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حقبة جديدة بين واشنطن وبيونغ يانغ

ترامب وكيم يوقعان وثيقة تلزم كوريا الشمالية نزع سالحها النووي مقابل ضمانات أمنية
• الرئيس األميركي يبقي العقوبات ويتعهد بوقف المناورات مع الجنوب ...وترحيب دولي «حذر»

ترامب وكيم في سنغافورة أمس
دخلت شبه الجزيرة الكورية حقبة جديدة بعد
اللقاء التاريخي بين الرئيس األميركي دونالد
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
متبق من
في سنغافورة أمس ،ليطوى آخر نزاع
ٍ
الحرب الباردة.
وشـهــد الـلـقــاء توقيع «وثـيـقــة شــامـلــة» تشدد

عـلــى ه ــدف ن ــزع بـيــونــغ يــانــغ ســاحـهــا الـنــووي
بشكل كامل ،وتفتح الباب أمام مفاوضات شاقة
وطويلة وغير مضمونة لتصفية النزاع والتوصل
إلى سالم.
وبعد عام ونصف العام من العالقات المتقلبة
بينهما ،تصافح ترامب وكيم ،دقائق تحت أنظار

حمد البدر في ذمة الله

الكويت تودع يعقوب يوسف النفيسي

فقدت الكويت واإلدارة العامة
لإلطفاء أمس أحد أبناء الكويت
ً
األب ــرار ،وواح ــدا مــن رجاالتها
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن س ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــوا ف ـ ـ ــي بـ ـن ــاء
مؤسسات الــدولــة ،المغفور له
بإذن الله حمد عبدالعزيز البدر.
والبدر هو ثاني رجل يعمل
في مجال اإلطفاء بعد المرحوم
محمد العجيل ،حيث ساهم في
تأسيس القطاع ،وشغل منصب
مــديــر اإلدارة الـعــامــة 02

ودعــت الكويت أمس أحد
رجــاالت الرعيل األول ،وأحد
أع ـ ـمـ ــدة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـخ ــاص
فــي ال ـبــاد ،صــاحــب األي ــادي
ال ـب ـي ـض ــاء ف ــي ع ـم ــل ال ـخ ـيــر،
المغفور له بإذن الله ،يعقوب
يــوســف الـنـفـيـســي ،ع ــن عمر
ً
ناهز  92عاما.
ساهم الراحل في تأسيس
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري وشـ ــركـ ــة
ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـتــأم ـيــن02 ،
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استقباالت األمير
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بقصر السيف ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار
ع ـبــدال ـلــه ال ـتــرك ـيــت ،ون ــائ ــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة فهد
المخيزيم ،حيث أهديا سموه شهادة «غينيس» لالرقام
الـقـيــاسـيــة ألك ـبــر مـلـصــق بــالـعــالــم بــاســم (ص ـب ــاح ال ـعــز)،
والشاعر سعود المطيري الحاصل على المركز الثاني
في مسابقة الملك عبدالعزيز ،وسارة طالب الربيعة حيث
أهدت سموه كتابا بعنوان (تصنيف األورام السرطانية
الدبقية الدماغية) لتكون أول عربية تحقق هذا اإلنجاز.
كما استقبل الــدكـتــور نــاصــر الـمـطـيــري ،حيث أهــدى
سموه دراســة بعنوان (الكويت ودبلوماسية الوساطة)،
والباحث الفلكي عادل السعدون ،حيث أهدى سموه كتابا
حمل عنوان (موسوعة األوائل الكويتية) ،وطالل السهلي،
حيث أهدى سموه كتابا بعنوان (شهداء مركز الصامتة)،
وفــايــز الـسـعـيــدي والـطـفــل خــالــد الـسـعـيــدي ،حـيــث أهــدى
سموه مشاريعه الخيرية الصغيرة باسم (قائد اإلنسانية).
واستقبل صاحب السمو ،مساء امس األول ،بحضور
سمو ولي العهد ،رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور
سليم الجبوري ،بمناسبة زيارته للبالد.

ولي العهد استقبل المحمد وناصر الصباح

ولي العهد مستقبال النائب األول أمس

األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
ح ـضــر ال ـل ـقــاء رئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ــة ب ــاإلن ــاب ــة عيسى
الكندري.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقيتي تهنئة ال ــى الرئيس
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتـيــن ورئ ـيــس الفلبين ردودري ـغــو

دوتيرتيّ ،
عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني للبلدين ،متمنيا للرئيسين موفور الصحة
والعافية ولبلديهما دوام التقدم واالزده ــار وللعالقات
الوطيدة المزيد من التطور والنماء.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح
امس سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه كذلك النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

المبارك يستقبل مشاري المطيري
حقبة جديدة بين واشنطن...

ً
المبارك مستقبال الدكتور مشاري المطيري أمس
استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك في
قـ ـص ــر الـ ـسـ ـي ــف امـ ـ ــس ال ــدكـ ـت ــور
مشاري المطيري وذلك بمناسبة

حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز األول
فــي مـســابـقــة بـ ــراءة االخ ـتــراعــات
العالمية في جنيف.

العالم ،أمــام فندق كابيال بجزيرة سانتوسا ،قبل أن
يتجها إلى عقد اجتماع شخصي بينهما ،تاله اجتماع
ثنائي مــوســع ضــم مساعديهما ،ثــم تـنــاوال بعد ذلك
طعام الغداء قبل توقيع «الوثيقة الشاملة».
وفي موازاة إلزام الوثيقة بيونغ يانغ بنزع السالح
ً
النووي في وقت «قريب جدا» من شبه الجزيرة الكورية
«بشكل كامل وثابت وحاسم» ،تعهد كيم بـ«طي صفحة
ً
ً
ً
الماضي» ،مؤكدا أن «العالم سيشهد تغييرا كبيرا».
وخالل مؤتمر صحافي بعد القمة ،أعرب ترامب عن
ً
يقينه بنزع النووي بشكل سريع ،مبينا أنه سيوقف
ال ـم ـنــاورات الحربية السنوية مــع س ـيــول ،وأن ــه يريد
سحب قواته من الجنوب «في مرحلة ما ،لكن هذا ،في
ً
الوقت الحالي ،ليس جزءا من المعادلة».
وأكد الرئيس األميركي أن «العقوبات على الشمال
ستبقى سارية ،على أن ترفع بعد تخلي بيونغ يانغ
عن سالحها النووي وضمان عدم فاعليته» ،كما أشاد
بالزعيم الشمالي ،و«الـعــاقــة الخاصة» التي يبنيها
ً
ً
معه ،الفتا إلى على أنه سيلتقيه مجددا ،ويدعوه إلى
البيت األبيض «فــي الوقت المناسب» ،وأنــه ال يمانع
زيارة بيونغ يانغ.
وق ــال إن ال ـيــابــان وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ستساهمان
«بشكل كبير» في تكاليف نزع األسلحة النووية لكوريا
ً
الشمالية ،مؤكدا الحاجة إلى قمة أخرى ،وإلى الكثير
من العمل.
ورحبت سيول وبكين ،بوضوح ومــن دون تحفظ،
بنتائج القمة ،على عكس اليابان ،التي شــدد رئيس

وزرائها شينزو آبي على أن الوثيقة المشتركة مجرد
«خطوة أولــى» ،بينما اتفق ونظيره الماليزي مهاتير
ً
مـحـمــد عـلــى الـعـمــل م ـعــا لـمــواجـهــة ال ـبــرامــج الـنــوويــة
والصاروخية لكوريا الشمالية.
وبـيـنـمــا عــرضــت مــوسـكــو مـســاعــدتـهــا لتطبيق ما
ورد فــي وثيقة سـنـغــافــورة ،مكتفية بــاإلشــادة بوقف
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،بـ ــرز م ــوق ــف الفـ ــت لــات ـحــاد
األوروبي ،على لسان مسؤولة العالقات الخارجية به،
فيديريكا موغيريني ،التي اعتبرت أن هدف المجتمع
الدولي ال يزال «نزع السالح النووي من شبه الجزيرة
ً
الكورية كليا ،على أن يتم التحقق من ذلك ،وال عودة
ً
ً
عنه» ،مضيفة أن «الوثيقة تعطي مؤشرا واضحا بأن
هذا الهدف يمكن تحقيقه».
25-24

حمد البدر في ذمة...

ً
لإلطفاء خــال الفترة مــن  1978حتى  ،1986فكان مثاال
لإلخالص والعطاء وااللتزام.
و"الجريدة" ،التي آلمها هذا المصاب الجلل ،تدعو الله أن
رحمته ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر
يتغمد الفقيد
بواسع َ َّ
َّ َّ
َ
َ
اج ُعون".
والسلوانِ ،
و"إنا ِللهِ و ِإنا إليه ر ِ

الكويت تودع يعقوب يوسف...

ً
ً
وكان عضوا في مجالس إداراتها ،فضال عن عضويته
ف ــي مـجـلــس إدارة شــركــة ن ــاق ــات الـنـفــط عـنــدمــا كــان

عبدالعزيز الصقر رئيسها ،إ لــى جانب اشتراكه في
تأسيس شركة المزايا القابضة.
كما ساهم في العمل العام ،بعضويته في واحــدة
مــن الـلـجــان األول ــى لـتــوزيــع الـبـيــوت الحكومية على
ذوي الــدخــل الـمـحــدود ،والـتــي وزعــت بيوت الشامية
في الستينيات ،ثم شغل عضوية المجلس البلدي في
السبعينيات.
ام ـتــدت ي ــده بعمل الـخـيــر فــي الـكـثـيــر مــن مناحي
الـحـيــاة عبر بـنــاء المستشفيات والـمـســاجــد ورعــايــة
األيتام على نفقته داخل الكويت وخارجها ،وفي حطين
مسجد يحمل اسمه.
و"الجريدة" التي آلمها هذا المصاب الجلل ،تتقدم
إلى ذوي الفقيد بأحر التعازي ،وتدعو الله أن يتغمده
رحمته ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،
بواسع
َ
و"إ َّنا ِل ّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اجعون".
ر
ِ ِ
ِ
ِ
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محليات
«الشؤون»« :المساعدات» في حسابات المستحقين اليوم
• الهاجري لـ ةديرجلا  :إنجاز اإلجراءات الالزمة للصرف • شعيب :تعاملنا بجدية مع مخالفة «تعاونية» آللية الشراء

سلة أخبار
الزغيالن :نطالب بالعدل في
انتخابات جمعية المعلمين

•

جورج عاطف

أكد شعيب أن «إعادة فرز
أوراق اقتراع ثالث جمعيات
تعاونية ،نتيجة طعون قدمت
على النتائج ،جاءت مطابقة
للنتائج النهائية المعلنة من
قبل الوزارة ،ومؤكدة سالمة
اإلجراءات المتخذة خالل
العملية االنتخابية».

أع ـل ـن ــت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة
لـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــؤون قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية ،فــي وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاعـ ـي ــة ،هـ ـن ــاء ال ـه ــاج ــري
صــرف الـمـســاعــدات االجتماعية
لـلـفـئــات الـمـسـتـحـقــة ق ـبــل حـلــول
عيد الفطر المبارك ،متوقعة أن
ً
يـتــم ال ـصــرف اع ـت ـبــارا مــن الـيــوم
األربعاء.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــري
ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ق ـطــاع التنمية
ً
االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـتـمـثــا ف ــي إدارة
الرعاية األسرية ،يعمل على قدم
وس ــاق إلن ـجــاز اإلجـ ـ ــراءات كافة
الـ ــازم ـ ــة لـ ـص ــرف الـ ـمـ ـس ــاع ــدات،
مـ ـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـ ــدة ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
وبتعليمات مباشرة مــن وزيــرة
ال ـشــؤون هـنــد الـصـبـيــح ،ووكـيــل
الــوزارة سعد الخراز ،على إيداع
المساعدات قبل نهاية األسبوع
الجاري ،حتى يتسنى لمتلقيها
شراء ما يحتاجونه واالستعداد
السـتـقـبــال ال ـع ـيــد ،الف ـتــة إل ــى أن
الميزانية الشهرية للمساعدات

ً
تبلغ نـحــو  22مـلـيــونــا ،تصرف
لقرابة  49ألف مستفيد.

التعاونيات القيام بمسؤولياتهم
وواج ـبــات ـهــم ،لتحقيق األه ــداف
التعاونية المنشودة.

أوراق االقتراع
في موضوع اخر ،كشف الوكيل
المساعد لشؤون قطاع التعاون،
فــي وزارة ال ـش ــؤون ،عبدالعزيز
ش ـع ـيــب أن «إع ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــرز أوراق
االقتراع لثالث جمعيات تعاونية،
نتيجة طعون قدمت على النتائج،
جاءت مطابقة والنتائج النهائية
المعلنة من قبل الوزارة ،ومؤكدة
سالمة اإلجراءات المتخذة خالل
العملية االنتخابية».
وأوضــح شعيب ،في تصريح
صحافي أمس ،أن الــوزارة قامت
بـ ــإعـ ــادة فـ ــرز أوراق ال ـت ـصــويــت
بناء على طعون انتخابية قدمت
على نتائج انتخابات جمعيات
ضــاحـيــة ص ـبــاح ال ـنــاصــر ،وكــان
ال ـ ـفـ ــارق ب ـي ــن الـ ـط ــاع ــن وال ـف ــائ ــز
ب ــال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس  6أص ـ ــوات،
والـ ـ ـن ـ ــزه ـ ــة ،وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ــارق بـيــن

خضراوات بالقمامة!

هناء الهاجري

عبدالعزيز شعيب

الطاعن والفائز بالمركز الخامس
ً
أيضا صوتا واحــدا ،إضافة إلى
ج ـم ـع ـيــة ض ــاح ـي ــة ع ـل ــي ص ـبــاح
ال ـســالــم ،حـيــث ك ــان ال ـف ــارق بين
الطاعن والفائز بالمركز الخامس
ً
صوتا واحدا أيضا.
وقـ ـ ــال ش ـع ـي ــب ،إن ـ ــه رغ ـ ــم ثـقــة
الــوزارة بالقائمين على العملية
االنـتـخــابـيــة ،غـيــر إنـهــا حريصة

ع ـلــى تـنـفـيــذ تــوج ـي ـهــات وزيـ ــرة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ه ـن ــد
ال ـص ـب ـيــح ،ب ـش ــأن تـطـبـيــق مـبــدأ
الشفافية في جميع إجراء اتها،
حيث تم توجيه الدعوة لحضور
عملية إع ــادة الـفــرز للمرشحين
وأ عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـج ـ ــا ل ـ ــس إدارات
الجمعيات التعاونية المذكورة
ً
س ـل ـف ــا ،م ـطــال ـبــا م ـجــالــس إدارة

«الطيران المدني» :تراجع األعداد المتوقعة
للمسافرين والرحالت  %23بعطلة «الفطر»

●

أعلنت اإلدارة العامة للطيران
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـهـ ــا أنـ ـج ــزت
م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـت ـح ـس ـي ـنــات فــي
مبنى مطار الكويت الدولي (،)T1
استعدادا لموسم الصيف الحالي.
وأوض ــح المدير الـعــام ل ــإدارة،
المهندس يوسف الفوزان لـ «كونا»،
أن فريق التحسينات الذي شكلته
اإلدارة أخ ـيــرا يـجــري اجـتـمــاعــات
ي ــومـ ـي ــة ل ـم ـت ــاب ـع ــة سـ ـي ــر ال ـع ـم ــل
عـلــى م ــدار الـســاعــة ،ويـتـعــامــل مع
المستجدات «أوال فأوال».
وأض ــاف ال ـف ــوزان أن «الـطـيــران
المدني» خاطبت شركات الطيران
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ـ ــزودي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
األرض ـ ـيـ ــة ب ـ ـضـ ــرورة االسـ ـتـ ـع ــداد
ل ـمــوســم ال ـص ـيــف ،وزيـ ـ ــادة أع ــداد
العاملين لتقديم أفضل الخدمات
للمسافرين والتغلب على االزدحام
وتسهيل حركة المسافرين.

ازدحام المطار خالل العام الماضي
 208113راكبا ،مقارنة بـ 272297
راكـ ـب ــا ل ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـع ــام
الماضي .أي بتراجع نسبته 23.6
في المئة.

(أرشيف)

وأوضـ ــح أن اإلح ـصــائ ـيــة الـتــي
أج ــرت ـه ــا «الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي» في
ه ــذا ال ـشــأن تــوقـعــت أن يبلغ عــدد
الـطــائــرات الـقــادمــة والـمـغــادرة في

ع ـط ـلــة ع ـيــد ال ـف ـط ــر  1700رح ـل ــة،
مقارنة بنحو  2228رحلة للفترة
ذاتها من العام الماضي ،أي بنسبة
 23.7في المئة.

حسين العبدالله

قـضــت الـمـحــاكــم اإلداري ـ ــة بــرفــض قــرابــة  200دع ــوى قضائية،
تطالب بإلغاء قرارات وزير التربية بحرمان المضبوطين في الغش
باختبارات الثانوية العامة ،من أصل  800دعوى قضائية رفعت
أمام المحاكم خالل األيام الماضية.
وأجمعت الدعاوى ،التي رفضتها المحاكم اإلداريــة ،من األحد
الماضي حتى أمس ،على سالمة قرارات وزير التربية بشأن حرمان
المضبوطين بوقائع الغش ،وتأييد حرمانهم من أداء االختبارات،
وهو ما يعني إعادتهم إلى المرحلة الدراسية مجددا.
ويتوقع أن يطعن الطالب ،الذين قضت المحاكم برفض دعواهم،
أمام محكمة االستئناف ،للمطالبة مجددا بإلغاء قرار وزير التربية
بحرمانهم من االختبارات ،وأحقيتهم في استكمال االختبارات
مجددا بالثانوية ،وإذا تحقق لهم ذلك فإنه يعني إلزام وزارة التربية
بتمكينهم من اداء االختبارات مجددا.
وعـلـمــت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر مطلعة أن الـمـحــاكــم االداري ــة
ستصدر أحكاما اليوم وغدا واالسبوع المقبل في قضايا الغش
بذات الجلسات التي تنظر بها القضايا ،الفتة الى أن دوائر المحكمة
االدارية أمس اصدرت في ختام الجلسة قرابة  80حكما من  3دوائر،
برئاسة المستشار محمد بهمن واحمد الديهان ووليد المذكور.
وكانت المحاكم االداريــة تلقت قرابة  800دعــوى ،بعد حرمان
وزارة التربية قرابة  1400طالب من أداء االختبارات ،على خلفية
ضبطهم بمحاضر للغش ،إثــر الـعـثــور على سـمــاعــات معهم أو
قصاصات ورقية ،وهــو االمــر الــذي دفــع الطالب المحرومين الى
اللجوء الى القضاء.

«الصحة» :استحداث إدارة جديدة
للمناطق الصحية

موظف بأحد المستشفيات يزور الطوابع

عدم التجديد ألي وكيل مساعد انتهت مدته القانونية

●

●

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة سوف
تستحدث إدارة جــديــدة تحت مسمى إدارة المناطق
الصحية ،وذلك عقب الحصول على الموافقات الرسمية
من ديوان الخدمة المدنية لوضعها في الهيكل التنظيمي
الجديد للوزارة.
وقــالــت الـمـصــادر ل ـ «ال ـجــريــدة» إن ع ــددا مــن مديري
المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية
سوف ينتقلون إلى اإلدارة الجديدة والمزمع إنشاؤها
عقب إجازة الصيف.
وأكدت المصادر أن الــوزارة تعد لتدوير شامل عقب
إج ــازة الصيف سيشمل الــوكــاء المساعدين ومديري

المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم وجانبا كبيرا
من مديري اإلدارات المركزية ،إلى جانب ضخ دماء جديدة
فــي مناصب رؤس ــاء األقـســام الفنية فــي المستشفيات
العامة والتخصصية.
وأشارت المصادر إلى أن النية تتجه لعدم التجديد
ألي وكيل مساعد انتهت مدته القانونية ،إلــى جانب
اختيار وكيل مساعد للشؤون القانونية من «الفتوى
والتشريع».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن تـ ـ ــدويـ ـ ــرا سـ ـيـ ـح ــدث بـ ـي ــن الـ ــوكـ ــاء
الـمـســاعــديــن ،بحيث يـتــولــى الـمـهـنــدس نــاجــي الصقر
منصب الوكيل المساعد للخدمات ،فيما يتولى المهندس
عبدالعزيز الطشة منصب الوكيل المساعد للشؤون
الهندسية ،إلى جانب تعيين وكيلين مساعدين جديدين.

