ ش ْي ٌء َوه َو
ُ َ
َّ
ص ُ
ير " ،ونخبره بأنه ال ينبغي له أن يتطرق
الس ِميع الب ِ
ذهنه إلى التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى بما يقتضي
الهيئة والصورة ،فهذا خطر كبير يفضي إلى تشبيه الله
سبحانه وتـعــالــى بخلقه ،ونـخـبــره بــأنــه يجب علينا أن
نتفكر فــي دالئ ــل قــدرتــه سبحانه وآي ــات عظمته ،فـنــزداد
إيمانا به سبحانه.
أمــا الـســؤال عن الله سبحانه وتعالى بـ "أيــن" كمسألة
تفصيلية مــن مسائل علم الـكــام وأص ــول الــديــن :فيؤمن
المسلمون بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ،ومعنى
كونه تعالى واجب الوجود :أنه ال يجوز عليه العدم ،فال
يقبل العدم ال أزال وال أبــدا .وأن وجــوده ذاتــي ليس لعلة،
بمعنى أن الغير ليس مؤثرا في وجوده تعالى ،فال يعقل
يؤثر الزمان والمكان في وجوده وصفاته.
أن
ُ
ف ــإن قـصــد بـهــذا ال ـس ــؤال طـلــب مـعــرفــة الـجـهــة والـمـكــان
لــذات الله ،والــذي تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان
لله سبحانه وتعالى ،فال يليق بالله أن يسأل عنه بـ "أين"

● أ يـ ـ ـ ــن دور ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات
الــدي ـن ـيــة م ــن ق ـض ـيــة تصحيح
الصورة؟
 -ل ـ ـ ـهـ ـ ــا دور م ـ ـ ـهـ ـ ــم ج ـ ـ ـ ــدا،

ً
أحمد الدريويش متحدثا إلى محرر «الجريدة»

فتاوى عصرية

السؤال :من يسأل بـ "أين الله"؟ وهل هو في السماء كما
يقول بعض الناس؟ وكيف نرد عليه؟

● برأيك لماذا يكرهنا الغرب؟
 ه ـ ــذه ال ـك ـل ـمــة ل ـي ـســت عـلــىإطالقها ،يكرهنا دائما ونحن
ن ـ ــد أو مـ ـن ــاف ــس ل ـ ـ ــه ،ون ـح ـم ــل
رسالة وهدفا وعقيدة ،فدائما
صاحب النعمة محسود ،سواء
كــان الـشــرق أو الـغــرب أو حتى
م ــع وج ـ ــود ب ـعــض ال ـص ــراع ــات
الطائفية أو غيرها ،ألنه دائما
مــن هــو على حــق ويسير وفق
ه ـ ـ ـ ــدف ال ش ـ ـ ــك ه ـ ـ ــو مـ ـحـ ـس ــود
ويحاربونه ،من هنا ماذا تنتظر
من الغرب؟ أن يقدموا لك الوالء
وا لـمـحـبــة ،بالطبع ال ،فالغرب
ال ي ــري ــدك أن تـمـتـلــك مـقــومــات
الحضارة والرفاهية ،والبد أن
يحاربوك.
● كيف ّ
تقيم صورة اإلسالم
في الغرب؟
 من خالل سفري لكثير مندول الـ ـع ــال ــم ،ك ــان ــت صــورت ـنــا
ق ـب ــل  11سـبـتـمـبــر جـ ـي ــدة ،أم ــا
بـعــده فقد اهـتــزت ال ـصــورة مع
األسف ،واستغلت ضد اإلسالم
وال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،لـكـنـنــي مـتـفــائــل
خيرا بأن تتحسن هذه الصورة،
ب ـف ـضــل الـ ـل ــه ،ث ــم ب ـف ـضــل وعــي
أ ب ـنــاء المسلمين بـبـعــد هــم عن
اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـط ــرف واإلف ـس ــاد
والـغـلــو ،وعرضهم لـهــذا الدين
كما جاء عن الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم.

● ه ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ن ـ ـس ـ ـتـ ــو عـ ــب
القضايا الدينية ونتفاعل معها
ونستجيب لها وننتصر لها؟
 ن ـ ـعـ ــم ،فـ ـم ــن خ ـ ـ ــال ع ـم ـلــياألكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وأن ـ ـ ـ ــا لـ ـ ــي ن ـحــو
 40سـ ـن ــة ،أعـ ـم ــل فـ ــي ال ـم ـج ــال
العلمي الشرعي في الجامعات
اإلســام ـيــة ،أرى أنـنــا نتفاعل،
لكن مع األسف أحيانا تفاعلنا
يكون آنيا ووقتيا قد ال يستمر.
● ما السبب برأيك؟
 ك ـ ـ ـثـ ـ ــرة الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـتـ ــيتواجهها األمة ،وهذا ما يريده
األعداء ،فما إن نفرغ من قضية
أو مشكلة إال ويأتينا غيرها،
وفــي نظري هــذه األمــور أثبتت

والتعايش بين كافة الطوائف
والفئات والطبقات.

بهذا المعنى؛ ألن الجهة المكانية مــن األ شـيــاء النسبية
ا ل ـحــاد ثــة ،بمعنى أ نـنــا حـتــى نـصــف شيئا بجهة معينة
يقتضي أن تكون هذه الجهة بالنسبة إلى شيء آخر ،فإذا
قلنا مثال :السماء في جهة الفوق ،فستكون جهة الفوقية
بالنسبة للبشر ،وجهة السفل بالنسبة للسماء التي تعلوها
وهكذا ،وما دام أن الجهة نسبية وحادثة فهي ال تليق بالله
سبحانه وتعالى.
فالمسلمون يؤمنون بــأن الله سبحانه وتعالى قديم،
أي إنهم يثبتون صفة الـقــدم ،وهــو الـقــدم الــذاتــي ويعني
للوجود ،وهو ما
عدم افتتاح الوجود ،أو هو عدم األولية
َ ُ
ُ
استفيد من كتاب الله تعالى في قوله﴿ :ه َو األ َّول﴾ (الحديد:
.)3
َْ
َْ ُ ََ
ـولــه صلى الله عليه وآلــه وسـلــم« :أن ـ َـت ال َّول فل ْي َس
ـ
ق
و
َ َ َ
ق ْبل َك ش ْي ٌء» رواه مسلم في "صحيحه" ،فصفة القدم تنفي
أن يسبق وجوده وجود شيء قبله أو وجود شيء معه .لذا
فهي تسلب معنى تقدم الخلق عليه.
وال يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالحوادث ،وال
السؤال عنه بما يقتضي وصفه بذلك ،فال يسأل عن الله
بـ "أين" بقصد معرفة جهة ذاته سبحانه ومكانها؛ وإنما
يجوز أن يسأل عنه بـ "أين" بقصد معرفة ملكوته سبحانه،
أو مــائ ـك ـتــه ،أو أي شـ ــيء ي ـج ــوز الـ ـس ــؤال ع ـنــه ووص ـفــه
بالحوادث ،وعلى هذا ُيـ َّ
ـؤول معنى ما ورد في الشرع من
السؤال بـ "أين" أو اإلخبار بما ظاهره الجهة.

فن اإلنشاد الديني
●

القاهرة  -طارق لطفي

تقدم مروة البشير في كتابها "فن اإلنشاد
الديني" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية
تــأري ـخــا لـفــن اإلن ـش ــاد الــدي ـنــي ،وت ــرج ــع به
إلى العصر الفرعوني ،وصــوال إلى العصر
الحاضر ،موثقة كل ما وصلت إليه من نتائج
بـحـثـيــة بــالــدل ـيــل وال ـم ــراج ــع المتخصصة
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،وراص ـ ــدة أه ــم المنشدين
والمنشدات على اختالف العصور ،مثبتة
دور المنشدات السيدات.
وال ينحصر الكتاب برصد لون اإلنشاد
الديني على الدين اإلسالمي فقط ،وإنما هو
وثيق الصلة بالدين المسيحي أيضا.
وبحسب مؤلفة الكتاب ،مروة البشير ،لم
يكن األمر سهال – كما هو متوقع  -فالمتاح
إما مراجع قديمة تتحدث عن فترات تاريخية
سابقة ،أو دراسات أكاديمية تهتم بالعنصر
الموسيقى في اإلنـشــاد ،لكن ال توجد كتب
حــدي ـثــة مــوج ـهــة ل ـل ـقــارئ الـ ـع ــادي  -ولـيــس
المتخصص  -توثق تاريخ وحاضر اإلنشاد
الــديـنــي فــي مـصــر ،وال ــدور ال ــذي يلعبه في
نفوس المصريين.

وتشير المؤلفة إ لــى أنه
عـ ـن ــدم ــا ج ـ ـ ــاء اإلسـ ـ ـ ــام،
كانت قصائد المديح
الـ ـنـ ـب ــوي  -ال ـتــي
ت ـعــد ال ـع ـمــود
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــري
لإلنشاد  -أحد
أدوات الـحــرب
ض ــد الـمـشــركـيــن
وأه ـ ـ ـ ــم وسـ ـيـ ـل ــة إع ـ ــام
ل ـل ــدف ــاع ع ــن اإلس ـ ـ ــام ،وك ــان
أش ـه ــره ــا ل ـشــاعــر ال ــرس ــول عليه
الصالة والسالم حسان بن ثابت ،وبعد
عصر النبي صلى الله عليه وسلم تطور فن
المديح واإلن ـشــاد الديني حتى أصبح في
عهد األمــويـيــن فنا لــه أصــولــه ،وضــوابـطــه،
وقوالبه ،وإيقاعاته.
وف ــي م ـصــر ازده ـ ــر ف ــن اإلنـ ـش ــاد الــديـنــي
فــي عهد الفاطميين بسبب اهتمام الدولة
باالحتفاالت الدينية والدنيوية المختلفة،
ومع انتشار الطرق الصوفية دخل اإلنشاد
الديني مرحلة جديدة من خالل "الحضرة"،
ثــم ارت ـبــط بــالـمــوالــد الـخــاصــة بــأولـيــاء الله

الصالحين ،ومع
ظـ ـ ـه ـ ــوراإلذاع ـ ــة
ثـ ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون
انتشر فن اإلنشاد
الديني وذاع صيته،
حـ ـ ـت ـ ــى أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ل ــديـ ـن ــا
اآلن ف ـض ــائ ـي ــات خــاصــة
بـ ــاإلن ـ ـشـ ــاد وف ـ ـ ــرق مـخـتـلـفــة
للغناء الديني.
ول ـف ـتــت مـ ــروة الـبـشـيــر إل ــى أن
مـ ـص ــر هـ ــي أول دول ـ ـ ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
عــرفــت اإلن ـشــاد الــديـنــي ،وهــو اإلنـشــاد
المصاحب للطقوس والعبادات ،وإقامة
الـشـعــائــر وال ـص ـل ــوات داخـ ــل الـمـعــابــد عبر
مجموعة من الترانيم ذات نصوص دينية
ع ــادة مــا ت ـكــون غــامـضــة الـمـعـنــى ،وج ــاءت
أشـهــر ه ــذه األنــاش ـيــد عـلــى اإلطـ ــاق للملك
ال ـفــرعــون إخ ـن ــات ــون ،ذل ــك ال ــزاه ــد المتعبد
والفيلسوف المتأمل.

٢٤

صحتنا

توابل ةديرجلا
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ّ
تعلم فن التنفس لتحيا حياة صحية

ً
التنفس من أبرز العمليات الفطرية والالواعية في حياتنا ،لكننا سنستفيد حتما من التركيز
عليه من وقت إلى آخر ،ال سيما أنه يسمح بإدخال الهواء إلى الرئتين ونقل األكسجين إلى
الجسم كله.
يـ ـتـ ـع ــزز أثـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ــس حـيــن
ً
يصبح عميقا ويرتكز على إطالة
مــدة الــزفـيــر .مــا أهمية التنفس
ً
السليم إذا وكيف يمكن تطويره
لتحسين وضعنا الصحي؟

التنفس السليم
يسمح بتبديد
مشاعر القلق أو
إخماد الغضب

ّ
ق ــش ــة ،ع ـل ــى س ــت دفـ ـع ــات عـلــى
األقــل .يمكنك أن ّتكرر في عقلك
عـبــارات مثل «أتنشق الـهــدوء!».
إن ــه ت ـمــريــن ف ــاع ــل ح ـيــن يخفق
القلب بسرعة.

استرجع حيويتك

كافح الضغط النفسي
ِ
ّ
يكفي أن تتوتر أو ترتعب أو
ً
ً
خبرا سيئا كي يتسارع
تتلقى ّ
إي ـق ــاع تـنــفـســك قـبــل أن تتباطأ
قوته وتــدخــل فــي حلقة مفرغة!
ح ـيــن ي ـت ـســارع إي ـق ــاع الـتـنـفــس
ب ـس ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــط الـ ـنـ ـفـ ـس ــي ،ال
مـفــر مــن أن تتشنج الـعـضــات.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـس ـمــح الـتـنـفــس
الـسـلـيــم بـتـبــديــد مـشــاعــر القلق
أو إخماد الغضب خالل دقائق
م ـ ـعـ ــدودة .إن ـه ــا أب ـس ــط طــريـقــة
للتحكم بالضغط النفسي في
أي مكان وزمان .تقضي الخطوة
األول ـ ــى بـ ـ ــإدراك م ـســار التنفس
عبر مراقبة الـهــواء الــذي يدخل
وي ـ ـخـ ــرج مـ ــن ف ـت ـح ــة األن ـ ـ ــف أو
التركيز على البطن الذي ينتفخ
أو القفص الصدري الذي يرتفع.
سيزيد مستوى االسترخاء كلما
طال التنفس .في الحالة المثلى،
ُ
يجب أن تنهي ســت دورات من
الشهيق والزفير في الدقيقة وأن
ُ
تطيل مدة الزفير كونه المسؤول
ع ــن ت ـهــدئــة ال ـج ـه ــاز الـعـصـبــي.
طـ ّـبــق ه ــذا ال ـش ـكــل م ــن التنفس
البطيء والمنتظم بضع دقائق
ي ــوم ـي ـ ًـا ل ـم ـنــع ت ـ ّ
ـرس ــخ الـضـغــط
النفسي المزمن.
ّ
عملي :اشهق بهدوء
• تمرين
مــن أنـفــك على أرب ــع دف ـعــات ،ثم
ازف ــر مــن فـمــك وكــأنــك تنفخ في

هل تحتاج إلى جرعة مضادة
للتعب ودفعة من النشاط؟ يجب
أن تركز على الشهيق التحفيزي.
ّ
عملي :اشهق بعمق
• تمرين
ً
تزامنا مع ّ
ورفع
يديك
قبضة
شد
ً
كتفيك ثم ازفر الهواء كله دفعة
وأرخ
واحـ ــدة ،بــوتـيــرة ســريـعــة،
ِ
َ
قـبـضــتـيــك وك ـت ـف ـيــك ف ــي الــوقــت
نفسه .كرر التمرين مرتين.

حافظ على صحة قلبك
وأوعيتك الدموية
ال يخفق القلب بوتيرة ثابتة
بل يختلف إيقاعه بشكل مستمر
ً
ّ
التبدل الدائم مؤشرا
ويكون هذا
ً
ً
صحيا ُ .يعتبر ا لــو ضــع سليما
ما دام القلب يستطيع أن ُي ّ
سرع
إيقاعه خالل الجهد الجسدي أو
نوبات الضغط النفسي ثم يهبط
ً
سريعا ويعود إلى أدنى مستوى
ممكن .لن يكون عدم االستقرار
ً
ّ
الدائم مفيدا للقلب لكن الثبات
ً
ّ
المطول لن يفيده أيضا! يؤدي
ث ـبــات وت ـيــرة الـقـلــب إل ــى زي ــادة
احتمال اإلصابة بارتفاع ضغط
الدم أو احتشاء عضلة القلب أو
ّ
التبدل
قصور القلب .يعكس هذا
تـفــاعــات القلب مــع الــدمــاغ عن
طريق الجهاز العصبي ويمكن
ت ـح ـس ـيــن ال ــوض ــع ع ـب ــر تـعــزيــز
تماسك القلب .يسمح هذا النوع

ّ
بالتكيف مع
من التنفس للقلب
التغيرات بأفضل طريقة.
• ت ـمــريــن ع ـم ـلـ ّـي :اش ـهــق من
ـوان ،ثــم ازف ــر من
أنـفــك خـمــس ثـ ـ ٍ
ثوان أخرى لتنظيم
فمك خمس
ٍ
ّ
ت ـن ــف ـس ــك وإنـ ـ ـه ـ ــاء سـ ــت دورات
تنفسية في الدقيقةّ .
كرر التمرين
ثالث مرات ،طوال خمس دقائق،
ً
يوميا.

ّ
خفف أوجاعك

ي ـص ـع ــد الـ ـحـ ـج ــاب ال ـح ــاج ــز
وي ـ ـه ـ ـبـ ــط ل ـت ـس ـه ـي ــل الـ ـتـ ـنـ ـف ــس.
لـ ـ ــذا قـ ــد تـ ـص ــاب ب ــاضـ ـط ــراب ــات
ف ــي ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي وتشعر
ّ
بــأوجــاع عند ان ـس ــداده .يتصل
ً
الحجاب الحاجز أيضا بالعمود
ً
الـ ـفـ ـق ــري واألحـ ـ ـش ـ ــاء مـ ـب ــاش ــرة.
ل ـ ــذا ي ـس ـم ــح ال ـت ـن ـف ــس ال ـع ـم ـيــق
ب ـ ــإرخ ـ ــائ ـ ــه وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف أوج ـ ـ ــاع
البطن أو التشنجات العضلية
على مستوى الظهر والكتفين.
أثـ ـ ـب ـ ــت ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات أن
ت ـخ ـف ـيــف وتـ ـي ــرة ال ـت ـن ـفــس إل ــى
ّ
ال ـن ـص ــف ُي ـق ــل ــص شـ ـع ــور األل ــم
الـ ــذي تـسـبـبــه ال ـحــرقــة .يحصل
ذلك على األرجح نتيجة وصول
رس ـ ــال ـ ــة ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة اسـ ـت ــرج ــاع
الـ ـه ــدوء إلـ ــى الـ ــدمـ ــاغ ،م ــا يــزيــد
إن ـت ــاج ه ــرم ــون ــات األن ــدورف ـي ــن
والـسـيــروتــونـيــن والـبــروتـيـنــات
المضادة لاللتهاب.
• ت ـ ـمـ ــريـ ــن عـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ـ ّـي :اجـ ـل ــس
وحافظ على استقامة ظهرك أو
تـمـ ّـدد وضــع يــديــك على بطنك،
ً
ثم اشهق بعمق من أنفك تزامنا
مــع نـفــخ بـطـنــك .اق ـطــع أنـفــاســك
ثوان ثم ازفر
بين ثالث وخمس
ٍ

من أنفك .يجب أن يكون الزفير
ً
ن ـش ـي ـط ــا ويـ ـت ــزام ــن مـ ــع ت ـفــريــغ
ال ـب ـط ــن .ط ـ ّـب ــق ال ـت ـمــريــن خمس
ً
دقــائــق ،مرتين يــومـيــا ،وحــاول
أن تجعل الزفير يــدوم أكثر من
الشهيق.

ّ
حسن أداءك الرياضي

يـ ـمـ ـي ــل مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــو تـ ـم ــاري ــن
ً
ّ
التحمل عموما إلى التنفس بما
يـتـمــاشــى مــع إي ـقــاع حــركــاتـهــم.
ّ
لكن هذا التنفس السريع يحمل
كمية صغيرة مــن األوكسجين
إلى الجسم ،فيضطر القلب إلى
تـســريــع إيـقــاعــه للتعويض عن
النقص ويعجز الرياضي حينها
عن الصمود فترة طويلة.
ً
ت ـ ــؤدي هـ ــذه الـ ـظ ــروف أي ـضــا

إل ــى تــراجــع نسبة األوكسجين
التي تصل إلى العضالت ويزيد
احـتـمــال التشنجات فــي الوقت
نفسه .لــذا يجب أن تتنفس من
بطنك خــال الجهود الجسدية
ً
أي ـض ــا :اش ـهــق م ــن أن ـفــك وانـفــخ
بطنك خ ــال ثانيتين أو ثــاث
ـوان ،ثــم ازف ــر مــن فـمــك بـهــدوء
ثـ ـ ٍ
ثوان .تسمح هذه
أربع
أو
لثالث
ٍ
ال ـحــركــة ب ــإرخ ــاء أع ـلــى الـجـســم
وتوفير الطاقة المبذولة.
• ت ـمــريــن ع ـم ـلـ ّـي :اش ـهــق من
أنفك على أربع دفعات ،واحبس
ال ـ ـهـ ــواء ف ــي رئ ـت ـي ــك ع ـل ــى أرب ــع
دفعات ،وازفر من فمك على أربع
ً
ـق رئـتـيــك
دف ـع ــات أيـ ـض ــا ،ث ــم أبـ ـ ِ
ف ــارغـ ـتـ ـي ــن عـ ـل ّــى أرب ـ ـ ــع دفـ ـع ــات
وركــز على تنفسك .يسمح هذا

الـشـكــل مــن الـتـمــاريــن بالتحرر
من الضغوط والقيام بحركات
دقيقة ،ال سيما فــي الرياضات
الجماعية.

ما الفرق بين التنفس من
البطن والتنفس من القفص
الصدري؟
ي ــرت ـك ــز ال ـت ـن ـفــس م ــن الـبـطــن
ع ـلــى ال ـح ـجــاب ال ـح ــاج ــز .أث ـنــاء
الـشـهـيــق ،تـهـبــط ه ــذه المنطقة
ل ـت ـس ـه ـيــل دخ ـ ـ ــول الـ ـ ـه ـ ــواء إل ــى
الــرئـتـيــن وتـضـغــط عـلــى البطن
الذي ينتفخ .أثناء الزفير ،ينتفخ
الحجاب الحاجز لـطــرد الـهــواء
من الرئتين.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـتـ ـنـ ـف ــس مـ ـ ــن ال ـق ـف ــص
الـصــدري ،فيستعمل العضالت

الواقعة بين الضلوع وال ُي ّ
حرك
ً
الحجاب الحاجز كثيرا .ال ُيعتبر
ً
هذا التنفس «طبيعيا»!

بعض الدراسات
أثبتت أن تخفيف
وتيرة التنفس إلى
ّ
النصف ُيقلص
شعور األلم الذي
تسببه الحرقة

ما سبب هوسنا بجوز الهند؟
ُب ـعــد آالف األم ـي ــال م ــن أمــاكــن
نـ ـم ــو م ـن ـت ـج ــات جـ ـ ــوز ال ـه ـنــد
وإنـتــاجـهــا ،لــذا مــن الـضــروري
أن يعرف كل مستهلك خلفية
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة الـ ـت ــي
يختارها .إليك أفضل الخطوات
الخ ـت ـيــار مـنـتـجــات مـسـتــدامــة
وشفافة وأخــاقـيــة كــي تتلذذ
بـكــل قـضـمــة تــأكـلـهــا م ــن جــوز
الهند.

اكتش ْف طريقة ّ
التسوق
ِ
الصحيحة واسته ِلك
منتجات جوز الهند بدرجة
إضافية من المسؤولية
كي تتابع حصد منافعها
الغذائية حين تعرف
أن خياراتك طبيعية
وأخالقية.
ً
يشهد جوز الهند رواجــا غير
ً
م ـس ـبــوق :بـ ــدءا مــن الـمـشــروبــات
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــواد ال ـت ـح ـل ـي ــة
واألغ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـث ــل
ال ـط ـح ـي ــن وال ـح ـل ـي ــب والـ ــزيـ ــوت
ً
المعصورة على البارد ،نادرا ما
ّ
تمكن عنصر وا ح ــد مــن تحويل
ج ـم ـيــع ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـعــروضــة
ّ
فـ ــي م ـت ــاج ــر الـ ـبـ ـق ــال ــة .ح ـت ــى أن
ّ
ت ـعــل ـق ـنــا بـ ـه ــذا ال ـ ـغـ ــذاء الـ ـخ ــارق
ً
ّ
ام ـتــد أي ـضــا إل ــى م ـجــال العناية
بالجسم ومستحضرات التجميل
ومنتجات تنظيف المنزل .يسهل
أن نعرف سبب ما يحصل.
جــوز الهند غــذاء نباتي كامل
ومتعدد االستعماالت وتلذذ به
البشر آلالف السنين ،لكنه أصبح
اليوم ركيزة حميات كثيرة يلتزم
بـهــا األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يــريــدون
ِّ
ا لـحـفــاظ على صحتهم .ويشكل
ً
ً
ً
ً
م ـ ـشـ ــروبـ ــا ل ـ ــذي ـ ــذا جـ ـ ـ ــدا وغ ـن ـي ــا
بالشوارد الكهربائية واألحماض
األمينية والفيتامينات والمعادن
ومـ ـض ــادات األك ـس ــدة وأح ـمــاض
دهنية مثل حمض اللوريك.

ادعم شركات صديقة للبيئة

يعطي هــذا الحمض الدهني
ً
ً
متوسط السلسلة مفعوال مضادا
ّ
ويتحول إلى مصدر
للميكروبات
للطاقة ومنتجات أيضية أخرى
ف ــي ال ـج ـســم (ب ـ ــدل الـ ــدهـ ــون) ،ما
ً
ً
ي ـج ـع ـلــه عـ ــامـ ــا مـ ـفـ ـي ــدا ل ـف ـق ــدان
الكيلوغرامات الزائدة والحفاظ
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــوزن الـ ـمـ ـفـ ـق ــود .لـ ـك ــن ال
تبالغ فــي تـنــاول جــوز الهند ،إذ
تقضي أفضل مقاربة باستهالكه
باعتدال .تحتوي كل ملعقة كبيرة
ً
مــن زيــت جــوز الهند مـثــا على
 120سعرة حرارية.
ّ
سبب هوسنا الجماعي بجوز
الـهـنــد زيـ ــادة عــالـمـيــة فــي إنـتــاج
هـ ــذا ال ـ ـغـ ــذاء .ب ـيــن ع ـ َ
ـام ــي 2008

و ،2014ارت ـفــع الـطـلــب العالمي
على الفلبيني منه بنسبة تفوق
األلف في المئة.
وو فـ ـ ـ ــق شـ ــر كـ ــة Technavio
الـمـتـخـصـصــة بــأب ـحــاث ال ـســوق،
يـ ــوشـ ــك مـ ـ ــاء جـ ـ ــوز الـ ـهـ ـن ــد عـلــى
الـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى ق ـ ـطـ ــاع ق ـي ـم ـت ــه 4
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر بـ ـحـ ـل ــول ع ــام
ً
 .2019ال يرتبط إنتاجه عموما
بـمـمــارســات إزال ــة الـغــابــات التي
تـ ـطـ ـب ــع إنـ ـ ـت ـ ــاج زي ـ ـ ـ ــت ال ـن ـخ ـي ــل
التقليدي ،لكنه يواجه معوقات
بـيـئـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة أخـ ــرى مثل
ال ـ ــزراع ـ ــة األح ـ ــادي ـ ــة (أي زراع ـ ــة
مـحـصــول واحـ ــد ضـمــن مساحة
زراعـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ــال فـ ـت ــرة م ـع ـ ّـي ـن ــة)،

وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدان ال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات األصـ ـلـ ـي ــة
وال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي ،وضعف
الرقابة الحكومية ،واالتكال على
األسمدة الكيماوية للتعويض عن
المخزون القديم .لن يكون جوز
ً
الهند جزءا من الزراعة المدعومة
من المجتمع في أي وقــت قريب
(إنــدون ـي ـس ـيــا والـفـيـلـيـبـيــن على
رأس الـمـنـتـجـيــن) ،فـكـيــف يمكن
أن يتزامن هوسنا بجوز الهند
مــع رغبتنا فــي العيش بطريقة
مستدامة؟

التزم بالمعايير األخالقية
يـعـيــش مـعـظــم ال ـنــاس على

ت ـس ـمــح الـ ـش ــراك ــات ال ـقــائ ـمــة
مع المجموعات الموثوق بها
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ب ــزي ــادة
الشفافية ومحاسبة المخالفين
وقياس أثر العمليات الحاصلة
بـطــريـقــة فــاع ـلــة .أب ــرم ــت شــركــة
Pure Brazilian Coconut
 Waterش ـ ــرا ك ـ ــة م ـ ــع م ـن ـظ ـمــة
الحفظ الدولية Conservation
 Internationalإلعادة ملء قدم
ّ
مربع واحد من غابات األمازون
المطيرة مقابل بيع كل قنينة،
ً
ً
أو  12قدما مربعا مقابل شراء
ك ــل ص ـنــدوق ـيــن .س ــاع ــدت هــذه
الخطوة البرازيل على االلتزام
باتفاقية باريس للمناخ التي
تقضي باسترجاع  12مليون
هكتار بحلول عام .2030

اختر منتجات عضوية أو
تحمل شهادة التجارة
العادلة
ً
كي ُيعتبر المنتج عضويا،

ألو دكتور
ً
المشي بدل الركض في الخارج
أركض غالبا على آلة
ِّ
كي أتفادى الطقس السيئ وأوفر الوقت .ولكن هل يعني
هذا أن تمريني منخفض الجودة؟
ً
يــؤكــد ع ـشــاق ال ــرك ــض ع ـمــومــا فــاعـلـيــة ال ــرك ــض في
الخارجّ ،
مدعين أن آلة المشي تعجز عن مضاهاة الرياح،
والتالل ،والدروب غير
السوية ،التي تجعل
الركض في الخارج
أكـثــر صـعــوبــة .لكن
ه ــذا ال يـعـنــي أنــك
ال ت ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع
ال ـح ـص ــول على
ال ـن ــوع ـي ــة ذات ـه ــا
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــن
بـ ــاس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــك آلـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــي فـ ــي
ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل .إذا
ك ـنــت تــركــض
بوتيرة أبطأ
على الطريق
وب ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــة
أك ـ ـبـ ــر ع ـلــى

آلــة المشي ،أو إذا زدت انحدار آلــة المشي ،فقد تنجح
ـرق الـعــدد عينه مــن الـسـعــرات الـحــراريــة .تكشف
فــي حـ ُ
دراسة نشرت في مجلة  Sports Sciencesأن رفع انحدار
ـاف إللـغــاء االخـتــافــات فــي المقاومة
آلــة المشي  1%كـ ٍ
بين الركض في الداخل والخارج .وهكذا تصبح هاتان
الرياضتان متعادلتين ،إذا جاز التعبير.
ص ـح ـيــح أن ال ــرك ــض ف ــي الـ ـخ ــارج يـ ـق ـ ّـدم ل ــك بعض
المناظر المثيرة لالهتمام ويساعدك في التواصل مع
الطبيعة ،إال أنه ُيعتبر عرضة لكثير من العوائق بسبب
عوامل مثل المطر ،والثلج ،والجليد ،والضباب .كذلك
ُيعتبر سطح آلة المشي المبطن ألطف على المفاصل،
ً
مقارنة بالطرق المعبدة في الخارج .إذا ،باختصار ،ثمة
سلبيات وإيجابيات للركض في الخارج والداخل على
حد ســواء ،ويمكنك التمتع بتمرين عالي الـجــودة مع
الرياضتين .لذلك ،إذا كنت تفضل الركض في الداخل،
وإذا كــان هــذا األمــر يساعدك على االلـتــزام بتمارينك،
تستطيع بالتأكيد اللجوء إلى آلة المشي من دون أن
ً
تشعر بالذنب مطلقا.
هل يزداد التكيف مع اإلجهاد صعوبة مع التقدم في
ً
تأثيرا ّ
في يفوق ما كنت
السن؟ أشعر بأن لإلجهاد اليوم
ً
أختبره عندما كنت أصغر سنا.
صـحـيــح أن الـتـكـ ّـيــف م ــع اإلج ـه ــاد صـعــب ف ــي شتى

مــراحــل الـحـيــاة ،إال أن التحكم فيه ي ــزداد صعوبة مع
ً
ال ـت ـقــدم فــي ال ـســن ،ألس ـبــاب ع ــدة .أوال ،يـعـجــز الجسم
ً
جسديا عن التكيف مع اإلجهاد بالطريقة عينها كما
ً
عندما كان شابا .تتراجع قدرة القلب والرئتين ،ويواجه
الجسم صعوبة في التعافي من األحداث المجهدة .عالوة
ً
على ذلــك ،ي ــزداد التكيف مــع اإلجـهــاد صعوبة عقليا.
تساعدك ليلة من النوم العميق في الحد من اإلجهاد
في بعض الحاالت .ولكن مع التقدم في السن ،تتدنى
جــودة نومك ،ما يــؤدي إلــى ارتفاع معدالت هرمونات
اإلجهاد في الدماغ .كذلك قد يعود اإلجهاد إلى عوامل
ً
ً
مختلفة تكون عموما أكثر تعقيدا مما اعتدت مواجهته
في سنوات شبابك .باإلضافة إلى ذلك ،تحاكي إشارات
اإلجهاد أعراض فقدان الذاكرة أو الخرف أو قد تشمل
تغييرات في الشهية ،والصداع ،والقلق ،والمزاج العكر،
ومشاكل في التركيز .في المقابل ،تستطيع التحكم في
اإلجهاد باللجوء إلى تقنيات االسترخاء ،والمشاركة
في نشاطات اجتماعية ،واالعتناء بنفسك ،واتباع نظام
واف مــن النوم،
غــذائــي صحي ،والحصول على قسط ٍ
وااللتزام بعادات صحية أخرى.