ً
مصدر للمباحث اشترى طابعا بنقود مرقمة لتأكيد تورطه في الجريمة
عادل سامي

تمكنت األج ـه ــزة األم ـن ـيــة بــالـتـعــاون مع
وزارة الصحة من ضبط موظف في الوزارة
يعمل بنظام األ ج ــر مقابل العمل ،فــي أحد
المستشفيات يقوم بتزوير وترويج الطوابع
ال ـخ ــاص ــة بــالـمـسـتـشـفــى ال ـ ــذي يـعـمــل لــديــه
بحرفية ود ق ــة عــا لـيــة ،وال يمكن للشخص
الـ ـع ــادي اك ـت ـشــاف ـهــا ،إذ تـخـصــص بـتــزويــر
الطوابع المزورة من فئة عشرة دنانير.
وقالت وزارة الصحة في بيان لها أمس،
إن إل ـقــاء الـقـبــض وضـبــط الـمــوظــف الـمــزور
ج ـ ــاء ب ـع ــد ت ــوج ـي ـه ــات مـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
الـشـيــخ د .بــاســل الـصـبــاح وبالتنسيق مع
وزارة الداخلية ،إذ أعطى تعليماته الفورية
لإليقاع وضبط الموظف المزور بعد ساعات

من وصــول معلومات لمكتبه تفيد بتورط
الموظف بتزوير طابع مــن فئة  10دنانير
بطريقة حرفية ليقوم أحــد أعــوانــه بتقديم
الطابع للمراجع الوافد.
وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة أن الـمــوظــف الـمــزور
ام ـت ـهــن ت ــزوي ــر الـ ـط ــواب ــع ف ــي ش ـهــر م ــارس
سنة  2017بعد إقرار قانون زيادة الرسوم،
إذ يـقــوم بتعديل الــرقــم الـمــوجــود بالطابع
ليستبدله مــن فئة ديـنــار واح ــد إلــى عشرة
دن ــانـ ـي ــر ،ومـ ــن ث ــم ي ـق ــوم ب ــإغ ــاق ال ـم ـكــائــن
ً
اإللكترونية فــي المستشفي ،مدعيا بأنها
ال تعمل حتى يضطر الــوافــد بأخذ الطابع
المزور منه.
وأش ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى أنـ ــه فـ ــور وص ــول
المعلومة إلى وزير الصحة أعطى تعليماته
الفورية ليتم التنسيق بين وزارة الصحة

ووزارة الداخلية عبر اإلدارة العامة لمكافحة
الـتــزويــر ،ليتم بعدها عمل كمين لإلطاحة
به عبر إرسال مصدر سري «مباحث» لشراء
ط ــاب ــع م ـ ــزور م ــن ال ـم ــوظ ــف الـ ـم ــزور بـنـقــود
ً
«مــرقـمــة» وقــد كــان ح ــذرا فــي أول يــوم ،لتتم
متابعته عــن كثب بعدها ويسقط بالجرم
المشهود ويتم تحويله لجهة االختصاص.
و ن ـ ـ ــا ش ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـم ــر ض ــى
والمراجعين وجميع الهيئات والمؤسسات
والـشــركــات واألف ــراد ممن يــراجـعــون مرافق
الـ ــوزارة عــدم ال ـتــردد فــي اإلب ــاغ عــن وجــود
طوابع مزورة والتعاون مع موظفي الصحة
واأل ج ـهــزة األمنية المختصة حتى تتمكن
مــن سرعة ضبط كــل مــن يريد العبث بأمن
اقتصادنا الوطني أو التطاول على المال
العام.

طهبوب :الكويت وفرت  8مقاعد لألوائل الفلسطينيين في الجامعة والتطبيقي
●

لجنة للتعاقد
ً
مع  50معلما
ً
فلسطينيا
والوزارة حريصة
على االرتقاء
بمستوى طلبتها
الغيص

فهد الرمضان

أكد وكيل وزارة التربية المساعد
لقطاع الشؤون اإلدارية فهد الغيص
حرص الوزارة على االرتقاء بمستوى
طـلـبـتـهــا وت ـح ـف ـيــزهــم ط ـ ــوال ال ـعــام
الدراسي لتكون الحصيلة النهائية
تـفــوقـهــم وتـمـيــزهــم وتـخــرجـهــم من
المرحلة الثانوية بنسب عليا تمكنهم
من دخول الجامعة والمعاهد العليا
بــالـتـخـصـصــات ال ـتــي يــرغ ـبــون في
دراستها.
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ـي ــص ف ــي تـصــريــح
للصحافيين خ ــال ح ـضــوره حفل
تكريم السفارة الفلسطينية ألوائــل
ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ال ـم ـت ـفــوق ـيــن من
الفلسطينيين :نفخر بحصول طالبنا
على مراكز متقدمة وتكريم الطلبة
اليوم هو استحقاق لهم السيما انه
حصاد جهد عام كامل.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة بـصــدد

ارســال لجان للتعاقد مع  50معلما
مــن فلسطين خــال الشهر المقبل،
مــوض ـح ــا أن ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام ح ــدد
حــاجـتــه بـ ـ  50معلما مــن فلسطين
في تخصص الرياضيات ،وبالتالي
ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية
للحصول عـلــى الـمــوافـقــات الــازمــة
للتعاقد مع هذا العدد من المعلمين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،اعـ ـل ــن س ـف ـيــر دول ــة
ف ـل ـس ـط ـيــن ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت د .رامـ ــي
طـ ـهـ ـب ــوب ت ــوفـ ـي ــر وزارة ال ـت ــرب ـي ــة
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي  8مـقــاعــد ألوائ ــل
ال ـجــال ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي جــامـعــة
ال ـكــويــت وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي حيث وفــرت في الجامعة
مقعدين ومعاهد التطبيقي  6مقاعد
مـبـيـنــا ان األولـ ــويـ ــة ف ــي االخ ـت ـيــار
ستكون للطلبة األعـلــى فــي النسبة
اضافة الى الحاجة للتخصص كما
ستتم مــراعــاة الـظــروف االجتماعية
للمتقدم.

ً
السفير طهبوب متوسطا الطلبة والطالبات الفائقين
وحول التعاقدات الخارجية للعام
الـمـقـبــل م ــع مـعـلـمـيــن فلسطينيين
اك ـ ـ ــد طـ ـهـ ـب ــوب ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ع ـلــى
هامش االحتفال ان لجنة التعاقدات
ال ـخــارج ـيــة س ـت ـغــادر ال ــى فلسطين
قريبا للتعاقد مع دفعة جديدة من

المعلمين الفلسطينيين فــي مــادة
الرياضيات لتبدأ عملها مطلع العام
الدراسي المقبل.
وب ــالـ ـع ــودة الـ ــى ال ـح ـف ــل ،قـ ــال ان
م ــراك ــز ال ـت ـف ــوق الـ ـت ــي ن ـف ـت ـخــر بـهــا
وحصل عليها طلبتنا اليوم تؤكد

ان «اسرائيل احتلت اوطاننا ،ولكنها
ل ــن تـسـتـطـيــع ان ت ـح ـتــل ع ـقــول ـنــا»،
وان السفارة الفلسطينية مستمرة
ف ـ ــي تـ ـك ــري ــم ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـشـ ــابـ ــات
الفلسطينيين مستقبال لتحفيزهم
على االستمرار في التفوق «فلسطين

أعلن المتحدث الرسمي باسم
الرابطة الكويتية للتعليم حسن
الزغيالن رسميا خوض الرابطة
النتخابات جمعية المعلمين
الكويتية والمزمع اقامتها في
مارس المقبل ،موضحا أنه
ستتم تزكية الدكتور سامي
الذايدي ضمن قائمة التغيير.
وقال الزغيالن انه منذ
االعالن الرسمي عن خوضنا
لالنتخابات المقبلة ونحن
نتعرض للمضايقات في فرعي
جمعية المعلمين بالجهراء
واالحمدي حيث اوقفت تجديد
االشتراكات والتسجيل الجديد
للمعلمين بالجمعية بحجة عدم
توفر أوراق االنتساب.

«إحياء التراث»1000ً :
وجبة إفطار يوميا

المحاكم اإلدارية ترفض  200دعوى
تطالب بعودة «الغشاشين»

«زيادة العاملين ...وتوصيل حقائب القادمين إلى منازلهم برسوم رمزية»
وأش ــار إلــى أنــه تــم طــرح خدمة
جديدة في مطار الكويت ،بالتعاون
م ـ ــع شـ ــركـ ــة «نـ ـ ـ ــاس ن ــاشـ ـي ــون ــال»
لخدمات الطيران لتوصيل حقائب
المسافرين القادمين إلى منازلهم
مقابل رسوم رمزية ،مبينا أن على
الراكب الراغب في الحصول على
هــذه الـخــدمــة طلبها مــن الكونتر
الـ ـم ــوج ــود ف ــي ص ــال ــة ال ـج ـم ــارك،
وتسجيل أرقام الحقائب وعددها
ليتم توصيلها إلى منزله.
وذكر أن الهدف من هذه الخدمة
هو التسهيل على الركاب القادمين
دون الحاجة إلــى انتظارهم عند
س ـيــور أج ـهــزة نـقــل األم ـت ـعــة ،مما
يـسـهــم فــي تخفيف االزدح ـ ــام في
صالة الجمارك.
وحول حركة الركاب المتوقعة
خ ـ ــال ع ـط ـل ــة عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ،ق ــال
الـفــوزان إنــه من المتوقع أن تبلغ

إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد شـ ـعـ ـي ــب ،أن
«ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ــام ـل ــت ب ـج ــدي ــة مــع
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي ت ــم ت ــداول ـه ــا
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،حــول قـيــام جمعية
ت ـع ــاون ـي ــة ب ــرم ــي الـ ـخـ ـض ــراوات
والفواكه في حاويات قمامة خلف
مقر الجمعية ،ثم اخذها من قبل
ب ـعــض ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـجـمـعـيــة
والشركة المتعاقد معها (األمن/
والنظافة)».
ولفت شعيب إلــى أن «الــوزارة
ق ــام ــت ب ــال ـت ـف ـت ـي ــش الـ ـمـ ـي ــدان ــي،
ال ــذي ق ــام بــه أع ـضــاء الضبطية
الـقـضــائـيــة ،وتـبـيــن أن الجمعية
غير ملتزمة بآلية الشراء المباشر
لـلـخـضــراوات وال ـفــواكــه الـمـقــررة
مــن قبل الـ ــوزارة ،وإنـهــا تشتري

ً
م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات وس ـ ـي ـ ـطـ ــة ،ف ـض ــا
ع ــن ات ـب ــاع ـه ــا س ـي ــاس ــة شــرائ ـيــة
غ ـي ــر س ـل ـي ـم ــة ،أدت إل ـ ــى وج ــود
تــوالــف فــي البضاعة ،حيث كان
ع ـل ــى ال ـج ـم ـع ـي ــة تـ ـح ــدي ــد حـجــم
ً
استهالكها اليومي تفاديا لوجود
تلك التوالف».
وذك ـ ــر أنـ ــه «تـ ــم ال ـت ـن ـب ـيــه على
الجمعية بإجراء تحقيق موسع
فــي الـمــوضــوع ،واخـطــار ال ــوزارة
بـنـتــائـجــه ،كـمــا تــم الـتــأكـيــد على
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ً
ال ـشــرائ ـيــة ت ـفــاديــا ل ـح ــدوث هــذه
ً
االختالالت مستبقال» ،مؤكدا أن
«الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع،
والتأكد من اإلجراءات المتبعة في
الجمعية ،ولن تتوانى في الحفاظ
على صحة المستهلكين عموما،
وأم ــوال المساهمين خصوصا،
التي هي أمانة في عنقها».

بحاجة الى العلم من الدرجة األولى».
وفــي كلمة لــه خــال الحفل شكر
السفير الفلسطيني الكويت وصاحب
الـسـمــو ام ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األحمد على كل ما يقومون به تجاه
فلسطين.

ذكر رئيس لجنة زكاة العديلية
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،مساعد السهالن،
أن اللجنة نفذت خالل مسيرة
عملها الخيرة ،التي ناهزت الـ
 36عاما ،كثيرا من اإلنجازات
والمشاريع الخيرية ،ومن
أبرزها لهذا العام مشروع
«إفطار الصائم» داخل الكويت،
حيث تقدم اللجنة أكثر من
 1000وجبة يوميا في  17موقعا
مختلفا في مناطق الكويت،
بحيث يصل إجمالي ما تقدمه
خالل الشهر الكريم الى نحو
 30ألف وجبة إفطار ،حيث
يتم تنفيذ هذا المشروع في
مسجد سعود الراشد في منطقة
العديلية ،إضافة إلى بعض
المساجد والمراكز الصحية
والجامعات وجمعية العديلية
التعاونية واألفرع التابعة لها.

بنك الطعام يستقبل
زكاة الفطر
أعلن البنك الكويتي للطعام بدء
استقبال زكاة الفطر على مدار
الـ  24ساعة من خالل الموقع
اإللكتروني للبنك ،أو عبر
الرسائل النصية القصيرة ،وذلك
حتى ليلة العيد ،حيث يحرص
البنك على توفير سبل الراحة
لجميع المتبرعين ،وذلك من
خالل أحدث الطرق المستخدمة
عالميا لتحصيل أموال العمل
الخيري التي تتضمن رسائل
نصية عبر الهواتف ،أو من
خالل الموقع اإللكتروني لبنك
الطعام ،أو من خالل زيارة
الموقع الرئيس للبنك في منطقة
العديلية ،حيث تتوافر ماكينة
خاصة الستقبال التبرعات
المالية.

طريق خدمي
بمشروع «عبدالناصر»
أعلن المدير العام للهيئة
العامة للطرق والنقل البري
المهندس أحمد الحصان عزم
الهيئة افتتاح جزء من الطريق
الخدمي الدائم بمشروع تطوير
شارع جمال عبدالناصر ،يبدأ
من دوار مستشفى الصباح
حتى دوار الجاحظ للمتجهين
إلى مدينة الكويت ،فجر
الجمعة القادم.
وقال الحصان في تصريح
صحافي :يعتبر هذا االفتتاح
الشكل النهائي لمشروع تطوير
شارع جمال عبدالناصر في
تلك المنطقة ،ويبلغ طول
الطريق المزمع افتتاحه ما
يقارب  700متر طولي ،ويأتي
هذا االفتتاح ضمن سلسلة
االفتتاحات المرحلية المتتالية
التي تمت وستتم وفقا
لخطة موضوعة لالفتتاحات
المرحلية في المشروع وذلك
بعد االنتهاء واستكمال األجزاء
الرئيسية من األعمال اإلنشائية
في جميع مراحل المشروع.
وأشار إلى افتتاح الهيئة
تحويلة مرورية باتجاه عكسي
للمتجهين إلى منطقة غرناطة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية،
إدارة هندسة المرور ووضع
العالمات المرورية واإلرشادية
باتجاه حركة السير مع تطبيق
أعلى معايير األمن والسالمة.
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آالف المتهجدين أحيوا ليلة  ٢٧بالمسجد الكبير والمراكز

العفاسي تفقد االستعدادات في مركز مسجد جابر العلي
محمد راشد

أحيا آالف المصلين في الكويت
ليلة السابع والعشرين من شهر
رمضان في المسجد الكبير
والمراكز الرمضانية المنتشرة في
جميع المحافظات ،إذ استنفرت
الكثير من وزارات ومؤسسات
الدولة الجهود الستقبال
المتهجدين الذين اكتظت بهم
هذه المساجد.

بقلوب خاشعة وأجواء روحانية
وإيمانية ،أحيا آالف المتهجدين ليلة
السابع والعشرين من شهر رمضان
المبارك في المسجد الكبير ،إذ توافد
الـمـصـلــون عـلــى المسجد فــي وقــت
مبكر من هذه الليلة المباركة ،إحياء
لليلة هي خير من ألــف شهر ،إذ أم
المصلين في الركعات األربع األولى
الشيخ فهد الكندري ،فيما أمهم في
الــرك ـعــات األخ ـ ــرى الـشـيــخ مـشــاري
العفاسي.
وقال رئيس مركز مفاهيم الغرب
ع ــن اإلسـ ـ ــام ف ــي الـمـسـجــد الكبير
محمد المتعب ،ان "عدد المصلين في
ليلة السابع والعشرين من رمضان
تـ ـ ــراوح ب ـيــن  19و 20ألـ ــف م ـصــل"،
مشيرا إلى ان "الجميع أدى الصالة
بكل راح ــة ويسر ودون أي مشاكل
تذكر ولله الحمد".
وأشــاد المتعب" ،بالجهود التي
ب ــذل ـت ـه ــا الـ ـجـ ـه ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
هــذه الليلة المباركة ،وهــي وزارات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،والـ ـصـ ـح ــة ،وال ـش ـب ــاب،
واإلع ــام ،واإلدارة العامة لإلطفاء،
والـحــرس الوطني ال ــذي ساهم في
ت ــوزي ــع الــوج ـبــات عـلــى المصلين،
باإلضافة إلى جمعية الهالل األحمر
الـكــويـتــي الـتــي وف ــرت  90متطوعا
لتقديم المساعدة والدعم للمصلين
والـمـنـظـمـيــن" ،داع ـي ــا ال ـلــه "الـعــزيــز
القدير ان يتقبل هذه األعمال ويبارك
في جهود كل من شارك أو ساهم في
حسن التنظيم وراحة المصلين".

جولة العفاسي
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ـع ــدل

العفاسي يؤم المصلين في المسجد الكبير (تصوير نوفل إبراهيم)
وزيــر األوقــاف والشؤون اإلسالمية
المستشار الدكتور فهد العفاسي
أن "إدارة مساجد محافظة األحمدي
ن ـج ـحــت ف ــي ت ـط ـب ـيــق فـ ـك ــرة إق ــام ــة
المراكز الرمضانية بشكل كبير".
وقـ ـ ـ ــال ال ـع ـف ــاس ــي فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي عقب جولة تفقدية لمركز
مـ ـسـ ـج ــد ض ــاحـ ـي ــة ج ـ ــاب ـ ــر ال ـع ـل ــي
ال ــرمـ ـض ــان ــي ان "إدارة األحـ ـم ــدي
استطاعت في وقــت قصير تحقيق
قـفــزات كبيرة نحو القمة والــريــادة
والتميز التي احتلتها منذ سنوات
حـتــى أصـبــح يـشــار إلـيـهــا بالبنان
نظير سرعة تفاعلها مع استراتيجية
وزارة األوق ــاف وتحقيقها لقيمها
ومبادئها".
بدوره ،أشاد مدير إدارة مساجد
األحمدي المشرف العام على المراكز

الفطر
زكاة
يستقبل
الزكاة
بيت
ً
ً
والتبرعات عبر  20مركزا إيراديا

الرمضانية الدكتور احمد العتيبي
"بــالـجــولــة الـتـفـقــديــة ال ـتــي ق ــام بها
الوزير العفاسي" ،مؤكدا ان "الزيارات
تـقــرب الـمـســافــات بين المسؤولين
ّ
وق ـ ـيـ ــادات ال ـ ـ ـ ــوزارة وت ـض ــع ح ـلــوال
سريعة ألي مالحظة يتم رصدها في
المراكز الرمضانية".

محافظة حولي
وف ــي مـســاجــد مـحــافـظــة حــولــي،
امـتــأت المراكز الرمضانية بــآالف
الـمـصـلـيــن ملتمسين لـيـلــة ال ـقــدر،
راج ـيــن ال ـلــه ان يغفر لـهــم فــي هــذه
الليالي المباركة.
من جهته ،أكد مدير ادارة مساجد
محافظة حــولــي د .خــالــد الحيص
أن "مـ ـس ــاج ــد ال ـم ـح ــاف ـظ ــة اكـتـظــت
بــالـمـصـلـيــن ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـي ـلــة على

وج ــه الـخـصــوص السـيـمــا الـمــراكــز
الرمضانية األربعة" ،مشيرا الى ان
"الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة
كــانــت ح ــاض ــرة ف ــي الـمـشـهــد بقوة
مقدمة خدماتها لضيوف الرحمن،
ما يؤكد ان الجميع يسعى إلى توفير
سبل الراحة للمصلين".
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـم ــراق ــب الـثـقــافــي
د .محمد المطيري ان "الفعاليات
الـثـقــافـيــة ف ــي ال ـمــراكــز الرمضانية
خرجت بشكل رائــع أثلجت صدور
المصلين الذين حرصوا على التوافد
الـمـبـكــر للمساجد لـحـجــز األمــاكــن
تفاديا لالزدحام".
من جانب آخــر ،قــام وكيل وزارة
الــداخـلـيــة الـمـســاعــد ل ـشــؤون األمــن
العام اللواء إبراهيم الطراح بجولة
ف ــي م ـس ـجــد ج ــاب ــر ال ـع ـل ــي ،اط ـمــأن

اع ـل ـن ــت ن ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـ ـل ـ ـم ـ ــوارد واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي ب ـيــت
ال ــزك ــاة كــوثــر الـمـسـلــم ان البيت
ي ـقــوم حــال ـيــا بــاسـتـقـبــال الــزكــاة
وال ـ ـ ـصـ ـ ــدقـ ـ ــات بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
استقبال زكاة الفطر العينية من
المتبرعين طــوال شهر رمضان
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـم ــراك ــز
اإلي ــرادي ــة الـمـنـتـشــرة فــي جميع
محافظات الـكــويــت والـتــي يبلغ
ً
عــددهــا  20م ــرك ــزا ،خ ــال الفترة
المسائية مــن  8.30حتى 11:00
مساء ابتداء من  25رمضان.
وق ــال ــت ال ـمـسـلــم ف ــي تـصــريــح
لها ان هذه المراكز هي عبدالله
الـســالــم ،والـخــالــديــة ،والـشــامـيــة،
وقــرطـبــة ،والفيحاء ،والعديلية،
وال ـ ـسـ ــرة ،والـ ــروضـ ــة ،وال ـش ـعــب،
وسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوى ،ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ،وبـ ـ ـي ـ ــان،
وص ـ ـ ـبـ ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ،وال ـ ـقـ ــريـ ــن،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،وفـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد،
والـ ـ ـفـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــل ،وال ـ ـع ـ ـم ـ ــري ـ ــة،
وال ـعــارض ـيــة ،وسـعــد الـعـبــدالـلــه،
وفرع االندلس ،ومخزن السالمية
ح ـيــث ي ـتــم تـخـصـيــص س ـي ــارات
مجهزة للنقل بكل مركز تجميع
لــزكــاة الفطر لنقلها مــن المراكز
إلى المخازن المعدة الستالمها،
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـع ـب ـئ ـت ـهــا وت ـغ ـل ـي ـف ـهــا
بــأف ـضــل األس ــال ـي ــب ال ـت ــي تتفق
م ــع م ـعــاي ـيــر الـ ـج ــودة الـعــالـمـيــة

كوثر المسلم

وبـمــا يـحــافــظ عليها مــن التلف
ب ـس ـب ــب س ـ ــوء الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،وذلـ ــك
بـهــدف تــوزيـعـهــا عـلــى الـعــائــات
الـمـسـتـحـقــة ل ـم ـس ــاع ــدات وزكـ ــاة
البيت.
وأضــافــت المسلم أن الـمــراكــز
االي ــرادي ــة الـتــابـعــة لـبـيــت الــزكــاة
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـش ــرة ب ـج ـم ـي ــع م ـنــاطــق
الـكــويــت بــالـقــرب مــن الجمعيات
التعاونية ســوف تقوم باستالم
زكـ ـ ــاة ال ـف ـط ــر ال ـن ـق ــدي ــة وت ـحــريــر
إيصال قبض للمتبرع ،وتوريد
ال ـم ـبــالــغ ال ـمــال ـيــة إل ــى حـســابــات
بـيــت ال ــزك ــاة حـســب ن ــوع الــزكــاة
أو ال ـت ـب ــرع وذلـ ـ ــك ل ـصــرف ـهــا فــي
أوجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة وحـ ـس ــب

مساجد العاصمة
وف ـ ــي إدارة م ـس ــاج ــد مـحــافـظــة
ال ـع ــاص ـم ــة ،ق ـ ــال مـ ـس ــؤول ال ـفــريــق
ال ــرمـ ـض ــان ــي ال ـم ـه ـن ــدس ع ـبــدال ـلــه
المسباح ،ان "اإلدارة استنفرت جميع
جهودها وطاقاتها ليكون المكان
ً
ً
مناسبا ومستوعبا آلالف المصلين
إحياء لهذه الليلة التي تعادل ألف
ش ـه ــر" ،مــوضـحــا ان "فـ ــرق ط ــوارئ
الصيانة تواجدت باستمرار سواء
للمركز الرمضاني أو لجميع مساجد
المحافظة ويتم تدارك أي مالحظة أو
شكوى في حينها".

العفاسي خالل زيارته مركز مسجد جابر العلي

أنشطة نسائية في «إعانة المرضى» «أمانة األوقاف» 55 :ألف دينار لـ «قراء رمضان»
استكماال لمسيرتها المباركة قدمت األمانة العامة لألوقاف
ً
دعما لمشروع قراء شهر رمضان ،الذي يعد أحد مشاريع وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية قدره  55ألف دينار.
ً
وقالت مديرة إدارة الصناديق الوقفية ندبا  ،لينة المطوع ان
ً
"هذا الدعم يأتي ترسيخا لمبدأ الشراكة المجتمعية بين األمانة
العامة لألوقاف وجميع مؤسسات المجتمع المدني الحكومية
واألهلية" ،مشيرة إلى ان "المشروع تحت رعاية وإشراف وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية (قطاع المساجد) ،ويتم فيه انتقاء
عدد من األئمة والخطباء المتميزين إلمامة المصلين في صالتي
التراويح والقيام في معظم مساجد الكويت باإلضافة إلى تقديم
العديد من األنشطة والدروس والمحاضرات التي لمسها رواد
الـمـســاجــد خ ــال شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،وأض ـفــت عـلـيـهــا جــوا
ً
ً
ايمانيا وروحانيا فريدا ".
وأكدت أن "االمانة العامة لألوقاف ال تألو جهدا في دعم كافة
المشاريع المتميزة التي تخدم المجتمع وتعكس دور الوقف في
ً
مجال التنمية المجتمعية تحقيقا ألهدافه ورسالته السامية".

ً
تصنيف المواد وإعادة تغليفها وتخزينها طبقا لمواصفات السالمة
رغبات المتبرعين والمحسنين،
ك ـم ــا ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـب ــرع أو تـسـلـيــم
مـسـتـحـقــات ال ــزك ــاة الـنـقــديــة من
خ ـ ــال بـ ـط ــاق ــات ال ـس ـح ــب اآللـ ــي
والفيزا والماستر كارد.
وتــابـعــت :انـنــا نـقــوم بتجهيز
االحتياجات الضرورية للعائالت
المستحقة مــن ال ـمــواد الغذائية
والمستلزمات الرئيسية التي تم
تسلمها وإع ـ ــادة تــوزيـعـهــا قبل
نهاية شهر رمضان المبارك وبما
يـتــوافــق مــع الـشــريـعــة ومـقــاصــد
الدين.
وش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـس ـ ـلـ ــم ج ـم ـي ــع
ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن الــذيــن
ح ــرص ــوا ع ـل ــى ت ـس ـل ـيــم زكــات ـهــم
إلى بيت الزكاة ،لتوصيلها إلى
ال ـع ــائ ــات ال ـف ـق ـيــرة والـمـتـعـفـفــة،
ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم ف ــي ال ـت ــأل ـي ــف بـيــن
القلوب ونشر المحبة بين أفراد
المجتمع ،كما توجهت بالتهنئة
لمقام صاحب السمو أمير البالد
وولــي عهده األمين وإلــى جميع
المواطنين والمقيمين بمناسبة
قرب حلول عيد الفطر المبارك.

خاللها على سير األمن في المركز،
إذ أشاد بحسن التنظيم شاكرا إدارة
مساجد حولي على االهتمام بجموع
المصلين.

لينة المطوع

األطفال المشاركون في أحد األنشطة

قالت مديرة ادارة النشاط النسائي التابعة لجمعية صندوق إعانة
المرضى خديجة عبدالصمد ،انه "انبثاقا من األهداف العامة للجمعية
والتي تتضمن مساعدة المرضى والتخفيف عنهم قدمت اللجنة العديد
من األنشطة المختلفة خالل النصف االول من العام الجاري ،بهدف
رعاية المرضى من النساء واألطفال والترويح عنهم وذلك عبر دور
قسمي أندية األطفال والعمل االجتماعي الفاعل في المجتمع".
وأضافت ان "القسم قام بتنظيم عدد من األنشطة والفعاليات ،منها
برنامج الغذاء الصحي لجميع أندية االطفال المرضى لتنمية الجانب
المعرفي لدى االطفال وأمهاتهم ،فضال عن القيام بـ  947عمال فنيا
ومحاضرات صحية في عدة مستشفيات" ،موضحة ان "إجمالي عدد
األطفال الذين زاروا األندية  5237طفال في حين بلغ عدد األطفال الذين
تمت زيارتهم خالل الفترة ذاتها  4آالف حالة وتم تنظيم أكثر من 22
مسابقة ترفيهية وتوزيع الهدايا على االطفال على إثرها".
وأوضحت أن "أبرز انشطة القسم المستدامة هي تقديم هدايا فرحة
العيدين ألطفال أندية األطفال وكذلك تنظيم المسابقات كمسابقة القرآن
الكريم والتي يتم على إثرها تكريم كافة االطفال المشاركين من عمر 5
سنوات حتى  13عاما ،اضافة الى تنظيم يوم مفتوح لألطفال المرضى
في المسابقات واألعياد للتلوين والرسم وممارسة األلعاب الترفيهية
والترويحية وخاصة لألطفال المقيمين في األجنحة".

«المنابر» تختتم مسابقة الخطيب للقرآن
أعلن أمين سر جمعية المنابر القرآنية د .عصام
الفليج "االنتهاء من فعاليات مسابقة المرحوم
ب ــإذن الـلــه الـعــم عـقــاب الخطيب فــي حـفــظ الـقــرآن
الكريم والسنة النبوية لفئة الصم ،وذلــك ضمن
مشروع مواهب القلوب للسنة الثانية على التوالي،
برعاية كريمة من ورثة المرحوم بإذن الله عقاب
محمد الخطيب ،وبالتعاون مع النادي الكويتي
الرياضي للصم".
وأوضح الفليج أن المشاركة في هذه المسابقة
كــانــت مـفـتــوحــة لـلــرجــال وال ـن ـســاء مــن فـئــة الصم
بنفس المادة العلمية المقررة ،بثالثة مستويات،
كما تم فتح مجال المشاركة لجميع المتسابقين
في مسابقة تفسير سورة الفاتحة ،مشيرا إلى ان
" 45متسابقا شاركوا في المسابقة على أن يكون

«الكويت إلى جانبكم» تواصل
توزيع المساعدات في سقطرى
واص ـل ــت حـمـلــة "ال ـكــويــت
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــم" مـ ـ ـش ـ ــروع
ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـسـ ـل ــة الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة م ــن
ج ــزي ــرة س ـق ـط ــرى ال ـي ـم ـن ـيــة
ل ـل ـح ــد مـ ــن مـ ـع ــان ــاة ال ـن ــاس
وتلبية احتياجاتهم للغذاء
بالتزامن مع األعاصير التي
ض ــرب ــت األرخـ ـبـ ـي ــل م ــؤخ ــرا
وذلك ضمن مشاريع كويتية
أخرى.
واع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة ف ــي
ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي امـ ــس ان ـهــا
وز عـ ــت  1500س ـلــة غــذا ئـيــة
ع ـلــى ال ـس ـكــان الـمـتـضــرريــن
بسبب إعصار ماكونو وهو
المشروع الثالث خــال أقل
مـ ــن أس ـ ـبـ ــوع فـ ــي الـ ـج ــزي ــرة
المنكوبة.
وذك ـ ـ ــرت ان ـ ــه ال ـ ــى جــانــب
مشاريع الغذاء سبق لحملة
"الكويت الى جانبكم" خالل
األسابيع القليلة الماضية
أن نـ ـف ــذت مـ ـش ــروع اإل ي ـ ــواء
الـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـسـ ـك ــان
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدوا مـ ـن ــازلـ ـه ــم
بسبب اإلعصار المصاحب
ل ـ ــأمـ ـ ـط ـ ــار وال ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات
وأعطتهم الفرش واألغطية
ومستلزمات اإليواء األخرى.
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد وكـيــل

م ـحــاف ـظــة س ـق ـط ــرى صــالــح
س ـعــد ب ـج ـهــود ال ـكــويــت فــي
هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي ي ـمــر
بها اليمن عموما وجزيرة
س ـق ـطــرى خ ـصــوصــا وال ـتــي
تضررت كثيرا جراء اعصار
مـ ـ ــاكـ ـ ــونـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ــذي ض ــربـ ـه ــا
مؤخرا.
و ب ـي ـن ــت ا ل ـح ـم ـلــة ان ه ــذا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ــأتـ ــي امـ ـ ـت ـ ــدادا
ل ـم ـش ــاري ــع ك ــوي ـت ـي ــة أخـ ــرى
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـ ـثـ ــاث
ال ـم ــاض ـي ــة ب ــال ـج ــزي ــرة عـلــى
مستويات الغذاء والصحة
واإل ي ـ ــواء كـمــا ك ــان للكويت
الـ ـ ـ ــدور األبـ ـ ـ ــرز فـ ــي م ـ ـ ــداواة
جـ ـ ـ ـ ــراح الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن م ـم ــن
فقدوا قواربهم إزاء أعاصير
تشاباال وميج.

الحفل الختامي وتوزيع الجوائز على المتسابقين
بعد عيد الـفـطــر ،إذ تــم تخصيص جــوائــز مالية
مجزية للمراكز العشرة األولى ،وتخصيص جوائز
تشجيعية للفائزين في مسابقة التفسير والسنة
النبوية".
وأكـ ــد أن "ال ـم ـســاب ـقــات ال ـقــرآن ـيــة ال ـتــي تقيمها
جمعية المنابر القرآنية تأتي من بــاب استشعار
المسؤولية في تعليم وتنشئة أبنائنا وبناتنا على
القرآن وقيمه ،خصوصا فئة الصم وغيرهم من ذوي
اإلعاقة ،وتفعيال لمشاريعنا القرآنية والتعليمية
الهادفة إلى تعزيز تعليم كتاب الله تعالى ودراسة
أصول الدين من خالل السنة النبوية بلغة اإلشارة
لـلـصــم ،وزرع الـثـقــة فــي نـفــوسـهــم وإشــراك ـهــم في
فعاليات هذا الشهر الفضيل.
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الدوسريً :على الجامعات الخاصة فتح أبوابها لـ «البدون»

ً
وجه سؤاال برلمانيا إلى وزير التربية حول ما تحصل عليه من دعم
طالب النائب ناصر الدوسري وزير التربية
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .حــامــد ال ـعــازمــي بتوجيه
الجامعات الخاصة نحو تنفيذ اقتراحه المتعلق
بمقاعد في كل كلية من كلياتها للمتفوقين من
الطلبة فئة المقيمين بصورة غير قانونية ،على
ان تكون دراستهم بالمجان ،وتخصيص مقاعد
في جميع كلياتها للمتفوقين من الطلبة البدون،
على ان تكون الدراسة بالمجان وال يدفعون اي
رس ــوم دراس ـيــة ،وأيـضــا تقديم بعثات داخلية
مجانية للكويتيين المتفوقين ولديهم الرغبة
فــي اسـتـكـمــال دراس ـت ـهــم الـعـلـيــا وكــذلــك تقديم
خدمات مجتمعية.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ــدوسـ ـ ــري فـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي:
تقدمت بعدة اسئلة الــى وزيــر التربية حــول ما
تحصل عليه الجامعات الخاصة من امتيازات،
وبــانـتـظــار رد الــوزيــر ،ال ــذي يجب ان يـكــون في
المدة الدستورية ،داعيا الجامعات الخاصة الى

الهرشاني يشكر األمير على
دعمه لألردن وإخراجه من أزمته
قـ ــدم رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
الـخــارجـيــة الـبــرلـمــانـيــة الـنــائــب
حمد الهرشاني خالص الشكر
ال ــى س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
صباح االحمد على ما قام به من
أجــل مساعدة المملكة االردنية
ودعمه لها للخروج من ازمتها.
وقــال الهرشاني في تصريح
ص ـح ــاف ــي ان ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
سباق كعادته دائما في مساعدة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة الـ ـص ــديـ ـق ــة
ب ــأس ــرع م ــا ي ـم ـك ــن ،وهـ ـ ــذا ي ــدل
ع ـل ــى ص ـ ــدق نـ ــوايـ ــاه وال ـت ــزام ــه
بــالــوعــود ،ولـيـســت غــريـبــة على
امير االنسانية مساعدته لدولة
ش ـق ـي ـق ــة والـ ـ ــوقـ ـ ــوف م ـع ـه ــا فــي
ازمتها.
وأك ــد الهرشاني ان مــا قدمه
سمو االمير في قمة مكة المكرمة
م ــن مـ ـس ــاع ــدات ل ـ ــأردن ب ـهــدف
تجاوز أزمته االقتصادية يعكس
ال ــدور الـمـحــوري ال ــذي يـقــوم به
سموه من دعم مختلف القضايا
التي تهم شعوب المنطقة.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـه ــرش ــان ــي ال ـ ــى ان
«حجم المساعدات التي قدمتها
الـ ـك ــوي ــت ي ــؤك ــد أه ـم ـي ــة ال ـ ــدور

حمد الهرشاني

االن ـســانــي ال ــذي يـقــوم بــه سمو
االمير من أجل تحقيق االستقرار
ً
في الدول الشقيقة ،وجاء انطالقا
من الروابط األخوية الوثيقة بين
ً
الـكــويــت واالردن ،واسـتـشـعــارا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــادئ والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم الـ ـع ــربـ ـي ــة
واإلســام ـيــة ،فـشـكــرا مــن القلب
لصاحب السمو».
كـمــا شـكــر ق ــادة دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي على سرعة
تجاوبهم مع ما يمر به االردن
الشقيق من اضطرابات.

عبدالكريم الكندري لصرف دعم
العمالة أسوة برواتب الموظفين
استنكر النائب د .عبدالكريم
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ع ـ ـ ــدم ص ـ ـ ــرف دعـ ــم
العمالة للموظفين الكويتيين
العاملين فــي القطاع الخاص
أس ـ ـ ـ ــوة بـ ـ ــرواتـ ـ ــب ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
بالقطاع العام قبل اجازة عيد
الفطر.
وطــالــب الـنــائــب د .الكندري
بصرف دعم العمالة خالل هذه
األيـ ـ ــام فــالـحـكـمــة م ــن ال ـصــرف
المبكر للرواتب بالقطاع العام
مساعدة الموظفين على أعباء
ً
العيد وهو ما يتحقق أيضا مع
موظفي القطاع الخاص.
وأكــد النائب د .الكندري أن
ال حجة للحكومة بعدم صرف
دع ـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــال ــة بـ ـشـ ـك ــل م ـب ـكــر
ً
خصوصا أنها أموال حكومية
ً
وتمثل دعما للموظفين ويجب

عبدالكريم الكندري

أن تطبق عليها نفس السياسة
التي تطبق على صرف رواتب
موظفي القطاع العام.