ال بــد مــن االل ـت ــزام بمجموعة
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات
الزراعية ،من بينها استعمال
وسائل داعمة للتوازن البيئي
وحـ ـظ ــر اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األسـ ـم ــدة
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــة .ت ـش ـي ــر شـ ـه ــادة
الـتـجــارة الـعــادلــة إلــى شهادة
خــاصــة ب ـطــرف ثــالــث تضمن
أن يتلقى ال ـمــزارعــون ،وليس
الـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،م ـ ـنـ ــافـ ــع مـ ــاديـ ــة
إض ــاف ـي ــة (ت ـش ـي ــر ال ـت ـق ــدي ــرات
إلى أن  %60من مزارعي جوز
الهند في الفيليبين يعيشون
تحت خط الفقر) .تضمن هذه
ً
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات أي ـ ـضـ ــا أن ي ـل ـتــزم
المزارعون بأهم مجموعة من
المعايير البيئية التي تسمح

بــالـحـفــاظ عـلــى ج ــودة التربة
ومصادر الماء وتحمي التنوع
البيولوجي في المزارع...

ابحث عن زيوت عالية الجودة
ومعصورة على البارد أو خام
تتضمن ز يــوت جــوز الهند
ا ل ـ ـخـ ــام أو تـ ـل ــك ا ل ـم ـع ـص ــورة
عـلــى ال ـبــارد مـسـتــويــات أعلى
م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ال ـب ــول ـي ـف ـي ـن ــول
ً
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ف ـي ـه ــا ط ـب ـي ـع ـيــا،
وت ـ ـس ـ ـمـ ــح بـ ـتـ ـجـ ـن ــب ال ـ ــوق ـ ــود
األحفوري والمواد الكيماوية
ُ
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ َـم ـ ــل ع ـ ـمـ ــومـ ــا
لمعالجة الخيارات التي تكون

أقـ ــل ك ـل ـفــة ل ـك ـن ـهــا ت ـب ـقــى عـلــى
درجة عالية من التكرير.

اختر بودرة جوز الهند
ي ـع ـم ــد ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات إل ــى
ت ـج ـف ـيــف م ـن ـت ـجــات ح ـل ـيــب جــوز
الـهـنــد وال ـم ــاء ف ــي م ـصــدرهــا ،ثم
ُ
تشحن على شكل بودرة ،ما يؤدي
إلـ ــى ت ــراج ــع م ـخ ـل ـفــات الـتـغـلـيــف
والـ ــوقـ ــود األح ـ ـفـ ــوري الـمـطـلــوبــة
لشحن المنتجات الغذائية على
ش ـك ــل س ــوائ ــل ث ـق ـي ـلــة .ي ـك ـفــي أن
ُ
تـ ـض ــاف ال ـ ـبـ ــودرة إلـ ــى مـ ــاء فــاتــر
ُ َ
أو بـ ــارد وت ـخ ــل ــط م ـعــه أو يمكن
إضافتها إلى مشروبات مخفوقة
أو خلطات شاي.
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الجوزاء
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 21مايو  21 -يونيو

3

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

10
كلمة السر

األرض (م).
 -4ناقش – استنشق (م).
 -5ننتسب – قاعدة.

 -6اقتراب – حرف جزم.
 -7مصاحب – تبديد.
 -8ماركة سيارات.

 -9لقب لعبد الرحمن الداخل.
 -10صواب – نوع قماش رقيق.

سوني

 -1مسلسل بطولة أحمد السقا.
 -2لقب شاعر جاهلي (م) – والد.
 -3يـ ـش ــا ه ــد – أول قـ ــا تـ ــل عـلــى

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـخ ــوض تـ ـج ــارب ج ــدي ــدة تـنـقـلــك إلــى
قناعات مفيدة.
ً
عــاطـفـيــا :أحـبــب كـمــا تــريــد أن يـحـ ّـبــك اآلخ ــر وال
ً
تكن أنانيا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اخ ـتــر ال ـن ــاس ال ــذي ــن ت ــرت ــاح إليهم
وتجنب الحسودين.
رقم الحظ.5 :
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ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

6

9
7
5
4
2
6
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8
1

 -1فيلم بطولة غادة عادل وباسم
ياخور.
 -2عاصمة إيران – إحاطة من كل
جانب (م).
 -3مطرب سوري.
 -4ســورة قرآنية – جمع – بزوغ
الشمس (م).
( -5ال  )...م ــن األب ـ ـ ــراج – ك ــف –
صافي.
 -6مـسـهــل – ( ال )....مــن مـعــارك
الحرب العالمية (م).
 -7محسن (م) – والية أميركية.
 -8ي ــوم ف ــائ ــت – م ــا يـطـلــق على
أغنية وطنية (م).
 -9األخوة (م).
 ( -10أسمر يا  ).....أغنية لفايزة
أحمد.

الحمل

7
3

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:
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مــن  4أح ــرف وه ــي اس ــم مـجـمــوعــة يــابــانـيــة رائ ــدة
ومتخصصة في صناعة إلكترونية .
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كلمة السر:

تسالي

25

ً
ً
مهنيا :الوضع الجديد يفرض عليك تغييرا
في أسلوبك.
ً
عاطفيا :اإلشاعات التي تطال الحبيب مغرضة
فتجاوزها.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـت ـخ ــذ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
لتصحيح وضع عائلي.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنياّ :
تغير بعض األهداف وتنجز أخرى بسرعة.
ً
عــاطـفـيــا :تتقرب مــن شـخــص مــن الـطــرف اآلخــر
بعدما أعجبك.
ً
اجتماعيا :انعطاف في حياتك بعد اطالعك على
حقائق.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :ال تكف عن المثابرة كن أكثر جدية
في مبادئك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :راج ــع نـفـســك قـلـيــا وأن ـظــر كيف
تتعامل مع الشريك.
ً
اجتماعيا :أك ــره شــيء فــي محيطك التكلم
عنك من وراء ظهرك.
رقم الحظ.7 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يدفعك الفلك إلى مراجعة الــذات وتقويم
أعمالك السابقة.
ً
عاطفيا :ال تدعا الشكوك تؤدي بكما إلى مشكلة
غير موجودة.
ً
ً
اجتماعيا :انتبه إلى نظام طعامك وكن معتدال
فالمعدة بيت الداء.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تـطــرح ت ـســاؤالت حــول إن ـجــازاتــك لعدم
رضاك عنها.
ً
عاطفيا :تميل عالقتكما نحو الـبــرودة ألنــك ال
تهتم بها.
ً
اجتماعيا :ال تمنح ثقتك للجميع فثمة من يطعنك
في الظهر.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتمتع بقدرات هائلة وتواكب التغيرات
بمهارة وحنكة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال مـ ــزاح م ــع ال ـح ـ ّـب ب ــل ال ـج ـ ّـد ال ــذي
يوصلكما إلى الهدف.
ً
ً
اجتماعيا :يرواح برجك مكانه وال شيء جديدا
ّ
يحمسك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
تحرك استثنائي لبرجك يجعلك محط
األنظار في عملك.
ً
ً
ّ
مشو قة جــدا لكنها لن
عاطفيا  :تعيش تجربة
ً
تدوم طويال.
ً
ً
اجتماعيا :تزدهر حياتك المالية وتؤثر إيجابيا
في حياتك.
رقم الحظ.13 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تبذل جـهــودا جبارة وتكافح لتحقيق
أحالمك.
عــاط ـف ـيـ ًـا :ت ـنــافــس ع ـلــى ك ـســب ّ
ود ش ـخــص من
الطرف اآلخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـح ـ ّـررك الـفـلــك م ــن ق ـي ــوده ول ـكــن ال
مجال للراحة.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تنتصر على الـمـعـ ّـوقــات الـتــي تقف في
ً
طريقك وتبدو مطمئنا.
ّ
ّ
ً
عاطفيا :ثقتك بالشريك في محلها فهو يستحق
التقدير واالحترام.
ً
ّ
الصحة والعافية تغمرانك وتطمئن
اجتماعيا:
إلى مستقبلك.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :تــرســم ص ــورة لـمــا يـجــب أن يـكــون عليه
ً
عملك مستقبال.
ً
عاطفيا :تبحث عن عالقة جديدة بعدما مررت
بتجربة فاشلة.
ً
اجتماعيا :بعض المحيطين بك ال يضمر الخير
لك فاحذر.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تحاول كسب الوقت وتأييد المسؤولين
عنك في آن.
ً
عاطفياّ :
فكر بتقديم هدية للحبيب أو مشاركته
بلقاء ممتع.
ً
اجتماعيا :تقف إلى جانب صديق مخلص لك
ويبادلك بالمثل.
رقم الحظ.13 :

26
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مجتمع

فندق فورسيزونز برج الشايع أقام غبقته الرمضانية لإلعالميين
ً
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاال بـ ـ ـم ـ ــرور أول رمـ ـ ـض ـ ــان عـلــى
فندق فورسيزونز الكويت بــرج الشايع،
جواهر» الرمضانية
أطلق الفندق «خيمة
ً
الفاخرة ،التي أصبحت نقطة التقاء حيوية
تـجـمــع ال ـض ـي ــوف ع ـلــى وجـ ـب ــات اإلف ـط ــار
والغبقة.
ُ
وتعد «خيمة جواهر» الرمضانية الخيار
األمثل لالستمتاع بأجواء الشهر الكريم
بفضل روع ــة تصاميمها الــداخـلـيــة ،وما
تقدمه مــن قــوائــم األطـعـمــة المميزة التي
تضم محطات الطهي المباشر وعــروض
الفرق الغنائية واألجواء االستثنائية التي
ال مثيل لها.
وانتهز فريق فندق فورسيزونز الكويت
ب ــرج الـشــايــع ه ــذه الـفــرصــة ،وأق ــام مــائــدة
ً
الغبقة التي دعا إليها عددا من اإلعالميين

أينور وجاردان ونيكوال ومحمد

الفرقة الموسيقية

والـ ـشـ ـخـ ـص ـي ــات ال ـ ـمـ ــؤثـ ــرة ع ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي فــي سبيل التعبير
عن الشكر واالمتنان لدعمهم المتواصل.
ورح ــب ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـفـنــدق ديــديـيــه
ج ــاردان بالحضور ،وق ــال :يتزامن حلول
أول شـهــر رم ـضــان عـلــى ال ـف ـنــدق ونـجــاح
خيمة جــواهــر األول ــى مــع اختيار الفندق
ضمن قائمة أفضل الفنادق الفاخرة لعام
ً
 2018وفقا لمجلة Condé Nast Traveller
 ،Middle Eastو ن ـش ـع ــر ب ــا ل ـف ـخ ــر ب ـهــذا
ّ
اإلنجاز ،ونتطلع إلى االستمرار في رحلة
نجاحاتنا ،ويدعو الفندق ضيوفه خالل
أيام عيد الفطر لالستمتاع بتجربة مترفة
ً
يـقـضــون فـيـهــا أوق ــات ــا ممتعة وينعمون
ب ــأج ــواء ال ـض ـيــافــة ال ـعــرب ـيــة ال ـف ــاخ ــرة من
فورسيزونز.

ديديه جاردان والزميل ياسر السعدي والزميل إسماعيل شحود وحرمه

المدير العام للفندق ديديه جاردان

صورة جماعية لمسؤولي فندق فور سيزونز ...ويبدو وليد مجذوب

جانب من الحضور

الزميلة ساره الخنسا ومديرة تسويق كاديالك دعاء يسري والمدير العام جاردان

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

رحيل المطرب الشعبي بنيان البذالي بعد معاناة مع المرض

شيع جثمانه أهله ومحبوه أمس في مقبرة الصليبيخات

خبريات
برومو «ليلة َهنا» يحقق
 12مليون مشاهدة

فادي عبدالله

فقدت الساحة الفنية الكويتية
أحد فنانيها الشعبيين الكبار
بنيان البذالي (بوفهد) ،بعد
صراع طويل مع المرض.

«مراحب» أكد أن
ً
الراحل كان حريصا
على المشاركة في
المساحات الحوارية

رح ـ ـ ــل ع ـ ــن الـ ــدن ـ ـيـ ــا الـ ـمـ ـط ــرب
الشعبي الكويتي المعتزل بنيان
البذالي ،أمس األول ،بعد معاناة
طويلة مع المرض ،الذي أدى إلى
اعتزاله الفن ،وسط حزن محبيه
في الكويت ومنطقة الخليج ،وقد
شـيــع جـثـمــانــه أم ــس بـعــد صــاة
العصر في مقبرة الصليبيخات.
وكان صالح ،ابن شقيق الفنان
بنيان البذالي ،أعلن وفاة الفنان
ال ـش ـع ـب ــي الـ ـمـ ـع ــروف خـلـيـجـيــا،
والـ ـ ـمـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــور ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ال ـم ـح ـل ــي ،ب ـس ـبــب عـ ــدم تـسـلـيــط
األضواء عليه من اإلعالميين ،رغم
أنه من أفضل فناني الخليج على
مستوى الـفــن الشعبي الـبــداوي
األصيل.
وق ــال صــالــح حسين الـبــذالــي:
"ان ـت ـق ــل الـ ــى رح ـم ــة ال ـل ــه تـعــالــى
عمي بنيان البذالي ،أسال الله أن
يرحمه ويغفر له ،ومثواه الجنة
إن شاء الله".
وعلى حسابه في "تويتر" ،ذكر
ال ـف ـنــان خــالــد ال ـمــا" :ان ـت ـقــل إلــى
رحمة الله تعالى أخوي وصديقي
ورفيقي وجــاري (بوفهد) بنيان
البذالي ،عسى ربي يرحمك ويغفر
ل ــك وي ـس ـك ـنــك ال ـج ـنــة م ــع جميع
المؤمنين والمؤمنات".
واش ـت ـه ــر ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل في
س ـب ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي،

وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت لـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرات ،ف ــي
الثمانينيات حينما كــان يغني
ً
أعـ ـ ـم ـ ــاال ل ـغ ـي ــره مـ ــن ال ـم ـطــرب ـيــن
والـمـطــربــات ،مــن بينهم الفنانة
نوال الكويتية بإحساسه الرائع
"تبرا حبيبي مني تبرا" ،و"أربع
سـنـيــن" ل ـن ــوال ،ول ـلــراح ـلــة رب ــاب
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن أغ ـن ـي ــات ـه ــا مـثــل
"إن ــت بــديــت"" ،جـبــرنــي ال ـشــوق"،
"أرجوك أرجوك" و"كانت مدينتنا
ذهب" المقدمة الغنائية الشهيرة
لـمـسـلـســل "ال ـغ ــرب ــاء" م ــن كلمات
الـ ـش ــاع ــر الـ ـق ــدي ــر ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
ال ـب ـنــاي وأل ـح ــان ال ـف ـنــان الكبير
أنور عبدالله.
ومن أشهر أعمال البذالي التي
غناها ولحنها "ط ــال انـتـظــاري،
سلمولي على الصاحب الجبلي،
أن ـ ـ ــا م ـ ــا ح ـ ــب م ـ ــن ك ـ ـ ــان يـ ـت ــدل ــع،
وادعيني" ،وغيرها ،إضافة إلى
مشاركته فــي مهرجان مؤسسة
كلمة ونـغــم الـثــانــي والـثــالــث في
عملين هما "حدد موقفك" كلمات
فاخر خاطر وألحان بدر محمود
و"جـ ــاي تـعـتــذر" كـلـمــان وأل ـحــان
جاسم جاسم.
وخ ـصــص الـبــرنــامــج اإلذاع ــي
ال ـ ـم ـ ـنـ ــوع "م ـ ـ ــراح ـ ـ ــب" ف ـ ــي ح ـل ـقــة
أم ـ ــس فـ ـق ــرة ع ــن ال ـ ــراح ـ ــل ،حـيــث
تـ ـح ــدث مـ ـق ــدم الـ ـب ــرن ــام ــج ط ــال

ال ـمــاجــد ع ــن ال ـب ــذال ــي ،الف ـتــا إلــى
أنه من المشاركين المتواصلين
م ــع ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي ال ـم ـســاحــات
الحوارية.
وكــانــت ابـنـتــه ش ــوق الـبــذالــي،
وهـ ــي خــري ـجــة ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
للفنون الموسيقية ،نشرت مقاال
ح ــول وال ــده ــا ت ـق ــول ف ـي ــه" :ال ـفــن
الشعبي هو تراث كل دولة ،وأنا
أفتخر بأن والــدي الفنان الكبير
بنيان البذالي هو جزء من التراث
ال ـف ـنــي لــدول ـتــي ال ـك ــوي ــت ،وعـلــى
الــرغــم مــن تـجــاهــل اإلعـ ــام للفن
الشعبي الـبــداوي األصـيــل ،وهو
أصل حضارتنا العربية التي ال
نستغني عنها ،لم يحجبوا ضوء
نجوميته وحب الناس له".
وأضافت شوق" :بخبرتي بكل
أنواع الفنون العربية والخليجية
والغربية والهندية واآلسيوية،
وك ـ ــل مـ ــا ت ـح ــوي ــه ال ـن ـغ ـم ــات مــن
فـنــون أسـتـطـيــع ان أج ــزم وأق ــول
إن الفنان يمكن أن يغني الغناء
الـ ـغ ــرب ــي ب ـس ـه ــول ــة ،وأن ي ـكــون
صوته جميال فيه ،ولكن عندما
يأتي للغناء العربي فال يطربنا
ســوى بعض األص ــوات ال ـنــادرة،
ولـيــس كــل شـخــص يستطيع أن
يـطــربـنــا بــالـغـنــاء ال ـعــربــي حتى
مــع كـثــرة الفنانين ،فالمطربون
بحق قالئل".

بنيان البذالي
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت" :ولـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدة نـ ـج ــاح
أغـنـيــات الـفـنــان بـنـيــان الـبــذالــي،
اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــل غـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــه ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
المغنين فقاموا بسرقة ألحانه
ونـسـبــوهــا لـهــم ،وه ــذا ي ــدل على
قلة الذوق الذي يجعلهم يسرقون
م ـ ــا لـ ـغـ ـي ــره ــم ،ألن ـ ـهـ ــم ب ـب ـســاطــة
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
نجاحه ،ال بأس أن تغني أغنيات
غـيــرك ،لكن ال تنسبها لــك وأنــت

الفرج :الرقابة كانت تحرص على اللهجة الكويتية
أسس المسرح الخاص ليبتعد عن سيف القانون
•

فادي عبداهلل

أكـ ــد ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر س ـعــد الـ ـف ــرج أن
اللهجة الكويتية كان يحرص عليها في
األعمال الكويتية الدرامية في ستينيات
وسبعينيات القرن المنصرم ،حتى على
مستوى الرقابة ،إذ إنه البد أن تتحدث
الشخصية باللهجة الكويتية ،إن كان
المسلسل يتناول فترة األربعينيات أو
السبعينيات ،يجب أن تكون بلهجة ذلك
الــوقــت ،وقــد تناقش في هــذا الموضوع
مع أكثر من وزير لإلعالم ،خاصة فيما
يتعلق بالمنتج غـيــر ا لـكــو يـتــي أو غير
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ألن ذلـ ــك سـ ـي ــذوب الـلـهـجــة
المحلية والعادات والتقاليد ،حتى تقدم
المواضيع التي تخدم المجتمع ،أما اآلن
فتميز األع ـم ــال الـكــويـتـيــة بــالــدشــداشــة
والـ ـغـ ـت ــرة والـ ـعـ ـق ــال ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
األخطاء في اللهجة.
جـ ــاء ذل ـ ــك ،خـ ــال ال ـم ـقــاب ـلــة الـشــائـقــة
معه ،في برنامج "مجموعة إنسان" ،مع
اإل عــا مــي علي العلياني ،حيث تحدث
ال ـف ــرج ع ــن خ ــروج ــه م ــع ال ــراح ــل الـفـنــان
الكبير عبدالحسين عبدالرضا من قيود
جمعيات النفع العام ،التي يحرم عليها
الخوض بالسياسة ،أما في الستينيات
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـقــانــون سيف بيد
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
تـسـتـخــدمــه وق ـت ـمــا ت ــري ــد ،فــإن ـهــا تمنح
الحرية ،لكن بعد تغير توجه الحكومة
حسب الوضع السياسي في البلد وفي

سعد الفرج
المنطقة ،قــام مــع "بــوعــدنــان" بتأسيس
مسرح خاص عام  ،1974الذي ال ينطبق
ً
ً
عليه ذلك القانون ،وال تتلقى دعما ماديا
م ــن ال ــدول ــة ،مـثــل ال ـم ـســارح ال ـتــي تتبع
لـهــا وه ــي الـعــربــي والـشـعـبــي والخليج
والكويتي ،حيث خصصت لها موازنة
فــي الـبــدايــة -ع ــام  3 1964-آالف ديـنــار،
ألنها جمعيات نفع عام.
ول ـفــت ال ـفــرج إل ــى أن ال ـكــويــت دخلت

مرحلة جديدة بعد التحرير ،حينما عاش
الكويتيون كالجئين في الخارج بفترة
الغزو الغاشم ،والكويتيون في الداخل
عايشوا العنف الذي مورس عليهم ،زرع
ً
العنف ،وأصبح الشباب عنيفا ،وكذلك
ال ـش ـعــب ،مـضـيـفــا" :م ــع األس ــف الـشــديــد
الحقبة التي تلت التحرير غيبت المسرح،
وك ـن ــا نـ ــرى أن ال ـك ــوي ــت ك ــان ــت ف ــي تلك
الحقبة فــي أمــس الحاجة إلــى المسرح

الجاد ليقوم بدوره في إصالح ما أفسده
االحتالل".
وعن مسلسل "درب الزلق" ،قال الفرج
إنه ظهر بطلب من الراحل الشيخ جابر
العلي ،الذي كان وزيرا لألنباء واإلرشاد،
ح ـي ـن ـم ــا دع ـ ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــرج وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن
وعـبــداألمـيــر الـتــركــي لمكتبه وطالبهم
بتقديم عمل خالد وبموازنة مفتوحة،
فعرض الفرج على زمالئه قصة "مسعد
ومـسـعــود" ،فتم االتـفــاق على أن يتولى
كـ ـت ــاب ــة الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار الـ ـف ــرج
والـتــركــي ،ويجتمع الـثــاثــي ل ـقــراء ة كل
حلقة لتنقيحها.
كـ ـم ــا ت ـ ـطـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرج إل ـ ـ ــى م ـســرح ـيــة
"سنطرون بنطرون" ،التي تحكي قصة
أول بنطلون دخل القرية ،وهو شخص
عراقي جاء من بغداد ،كي يشغل ماكينة
ً
الماء ،راويا قصة طريفة عن خالته بعد
ان انتهت من غسل الثياب على البحر،
وأثـ ـن ــاء عــودت ـهــا إل ــى ال ـم ـنــزل ف ــي سكة
ال ـجــاســم ش ــاه ــدت أول شـخــص يــرتــدي
بنطلونا في القرية ،وعــادت إلــى البيت
وعندما أفاقت قالت شاهدت رجال يرتدي
سـنـطــرون ب ـن ـطــرون ،وع ــرف ال ـنــاس أنــه
جلب ليشغل ماكينة الماء لمزرعة سعيد
العميري ،والمسرحية تناولت هذا الرجل
الشيوعي ،وانقسام الشباب إلى قسم مع
الشيوعيين ،وقسم قوميين عرب.

ال ت ـم ـل ـك ـهــا" ،كــاش ـفــة ع ــن بعض
األغنيات التي سرقت من والدها،
وهــي مــن ألـحــانــه وغـنــائــه ،وهي
"طـ ــال ان ـت ـظ ــاري ،سـلـمــولــي على
الصاحب الجبلي ،أنا ما حب من
كان يتدلع".
يشار إلى أن محافظ الفروانية
الـ ـشـ ـي ــخ ف ـي ـص ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــود ك ــرم
الـمـطــرب الشعبي الـقــديــر بنيان
البذالي  25يوليو  2016بـ"بشت

ملكي" وشـهــادة تقدير ومكافأة
مــالـيــة ،تـقــديــرا لخدمته الكويت
وجـ ـه ــوده ال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي مـجــال
األغنية.
"الـ ـج ــري ــدة" ت ـت ـقــدم م ــن أس ــرة
ال ـف ـنــان ال ــراح ــل بــأحــر ال ـت ـعــازي،
سائلة المولى أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

«البابطين الثقافية» تعلن
مسابقة «ديوان العرب» الشعرية

عبدالعزيز البابطين

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية مسابقتها
التي تحمل عنوان "ديــوان العرب" ،المتخصصة بالشعر العربي،
والتي دأبــت على طرحها للجمهور سنويا ،بالتعاون مع إذاعــة
صوت العرب ،وقد وصلت إلى عامها الخامس.
وتتضمن المسابقة  4جوائز ألفضل قصيدة تكون منشورة كلها
في إحدى المجالت األدبية ،أو اإلصدارات الصحافية ،أو الدواوين
الشعرية ،أو كتاب مستقل خالل  5أعوام ،ولم يسبق لها أن فازت
بأي جائزة عربية أخرى مماثلة ،وأن تكون القصيدة باللغة العربية
الفصحى.
وتـقــدم المؤسسة جــائــزة أول ــى قــدرهــا  6000دوالر ،والـجــائــزة
الثانية  3000دوالر ،والجائزة الثالثة  1500دوالر ،والجائزة الرابعة
 750دوالرا.
وتسعى مؤسسة البابطين ،من خالل هذه المسابقة ،إلى تحفيز
الشعراء على االرتقاء بالشعر العربي ،حيث تخضع المسابقات
للجان تحكيم متخصصة بالتعاون مع إذاعة صوت العرب العريقة،
لكونها الجهة اإلعالمية المهتمة بالثقافة واللغة العربيتين.

ُ
مسرح عرائس بالقاهرة يحيي حفالت أم كلثوم وفرقتها الموسيقية

محمد فوزي
يحتفي مسرح الساقية للعرائس في القاهرة
فــي الخميس األول مــن كــل شهر بـتــراث واحــدة
ُمن أعظم وأشهر المغنيات العرب ،هي السيدة
أم كلثوم.
ويستخدم عـشــرة فنانين متخصصين في
تحريك العرائس أوركسترا من الدمى المتحركة،
إلعادة تمثيل أداء حفالت كوكب الشرق.
ً
ً
يحتشد
ويجذب العرض جمهورا غفيرا ،حيث
ُ
العشرات كل شهر في المسرح لمشاهدة حفل أم
ً
كلثوم حيا من جديد.
و ق ــال محمد عبدالمنعم ا ل ـص ــاوي مؤسس
المسرح ُ "فيه صيغة أخــرى ،ليس باإلمكان أن
تشاهد أم كلثوم فــي عــرض حــي ث ــان ،صحيح
أليس كذلك .ونحن نزعم أن الطريقة الوحيدة

ُ
لتقديم أم كـلـثــوم فــي ع ــرض ح ــي ،ممكن أفــام
ً
رائعة تتفوق جدا على ما نقدمه ،ومن الممكن
تسجيالت فائقة ال ـجــودة ،أو مــن خــال فيديو
ً
كـلـيــب ،أو تـسـجـيــات حـتــى لـهــا هــي شخصيا
مـمـتــازة ،إنـمــا عـشــان أروح مـســرح وأق ُـعــد على
كرسي وتتفتح الستارة ،وأالقي الست أم كلثوم
وفرقتها الموسيقية فــي عــرض حــي .أظــن هي
ً
دي صياغتنا الوحيدة ،فاحنا بنعتز بها جدا".
وإلى جانب صوتها الفريد ،نحتت أم كلثوم
لنفسها أ سـلــو بــا غنائيا مـمـيــزا بطريقة تثير
حماس جمهورها ،الذي كان يتواجد بالمئات
في المسرح خالل حفالتها الشهرية المباشرة.
ويتحرى فنانو العرائس الدقة فيما يتعلق
بكل التفاصيل الخاصة والمميزة لحفل أم كلثوم.