فيصل الكندري يضيف
المسعفين إلى األعمال الشاقة
قــدم الـنــائــب فيصل الكندري
اق ـتــراحــا بـقــانــون ب ـشــأن تعديل
بعض أحكام قانون التأمينات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــادر ب ــاألم ــر
االم ـ ـيـ ــري ب ــال ـق ــان ــون رق ـ ــم ()61
لسنة .1976
ون ـ ـ ـ ــص االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى ان
"يستبدل بنص الفقرة الثانية من
الـمــادة ( )15فقرة ( )8من قانون
التأمينات االجتماعية المشار
إليه النص اآلتي :مادة ( )17فقرة
( :)8يستحق المعاش التقاعدي
في الحاالت التالية :انتهاء خدمة
المؤمن عليه الذي يزاول أعماال
ض ــارة أو شــاقــة أو خ ـطــرة مثل
العسكريين فــي وزارت ــي الدفاع
وال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـح ــرس الــوطـنــي
واالطـ ـف ــاء إض ــاف ــة إل ــى مــوظـفــي
م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ــوط ـن ـي ــة
والشركات التابعة لها والعاملين
في الطوارئ الطبية من مسعفي
وزارة الـصـحــة مـتــى بلغت مــدة
اش ـتــراكــه ف ــي الـتــأمـيــن ف ــي هــذه
االعـ ـم ــال ع ـشــريــن س ـنــة وت ـحــدد
بــاقــي األعـمــال بـقــرار مــن الــوزيــر
بعد موافقة مجلس االدارة وأخذ
رأي المجلس الطبي العام.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة
االي ـض ــاح ـي ــة :ل ـم ــا كـ ــان مـسـمــى
ً
األعمال الشاقة أو الضارة مبهما
لـ ــدى ك ـث ـيــر م ــن وزارات ال ــدول ــة

فيصل الكندري

والـ ــوزراء بسبب اعتماد قانون
ال ـت ــأم ـي ـن ــات ع ـل ــى قـ ـ ــرار وزاري
يرفع من قبل الوزير المختص،
ف ـ ـ ـ ــإن ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـمـ ـي ــات
الــوظ ـي ـف ـيــة ف ــي وزارات ال ــدول ــة
ق ــد ظ ـل ـمــت ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ت ـطــرق
وزراء ألعمال بعض المسميات
ومـنـهــا الـعــامـلــون فــي ال ـطــوارئ
الطبية فــي وزارة الـصـحــة مثل
المسعفين وســائـقــي االسـعــاف
حـيــث ال تـقــل ه ــذه الــوظـيـفــة من
المخاطر واألع ـمــال الـشــاقــة عن
وظـ ــائـ ــف م ـن ـت ـس ـبــي ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع وال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ــوط ـن ــي
واالط ـف ــاء اضــافــة ال ــى العاملين
في شركات النفط.

ا لـقـيــام بمسؤولياتها تـجــاه المجتمع وتنفيذ
اقتراحي فهذا اقــل ما يمكن تقديمه لبلد تقدم
لها الكثير من الدعم.
وطلب الدوسري في سؤاله اجابته عن االتي:
كــم ع ــدد الـجــامـعــات الـخــاصــة فــي ال ـكــويــت؟ مع
تــوضـيــح مـســاحــة كــل جــامـعــة ومــوقـعـهــا وعــدد
الطلبة الدارسين بها ونسبة النجاح فيها ،وهل
الجامعات الخاصة تدفع أي رسوم للدولة؟ اذا
كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي باي رسوم
تدفعها الجامعة للدولة سواء ايجارات او غير
ذلك ،واذا كانت االجابة بال عن السؤال السابق
فما اسباب عدم تحصيل اي رســوم منها؟ وما
الخدمات التي تحصل عليها الدولة نظير ذلك؟
وطـلــب تــزويــده بـكــافــة الـمــزايــا الـتــي تحصل
عـلـيـهــا ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة م ــن ال ــدول ــة ،وهــل
الجامعات الخاصة تخصص مقاعد سنوية في
كلياتها للمتفوقين من الطلبة غير المحددين

الجنسية؟ اذا كانت االجابة بنعم فكم عددها؟
واذا كانت االجابة بال ،فلماذا لم تقم بذلك؟
وت ــاب ــع ال ـ ــدوس ـ ــري :ه ــل س ـب ــق ان خــاطـبـتــم
الـجــامـعــات ال ـخــاصــة بـتــوفـيــر مـقــاعــد لـلـبــدون؟
اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة
من كتاب المخاطبة ورد الجامعات ،واذا كانت
االج ــاب ــة بــا فـمــا اس ـبــاب ذل ــك؟ وم ــا اجــراءات ـكــم
لتوفير مـقــا عــد للطلبة ا ل ـبــدون فــي الجامعات
الخاصة؟
وقال :تقدمت باقتراح برغبة بالزام الجامعات
الخاصة في البالد بتخصيص مقاعد للطلبة
الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم العليا
على نفقتها الخاصة وبتخصيص مقاعد في
كل كلية من كلياتها للمتفوقين من الطلبة فئة
المقيمين بصورة غير قانونية ،على ان تكون
دراستهم بالمجان وال يدفعون اي رسوم فلماذا
ال تبادر «التعليم العالي» بتطبيق هذا االقتراح؟.

ناصر الدوسري
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برلمانيات

رئيس مجلس األمة باإلنابة
يستقبل الجبوري

وص ــل إل ــى ال ـبــاد عـصــر أم ــس رئـيــس مجلس ال ـنــواب الـعــراقــي
الــدكـتــور سليم الـجـبــوري والــوفــد الـمــرافــق لــه .وكــان فــي استقبال
الجبوري على أرض المطار رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى
الكندري.

محليات

6
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الجراح يبحث مع المحامي العام
ضوابط حل التكدس في «اإلبعاد»
الدعيج :ال استثناء من رفع اإلبعاد القضائي مهما كانت الجنسية

local@aljarida●com

ً
ً
«الحرس» يفرج عن الموقوفين النهام وكيال لـ«الداخلية» خلفا للدوسري
ً
انضباطيا بمناسبة «الفطر»

تقدم سمو رئيس الحرس الوطني ،الشيخ سالم العلي ،ونائبه
الشيخ مشعل األحمد ،بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده وإلى
منتسبي الحرس من قادة وضباط ،وضباط صف وأفراد ،بمناسبة
عيد الفطر السعيد ،سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت
واألمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات ،وأن يديم
على الكويت نعمتي األمن واألمان في ظل قيادتها الرشيدة.
وبهذه المناسبة ،أصدر وكيل الحرس ،الفريق الركن المهندس
ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي ،قـ ـ ــرارا ب ــاإلف ــراج ع ــن جـمـيــع مـنـتـسـبــي ال ـحــرس
الموقوفين انضباطيا ،بناء على تعليمات القيادة العليا للحرس،
اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم ،ليشاركوا أسرهم فرحة عيد
الفطر السعيد.

ضبط تشكيل عصابي يقوده
مصري ارتكب  12سرقة
ً
الجراح مستقبال الدعيج
اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـش ـيــخ خ ــال ــد ال ـ ـجـ ــراح ،ص ـب ــاح أم ــس،
المحامي الـعــام رئـيــس اللجنة المختصة بــإجــراء
دراس ـ ـ ـ ــة ش ــامـ ـل ــة بـ ـك ــل ح ـ ـ ــاالت م ـن ـت ـظ ــري اإلبـ ـع ــاد
الموقوفين بإدارة اإلبعاد ،المستشار محمد الدعيج.
في بداية اللقاء ،رحب الجراح بالمحامي العام،
مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة
الداخلية والنيابة العامة لتحقيق األهداف المرجوة،
مستعرضا مع المستشار الدعيج الضوابط الجديدة
لمعالجة التكدس في سجن اإلبعاد والتخفيف من

آثارها ،ومبينا أهمية التعاون بين وزارة الداخلية
والنيابة العامة وبين البعثات الدبلوماسية المعنية
إليجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.
مــن جــانـبــه ،شــدد الــدعـيــج على أنــه ال يــوجــد أي
اسـتـثـنــاء م ــن رف ــع اإلب ـع ــاد الـقـضــائــي مـهـمــا كــانــت
ً
ال ـج ـن ـس ـيــة إال وفـ ـق ــا لـلـنـظــم والـ ـل ــوائ ــح وال ـق ــواع ــد
القانونية ا لـمـقــررة ،مبينا أهمية تطبيق القانون
بشكل كامل ومن دون انتقائية.

تمكن قطاع األمــن الجنائي
(اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـم ـبــا حــث
الـجـنــائـيــة) م ــن ضـبــط تشكيل
ع ـصــابــي ث ــاث ــي ،ي ـضــم وافـ ــدا
م ـص ــري ــا وم ــواطـ ـنـ ـي ــن اث ـن ـي ــن،
قاموا بارتكاب  12جناية سرقة
للمطاعم والمحالت والمقاهي
خالل العام الحالي.
وأوضـ ـح ــت اإلدارة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة أن إدارة
مـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ق ــام ــت
م ــن خـ ــال ال ــرص ــد لـلـعـمـلـيــات

ال ـم ــوج ـه ــة ل ـب ـعــض ال ـم ـصــالــح
التجارية ،التي تمثلت في سرقة
المقاهي والـمـحــات ،بتشكيل
فــريــق عـمــل لـلـبـحــث والـتـحــري
وج ـمــع ال ـم ـع ـلــومــات ،وأشـ ــارت
ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـ ـ ـ ــواردة ال ـ ــى أن
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ه ــم وافـ ـ ــد م ـصــري
مــن مــوالـيــد  ،2000ومــواطـنــان
أح ــدهـ ـم ــا مـ ــن م ــوالـ ـي ــد ،1997
.2001
والثاني من مواليد
ُ
ُ
وضبط اثنان منهم وأحيال
إلى جهة االختصاص.

ملفات كثيرة بانتظاره على رأسها الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة
●

محمد الشرهان

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء أمس األول ،وبناء على
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،على
ً
ً
تعيين الفريق عصام النهام وكيال لوزارة الداخلية خلفا للفريق محمود
الدوسري ،الذي تنتهي مدته القانونية مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل.
يذكر أن الفريق عصام النهام كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون أم ــن ال ــدول ــة ،وس ــوف يـبــاشــر أع ـمــالــه كــوكـيــل ل ــوزارة
الداخلية عقب إجــازة عيد الفطر مباشرة ،وتنتظر الفريق النهام ملفات
مهمة بالوزارة على رأسها إعــداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة ،بعد أن
ً
ظل الهيكل معلقا لما يزيد على  4سنوات ،كما شهد الهيكل التنظيمي
للوزارة أماكن شاغرة كثيرة بسبب تقاعد عدد كبير من القيادات األمنية
الكبرى والوسطى خالل الفترة الماضية بسبب المزايا المالية التي منحت
للقيادات األمنية.

عصام النهام

اجتماع «الداخلية» و«التأمين» يناقش
أمر الصلح في الحوادث البسيطة
عقد نائب المدير العام لإلدارة العامة للتحقيقات
لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش اجتماعا صباح
أمــس في مقر اإلدارة ،بحضور وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون األمن العام باإلنابة اللواء إبراهيم
الطراح ،واألمين العام التحاد شركات التأمين عادل
الرميح ،وممثلي شركات التأمين ،لمناقشة أمر الصلح
في الحوادث المرورية البسيطة.
وتم خالل االجتماع مناقشة وشرح آلية تفعيل أمر
الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر
والمطبقة حاليا فــي محافظة ا لـعــا صـمــة ،وتوضيح
اإلج ـ ــراءات الـمـتـبـعــة ،وال ــذي ك ــان لــه أث ــر إيـجــابــي في

تخفيف العبء والجهد وتقليل الوقت على المراجعين،
وتــم خــال االجـتـمــاع ال ــرد على أسئلة واسـتـفـســارات
ممثلي شركات التأمين.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الــرمـيــح ،وممثلو الـشــركــات ،عن
شكرهم لوزارة الداخلية على جهودها في تطبيق أمر
الصلح ،مؤكدين تواصلهم وتعاونهم مع الوزارة في
هذا المجال ،من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
وتوجه الـلــواء الـطــراح بالشكر إلــى اتحاد شركات
التأمين ،مثمنا التعاون بين وزارة الداخلية واالتحاد
بما يحقق مصلحة الجميع.
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السفير األلماني :المبارك يزور بالدنا  26الجاري

ً
«استقبال  250طلب تأشيرة يوميا خالل رمضان ونتوقع الوصول إلى  600بعد العيد»
يوسف العبدالله

أعلن السفير األلماني أن سمو
سيزور بالده يوم
رئيس الوزراء ً
 26الجاري ،واصفا العالقات
بين ًالبلدين بالقوية والمتطورة،
مشيرا إلى أن الجامعة األلمانية
في الكويت سيتم افتتاحها
خالل سبتمبر أو أكتوبر
المقبلين.

ك ـشــف ال ـس ـف ـيــر االل ـم ــان ــي لــدى
البالد كارلفريد بيرغنر عن زيارة
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك لبالده في  26يونيو
ال ـجــاري اللـقــاء كلمة االفـتـتــاح في
المؤتمر االقـتـصــادي الــذي تقيمه
ً
غــرفــة الـتـجــارة االلـمــانـيــة ،واصـفــا
ال ـع ــاق ــات ال ـكــوي ـت ـيــة  -االل ـمــان ـيــة
بالقوية والمتطورة.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـي ــرغـ ـن ــر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي على هامش مأدبة االفطار
الـتــي اقــامـهــا عـلــى ش ــرف ع ــدد من
مـمـثـلــي الـصـحــف الـمـحـلـيــة مـســاء
امس االول ،ان البلدين الصديقين
بينهما تقارب كبير على المستوى
ال ـس ـيــاســي وت ـطــابــق ف ــي وج ـهــات
الـنـظــر ح ــول ال ـعــديــد مــن الملفات
على الساحتين االقليمية والدولية،
ً
م ــؤك ــدا ان بـ ــاده تــدعــم الــوســاطــة

جانب من مأدبة اإلفطار ويبدو السفير األلماني
الـكــويـتـيــة ف ــي االزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة،
ً
م ـش ـي ــرا ال ــى ان ان ـت ـخ ــاب ألـمــانـيــا
االتحادية لعضوية مجلس االمن
فــرصــة ســانـحــة لـتـعــزيــز الـتـعــاون
بين البلدين.

الحصول على التأشيرة بين  3و 5أيام
دعــت الـسـفــارة األلمانية الراغبين فــي السفر
ألل ـم ــان ـي ــا ،ال ـ ــى ب ـ ــدء ت ـق ــدي ــم ط ـل ـب ــات ال ـتــأش ـيــرة
بصورة مبكرة وليس قبل بضعة أيام من موعد
السفر لتجنب المتاعب ،مبينة ان الحصول على
الموعد عبر مكتب القبس خــال مــدة تصل الى
يــوم أو يومين ،بينما فــي الصيف بعد أسبوع
أو أكثر بسبب الطلب الزائد ،مفيدة ان الحصول
ع ـلــى ال ـتــأش ـيــرة ي ـصــل م ــا ب ـيــن  3و 5أيـ ــام عمل

للمواطن الكويتي ،وتصل المدة الى  12يوم عمل
للجنسيات األخرى.
وع ـ ــن ت ـك ـل ـف ـت ـهــا ،ق ــال ــت :ت ـب ـلــغ ت ـك ـل ـفــة رس ــوم
الحصول على التأشيرة بغض النظر عــن مدة
الصالحية للبالغين  22دينارا ،بينما تبلغ رسوم
التأشيرة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم بين  6و12
سنة  13دينارا ،بينما تكون رسوم األطفال دون
سن السنوات الست مجانية.

وحول التأشيرات االلمانية ،قال
بيرغنر ان عدد طلبات المواطنين
الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ال ـتــأش ـيــرة االل ـمــان ـيــة ع ـبــر الـقـســم
القنصلي في السفارة هذا الصيف
ً
بلغ  250طلبا يوميا خــال شهر
ً
رمضان ،متوقعا ان يصل العدد الى
 600طلب بعد انتهاء عيد الفطر،
ً
م ـش ـيــرا ال ــى ان ال ـق ـســم الـقـنـصـلــي
اصـ ــدر اك ـثــر م ــن  60ال ــف تــأشـيــرة
العام الماضي.
وعـ ـ ــن الـ ـت ــأشـ ـي ــرات ال ـط ــاب ـي ــة،
ق ـ ــال ان عـ ـ ــددا ق ـل ـيــا م ــن ال ـط ــاب
الكويتيين يــدرســون فــي المانيا،
ً
مبينا ان ذلك سيكون المحور الذي
ً
سيعمل عليه العام المقبل ،معلنا
فــي الــوقــت ذات ــه ان مــراســم وضــع
ح ـجــر األسـ ـ ــاس ل ـجــام ـعــة مــانـشــن
االلمانية في الكويت سيكون في

سبتمبر او اكتوبر المقبلين .وحول
تقييمه الداء مجلس اال م ــن تجاه
قضايا المنطقة ومستقبل التعاون
االلـ ـم ــان ــي ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي مـجـلــس
االم ــن ،اوض ــح ان الـمــانـيــا مــازالــت
فــي مــرحـلــة مـبـكــرة حـيــث انتخبت
مؤخرا وتحديدا الجمعة الماضي
ونسعى ان تكون عضويتنا فعالة
لخدمة القضايا العالمية ،من خالل
ترسيخ الـتـعــاون وتوسيع العمل
ً
الثنائي ،مفيدا بقوله "نسعى ان
ي ـك ــون ل ـم ـج ـلــس االم ـ ــن دور قــوي
في حسم قضايا المنطقة وانهاء
النزاعات الحالية لتخفيف المعاناة
االنسانية".
وحول موعد االفتتاح الرسمي
للسفارة االلمانية في الكويت ،قال
ً
ان التنسيق مــازال قائما لتحديد
الموعد المناسب لذلك.

ً
 742مليون غالون مياه يوميا الزيادة في اإلنتاح عام 2030
●

سيد القصاص

تتجه وزارة الكهرباء والماء إلى انشاء
 8محطات تقطير مياه ضمن خطتها حتى
عام  5 :2030مشاريع تنفذها الــوزارة ،و3
مشاريع تنفذها الهيئة العامة للشراكة
بين القطاعين العام والخاص وذلك لزيادة
االنتاجية من المياه بمقدار  742مليون
غالون امبراطوري يوميا.
وأوضحت الخطة ان الـ  5مشاريع التي
من المقرر ان تنفذها وزارة الكهرباء والماء
هي محطة النويصيب بطاقة انتاجية 75
مليون غالون امبراطوري يوميا وحددت

الوزارة عام  2019تاريخا مستهدفا للطرح
وعــام  2025تاريخا مستهدفا للتشغيل،
ومحطة الدوحة الجديدة "المرحلة الثانية"
النـ ـت ــاج  60م ـل ـي ــون غ ــال ــون امـ ـب ــراط ــوري
وجــار توفير ميزانية للمشروع الــذي من
الـمـسـتـهــدف دخ ــول ــه ال ـخــدمــة ع ــام ،2021
بــاالضــافــة ال ــى محطة الــدوحــة الـجــديــدة،
المرحلة االولــى النتاج  60مليون غالون
امبراطوري خالل العام الجاري .2018
وأشارت الخطة إلى ان من بين مشاريع
محطات انتاج المياه التي تنفذها الوزارة
مشروع تحديث محطة الــدوحــة الشرقية
الن ـت ــاج  100مـلـيــون غ ــال ــون ام ـبــراطــوري

ي ــوم ـي ــا والـ ـت ــي م ــن ال ـم ـق ــرر ط ــرح ـه ــا ع ــام
 2022وتشغيلها عام  ،2027كذلك مشروع
تحديث محطة الشعيبة الجنوبية النتاج
 50مليون غالون يوميا والتي من المتوقع
طرحها خــال عــام  2021ودخــول الخدمة
عام .2025
وح ــددت الـخـطــة  3مـشــاريــع ستنفذها
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن
ال ـ ـخـ ــاص والـ ـ ـع ـ ــام وهـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــزور
ال ـش ـمــال ـيــة" ،ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة"
الن ـت ــاج  165مـلـيــون غ ــال ــون ام ـبــراطــوري
يوميا في عام  2023ومن المقرر طرحها
طبقا لما هو مستهدف من قبل الهيئة في

يناير  ،2020باالضافة الى محطة الخيران،
المرحلة االولى النتاج  125مليون غالون
امبراطوري يوميا ومن المتوقع طرحها
ف ــي يـنــايــر  2021ودخـ ــول ال ـخــدمــة 2024
ك ــذل ــك م ـش ــروع مـحـطــة ال ـ ــزور الـشـمــالـيــة،
المرحلة االولى النتاج  107ماليين غالون
ام ـب ــراط ــوري وال ـت ــي دخ ـلــت ال ـخــدمــة عــام
.2016
يــذكــر ان االجـمــالــي الـحــالــي مــن المياه
وال ـ ــذي تـنـتـجــه م ـح ـطــات ان ـت ــاج وتـقـطـيــر
المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء يبلغ
 628مليون غالون امبراطوري يوميا.

7

محليات

الخالد يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيريا
تـسـلــم نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس نسخة
من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية
ليبيريا الصديقة لدى الكويت جيف جونيير
دووانا.
وأعرب الخالد خالل اللقاء الذي تم في مكتبه
بـ ــوزارة الـخــارجـيــة عــن أطـيــب تمنياته للسفير
الجديد بــأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في
م ـهــام عـمـلــه ل ــدى الـكــويــت ولـلـعــاقــات الثنائية

التي تربط البلدين الصديقين بالمزيد من النمو
واالزدهار.
وحضر اللقاء نائب وزيــر الخارجية السفير
خالد الجارالله ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
السفير الشيخ الــدكـتــور أحـمــد نــاصــر المحمد،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير
ضاري العجران ،وعدد من المسؤولين في وزارة
الخارجية.
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زوايا ورؤى

بوت

محطات في تاريخ اإلصالح
االنتخابي
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

تنشط اليوم األقالم مطالبة باإلصالح اإلداري والسياسي،
فهل سيتم عبر بوابة تغيير الدوائر االنتخابية؟ وإن كان
تغيير الدوائر قد صاحب زيادة حجم الهيئة الناخبة أي دخول
المرأة معترك البرلمان ،فهل سيصاحب التغيير القادم
دخول فئة شبابية كبيرة وذلك عبر خفض سن الناخب؟
لكل مرحلة من محطاتنا التاريخية مالمح ساهمت في تشكيل
هويتنا وهوية بالدنا سياسيا ،ولكل منا أسلوب في رسم المشاهد
والمحطات السياسية ،فاتسمت فترة الستينيات ،أي زمــن األمير
الراحل الشيخ عبدالله السالم ،بعدة مالمح وإنجازات منها إجراء
ً
االنتخابات العامة للمجلس التأسيسي في زمن قياسي نظرا الحتالل
البنية التشريعية سلم األولويات ،صاحبها تشكيل اللجنة األساسية
لكتابة الدستور وتقسيم المناطق االنتخابية إلى عشر ،وفقا للقانون
 28لسنة  ،1961فاحتوت الدوائر المناطق المأهولة والمنظمة كشرق
وقبلة والشويخ والشامية وكيفان والقادسية والدسمة وحولي
والسالمية واألحمدي.
استمرت االنتخابات األربعة التي تلتها بنظام الدوائر العشر،
بعدها وخالل السبعينيات والثمانينيات شهدت الساحة السياسية
مراحل من المد والجزر في الساحة االنتخابية ،كان نتيجتها حل
البرلمان وتغيير الدوائر االنتخابية ،فحلت الخمس والعشرون دائرة
مكان العشر في عام .1981
وصاحب فترة التسعينيات هبوب رياح التغيير على منطقتنا
الخليجية ،فاقترن اإلصالح االنتخابي بتمكين المرأة من الترشح
واالنـتـخــاب ،فابتدأت سلطنة عمان بتعيين النساء في المجالس
االستشارية ،تبعتها قطر في إجراء االنتخابات البلدية ،ثم البحرين
في اإلصالح التشريعي الشامل وإطالق العنان للجمعيات السياسية
وتعيين سفيرات في الخارج.
أما الكويت فقد عاشت عرسا انتخابيا وديمقراطيا ،وذلك عبر
تثبيت مرسوم المرأة عام  ،1999دخل بعدها المشهد السياسي في
ً
نفق طويل ،وانتهى باأللفية الثانية ،فأصبح عدد الدوائر خمسا،
وحصلت المرأة على حقوقها السياسية.
وفي الوقت ذاته أفرزت الساحة االنتخابية استقطابا شديدا أخذ
الصفة الطائفية تارة والعشائرية تارة أخرى ،وأعادت بنا األنظار
تجاه اإلصــاح االنتخابي ،فأقر قــانــون الـصــوت الــواحــد ،وخرجت
أسماء من المشهد االنتخابي بحجة المقاطعة وعادت بنهج جديد،
لتندمج في الواقع السياسي الذي حمل بصمات السلطة التنفيذية
في أغلب القضايا المتداولة .واليوم تنشط األقالم مطالبة باإلصالح
اإلداري والسياسي ،فهل سيتم عبر بوابة تغيير الدوائر االنتخابية؟
وإن كان تغيير الدوائر قد صاحب زيــادة حجم الهيئة الناخبة أي
دخول المرأة معترك البرلمان ،فهل سيصاحب التغيير القادم دخول
فئة شبابية كبيرة وذلك عبر خفض سن الناخب؟ سننتظر ونرى.

ةديرجلا

•
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أون جونز*

opinion@aljarida●com

بيزا

الهجوم خير وسيلة للدفاع

ّ
تحول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي إلى نعمة لليسار المتطرف
ت ـت ـعــرض الـ ـث ــورة ل ـل ـخ ـيــانــة! هـ ــذه صـيـحــة
الـمـطــالـبـيــن ب ـشــدة بــال ـخــروج الـبــريـطــانــي من
االتحاد األوروبي في حزب المحافظين :يتعرض
مـشــروعـهــم الجليل لـهـجــوم ال أخــاقــي مضاد
ّ
ل ـل ـثــورة ،وي ـشــكــل ع ــدم اسـتـقــالــة وزيـ ــر ش ــؤون
الـخــروج من االتـحــاد األوروب ــي ديفيد ديفيس
ً
(بعدما حصل على مساندة محدودة زمنيا لن
ً
يرضى بها االتحاد األوروبي مطلقا وال حدود
ً
زمنية لها فـعــا) وكــامــه ضــد رئيسة ال ــوزراء
لــ"تــراجـعـهــا فــي مـســألــة خ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتـحــاد األوروب ــي" الفصل األخـيــر مــن ملحمة
ال ـخ ـي ــان ــة ال ـع ـظ ـم ــى ،وت ــأج ـج ــت ح ــال ــة ال ــرع ــب
المتفاقمة ه ــذه ،عـنــدمــا تبين أن Daily Mail
ستخضع لتحرير يميني مؤيد للبقاء ال يمين
ً
مناصر للخروج ،أضف إلى ذلك أيضا تسريب
يثن على ترامب ويعرب
بوريس جونسون :لم ِ
ع ــن رغـبـتــه ف ــي تـبـنــي مـقــاربـتــه إل ــى الـسـيــاســة
ً
فحسب ،بل انتقد أيضا وزارة الخزانة بصفتها
"قلب الحركة المؤيدة للبقاء".
ارتدى المحافظون المؤيدون للخروج حلة
الثورة ،مصورين أنفسهم "يعاقبة" متمردين،
ولكن كما ذكر دومينيك غريف ،محافظ مؤيد

ً
لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي ،متأسفا
السنة الـمــاضـيــة" ،نـحــن أطلقنا ال ـثــورة ،ولكن
تـكـمــن مـشـكـلــة الـ ـث ــورات ف ــي أن ــك ال تستطيع
ً
يقينا َ
إالم ستؤول" .خصومهم "أعداء
المعرفة
ّ
الشعب" ،و"مخربون" ،و"خــونــة" ،كذلك يدعون
أن المؤسسة الحاكمة تسعى إلى تعطيل إرادة
ال ـش ـعــب ،ول ـكــن لـلـتــوضـيــح أعـتـقــد أن ك ــل هــذه
سخافات ،يتألف اليمين المحافظ من مجموعة
من الرجعيين ال الثوريين ترغب في منح النخبة
االقتصادية المزيد من الثروة والسلطة من خالل
االقتطاعات الضريبية والحد من التنظيمات،
ولكن بتشريعهم خطاب الثورة ،يساعد هؤالء
اليسار أكثر مما يدركون.
كيف يمكن للمحافظين االدعاء أنهم حصن
االس ـت ـقــرار وال ـن ـظــام فــي وج ــه الـخـطــر ال ـثــوري
الــذي يمثله اليسار؟ لطالما كــان هــذا موقفهم
ّ
التميز
التقليدي ،فقد حاكوا خرافة وطنية عن
البريطاني استمدوا جذورها من فلسفة إدموند
بورك في القرن الثامن عشر ،تلك الفلسفة التي
اعتبرت أن بريطانيا رفضت التغيير الجذري
وت ـب ـنــت ال ـتــدرج ـيــة ال ـم ـع ـتــدلــة ،ب ـخــاف أول ـئــك
ال ـم ـت ـهــوريــن ف ــي ال ـج ـهــة الـمـقــابـلــة م ــن ال ـق ـنــاة.

د .عبد المالك خلف التميمي

ص ـح ـيــح أن هـ ــذه ال ـخ ــراف ــة ت ـجــاه ـلــت تـقـلـبــات
ً
تــاري ـخ ـنــا وص ــراع ــات ــه ،إال أن ـهــا خــدمــت هــدفــا
ً
محددا :تصوير اليسار كما لو أنه غير بريطاني
أو كيان غريب عن الشخصية الوطنية ،ولكن
ً
َ
جانبي األ طـلـســي ،تبنى اليمين أسلوبا
على
ً
ً
ثــوريــا ،مــؤديــا دور المتمرد فــي وجــه النخبة
َ
حزب العمال متشددون
األنانية الفاسدة .يقود
حقيقيون يــريــدون إنـهــاء التجربة الليبرالية
الجديدة ،التي بدأت قبل أربعين سنة ،وتبديل
ً
المجتمع البريطاني ،فتقليديا كان المحافظون
سيصورون ذلك مشروعا خطرا لن يقود إال إلى
الفوضى ،وال شك أنهم سيقومون بذلك اليوم ،إال
أن خطوتهم هذه لن تتمتع بالقوة ذاتها ،أليس
ً
كــذلــك؟ أمــا زال هــذا الخيار متاحا أمامهم؟ لم
يضف المحافظون المؤيدون لخروج بريطانيا
ِ
شرعية على الخطاب الثوري فحسب ،بل جعلوه
ً
ً
إلــزام ـيــا تـقــريـبــا فــي الـسـيــاســات الـبــريـطــانـيــة،
ً
وبفضلهم ما عاد اليسار يبدو خطيرا ،ونتيجة
لذلك صــارت الـثــورة االشتراكية الديمقراطية
ً
السلمية أكـثــر احـتـمــاال ،وأعتقد أنـنــا يجب أن
نكون ممتنين لذلك.
* «الغارديان»

باربرا أونموسيج ومايكل كيلنر*

أيان بوروما*

استجابة رحيمة بالمناخ لتصرفات ترامب وسياسة الحماية
مع االستجابة المدروسة التقدمية
لسياسة الحماية الضيقة األفق التي
ينتهجها ترامب ،يستطيع االتحاد
األوروبي أن يعمل على ترسيخ دوره
كرائد طليعي في السعي إلى إقامة
نظام تجاري أكثر عدالة واستدامة،
وفي القيام بذلك لن يساعد االتحاد
األوروبي في حماية البيئة التي نعتمد
عليها جميعا فحسب ،بل يعزز أيضا من
نفوذه الدولي.
بينما يترجم الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه "أمـ ـي ــرك ــا أوال" إل ــى
ت ـع ــري ـف ــات ج ـمــرك ـيــة ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ،وم ــع
اسـتـعــداد االت ـحــاد األوروبـ ــي لتبني تدابير
م ـ ـضـ ــادة ت ــدف ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي نـحــو
مواجهة تجارية ،يلقى التحدي الحقيقي الذي
يواجه اقتصاد الواليات المتحدة واالتحاد
َ
األوروبي -بل اقتصاد العالم بأسره -التجاهل.
يتلخص هذا التحدي في تشكيل االقتصاد
العالمي ،بما فــي ذلــك الـتـجــارة ،على النحو
الذي يجعله يحترم أخيرا الحدود الطبيعية
لكوكب األرض.
الــواقــع أن أجـنــدة تــرامــب الـتـجــاريــة تضع
التقدميين فــي مــوقــف ال يخلو مــن مفارقة،
فعلى مدى سنوات عديدة ،كانوا يشجبون
النظام التجاري الحالي على أنه غير عادل
وم ــدم ــر بـيـئـيــا ،ول ـكــن ف ــي مــواج ـهــة سياسة
الحماية القومية التي يفرضها تــرامــب ،مع
تــردد أصــداء األخطاء المهلكة التي ارتكبت
في ثالثينيات القرن العشرين ،يشعر بعض
ال ـنــاس بــأنـهــم مـلــزمــون بــالــدفــاع عــن النظام
الحالي.
اآلن يــرى الـمــدافـعــون عــن الــوضــع الــراهــن
مــن الـنـيــولـيـبــرالـيـيــن فــرصــة سـيــاسـيــة ،فمن
خ ــال وض ــع الـتـقــدمـيـيــن ف ــي ال ـف ـئــة نفسها
م ــع ت ــرام ــب بــوصـفـهــم م ــن "أنـ ـص ــار سـيــاســة
الحماية" ،يشجبون االحتجاجات المبررة
الواسعة النطاق من ِق َبل منظمات المجتمع
ا لـمــد نــي ضــد الصفقات اإلقليمية الضخمة
مثل االتفاقية التجارية الشاملة لالقتصاد
وال ـت ـج ــارة ب ـيــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي وك ـن ــدا،
واتـفــاقـيــة شــراكــة االسـتـثـمــار والـتـجــارة عبر
األطلسي بين االتـحــاد األوروب ــي والــواليــات
المتحدة.
لكي تنجح السياسة التقدمية يتعين على
أنـصــارهــا أن ي ـت ـجــاوزوا الــدفــاع عــن النظام
التجاري القائم ضد ترامب ،فهم يحتاجون
إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف ه ـج ــوم ــي ،وه ـ ــذا يعني
الـضـغــط م ــن أج ــل تـنـفـيــذ اإلص ــاح ــات الـتــي
تـهــدف إل ــى خـلــق نـظــام ت ـجــاري دول ــي عــادل
ومنصف وقائم على القواعد ،وإال فإن القومية
االقتصادية على طريقة ترامب ستظل تخلف
ص ــدى ل ــدى شــريـحــة كـبـيــرة مــن الـسـكــان في
الواليات المتحدة وأماكن أخرى.
ب ــادئ ذي ب ــدء ،فــي ظــل مـنــاقـشــة االتـحــاد

هـنــاك أن ــاس يـعــانــون أزم ــة علمية وثقافية ،غير أســويــاء في
ال ـح ـيــاة ،يـغـضـبــون ويـ ـث ــورون ألت ـفــه األسـ ـب ــاب ،ع ــدوان ـي ــون في
ً
عــاقــات ـهــم وس ـلــوك ـهــم ،وال ت ـعــرف س ـب ـبــا لـتـصــرفــاتـهــم وال عن
حالتهم النفسية ،يحملون الشهادات ،بعضهم شهاداته عليا،
لكن عقولهم صغيرة ،تخبرك عنها تصرفاتهم التي ال يلجأ إليها
صبية مراهقون.
التفسير الوحيد لهذه الفئة هو الشعور بالنقص ،خصوصا
العلمي والثقافي ،وتصرفهم هــو دفــاع عــن النفس ألن الوسط
من حولهم إيجابي ومتحرك ،وهــم واقـفــون وغير قــادريــن على
الفعل اإليجابي عدا مسايرة الوضع بتقليدية وشكلية تنمان
عن ضحالة علمية وثقافية.
وقارئ هذه السطور من هؤالء يعرف نفسه ،ويعرفه اآلخرون،
ويتظاهر بأنه من األسوياء وهو مريض طغت عنده عنصريته
وذاتيته ،هو نمطي تقليدي يأخذ ما يستحق وأكثر مما يستحق،
وأمـثــال هــؤالء كثيرون فــي زمــن ال ــردة ،بيد أن التاريخ ال يرحم
المتطفلين عليه والذين تضخمت ذاتيتهم إلــى درجــة التعتيم
والتشويه على إبداعات اآلخرين ،وتجد شعبيتهم وسط النفعيين
ً
ً
والذين يعيشون انطواء علميا وثقافيا باإلضافة إلى أصحاب
ٌ
المصالح اآلنية .إن موضوع اليوم درس في علم النفس على الرغم
ً
من التخصص في التاريخ ،وقد يكون غامضا لدى البعض لكنه
شديد الوضوح لدى أولئك "المرضى" ولدى الكثيرين.
ً
ال بأس بين الحين واآلخر أن نطرح موضوعا يدعو للتأمل،
ليس ليصحو أولئك المصابون بحب الــذات ،بل حتى ال يسقط
ً
آخرون في المستنقع نفسه ،وأخيرا تجد الذين يشكون تصورا
في المعرفة والثقافة يلجؤون إلى السلوك العدواني ويؤمنون
بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع ،ويعتقدون أن الناس ال يرونهم
وال يعرفون حقيقتهم كالنعام.
لقد زاد عدد هؤالء في واقعنا المليء بالفساد وهم جزء منه،
ونهايتهم الفساد ،وقــد تطول رحلة النهاية ،األمــر الــذي يشكل
ً
ً
تأثيرهم على الوسط الذي وجدوا فيه خطرا كبيرا ،ويقال عن ذلك
الوسط بأنه علمي وهو ليس كذلك ألن أمثال هؤالء ال يملكون
معرفة وال ثقافة حقيقية.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

كلمة أخيرة:
تابعت اقـتــراح الـنــواب بإنشاء الملحقية اإلنـســانـيــة ،وكـنــت قد
طرحت الفكرة شخصيا قبل عامين في محاضرتي بالمكتبة الوطنية
حول الدبلوماسية اإلنسانية ،واتسعت دائرة الحوار لتشمل العديد
من األفكار واالبتكارات في المجال ذاته.