لقطة من أمسية «أم كلثوم» لمسرح الساقية للعرائس
وق ــال الـفـنــان فــي مـســرح ال ـصــاوي للعرائس
محمد فـ ُـوزي بكار "بنحيي تــراث سيدة الغناء
ال ـع ــرب ــي أم ك ـل ـث ــوم ،وفـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت ت ــراث
ا لـعــرو ســة الماريونيت ،فبالنسبة لنا العرض
ده بيحمل قيمة كبيرة جــدا ،وحاجة بالنسبة
لنا مهمة قوي ُقوي قــوي .بنهتم بكل تفصيلة
كانت بتعملها أم كلثوم ساعتها ،بنحاول إننا
نعمل ُ زيها في وقتنا الحالي بما اننا بنحيي
تراث أم كلثوم".
ُ
وغنى كثير من الحضور مع صوت أم كلثوم
أث ـنــاء الـحـفــل ،بينما اغ ــرورق ــت عـيــون البعض
بالدموع وهم يستمعون ألغنيات منها أغنيتا
"لسه فاكر" و"سيرة الحب".
وقالت طالبة أميركية حضرت الحفل وسط

الجمهور تــدعــى آن "يختلف عما أشــاهــده في
الواليات المتحدة .الناس هناك أهدأ وال يغنون
مع عرض العرائس .شيء رائع أن أرى الجميع
ً ً
يغنون مع العرض .كان مميزا جدا بالنسبة إلي".
وصنع فنانو الـعــرائــس فــي مسرح الساقية
للعرائس دمى أعضاء فرقة أم كلثوم من الخشب
ع ـلــى مـ ــدى أك ـث ــر م ــن ع ـشــر سـ ـن ــوات ،وي ـج ــرون
ال ـص ـيــانــة الـمـطـلــوبــة ل ـعــرائــس أع ـض ــاء الـفــرقــة
بمرور السنين.
نازلي "عيني
تدعى
الجمهور
من
وقات امرأة
ُ
ً
دائ ـمــا غير إنـهــا مــع ،غير إن ودن ــي (أذنـ ــي) مع
ال ـص ــوت ول ـك ــن عـيـنــي م ــع ال ـح ــرك ــة ،يـعـنــي أنــا
"بأنبسط" قوي من حركة الالعبين بالمريونيت
بتاعتهم يعني حركة عبقرية جــدا ،معنى كده

إن ــه ك ــان ف ـيــه م ـج ـهــود كـبـيــر ق ــوي ف ــي م ــذاك ــرة
اللحن كويس قوي .إمتى (متى) الجيتار يعزف؟
إمتى يقف؟ إمتى الكمان؟ إمتى الكالم ده كله؟.
فمجهود طبعا مش عادي وأكيد بنستمتع".
وأض ــاف ــت امـ ــرأة أخ ــرى مــن الـجـمـهــور أيضا
ً
تدعى نهلة "آه إحساس حلو ُجدا والسماعات
والمكان ،تحس إنك قاعد فعال قدام أم كلثوم".
ويشتهر مسرح الساقية للعرائس بتنظيم
حفالت غنائية لشخصيات بارزة وفرق غنائية
معروفة ،محلية ،وعالمية ،قديمة وحديثة.
(رويترز)

حقق برومو فيلم الفنان
محمد إمام الجديد "ليلة
هنا وسرور"  12مليون
مشاهدة ،بعد أسبوع من
طرحه ،ومن املقرر عرضه
خالل موسم عيد الفطر.
"ليلة هنا وسرور"،
بطولة محمد عادل إمام،
وياسمني صبري ،وفاروق
الفيشاوي ،وبيومي فؤاد،
ورحاب الجمل ،ومحمد
سالم ،وتدور أحداثه
حول رجل األعمال سرور،
وحبيبته هنا ،التي
تجسد شخصيتها الفنانة
ياسمني صبري ،يقع
في فخ عصابة ويضطر
للهروب ،ويلتقي رئيس
العصابة ،الذي يجسد
شخصيته الفيشاوي،
وتبدأ الصراعات بينهما،
وتتوالى األحداث.

القبض على فينس فون
لمقاومة اعتقاله

ذكرت وسائل إعالم
محلية ،أن الشرطة ألقت
القبض على املمثل
األميركي فينس فون في
كاليفورنيا ،في وقت مبكر
من يوم أمس األول ،بسبب
قيادته تحت تأثير الكحول
ومقاومة االعتقال.
وقالت الشرطة لشبكة
(سي إن إن) اإلخبارية،
إن فون املعروف بأفالمه
الكوميدية مثل "دودج
بول" و"ويدنغ كراشرز"
تم توقيفه من الشرطة
لقيادته تحت تأثير
الكحول عند نقطة تفتيش
"هرموزا بيتش" بالقرب
من لوس أنجلس.
وتم إلقاء القبض على
املمثل البالغ من العمر
 48عامًا بعد االشتباه في
قيادته تحت تأثير الكحول
ومقاومة االعتقال .وتم
اإلفراج عنه بعد ذلك ،لكن
شروط كفالته لم يكشف
عنها.
وذكرت (سي.إن.إن) أن
ً
راكبًا مجهوال آخر تم
احتجازه أيضًا ملقاومته
االعتقال .ولم يرد املتحدث
باسم فون للتعليق على
الواقعة.
(د ب أ)

بانديراس يكشف سبب كتمان
حايك لتحرش واينستين

في أواخر العام املاضي،
وبعد أن ضجت أوساط
هوليوود بفضائح املنتج
األميركي هارفي واينستني
الجنسية وتحرشاته
بعدد كبير من املمثالت،
كشفت املمثلة املكسيكية
من أصول لبنانيةسلمى
ك أنها كانت إحدى
حاي 
هؤالء املمثالت.
وبعد كشفها هذا ،تلقت
ً
حايك اتصاال هاتفيًا من
زميلها املمثل العاملي
أنطونيو بانديراس
الذي مثل معها في فيلم
"فريدا"والذي كان من إنتاج
َ
ليسألها":لم لم
واينستني
تخبريني"؟
وأضاف في تصريح له:
"لقد فعلت ذلك لتحميني،
لتحميني من أصدقائه،
فهي تعرف أنه قوي جدًا،
وأننا إن واجهناه فسندفع
ثمنًا باهظًا".
وفي الجلسة األخيرة من
محاكمته ،كان واينستني
قد نفى كل التهم ّ
املوجهة
إليه ،مما اضطر باملحكمة
إلى إطالق سراحه بكفالة
مالية قدرها مليون دوالر
ووافق على ارتداء جهاز
تعقب وتسليم جواز سفره
ّ
بعدما سلم نفسه إلى
الشرطة.

ةديرجلا
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دوليات

«قمة مكة» تدعم األردن بـ  2.5مليار دوالر
• األمير :اللقاء حقق الغايات المرجوة • عبدالله الثاني« :الحزمة» ستسهم في تجاوز األزمة
• وديعة في «المركزي» وضمانات للبنك الدولي ودعم الميزانية لـ  5سنوات وتمويل مشاريع

سمو األمير خالل القمة

حصل األردن على حزمة
مساعدات خليجية تصل إلى
 2.5مليار دوالر ،في محاولة
لتجاوز أزمته االقتصادية التي
باتت تهدد األمن االجتماعي
فيه ،وذلك خالل قمة مكة التي
شارك فيها سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.

األمير والملك سلمان وعبدالله الثاني
عقدت في وقت متأخر من ليل
األحــد  -االثنين ،في مدينة مكة
المكرمة ،قمة سعودية ـ كويتية
ـ إمـ ــارت ـ ـيـ ــة ـ أردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـضــرهــا
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،بحثت كيفية دعم األردن
للخروج مــن األزم ــة االقتصادية
التي يعانيها.
وتـ ـق ــرر ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ــذي
شـ ـ ــارك ف ـي ــه ال ـع ــاه ــل ال ـس ـع ــودي
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز،
وسـ ـ ـم ـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ال ـش ـي ــخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،ون ــائ ــب رئـيــس
دولة اإلمارات حاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،وملك
األردن عبدالله الثاني ،أن تساعد
الـسـعــوديــة والـكــويــت واإلمـ ــارات
األردن بـ  2.5مليار دوالر للخروج
من األزمة االقتصادية.
وص ــدر عــن القمة بـيــان أمــس،
ً
ذك ــر أن ــه "ان ـط ــاق ــا م ــن ال ــرواب ــط
األخ ـ ــوي ـ ــة ال ــوث ـي ـق ــة ب ـي ــن ال ـ ــدول
ً
األرب ـ ـ ــع ،واس ـت ـش ـع ــارا لـلـمـبــادئ
وال ـق ـي ــم ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة،
ف ـ ـقـ ــد ت ـ ـ ــم االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى قـ ـي ــام
ال ــدول الـثــاث بتقديم حزمة من
المساعدات االقتصادية لــأردن
ي ـصــل إج ـمــال ـي ـهــا إلـ ــى مـلـيــاريــن
وخمسمائة مليون دوالر".
وأوضح البيان أن المساعدات
"تـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي ودي ـ ـ ـعـ ـ ــة ب ــال ـب ـن ــك
ال ـم ــرك ــزي األردنـ ـ ـ ــي ،وض ـمــانــات
للبنك الــدولــي لمصلحة األردن،
ودعم سنوي لميزانية الحكومة
األردنـ ـي ــة ل ـمــدة خ ـمــس س ـنــوات،

إضافة إلى تمويل من صناديق
التنمية لمشاريع إنمائية".

عبدالله الثاني يشكر
وأبدى العاهل األردني عبدالله
الـثــانــي "ش ـكــره وتـقــديــره لـخــادم
الحرمين الشريفين على مبادرته
( )...ولدولتي الكويت واإلمــارات
على تجاوبهما مع هذه الدعوة،
وامـتـنــانــه الكبير ل ـلــدول الـثــاث
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ه ـ ــذه الـ ـح ــزم ــة مــن
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـت ــي سـتـسـهــم في
ت ـ ـجـ ــاوز األردن لـ ـه ــذه األزمـ ـ ـ ــة"،
بحسب وكالة األنباء السعودية
(واس).

برقية األمير
وبعد عودته الى الكويت ،بعث
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـمــد ببرقية شكر إلــى الملك
سلمان أعرب فيها عن بالغ شكره
وتقديره على ما حظي به والوفد
الرسمي المرافق من كرم الضيافة
وحسن الوفادة خالل القمة.
وإذ ع ـ ّـب ــر عـ ــن ب ــال ــغ سـ ـ ــروره
باللقاء الذي سادته روح األخوة
والمودة ،أشاد سموه بما تحقق
مـ ــن "نـ ـت ــائ ــج م ــأم ــول ــة وغ ــاي ــات
مرجوة".

االتحاد األوروبي
وكان االتحاد األوروبي أعلن

األمير يعود إلى البالد
عاد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،والوفد الرسمي
ً
المرافق لسموه ،إلى أرض الوطن ،فجر أمس ،قادما من السعودية،
ب ـعــد ح ـض ــور اج ـت ـم ــاع م ـنــاق ـشــة س ـبــل دعـ ــم األردن ف ــي األزمـ ــة
االقتصادية التي يمر بها.
وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد وكبار المسؤولين بالدولة.
ورافق سموه وفد رسمي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،ومدير مكتب
األمير أحمد فهد الفهد ،ورئيس المراسم والتشريفات األميرية
الشيخ خالد العبدالله ،ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.
أم ــس األول ،ت ـقــديــم  20مـلـيــون
يورو إضافية لألردن هذا العام
لـ ـ ـ "دع ـ ـ ــم األمـ ـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي".
وقالت وزيرة خارجية االتحاد،
ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي خ ــال
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ف ـ ــي عـ ـم ــان:
"س ـت ـج ــدون االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
دائـمــا الــى جانبكم يـقــدم الدعم
الـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل ل ـ ـج ـ ـهـ ــود اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح"،
ً
موضحة أن "األردن يلعب دورا
ً
حـ ـي ــوي ــا فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة بـحـكـمــة
وبـ ـت ــوازن ف ــري ــدي ــن ،دور ن ـقــدره
ً
عــالـيــا ون ــود دع ـمــه بـكــل السبل
المتاحة بما فيها االقتصادية
والمالية".
ويعاني األردن أزمة اقتصادية
مــع تــدفــق الــاجـئـيــن مــن جــارتــه
س ــوري ــة إث ــر انـ ــدالع ال ـن ــزاع عــام

 2011وان ـق ـطــاع ام ـ ــدادات الـغــاز
ال ـم ـص ــري وإغـ ـ ــاق حـ ـ ــدوده مع
سـ ــوريـ ــة والـ ـ ـع ـ ــراق م ـن ــذ ،2014
عـنــدمــا سـيـطــر تنظيم "داع ــش"
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة فــي
البلدين.
وفــي ظــل تـجــاوز الـ ّـديــن العام
 35م ـل ـيــار دوالر ،س ـجــل مـعــدل
النمو االقتصادي في األردن عام
 2017نحو  2في المئة ،ويتوقع
أن ينخفض عام .2018
والتزمت المملكة المحدودة
الـ ـم ــوارد ،وال ـت ــي تـعـتـمــد بشكل
كبير على مـســاعــدات خارجية،
خــاصــة مــن واشـنـطــن واالت ـحــاد
األورو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ودول خ ـل ـي ـج ـي ــة،
بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الــدولــي إلصــاحــات اقتصادية

سمو األمير مع الملك سلمان
تخفض العجز السنوي مقابل
الحصول على قروض.
وان ــدلـ ـع ــت احـ ـتـ ـج ــاج ــات فــي
األردن في األيام الماضية بسبب

مـشــروع قــانــون ضريبة الــدخــل،
ثـ ــم خـ ـم ــدت ب ـع ــد أن اس ـت ـقــالــت
حكومة هاني الملقي ،وكلف عمر
ال ــرزاز تشكيل حكومة جــديــدة،

متعهدا بسحب القانون وإعادة
ال ـن ـظ ــر ب ـ ــه ،وأي ـ ـضـ ــا ب ـمــراج ـعــة
م ـج ـمــل الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـضــري ـبــة
واالقتصادية.

األمير وبن راشد يبحثان سبل التعاطي مع تداعيات أزمات المنطقة
ً
ً
حاكم دبي يشيد بالدور الكبير للكويت خليجيا وعربيا

ً
صاحب السمو مستقبال بن راشد

ع ـق ــد س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد لقاء مع الشيخ محمد
بن راشد نائب رئيس االمارات رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،في قصر
الضيافة بمكة المكرمة ،على هامش
القمة الرباعية لدعم االردن.
وقالت وكالة "وام" ان سمو االمير
والشيخ محمد "تبادال الحديث حول
مبادرة المملكة العربية السعودية
ب ـق ـيــادة خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز بالدعوة
لعقد اجتماع لبحث الخطوات الالزمة

لدعم دولة شقيقة ومهمة هي األردن
لمواجهة الظرف االستثنائي الذي
ً
تمر به حاليا".
وحسب الوكالة االمارتية الرسمية
فـ ـق ــد "أث ـ ـنـ ــى الـ ـج ــانـ ـب ــان عـ ـل ــى ه ــذه
المبادرة التي تعكس الدور المحوري
للمملكة فــي المنطقة ،و تــؤ كــد مدى
حرص الدول المشاركة في االجتماع
على تقديم كل العون الممكن لألردن
الشقيق لتجاوز هذه األزمة العابرة".
وأش ـ ــاد ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ـ ـ "الـ ــدور
الكبير ال ــذي تـقــوم بــه دول ــة الكويت

في دعم مختلف القضايا التي تهم
شـعــوب المنطقة س ــواء فــي نطاقها
الخليجي أو ضمن محيطها العربي
األشمل" ،منوها بالعالقات األخوية
الراسخة التي تجمع بين الدولتين
وال ـش ـع ـب ـي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن اإلمـ ــاراتـ ــي
والكويتي.
وق ــال ــت "وام" إن "الـ ـلـ ـق ــاء ت ـطــرق
إل ــى مـجـمــل األوضـ ـ ــاع ف ــي المنطقة
والـمـسـتـجــدات السياسية واألمنية
التي يشهدها عدد من دولها ،وسبل
التعاطي مــع نتائجها وتداعياتها

ب ــأسـ ـل ــوب فـ ـع ــال ي ـح ـفــظ ع ـل ــى دول
المنطقة أمنها واستقرارها ،ويمكنها
م ــن مــواص ـلــة م ـس ـيــرة الـتـنـمـيــة بما
يخدم طموحات شعوبها ويضمن
لها موقعا متميزا فــي ر كــب التقدم
العالمي" .وقالت الوكالة إن الشيخ
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــن زايـ ـ ــد وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
االمارات شارك في اللقاء.

عبدالله الثاني وولي عهده يؤديان العمرة

سمو األمير مع الملك عبدالله الثاني

ً
متوسطا بن سلمان وعبدالله بن زايد
صباح الخالد

أدى العاهل االردن ــي الملك
عـبــدالـلــه ال ـثــانــي ب ــن الحسين
بعيد وصــولــه الــى مـطــار جدة
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،امـ ــس األول،
مناسك العمرة.
وكــان برفقة الملك عبدالله
الذي وصل الى مطار جدة وهو
يرتدي مالبس اإلح ــرام ،نجله
وولــي عهده األمير حسين بن
عبدالله.
ون ـ ـ ـشـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة االنـ ـ ـب ـ ــاء
السعودية (واس) صورا للملك
عبدالله ونجله وهما يؤديان
الـ ـعـ ـم ــرة ،ك ـم ــا ن ـش ــر ال ـم ـصــور
ً
ال ـخ ــاص لـلـمـلــك ص ـ ــورا لـهـمــا،
بينما نشر ولي العهد صورة
على انستغرام للحرم المكي.
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أهلية ويرفض إعادة االنتخابات
حرب
من
يحذر
الصدر
ً

• العبادي يعتبر حريق مستودع األصوات مدبرا ...والمفوضية تؤكد :لدينا نسخة احتياطية
• عالوي يدعو إلى استفتاء إللغاء النتائج ...وسليماني يلتقي ببغداد المالكي والعامري والخزعلي

دوليات
سلة أخبار
السعودية تعترض «بالستيًا»
حوثيًا أطلق على جازان

اعترضت الدفاعات الجوية
السعودية مساء أمس األول
صاروخا بالستيا جديدا أطلق
من اليمن باتجاه مدينة جازان
في جنوب المملكة ،حسبما
أعلنت قوات التحالف ،غداة
مقتل ثالثة مدنيين في منطقة
جازان إثر سقوط قذيفة
أطلقها المتمردون الحوثيون.
وأورد بيان لـ"تحالف دعم
الشرعية في اليمن" ،نشرته
وكالة األنباء السعودية" ،تناثر
شظايا الصاروخ على األحياء
السكنية" في جازان "دون أن
ينتج عن ذلك أي إصابات".
ومنذ نوفمبر الماضي ،كثف
الحوثيون إطالق الصواريخ
البالستية على السعودية،
ويعلن التحالف عادة اعتراض
القوات السعودية لهذه
الصواريخ.

عدد من صناديق االقتراع الناجية من الحريق تحت حراسة القوات العراقية في بغداد أمس األول (رويترز)

حذر الزعيم الشيعي العراقي
مقتدى الصدر ،الذي فاز تحالفه
بالمرتبة األولى في االنتخابات
التي جرت الشهر الماضي،
من أن استهداف االنتخابات
والتشكيك فيها ًقد يؤديان إلى
حرب أهلية ،رافضا الدعوات إلى
إعادة االنتخابات.

ب ـع ــد ق ـ ــرار ال ـب ــرل ـم ــان ال ـع ــراق ــي
المثير للجدل إعادة الفرز اليدوي
لنتائج االنتخابات العراقية التي
جــرت فــي  12مــايــو الـمــاضــي ،جاء
ح ــري ــق م ـس ـت ــودع لـ ــأصـ ــوات فــي
ً
بغداد ،ليضفي مزيدا من الضغوط
على العملية السياسية الهشة.
وك ـت ــب زع ـي ــم ال ـت ـي ــار الـشـيـعــي
الـ ـع ــراق ــي م ـق ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر ،فـجــر
أمس ،رسالة حذر فيها من خطورة
الوضع ومــن "بــدايــة حــرب أهلية"،
ً
داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى "الـ ـك ــف ع ــن ال ـت ـنــاحــر
مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـمـ ـق ــاع ــد وال ـم ـن ــاص ــب
والمكاسب والنفوذ".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،الـ ـ ـ ــذي ف ــاز
ت ـح ــال ـف ــه ب ــال ـم ــرت ـب ــة األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
االنتخابات ،أنه "آن األوان للوقوف
ً
ً ً
صفا واحدا بدال من حرق صناديق
االقـ ـت ــراع أو إعـ ــادة االن ـت ـخــابــات"،
ً
مشددا على "ضــرورة نزع السالح
وتسليمه للدولة".
وأضــاف" :أمــا آن األوان إليقاف
االحـ ـ ـت ـ ــال والـ ـنـ ـفـ ــوذ الـ ـخ ــارج ــي؟
والـصــراعــات واالغ ـت ـيــاالت؟ أمــا آن
ً
األوان ألن نقف صفا من أجل البناء
واإلعـمــار بــدل أن نحرق صناديق
االقـتــراع أو نعيد االنتخابات من
مـقـعــد أو اث ـن ـيــن؟ إل ــى مـتــى يبقى
ً
ً
البعض خاضعا ذليال أمــام إرادة
األجنبي ومن هم خلف الحدود؟".
وفــي تـغــريــدة لــه عـلــى "تــويـتــر"،
ع ـل ــق رئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي

لـلـتـيــار ال ـص ــدري ض ـيــاء األس ــدي،
بــال ـقــول ،إن "م ــن عـمــد إل ــى إح ــراق
أجـ ـه ــزة ال ـت ـح ـقــق وأم ــاكـ ــن وج ــود
ب ـيــانــات االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـه ــدف إلــى
أمــريــن :إمــا إلـغــاء االنـتـخــابــات ،أو
إتالف بطاقات الحشو ،التي عدت
ضمن نتائج االنتخابات".
وحـ ـ ـق ـ ــق ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف "س ـ ـ ــائ ـ ـ ــرون"
ً
المدعوم من مقتدى الصدر ،فوزا
فــي االنتخابات البرلمانية ،التي
جرت في  12مايو الماضي ،إذ أحرز
ً
 54مقعدا.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،وص ـ ـ ــف رئ ـي ــس
ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ح ـيــدر الـعـبــادي
حــرق الـمـخــازن االنتخابية ،بأنه"
م ـخ ـط ــط ل ـ ـضـ ــرب الـ ـبـ ـل ــد ون ـه ـج ــه
الديمقراطي".
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــادي ف ــي ب ـي ــان،
"حــرق المخازن االنتخابية يمثل
ً
م ـخ ـط ـط ــا لـ ـض ــرب ال ـب ـل ــد ون ـه ـجــه
الديمقراطي وسنتخذ اإلجــراء ات
الـكـفـيـلــة وال ـض ــرب بـيــد مــن حديد
على كل من تسول له نفسه زعزعة
ً
أمن البالد ومواطنيه" ،الفتا إلى أن
خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون
ً
ً
تقريرا مفصال بشأن أسبابه.
وكــان حريق قــد شــب فــي موقع
ت ـخ ــزي ــن ي ـض ــم ن ـص ــف ص ـن ــادي ــق
االق ـتــراع فــي بـغــداد والـتــي تخص
اال نـتـخــا بــات البرلمانية العراقية
ال ـتــي أجــريــت فــي مــايــو الـمــاضــي،
وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان

ً
ب ــإع ــادة ف ــرز األص ـ ــوات ي ــدوي ــا في
أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد م ـم ــا أثـ ـ ــار دع ـ ــوات
إلعادة االنتخابات كاملة.
ووق ــع الـحــريــق فــي مــوقــع تابع
لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية
االن ـت ـخ ــاب ــات ص ـن ــادي ــق االقـ ـت ــراع
فـ ــي حـ ــي الـ ــرصـ ــافـ ــة الـ ـ ـ ــذي يـمـثــل
نـصــف أصـ ــوات ب ـغــداد وه ــي أكثر
ً
المحافظات العراقية سكانا ويبلغ
ً
نصيبها  71م ـق ـعــدا م ــن إجـمــالــي
مقاعد البرلمان البالغ عددها .329
وقال قائد عمليات بغداد اللواء
ً
سعد معن ،إن الموقع كان مقسما
إلـ ــى أربـ ـع ــة مـ ـخ ــازن وإن أح ــده ــا،
والذي يحوي المعدات اإللكترونية
والوثائق ،هو الذي احترق فحسب.
ومنع رجال اإلطفاء امتداد الحريق
إلى المخازن الثالثة األخرى التي
توجد بها صناديق االقتراع.
فـ ــي ال ـ ـسـ ـيـ ــاق ،ك ـش ــف م ـس ــؤول
أمني أمــس ،عن معلومات جديدة
بشأن حادثة حرق صناديق اقتراع
الرصافة.
ً
ً
وقال المسؤول ،إن "عددا كبيرا
مـ ــن صـ ـن ــادي ــق اق ـ ـتـ ــراع ال ــرص ــاف ــة
احـ ـت ــرق وال ي ـم ـكــن خ ـ ــال ال ــوق ــت
الحالي معرفة عددها" ،مبينا أنه
ً
"تم إنقاذ عدد غير قليل منها أيضا
م ــن ق ـبــل ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي وس ـكــان
محليين من البيوت القريبة على
المخازن ساهموا بذلك".
وت ــاب ــع ال ـم ـس ــؤول ،ال ـ ــذي طلب

عدم الكشف عن اسمه ،أن ّ
"حراس
ال ـم ـخــازن ال ـتــي تــوجــد فـيـهــا هــذه
الصناديق اختفوا ويجري البحث
ً
ً
عنهم حاليا" ،الفتا إلــى أن "هناك
عمليات عنف ظاهرة على األبواب
الخارجية للمخازن ،توضح أنها
فـتـحــت بـمـطــارق حــديــد أو أي آلــة
أخرى وتم اقتحام المكان وافتعال
الحريق".

الجبوري
وقــال رئيس البرلمان العراقي
المنتهية واليته سليم الجبوري،
إن "جريمة إحراق المخازن الخاصة
ب ـص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع ف ــي مـنـطـقــة
ال ــرص ــاف ــة إن ـم ــا ه ــو ف ـعــل مـتـعـمــد،
ً
وج ــريـ ـم ــة م ـخ ـط ــط ل ـ ـهـ ــا ،م ـش ـي ــرا
إل ــى ض ـ ــرورة إع ـ ــادة االن ـت ـخــابــات
البرلمانية".
يذكر أن الجبوري فقد مقعده في
االنتخابات األخيرة.

عالوي
م ــن ج ـه ـتــه ،دع ــا زع ـي ــم ائ ـتــاف
الوطنية أيــاد عــاوي ،إلى تشكيل
حكومة تصريف أعمال تعمل على
إجراء انتخابات نزيهة خالل ستة
ً
إلــى ثمانية أشـهــر درء ا ألي فــراغ
دستوري.
وق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــاوي ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ،إن

"االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ش ــابـ ـه ــا ت ــدخ ــات
إقليمية ودو ل ـيــة وبعضها اتخذ
من العراق مع شديد األســف حقل
ً
تجارب ،ولن يكون مشرفا للبعض
أن يـ ـش ــارك ف ــي االل ـ ـتـ ــزام بـنـتــائــج
االنتخابات".
ودعا عالوي إلى "إجراء استفتاء
شـ ـعـ ـب ــي الع ـ ـت ـ ـمـ ــاداالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
المطعون بها في العراق أو تبني
انتخابات جديدة".

الخزعلي
وقال األمين العام لـ"عصائب أهل
ال ـحــق" الشيعية الـمـتـشــددة قيس
الخزعلي في تغريدة" :المطالبون
بـ ــإعـ ــادة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ـي ــس لـهــم
س ــوى مـصــالـحـهــم ال ـخــاصــة على
حساب استقرار البلد وإدخاله في
المجهول".

سليماني
وكشف مسؤولون عراقيون في
بغداد أمس ،أن قائد "فيلق القدس"
اإليــرانــي ،قــاســم سليماني ،وصل
مساء أمس األول ،إلى بغداد ،لبحث
تداعيات ما بعد االنتخابات.
وأشار المسؤولون إلى أن قائد
"فيلق الـقــدس" عقد فــور وصــولــه،
سلسلة ل ـقــاء ات أبــرزهــا مــع زعيم
ائ ـ ـت ـ ــاف دول ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ن ـ ــوري

ال ـم ــال ـك ــي ،وق ــائ ــد "ع ـص ــائ ــب أه ــل
الحق" ،قيس الخزعلي ،والمتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم "الـ ـحـ ـش ــد ،أح ـمــد
األس ـ ــدي ،ورئ ـي ــس تـحــالــف "فـتــح"
ه ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،وذل ـ ــك ف ــي مـقــر
إقامته فــي حــي الـجــادريــة ببغداد
قرب المنطقة الخضراء.

المفوضية
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت م ـفــوض ـيــة
االنتخابات ،إن الحريق الذي طال
مخازنها في الرصافة لن يؤثر على
نتائج االنتخابات.
وقال رئيس مجلس المفوضين
معن الهيتاوي ،أمس ،إن "الحريق
شمل جميع أجهزة تسريع النتائج
وأج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـح ـق ــق اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
الخاصة بمكتب انتخابات بغداد
ً
الــرصــافــة" ،مـضـيـفــا أن "التحقيق
ً
الي ــزال جــاريــا عــن طــريــق األجـهــزة
األمـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـك ـشــف عـ ــن م ــاب ـس ــات
الحادث".
وبين أن "الحريق لن يؤثر على
نتائج االنتخابات كون "الشيتات"
ال ـخــاصــة بــالـنـتــائــج تــوجــد لدينا
نسخ احتياطية منها في المكتب
الوطني ومكتب انتخابات بغداد
ال ــرص ــاف ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى أوراق
االقتراع في الصناديق".
(بغداد  -وكاالت)

موسكو لألسد :العفو العام سيسبب فوضى لبنان :عون وبري يطوقان «أزمة القناصل»
وجنبالط يطوي التباين مع الرياض
• قاسم سليماني« :عمالء إيران» فازوا ...والشيعة غنموا بيروت للمرة األولى
• الراعي يطالب بسحب مرسوم التجنيس :أسماء مشبوهة ال ِّ
تشرفنا
•

سوريون يتفقدون مبنى دمرته غارات النظام في بلدة بنش بإدلب أمس األول (أ ف ب)
غداة تأكيد الرئيس السوري بشار األسد استقاللية قراره
عن حلفائه في موسكو وطهران ،أعلنت القيادة الروسية في
ً
ً
قاعدة حميميم العسكرية رفضها إصداره "عفوا عاما" تناقل
الشارع السوري الحديث عنه خالل األيام القليلة المقبلة.
وكـتـبــت قــاعــدة حميميم ،عـلــى صفحاتها عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي" :ال توجد معلومات حول وجود عفو
عام ،كما أننا نعتقد أن خطوة مماثلة قد تتسبب بالمزيد
ً
من الفوضى في سورية ،لذلك يتوجب علينا جميعا العمل
على الحد من وجود األفراد المتورطين بأعمال تخريبية".
وحفلت مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي الموالية للنظام
بأخبار تتحدث عن صــدور عفو عــام ،وكتب األمين العام
لـحــزب الـتـضــامــن الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي والـمـنـســق الـعــام
الئتالف قوى التكتل الوطني سليم خراط ،على صفحته:
"س ـيــدي قــائــد الــوطــن والـشـعــب ،بـعــد أن تـمــت مصالحات
وتسويات مع المسلحين ،وبينهم الكثير الكثير من القتلة
والمجرمين الخائنين ،فهل آن أوان خروج الموقوفين وبيان
وضع المفقودين ...ليرتاح شارعنا سيدي الرئيس ...الوطن
ً
يناديكم اليوم ،ليكون عيد الفطر عيدا تكتمل فيه الفرحة،
وفرحة الوطن بانتصاراته ونحن المنتصرون".
كما نقلت صفحة موالية للنظام" :إلى جميع أبناء الوطن
في الداخل والخارج مرسوم عفو شامل وكامل عن جميع
دعــوات االحتياط وسجناء وجــرائــم حتى يشمل السماح
ألبناء الوطن المقيمين في الخارج وعليهم دعوة احتياط
ً
ستسقط ويعفى من الخدمة االحتياطية نهائيا".
بدوره ،أعلن مساعد وزير الخارجية اإليرانية للشؤون
السياسية جابري أنصاري ،أمس األول ،تقديمه مقترحات

لمبعوث األمم المتحدة ستيفان ديميستورا بشأن بدء عمل
ً
لجنة صياغة الدستور السوري ،مؤكدا التوجه "اإليجابي
ّ
والبناء" لطهران لتسهيل حل األزمة.
وب ـح ــث ال ـجــان ـبــان خ ــال ال ـل ـقــاء الـتـفــاصـيــل المتعلقة
باجتماع ورشة العمل الخاصة بتبادل األسرى في سورية
بحضور ممثلي ا ل ــدول الضامنة وممثل األ م ــم المتحدة
ً
والصليب األحمر الدولي الــذي سينعقد قريبا في مدينة
أنقرة التركية.
وإذ رحب ديميستورا بالمقترحات اإليرانية ،شدد على
ضــرورة استمرار التشاور الثنائي ومتعدد األطــراف بين
الدول الضامنة الثالث إيران وتركيا وروسيا ،إضافة إلى
الحكومة والمعارضة السورية واألمم المتحدة لبدء عمل
لجنة صياغة الدستور.
وبعد نحو أسبوعين من تلويح األسد باستخدام "القوة"
الستعادة المناطق الواسعة الواقعة تحت سيطرته في
الشمال وشمال شرق ،أعلن "مجلس سورية الديمقراطية"،
ً
الواجهة السياسية للفصائل الكردية المدعومة أميركيا
(قسد) استعداده ،أمــس األول ،للتفاوض "بــا شــروط" مع
دمشق،
وفــي رقــم قياسي منذ بــدء النزاع في مــارس  ،2011أكد
منسق الشؤون االنسانية لألمم المتحدة بانوس مومتزيس
نــزوح أكثر مــن  920ألــف فــي ســوريــة مــن بــدايــة يناير إلى
شـهــر أبــريــل ع ــام  .2018وق ــال خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي في
جنيف" ،هــذا أكبر عــدد مــن النازحين خــال فترة قصيرة
منذ بدء النزاع".

بيروت  -ريان شربل

ك ـ ــاد ل ـب ـن ــان ي ــدخ ــل ف ــي ج ـ ــدل قــانــونــي
وسياسي عميق بين حركة "أمل" و"التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر" ح ــول تــوقـيــع وزي ــر الـمــال
ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ع ـلــى ال ـم ــراس ـي ــم ،لــوال
ح ــرص رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نزع
فتيل االشتباك ،الــذي كان يمكن أن تطول
شـظــا يــاه عملية تشكيل ا لـحـكــو مــة .فبعد
اعتراض خليل على إصدار مرسوم تعيين
ً
ً
 32قنصال فخريا  ،استثني منه توقيعه،
وتـلــويـحــه بـمــراسـلــة ال ـس ـف ــارات األجـنـبـيــة
ً
الـمـعـنـيــة ف ــي ب ـي ــروت اح ـت ـج ــاج ــا ،أث ـمــرت
ً
مشاورات الساعات الماضية اتفاقا يقضي
بتوقيع خليل.
ولفت عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب أنور الخليل ،أمس ،إلى أن "استثناء
الحصة الشيعية من المرسوم ،دليل على
أن قناعات الرئاستين األولى والثالثة ،قد
ال تكون بالضرورة متطابقة مع قناعات
الثنائي الشيعي ،لكن السؤال االكبر لماذا
لم تتم استشارة هذا الثنائي؟ هل هو حرف
ناقص في البلد؟".
ً
وأضاف" :الرئيس بري كان حريصا على
عــدم تكبير الـخــاف ،ورئـيــس الجمهورية
وافـقــه ال ــرأي ،لكن وزيــر الخارجية جبران
باسيل خــرج عــن الـتــوافــق الـحــاصــل ،فهو
ً
يتخذ قراراته وفقا لمصالحه الشخصية،
وهناك العديد من الملفات ،التي تؤكد أن
مواقف باسيل ال تمثل رئيس الجمهورية،
ول ــدي ــه غ ــاي ــة واح ـ ـ ــدة ه ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
موقع الرئاسة ،ويستخدم الوسائل كافة
لتحقيقها".

جنبالط
إلى ذلك ،التقى رئيس الحزب "التقدمي
االش ـت ــراك ــي" ول ـيــد ج ـن ـبــاط ف ــي المملكة
العربية السعودية يــرافـقــه رئـيــس "اللقاء
الديمقراطي" النائب تيمور جنبالط وعضو

اللقاء النائب وائــل أبــو فاعور ولــي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان مساء
أمس األول .ووصفت مصادر متابعة "زيارة
ً
جنبالط إلى الرياض بأنها "إيجابية جدا،
معتبرة أنها "تأتي كتأكيد وترسيخ لعالقة
جنبالط مع المملكة".
وأضافت" :نجحت الزيارة في طي صفحة
الـتـبــايــن الـســابـقــة عـلــى خـلـفـيــة االخ ـتــاف
في بعض وجهات النظر والمواقف تجاه
قضايا المنطقة" .وتابعت" :لمس جنبالط
من المسؤولين السعوديين الذين التقاهم
ً
ً
ً
اهتماما كبيرا من المملكة بلبنان سياسيا
ً
وإقتصاديا".
وقـ ــالـ ــت" :ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات الـ ـت ــي ت ـح ـصــل فــي
الـسـعــوديــة مــع بـعــض ال ـقــادة اللبنانيين،
مثل رئيس حكومة تصريف األعمال سعد
الحريري وجنبالط تهدف إلى إعادة ترتيب
البيت الداخلي ومنع الفريق المتحالف مع
حزب الله من السيطرة الكاملة على مفاصل
المؤسسات في لبنان".
ك ـمــا أشـ ـ ــارت ق ـن ــاة "إل.ب ـ ــي.س ـ ــي" أم ــس،
إلــى أن "لـقــاء جنبالط وبــن سلمان تخلله
ً
وعد بأن الصيف سيكون حافال بالسياح
ال ـس ـعــودي ـيــن" ،الف ـتــة إل ــى أن "ال ـس ـعــوديــة
ك ـش ـفــت ع ــن م ـش ــاري ــع س ـيــاح ـيــة وغ ـيــرهــا
لـلـبـنــان لـكــن األه ــم قـبــل ك ــل ش ــيء تشكيل
الـحـكــومــة" .وغ ــرد جـنـبــاط عـبــر "تــويـتــر"،
ً
قــائــا" :لـقــاء ودي وحميم مــع ولــي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان في جو
من الصراحة التامة والتأكيد على أهمية
العالقات التاريخية السعودية اللبنانية".

الراعي
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،لـ ــم ي ــوق ــف نـشــر
وزارة الــداخ ـل ـيــة م ــرس ــوم الـتـجـنـيــس ،وال
ُ
إعـ ــان ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة الـمـعـنـيــة ب ــه أن
ً
المديرية العامة لألمن العام تعمل حاليا
ّ
تضمنها
على التدقيق فــي األسـمــاء التي
َ
الغبار الذي
للتثبت من نظافة سجالتها،
يـثـيــره ف ــوق الـســاحــة الـمـحـلـيــة ،وق ــد خــرج

ُ
ً
الموقف االعلى سقفا على هذا الخط ،من
بـكــركــي ،أم ــس األول ،واسـتـكـمــل أم ــس مع
مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي "المسؤولين عندنا
بسحب مرسوم التجنيس ألنه زعزع الثقة
بهم ،وألنه مرسوم يصدر على حين غفلة
وب ــأس ـم ــاء مـشـبــوهــة ال ت ـشــرف الجنسية
اللبنانية".

سليماني
ّ
ألول مرة بعد إجراء اإلنتخابات النيابية
ّ
في السادس من مايو الماضي علق قائد
"فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني
قاسم سليماني على النتائج ،خالل كلمة
القاها في إحدى المناسبات قبل أيام.
وق ـ ـ ــال س ـل ـي ـم ــان ــي" :لـ ـق ــد أجـ ــريـ ــت ه ــذه
ّ
االنتخابات في حين يتهم الجميع حزب
ّ
الـلــه بالتدخل فــي ش ــؤون ســوريــة ولبنان
وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن وال ـم ـن ـط ـق ــة" .وأض ـ ــاف:
"قامت بلدان بــإدراج أطهر حركة إسالمية
ً
أسماء تبعث
على الئحة اإلرهاب ،وجعلوا
بالنشاط مثل اسم األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله في عداد اإلرهابيين،
ذلــك الشخص الــذي هــزم أهــم عــدو للعالم
ً
العربي ،دفاعا عن العالم العربي ،وقامت
هذه الــدول بحمالت دعائية واطلقت اسم
عمالء إيران على كل من ّأيد حزب الله".
وتــابــع "أجــريــت هــذه االنـتـخــابــات تحت
ثقل هذا الركام ،وصرف أكثر من  200مليون
دوالر من بعض البلدان العربية والنتيجة
كــانــت أن فــي ب ـي ــروت ،ول ـل ـمــرة األولـ ــى في
تاريخ لبنان ،فازت شخصية شيعية تابعة
لحزب الله بأكثرية األص ــوات (فــي إشــارة
إ لــى عضو كتلة ا لــو فــاء للمقاومة النائب
أمين شــري الــذي فــاز بالمرتبة االولــى في
دائــرة بيروت الثانية) ،كما اكتسب بعض
ً
ّ
عمالء إيــران أصــواتــا تفوق
من يسمونهم ّ
نسبة أصوات مرشحين آخرين" .وختم" :لقد
ً
فاز حزب الله ّ
للمرة األولى بـ 74صوتا في
ً
البرلمان من أصل  128مقعدا".

نتنياهو يعرض مساهمته
في حل أزمة المياه بإيران

أعلن رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو ،مساء أمس األول،
خططا إلطالق موقع فارسي
على شبكة اإلنترنت ،يتضمن
تفاصيل عن التكنولوجيا
اإلسرائيلية في مجال المياه،
حتى "يستطيع المزارعون
اإليرانيون إنقاذ محاصيلهم
وإطعام أسرهم".
وعرض نتنياهو ،في مقطع
فيديو ،على الشعب اإليراني
مساعدة إسرائيل في إنقاذ
حياة "عدد ال يحصى
من اإليرانيين" ،بخبرتها
التكنولوجية في مجال
المياه من "النظام القاسي
والمستبد الذي يحرمهم من
المياه الحيوية".
يذكر أن قرابة  96في المئة
من إيران تعاني مستويات
من الجفاف ،مما قد يجبر 50
مليون إيراني على ترك دياره
بسبب األضرار البيئية.

مساعد أحمدي نجاد ينشر
صورًا مخيفة ويثير ضجة

نشر موقع "دولت بهار"،
أمس األول ،صورا توصف
بأنها "مخيفة" ،لمساعد
الرئيس اإليراني السابق
محمود أحمدي نجاد ،تشير
إلى تدهور صحته نتيجة
إضرابه عن الطعام.
وذكر الموقع التابع لتيار
نجاد أن "السلطات األمنية
نقلت حميد بقائي إلى سجن
إيفين رغم تدهور حالته
الصحية" .وأثارت الصور
ضجة إعالمية على مواقع
التواصل االجتماعي ،بعد أن
تداولتها.

«داعش» يتبنى هجومًا
على وزارة بكابول

أعلنت وكالة أعماق ،التابعة
لتنظيم داعش ،أمس،
مسؤولية التنظيم عن هجوم
انتحاري أمام وزارة التنمية
الريفية في كابول ،أسفر
عن مقتل  13شخصا بينهم
اطفال ونساء.
وقال الناطق باسم الشرطة
حشمت ستانيكزاي إن
الهجوم وقع عند البوابة
الرئيسية لوزارة إصالح
وتنمية األرياف ،وكان
الموظفون يغادرون
مكاتبهم في وقت مبكر عن
األيام االعتيادية ،بسبب
شهر رمضان ،مضيفا أن
"انتحاريا فجر سترته عند
مدخل الوزارة".
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ً
بعد نحو  73عاما من التوتر
في مسيرة العالقات الثنائية
بين واشنطن وبيونغ يانغ،
تتجه أنظار العالم بأسره إلى
سنغافورة لمتابعة أول قمة
بين رئيس أميركي وزعيم كوري
شمالي ،مع السؤال نفسه هل
ترامب البالغ
سينجح دونالد ً
من العمر  71عاما ،الذي فاجأ
الجميع بقبوله لقاء كيم جونغ
الذي
أون وريث سالسة كيمً ،
يصغره بأكثر من ثالثين عاما،
في ما فشل فيه جميع أسالفه؟

عـشـيــة قمتهما الـتــاريـخـيــة،
وضع الرئيس األميركي دونالد
ترامب والزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون أمس ،اللمسات
األخ ـي ــرة عـلــى تحضيراتهما،
في حين سعى مسؤولون إلى
تقريب وجهات النظر بينهما
حول الترسانة النووية لكوريا
الشمالية.
وبعد أن شارك ترامب في قمة
ً
لمجموعة السبع شهدت توترا
ً
شديدا مع حلفاء واشنطن إثر
رف ـض ــه ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى الـبـيــان
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي لـ ـ ـه ـ ــا ،عـ ـ ـ ــاد وعـ ـ ّـبـ ــر
أم ـ ــس ،ع ــن ت ـفــاؤلــه وحـمــاسـتــه
فـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة« :سـ ـعـ ـي ــد ألن ـنــي
ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة ،ح ـمــاســة في
األجواء».
وق ــال تــرامــب ،أثـنــاء اجتماع
عمل على مأدبة غداء مع رئيس
وزراء س ـن ـغــافــورة ل ــي هسين
لــونــغ« ،أعتقد أن األم ــور ستتم
ً
بشكل جيد جدا».
ُ
وستعقد القمة ،التي لم يكن
ً
م ـم ـك ـنــا ت ـخ ـي ـل ـهــا ق ـب ــل بـضـعــة
أشهر عندما كــان ترامب وكيم
منخرطين في تصعيد كالمي
ُينبئ باألسوأ ،صباح اليوم في
فندق فخم في عاصمة هذا البلد
اآلسيوي.
ُ
وتعتبر القمة ،التي تبرز على
ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة زع ـي ــم نـظــام
ً
جدا ُت ّ
عد تنقالته للخارج
منغلق
ع ـل ــى أصـ ــابـ ــع الـ ـي ــد ال ـ ــواح ـ ــدة،
ً
ً
تنازال كبيرا من جانب الواليات
المتحدة.
م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن تتمحور
الـ ـنـ ـق ــاش ــات ح ـ ـ ــول ط ـم ــوح ــات
بيونغ يانغ الذرية ،التي تخضع
لعقوبات دولية صارمة فرضها
مجلس األمن على ّ
مر السنوات
واألزمات.

لقاء تمهيدي

مسؤولون أميركيون
وكوريون يجتمعون
لتقليل الخالفات
على نزع السالح
النووي

وكشف الناطق باسم مجلس
األمن القومي األميركي روبيرت
ب ـل ـيــدي ـنــو عـ ــن لـ ـق ــاء تـمـهـيــدي
ً
منفصل بين ترامب وكيم وجها
ل ــوج ــه قـبـيــل انـ ـط ــاق قمتهما
فــي فندق كابيال داخــل جزيرة
سنتوسا في سنغافورة.
وأظهرت الصور الملتقطة من
محيط الفندق المذكور ،حجم
االحتياطات والحراسة األمنية
الـتــي طــوقــت الـمـكــان .وب ــدا في
إحــدى الصور عناصر حراسة
من كوريا الشمالية يتحدثون
إلى حــراس أميركيين يرافقون
موكب ترامب.
وي ـع ـ ّـول تــرامــب خ ــال لقائه
ً
م ــع ك ـي ــم ،ال ـ ــذي ب ـقــي م ـت ــواري ــا
ع ــن األنـ ـظ ــار ف ــي ف ـنــدق ســانــت
ريـ ـجـ ـي ــس الـ ـمـ ـح ــاط ب ـح ــراس ــة

رئيس وزراء إثيوبيا يقسم
بعدم اإلضرار بمياه مصر
●

القاهرة  -حسن حافظ

غ ــادر رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي ،أب ــي أح ـمــد ،والــوفــد الـمــرافــق له
العاصمة المصرية القاهرة ،صباح أمس االثنين ،بعد زيارة رسمية
لمصر استغرقت يومين استقبله خاللها الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،وعقد معه جلسة مباحثات سيطر عليها ملف سد النهضة،
إذ نجح السيسي في إقناع أحمد بالقسم على الهواء مباشرة بعدم
اإلضرار بمصالح مصر المائية.
وعقد السيسي وأبــي أحمد مؤتمرا صحافيا مساء أمــس األول
األحد ،كان المشهد األبرز فيه إقناع الرئيس المصري لرئيس الحكومة
اإلثيوبية بالقسم على الهواء مباشرة بعدم إلحاق الضرر بمصر في
ملف مياه النيل ،إذ ردد األخير خلف األول قائال بالعربية« :والله والله
لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر» ،وسط ضحكات من الزعيمين،
وإن لم يتضح إذا قدم أحمد تعهدات مكتوبة بهذا الصدد أم ال.
وقال السيسي خالل المؤتمر الصحافي في قصر االتحادية ،إنه
تقرر زيادة االستثمارات المصرية في إثيوبيا ،وأنه تم قطع شوط
مهم على صعيد بناء الثقة وتعزيز الـتـعــاون الثنائي ،مــع العمل
على تجاوز أي تحديات مشتركة وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق
نهائي بشأن سد النهضة ،بما يؤمن «استخدامات مصر المائية
في نهر النيل الذي ال جدال فيه ،ألنه شريان الحياة الوحيد للشعب
المصري ...وفــي ذات الوقت يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية
للشعب اإلثيوبي الشقيق».
وأش ــار السيسي إلــى أن الـقــاهــرة تــولــي أهمية وأولــويــة لتفعيل
ما سبق االتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والـســودان بشأن إنشاء
ص ـنــدوق ثــاثــي لـتـمــويــل م ـشــروعــات الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،بـمــا يحقق
المصالح المشتركة للدول الثالث ،وأهمية البدء في اتخاذ خطوات
تنفيذية إلنشاء الصندوق ،بناء على االجتماع المقرر أن تستضيفه
القاهرة يومي  3و 4يوليو المقبل ،على مستوى كبار المسؤولين،
الفـتــا إلــى أن العالقة بين الـقــاهــرة وأدي ــس أبــابــا هــي عــاقــة شراكة
استراتيجية.
من جهته ،قــال رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي إنــه تباحث مع الرئيس
السيسي ا لـعــا قــات الثنائية بين البلدين ،مضيفا« :أ ق ــول للشعب
المصري نحن اإلثيوبيين نعرف األخ ــوة وحسن الـجــوار ،وليست
لدينا رغبة أو فكرة في إلحاق الضرر بالشعب المصري ،وإن كنا
نؤمن بأننا يجب أن نستفيد من نهر النيل ،ولكن عندما نستفيد
يجب أال نقوم بما يضر بالشعب المصري ،ونؤيد أن تكون الثقة
سائدة بيننا في هذه الشأن».
وتابع أبي« :نريد أن ننسى ما كان في الماضي ،ونبدأ مرحلة من
المحبة والمودة والتعاون .إن قدومي إلى مصر ألوضح للشعب
المصري رغبة إثيوبيا في اإلخالص والمودة والمحبة مع مصر
والشعب المصري ،وأال تكون هناك أي شكوك نحو إثيوبيا ،وأن
نستخدم حصتنا وأن نؤكد لكم حصتكم من مياه نهر النيل .نحن
سنهتم بالنيل ،ونحافظ على حصتكم من مياه النيل وسنعمل
على أن تزداد هذه الحصة أنا والرئيس السيسي ،ولن يكون هناك
حقد وخالف بيننا».

سلة أخبار
«رهينة» أميركية منذ  50سنة

مشددة ،على حدسه ومهارات
التفاوض التي يقول إنه يتميز
بها.
وفـ ــي ح ـيــن ت ـحــدثــت اإلدارة
األمـيــركـيــة عــن ات ـفــاق تاريخي
سـيـبــرم ف ــي  12يــون ـيــو ،فإنها
ً
عملت أخيرا على التخفيف من
مستوى التوقعات مشيرة إلى
بدء «عملية» غير مسبوقة.

رفضت صحيفة «رودونغ
سينمون» الحكومية الكورية
ً
الشمالية سلفا أي مطالبة
أميركية متوقعة لإلفراج عن
سفينة «يو اس اس بويبلو»
تجسس أميركية ،سيطر عليها
الكوريون منذ أكثر من  50سنة،
ووضعوها في نهر بوثونغ
في بيونغ يانغ ،ألنهم حولوها
إلى «مزار للسياح ،وشاهد على
مهانة مرة لألميركيين».

وت ـ ـحـ ــدث وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية مايك بومبيو ،الذي
الـتـقــى كـيــم مــرتـيــن ف ــي بيونغ
ي ــان ــغ ،ع ــن ل ـ ـقـ ــاءات «أس ــاس ـي ــة
ومفصلة» بين وف ــدي البلدين
ً
ال ـ ـعـ ــدويـ ــن ،م ـ ــؤك ـ ــدا اسـ ـتـ ـع ــداد
واشـنـطــن إلعـطــاء بيونغ يانغ
ضمانات أمنية غير مسبوقة.
وقــال بومبيو ،خــال مؤتمر
ً
صحافي« ،أنا متفائل جدا إزاء
ف ـ ــرص نـ ـج ــاح» أول لـ ـق ــاء بين
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي وال ــزع ـي ــم
ً
ال ـكــوري الـشـمــالــي ،مضيفا أن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة مـسـتـعــدة
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم «ض ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــات أم ـن ـي ــة
فريدة ومختلفة» عن تلك التي
عرضتها حتى اآلن على بيونغ
ي ــان ــغ م ـق ــاب ــل ن ـ ــزع أسـلـحـتـهــا
الـنــوويــة «بشكل كــامــل ويمكن
التحقق منه وال عودة عنه».
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ك ـتــب
بومبيو ،فــي تـغــريــدة« ،ال نــزال
مصممين عـلــى ال ـتــوصــل إلــى
نزع كامل ألسلحة شبه الجزيرة
ً
الـكــوريــة الـنــوويــة ،يـكــون قابال
للتحقق وال رجوع عنه».

من هي زوجة الزعيم؟

ضمانات أمنية

عصر جديد
وتحدثت وكالة أنباء كوريا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،فـ ــي تـ ـق ــري ــر ح ــول
تنقالت زعيم بيونغ يانغ ،عن
«ب ـ ــزوغ ع ـصــر ج ــدي ــد» ،مــؤكــدة
أن جدول أعمال القمة سيشمل
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ــزع األسـ ـلـ ـح ــة
النووية« ،آلية للمحافظة على
ال ـســام ال ــدائ ــم والـمـسـتــدام في
شبه الجزيرة الكورية».
وذكــرت الوكالة الرسمية أن
الجانبين سيتبادالن وجهات
الـ ـنـ ـظ ــر حـ ـ ــول إق ـ ــام ـ ــة ع ــاق ــات
جديدة ،باإلضافة إلــى «قضية
تحقيق نزع السالح النووي في
شبه الجزيرة الكورية» ،وقضايا
أخـ ــرى ذات «اه ـت ـمــام مـشـتــرك»
ً
سـتـنــاقــش أي ـض ــا ،مـشـيــرة إلــى
أن القمة ستعقد «وسط اهتمام
وت ــوقـ ـع ــات ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـعــالــم
بأسره».
ورأى مسؤول أميركي كبير
في هذه الجملة «رسالة تفاؤل».
لكن المطلب األمـيــركــي يتركز

مقلدان لترامب وكيم في سنغافورة أمس
مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ال ـم ــوق ــف
الكوري الشمالي المتعنت.

اتفاق محتمل
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  1994وب ـع ــده ــا
ف ـ ــي  ،2005أب ـ ــرم ـ ــت اتـ ـف ــاق ــات
ً
لـكــن أي ــا منها لــم يـتـ ّـم تطبيقه
ً
فعليا وكثفت كوريا الشمالية

(اي بي ايه)

مـنــذ  2006تـجــاربـهــا الـنــوويــة
والـبــالـسـتـيــة ،حـتــى التصعيد
الخطير العام الماضي.
إال أن بنود اتفاق محتمل هي
نفسها كالسابق :نزع تدريجي
لألسلحة الـنــوويــة مقابل دعم
اق ـت ـص ــادي وض ـم ــان ــات أمـنـيــة
ل ـل ـن ـظــام الـ ـمـ ـع ــزول وم ـع ــاه ــدة
س ـ ــام ت ـن ـهــي رس ـم ـي ــا ال ـح ــرب

طهران تحذر بيونغ يانغ
ش ـك ـكــت اي ـ ـ ــران أم ـ ــس ،ف ــي اآلف ـ ـ ــاق ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـن ـتــج عــن
المحادثات بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية ،داعية بيونغ
يانغ إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة فيما يتعلق بالوعود
التي تقطعها واشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي فــي ط ـه ــران« ،لــديـنــا ش ـكــوك كـبـيــرة فــي ما
يتعلق بسلوك الواليات المتحدة ومقاربتها ونواياها ،وننظر
ً
إلى أفعالها بتشاؤم تام» ،مضيفا« :في الوقت الراهن ال يمكننا
أن نكون متفائلين إزاء سلوك الواليات المتحدة ،وعلى حكومة
كوريا الشمالية مقاربة هذه المسألة بيقظة مطلقة».
واعتبر قاسمي تخلي الرئيس األميركي دونــالــد ترامب عن
االت ـفــاق ال ـنــووي الـمــوقــع عــام  2015بين إي ــران وال ــدول الكبرى
وغيرها من االتفاقيات الدولية ،دليل على أنه شريك غير جدير
بالثقة.

ا لـ ـ ـك ـ ــور ي ـ ــة ( .)1953 - 1950
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أكـ ــد فيه
ق ـ ـطـ ــب األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
ً
أنـ ـ ــه ل ـي ــس ب ـح ــاج ــة فـ ـع ــا إل ــى
التحضير للقمة ،يحاول فريقه
إع ـطــاء صـ ــورة رئ ـيــس مــواظــب
يركز على عمله.
ً
لـ ـك ــن ت ـ ــرام ـ ــب ش ـ ــن ه ـج ــوم ــا
عـ ـب ــر «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ص ـ ـبـ ــاح أم ــس
خـصـصــه لـلـتــوتــر ال ـشــديــد مع
أوروبا وكندا وذلك على خلفية
الحرب التجارية بين واشنطن
وحلفائها.

جدول أعمال
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار وج ـ ـ ـ ــود
اخ ـتــافــات بـشــأن مــا سيترتب
على نزع السالح النووي ،أجرى
م ـســؤولــو ال ـب ـلــديــن م ـحــادثــات
اسـ ـتـ ـم ــرت ســاع ـت ـيــن لـتـحـقـيــق
تقدم في جدول أعمال القمة قبل
انعقادها.
وت ـ ـ ــرأس س ــون ــغ ك ـي ــم ،ال ــذي
ً
ي ـش ـغــل ح ــال ـي ــا م ـن ـصــب سفير
الواليات المتحدة في الفلبين،
والـسـفـيــر الـســابــق ل ــدى كــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،الـ ــوفـ ــد األم ـي ــرك ــي
خالل االجتماع في فندق ريتز
كارلتونو في وقت مبكر أمس،

الوفد الكوري الشمالي بحضور
نائبة وزي ــر الخارجية تشوي
سون هوي.

عملية طويلة
بدوره ،اعتبر الرئيس الكوري
الـ ـجـ ـن ــوب ــي مـ ـ ــون جـ ـ ـ ـ ــاي-إن أن
قمة تــرامــب وكيم ســوف تكون
مـجــرد بــدايــة لـ «عملية طويلة
ً
قد تستغرق عاما أو عامين أو
حتى أكثر لحل القضايا» .وقال
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع أس ـب ــوع ــي مــع
كـبــار مساعديه »:ال يمكن حل
العالقة العدائية عميقة الجذور
وال ـق ـض ـي ــة الـ ـن ــووي ــة ال ـك ــوري ــة
الشمالية بخطوة واحدة خالل
اجتماع بين الزعيمين».
وق ـبــل ال ـق ـمــة ،هــاتــف تــرامــب
م ــع نـظـيــره ال ـك ــوري الجنوبي
بحسب المكتب الــرئــاســي في
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـم ـع ــروف
بــالـبـيــت األزرق .وقــالــت وكــالــة
«يونهاب» الكورية الجنوبية إن
الرئيسين ناقشا مسائل نزع
السالح النووي.