األوروب ـ ـ ــي لـلـتــدابـيــر ال ـم ـض ــادة لـلـتـعــريـفــات
األميركية بنسبة  %10على األلمنيوم و%25
على الصلب ،يستحق األمر أن ننظر إلى ما
هو أبعد من األهمية االقتصادية لهذا النزاع،
إ لــى ا لـجــوا نــب البيئية فيما يتصل بالسلع
الـمـعـنـيــة .ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال يـمـثــل إن ـتــاج
الصلب ،الذي يستخدم الفحم المعدني وفحم
الكوك ،نحو  %5من االنبعاثات العالمية من
ثاني أكسيد الكربون.
وه ـ ــذا ل ـيــس ق ـ ــدرا م ـح ـت ـمــا ،ف ـمــن الـمـمـكــن
استبدال الصلب والـفــوالذ بمواد بديلة أقل
إنتاجا لالنبعاثات الغازية ،كما يمكن إنتاجه
مع إطالق قدر أقل كثير من االنبعاثات ،فاآلن
يـبـحــث الـمـنـتـجــون ال ـســويــديــون ف ــي إن ـتــاج
الـصـلــب الـخــالــي مــن ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون
تقريبا باستخدام الكهرباء والهيدروجين
المستخلص من مصادر الطاقة المتجددة،
وتعمل شركة تيسين كــروب األلمانية على
تطوير عملية تستخدم أبخرة العادم الناجمة
ع ــن إنـ ـت ــاج ال ـص ـلــب كـ ـم ــادة خـ ــام لـمـنـتـجــات
كـيـمـيــائـيــة وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي االصـطـنــاعــي،
وخفض التلوث الكربوني.
لكن هذه البدائل لن تكون صالحة للتطبيق
ما دام من المسموح لصناعة الصلب الراسخة
بــاسـتـخــدام ال ـغــاف ال ـجــوي كـمـكــب مجاني
لالنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون ،ويتفق
خبراء االقتصاد من مختلف درجات الطيف
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أن أح ــد مـفــاتـيــح ال ـحــد من
االن ـب ـعــاثــات ال ـغ ــازي ــة الـمـسـبـبــة لــاحـتـبــاس
ال ـح ــراري الـكــوكـبــي هــو جعلها أك ـثــر تكلفة
مــن أن تتمكن الـشــركــات مــن إنـتــاجـهــا ،فهي
باهظة التكلفة إلى الحد الذي تصبح عنده
الخيارات الرحيمة بالمناخ أرخص بالمقارنة،
وبالتالي قادرة على المنافسة .ولهذا السبب
يدعو حزب الخضر األلماني إلى تحديد سعر
أدنى النبعاثات ثاني أكسيد الكربون كجزء
مــن نـظــام مقايضة االنـبـعــاثــات فــي االتـحــاد
األوروبــي .وقد فعلت واليــة كاليفورنيا هذا
في إطار مخططها للمقايضة ،ونحن نريد أن
نتقدم الطريق ،مع فرنسا ،في أوروبا.
وقد قوبلت مثل هذه المقترحات بمقاومة
قوية ،إذ يزعم كثيرون أن تحديد سعر مرتفع
لالنبعاثات فــي أوروب ــا مــن شأنه أن يعطي
المنتجين األجانب ميزة تنافسية في سوق
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،وألن
اإلنتاج سينتقل ببساطة إلى الخارج ،وفقا
لهذا المنطق ،فلن تكون البيئة في حال أفضل
في اإلجمال في نهاية المطاف.
على الرغم من ضعفها ،خلفت هذه الحجة
انـطـبــاعــا قــويــا فــي أذهـ ــان ص ـنــاع السياسة
األوروبيين ،لكن الدوران حول هذه المشكلة
أمر وارد بوضوح :فربما يمكن فرض رسوم
ع ـلــى الـ ـ ـ ــواردات الـكـثـيـفــة االن ـب ـع ــاث ــات -مثل
الصلب واإلسمنت واأللمنيوم -على حدود
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،وق ــد تـكــون ه ــذه خطوة
مهمة نحو نظام تـجــاري عــادل ومستجيب
لمتطلبات المناخ ،وستكون الرسوم عادلة،
ألن القواعد البيئية ستطبق بال تمييز على
المنتجات األوروبـيــة واألجنبية .ومــا دامت
الرسوم نفسها مفروضة على السلع المنتجة
مـحـلـيــا ،ف ــإن مـثــل ه ــذا "الـت ـعــديــل الـكــربــونــي

ً
ال بأس بين الحين واآلخر أن نطرح موضوعا يدعو للتأمل ،ليس
ليصحو أولئك المصابون بحب الذات ،بل حتى ًال يسقط آخرون
في المستنقع نفسه ،فتجد الذين يشكون تصورا في المعرفة
والثقافة يلجؤون إلى السلوك العدواني ويؤمنون بأن الهجوم
خير وسيلة للدفاع.

ال ـحــدي" لــن ينتهك قــواعــد منظمة الـتـجــارة
العالمية.
من خالل تمكين الــدول الملتزمة بحماية
ال ـب ـي ـئــة م ــن ال ـت ـص ــدي لـتـلــك ال ـت ــي ال تـلـتــزم،
تستطيع هــذه االستراتيجية أن تساعد في
م ــواء م ــة ال ـن ـظــام ال ـت ـج ــاري ال ـعــال ـمــي بشكل
أوثــق مــع الحتميات البيئية ،ومــن الواضح
أن السياسات مثل تعديل الـكــربــون الحدي
ليست تدابير حماية وطنية ضيقة األفق ،بل
هي ردة فعل ضرورية من ِق َبل الدول الملتزمة
بحماية المناخ .كما أنها ليست فكرة جديدة:
فكل مشروع قانون مرتبط بالمناخ فشل في
ال ـم ــرور عـبــر الـكــونـغــرس األم ـيــركــي فــي عــام
 2009كان يشمل آلية كهذه.
ب ــدال مــن ال ـس ـمــاح لنفسه بــاالن ـجــرار إلــى
أل ـع ــاب ت ــرام ــب ال ـت ـجــاريــة ال ـم ــدم ــرة ،ينبغي
لالتحاد األوروبي أن يسارع إلى تقديم تعديل
الكربون الحدي من أجل تعزيز نظام رحيم
بالمناخ ،وكــان الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون داعما قويا لهذا التوجه ،وقد عملت
بالفعل مجموعة من الباحثين يمثلون معهد
مــاســاتـشــوسـتــس لـلـتـكـنــولــوجـيــا ،والـمـعـهــد
األلماني للشؤون الدولية واألمن ،وغير ذلك
من المؤسسات الرائدة ،على تطوير مجموعة
من المقترحات الملموسة فيما يتصل بكيفية
تنفيذ مثل هذا البرنامج .ومن خالل القيام
بذلك يسوق االتحاد األوروبي الحجة لصالح
تجارة أكثر عدالة ونظافة.
مــن خ ــال إث ـبــات حقيقة مـفــادهــا أن عــدم
االلـتــزام بحماية المناخ ليس بال ثمن ،فقد
تـحـفــز مـثــل ه ــذه االس ـت ـجــابــات الـتـغـيـيــر في
أماكن أخرى ،بما في ذلك الواليات المتحدة.
على سبيل المثال ربما تشجع إدارة ترامب
على إع ــادة النظر فــي االنـسـحــاب مــن اتفاق
بــاريــس المناخي ال ــذي أب ــرم فــي عــام ،2015
وخـصــوصــا إذا تــواصـلــت الـقــوى األوروب ـيــة
الفكر المماثل ،في
مــع التقدميين مــن ذوي ِ
كاليفورنيا أو نيويورك على سبيل المثال.
وحتى لو لم يتزحزح ترامب عن موقفه فإن
فــرض الضريبة على ثاني أكسيد الكربون
رب ـمــا ي ــردع مـقـلــديــه المحتملين فــي أمــاكــن
أخرى.
مــع هــذه االستجابة الـمــدروســة التقدمية
ل ـس ـي ــاس ــة الـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـض ـي ـق ــة األف ـ ـ ــق ال ـت ــي
ينتهجها ترامب ،يستطيع االتحاد األوروبي
أن يعمل على ترسيخ دوره كــرا ئــد طليعي
ف ــي ال ـس ـعــي إل ــى إق ــام ــة ن ـظ ــام ت ـج ــاري أكـثــر
عدالة واستدامة ،وفي القيام بذلك لن يساعد
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي فــي حـمــايــة الـبـيـئــة التي
نعتمد عليها جميعا فحسب ،بل يعزز أيضا
من نفوذه الدولي ،وهــذا هو ما يحتاج إليه
َ
العالم اآلن ،وليس حربا تجارية.
* باربرا أونموسيج رئيسة مؤسسة
هاينريش بول .ومايكل كيلنر األمين العام
لحزب الخضر األلماني.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

تغريدات العار
بعض أهم القرارات في
أعتى دولة ديمقراطية في
العالم تقوم على النزوات
الجاهلة واألحكام المسبقة
المتحيزة غير المنقحة
لرئيس مولع بالتغريدات ،ال
يقل فظاظة عن شخصية
"روزيان بار" الخيالية ،وال
يقل غرابة عن روزيان بار
الممثلة ،ويكمن االختالف
الرئيس بينهما في أن
تغريداتها صادرة عن
ممثلة كوميدية عاطلة
حاليا ،أما تغريداته فيمكن
أن تغير مصير العالم.

ربما كان هناك
رابط بين
ظهور اإلنترنت
وفقدان الثقة
المتفشي
من العامة
في النخبة
والخبراء

تمثل الشخصية التي تقدمها الممثلة الكوميدية
األم ـي ــرك ـي ــة روزي ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــار ،وه ـ ــي ش ـخ ـص ـيــة خـيــالـيــة
تلفزيونية تحمل االسم نفسه ،واحدة من مؤيدي ترامب
من الطبقة العاملة ،وقد يجد من يتذكرون مسلسل "أول
إن ذا فاميلي" تشابها بينها وبين شخصية أرتشي
بانكر ،رب العائلة الفظ المنتمي إلى الطبقة العاملة
الكادحة ،والذي يعيش في حي كوينز بمدينة نيويورك.
دون مقدمات ألغت شبكة آيه بي سي التلفزيونية
مسلسل روزيان بار أواخر الشهر الماضي ،ليس لشيء
قالته "شخصيتها" في المسلسل ،إنما بسبب تغريدة
وصفت فيها فاليري غاريت ،وهي مستشارة أميركية
سابقة لباراك أوباما من أصل إفريقي ،بأنها سليلة
اإلخوان المسلمين و"كوكب القردة".
كانت بعض ردود الفعل متوقعة ،وإن لم تخل من
غرابة مفاجئة ،فقد غرد الرئيس دونالد ترامب معلقا
على الموضوع بأن آيه بي سي لم يسبق لها أن اعتذرت
عن "التصريحات والتعليقات الفظيعة التي ُعرضت
ً
وقيلت" عنه على الشبكة ،وأنــه كــان حريا بها فصل
ممثلة كوميدية أخرى ،وهي سامنثا بي ،الستخدامها
لغة مسيئة بحق ابنته إيفانكا.
وسرعان ما رأى خصوم ترامب ما فعلته روزيان بار،
وكذلك تغريدتها ،على أنها نموذج لتعصب الطبقة
العاملة ال ــذي يشجعه الــرئـيــس بـصــورة فعالة كونه
قدوة لهم في ذلك ،واستحسن كثيرون إلغاء مسلسلها.
لكن ردود الفعل مــن الجانبين جانبت ا لـصــواب،
فغالبا ما تعبر بار عن آراء غريبة ال يمكن ربطها بأي
أيديولوجية سياسية ،كما أن لها تاريخا طويال من
السلوك الغريب الذي ال يعكس نموذجا لنهج بعينه،
غير أن رأي تــرامــب بـشــأن سامنثا بــي -وال ــذي ردده
أنصاره بغرابة شديدة -وتسويته إياها بروزيان بار
فــي درج ــة ال ـســوء ،إن لــم تـكــن أس ــوأ ،يتجاهل تباينا
مهما وجوهريا.
فقد استخدمت سامنثا بي لغة مسيئة ،وإن اعتذرت
عنها الحـقــا ،النتقاد إيفانكا بسبب عــدم اعتراضها
على سياسات أبيها المتعلقة بالهجرة ،وسواء كانت
على حــق أم ال ،كــانــت بــي تهاجم ابـنــة تــرامــب بسبب
سياستها ،ال ساللتها ،أما بار فكانت تسخر من امرأة
لخلقتها ،وهي كونها ملونة ،وتشبيه غاريت بالقردة
ال عــاقــة لــه بــاالخـتــافــات السياسية ،فـهــذا مــن قبيل
العنصرية.
ال ينبغي ألي شخصية عامة أن تتمتع بالحماية،
ســواء بالقانون أو العرف االجتماعي ،من أي هجوم
على أفكارها ،لكن الـعــداء القائم على األصــل العرقي
ليس نهجا غير متحضر فحسب ،بل هو أمر خطير،
وهناك جدال دائر حول ما إذا كان ينبغي أن ُيصنف
الدين معتقدا أيديولوجيا ،أو شيئا أقرب إلى العرقية،
حيث يعتبر كـثـيــرون الــديــن أســاســا يــرســخ هويتهم
تماما كلون بشرتهم .ويبقى السؤال هنا متعلقا بمدى
وجوب الدفاع عن بار باسم حرية التعبير بعد كل ذلك.
ال شك أن حرية التعبير في الواليات المتحدة تحظى
بحماية أكـثــر رســوخــا مــن أي مـكــان آخ ــر فــي الـعــالــم،
لكن إلغاء مسلسل بار لم يكن بالطبع قرارا قانونيا،
ألن حدود حرية التعبير ال يحكمها القانون فقط ،إذ
تـحــرص شــركــات صناعة الترفيه أو وســائــل اإلعــام
على االهتمام بمشاعر الرأي العام ،ومن ثم يحدث في
ُ
الغالب أن ُيفصل األشخاص ألسباب تجارية إذا اعتبر
ما قالوه شيئا مسيئا لفئة كبيرة من الناس.
وتـخـضــع ال ـح ــدود غـيــر الــرسـمـيــة لـحــريــة التعبير
لمعايير االحترام االجتماعي ،وهي معايير متغيرة،
لـيــس فـقــط مــع ال ــوق ــت ،ول ـكــن وف ـقــا لـهــويــة المتحدث
والــزمــان والمكان الــذي يتحدث فيه .فهناك أشياء ال

يؤاخذ عليها الممثل الكوميدي عادة ،بينما ال يمكن
قبولها من سياسي أو رئيس جامعة أو قاض .وحتى
مجيء ترامب للحكم ،كــان رؤســاء الــواليــات المتحدة
ي ـخ ـض ـعــون ل ـم ـعــاي ـيــر أشـ ــد ص ــرام ــة م ــن األش ـخ ــاص
العاديين فيما يتعلق بالسلوك والـحــديــث .وبما أن
المعايير في أي مجتمع قابلة دوما إلعادة التفاوض
بشأنها ،فإننا بحاجة لممثلي الكوميديا والروائيين
والفنانين الختبار القيود ،حيث تمثل أعمالهم جزءا
مــن الـتـفــاوض المستمر ،ولــو كــان فصل آيــه بــي سي
لروزيان بار يرجع لشيء قالته شخصيتها الكوميدية،
لكان لديها أسباب لالعتراض ،فالشخصيات الخيالية،
على أي حال ،ينبغي أن يسمح لها بأن تكون سليطة
اللسان ،وقد ال يستحسن الكثيرون شخصية "روزيان
بــار" ،لكن صراحتها الفظة ،حتى لو كانت عنصرية،
جزء من عمل بار الممثلة ،كما كان األمر بالنسبة إلى
الممثل كارول أوكونر في دور أرتشي بانكر.
ولــو أطلقت بــار تعليقاتها في محيط خــاص ،لما
كان هذا أيضا سببا كافيا إللغاء مسلسلها ،فالقضية
هنا تتعلق بالمواضع التي تناسبها التغريدات ،إذ
إ نـهــا تجمع بين كونها أ م ــرا شخصيا وأداء علنيا،
ُ
ألنـهــا أفـكــار خــاصــة تـعـلــن للجميع ،مـمــا يمثل نوعا
مــن عــروض الــواقــع ،أي أنها تناسب تماما أي ناشر
نرجسي للدعاية مثل ترامب .والطبيعي أننا ال نرى
أو نسمع أفكار اآلخرين غير المنقحة إال في الحانات
تقريبا ،وقــد درجــت الـعــادة على إخـضــاع الخطابات
التي ترسل لمحرري الصحف للفحص الدقيق ،وذلك
للحيلولة دون تسليط الضوء على أصحاب الضغائن
واألفكار الشاذة أو نقل أفكارهم للعامة ،فما كان خاصا
كان يظل خاصا ،لكن تغير هذا األمر مع ظهور شبكة
اإلنترنت ،التي أضحت تتيح ألي شخص الفرصة كي
يبث أفكاره ،مهما كانت بغيضة أو سخيفة.
وربما كان هناك رابط بين ظهور اإلنترنت وفقدان
الثقة المتفشي من قبل العامة في النخبة والخبراء ،وإن
بقيت ماهية هذا الرابط غير واضحة بصورة دقيقة،
وقد يكون من السطحية أن نرجع سبب التحرر من وهم
الخبراء إلى التكنولوجيا الجديدة ،لكن من الواضح أن
التواصل عبر التغريدات وأشكال التعليق المعتمدة
على الويب قد عضدت فكرة أن الخبرة كلمة فضفاضة
ومـبــالــغ فــي أمــرهــا ،وه ــذا مــا ن ــراه اآلن فــي المضمار
السياسي .فحتى وقــت قريب ،كــان الساسة يتخذون
أهــم ال ـقــرارات خلف األب ــواب المغلقة ،وهــم محاطون
بـفــرق مــن الـمـسـتـشــاريــن ال ـخ ـبــراء ،وك ــان الـمــواطـنــون
يسمعون بهذه القرارات ،إن حالفهم الحظ ،من خالل
تقارير الصحف ،أو المؤتمرات الصحافية ،أو النشرات
والبرامج التلفزيونية ،لكن هذا النظام ليس مثاليا ،فكم
من سياسي أنقذه خفض مستوى السرية من الوقوع
في أخطاء بشعة.
ل ـك ــن ب ـع ــض أه ـ ــم ال ـ ـق ـ ــرارات اآلن ف ــي أعـ ـت ــى دول ــة
ديـمـقــراطـيــة فــي الـعــالــم تـقــوم عـلــى ال ـن ــزوات الجاهلة
واألحكام المسبقة المتحيزة غير المنقحة لرئيس مولع
بالتغريدات ،ال يقل فظاظة عن شخصية "روزيان بار"
الخيالية ،وال يقل غرابة عن روزيان بار الممثلة ،ويكمن
االختالف الرئيس بينهما في أن تغريداتها صادرة عن
ممثلة كوميدية عاطلة حاليا ،أما تغريداته فيمكن أن
تغير مصير العالم.
* رئيس تحرير مجلة نيويورك ريفيو أوف
بوكس ،ومؤلف كتاب" :العام صفر ...تاريخ من
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«ثقافي مصر» لـ ةديرجلا  :نحذر من التعامل مع مكاتب
التسجيل الوهمية أو المناديب غير الرسميين
•

ملتزمون بقرار «الخدمة المدنية» بشرط حصول الموظفين على موافقة جهات عملهم
حمد العبدلي

حذر رئيس المكتب الثقافي
الكويتي في مصر ،د .أحمد
المطيري ،من التعامل مع
المناديب غير الرسميين أو
مكاتب التسجيل ًالوهمية،
ً
الفتا إلى أن كثيرا من الخدمات
مجانية أو بأسعار رمزية ،وال
يتم أخذ رسوم عليها.

شــدد ر ئـيــس المكتب الثقافي الكويتي
فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،د .أ حـ ـ ـم ـ ــد ا ل ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،ع ـلــى
ضــرورة أن يتواصل الطلبة المستجدون
مــع المكتب الثقافي عــن طريق المناديب
ال ـم ـع ـت ـمــديــن م ـن ـهــا ،مـ ـح ــذرا م ــن ال ـت ـعــامــل
مــع ا لـمـنــاد يــب غـيــر ا لــر سـمـيـيــن أو مكاتب
التسجيل ا لــو هـمـيــة ،فكثير مــن ا لـخــد مــات
مـجــانــي أو بــأسـعــار رم ــزي ــة ،وال يـتــم أخــذ
رسوم عليها.
وأكد المطيري ،في تصريح لـ «الجريدة»،
ض ـ ـ ـ ــرورة مـ ــراج ـ ـعـ ــة طـ ـلـ ـب ــة ال ـم ـس ـت ـج ــدي ــن
المكتب الثقافي الستكمال أوراقهم ،وأخذ
الـ ـم ــوافـ ـق ــات الـ ــازمـ ــة ق ـب ــل بـ ــدء الـ ــدراسـ ــة،
م ــؤك ــدا أن ال ـم ـك ـتــب م ـل ـت ــزم بـ ـق ــرار ديـ ــوان
الخدمة المدنية بعدم فتح ملفات للطلبة
الموظفين إال بموافقة جهات عملهم ،وأن
هذا القرار يشمل جميع الموظفين.