التزال هالة من الغموض
تحيط بزوجة زعيم كوريا
الشمالية ،ري سول جو ،إذ ال
يعرف الكثير عن تاريخها،
على الرغم من ظهورها مع
زوجها كيم يونغ أون في
اآلونة األخيرة خالل زيارتين
للصين وقمته مع كوريا
الجنوبية.
وال يعرف شيء عن سن زوجة
الزعيم أو حياتها قبل الزواج،
وعائلتها ،أو من والداها ،حتى
ً
اسمها يبقى لغزا.
وكشفت وسائل اإلعالم في
كوريا الجنوبية ،أنها مغنية
ومشجعة سابقة ،وأعطي
تاريخ تقريبي لميالدها ما
بين عامي  1985و.1989

خطأ قاتل بحق ترامب
لـ «فوكس نيوز»

ارتكبت قناة «فوكس نيوز»
اليمينية المحافظة المفضلة
لدى الرئيس األميركي دونالد
ً
ترامب ،خطأ «قاتال» مباشرة
على الهواء .وخالل برنامج
صباحي ،أمس األول قالت
المذيعة آبي هنتسمان« :بغض
النظر عما يحدث في هذا
االجتماع بين الدكتاتوريين
ما نشهده اآلن هو التاريخ» في
إشارة إلى قمة سنغافورة.

ةديرجلا
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رياضة
«اليد» يعلن قوائم منتخبات الشباب والناشئين واألشبال
معسكرات صربيا وهنغاريا وتركيا في أغسطس
محمد عبدالعزيز

تنطلق التدريبات المحلية
لمنتخبات الشباب والناشئين
واألشبال لكرة اليد مطلع
يوليو المقبل على ًصالة االتحاد
بالدعية ،استعدادا لخوض
المعسكرات الخارجية.

أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب
والمنتخبات الوطنية في اتحاد
كرة اليد القوائم األولية لالعبي
منتخبات ا لـشـبــاب والناشئين
ً
واألشبال المختارين ،استعدادا
إلق ــام ــة ال ـم ـع ـس ـكــرات الـخــارجـيــة
الـثــاثــة فــي صــربـيــا ،وهنغاريا،
وتـ ــرك ـ ـيـ ــا مـ ـ ـ ــدة أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن فــي
أغسطس المقبل.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج
إ ع ــداد المنتخبات الوطنية في
األلعاب الجماعية من قبل الهيئة
العامة للرياضة ،بهدف استمرار
النشاط ،واالستعداد بشكل جيد
لرفع اإليقاف الدولي المفروض
على الرياضة الكويتية.

 34العبا للشباب
وتضم قائمة منتخب الشباب
ت ـح ــت  19سـ ـن ــة ،الـ ـ ــذي يـسـتـعــد
إلق ــام ــة مـعـسـكــره ال ـتــدري ـبــي في
صربيا تحت إش ــراف المدربين
الــوطـنــي خــالــد غـلــوم ومـســاعــده
خـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــا  34الع ـ ـ ـبـ ـ ــا ه ـ ــم:
بـ ــراك ال ـح ــرب ــي ،وح ـس ـيــن صـفــر،
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ولـ ـي ــد ســال ـم ـيــن،
ونـ ــواف ال ـجــريــد ،ونــاصــر باسل
ال ـ ـع ـ ـلـ ــي( ،ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت) ،وح ـس ـي ــن
ج ــاب ــر ،وج ـ ـ ــراح م ـح ـمــد ج ـم ـعــة،
وبـ ـ ـن ـ ــدر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري ،وش ــاهـ ـي ــن
ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ،وحـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري،
عـلــي بــاســل الـعـلــي (الـســالـمـيــة)،
وفــواز عبدالجليل ،وعبدالعزيز
مــاهــر م ــرزوق ،ومــوســي شعيب،
وجـ ــاسـ ــم ال ـج ـم ـع ــان (الـ ـع ــرب ــي)،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــى ،وفـ ـ ـ ــواز
ال ـغ ــرب ـل ـل ــي ،ومـ ـنـ ـص ــور نـصـيــب
(ال ـق ــري ــن) ،وعـبــدالـلــه ع ـبــدالــرزاق
البلوشي ،وفهد الفاضل ،ويوسف
ال ـب ـل ــوش ــي (خ ـ ـي ـ ـطـ ــان) ،وح ـم ــود
الشمري (الجهراء) ،ومحمد تقي
(الصليبيخات) ،وفيصل الدويش
(الـ ـتـ ـض ــام ــن) ،وف ـه ــد أح ـم ــد ك ــرم

خالد غلوم في تدريب سابق لمنتخب الكويت للشباب
(النصر) ،وعبدالعزيز نجم ،وفواز
الـمـطـيــري ،ويــوســف ع ـبــدالــرزاق
(ال ـف ـح ـي ـح ـيــل) ،وع ــذب ــي جــوهــر،
ورامـ ــز جــاســم ،وجـ ــراح الحبيب
(ال ـي ــرم ــوك) ،وأح ـمــد عـبــدالـهــادي
مـ ـ ــراد ،ون ــاص ــر ال ـم ـف ــرج ،وثــامــر
الشمري (كاظمة).

 38العبا للناشئين
أ م ــا منتخب الناشئين تحت
 17س ـن ــة ،الـ ــذي ي ـتــولــى تــدريـبــه
المدربان محمد مبارك ومساعد
ال ـ ـ ــرن ـ ـ ــدي ،وسـ ـيـ ـقـ ـي ــم م ـع ـس ـك ــره
التدريبي في هنغاريا فيضم 38
العبا هم :فيصل مناحي ،ومحمد
دش ـ ـت ـ ــي ،وي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـص ـ ـفـ ــران،

وف ـ ـ ـ ـ ــواز عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـه ـ ــادي ،وس ـي ــف
قــايــد ال ـعــدوانــي ،وتــركــي االزم ــع،
ون ــاص ــر ال ـع ـلــي ،وع ـمــر دربـ ــاس،
ويعقوب غالب (الكويت) ،وسلمان
عبدالعزيز ،ومحمد عبدالحميد،
ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــى ،ومـ ـ ـب ـ ــارك
وعـبــدالــوهــاب المنصور ،وسيد
ه ــاش ــم (الـ ـق ــري ــن) ،وع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـم ـس ـع ــودي ،ومـ ـب ــارك ال ـقــذافــي
(ك ــاظـ ـم ــة) ،وع ـب ــدال ـل ــه ال ـش ـم ــري،
وأح ـمــد إسـمــاعـيــل عـبــدالـقــدوس
(خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان) ،وع ـ ـلـ ــي ال ـب ـل ــوش ــي،
وحيدر دشتي ،ونائل العبدالله،
وسالم الفريان ،وحسين الكندري،
وجراح الغيث ،ومحمد البلوشي
(ال ـســال ـم ـيــة) ،ومـحـمــد ال ـم ــرزوق،
وث ــام ــر الـ ـع ــازم ــي ،وع ـبــدال ـعــزيــز

ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور ،وص ـ ـقـ ــر ش ــاهـ ـي ــن،
وي ــوس ــف ن ــاص ــر ،وع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،وطـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــازمـ ــي
(ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك) ،وسـ ـلـ ـم ــان حـ ـي ــدر،
وحبيب بولند ،وحسين القطان
(العربي) ،وفهد صلبوخ (النصر)،
ومشعل القصاب (الفحيحيل).
األشبال تحت  13سنة
وتضم قائمة منتخب األشبال
تحت  13سنة ،والتي يشرف عليه
المدربان عبدالخالق عبدالقدوس
وس ــال ــم م ـح ـمــود  34الع ـب ــا هــم:
عبدالله الشمري ،وسلمان سند،
وأحمد اإلبراهيم ،وحيدر جوهر،
وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي ،وع ـل ــي
الـحــداد ،ومحمد حسن الشمري
(ال ـك ــوي ــت) ،وع ـلــي ع ـبــدالــوهــاب،

بوفتين عاد من رحلة عالج بالخارج

«رفاعي» يستفز جماهير القادسية!

ً
 ...ويتوسط عددا من مستقبليه

اليوسف خالل استقباله بوفتين
عاد إلى الكويت مساء أمس األول حكم كرة القدم الدولي
السابق ،فاضل بوفتين ،بعد رحلة عــاج طويلة خــارج
ال ـبــاد ،وك ــان فــي استقباله حشد كبير مــن الرياضيين
ومسؤولي األندية ،يتقدمهم رئيس اتحاد الكرة الشيخ
أحمد اليوسف.
وأعرب اليوسف عن أمنياته بموفور الصحة والعافية

لبوفتين ،الذي قدم الكثير للكرة الكويتية ،ونقل اليوسف
تحيات وأمنيات مجلس إدارة االتحاد لبوفتين الذي ّ
ثمن
الحضور الكبير له بمطار الكويت الدولي.
من جانبهّ ،
ثمن بوفتين موقف الرياضيين في استقباله،
والتواصل معه طوال مدة عالجه في أميركا ،والتي امتدت
إلى عام كامل ،كما شكر وزارة الصحة على تحملها نفقات

وعبدالكريم الـصــايــغ (الـعــربــي)،
ومـحـمــد الـعــربـيــد ،وف ــرج ســالــم،
وح ـســن ال ـش ـطــي ،وح ـســن احـمــد
حسين ،وسالم العنزي ،وناصر
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي (الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن) ،وع ـث ـم ــان
الشطي ،وإبراهيم بــدر السعيد،
ويـ ــوسـ ــف احـ ـم ــد عـ ـل ــي ،ون ـ ــواف
هادي (السالمية) ومطلق فريح،
وعبدالله منذر (اليرموك) ،وفواز
ال ـم ـشــاري ،وعـبــدالـلــه ال ـط ــراروة،
وأح ـمــد الـجــويـعــد ،وأم ـيــر ياسر
األمير (كاظمة) ،وعمر الحبيب،
وحـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــان (ب ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــان)،
وعثمان ضايف ،وجاسم يعقوب
(الصليبيخات) ،وعمر المطيري،
وأح ـ ـمـ ــد الـ ـضـ ـفـ ـي ــري (الـ ـنـ ـص ــر)،
وعبدالله العتيبي (التضامن),

و سـعــود التميمي (الفحيحيل)،
وعمر الشطي (خيطان).
و سـتـبــدأ المنتخبات الثالثة
ت ــدري ـب ــات ـه ــا مـ ــع بـ ــدايـ ــة يــول ـيــو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة االت ـ ـحـ ــاد
بالدعية ،وسيكون التركيز فيها
على الجوانب الفنية والبدنية،
ورف ــع م ـع ــدالت الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة
قبل التصفية المطلوبة والسفر
لالنخراط في المعسكر الخارجي،
الذي سيتقلص فيه العدد الى 20
العبا في كل فريق.

العالج .وخص الحكم الدولي السابق ،والمحاضر الدولي
ومقيم الحكام بوفتين أم ناصر بالشكر ،التي تبرعت له
ً
بجزء من الكبد ،مؤكدا أنه لن ينسى ما قامت به.
وكشف بوفتين عــن عــودتــه إلــى أميركا بعد  6أشهر،
إلجراء فحوصات اعتيادية ،سائال المولى عز وجل أن يمن
عليه وعلى المرضى بوافر الصحة والعافية.

أثار تصريح عضو مجلس إدارة نادي القادسية ومقرر لجنة الكرة،
رفاعي الديحاني ،الذي أعرب فيه عن شكره لبعض الداعمين للفريق
األول لكرة القدم ،حفيظة جماهير األصفر ،التي تفاعلت مع األمر عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وأحدث أزمة بين المنتمين للنادي ،حيث
انتقد البعض هذه الخطوة ،معتبرين إياها تقليال لدعم سخي حصل
عليه النادي ،وفريق الكرة على وجه الخصوص في السنوات الماضية.
وكان الديحاني قد أعرب في تصريح باسم نادي القادسية عن شكره،
وتقديره إلى النائب الحميدي السبيعي ،ورجل األعمال محمد عبدالعزيز
البابطين ،وحمد ناصر العبدالجليل ،وخالد العصيمي ،وسعد التميمي،
على دعمهم للفريق األول لكرة القدم خالل الفترة المقبلة.
وبين أن لجنة الكرة برئاسة الشيخ خالد الفهد ،والتي تضم في
عضويتها أمين السر حسن أبوالحسن ،قد قررت منح عدد من االمتيازات
للداعمين ،منها توفير مقاعد مخصصة لهم في المقصورة الرئيسة،
في جميع المباريات ،وكذلك توفير دعوات كبار الزوار في المباريات
الخاصة ،إضافة الى تخصيص قاعة مجهزة في استاد محمد الحمد
الستقبالهم وضيافتهم ،فضال عن تخصيص مواقف لسيارتهم ،سواء
أوقات التدريبات أو مباريات األصفر.
واسـتــدعــى تصريح الديحاني توضيحا مــن إدارة القادسية على
موقع النادي برر هذه اإلشادة ،بأنها تخص الشخصيات التي دعمت
الفريق قبل انطالق الموسم الجديد ،على أن تكون أبواب القلعة الصفراء
مفتوحة أمام الجميع.

«الروضان» تدخل مراحل الحسم اليوم بمواجهتي نصف النهائي

جست كلين يلحق بكويت ستيل ...وكي اي بي يودع المنافسات
●

أحمد حامد

ت ـ ــدخ ـ ــل الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ 39مــن
دورة المرحوم عبدالله مشاري
الــروضــان الرمضانية لكرة قدم
الصاالت المحطة قبل األخيرة،
بإقامة مواجهتي نصف النهائي.
وانـتــزع جست كلين البطاقة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف
ال ـن ـه ــائ ــي ،بـ ـف ــوزه ع ـل ــى ك ــي اي
ب ــي ب ــأرب ـع ــة أهـ ـ ــداف ل ـثــاثــة في
إط ــار منافسات الـيــوم الخامس
والعشرين ،ليلحق بكويت ستيل

ال ــذي ك ــان ضـمــن ع ـبــوره بـفــوزه
على سويتش فــي الـيــوم الــرابــع
والعشرين.
واحـتــاج جست كلين لتقديم
أفضل عروضه في الدورة ليجتاز
عقبة كي اي بي العنيد ،الذي كاد
ي ــدرك الـتـعــادل لـكــن الـتــوفـيــق لم
يحالفه ،وشهدت المباراة مولد
نـجــم محلي ســاطــع فــي ال ــدورة،
وه ـ ــو ع ـل ــي ال ـس ـي ــف الـ ـ ــذي لـعــب
دور ال ـب ـطــولــة ف ــي تــأهــل جست
كـلـيــن ،بتسجيله هــد فـيــن ضمن
رباعية فريقه ،بينما سجل النجم

لقطات
• أتاحت اللجنة المنظمة الفرصة لثالثة متسابقين اختيار 50
ً
فردا من الجماهير ،للحصول على جوائز متنوعة في حال تسديد
الكرة نحو العارضة أو القائمين ،لكن التوفيق لم يخالفهم ،ليرتفع
ً
العدد إلى  99فائزا في المحاولة الجديدة.
• نــال اإلسباني خوسيكو محترف فريق جست كلين جائزة
أفضل العب في مباراة فريقه مع كي اي بي.
• تـبــادل عبدالله ال ــروض ــان ،رئـيــس اللجنة المنظمة ،الهدايا
التذكارية مع أعضاء فريق االتحاد الليبي قبل مباراة الفريق مع
ماي فاتورة.

اإلس ـبــانــي الـمـتــوهــج خوسيكو
الهدفين اآلخرين.
فــي المقابل ،لــم يستسلم كي
اي بي بسهولة وظل ندا شرسا
حتى اللحظات االخيرة ،ويحسب
لالعبيه قدرتهم على النهوض
مجددا بعد التأخر في النتيجة
بثالثة أ ه ــداف ،ليتمكن الفريق
بقيادة االيطالي مانويل كريما
والبرتغالي دييغو مانكوزو من
تقليص الـفــارق لهدف ،وتناوب
عـ ـل ــى ال ـت ـس ـج ـي ــل ل ـ ـ ــه ،م ــان ــوي ــل
(هدفان) وحمد حيات.
كما شـهــدت منافسات اليوم
الـ 25تأهل فريق االتحاد الليبي
لربع النهائي الذي أقيم في وقت
الحــق ام ــس ،بتغلبه على فريق
ماي فاتورة بهدفي علي مسباح
وأدهـ ـ ـ ــم الـ ـت ــوم ــي م ـق ــاب ــل ه ــدف
سجله اإليراني مصطفى بجاي.
وأثبت االتحاد الليبي مجددا
ان ــه يـمـلــك ال ـق ــدرة عـلــى مــزاحـمــة
الـكـبــار والـظـفــر باللقب ،فــي ظل
امـ ـت ــاك ــه م ـج ـم ــوع ــة رائ ـ ـعـ ــة مــن
الــاع ـب ـيــن الـمـتـجــانـسـيــن الــذيــن
فرضوا كلمتهم طوال مشوارهم
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ل ـي ـح ـق ـق ــوا اربـ ـع ــة
انتصارات متتالية.

جانب من منافسات اليوم الخامس والعشرين

باختصار
بشار يشارك في دورة
أساطير الكرة اليوم

استقبل رئيس مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد
اليوسف ،مساء أمس األول ،في
مقر االتحاد ،العب المنتخب
الوطني ونادي السالمية
السابق بشار عبدالله.
وقام بشار بتقديم الدعوة،
التي تلقاها من قبل االتحاد
الدولي لكرة القدم ،إلى الشيخ
أحمد اليوسف إلطالعه عليها،
والخاصة بحضور الكونغرس
الذي سيعقد غدا بالعاصمة
الروسية موسكو ،إضافة إلى
المشاركة في الدورة الودية
التي ستقام اليوم بمشاركة
أساطير الكرة على مستوى
العالم على استاد سيسكا
موسكو ،إلى جانب حضوره
المباراة االفتتاحية لبطولة
كأس العالم ،ممثال لالعبين
الكويتيين.
وأعرب الشيخ أحمد اليوسف
عن أمنيته بالتوفيق لبشار
عبدالله ،ومشاركة المزيد من
أساطير الكرة الكويتية ،ومنهم
العب المنتخب الوطني ونادي
القادسية الحالي بدر المطوع،
وغيره من الالعبين الكويتيين
في الدورة الودية التي ستسبق
بطولة كأس العالم 2022
المقبلة ،وغيرها من األحداث
الكروية المهمة.

«الفنية» تفتح ملف مدربي
المنتخبات الوطنية
من المقرر ،أن تخصص اللجنة
ً
الفنية باتحاد الكرة اجتماعا،
ستناقش خالله ملف
المدربين ،الذين سيتولون
مهمة تدريب المنتخبات
الوطنية األول واألولمبي
والشباب ،إذ تلقت اللجنة أكثر
من مئة سيرة ذاتية لمدربين
أجانب.
وتفاضل اللجنة الفنية خالل
اجتماعها بين السير الذاتية
الستبعاد البعض منها ،حتى
تصل إلى  4سير ذاتية لمدربي
المنتخبات الثالثة ،بالتالي
رفع توصية إلى مجلس إدارة
االتحاد الختيار األفضل
واألنسب منها.
وتولي اللجنة الفنية المنتخب
ً
األولمبي أهمية خاصة حاليا،
إذ من المتوقع أن يشارك
الفريق في بطولة غرب آسيا
المقرر إقامتها إما في نوفمبر
أو ديسمبر المقبلين بالبصرة،
كما أنه مقبل على خوض
منافسات التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات أولمبياد
طوكيو .2022

علي صفر إلى سلة القرين
تعاقد مجلس إدارة نادي
ً
القرين رسميا مع الالعب
علي صفر ،لتدعيم صفوف
ً
الفريق األول ،استعدادا
للموسم المقبل ،حيث
سيشارك القرين في
منافسات فرق السن العام
ً
اعتبارا من الموسم المقبل.
ويعتبر صفر إضافة قوية
للقرين في ظل ما يملكه
من خبرة كبيرة ،إذ سبق
له اللعب في اليرموك ،ثم
انتقل بعدها إلى العربي
موسمين ،ولعب لكاظمة في
الموسم الماضي ،إال أنه لم
ينه موسمه مع البرتقالي،
وابتعد في منتصف الموسم
بسبب اإلصابة.
ويجيد صفر اللعب في مركز
قيادة الهجمات ،كما يجيد
ً
ايضا اللعب في األجنحة.
وكانت إدارة نادي القرين
اقتربت من التعاقد مع
المدرب الوطني فيصل
بورسلي لقيادة الفريق األول،
ً
استعدادا للموسم المقبل.
ً
ويفاوض القرين حاليا عدة
العبين مميزين في األندية،
ً
تمهيدا للتعاقد معهم ،حيث
علمت "الجريدة" أن بورسلي
اشترط على إدارة النادي
قبل التوقيع التعاقد مع عدة
العبين مميزين.

رياضة
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مواجهة األشقاء بين البرتغال وإسبانيا في المونديال
ستحمل المواجهة بين منتخبي
إسبانيا والبرتغال لكرة القدم،
ضمن منافسات المجموعة
الثانية في مونديال روسيا
 ،2018العديد من األبعاد
الثقافية والسياسية والرياضية.

ف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــام  1494تـ ـق ــا سـ ـم ــت
البرتغال واسبانيا احتالل العالم
بــأســره ،وبـعــد  5ق ــرون سيلتقي
الجاران االيبيريان الجمعة ضمن
نهائيات كأس العالم لكرة القدم،
ف ــي ان ـت ـق ــال ري ــاض ــي لـلـمـنــافـســة
التاريخية بين البلدين.
فـ ــي س ــوتـ ـش ــي ،عـ ـل ــى ض ـف ــاف
ال ـب ـحــر األسـ ـ ــود ،سـتـجـمــع الـقـمــة
األولى في المونديال الروسي بين
بلدين قاما بترويض المحيطات
وبناء إمبراطوريات رائعة ،بعدما
وضعا خطا لتقسيم العالم بفضل
معاهدة تورديسياس الشهيرة،
قبل  500عام.
م ــن الـمـسـتـحـيــل فـصــل تــاريــخ
ال ـب ــرت ـغ ــال ع ــن إس ـب ــان ـي ــا ،فـبـيــن
الـجــاريــن الـلــذيــن عــاشــا فــي كنف
مملكة واحدة في الفترة بين 1580
و ،1640ثقافات متشابهة ،وشغف
مشترك للكرة المستديرة.
قـ ــال م ـ ــدرب إس ـبــان ـيــا جــولـيــن
ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ،ال ـ ـ ــذي درب فــريــق
بورتو البرتغالي (:)2016-2014
«إنهما بلدان يحبان ويحترمان
بعضهما كثيرا ،بـلــدان كــرويــان،
ً
كرويان جدا».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «أنـ ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـ ــرف ك ـيــف
ي ـع ـي ــش ال ـ ـنـ ــاس كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
ً
الـبــرتـغــال ،بطريقة مثيرة ج ــدا»،
في حين تطرق نظيره البرتغالي
فرناندو سانتوس إلى «التنافس
التاريخي» بين البلدين.
البلدان ليسا قريبين جغرافيا
فحسب بل رياضيا أيضا ،فعندما
خــاض الـ»سيليساو» البرتغالي

العبو المنتخب اإلسباني خالل مباراة سابقة
مباراته األولــى عام  ،1921كانت
أمام «ال سيليكسيون» (منتخب)
اسبانيا ،الذي فاز  1-3في مدريد،
واض ـع ــا أس ــس ت ـفــوق دائـ ــم على
جاره.
وبالنسبة للبرتغاليين ،تبقى
كرة القدم اإلسبانية ذلك الشقيق
الكبير الــرهـيــب وال ــرائ ــع ،وال ــذي
يـ ـج ــرد ان ــديـ ـتـ ـه ــم ال ـم ـح ـل ـي ــة مــن
أفضل العبيها .فريقا ريال مدريد
وبرشلونة اللذان يملكان  18لقبا
في مسابقة دوري أبطال أوروبا
يتفوقان بشكل كبير على بنفيكا
وبورتو (لقبان لكل منهما).
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ــري ــاض ــي،
يـ ـعـ ـت ــرف ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤرخ الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
فرانشيسكو بينييرو من جامعة
كويمبرا« :على الجانب الرياضي،

 ...والعبو المنتخب البرتغالي خالل مباراة سابقة

عانينا دومــا من عقدة النقص»،
م ـض ـي ـفــا «قـ ـب ــل ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
أوروب ـ ــا  ،2016عــدنــا دائ ـم ــا إلــى
أنماط ثقافية محددة :فادو (نوع
مــوسـيـقــي بــرتـغــالــي) وقــدسـيـتــه،
أفـكــار الهزائم المشرفة أو الفوز
المعنوي».

تفوق إسباني رياضي
ف ــي س ـن ــوات الـثــاثـيـنـيــات ،لم
تتوقف اسبانيا عن قطع طريق
ال ـب ــرت ـغ ــال إل ـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
ال ـعــالــم ،م ــع بـعــض االن ـت ـصــارات
التاريخية التي ال تنسى ابرزها
 - 9صفر في عام  ،1934في تفوق
واضح لالسبان.
وق ــال مــانــويــل بـيــريــرا مــراســل

ص ـح ـي ـف ــة «أب ـ ـ ـ ـ ـ ــوال» ال ــري ــاضـ ـي ــة
البرتغالية في اسبانيا منذ ثالثة
عقود «ليس فقط فــي كــرة القدم،
على جميع المستويات!».
وي ـ ـل ـ ـخـ ــص ال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة ق ــائ ــا
«إس ـبــان ـيــا ب ـلــد أك ـبــر بـكـثـيــر (46
مليون نسمة مقابل  10ماليين
ن ـس ـمــة) ،وال ـن ــاس يـهـتـمــون أكـثــر
ب ـمــا ي ـحــدث ف ــي فــرن ـســا م ـنــه في
ال ـبــرت ـغــال .بــالـنـسـبــة لــإسـبــانــي،
تبقى البرتغال دولة غير معروفة
تماما ( ،)...الـجــار الــذي ال نوليه
اهتماما كبيرا».
على الصعيد الــريــاضــي ،عاد
الـتــوازن بين البلدين في األلفية
الجديدة ،عندما بــدأت البرتغال
فـ ــي تـ ـص ــدي ــر أص ـ ـحـ ــاب الـ ـك ــرات
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة مـ ـث ــل لـ ــويـ ــس ف ـي ـغ ــو،

لوبيتيجي :يجب أن نتقبل الترشيحات
أكــد جولين لوبيتيجي ،المدير الفني للمنتخب اإلسباني
األول لكرة القدم ،أن على فريقه أن يتقبل ترشيحات الخبراء له
للفوز بلقب بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقال المدرب اإلسباني ( 51عاما) في مقابلة نشرتها مجلة
«كيكر» األلمانية امس« :هذا على سبيل المثال أمر ال يمكنني
التحكم فيه ،علينا أن نتقبله بدون أن نصاب بالجنون».
وأض ــاف« :بالطبع يــوجــد فــي الـمــونــديــال كثير مــن الخبراء
والصحافيين يكشفون عن توقعاتهم ،ولكن هذه التوقعات لن
تساعد في الفوز بالبطولة».
ولــم تتلق إسبانيا ،الفائزة بلقب المونديال في  ،2010أي
هزيمة في المباريات الـ  20التي خاضتها تحت قيادة لوبيتيجي
منذ قدومه ،وحققت الفوز في  14لقاء منها.
وفي آخر مبارياتها الودية قبل المونديال ،حققت إسبانيا
فوزا صعبا بهدف نظيف على تونس ،مما أثار الشكوك حول
إمكانات وقدرات الفريق.

وأوض ــح لوبيتيجي أن الـمـبــاريــات الــوديــة الـتــي خاضتها
إسبانيا أخيرا ،مثل مباراة األرجنتين التي فازت فيه ــا بنتيج ــة
 ،1 / 6أو مـ ـب ــاراة أل ـمــان ـيــا الـتــي
انـتـهــت بــال ـت ـعــادل  ،1 / 1يجب
أال تــؤخــذ ف ــي االع ـت ـب ــار بشكل
مبالغ فيه.
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد ق ـ ــائ ـ ــا« :ي ـج ــب
أن ن ـن ـس ــى الـ ـم ــاض ــي ،ال يـمـكــن
االستناد عليه الستخالص نتائج
صحيحة في الحاضر».
وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية
بالمونديال بجانب منتخبات البرتغال وإيران
والـمـغــرب ،حيث تعد هــذه المجموعة واح ــدة من
أصعب المجموعات في الدور األول من البطولة.
(د ب أ)

وكريستيانو رونالدو ،ومدربين
مشهورين مثل جوزيه مورينيو...
جميعهم مــروا عبر ريــال مدريد،
النادي األكثر شعبية في إسبانيا.
فــي عــام  2004وخ ــال كأس
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ،أق ـ ـصـ ــت صــاح ـبــة
الـ ـضـ ـي ــاف ــة ج ــارتـ ـه ــا م ـ ــن دور
ال ـم ـج ـمــوعــات ب ــال ـف ــوز عليها
 - 1صفر ،ما اعتبر خيبة أمل
كبيرة في إسبانيا.
صحيح ان المنتخب اإلسباني
ثأر بعد ذلك ( - 1صفر في الدور
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ل ـن ـهــائ ـيــات كــأس
العالم  ،2010وبركالت الترجيح
فــي ال ــدور نصف النهائي لكأس
اوروب ـ ـ ــا  ،)2012ل ـكــن الـمـنــافـســة
بـ ـلـ ـغ ــت أوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا فـ ـ ــازت

البرتغال  4-صفر على اإلسبان
ال ـم ـت ــوج ـي ــن قـ ـب ــل أشـ ـه ــر قـلـيـلــة
ب ــالـ ـلـ ـق ــب الـ ـع ــالـ ـم ــي ف ـ ــي ج ـن ــوب
افريقيا ،وذلــك فــي مـبــاراة دولية
ودي ـ ــة ف ــي ل ـش ـبــونــة ف ــي نــوفـمـبــر
.2010
ويتذكر بيريرا قائال «كل هدف
أح ــرزت ــه ال ـبــرت ـغــال ك ــان بـمـنــزلــة
حفل» ،مضيفا «ليس فقط ألنها
كــانــت إسـبــانـيــا ،ولـكــن ألن األمــر
كان يتعلق بأبطال العالم! كانت
ليلة ال تنسى».
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة لـ ـسـ ـج ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد قـ ـل ــص
البرتغاليون قليال تخلفهم أمام
الجار اإلسباني المشاكس بطل
العالم  2010وبطل أوروبا ثالث
مـ ــرات ( ،2008 ،1964و:)2012

كارفاخال يعاني إصابة عضلية
غـ ــاب ال ـظ ـه ـيــر اإلس ـب ــان ــي دان ــي
ك ــارف ــاخ ــال ع ــن تــدري ـبــات منتخب
بــاده أمــس ،في مدينة كراسنودار
الروسية ،إثر معاناته نتيجة إصابة
عضلية ليتقرر غيابه عن المباراة
األول ــى إلسبانيا فــي بطولة كأس
العالم  2018بروسيا أمام البرتغال
وال ـم ـق ــررة إقــام ـت ـهــا يـ ــوم الـجـمـعــة
المقبل.
وت ـع ــرض ك ــارف ــاخ ــال لــإصــابــة
في  26مايو الماضي خالل نهائي
بطولة دوري أبـطــال أوروبـ ــا التي
جمعت بين ريال مدريد وليفربول،
وانتهت بفوز النادي الملكي .1-3
وغــادر الالعب اإلسباني ملعب
اللقاء في الشوط األول بعد تعرضه
إلصابة في الفخذ األيمن ،لكن بعد
ذلك كشفت الفحوصات أن اإلصابة

ً
أقل خطورة مما كان متوقعا ،ليقرر
جولين لوبيتيجي ،المدير الفني
إلسبانيا ،اإلبقاء على الالعب ضمن
القائمة النهائية لفريقه المشارك
في المونديال .وانخرط كارفاخال
ً
في أداء تدريبات خاصة بعيدا عن
ال ـتــدري ـبــات الـجـمــاعـيــة للمنتخب
اإلسباني ،إذ من المتوقع ،أن يغيب
ع ــن مـ ـب ــاراة ال ـب ــرت ـغ ــال ،لـكـنــه على
األرجح سيكون في حالة جيدة قبل
مباراة إيران في  20يونيو الجاري،
ث ــان ــي ل ـ ـقـ ــاءات إس ـب ــان ـي ــا ف ــي دور
المجموعات.
وس ـي ـك ــون ال ـ ـفـ ــارو ادريـ ـ ـ ـ ــوزوال،
الع ــب ري ــال ســوسـيــداد اإلسـبــانــي،
الـخـيــار األول للوبيتيجي ،للدفع
به في مباراة البرتغال على حساب
كارفاخال ،في حين سيكون ناتشو

خمسة مدربين تحت الضوء والضغط
مــن األل ـمــانــي يــواكـيــم ل ــوف ،الـبــاحــث عن
ثنائية تاريخية مع المانشافت ،إلى الروسي
ستانيسالس تشيرتشيسوف ،الباحث عن
تفادي إحراج خروج البلد المضيف من الدور
األول ،يـبــرز خمسة مــدربـيــن قــد يـتـصــدرون
العنوان في مونديال روسيا .2018
ق ـ ــاد ي ــواك ـي ــم ل ـ ــوف (58
عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا) الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
االلماني الى لقب
كــأس العالم
2014

في البرازيل ،وسيكون في روسيا  2018أمام
احتمال إنجاز لم يتحقق منذ ما بعد الحرب
العالمية الثانية :أن يصبح أول مدرب يحتفظ
باللقب األغلى في كرة القدم ،والثاني في تاريخ
المونديال بعد االيطالي فيتوريو بوتسو الذي
قاد بالده الى اللقب عامي  1934و.1938
فــي ح ــوار مــع وكــالــة فــرانــس ب ــرس ،اعتبر
المدرب السابق للمنتخب يورغن كلينسمان
ان «ال ـفــوز بـكــأس الـعــالــم للمرة الثانية على
التوالي قد يكون أصعب ما يمكن تخيله».
وسبق لمنتخبين فقط أن احتفظا بلقب
كأس العالم :البرازيل في ( 1958بقيادة المدرب
فيسنتي ف ـي ــوال) و( 1962الـ ـم ــدرب آي ـمــوري
موريرا) ،وايطاليا  1934و 1938مع بوتسو.
الـفــرحــة األلـمــانـيــة باللقب الــرابــع ترافقت
مع كابوس برازيلي :مذلة الخسارة في الدور
نصف النهائي أمام المانشافت .7-1

تيتي إلعادة البسمة

تيتي

تيتي ،المدرب الحالي للمنتخب الذي يحمل
الرقم القياسي في عدد األلقاب ( ،)5سيكون أمام
فرصة لتعزيز هذا الرقم بلقب سادس ،وأيضا
مساعدة ماليين من عشاق كرة القدم البرازيليين
لنسيان كابوس األهداف األلمانية .بعدما تولى

المهمة في يونيو  2016خلفا لكارلوس دونغا،
حقق تيتي ( 57عاما) نقلة نوعية في المنتخب
البرازيلي ،أعاد اليه الثقة ،وأوصله الى مونديال
 2018كأحد أبرز المرشحين النتزاع اللقب من
الغريم التقليدي ألمانيا.

هيرفي رينارد
الـفــرنـســي الـ ــذي يـتــولــى ت ــدري ــب منتخب
ال ـم ـغــرب أص ـبــح م ــن «م ـل ــوك» ك ــرة ال ـق ــدم في
افريقيا ،يخوض هيرفي ريـنــارد ( 49عاما)
أول كأس عالم له ،بعدما قاد أسود األطلس
الى المونديال األول لهم منذ  .1998المدرب
الـخـبـيــر ب ـكــأس األمـ ــم االفــري ـق ـيــة ( 2012مع
زامبيا ،و 2015مع ساحل العاج ،و 2017مع
ال ـم ـغــرب) ،سـيـكــون أم ــام االمـتـحــان العالمي
للمرة األولى .ويحظى بتشكيلة من الالعبين
الموهوبين الذين يدافعون عن ألــوان أندية
أوروبية بارزة ،اال ان القرعة أوقعت المنتخب
الـمـغــربــي فــي أصـعــب مجموعة فــي روسـيــا:
الثانية ،مع اسبانيا والبرتغال وإيران.

هيكتور كوبر
فــي مــوســم ب ــروز مـحـمــد ص ــاح ،ساهم

الـتـتــويــج ب ـكــأس أوروب ـ ــا 2016
فـ ــي ف ــرن ـس ــا بـ ـقـ ـي ــادة رونـ ــالـ ــدو
مكنهم من إحراز اول لقب كبير
في تاريخهم ورفــع المعنويات
في بالدهم.
وقـ ــال الع ــب ال ــوس ــط الــدولــي
السابق لويس فيغو ( 127مباراة
دولية) يوم الجمعة الماضي في
لشبونة «اسبانيا تملك بالتأكيد
واح ــدا مــن أفـضــل المنتخبات،
لكن البرتغال ال يجب أن تخاف».
واختتم فيغو المتوج بالكرة
الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ألفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ــب فــي
ً
ال ـع ــام ع ــام  ،2000ق ــائ ــا «لـيــس
هـنــاك متعة استثنائية عندما
نفوز عليهم ،الشيء المهم بدء
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ب ـن ـت ـي ـجــة إي ـجــاب ـيــة
لكسب الثقة».

األرجنتيني هكتور كوبر ( 62عاما) في إعادة
«الـفــراعـنــة» ال ــى ك ــأس الـعــالــم لـلـمــرة األول ــى
مـنــذ  .1990كـســب ال ـم ــدرب ال ــذي يتعرض
النتقادات دائمة ،على خلفية ميله الى تعزيز
الجانب الدفاعي على حساب الهجوم ،قلوب
المصريين فــي عــام الـمـشــاركــة الـثــالـثــة في
المونديال.
ويحتاج كوبر الى «معجزة» ليتمكن من
تحقيق «ثأر» شخصي .أوال ،عبور المنتخب
المصري الذي يشارك في المجموعة األولى
مع روسيا واألوروغ ــواي والسعودية ،الى
المباراة النهائية.
وفــي حــال تحقق مــا ليس فــي الحسبان
فـسـيـكــون كــوبــر أم ــام فــرصــة الـتـصــالــح مع
الـمـبــاريــات النهائية الـتــي ب ــات خـبـيــرا في
خسارتها :نهائي كأس األمم االفريقية 2017
مــع الـفــراعـنــة ،نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا
 ،2000و 2001مع فالنسيا االسباني.

نتائج مهمة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة» ،بعد
فشل المنتخب المضيف في الفوز في
آخر  7مباريات خاضها.
قـبــل يــومـيــن م ــن ان ـط ــاق صــافــرة
ال ـب ــداي ــة ل ـل ـم ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة ضد
الـسـعــوديــة ،يـبــدو أن الـبـحــث فــي تـفــادي
«إذالل» ال ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ال ـ ــدور
األول ه ــو م ــا ب ــات يشغل
بال الروس ،بالقدر نفسه
لـلــرغـبــة ف ــي تـقــديــم كــأس
ع ـ ــال ـ ــم ت ـ ـف ـ ــرض حـ ـض ــور
ب ـ ــاده ـ ــم عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ــي خ ـض ــم
األزم ــات الدبلوماسية مع
ال ـ ـغـ ــرب ومـ ـ ـع ـ ــارك تـثـبـيــت
الثقل.

تشيرتشيسوف ستانيسالف
المدرب الروسي ،البالغ  54عاما ،هو في
مــوقــع ال يحسد عليه ،ليس مــن السهل ان
يقول رئيس بالده فالديمير بوتين« :يجب
االعتراف لسوء الحظ بأن فريقنا لم يحقق

كوبر

داني كارفاخال

فيرنانديز ،نجم ريال مدريد ،الخيار
الثاني للمدرب اإلسباني إذا ما أراد
االستعانة بخدمات العب صاحب
(د ب أ)
نزعة دفاعية.

sports@aljarida●com

«الفيفا» يؤجل بحث ً رفع
العدد إلى  48منتخبا في قطر
قرر االتحاد الدولي لكرة
القدم تأجيل مناقشة رفع
عدد المنتخبات المشاركة في
مونديال قطر  ٢٠٢٢إلى موعد
الحق.

أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة
ال ـق ــدم (ف ـي ـفــا) ال ـســوي ـســري جــانــي
انـفــانـتـيـنــو أن ــه ل ــن ي ـتــم الـتـبــاحــث
ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار رفـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
المشاركة في مونديال قطر 2022
من  32منتخبا الى  48في اجتماع
م ـج ـلــس ال ـف ـي ـف ــا الـ ـمـ ـق ــرر غ ـ ــدا فــي
م ــوس ـك ــو ،م ـش ـيــرا الـ ــى انـ ــه "يـجــب
ات ـخــاذ ال ـقــرار قـبــل ب ــدء تصفيات"
المونديال المقبل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ان ـ ـ ـفـ ـ ــان ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــو أمـ ـ ـ ـ ــام
الصحافيين :كلما كــان ذلــك أبكر،
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك اف ـ ـضـ ــل .يـ ـج ــب أن يـتــم
تقرير ذلــك قبل انـطــاق مباريات
التصفيات (لمونديال قطر) ،مؤكدا
أنه "من المبكر مناقشة التفاصيل،
وس ـي ـنــاقــش ال ـف ـي ـفــا ال ـم ـســألــة مــع
البلد المضيف (قطر) وسنرى ماذا
سيحصل".
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان الـ ـفـ ـيـ ـف ــا أن
المجلس "وافــق باالجماع على ان
الموضوع الذي اثارته االتحادات
االعـ ـض ــاء ( )...ب ـن ــاء ع ـلــى اق ـت ــراح
دراس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ــدوى مـ ــن رفـ ـ ــع ع ــدد
الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة ف ــي كــأس
العالم  2022سيبحثه الفيفا بداية
مع البلد المضيف ،قطر".
وت ــاب ــع رئ ـي ــس ال ـف ـي ـفــا :نتيجة
لــذلــك ،سيكون مــن المبكر البحث
بــالـمـســألــة خ ــال اجـتـمــاع مجلس

ال ـف ـي ـفــا ال ـ ــذي ي ـع ـقــد االرب ـ ـعـ ــاء في
مــوسـكــو قـبــل ان ـطــاق الـمــونــديــال
في  14يونيو حتى  15يوليو و"في
الــوقــت الـحــالــي نـخــوض نهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم م ــع  32مـنـتـخـبــا في
قطر بين  20نوفمبر و 18ديسمبر".
واك ـ ــد ان ـفــان ـت ـي ـنــو أن االقـ ـت ــراح
"ت ـقــدمــت ب ــه  10اتـ ـح ــادات ولـيــس
الفيفا ،وقد تحدثوا الي ورأيت ان
هـنــاك امكانية لتقديم اقتراحهم.
لــد يـنــا وا ج ــب مناقشته وسنفعل
ذلك".
وكــانــت عـشــرة اتـحــادت اعضاء
ف ـ ــي اتـ ـ ـح ـ ــاد ام ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
"ك ــونـ ـمـ ـيـ ـب ــول" وه ـ ــي االرج ـن ـت ـي ــن
وب ــولـ ـيـ ـف ــا والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وت ـش ـي ـلــي
وكولومبيا واالكوادور والبارغواي
وال ـب ـيــرو واالوروغ ـ ــوي وفـنــزويــا
قدمت مشروع رفع عدد المنتخبات
الـمـشــاركــة فــي الـمــونــديــال إلــى 48
بدءا من عام .2022
وكان مقررا ان يقام اول مونديال
بمشاركة  48منتخبا في عام ،2026
عـلـمــا أن ــه يـتــوجــب عـلــى المجلس
الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـف ـي ـفــا ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ــراره
االربـعــاء بشأن الفائز باستضافة
مونديال  2026بين ملف المغرب
والـمـلــف الـثــاثــي الـمـقــدم مــن قبل
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة االم ـي ــرك ـي ــة-
المكسيك-كندا.

إنفانتينو رئيس الفيفا ودومينيغيز رئيس الكونميبول
وعن اختيار المرشح الستضافة
مونديال  ،2026ذكر انفانتينو أن
"المجلس العالمي هو من سيقرر
البلد المضيف" ،وأض ــاف "أعتقد
أنـ ــه ت ــوج ــب ع ـل ــى ل ـج ـنــة مــراج ـعــة
ال ـت ــرش ـي ـح ــات اب ـ ــراز ن ـق ــاط ال ـق ــوة
والضعف في كل ملف" ،في حين أن
الترجيحات ال تصب في مصلحة
المغرب.
واكـ ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت س ـي ـتــم
إلكترونيا" :تم القيام باالمور بشكل
صحيح واآلن يتوجب على الجميع

تحمل مسؤولياته واتخاذ قــراره.
هذا كل شيء".

انتخابات الرئاسة
مــن جــانــب آخ ــر ،تـقــرر أن يفتح
"فيفا" عملية اختيار الرئيس في
غ ـضــون  3أي ـ ــام ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ستنتهي فيه فــرصــة الـتـقــدم لهذا
الـ ـمـ ـنـ ـص ــب م ـ ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن فــي
 5ف ـب ــرا ي ــر  ،2019بـيـنـمــا ستعقد
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي  5يــون ـيــو 2019

إنزو بيريز ينضم إلى مقر األرجنتين

إنزو بيريز

انـضــم العــب الــوســط األرجنتيني ان ــزو بيريز أمــس األول
إلى تدريبات منتخب بالده األول لكرة القدم في مدينة
برونيتسي الــروس ـيــة ،للمشاركة فــي بـطــولــة كــأس
العالم  2018على حساب الالعب مانويل النزيني
المصاب.
واستقبل العب ريفر بليت األرجنتيني استقباال
حارا من قبل زمالئه في المنتخب األرجنتيني،
الــذيــن خــاض معهم بعض الـمـبــاريــات ،بينها
م ـب ــاراة اإلكـ ـ ــوادور فــي كـيـتــو ال ـتــي تــأهــل من
خ ــال ـه ــا م ـن ـت ـخــب "الـ ـت ــانـ ـغ ــو" ل ـل ـمــونــديــال
الروسي.
وقــال بيريز ،لــدى وصــولــه إلــى مطار
دوم ـ ــودي ـ ــدوف ال ـق ــري ــب م ــن الـعــاصـمــة
الروسية موسكو" :كنت أتوقع دائما
أنني سألعب هذا المونديال ،اآلن
علي أن أستمتع به ،ال توجد لدي
أي مشكلة للعب في أي مركز".
وكان بيريز استبعد من القائمة
النهائية للمنتخب األرجنتيني ،التي

تضم  23العبا ،والتي تم اإلعالن عنها قبل سفر الفريق لروسيا
لخوض منافسات المونديال.
وغياب النزيني هو ثاني الغيابات التي تضرب المنتخب
األرجـنـتـيـنــي لــإصــابــة قـبــل الـمــونــديــال ،بـعــد تـعــرض حــارس
الفريق األساسي سيرخيو روميرو إلصابة قوية في الركبة
اليمنى فــي الـيــوم الـتــالــي على إع ــان الـمــديــر الفني الوطني
لألرجنتين خورخي سامباولي عن قائمة الفريق النهائية.
وتعرض النزيني ،العب وسط ويستهام اإلنكليزي ،الذي كان
من المفترض أن يكون ضمن التشكيلة األساسية لألرجنتين
في المونديال بفضل حالة التناغم والتفاهم التي تجمعه بنجم
وقائد الفريق ليونيل ميسي ،لقطع في الرباط الصليبي للركبة
اليمنى خالل أحد التدريبات في برونيتسي.
ويستهل المنتخب األرجنتيني مشواره في المونديال 16
يونيو أمــام آيسلندا فــي العاصمة الروسية موسكو ،ضمن
منافسات المجموعة الرابعة ،ثم يلتقي في المباراة الثانية
مع كرواتيا في  21منه بمدينة نيجني نوفجورود ،ويختتم
مبارياته في الدور األول أمام نيجيريا بمدينة سان بطرسبرغ
في  26الجاري.
(د ب أ)

خ ــال ال ـكــون ـغــرس الـ ـ ــ 69لــاتـحــاد
في باريس.
وواف ـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس "فـ ـيـ ـف ــا" عـلــى
الــدعــوة إلــى العملية االنتخابية،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدأ ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون  3أي ـ ــام
خـ ــال ال ـكــون ـغــرس ال ـ ــذي سيعقد
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ــروس ـي ــة ،وتـمـتــد
حتى كــونـغــرس الـعــام المقبل في
العاصمة الفرنسية باريس ،وذلك
وف ـقــا ل ـل ـمــادة  45بــائـحــة الـنـظــام
األساسي لـ "فيفا".
وسيكون أمام االتحادات الراغبة

في تقدم مرشحيها للمنصب حتى
 5ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل ،بـيـنـمــا سيتم
تــأك ـيــد ال ـق ـب ــول ال ـن ـهــائــي لـمـلـفــات
ال ـم ـت ــرش ـح ـي ــن ،فـ ــي  5مـ ــايـ ــو ،أم ــا
االنتخابات فستجرى يوم  5يونيو
مــن الـعــام المقبل خــال كونغرس
باريس.
ويـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـح ــال ــي
لـ ـ ـ "فـ ـيـ ـف ــا" ،الـ ـس ــويـ ـس ــري ج ـيــانــي
إنفانتينو ،المنصب منذ  26فبراير
 ،2016عـنــدمــا ت ــم انـتـخــابــه خــال
عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت ال ـثــان ـيــة ،الـتــي

لــم يـكــن يـحـتــاج فيها إل ــى أغلبية
مطلقة.
ومن بين قرارات مجلس "فيفا"
أي ـض ــا اع ـت ـمــاد مــواع ـيــد بـطــولـتــي
كأس العالم للشباب دون  20عاما،
والـنــاشـئـيــن دون  17عــامــا ،الـعــام
المقبل ،حيث ستقام األولى خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن  23م ــاي ــو وح ـت ــى 15
يونيو في بولندا ،بينما ستلعب
الثانية ما بين  5و 27أكتوبر في
بيرو.
(إفي)

مورينو :النتائج السيئة جرس إنذار
اعـ ـ ـت ـ ــرف ال ـ ــاع ـ ــب اإلسـ ـب ــان ــي
رودريغو مورينو بأن المباريات
الــوديــة األخ ـيــرة لمنتخب بــاده
ك ــان ــت ب ـم ـنــزلــة ج ــرس إنـ ـ ــذار لــه،
ً
مؤكدا أن فريقه يمتلك األسلحة
الالزمة لمواجهة أي منافس.
وقـ ــال الع ــب نـ ــادي فــالـنـسـيــا
اإلسباني ،في مؤتمر صحافي
عـ ـ ـق ـ ــده أمـ ـ ـ ــس داخـ ـ ـ ـ ــل م ـع ـس ـكــر
م ـن ـت ـخــب إس ـب ــان ـي ــا ف ــي مــديـنــة
ً
كراسنودار الروسية استعدادا
ل ـب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم 2018
ب ــروس ـي ــا" :خ ـ ــروج الـمـبــاراتـيــن
األخـيــرتـيــن بشكل غـيــر متوقع
ك ــان بـمـنــزلــة ج ــرس إن ـ ــذار لـنــا،
سنبذل أقصى ما لدينا لتقديم
شيء مهم في المونديال".
وتحدث مورينو عن المباراة
األول ــى إلسبانيا فــي المونديال
أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ،ح ـ ـيـ ــث قـ ـ ــال:
ً
ً
"البرتغال تمتلك نجما كبيرا وهو
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،إن ــه أحــد

أفضل الالعبين في الوقت الحالي
وع ـب ــر ال ـت ــاري ــخ ،ل ـكــن المنتخب
البرتغالي أكثر من مجرد العب
واحد ،إنه المونديال ،هنا يوجد
أفضل المستويات".
ووص ــل الـمـنـتـخــب اإلسـبــانــي
إلـ ـ ـ ــى روس ـ ـ ـيـ ـ ــا لـ ـل ـ ـمـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
المونديال وهو تحيط به الشكوك
بعد تعادله  1 / 1مع سويسرا ثم
فوزه بصعوبة بالغة على تونس
 / 1صفر ،وهما المباراتان اللتان
واج ــه فيهما الـفــريــق صعوبات
ف ــي تـسـجـيــل األه ـ ــداف واإلفـ ــات
مــن الـضـغــط ال ــذي مــارســه عليه
الخصم.
ً
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد م ــوريـ ـن ــو ق ــائ ــا:
"م ــن الـصـعــب حــرمــان المنتخب
اإلس ـبــانــي مــن االس ـت ـحــواذ على
ا ل ـكــرة ،لكن بالنسبة لنا تتعقد
ً
األمـ ـ ـ ـ ـ ــور أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـل ـجــأ
ال ـم ـنــاف ـســون ل ـل ــدف ــاع ،الـبــرتـغــال
ً
ت ـت ـم ـتــع أي ـ ـضـ ــا بـ ـ ـق ـ ــدرات عــال ـيــة

مورينو
ً
وأع ـت ـقــد أن ـهــم أي ـض ــا سيسعون
لالستحواذ على الكرة".
وتستهل إسـبــانـيــا مـشــوارهــا
في المونديال يوم الجمعة المقبل
بمواجهة من العيار الثقيل أمام
البرتغال ،بطلة أوروبا.
(د ب أ)

لوف :يجب تهيئة كل األمور ووضع حد لألخطاء

جانب من تدريبات المنتخب األلماني

ال يـشـعــر ال ـمــديــر الـفـنــي للمنتخب األلـمــانــي
يواخيم لوف بضغوط قبل بدء مشوار الدفاع عن
اللقب في كأس العالم  ،2018لكنه في الوقت نفسه
وجه تحذيرا لالعبيه ،يتمثل في ضــرورة وضع
حد لألخطاء ،وتهيئة كل األمور من أجل تحقيق
طموح الفريق وجماهيره في البطولة.
وقال لوف ،في مقابلة مع (د ب أ)" ،المنتخبات
المنافسة ستدفع أمامنا بعناصر تحمل كفاءات
مـخـتـلـفــة ،وس ـتــواج ـه ـنــا ب ـح ـمــاس شــديــد وروح
قتالية .لذلك يجب التحلي بالتركيز الشديد في
كل مباراة ،يجب أن نكون يقظين من البداية ونقدم
أفضل مستوياتنا".
وأض ــاف لــوف ( 58عــامــا) أنــه "يـجــب ببساطة
تهيئة كــل األم ـ ــور" إذا ك ــان الـمـنـتـخــب األلـمــانــي
ي ــود أن يـصـبــح أول منتخب يـحــافــظ عـلــى لقب
ال ـمــونــديــال ،مـنــذ أن حـقــق المنتخب الـبــرازيـلــي
اإلنجاز نفسه حينما توج بنسختي  1958و.1962
وجاءت هزيمة المنتخب األلماني أمام نظيره
النمساوي  ،2-1وكذلك فوزه على نظيره السعودي
 1-2بمنزلة إنذار للفريق ،وفرصة لكشف األخطاء،
قبل خوض المونديال الروسي الذي يتنافس فيه

ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات المكسيك
والسويد وكوريا الجنوبية.
وقال" :أمام النمسا ،على سبيل المثال ،أخفقنا
في العديد من األشياء البسيطة ...عندما نرتكب
ه ــذه األخ ـط ــاء الـبـسـيـطــة ال ـع ــدي ــدة ،ن ـبــدو فريقا
متوسطا ويمكن هزيمتنا أمــام النمسا ،لكن إذا
أدينا بالتركيز على التفاصيل ،نكون من بين أبرز
المرشحين .كما أن لدينا نقاط قوة تشكل مصدر
إزعاج لكل المنافسين".
واع ـت ــرف ل ــوف ب ــأن م ــا ح ــدث أمـ ــام المنتخب
النمساوي ،غير المتأهل لكأس العالم ،قد يحدث
خ ــال ال ـمــونــديــال ،لـكــن "عـلـيـنــا أن نـسـتــوعــب أن
األمر يعتمد علينا أوال .يعتمد على كيفية قيامنا
باألشياء".
ويخوض المنتخب األلماني سادس بطولة كبيرة
تحت قيادة مديره الفني يواخيم لوف ،وسيستهل
مشواره في المونديال بلقاء نظيره المكسيكي األحد
المقبل باستاد "لوجنيكي" في موسكو.
وأبدى لوف استعدادا لكل االحتماالت ،وصرح:
"مــا تعلمته مــن الـبـطــوالت :أن هـنــاك مــواقــف ال
يمكن تــوقـعـهــا .وعـلـيــك أن تـكــون مـسـتـعــدا لكل

االحتماالت ،وأن تكون لديك مرونة في رد الفعل".
ويعتبر لوف أن بقاءه منذ  12عاما في تدريب
المنتخب األلماني يشكل ورقــة رابحة أكثر منه
تهديدا ينذر بإمكانية اإلفراط في الثقة ،وقال" :ال
أرى أي تهديد من هذا النوع .وليست لدينا رتابة
وإنما خبرة .فنحن نحاول دمج كل ما نقدمه منذ
أعوام مع إدخال تأثيرات جديدة".
وكان لوف جدد عقده مؤخرا مع االتحاد األلماني
ليستمر حتى كــأس العالم  2022بقطر ،في تأكيد
جديد على الدعم الــذي يحظى به من قبل االتحاد
األلماني ،متابعا" :إنني مستمتع ،فال شيء أفضل من
كأس العالم وخوض مباريات تتساوى فيها فرص
المنافسة .أشعر بارتياح ،وأتطلع إلى البطولة ،وهذا
يجعلني مفعما بالنشاط".
ورغم أن أداء المنتخب في مباراتيه الوديتين
األخيرتين لم يكن مرضيا لجماهيره ،فإنه ال شك
في أن الحماس سيعود للمنتخب األلماني من
جديد مع انطالق المونديال ،وسيعتبر الكثيرون
لــوف الشخص األهــم فــي ب ــاده ،خــال األسابيع
القليلة المقبلة.
(د ب أ)
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ثالثية للبرازيل على النمسا
في تجربتها األخيرة
في آخر مبارياته االستعدادية
لخوض مونديال  2018في
روسيا ،فاز منتخب البرازيل لكرة
القدم على نظيره النمساوي
-3صفر ،أحدها لنيمار نجم
باريس سان جرمان الفرنسي،
أمس األول.

ف ــاز منتخب ا ل ـبــراز يــل لكرة
ا لـقــدم على نظيره النمساوي
-3ص ـفــر ،أحــدهــا لـنـيـمــار ،نجم
باريس سان جرمان الفرنسي،
أمس االول ،في فيينا ،في آخر
مبارياته االستعدادية لخوض
م ــون ــدي ــال  2018ف ــي روسـ ـي ــا.
وسجل غابرييل جيزوس ()36
ونيمار ( )63وفيليبي كوتينيو
( )69االهداف.
وش ــارك نـيـمــار اســاسـيــا في
الـ ـمـ ـب ــاراة ،وك ـ ــان تـ ــوج عــودتــه
ا لــى المالعب بعد غياب ثالثة
أشهر بسبب االصابة بتسجيل
هــدف رائــع فــي مرمى كرواتيا
(-1صـ ـف ــر) االح ــد ال ـمــاضــي في
ليفربول.
وغ ـ ــاب ن ـي ـمــار إثـ ــر إصــاب ـتــه
ب ـك ـس ــر فـ ــي ق ــدم ــه فـ ــي مـ ـب ــاراة
ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه س ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ض ــد
مرسيليا في الدوري الفرنسي
في  25فبراير ،وخضع لعملية
جراحية ،لكنه عاود التدريبات

ق ـبــل ن ـحــو ث ــاث ــة اس ــاب ـي ــع فــي
معسكر منتخب بالده.
وأثبت المنتخب البرازيلي،
مــن خــال هــذا الـعــرض الـقــوي،
انــه جــاهــز لـخــوض المونديال
الروسي ،واطمأن المدرب تيتي
الــى مــواهــب رجــالــه خصوصا
المهاجمين بقيادة نيمار الذي
سجل للمرة الثانية بعد عودته
الى المالعب.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ربـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
ا لـبــراز يـلــي المؤلف مــن نيمار،
ويليان ،وكوتينيو وجيزوس،
اداء رائ ـع ــا اث ـبــت ان ــه سـيـكــون
الورقة المؤثرة في يد المدرب
تيتي ا ل ــذي لــم يستطع ا خـفــاء
اعـجــابــه ب ــه ،وقـ ــال" :ان ــا فخور
جدا" بالمباراة االخيرة ،معتبرا
ان المنتخب بإمكانه ان يكون
"اك ـث ــر فـعــالـيــة ف ــي ال ـب ـحــث عن
التمريرة االخيرة".
وت ـبــادل ال ـطــرفــان السيطرة
وال ـف ــرص مــع أفـضـلـيــة نسبية

المنتخب البرازيلي لحظة وصوله إلى روسيا

«الظاهرة» رونالدو يشارك
في حفل االفتتاح
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" أمس أن المطرب البريطاني
روب ــي ويـلـيــامــز وأسـ ـط ــورة الـكــرة
الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق رون ـ ــال ـ ــدو
سيشاركان بعد غد في حفل افتتاح
بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وق ــال ويـلـيــامــز" :قـمــت بالعديد
من األشياء خالل مسيرتي ،افتتاح
مونديال الفيفا أمام  80ألف متفرج
فـ ــي ال ـم ـل ـع ــب وع ـ ـ ــدة م ــاي ـي ــن مــن
المشاهدين في العالم أجمع يفوق
أحالمي".
وسـيــرافــق المطرب البريطاني
ً
( 44عاما) في حفل االفتتاح مطربة
األوبــرا الروسية ايــدا جاريفولينا
ً
( 30عاما) التي اشتهرت بما كانت
تـقــدمــه داخـ ــل م ـســرح مــاريـنـسـكــي
ب ـمــدي ـنــة سـ ــان ب ـطــرس ـبــرغ وال ـتــي
ً
ت ـع ـم ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ــي دار األوب ـ ـ ـ ــرا
بالعاصمة النمساوية فيينا.
م ــن ج ــان ـي ــه أك ـ ــد رون ـ ــال ـ ــدو" :ال

أح ــد ي ـعــرف مـ ــاذا سـيـحــدث خــال
األس ــاب ـي ــع األربـ ـع ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،لكن
الجميع يثق بأنه شيء سيبقى في
الذاكرة" ،ومن المنتظر أن يحضر
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ً
أيضا حفل افتتاح المونديال.
(د ب أ)

العبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بالفوز على النمسا
للنمسا المسلحة بفوز رجالها
عـلــى الـمــانـيــا بطلة الـعــالــم (-2
 ،)1وا لـتــي كانت تأمل تحقيق
ف ـ ــوز ت ــاريـ ـخ ــي ع ـل ــى مـنـتـخــب
"الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو" الـ ـ ـ ــذي اف ـت ـت ــح
الـتـسـجـيــل ب ـعــد ن ـصــف ســاعــة
م ــن ال ـض ـغــط ال ـن ـم ـس ــاوي ،إثــر
ركـلــة ركـنـيــة ومـتــابـعــة ناجحة
مــن جـيــزوس العــب مانشستر
سيتي بطل الدوري اإلنكليزي.
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،رفــع
الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــون وتـ ـي ــرة أدائـ ـه ــم
فـ ـكـ ـث ــرت االخـ ـ ـط ـ ــاء مـ ــن ج ــان ــب
المضيف ،وعزز نيمار بالهدف
الثاني بعدما تلقى كرة داخل
ا لـمـنـطـقــة م ــن و ي ـل ـيــان تابعها
ب ـي ـم ـنــاه ف ــي ق ـلــب ال ـم ــرم ــى من
بين قــد مــي ا لـحــارس هاينتس
ليندنر (.)63
وحيا تيتي مؤهالت نجمه،
وق ــال "ال اع ــرف ح ــدود نـيـمــار:

قدرته الفنية واالبداعية مثيرة
لــاه ـت ـمــام .اذا ت ــرك ف ــي الـثـلــث
االخ ـيــر مــن الـمـلـعــب فـهــو دون
شك قاتل".
وحسمت البرازيل النتيجة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل نـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد ل ـع ـب ــة
مشتركة بين روبرتو فيرمينو
وكــوتـيـنـيــو ،زمـيـلــه ســابـقــا في
ليفربول االنكليزي قبل انتقاله
م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
االس ـب ــان ــي ،ان ـف ــرد ع ـلــى اثــرهــا
االخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــارس ل ـي ـن ــدن ــر
ووضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـك ـ ــرة عـ ـل ــى يـ ـس ــاره
مسجال الهدف الثالث (.)96
وع ـبــر كــوتـيـنـيــو ،أح ــد أب ــرز
نجوم المباراة ،عن نفسه مرة
جديدة عندما اصاب العارضة
بتسديدة قوية (.)74
وقــال مــدرب النمسا الدولي
االلماني السابق فرانكو فودا
بعد خسارة رجاله" :لم يكونوا

(الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــون) االق ـ ــوي ـ ــاء فــي
اللقاء فقط وانما هم اآلن قبل
المونديال في اعلى مستوى".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ك ــان ــت
ت ـق ـت ـضــي الـ ـح ــاج ــة ،يـ ـع ــودون
جميعا الى الخلف ..الالعبون
الـعـشــرة ،وعـنــدمــا تـكــون الكرة
معهم ،ينطلقون بسرعة هائلة
الى الهجوم بمعدل اربعة الى
خمسة العبين".
ويلعب منتخب "السيليساو"
في المونديال ضمن المجموعة
الخامسة التي تضم سويسرا
وصربيا وكوستاريكا.

الوصول إلى روسيا
ح ــط الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة نـ ـجـ ـم ــه ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ،فــي
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـع ــد
ال ـع ـك ـس ــي الن ـ ـطـ ــاق ال ـن ـس ـخــة

فرنسا المنتخب «األغلى» في المونديال
تـحـظــى فــرن ـســا بــالـمـنـتـخــب "األغـ ـل ــى" في
نهائيات كــأس العالم التي تنطلق الخميس
في روسيا ،بحسب دراسة نشرها مرصد كرة
القدم "سي آي إي أس" ،الذي يتخذ من سويسرا
مقرا له ،بينما قــدرت "قيمة" النجم المصري
بـ 171مليون يورو.
وبحسب الدراسة التي نشرت االثنين ،تصل
قـيـمــة الع ـبــي الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي ف ــي ســوق
االنتقاالت حتى  1.41مليار يورو ،بينها 187
مليون يــورو لكيليان مبابي ،الــذي سينتقل
هــذا الصيف نهائيا من موناكو الــى باريس
سان جرمان.
و تـتـقــدم فرنسا على انكلترا ( 1.39مليار
يورو) ،والبرازيل ( 1.27مليار يورو).
وصنف "سي آي إي أس" مهاجم توتنهام
وإنكلترا هــاري كــايــن األغـلــى بحسب القيمة
الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـي ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
الـنـهــائـيــات ( 200ومـلـيــون يـ ــورو) ،أم ــام نجم
بــاريــس ســان جــرمــان والـبــرازيــل نيمار (196
مـلـيــون يـ ــورو) ،عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر هــو حاليا

األغلى ( 222مليون يورو ،قيمة انتقاله الصيف
الـمــاضــي مــن بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي ال ــى نــادي
العاصمة الفرنسية).
وتستند الــدراســة الــى "الـسـعــر المناسب"
الذي يجب على المشترين المحتملين دفعه
للتعاقد مع العب معين ،مع األخذ في االعتبار
األداء الرياضي لكل من الالعبين وأنديتهم.
وتحتل إسبانيا المركز الرابع ( 965مليون
ي ــورو) ام ــام األرجـنـتـيــن ( 925مليونا بينها
 184مليونا لنجمها وقائدها ليونيل
ميسي) وألمانيا ( 895مليونا).
وإذا كانت مصر تحتل المركز
السابع عشر ( 232مليونا) خلف
س ــوي ـس ــرا ( 246م ـل ـي ــون ــا) ،ف ــإن
نجمها محمد صالح يعتبر أحد
أ غـلــى الالعبين فــي النهائيات
ب ـع ــدم ــا حـ ـ ــددت ق ـي ـم ـتــه بـ ـ ــ171
مليونا.

الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن م ــن
النهائيات.
ووصل أبطال العالم خمس
مرات فجر أمس الى سوتشي،
الـمـنـتـجــع ال ــواق ــع ع ـلــى الـبـحــر
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون
مقرهم في مشاركتهم الحادية
والعشرين في النهائيات ،علما
أن السيليساو هو الوحيد الذي
شارك في كل نسخ المونديال
منذ .1930
وبــدا أغـلــى العــب فــي العالم
ع ـلــى أت ــم االس ـت ـع ــداد لـخــوض
غ ـم ــار ال ـب ـطــولــة ال ـم ـق ــررة بـيــن
 14يونيو و 15يوليو ،بعدما
تـ ـع ــاف ــى م ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــة ت ـع ــرض
لها فــي مشط ا لـقــدم مــع فريقه
باريس سان جرمان الفرنسي،
وأب ـع ــدت ــه ع ــن ال ـم ــاع ــب ثــاثــة
أشهر.
ويـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــل نـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــار ورف ـ ـ ــاق ـ ـ ــه

تـ ـع ــو ي ــض خ ـي ـب ــة  2014ع ـلــى
أرضهم عندما انتهى مشوارهم
ف ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي بـهــزيـمــة
م ــذل ــة تــاري ـخ ـيــة ض ــد ألـمــانـيــا
( ،)7-1ثم اختتموا النهائيات
ب ـه ــزي ـم ــة ق ــاسـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ضــد
هــول ـنــدا (صـ ـف ــر )3-ف ــي م ـبــاراة
المركز الثالث.
وبوصوله الى روسيا امس،
انضم نيمار الى زميله السابق
فــي برشلونة نجم األرجنتين
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي ،وغـ ــري ـ ـمـ ــه
الـســابــق فــي ري ــال مــدريــد نجم
البرتغال كريستيانو رونالدو،
بينما يستعد العالم الفتتاح
الـبـطــولــة غ ــدا بـمـبــاراة روسـيــا
المضيفة والسعودية.

البوليفي يصل
الرئيس
ً
إلى موسكو غدا
أك ــد وزيـ ــر خــارج ـيــة بوليفيا
فـ ـ ـي ـ ــرن ـ ــان ـ ــدو هـ ـ ــوانـ ـ ــاكـ ـ ــونـ ـ ــي أن
الرئيس البوليفي ايفو موراليس
سـيـحـضــر ح ـفــل اف ـت ـتــاح بـطــولــة
كأس العالم  2018بروسيا المقرر
إقامته بعد غد.
وك ـ ـش ـ ــف وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ال ـبــول ـي ـفــي ،ف ــي ل ـق ــاء م ــع بعض
ا ل ـص ـح ــا ف ـي ـي ــن أ مـ ـ ــس األول ،أن
موراليس سيصل إلى العاصمة
الروسية موسكو غــدا ،قبل يوم
واحـ ـ ــد م ــن إق ــام ــة ح ـف ــل اف ـت ـتــاح
ال ـم ــون ــدي ــال ،الـ ــذي ل ــم ت ـتــأهــل له
بوليفيا.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى حـ ـض ــور حـفــل
اف ـت ـتــاح ال ـم ــون ــدي ــال ،سـيـتــواجــد
موراليس في روسيا لعقد بعض
االتفاقيات التجارية ،على رأسها
اتفاقية تتعلق باستثمار مليار
دوالر في مجال التنقيب عن الغاز
في بوليفيا.

وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــارت زي ـ ـ ـ ـ ــارة م ــورالـ ـي ــس
ل ــروس ـي ــا ،ال ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي إط ــار
جــولــة زي ـ ــارات خــارجـيــة واسـعــة
للرئيس البوليفي ،تشمل هولندا
وال ـص ـيــن ،ان ـت ـقــادات كـثـيــرة بين
ص ـف ــوف ال ـم ـعــارضــة ف ــي ب ــاده،
التي أشارت بأصابع االتهامات
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،واتـ ـهـ ـمـ ـت ــه ب ــ"ت ـب ــدي ــد
األموال".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
البوليفي أن الرحلة كان مخططا
ل ـهــا ق ـبــل عـ ــام ،وت ــأت ــي ف ــي إط ــار
خ ـطــة تـتـعـلــق بـتـنـفـيــذ األه ـ ــداف
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـ ـب ــاده ،راف ـضــا
االنتقادات التي تقلل من أهمية
االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي ستعقد خــال
جــولــة مــورال ـيــس ال ـخــارج ـيــة( .د
ب أ)

صالح يغيب عن تمرين مصر ورئيس الشيشان يحضره إلى الملعب
يعد "ملك مصر" كما يكنى
لدى جماهير ليفربول ،من أبرز
المنافسين على الكرة الذهبية
في هذا الموسم لألسطورتين
األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

غاب النجم المصري المصاب
م ـح ـمــد صـ ــاح أمـ ــس األول عــن
تمرين بالده األول ،بعد وصوله
إلـ ـ ــى غ ـ ــروزن ـ ــي ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
مــونــديــال روسـيــا  2018فــي كرة
ال ـقــدم ،لكن الــرئـيــس الشيشاني
رم ـض ــان ق ــدي ــروف أح ـض ــره إلــى
ال ـم ـل ـع ــب إلل ـ ـقـ ــاء ال ـت ـح ـي ــة عـلــى
الجماهير المغتبطة بمشاهدته.
وي ـ ـت ـ ـعـ ــافـ ــى ن ـ ـجـ ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فــي
افريقيا وانكلترا ،من إصابة قوية
بـكـتـفــه ،ت ـعــرض لـهــا ف ــي نهائي
دوري أبطال اوروبا ضد المتوج
ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ف ــي 26
مايو الماضي ،بعد احتكاك مع
قلب الدفاع سيرخيو راموس.
وبـ ـع ــد وص ــولـ ـه ــم ظـ ـه ــرا مــن
القاهرة على متن طائرة خاصة
بالمنتخب ،خضع العبو المدرب
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ه ـ ـك ـ ـتـ ــور ك ــوب ــر
لمرانهم االول على ملعب "أحمد
أري ـنــا" فــي جـمـهــوريــة الشيشان
بــال ـقــوقــاز ال ــروس ــي ،اس ـت ـع ــدادا
ل ـخــوض م ـبــارات ـهــم األولـ ــى ضد
االوروغــواي الجمعة المقبل في
ايكاتيرنبورغ ضمن المجموعة
األولى.
وع ــن إم ـكــان ـيــة م ـشــارك ـتــه في
المباراة األولى ضد االوروغواي،
قال صالح لوكالة فرانس برس:
"أن ــا متحمس .إن ش ــاء ال ـلــه ،انــا

مـسـتـعــد ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،واألم ـ ــور
تسير بـصــورة أفـضــل ،وحالتي
المعنوية جيدة جدا".
وع ــن تـطـلـعــاتــه ف ــي الـبـطــولــة
الـحــالـيــة ،أض ــاف ه ــداف ال ــدوري
اإلنكليزي في الموسم المنصرم:
"ال اسـ ـتـ ـطـ ـي ــع الـ ـ ـق ـ ــول إل ـ ـ ــى أي ــن
سـنـصــل ،لـكــن ط ـمــوح الــاعـبـيــن
كـبـيــر ،وأت ـم ـنــى تـحـقـيــق نتيجة
جيدة".
وي ـ ـح ـ ـظـ ــى صـ ـ ـ ــاح ب ـش ـع ـب ـيــة
جــارفــة فــي ال ـشــارع الشيشاني،
وق ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـض ـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات
الملعب بعض طالب كلية الطب
المصريين في غروزني حالمين
كـمــا الـكـثـيــريــن بــالـتـقــاط صــورة
مـ ــع الـ ــاعـ ــب الـ ـب ــال ــغ  25ع ــام ــا.
وي ـع ــد "م ـل ــك م ـص ــر" ك ـمــا يـكـنــى
لدى جماهير ليفربول ،من أبرز
المنافسين على الـكــرة الذهبية
فــي ه ــذا الـمــوســم لألسطورتين
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو،
باإلضافة إلى البرازيلي نيمار.
وخ ـت ــم ن ـجــم روم ـ ــا اإلي ـطــالــي
ال ـســابــق ،ال ــذي يـعــد أب ــرز نجوم
الـمـنـتـخــب ال ـعــائــد إل ــى الـســاحــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة بـ ـع ــد مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
ال ـم ــون ــدي ــال مــرت ـيــن ف ـقــط عــامــي
 1934و" :1990وصلنا إلــى هنا
(المونديال) بعد  28سنة ،يجب
أن نستمتع باألجواء والبطولة،

ونقدم امــرا جيدا لم يحصل من
قبل".
أمـ ــا قـ ــديـ ــروف ،رئ ـي ــس إح ــدى
جمهوريات روسيا االتحادية ذات
الغالبية المسلمة والحليف القوي
للرئيس الروسي فالديمير بوتين،
فقال لفرانس برس" :منتخب مصر
بالنسبة الـيـنــا مـثــل فــريــق أحمد
(تـيــريــك غــروزنــي ســابـقــا) ونحن
سعداء باستقبالهم".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـجـ ــدلـ ــي،
المحاط بإجراءات أمنية مشددة،
وال ـ ـ ــذي ش ــاه ــد ج ـ ــزءا ك ـب ـي ــرا مــن
الـتـمــريــن الـمـفـتــوح لنحو  8آالف
م ـت ـف ــرج ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ب ـطــاقــات
دخـ ــول م ـجــان ـيــة" :م ـح ـمــد صــاح
العــب جيد ،وهــو من االفضل في
الـعــالــم .كــأس الـعــالــم المقامة في
روسـيــا (تنطلق االربـعــاء المقبل
فـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو) هـ ـ ــي مـ ـ ــن أجـ ـم ــل
األشياء".
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن غـ ـ ــاب صـ ـ ــاح عــن
تمرين المنتخب ،ودع قــديــروف
الجماهير قبل أن يفاجئهم بعد
نحو ثلث ســاعــة بــالـعــودة برفقة
صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـ ــذي اشـ ـ ـع ـ ــل ح ـم ــاس ــة
الجماهير لدى رؤيته.

مشاركة غير مؤكدة
بــدوره ،رأى طبيب المنتخب
ال ـم ـص ــري مـحـمــد أبـ ــو ال ـع ــا أن

صالح والرئيس الشيشاني خالل تدريبات المنتخب المصري
مـ ـش ــارك ــة ص ـ ــاح فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
األولـ ـ ــى ض ــد األوروغـ ـ ـ ـ ــواي غير
م ــؤك ــدة" :ال ي ــزال يـشـعــر بــاأللــم،

إذ تـعــرض اللـتــواء فــي المفصل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرق ـ ـ ــوي .هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع م ــن
االص ــاب ــات يـتـطـلــب ف ـتــرة عــاج

ثــاثــة اســابـيــع قبل ال ـعــودة إلى
المالعب".
وأضاف ابو العال" :قدرة الالعب

ع ـل ــى ف ـت ــح ي ـ ــده ب ــال ـك ــام ــل لـجـهــة
ال ـك ـتــف ه ــي ال ـم ــؤش ــر اإلي ـجــابــي
لموعد عودته إلى المباريات".

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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رياضة

نادال يحرز لقبه الحادي
عشر في «روالن غاروس»
في بطولة فرنسا المفتوحة،
ثاني البطوالت األربع الكبرى
لكرة المضرب ،احرز االسباني
رافايل نادال المصنف أول
عالميا اللقب للمرة الحادية
عشرة في تاريخه بفوزه على
النمساوي دومينيك تييم.

أحـ ــرز اإلس ـب ــان ــي راف ــاي ــل ن ــادال
الـمـصـنــف أول عــالـمـيــا ال ـل ـقــب في
ب ـطــولــة فــرن ـســا ال ـم ـف ـتــوحــة ،ثــانــي
الـ ـبـ ـط ــوالت األربـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى ل ـكــرة
ال ـم ـض ــرب ،ل ـل ـمــرة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
فــي تاريخه بـفــوزه على النمسوي
دومينيك تييم الـســابــع  4-6و3-6
و 2-6بعد ساعتين و 42دقيقة.
واللقب هو السابع عشر لنادال
( 32عــامــا) فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى،
وبـ ــات ع ـلــى ب ـعــد ث ــاث ــة أل ـق ــاب من
منافسه وغريمه السويسري روجيه
فيدرر ( ،)20الذي لم يشارك للموسم
الثاني على التوالي على المالعب
الترابية في روالن غاروس.
واح ـت ـف ــظ اإلسـ ـب ــان ــي بــال ـمــركــز
األول للتصنيف العالمي لالعبين
المحترفين ،وهو لم يخسر في 11
مباراة نهائية خاضها في باريس
منذ عام  ،2005وفاز في  86مباراة
مقابل خسارتين فقط في  13عاما.
وق ــال ن ــادال "إن ــه أمــر ال يصدق.
لعبت مباراة كبيرة ،وهي األفضل
لــي فــي الـبـطــولــة .دومينيك (تييم)
منافس شرس".
وتــابــع ن ــادال ،ال ــذي تـســاوى مع
الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش
بتجاوزه حاجز الـ 100مليون دوالر
من الجوائز المالية" ،مــررت بوقت
ع ـص ـيــب ع ـن ــدم ــا ع ــان ـي ــت تـشـنـجــا
(في يده اليسرى) خالل المجموعة
الثالثة وكنت خائفا .األمر ال يصدق،
ال يمكنني أن اصف ما اشعر به ،لم

أحلم حتى بالفوز هنا  11مرة ،ألنه
ال يمكن تصور ذلك".
وواص ــل "ال ـمــاتــادور" اإلسباني
"هناك اشخاص بحاجة إلى بعض
الوقت كي يستوعبوا ما حدث .أما
انا فال .انا واثق تماما مما حصل.
ال اريد ان اقول بنفسي هذا الشيء
ف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه .ال ي ـم ـكــن تخيل
الفوز ب ــ 11لقبا في بطولة واحــدة.
ل ـقــد ح ـق ـقــت ذل ـ ــك ،واع ـت ـب ــر نفسي
محظوظا".
وكـ ــان الـمـصـنــف ثــامـنــا عالميا
ص ـ ــرح ق ـب ــل الـ ـلـ ـق ــاء ال ـم ـن ـت ـظــر أن ــه
يملك "خطة" إليقاف نادال ،لكن بدا
واضحا أنه لم يتمكن من وضعها
حيز التنفيذ على تراب باريس ،على
الــرغــم مــن الــدعــم الــذي حصل عليه
من قبل غونتر بريسنيك ،المدرب
السابق لالعب االسطورة األلماني
بوريس بيكر.
وت ـحــت ان ـظ ــار ال ــاع ــب الـســابــق
والبطل البرازيلي غوستافو كويرتن
ال ـفــائــز بـلـقــب ال ـب ـطــولــة الـفــرنـسـيــة
ثــاث م ــرات ،والفرنسي زيــن الدين
زيدان المدرب السابق لريال مدريد
اإلس ـبــانــي ،والـ ــذي ك ــان سـلــم كــأس
المركز األول لـنــادال عــام  ،2005لم
يتمكن "الذئب" النمسوي الصغير
مــن م ـقــارعــة خـصـمــه نـ ــادال إال في
المجموعة األولى والنتيجة تشير
إلى التعادل .4-4
ولـ ـ ـك ـ ــن تـ ـيـ ـي ــم س ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي هـ ــذه
المجموعة بنتيجة ( )6-4بعد ارسال

نادال يحتفل بتتويجه بلقب روالن غاروس
كارثي وضربة خلفية خاطئة وثالثة
أخطاء متتالية.
وان ـ ـهـ ــار ت ـي ـيــم ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة تـ ـح ــت وابـ ـ ـ ــل الـ ـض ــرب ــات
ال ـم ـب ــاش ــرة ال ـق ــوي ــة ل ـ ـنـ ــادال ،ال ــذي
انتظر بنجاح تراجع اداء منافسه
والنتيجة تشير الى  1-4لصالحه.
وكان نادال ثابتا في ضرباته من
خط الملعب ليحرز هذه المجموعة
بنتيجة .3-6
وبدا أن تييم فقد األمل في التفوق
على "ملك" المالعب الترابية فلم يبد
مقاومة كبيرة في المجموعة الثالثة
التي خسرها بنتيجة .6-2
واحتاج نادال الى العالج في هذه

المجموعة بـعــدمــا شـعــر ب ــآالم في
اصابع يــده اليسرى ،عندما كانت
النتيجة تشير إلــى  1-2واالرس ــال
بحوزته مع -30صـفــر ،طلب تدخل
المسعف مرات عدة.
وعــاد نــادال سريعا إلى الملعب
ل ـي ـح ـســم ال ـ ـشـ ــوط ل ـص ــال ـح ــه ،1-3
وخضع مرة جديدة للعالج وتناول
دواء ،قبل أن ينهي المباراة لصالحه،
بـ ـع ــدم ــا ت ـم ـك ــن م ـ ــن كـ ـس ــر ارس ـ ـ ــال
النمسوي مرتين ( ،)2-5ولكنه احتاج
إلــى خمس ك ــرات حاسمة مــن أجل
إنهاء اللقاء لصالحه في ساعتين
و 42دقيقة.
(أ ف ب)

لقب زوجي السيدات لكريتشيكوفا وسينياكوفا
أح ـ ــرزت الـتـشـيـكـيـتــان ب ــرب ــورا كــريـتـشـيـكــوفــا
و كــا تــر يـنــا سينياكوفا المصنفتان فــي المركز
السادس لقب الزوجي في بطولة فرنسا المفتوحة
لـكــرة الـمـضــرب ،ثــانــي الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى
بفوزهما امس األول في النهائي على اليابانيتين
اري هــوزومــي ،وماكوتو نينوميا  3-6و 3-6في
 65دقيقة.
وباتت كريتشيكوفا وسينياكوفا الفائزتان
بلقب زوجي الشابات في روالن غاروس الفرنسية،
ووي ـم ـب ـل ــدون اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،وف ــاش ـي ـن ــغ م ـي ــدوز

ميسي :صدر أمر من مدريد لتوجيه ضربة لي
تــذكــر قــائــد بــرشـلــونــة ال ـجــديــد ،األرجنتيني
ليونيل ميسي "العام المعقد" الذي مر عليه أثناء
قضية التهرب الضريبي التي طالته هو ووالده،
معتبرا أن هناك "أمرا" صدر من مدريد لمهاجمته.
ونـ ـش ــرت ص ـح ـي ـفــة (سـ ـ ـب ـ ــورت) ام ـ ــس االول،
أخــر مقابلة أجــراهــا البرغوث األرجنتيني قبل
االنـطــاق مــع منتخب بــاده لمونديال روسيا،
حيث تذكر الالعب قضية التهرب الضريبي التي
بدأت ضده من جانب هيئة الضرائب اإلسبانية
وانـتـهــت بــإدانـتــه هــو ووال ــده عــام  2017وصــدر
ضدهما حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
وقــال ميسي "لقد واجهت عاما معقدا خالل
الـفـتــرة الـتــي ب ــدأت فيها مشكلة الـضــرائــب .كان
أمرا صعبا ،لم يصل بي األمر للدخول في حالة
اكتئاب ،لكن الطريقة التي تمت مهاجمتي بها
والطريقة التي قالوا بها أمورا عني وعن أسرتي

وع ــن وال ــدي كــانــت صـعـبــة .ال سيما مــن جانب
مدريد .شعرت أنني أتعرض للهجوم بشدة".
وأضاف "من حسن الحظ حظيت بدعم الجميع
في برشلونة وكتالونيا وبدعم الصحافة هنا
وهــذا األمــر جعلني أكــون أكثر اطمئنانا .أعتقد
أنــه كــان هناك أمــر بمهاجمتي وتوجيه ضربة
لي واستغالل لحظة الضعف التي كنا نشهدها
بسبب كل ما كان يحدث لنا وقتها".
وع ـلــى جــانــب آخ ــر ،أب ــدى مـيـســي أس ـفــه إزاء
اسـتـنــزاف الـمــواهــب فــي الـبــرســا ،م ـحــذرا مــن أن
"الرهان على الناشئين بدأ يتالشى .هناك شباب
مهمون رحلوا وحدوث هذا األمر في أفضل نادي
في العالم مثير للدهشة".
وعن إمكانية انضمام مهاجم أتلتيكو مدريد،
الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف برشلونة،
أبرز النجم األرجنتيني الذي اصبح قائد البرسا

نوفيل يحرز المركز األول في رالي سردينيا
أح ـ ـ ـ ــرز ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ت ـي ـي ــري
نــوفـيــل ســائــق ه ـيــونــداي بشق
الـنـفــس الـمــركــز األول فــي رالــي
ســردي ـن ـيــا ،ال ـمــرح ـلــة الـســابـعــة
م ــن ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم ل ـل ــرال ـي ــات،

ً
م ــوس ـع ــا الـ ـف ــارق ف ــي الـتــرتـيــب
العام مع بطل العالم الفرنسي
سـيـبــاسـتـيــان اوجـيـيــه (فـ ــورد)،
الذي فرصت عليه عقوبة بحسم
نقاط مع وقف التنفيذ ،إصافة

الى غرامة مالية بقيمة  10آالف
يورو.
وحقق نوفيل الفوز التاسع
في مسيرته ،والثاني في رالي
س ــرديـ ـنـ ـي ــا بـ ـع ــد ع ـ ـ ــام ،2016
وال ـثــالــث ه ــذا ال ـمــوســم ووس ــع
الفارق الى  27نقطة مع مطارده
اوجييه الذي حقق بدوره ثالثة
انتصارات هذا العام.
وتـقــدم اوجييه ،بطل العالم
في المواسم الخمسة األخيرة،
على منافسه البلجيكي بفارق 7
أعشار من الثانية قبل المرحلة
الخاصة األخيرة ،بيد أن نوفيل
حقق افضل توقيت في مرحلة
"ب ـ ـ ـ ــاور سـ ـت ــاي ــغ" ب ـ ـطـ ــول 6.96
كلم ،ليتقدم بشق النفس على
الفرنسي ويحرز المركز األول.
ونسي أوجييه احضار بطاقة
نقاطه قبل االنطالق في المرحلة
االخـ ـي ــرة ال ـت ــي يـحـصــل الـفــائــز
فيها على  5نقاط مقابل ار بــع
ل ـل ـثــانــي ،واس ـت ـط ــاع االن ـط ــاق
بـفـضــل االس ـتــونــي اوت تــانــاك

الـ ــذي اح ـضــرهــا ل ــه ف ــي الــوقــت
المناسب.
وفـ ـ ـت ـ ــح م ـ ـفـ ــوضـ ــو الـ ـسـ ـب ــاق
تحقيقا في األمــر ،واعتبروا أن
اوجييه ارتكب مخالفة لقانون
منع االسـتـفــادة مــن عــون طرف
ثالث ،وارتأوا فرض عقوبة عليه
بحسم النقاط الـ 22التي حصل
عـلـيـهــا ،و 18نـقـطــة م ــن رصـيــد
فريقه ،مــع غــرامــة مالية قدرها
 10االف يورو.
ل ـك ــن س ـح ــب ال ـن ـق ــاط اوقـ ــف،
ول ــم يـطـبــق اال ف ــي ح ــال ت ـكــرار
المخالفة ،بيد ان الغرامة المالية
تستوجب الدفع.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث مــن
ن ـص ـيــب ال ـف ـن ـل ـنــدي اي ـســابـيـكــا
الب ـ ـ ــي (تـ ـ ــويـ ـ ــوتـ ـ ــا) ،وح ـ ـ ــل ام ـ ــام
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي ه ــاي ــدن بـ ــادون
(هيونداي) والنرويجي مادس
اوستبرغ (سيتروين).
(أ ف ب)

عـقــب ر حـيــل أ نــدر يــس إنييستا لفيسيل كوبي
الياباني" ،ال أعلم ما إذا كان ضمه أولوية .لكنني
مقتنع أنه من أجل العودة للفوز بالتشامبيونز
ل ـي ــج ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ل ــدي ـن ــا أفـ ـض ــل الــاع ـب ـيــن
وجريزمان واحد منهم".
وأضاف "إذا كان النادي يستطيع التعاقد معه
سيسعدني ذلك .ال أعلم ما إذا كان مجيئه أولوية،
هذا األمر يعتمد على اإلدارة الفنية .ال يسعني
سوى أن أقول إنه من أجل الفوز بالتشامبيونز
يجب أن يـكــون لدينا األفـضــل وهــو العــب جيد
جدا".
وع ــن تقييمه للموسم الـمـنـصــرم ،لــم يأسف
ميسي سوى على اإلقصاء من التشامبيونز ليج
فــي ربــع النهائي على يــد روم ــا ،لكنه فــي نفس
الوقت ثمن فوز فريقه بالدوري اإلسباني لكرة
القدم وكأس الملك.

بعدما أنهى هيمنة بطل
العالم لويس هاميلتون
وفريقه مرسيدس على جائزة
كندا الكبرى أمس األول،
حقق سيباستيان فيتل سائق
فيراري فوزه الخمسين في
بطولة العالم للفورموال
واحد واستعاد الصدارة.

ح ـق ــق س ـي ـبــاس ـت ـيــان ف ـي ـتــل س ــائ ــق ف ـ ـيـ ــراري ف ــوزه
الخمسين في بطولة العالم للفورموال واحد واستعاد
صدارة ترتيب السائقين بعدما انهى هيمنة بطل العالم
لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس على جائزة كندا
الكبرى امس االول.
وسيطر فيتل الفائز ببطولة العالم أربع مرات على
السباق الكندي الذي اقيم على حلبة جيل فيلنوف في
مونتريال منذ البداية حتى النهاية بعدما انطلق من
المركز االول للمرة ال ـ  54فــي مسيرته ،متقدما على
الفنلندي فالتيري بــوتــاس (مــرسـيــدس) والهولندي
ماكس فيرشتابن (ريد بول).
وحـقــق فيتل ف ــوزه الـثــالــث هــذا الـعــام بعد سباقي
استراليا والبحرين ،رافعا رصيده الى  121نقطة في
صدارة الترتيب بفارق نقطة يتيمة عن هاميلتون ()120
الذي فشل في معادلة الرقم القياسي لعدد االنتصارات
ع ـلــى الـحـلـبــة ال ـك ـنــديــة وال ـم ـس ـجــل ب ــاس ــم االس ـط ــورة
االلماني ميكايل شوماخر ( 7مرات) ،كما انهى سلسلة
من  3انتصارات و 3انطالقات من الصدارة في االعوام

غوارديوال يدافع عن نفسه
أمام اتهامات توريه
داف ــع اإلسـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال م ــدرب مانشستر سيتي بطل
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم عن نفسه أمام االتهامات العنصرية التي
وجهها له العبه العاجي يايا توريه ،الذي لعب تحت اشرافه في برشلونة
ً
اإلسباني أيضا.
وخالل مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون االسباني ،قال غوارديوال
عندما طلب منه الــرد على تصريحات تــورؤيــه لمجلة فرانس فوتبول
الفرنسية التي نشرت االسبوع الماضي" ،هو يعرف أني لست كذلك" .وتابع
"ماذا تريدونني أن أفعل؟ أمضينا معا عامين ،وقد حصل على  365يوما
ومثلها ايضا من أجل أن يشاركني مشاعره" ،وأضاف "ليس لألمر أهمية،
ال يهم" .ووجه توريه ( 35عاما) انتقادات الذعة للمدير الفني اإلسباني،
معتبرا أن غوارديوال "لديه مشاكل مع الالعبين األفارقة .نالحظ أن لديه
غالبا مشاكل مع األفارقة ،في كل األندية التي مر بها ،وأتساءل ( )...يدعي
أنه ليس لديه أي مشاكل مع الالعبين السود ،ألنه ذكي حتى ال يقع في
الفخ .لن يعترف بذلك أبدا".
(أ ف ب)

اتشيفاريا يلفت األنظار في لقاء ستوكهولم
ل ـف ــت ال ـ ـشـ ــاب الـ ـك ــوب ــي خـ ــوان
م ـي ـغ ــل ات ـش ـي ـف ــاري ــا ( 19ع ــام ــا)
أن ـظــار نـحــو  15أل ــف مـتـفــرج في
مـ ـ ــدرجـ ـ ــات الـ ـمـ ـلـ ـع ــب األولـ ـمـ ـب ــي
ال ـقــديــم فــي سـتــوكـهــولــم ،عندما
حقق ،امس األول 8.83 ،أمتار في
مسابقة الوثب الطويل ضمن لقاء
ستوكهولم ،المرحلة السادسة
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـم ــاس ــي أللـ ـع ــاب
القوى.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه
ايتشفاريا في المحاولة السادسة
االخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،لـ ـ ــم يـ ـعـ ـتـ ـم ــد ب ـس ـبــب
ســرعــة الــريــاح الـتــي تـعــدت الحد
المسموح به ( 2.1متر بالثانية).
واق ـ ـتـ ــرب ال ــري ــاض ــي ال ـكــوبــي
الشاب من الرقم القياسي العالمي
( 8.95م) ال ــذي سجله االميركي
مايك باول في بطولة العالم في
طوكيو في  30اغسطس .1991
وتـ ـف ــوق ال ـك ــوب ــي ع ـلــى "م ـلــك"
ال ـم ـس ــاب ـق ــة فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ــراه ــن
الجنوب افريقي لوفو مانوينغا،
الـ ــذي ح ــل ثــالـثــا ( 8.25م) خلف
االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ج ـ ـيـ ــف ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون
( 8.39م).

وسبق اليتشيفاريا ان تغلب
على الجنوب افريقي في بطولة
الـعــالــم داخ ــل قــاعــة الـتــي اقيمت
مطلع العام الحالي في برمنغهام
االنكليزية.

رقم جديد لسامبا
وفـ ــي س ـب ــاق  400م ح ــواج ــز،
استغل الـعــداء القطري من اصل
موريتاني عبدالرحمن سامبا (22
عاما) لقاء ستوكهولم ،ليرد على
الظهور القوي لالميركي الشاب
راي بنجامين ( 20عــا مــا) ا لــذي
سجل ثاني افضل رقم في التاريخ
( 47,02ثــانـيــة) خ ــال اخـتـبــارات
اخـ ـتـ ـي ــار ال ـم ـن ـت ـخ ــب االمـ ـي ــرك ــي
الجمعة في يوجين.
وسجل سامبا الحاصل على
ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـق ـطــريــة عـ ــام 2016
واكتشاف الموسم الحالي رقما
ج ـيــدا ه ــو  47.41ثــان ـيــة ،وتـقــدم
على النرويجي كارستن فارهولم
( 47.81ث) ،والـتــركــي ياسماني
كوبيلو ( 48,91ث).
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء سـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم

فيتيل يستعيد صدارة الترتيب بالتتويج في كندا
الثالثة االخيرة على هذه الحلبة.
ورفع فيتل ،الفائز للمرة الثانية في كندا بعد عام
 2013مــع فــريـقــه الـســابــق ري ــد ب ــول ،ع ــدد انـتـصــاراتــه
باللون االحمر الى  11متساويا مع االسباني فرناندو
الونسو والبرازيلي فيليبي ماسا.
ونجح ريكياردو في مقاومة عودة هاميلتون الذي
فشل في تجاوز منافسه برغم ان الفارق بينهما وصل
الــى ثانية فقط قبل لفة واحــدة من النهاية حيث كان
يأمل البريطاني أن يحصد نقاط المركز الرابع بهدف
االحتفاظ بـصــدارة ترتيب السائقين ،لكنه عانى من
محرك سيارته الذي فقد قوته.
ورغـ ــم ذل ــك تـمـكــن ال ـبــري ـطــانــي م ــن ال ــدخ ــول ضمن
ترتيب النقاط للسباق ال ـ  32على التوالي ،وهــو رقم
قياسي جديد.
ووصـ ــل الـفـنـلـنــدي كـيـمــي راي ـك ــون ــن (فـ ـي ــراري) في
الـمــركــز ال ـســادس ،ام ــام ســائـقــي فــريــق ريـنــو االلـمــانــي
نيكو هولكنبرغ واالسباني كارلوس ساينز جونيور.
واكمل الفرنسيان استيبان اوكون (فورس انديا) وشارل

األمـيــركـيــة ع ــام  ،2013اول تشيكيتين تـحــرزان
لقب زوجي السيدات في البطولة الفرنسية ،بعد
اندريا هالفاسكوفا ولوسي هراديسكا عام .2011
فــي المقابل ،يبقى عــزاء هــوزومــي ونينوميا
انهما اول يابانيتين تـخــو ضــان نهائي إ حــدى
ً
ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى ،ب ـعــد أن أزاحـ ـت ــا عـ ـ ــددا من
المصنفات األوليات دون خسارة أي مجموعة،
وفي المقدمة المجرية تيميا بابوش ،والفرنسية
كريستينا مالدينوفيتش المصنفتان في المركز
األول.

لوكلير (ساوبر) المراكز العشرة االولى.
وفور انطالق السباق حاول فيرشتابن الثالث تجاوز
منافسه بوتاس الثاني الذي دافع بقوة عن مركزه ،ولكن
في المراكز المتأخرة اصطدم السائق المحلي النس
سترول (وليامس) بمنافسه بــرنــدون هارتلي (تــورو
روس ــو) مــا تسبب بانسحابهما معا ودخ ــول سيارة
االمان الى الحلبة.
وقـ ـ ــال ه ــارتـ ـل ــي ال ـم ـح ـظ ــوظ والـ ـ ــذي ت ــم ن ـق ـلــه ال ــى
المستشفى الج ــراء فـحــوصــات طبية" :لـقــد أخرجني
(سترول) عن المسار".
وع ــان ــى هــام ـي ـل ـتــون م ــن م ـح ــرك س ـي ــارت ــه واض ـطــر
للتوقف باكرا مع اعتماد فريقه استراتيجية التوقف
مرتين ،ولكن مع توقف الفنلندي رايكونن في اللفة 33
استعاد البريطاني المركز الخامس.
وظل فيتل ممسكا بالصدارة بعد  40لفة بفارق 5.7
ثوان عن وصيفه بوتاس وفيرشتابن الثالث ،الذي تقدم
بدوره على كل من ريكياردو ،وهاميلتون ورايكونن.
(أ ف ب)

ت ـس ـج ـيــل ث ــاث ــة ارقـ ـ ـ ــام عــال ـم ـيــة
للموسم الحالي :في رمي القرص،
حـ ـق ــق الـ ـج ــام ــايـ ـك ــي ف ــري ــدري ــك
داك ــري ــس ( 69,67م) ،وس ـب ــاق 5
آالف م ـتــر م ــع الـ ـع ــداء اإلث ـيــوبــي
سـ ـيـ ـلـ ـيـ ـم ــون ب ـ ــاريـ ـ ـغ ـ ــا ،وسـ ـب ــاق
 100مـتــر حــواجــز لـلـسـيــدات مع
االميركية برايانا ماكنيل.
وقطع العداء اإلثيوبي الواعد
س ـي ـل ـي ـمــون ب ــاري ـغ ــا ( 18ع ــام ــا)
مسافة  5االف م بزمن 13:04,05

دق ـي ـق ــة ،وح ـ ــل امـ ـ ــام ال ـب ـحــري ـنــي
ب ــر ه ــا ن ــو بــا ل ـيــو ( 13:04,25د)،
واكتفى المغربي سفيان بوقنطر
بالمركز الحادي عشر (13:43,85
د).
وعـ ـ ـ ــادت األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــراي ــان ــا
ماكنيل ،بطلة العالم  2013وبطلة
اولمبياد ريو ( )2016في سباق
 100م حواجز ،الــى الواجهة من
خالل تسجيل  12,38ثانية.
(أ ف ب)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«واتساب» يقتل رجلين في الهند
اعـتـقـلــت ال ـشــرطــة الـهـنــديــة
 16شخصا بعد قتل رجلين
نـتـيـجــة رس ــائ ــل ع ـلــى تطبيق
واتساب تحذر ممن يخطفون
األطفال.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أب ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ــاث
ونيلوتوبال في رحلة وتوقفا
في قرية يسأالن عن االتجاه،
وعندها أحاط بهما جمع غفير
وضربا حتى الموت.
وقــالــت (ب ــي بــي س ــي) على
م ــوق ـع ـه ــا االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ام ــس
ان مقطع فـيــديــو انـتـشــر على
وسائل التواصل االجتماعي
يظهر لحظة الهجوم والضرب،
ويظهر أحد الرجلين يتوسل
أال يقتلوه.
وتـنـتـشــر ف ــي الـهـنــد بشكل
كـبـيــر رســائــل غـيــر صحيحة،
وإشاعات عبر تطبيق واتساب
مـنـهــا مـقــاطــع فـيــديــو مفبركة
تظهر مــا يـقــال إنـهــا عمليات
خطف أطفال.

وجعلت تلك المقاطع بعض
سكان القرى يضربون كل من
ال يبدو مألوفا أو ال يتحدث
لغتهم المحلية.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـس ــاب ـق ــة
المرتبطة برسائل وإشاعات
تطبيق واتـســاب سحل وقتل
امرأة تبلغ من العمر  55عاما
فــي والي ــة تاميل ن ــادو بعدما
أعطت أطفاال بعض الحلوى،
وسـحــل وقـتــل رج ــل فــي واليــة
أنـ ـ ـ ــدرا بـ ــراديـ ــش ألن ـ ــه ت ـحــدث
الهندية وليس اللغة المحلية،
وش ــد رج ــل بــالـحـبــال وضــربــه
حتى الموت بمضرب كريكت
فــي مــديـنــة بــانـغــالــور بـعــد أن
قـ ـي ــل إنـ ـ ــه وزع الـ ـش ــوك ــوالت ــة
لألطفال.

لوحة لونان بـ  3.6ماليين يورو
ب ـي ـع ــت ل ــوح ــة لـلـشـقـيـقـيــن
لونان وهما رسامان فرنسيان
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــع ع ـش ــر
ع ـثــر عـلـيـهــا ف ــي م ـن ــزل امـ ــرأة
سبعينية في غرب فرنسا في
أكتوبر  ،2017األحد الماضي
بسعر  3.6ماليين يورو خالل
مزاد علني.
وتمثل اللوحة الطفل يسوع
ً
مـصـلـيــا أمـ ــام ال ـص ـل ـيــب ،وقــد
اشـتــراهــا "جــامــع أع ـمــال فنية
ف ــرنـ ـس ــي ي ـع ـش ــق ف ـ ــن ال ــرس ــم
الـعــائــد لـلـقــرن الـســابــع عـشــر"،
على ما أوضح مفوض المزاد
فيليل روياك في ختام عملية
البيع في قصر ارتينيي قرب
تور في وسط فرنسا.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـع ــر ال ـق ـي ــاس ــي
الـ ـس ــاب ــق ل ـل ــوح ــة لـلـشـقـيـقـيــن
لونان يصل إلى  800ألف يورو
لعمل بيع لدى دار "سوذبيز"
في نيويورك.

سيستمكم بكامله
عطالن

وتمثل اللوحة ما تزعم أنه
المسيح في سن السادسة أو
ً
الثامنة راكـعــا أمــام الصليب،
ً
وواض ـ ـ ـعـ ـ ــا ي ــدي ــه ع ـل ــى ق ـل ـبــه.
وال ـ ـط ـ ـفـ ــل يـ ـ ـس ـ ــوع أشـ ـ ـق ـ ــر فــي
ال ـلــوحــة م ــع عـيـنـيــن زرق ــاوي ــن
ووجـنـتـيــن زهــريـتـيــن وشـفــاه
ملونة.
وكـ ــانـ ــت امـ ـ ـ ــرأة سـبـعـيـنـيــة
اتصلت فــي أكـتــوبــر الماضي
بـ ـفـ ـيـ ـلـ ـي ــب ورويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ون ـج ـل ــه
إيميريك ،من منطقة فانديه في
غرب فرنسا ،موضحة أن لديها
ً
شكوكا حول لوحة قدمتها لها
جدتها في خمسينيات القرن
الماضي.
وقــد أج ــرى روي ــاك تحاليل
على اللوحة.
(أ ف ب)

الموت الطبيعي ...أمنية صعبة المنال في العراق
اإلهمال في البنى التحتية والفساد يؤديان
إلى حوادث مأساوية متكررة في العراق ،وهذه
المرة حصدا شابين حاوال إنقاذ طفل سقط في
فتحة للصرف الصحي و ســط مدينة البصرة
في جنوب البالد ،ما أثار موجة استياء عارمة
لدى السكان.
وقعت الحادثة مساء الخميس الماضي في
وسط حي الموفقية الشعبي ،مؤدية إلى وفاة
الشابين اللذين ضحيا بحياتهما ،إلى جانب
الطفل البالغ من العمر سبع سنوات ،وإصابة
أربعة آخرين.
وقال مسؤول في الشرطة إن ستة من الشباب
هرعوا إلنقاذ طفل كان يسير بدون انتباه سقط
ً
في داخل فتحة المجاري ،مضيفا أن "اثنين من
الشباب اختنقا داخــل الـمـجــاري ،وتوفيا على
الفور ،بينما نجا أربعة ،لكنهم بحالة خطيرة،
ويرقدون في مستشفى الفيحاء".
وأفاد مصدر طبي بأن الشابين عادل الساري
وعماد الربيعي توفيا نتيجة اختناق بالغازات
داخ ــل فتحة الـمـصــرف (الـمـنـهــول) إضــافــة إلــى
الـطـفــل ك ــرار ال ـش ـمــري .وح ـ ّـم ــل س ـكــان الـبـصــرة
مسؤولية ذلــك للمشاريع الـفــاســدة والوهمية
التي يعانيها العراق.

وقال الناشط والصحافي أحمد عبدالصمد،
ف ــي فـيــديــو ن ـشــره عـلــى صـفـحـتــه ،إن "ال ـح ــادث
ُ
مأساة كبيرة ،ك ِتب على العراقيين الموت ،إما
بالحشد أو بطلقة أو بمنهول" ،وتابع" :كل ما
نطلبه أن نموت بشكل طبيعي".
بــدوره ،قال شقيق أحد الضحايا في فيديو
بثه ا لـنــا شــط عبدالصمد ،و هــو يتكلم بغضب

الحكومة تصدم الطلبة وتقتل  6منهم
أعلنت الشرطة الهندية امس
مقتل ما ال يقل عن ستة طالب
وم ـ ـ ــدرس ،ع ـق ــب أن صــدمـتـهــم
ح ــافـ ـل ــة مـ ـس ــرع ــة عـ ـل ــى ط ــري ــق
سريع في والية أوتار براديش
بشمال الهند.
وك ــان ال ـطــاب ،الــذيــن كــانــوا
في طريقهم لمدينة أجرا للقيام
ب ـن ــزه ــة ،ن ــزل ــوا م ــن حــافـلـتـهــم،
ا لـتــي توقفت للتزود بالوقود

على الطريق السريع في منطقة
كاناوج.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس شــرطــة
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ك ـ ـي ـ ـشـ ــاف تـ ـش ــان ــد
جوسوامي هاتفيا :لقد كانوا
يتجولون بالقرب من الطريق
السريع عندما صدمتهم حافلة
حكومية من الخلف .لقد توفي
معظم الضحايا على الفور.
وأصـ ـي ــب ش ـخ ـص ــان آخـ ــران

شــديــد ،إن الـحــادثــة وقـعــت أم ــام محله ،معقبا:
"منذ أسبوع ونحن نطالب البلدية بتوفير غطاء
للفتحة ،لكنهم يقولون لنا ،اجلبوا لنا كتابا
رسميا ،فهل جلب غـطــاء لمنهول بحاجة إلى
كتاب رسمي؟".
وبحسب السكان فــإن الفتحة كانت مغطاة
بصفيحة معدنية لحظة سقوط الطفل( .أ ف ب)

البد أن مثل تلك الحكايات مرت بكم وتجرعتم مرارتها،
مواطن كويتي ذهب لمركز خدمة المواطن يريد إنهاء معاملة
في قسم التنفيذ المدني ،الموظفة المسؤولة التي تتحكم في
الجهاز غير موجودة ،وال يوجد من يحل مكانها ،قالوا له
اذهب لمركز آخر يمكن أن يجد الخدمة المطلوبة أو ال ...انت
وحظك! حكاية ثانية ،مقيم أراد تسديد غرامة مــروريــة عن
ابنته التي والدتها كويتية كي يجدد اإلقامة لها ،قالوا له
"السيستم" عطالن اذهب إلى اإلدارة المركزية بغرب مشرف...
ً
ذهب في يوم آخر ليجد زحمة طوابير طويلة ...كان محظوظا
ً
وجد شخصا من المعارف يعمل هناك أنهى له الخدمة ،وإال
لظل ينتظر ساعات ،طبيعي الواسطة من ضــرورات الحياة
بالدولة ،مثل الهواء والغذاء والماء ...الطقس غبار خانق...
ودرجة حرارة تقارب الخمسين درجة ،والناس صائمون.
ً
قبل أشهر ،أيضا ،ذهبت لقسم المحاسبة في أحــد أرقى
المراكز الطبية الحكومية بالدولة للحصول على غرفة ،الساعة
ً
الحادية عشرة ظهرا ،لم أجد أي موظف يعمل بالقسم ،قام
ً
رئيس القسم المسؤول بعملهن (كن أربع موظفات تقريبا)،
ً
سألته :لماذا الجميع غائب؟ رد :قدمن أعذارا طبية وتغيبن
م ــرة واحـ ـ ــدة ،ول ـيــس ب ـيــدي ح ـي ـلــة ،ات ـص ـلــت ب ـمــديــر الـمــركــز
وسألته ...أجاب ...هذا ديوان الخدمة المدنية ،،وال يمكن لنا
رفض العذر الطبي ،ولو تغيب كل الموظفين في القسم ...بلد
خدمات رائع ،وخطط تنمية أروع.
رئيس مجلس الوزراء قبل عامين وفي مناسبتين ،حسبما
أذكر ،قال" :أغلبية القيادات اإلدارية لم تأت من كفاء ة وإنما
بالواسطة" ،وقال ..." :فال إصالح في ظل جهاز حكومي غير
كفؤ وإدارة حكومية مـتــرهـلــة ،"...صــح لسانك يــا أبوصباح
ومــاحـظـتــك فــي الـصـمـيــم ،لـكــن م ــاذا فعلت الـحـكــومــة وأنــت
رئيسها خالل السنتين الماضيتين...؟!
يـحــز فــي الـنـفــس أن نستشهد ونتمثل فــي دول ــة ع ــدوان
ً
ً
ش ــردت شعبا بكامله واحتلت أر ض ــه وتبطش فيه يوميا ،
رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يقول في شريط يوتيوب إن
ً
ً
دولته اقتصاديا من الــدول األكثر نموا في العالم ،ومعظم
شركات التكنولوجيا الكبرى ،مثل أمــازون ومايكروسوفت
وأبل ،لها مراكز بحوثها في إسرائيل ،نحن نبدع ونبتكر...
االبتكار وليد حرية اإلنـســان ،نحن مــن ابتكرنا نظام الــري
بالتنقيط وبالحقن لتوفير المياه.
التنمية ،وكــم نكرر بسأم هــذا الكالم دون جــدوى ،ليست
مباني عالية ،وليست شــوارع عريضة تهدم ويعاد رصفها
حتى يستفيد أهل الخير الطيبون الذين تعرفونهم .التنمية
ليست موالت تجارية ضخمة يفتتحها كبار المسؤولين بفرح
ويتجولون فيها ،يشاهدون روائع إبداع بضاعة االستهالك،
وكأنهم افتتحوا الفضاء الخارجي وغزوا الكواكب ،التنمية
هي تنمية عقول ،تنمية قــدرات ذهنية إبداعية وتشجيعها
لمزيد مــن اإلب ــداع مــع غــرس روح اإلي ـمــان بــالــواجــب وحكم
القانون هي تنمية بشر ...هي تنمية إنسان ...ماذا فعلت يا
سمو الرئيس ...وأنت تشوف كسافة الحال اليوم ،في إدارات
الحكومة المختلفة؟!

«حريات» روزفلت «األربع» في نيويورك
يـسـتـضـيــف مـتـحــف الـجـمـعـيــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة بـ ـنـ ـي ــوي ــورك ال ـع ـمــل
األي ـ ـقـ ــونـ ــي الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ـ ــام 1943
ل ـلــرســام ن ــورم ــان روك ــوي ــل ،ال ــذي
ي ـج ـســد الـ ـح ــري ــات األرب ـ ـ ـ ــع ،ال ـتــي
أعلنها الرئيس األميركي فرانكلين
روزفلت.
وحتى أوائــل سبتمبر المقبل،
يـسـتـمــر ع ــرض ال ـع ـمــل األي ـقــونــي
المسمى "الـحــريــات األرب ــع" وهو

بإصابات خطيرة.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات اآلالف
يـ ـلـ ـق ــون ح ـت ـف ـه ــم فـ ــي حـ ـ ــوادث
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق س ـ ـنـ ــويـ ــا فـ ـ ــي الـ ـهـ ـن ــد.
ويـعــود سبب وق ــوع الـحــوادث
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ــوء ص ـ ـيـ ــانـ ــة ال ـ ـطـ ــرق
وا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات أو ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة
المتهورة.
(د ب ا)

فيتامين «د» ...شريك صامت للكالسيوم

عـ ـب ــارة ع ــن أرب ـ ــع ل ــوح ــات :حــريــة
الــرأي والتعبير ،وحرية العبادة،
وال ـت ـحــرر مــن ال ـحــاجــة ،والـتـحــرر
من الخوف.
وقال مدير المتحف لويس ميرر
أمس" :تذكرنا اللوحات األسطورية
بالدور المهم الذي قام به عمله في
جعل األميركيين يـنـفــذون دعــوة
روزفلت بحماية السالم العالمي".
وب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـل ــوح ــات

رجعان راشد عطشان النويعم
العازمي

زهرة غانم الخياط

زوجة محمود غلوم دشتي

مواعيد الصالة
نصحت دورية "جاما لطب األطفال" الطبية ،أمس،
اآلباء واألطباء بأن يكونوا على دراية بالطرق الثالث
التي يمكن بها لألطفال الحصول على احتياجات
أجسامهم من فيتامين د.
وقــالــت الــدوريــة فــي مقال إرش ــادي نشرته أمس
إن ــه عـلــى الــرغــم مــن مـعــرفــة كثيرين أن الكالسيوم
وفيتامين "د" ضــروريــان لبناء عظام صحية ،فإن
الـجـمـيــع ال يـعــرفــون أن الـكــالـسـيــوم ال يـمـتــص في
الجسم من األصل إال حال وجود فيتامين د.
وتقول د .ميغان مورينو من كلية الطب والصحة

وقالت مورينو في مقابلة صحافية" :الصيف على
األبواب ،وهناك كثير من الفرص لألطفال للخروج
في الشمس وتناول المزيد من الوجبات المنزلية...
إنه وقت سانح لآلباء للتركيز على سبل الحصول
على فيتامين د" ،مضيفة" :قد ال يكون من الضروري
تناول أقراص تحتوي على الفيتامينات المتعددة
ً
ً
ً
إذا تناول األطفال طعاما متنوعا ...الشمس أيضا
مصدر مهم للحصول على فيتامين د ،مع التنبيه
على أن استخدام المستحضرات الواقية من الشمس
ً
مهم أيضا".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وي ـص ـنــع ال ـج ـلــد نـسـخــة م ــن فـيـتــامـيــن "د" لــدى
تعرضه المباشر للشمس ،وتصل تلك النسخة إلى
مجرى الدم بشكل نشط ،وتعتمد كمية إنتاج الجلد
لــه عـلــى وق ــت الـتـعــرض للشمس ،والـطـقــس حسب
الموسم والفصل ،ومساحة الجلد المعرضة لألشعة.
والـخـيــار الـثــالــث للحصول على الفيتامين هو
تناول مكمالت غذائية لألطفال الذين ال يحصلون
عليه من الغذاء أو التعرض للشمس.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

األرب ــع ،يضم المعرض العشرات
م ــن األع ـ ـمـ ــال األخ ـ ـ ــرى ل ــروك ــوي ــل
ومعاصريه.
وي ـن ـت ـهــي ال ـم ـع ــرض الـمـسـمــى
"روكـ ــويـ ــل وروزف ـ ـلـ ــت وال ـح ــري ــات
األرب ـ ــع" ف ــي ال ـثــانــي م ــن سبتمبر
المقبل في نيويورك ،قبل أن ينتقل
إل ــى ع ــدة م ــدن أمـيــركـيــة وفــرنـســا
حتى .2020
(د ب أ)

وفيات

عبدالله خليفة علي الطراروة

العامة بجامعة ويسكونسن فــي مــاديـســون ،التي
كتبت المقال الموجه لآلباء والقائمين على الرعاية
الصحية" :في بعض األحيان يساء فهم فيتامين د،
أو يتم التقليل من أهميته ،خاصة فيما يتعلق بعمله
ً
ً
شريكا صامتا مع الكالسيوم".
واعـ ـتـ ـم ــد الـ ـمـ ـق ــال عـ ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات أص ــدرتـ ـه ــا
األكاديمية األميركية لطب األطفال ،وأكد أن أفضل
س ـبــل ل ـح ـصــول األطـ ـف ــال ع ـلــى فـيـتــامـيــن د ،يـكــون
بــال ـت ـعـ ّـرض ل ـض ــوء ال ـش ـمــس والـ ـغ ــذاء والـمـكـمــات
الغذائية.

حسن العيسى

ً
 57عـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا  ،ش ـ ـ ـيـ ـ ــع ،ج ــا ب ــر
الـعـلــي ،ق ،5ش ،50م ،59ت:
99676645 ،67799944
ً
 80ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
ا لـ ـ ــر م ـ ـ ـي ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ق ،9شـ ـ ـ ــارع
أ ب ـ ــو حـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ،م  ،25ع ـل ــى
ال ــدائ ــري ال ـخــامــس ،الـنـســاء:
الخالدية ،ق ،2شــارع صالح
المهيني ،م ،9ت،96676637 :
66191155
ً
 72ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
ال ــدع ـي ــة ،مـسـجــد ال ـب ـحــارنــة،
الـنـســاء :الـشـعــب ،ق ،5شــارع
المنامة ،م ،25ت99787644 :

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى

٤٤

الشروق

04:48

الصغرى

٢٨

الظهر

11:48

أعلى مد

ً
 10:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 11:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:48

ً
أدنى جزر  04:12صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:20

 05:16م 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 :