وأعـ ـ ـل ـ ــن فـ ـت ــح بـ ـ ــاب اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـط ـل ـب ــة
الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال دراس ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـم ـص ــري ــة
ا لـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا ،م ــو ضـ ـح ــا أن آ خـ ـ ــر ي ــوم
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ه ـ ــو 31
أغسطس المقبل عن طريق موقع المكتب
ا ل ـث ـق ــا ف ــي ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي ،و مـ ــؤ كـ ــدا أن جـمـيــع
الشروط والمتطلبات متوافرة في الموقع
اإللكتروني.
وأشـ ــار ال ــى أن الـمـكـتــب ال ـث ـقــافــي يـقــدم
عددا من الخدمات في موقعه اإللكتروني،
وقد استطاع في وقت قصير توفير عديد
مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـت ـس ـه ـيــل ع ـل ــى ال ـط ـل ـبــة،
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل اإلي ـ ـم ـ ـيـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــال ـم ـك ـت ــب
الستقبال استفسارات الطلبة ،واإل جــا بــة
عنها بوقت سريع.
ودعا المطيري جميع الطلبة الراغبين

«األسترالية» تحتفل بتخريج طلبة
«الحرس» في دورة تكنولوجيا الطيران

ف ــي اس ـت ـك ـم ــال دراسـ ـتـ ـه ــم ال ـجــام ـع ـيــة فــي
م ـص ــر ،ف ــأب ــواب ـن ــا م ـف ـتــوحــة ونـسـتـقـبـلـكــم
فــي كــل وق ــت والـتـعــامــل اإلل ـك ـتــرونــي مهم
بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا ،وال ـت ــواص ــل ع ـبــر الـبــريــد
اإللكتروني أفضل من التواصل باالتصال،
وذلـ ـ ــك ل ـس ـه ــول ــة ت ــوث ـي ــق األم ـ ـ ــر ،وهـ ـ ــذا ال
ي ـكــون بــاالت ـصــال ،ون ـحــن م ـلــزمــون بــالــرد
عـلــى ا لـطـلـبــة فــي أ س ــرع و ق ــت ،وخصصنا
خطا ساخنا متاحا خــال أو ق ــات ا لــدوام
الرسمي.
وأ ك ــد أن ا لـطـلـبــة ا لـكــو يـتـيـيــن فــي مصر
هم سفراء لدولتهم هناك ،ويجب االلتزام
بقوانين وتعليمات األمن حفاظا عليهم،
فـهــم ال ـســواعــد والـمـسـتـقـبــل ،م ـشــددا على
ضرورة اتباع القوانين واللوائح الخاصة
ب ــا لـ ـج ــا مـ ـع ــات ووزارة ا ل ـت ـع ـل ـي ــم ا ل ـع ــا ل ــي
المصري ،تجنبا ألي مشاكل قد تواجههم.
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أكاديميا

«إداريي المؤسسات التعليمية»
لتشجيع الكفاءات اإلدارية
دعا أمين صندوق الجمعية الكويتية إلداريي المؤسسات التعليمية،
عذبي الهاجري ،المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
د .علي المضف ،إلــى تشجيع الكفاء ات اإلداري ــة التي تزخر بها الهيئة،
واالهتمام بحقوقهم وتقدير جهودهم من أجل مصلحة العمل واالرتقاء
بجميع القطاعات .وذكر الهاجري ،في تصريح أمس ،أن اإلدارة السابقة
لهيئة التطبيقي لم تنصف اإلداريـيــن ،وأهملتهم وأقصتهم وتجاهلت
حقوقهم المشروعة في تقلد المناصب اإلشرافية التي خصصها لهم ديوان
الخدمة المدنية ،مما أضر بمصلحة العمل والعاملين وانتابهم االستياء،
ّ
وقلت رغبتهم في اإلنجاز لشعورهم بأن حقهم في المناصب اإلشرافية
بعيد المنال ،رغم خبرتهم بالعمل وسنوات قضوها في البذل والعطاء.

«شؤون الجامعة» :لن نسمح
بالتعدي على اللوائح

أحمد المطيري

أكد مساعد عميد شؤون الطلبة لألنشطة الطالبية بجامعة الكويت،
د .ثقل العجمي ،أن عمادة شؤون الطلبة الحظت في اآلونة األخيرة قيام
بعض القوائم الطالبية بتوجيه دعوات لخريجي الثانوية بالحضور في
أماكن محددة ،بهدف مساعدتهم في عملية التسجيل.
وحذر العجمي ،في تصريح صحافي أمس ،من وجود القوائم االنتخابية
ً
في الوقت الحالي ،مؤكدا عدم قانونية وجود ممثليها حاليا ،ومشيرا إلى
أن وجودها القانوني يكون فقط في الشهر األول من بداية العام الدراسي
الجديد ،وعليه فإن عمادة شؤون الطلبة لن تسمح بمثل هذه األنشطة غير
ً
المرخصة ،وتدعو الجميع الى االلتزام بالنظم واللوائح الجامعية ،تجنبا
ألي مساءلة قانونية في هذا الخصوص.

تسجيل  30رغبة ...بوابة للهروب من أزمة
القبول في «التطبيقي»!
أعداد المتقدمين تجاوزت سقف الـ  8000باليوم الرابع

●

صورة جماعية للخريجين
احتفلت الكلية األسترالية فــي الكويت أخيرا
بتخريج الدفعة األولى من طلبة الحرس الوطني
بـ ــدورة تـكـنــولــوجـيــا ال ـط ـيــران ،وح ـضــر االحـتـفــال
ممثلو الحرس الوطني ،وآمر جناح الطيران في
الـحــرس ،العقيد المهندس محمد الـحــداد ،وركن
عمليات وتدريب جناح الطيران ،المقدم الركن نادر
ناصر ،ومن مديرية التعليم العسكري ،المقدم خالد
دحيالن ،والمستشار جهز العتيبي.
وحـ ـض ــر م ــن م ـم ـث ـلــي ال ـك ـل ـيــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة فــي
الكويت ،رئيس الكلية د .عصام زعبالوي ،ونائب
الشريك المفوض – إدارة الشؤون الصناعية ،صقر
ال ـشــرهــان ،ومــديــر إدارة كلية ال ـط ـيــران ،الكابتن
عبدالحميد الرفاعي ،وأعضاء الهيئة التدريسية

لكلية الطيران في الكلية األسترالية في الكويت.
وقال العقيد الحداد إن الكلية األسترالية في الكويت
استيراتيجا للحرس الوطني في تأسيس
شريكا
تعتبر
ً
ً
جناح الطيران بكل تخصصاته الفنية ،مؤكدا ضرورة
مواصلة التعاون بين الطرفين.
وتمنى الكابتن الــرفــاعــي للخريجين الـنـجــاح على
الدوام ،مؤكدا دورهم اإليجابي لخدمة دينهم ووطنهم
وأمتهم.
وتقدم أستاذ الطلبة الخريجين ،م .جاسم المهدي،
بشكره ،حاثا الطلبة على مواصلة طلب العلم واالجتهاد.
وأخ ـيــرا تــم تــوزيــع ش ـهــادات الـخــريـجـيــن مــن رئيس
الكلية األسترالية في الكويت ،والعقيد المهندس محمد
الحداد ومدير إدارة كلية الطيران.

أحمد الشمري

تـ ـ ـج ـ ــاوزت أع ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ـقــدم ـيــن
لاللتحاق بكليات ومعاهد الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
للعام الــدراســي  2019/2018سقف
الـ ـ ـ ــ 8000م ـت ـقــدم ف ــي ال ـي ــوم ال ــراب ــع
لـلـتـسـجـيــل ،ف ــي ظ ــل إل ـ ــزام الـطـلـبــة
ب ــاخـ ـتـ ـي ــار  30رغ ـ ـبـ ــة خ ـ ــال آل ـي ــة
التسجيل عبر الموقع اإللكتروني.
وذكر مراقبون لعملية التسجيل
فــي «التطبيقي» ،أن «إل ــزام الطلبة
بــاخـتـيــار ه ــذا ال ـعــدد مــن الــرغـبــات
بوابة للهروب من أزمة القبول التي
تتكرر في كل فصل دراسي».
وأش ـ ــاروا إل ــى أن الـجـمـيــع يعي
أن ال ـم ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ف ــي األعـ ـ ــداد
ال ـم ـت ـقــدمــة ،ب ــل ف ــي كـيـفـيــة تــوزيــع
الرغبات التي يفضلها الطلبة ،وهذا
األم ــر مــؤشــر ألزم ــة مــرتـقـبــة خــال
الفترة المقبلة ،فــي ظــل قلة أعــداد
خريجي الثانوية هذا العام.
ول ـف ــت ال ـم ــراق ـب ــون إل ــى أن فتح
بــاب استقبال الطلبات لاللتحاق
فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي م ــرة واح ــدة
ً
ً
يعد تضييقا على الطلبة وعائقا

أم ــام تحقيق رغـبــاتـهــم الــدراسـيــة،
وبالتالي توزيعهم على تخصصات
ال ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي دراس ـ ـت ـ ـهـ ــا ،مـمــا
ي ـض ـطــرهــم ق ـب ــول الـ ــدراسـ ــة فـيـهــا،
مشيرين إل ــى أن ــه «م ــن الممكن أال
يقبل الطالب في التخصص الذي
يرغب فيه بالفصل األول ،ولكن في
فترة التسجيل الثانية قد يحالفه
الحظ في القبول به ،فلماذ تم إلغاء
فترة التسجيل في الفصل الدراسي
الثاني؟!».
وت ـس ــاءل ال ـمــراق ـبــون« ،ل ـم ــاذا ال
تطبق الهيئة سياسة ا لـقـبــول في
جــامـعــة الـكــويــت مــن خ ــال القبول
الـ ـف ــوري لـلـطـلـبــة ال ــذي ــن ي ـت ـعــدون
نسبة المعدل المكافئ دون تغيير
في آلية النسب التي تتخذها وفقا
ألعلى نسبة».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـم ـس ـت ـجــديــن ف ــي االتـ ـح ــاد ال ـعــام
لطلبة وم ـتــدربــي الـهـيـئــة عبدالله
الـ ـه ــزاع« ،م ــن األخـ ـط ــاء ال ـم ـتــزايــدة
ف ــي عـمـلـيــة ال ـق ـب ــول إلـ ـ ــزام الـطـلـبــة
بــاخ ـت ـيــار  30رغ ـب ــة ،وأح ـي ــان ــا 40
رغ ـب ــة ،وه ــذا ي ــدل عـلــى أن الـقـبــول
يتم عشوائيا ،ألنه من غير المعقول

وح ـ ـ ــددت الـ ـعـ ـم ــادة ال ـن ـســب
ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة
الكويتيين وأبناء الكويتيات
هـ ـ ــي  70فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ل ـل ـق ـس ــم
العلمي و  78فــي المئة للقسم
األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي
 ،2 0 1 9 /2 0 1 8و أ ن ا ل ـن ـس ــب
ا لــد نـيــا ا لـمـحــددة للطلبة ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة مــن
الكويتيين وأبناء الكويتيات
المستوفين لـلـشــروط هــي 72
فــي الـمـئــة لـلـقـســم األدب ــي و65
في المئة للعلمي ،على أن يقدم
الـطــالــب ضـمــن أوراق ــه شـهــادة
إ ثـبــات إ عــا قــة ســار يــة المفعول
من الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ع ـل ــى
أن ــه وف ـقــا لـلـقــواعــد األســاسـيــة
للقبول المطبقة منذ سنوات

تـقـبــل طـلـبــات ا ل ـت ـحــاق الطلبة
المقيمين بصورة غير قانونية
وليسوا من أبناء الكويتيات،
ع ـل ــى أن ي ـس ـت ــو ف ــوا ا لـ ـش ــروط
المطلوبة ،وهي الحصول على
بطاقة أمنية ســار يــة المفعول
ع ـن ــد ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االل ـت ـح ــاق،
وا لـحـصــول عـلــى نسبة ال تقل
ع ــن  90ف ــي ا ل ـم ـئــة بــا ل ـش ـهــادة
ال ـث ــان ــوي ــة ل ـل ـق ـس ـم ـيــن الـعـلـمــي
واألدبي.
تجدر اإلشارة الى أن مجلس
الـجــامـعــة أق ــر فــي وق ــت ســابــق
قـ ـب ــول  6157ط ــا ل ـب ــا و ط ــا ل ـب ــة
مــن الطلبة الكويتيين وأبناء
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـت ــوفـ ـي ــن
ل ـ ـل ـ ـشـ ــروط ل ـ ـل ـ ـعـ ــام الـ ـج ــامـ ـع ــي
 2019 /2018م ــوز عـ ـي ــن عـلــى
ا ل ـف ـص ـل ـيــن ا ل ــدرا سـ ـيـ ـي ــن األول
والثاني ،وفقا لرغباتهم.

ً
الجامعة تستقبل طلبات االلتحاق بدءا من اليوم
●

حمد العبدلي

ت ـس ـت ـق ـب ــل ع ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول
وال ـت ـس ـج ـيــل ب ـجــام ـعــة الـكــويــت
ال ـ ـيـ ــوم ال ـط ـل ـب ــة ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
استكمال دراسـتـهــم فــي كليات
جامعة الكويت ،وذلك عن طريق

الموقع اإللكتروني للجامعة من
الـيــوم وحـتــى  5يوليو المقبل،
وتـ ـشـ ـم ــل ال ـط ـل ـب ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
وأب ـن ــاء الـكــويـتـيــات ومــواطـنــي
دول مجلس الـتـعــاون والطلبة
المقيمين بصورة غير قانونية
المستوفين لشروط القبول.

صورة أرشيفية لصالة القبول في «التطبيقي»
أن يـلــزم الـطــالــب بـهــذا الـكــم الهائل
مــن الــرغ ـبــات ،فـمــا ال ــذي تـغـيــر عن
السنوات الماضية؟».
ووجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـه ـ ــزاع ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ً
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،سـ ـ ـ ـ ــؤاال «ل ـ ـمـ ــاذا
تعقد األم ــور فــالـشــروط واضـحــة؟،
ً
متمنيا أن تكون آلية قبول الطلبة
متوافقة مع طموحاتهم ،فهل يعقل
أن ي ـفــرض عـلــى ال ـطــالــب  30رغـبــة
للدراسة في كليات ومعاهد الهيئة؟!

وطالب بضرورة التراجع عن هذا
القرار« ،ألنه ال عقل وال منطق يقبل
ً
بــه» ،موضحا أن طموحات الطلبة
ومستقبلهم فوق كل اعتبار ،مشيرا
إلى أن االتحاد سيواصل التصعيد
فــي هــذا الموضوع حتى الوصول
إلى حل جذري.
من جانبها ،أعلنت «التطبيقي»
فتح الباب للطلبة غير الكويتيين
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل ضـمــن

اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام عـبــر
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ،الفـتــة إلــى أن
القبول لهؤالء الطلبة سيكون في
ال ـع ــام ال ــدراس ــي  ،2019/2018وال
يحق الحاصلين على شـهــادة من
خــارج دولــة الكويت التسجيل في
هــذا الـنـظــام ،علما بــأنــه يشمل من
ل ـي ـســوا ض ـمــن ال ـف ـئــات ال ـتــي يحق
لها التسجيل في الموقع الخاص
باستقبال طلبات المتقدمين.

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

بيتك يبيع «الخليجي» لمستثمر فردي
بعد فشل المفاوضات مع «السند»
محمد اإلتربي

ً
قيمة السهم  17فلسا
والحصة المبيعة
 %19.9بواقع 557.3
ألف دينار

ن ـجــح ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي "ب ـي ـت ــك" في
التخلص من ملكيته في شركة بيت االستثمار
الـخـلـيـجــي ،وإن ـه ــاء االرتـ ـب ــاط ،بـعــد أن تعثرت
ً
ال ـشــركــة مــال ـيــا ،وشـطـبــت هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
ترخيصها المالي الخاص بإدارة األصول.
وف ــي صفقة ذات طبيعة خــاصــة ،تــم تنفيذ
عـمـلـيــة بـيــع حـصــة قــدرهــا  19.9فــي الـمـئــة من
رأسمال بيت االستثمار الخليجي إلى المشتري
المستثمر مساعد عبدالله طامي المطيري ونفذ
عملية البيع نيابة عن محفظة بيتك شركة بيتك
كابيتال لالستثمار –عمالء.
جدير ذكــره أن كمية األسهم المبيعة بلغت
 32.785مليون سهم بقيمة إجمالية  557.360ألف
ً
دينار كويتي أي بواقع  17فلسا للسهم الواحد.
فــي سياق آخــر ،جــاء ت تلك الصفقة بعد أن

أعلنت شركة سند القابضة فشل المفاوضات
مــع "ب ـي ـتــك" ،وأن االتـفــاقـيــة الـتــي كــانــت موقعة
أصبحت ملغاة.
لكن ممثلي شركة وعائلة السند في مجلس
إدارة بـيــت االس ـت ـث ـمــار الـخـلـيـجــي م ــازال ــوا في
عضوية الشركة ،إذ كان من األجدى بعد إعالن
إل ـغــاء اإلتـفــاقـيــة االسـتـقــالــة مـبــاشــرة طــالـمــا تم
صرف النظر.
لكن شركة السند أوضحت في ذات اإلفصاح
أنه على الرغم من إلغاء االتفاقية فإنها مهتمة
بـ ـش ــراء ح ـص ــة ف ــي رأس ـ ـمـ ــال ب ـي ــت االس ـت ـث ـمــار
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وه ـ ــو أم ـ ــر م ـخ ــال ــف إلع ـ ــان فـشــل
ال ـت ـفــاوض ،فكيف يـتــم إل ـغــاء االتـفــاقـيــة وإب ــداء
االهتمام في ذات الوقت.
مصادر مطلعة ،أشارت إلى احتمالية أن تؤول

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.811

السوق األول السوق الرئيسي

٤.780

٤.864

2.472 2.805 3.307

«برقان» :رفع رأس المال
إلى  250مليون دينار

ً
نفس الحصة الذي كان مهتما بشرائها تحالف
السند عبر نظام معبري ،إذ تذهب الحصة إلى
طــرف ومــن ثــم يقوم الـطــرف بالتخارج والبيع
مرة أخــرى لمجموعة السند كسيناريو يسهل
عملية النقل.
ً
وإجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال ،ي ـم ـك ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن "ب ـي ــت
االستثمار الخليجي" لديها العديد من األصول
وال ـح ـص ــص ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي أس ـ ــواق عــالـمـيــة،
واس ـت ـث ـمــارات فــي صـنــاديــق خــاصــة وحصص
إقليمية في بنوك وشركات استثمار جيدة في
البحرين وغيرها.
ولـلـعـلــم ف ــإن ال ـشــركــة يـمـكــن إعـ ــادة هيكلهة
ديــونـهــا وتحقيق أرب ــاح ومـكــاســب مــن عملية
الهيكلة عبر االستفادة من الشطب والخصومات
الممكن أن تحصل عليها.

قال بنك برقان ،إنه قد حصل على موافقة
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال عـلــى زيـ ــادة رأس
ال ـمــال الـمـصــدر وال ـمــدفــوع للبنك
إلى حدود رأس المال المصرح
بــه مــن  225.94مـلـيــون دي ـنــار،
إل ـ ــى  250م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،مــن
خ ــال إصـ ــدار  240.581مليون
س ـهــم ع ـلــى أن ي ـتــم تخصيص
األسهم للمساهمين المقيدين
في سجالت الشركة  -البنك في
اليوم السابق الستدعاء
زيادة رأس المال.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ب ــأن ــه
س ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد

المحققة من إصدار األسهم في تعزيز قاعدة
رأسـمــال البنك وفــق تعليمات بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي ال ـخــاصــة بـمـعـيــار ك ـفــايــة رأس
المال  -بازل  3لكفاية البنك وأغراضه
ً
العامة ،مشيرا إلى أن زيادة رأس المال
تمثل حصيلة تمويل إضافية للبنك
حـتــى  62مـلـيــون دي ـن ــار ،كـمــا أن عملية
طرح أسهم لزيادة رأس المال تعزز
معدل رأس المال الرقابي للبنك.
وأوض ـ ـ ــح ب ــرق ــان أن ـ ــه ت ــم تـعـيـيــن
شركة "كــامـكــو" لالستثمار
كـمـسـتـشــار إصـ ــدار ووكـيــل
االكتتاب لعملية زيادة رأس
المال المشار إليه.

مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة ...والسيولة ترتفع إلى  11مليون دينار
ارتداد األسهم القيادية في السوق األول وارتفاع نشاطها بقيادة «زين»
عادت أمس عمليات الشراء
لتسجل مؤشرات البورصة
الرئيسية الثالثة مكاسب جيدة،
بقيادة سهم زين.

●

علي العنزي

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
ً
ال ـك ــوي ــت نـ ـم ــوا جـ ـي ــدا ف ــي ثــالــث
جلسات األسبوع إذ ربح مؤشر
السوق العام حوالي نصف نقطة
ً
مـئــويــة ،مـعــوضــا خـســارتــه أمس
األول  23.67نـقـطــة ،ليقفل على
مستوى  4811.2نقطة بسيولة
ك ـب ـي ــرة أعـ ـل ــى م ــن مـ ـع ــدالت ه ــذا
األسبوع بلغت  11مليون دينار،
ت ــداول ــت  41مـلـيــون سـهــم نفذت
مــن خ ــال  2067صـفـقــة ،وكــانــت
بمساندة السوق األول ،الذي ربح
 0.56في المئة تعادل  26.6نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4780.96
ً
نـقـطــة وب ـس ـيــولــة ج ـي ــدة نـسـبـيــا
بلغت  9ماليين دي ـنــار ،تــداولــت
حوالى  23مليون سهم نفذت من
خالل  1239صفقة.
وربـ ـ ــح ك ــذل ــك م ــؤش ــر ال ـس ــوق
الرئيسي بنسبة  0.38في المئة
تـعــادل  18.31نقطة ليقفل على
مستوى  4864.84نقطة ،وبسيولة
قــاربــت مليوني دي ـنــار ،تــداولــت
عــدد أسهم بلغ  18مليون سهم
نفذت من خالل  828صفقة.
بعد جلسة سلبية وعمليات
ب ـ ـيـ ــع واض ـ ـ ـحـ ـ ــة شـ ـمـ ـل ــت م ـع ـظــم
األس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة فـ ــي ال ـس ــوق
األول ،أم ــس األول ،ع ــادت أمــس
عمليات الشراء لتسجل مؤشرات
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـث ــاث ــة

أخبار الشركات
لجنة النظر في المخالفات تنبه
«بتروغلف» و«أجوان»
أعلنت بورصة الكويت صــدور قــرار لجنة النظر في المخالفات
ال ـم ـق ـيــدة ض ــد ك ــل م ــن ال ـشــركــة الـخـلـيـجـيــة لــاس ـت ـث ـمــار الـبـتــرولــي
«بتروغلف» وشركة أجوان الخليج العقارية ،بالتنبيه عليهما للتوقف
ً
عن ارتكاب المخالفة والتعهد بعدم ارتكابها مستقبال.
ويأتي ذلك بسبب مخالفة الشركتين المادة رقم  7-8-1من كتاب
قواعد البورصة بشأن اإلفصاح عن البيانات المرحلية المراجعة
والبيانات المالية السنوية المدققة على موقع البورصة ،إذ لم ترفعا
بياناتهما المالية السنوية على موقع البورصة خالل  5أيام عمل
من تاريخ اإلفصاح عنها.

«بوبيان د ق» تخسر  260ألف دينار

م ـك ــاس ــب ج ـ ـيـ ــدة ،بـ ـقـ ـي ــادة سـهــم
زيــن الــذي عــوض كامل خسارته
وارت ـف ــع بـنـسـبــة ت ـج ــاوزت  2في
ال ـم ـئــة مـنـتـصــف الـجـلـســة ليبث
ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاؤل فـ ـ ــي ح ـ ــرك ـ ــة األس ـ ـهـ ــم
ً
الـ ـقـ ـي ــادي ــة خـ ـص ــوص ــا ال ــوط ـن ــي
وبيتك وتبعتها معظم مكونات
ال ـســوق األول وبـنـســب متفاوتة
ولــم يـتــراجــع ســوى ثــاثــة أسهم

ً
البرميل الكويتي ينخفض  36سنتا

ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  36سنتا في
تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ  73.13دوالرا أميركيا مقابل
 73.49دوالرا للبرميل في تداوالت يوم الجمعة الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ً
عــالـمـيــا ,ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط ب ـم ــوازاة األس ــواق
العالمية صباح امــس ،بعد أن قــال الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون أحــرزت "تقدما كبيرا" ،معززا
اآلمال بالتوصل إلى اتفاق إلنهاء المواجهة النووية في
شبه الجزيرة الكورية.
لكن مــؤشــرات على تنامي إنـتــاج كـبــار المنتجين

روسيا والواليات المتحدة والسعودية كبحت مكاسب
األسعار .وقال متعاملون إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا
قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وبعض حلفائها في  22يونيو ،والذي قد يحدد سياسة
اإلنتاج لعدة منتجين كبار.
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت عند  76.55دوالرا
للبرميل مرتفعة  9سنتات ،بما يعادل  0.1في المئة عن
إغالقها السابق.
وسجلت عقود الخام األميركي غرب تكساس الوسيط
 66.24دوالرا بزيادة  14سنتا أو  0.2في المئة.
وارت ـف ـعــت األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة بـعــد أن ق ــال تــرامــب

ك ـ ـ ــان أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا سـ ـه ــم أج ـي ـل ـي ـتــي
ً
ليسجل مــؤشــر الـســوق ارتـفــاعــا
ً
ج ـ ـيـ ــدا ب ـس ـي ــول ــة ت ـ ـ ـ ــزداد قــوت ـهــا
ً
تدريجيا كلما اقترب وقت المزاد،
وعلى الطرف اآلخر استمر تركز
تعامالت األسهم التشغيلية مثل
هيومن سوفت واألهلية للتأمين
ومتحد إضافة إلــى ظهور سهم
ج ــدي ــد ه ــو ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـع ـقــارات

لتساند سيولة السوق الرئيسي
ال ـســوق األول وتـبـلــغ مستويات
جـ ـي ــدة أعـ ـل ــى مـ ــن م ـ ـعـ ــدالت ه ــذا
الشهر.
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا م ـ ــال ـ ــت م ـ ــؤش ـ ــرات
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
إل ــى ال ـتــراجــع ،إذ خـســرت أربـعــة
مــؤشــرات هــي الـسـعــوديــة وقطر
ودبي ومسقط بالرغم من تحسن

ط ـف ـيــف ألسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط إذ بـلــغ
ً
برنت  76.6دوالرا للبرميل ،كان
ً
اللون األخضر حليفا لمؤشري
الكويت والبحرين بنسبة نصف
نقطة مئوية لكل منهما وبنسبة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ربـ ـ ـ ــح م ـ ــؤش ـ ــر سـ ــوق
أبوظبي.

بلغت خسائر شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة 260
ألف دينار ،في فترة الربع الثالث المنتهية في  30أبريل ،2018
مقارنة بأرباح بلغت  273ألف دينار ،خالل الفترة ذاتها من عام
 ،2017وبلغت خسارة السهم  1.73فلس.

«آبار» تربح  2.76مليون دينار
بلغت ارباح شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة (ابار)
 2.716مليون دينار ،وذلك عن السنة المالية المنتهية في  31مارس
 ،2018مقارنة بأرباح بلغت قيمتها  2.457مليون دينار ،وذلك خالل
الفترة المذكورة من العام  ،2017حيث بلغت ربحية السهم الواحد
 12.06فلسا.

ارتفاع الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني
إن اجتماعه المتابع عــن كثب مــع كيم ال ـيــوم (أم ــس)
ً
حقق "تقدما كبيرا" ،وكــان "إيجابيا جــدا حقا" ،وذلك
عقب توقيعه وكـيــم وثيقة إثر
م ـح ــادث ــات ف ــي إط ـ ــار جـهــود
إنهاء المواجهة النووية في
شبه الجزيرة الكورية.
وقــالــت شــانــون ريفكين
م ـ ــدي ـ ــرة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ل ــدى
ريفكين األسترالية لــأوراق
الـمــالـيــة "أي نتيجة إيـجــابـيــة قد
تصبح نبأ طيبا لألسواق".

ارتفع سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي،
أمس ،إلى مستوى  0.302دينار ،في حين انخفض اليورو
الى مستوى  0.355دينار ،مقارنة بأسعار صرف يوم االثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن "سعر صرف الجنيه اإلسترليني انخفض الى
مستوى  0.403دينار ،كما انخفض الفرنك السويسري الى
مستوى  0.305دينار ،بينما بقي الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير".

فقاعة «بتكوين» انفجرت وخلفت وراءها الكثير من الضحايا
تركيز الثروة يعني أن العملة الرقمية عرضة لخطر التقلبات

 4من أكبر  500تاجر
تجزئة إلكترونية في
أميركا قبلوا عمالت
رقمية في معامالتهم
بالربع األول

بعد  6أشهر على بلوغ ذروتـهــا ،تظل
ً
"بتكوين" العملة الرقمية األكثر شيوعا،
رغ ــم أن سـعــرهــا انـخـفــض إل ــى مــا دون 8
ً
ً
آالف دوالر أخيرا بعدما اقترب من  20ألفا
في ديسمبر الماضي ،مما يعني الكثير من
الخسائر وربما الضحايا بين المستثمرين.
ويقول أستاذ التمويل في جامعة ديوك
والمستشار االستثماري لمجموعة "مان"
كامبل هارفي" ،هــؤالء الناس يبدأون في
ال ـش ــراء بـمـجــرد رؤي ـت ـهــم ل ـشــيء يـتـحــرك،
إنهم كمن يقفز على عربة أثناء تحركها،
في البداية في عالم العمالت الرقمية ،كان
ه ـنــاك أش ـخــاص يـفـهـمــون التكنولوجيا
ً
ح ـ ـقـ ــا ،ثـ ــم ظ ـه ــر م ـس ـت ـث ـمــرو ال ـق ـف ــز عـلــى
العربات المتحركة ،والجميع يعلم النهاية
المأساوية المعتادة لهذا النمط ،وهو ما
حدث بالفعل".
لكن ترى كم كانت المكاسب والخسائر
م ــن ف ـقــاعــة "ب ـت ـك ــوي ــن"؟ هـ ــذا م ــا حــاولــت
"فايننشال تايمز" الكشف عنه في تقرير
لها ،استند إلى بيانات من شركة أبحاث
بـلــوك شين "شـيــن أل ـيــزيــس" ،الـتــي وفــرت
بعض اإلجابات المهمة أو ربما المحيرة

حــول مــا جــرى ويـجــري فــي ســوق العملة
الرقمية.

بداية النهاية
في نوفمبر الماضي ،قبل بلوغ "بتكوين"
أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا عـلــى اإلطـ ـ ــاق ،كــانــت
الكمية المحتفظ بها من قبل المستثمرين
ثالثة أضعاف ما احتفظ به المتداولون.
وبحلول أبريل  ،2018أظهرت البيانات
أن ال ـف ــارق فــي الـكـمـيــة ال ـتــي يحتفظ بها
المستثمرون (نحو  6ماليين بتكوين) وبين
ً
ما يحتفظ به المضاربون أصبح ضئيال
ً
جدا ،إذ كان بحوزة الفئة األخيرة ما قدره
 5.1ماليين "بتكوين" و تقدر "شين أليزيس"
ً
أن مــن احتفظوا بالعملة الرقمية طويال
باعوا ما قيمته  30مليار دوالر على األقل
لمصلحة المضاربين الجدد خالل الفترة
من ديسمبر إلى أبريل ،وكــان نصف هذه
الحركة في الشهر األخير من  2017وحده.
ويـقــول كبير االقتصاديين فــي شركة
الـتـحـلـيــات "فـيـلـيــب جـ ــرادويـ ــل" ،إن هــذا
االرتفاع المفاجئ في السيولة (زادت كمية

بتكوين المتاحة للتداول بما يقرب من 60
في المئة خــال هــذه الفترة) كــان المحرك
الرئيسي وراء انخفاض األسـعــار األخير
وفي الوقت نفسه ،تراجعت أحجام تداول
العملة الرقمية من نحو  4مليارات دوالر
ً
يوميا في ديسمبر إلى نحو مليار دوالر
في الوقت الراهن.

هل تعود عقارب الساعة؟
ي ـت ـس ــاءل ال ـب ـع ــض ،ه ــل ي ـت ـفــوق سعر

"بتكوين" على قمته المسجلة في ديسمبر؟
جزء من اإلجابة يكمن في معرفة من يقتني
"بـتـكــويــن" اآلن ،والحقيقة أن ذل ــك يظهر
تالشي الثورة التي أشتعلت قبل أشهر.
ظـهــرت العملة الرقمية فــي  ،2009في
أعـقــاب األزم ــة المالية ،وي ــرى المؤيديون
(م ــن بينهم خ ـبــراء الـحــواسـيــب ونشطاء
سياسيون) أنها وسيلة صــرف متحررة
ً
ً
من القيود المركزية وستشكل حال بديال
للعمالت الورقية التقليدية ،ورغــم طفرة
األصول االفتراضية األخيرة ،فإن العالمات

ً
التي تشير إلى ذلك ليست قوية ،وفقا لبحث
أجراه مصرف "مورغان ستانلي" ،فإن أربعة
فقط من أكبر  500تاجر تجزئة إلكترونية
في الواليات المتحدة قبلوا عمالت رقمية
في معامالتهم خالل الربع األول من ،2018
مقارنة بثالثة في بداية عام .2017
ويشير تحليل "شين أليزيس" إلــى أن
األغلبية العظمى من المعامالت التي قام
بتحليلها ،أظهرت أن "بتكوين" يتم قبولها
ً
في البورصات لكن نادرا ما يتم استخدامها
في الدفع مقابل إتمام خدمات شراء السلع
أو الخدمات.
ويمكن إنشاء عدد محدود من "بتكوين"
يصل إلى  21مليون وحدة ،والمتبقي لبلوغ
ً
هذا المستوى حاليا هو  4ماليين وحدة،
ويشار هنا إلى أن العمالت الرقمية شأنها
شأن العمالت التقليدية ،يمكن أن تضيع أو
ُينسى موضع االحتفاظ بها وتشير بيانات
"ش ـيــن أل ـيــزيــس" إل ــى أن حـجــم "بـتـكــويــن"
المفقود أو غير المستخدم منذ سنوات
يبلغ  3.7ماليين عملة ،بقيمة إجمالية
تصل إلى  28مليار دوالر.
ً
تظهر بيانات "شين أليزيس" أيضا أن

س ــوق "بـتـكــويــن" مـشــوه مــن حيث توزيع
الثروة ،إذ تستحوذ مجموعة صغيرة من
المستثمرين تعرف باسم "الحيتان" على
نسبة كبيرة مــن ال ـســوق ،وه ــو مــا يعيق
حلم "بتكوين" بجعل القطاع المالي أكثر
ديـمـقــراطـيــة وه ـنــاك نـحــو  1600محفظة
يديريها كل من المضاربين والمستثمرين،
ك ــان يــوجــد داخـ ــل ك ــل واح ـ ــدة مـنـهــا ألــف
ً
"بتكوين" على األقل بحلول أبريل ،وإجماال
بـلــغ ع ــدد ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة بـهــا خمسة
م ــاي ـي ــن وحـ ـ ـ ــدة ،أو ق ـ ــرب ث ـل ــث إج ـمــالــي
المعروض.
مــن بين هــذه المحافظ ،يوجد أقــل من
 100محفظة يملكها مستثمرو ا لـمــدى
الطويل ،وتحتوي على ما يتراوح بين 10
آالف و 100ألف "بتكوين" ،وتتراوح قيمة
ذل ــك بـيــن  75مـلـيــون و 750مـلـيــون دوالر
بأسعار اليوم
وتــركـيــز ال ـث ــروة ه ــذا يعني أن العملة
ال ــرق ـم ـي ــة ع ــرض ــة ل ـخ ـطــر ال ـت ـق ـل ـب ــات ألن
تحركات عدد قليل من الناس سيكون لها
تأثير هائل.
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اقتصاد

ً
الغارد :أفق االقتصاد العالمي أكثر قتامة يوما تلو اآلخر
ً
ً
أطلقت الغارد هجوما مستترا
بعض الشيء على سياسة
ترامب التجارية ،قائلة ،إن
التحديات التي تقف في
طريق إجراء التجارة تدمر ثقة
ً
الشركات ،التي تضررت أصال
منذ قمة السبع ،التي عقدت
مطلع األسبوع ،مضيفة أن
صندوق النقد يصر على توقعاته
لنمو عالمي نسبته  %3.9هذا
العام والعام المقبل.

ساعة واحدة في قمة الـ  G7تفوق
كامل تكلفة قمة سنغافورة
مليارات الدوالرات قد تتحقق من اجتماع رؤساء
عدة دول في قمة اقتصادية ،على شكل استثمارات
وات ـف ــاق ـي ــات وت ـس ـه ـي ــات ،وال ـك ـث ـي ــر م ــن الـمـشــاكــل
السياسية والعسكرية قد تحل باجتماع للقادة .لكن
ً
بعيدا عن السياسة واالقتصاد ،ما هي تكلفة عقد
قمة كقمة «ترامب  -كيم» في سنغافورة؟ ومن الذي
تحمل التكلفة؟.
بلغت التكلفة الفعلية للقمة  20مـلـيــون دوالر
سنغافوري ،أي ما يعادل  15مليون دوالر أميركي .هل
الرقم كبير؟ ذلك يعتمد على ما نقارنه به .لنستعرض
ً
ً
أوال بعضا من أجزاء هذه التكلفة:
من المقرر أن يغطي نصف هذا المبلغ أي  7ماليين
ونـصــف المليون دوالر التكاليف األمنية وتشمل
إحـضــار أف ــراد الشرطة اإلضافيين وتأمين اإلقامة
لهم ،ومراقبة البر والبحر والجو وإغــاق الطرقات
وتأمينها .فيما ذهبت نحو  4ماليين دوالر لتجهيز
م ــرك ــز إع ــام ــي ض ـخــم لـيـسـتــوعــب  2500صـحــافــي
حصلوا على رخصة لتغطية الحدث.

لقطة لجانب من اجتماعات قادة مجموعة السبع
قـ ــادت م ــدي ــرة ص ـن ــدوق النقد
ً
الدولي كريستين الغارد هجوما
شـنـتــه الـمـنـظـمــات االق ـت ـصــاديــة
الـعــالـمـيــة ضــد سـيــاســة «أمـيــركــا
ً
أوال» الـتـجــاريــة الـتــي ينتهجها

الرئيس دونالد ترامب ،وحذرت
مــن أن الـغـيــوم الـتــي تخيم على
االقتصاد العالمي «تــزداد قتامة
ً
يوما تلو اآلخر».
وتــراجــع تــرامــب عــن الموافقة

ترامب يتوعد كندا :ستدفعون الثمن
اعـتـبــر الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب أن
اجتماعا لمجموعة السبع هيمنت عليه السجاالت
في كندا كان «جيدا» ،لكنه حذر أوتــاوا من أنها
ستدفع ثمن تصريحات رئيس وزرائها.
وقــال تــرامــب« :عـقــدت اجتماعا جيدا جــدا مع
مجموعة السبع» .لكنه قال إن تصريحات رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـك ـن ــدي جــاس ـتــن تـ ـ ــرودو ال ـت ــي دفـعــت
واشنطن لالنسحاب من البيان الختامي ستكلف
أوتاوا «الكثير من المال».
وازدادت حدة اللهجة بين ترامب وكندا السبت
عقب اختتام قمة مجموعة السبع وإقرار بيانها

المشترك .ومــن طائرته الرئاسية اثناء توجهه
إلى سنغافورة لعقد قمته التاريخية مع الزعيم
ال ـكــوري الشمالي كيم جــونــغ اون ،اتـهــم ترامب
رئيس ال ــوزراء الكندي بأنه «غير نــزيــه» ،منددا
بالرسوم الكندية على منتجات األلبان ،ومعلنا
انسحاب الواليات المتحدة من بيان قمة مجموعة
السبع.
وقال أمس« :لدينا عجز تجاري كبير جدا مع
كندا ( 295 )...في المئة بالنسبة لمنتجات األلبان.
هذا أمر غير منصف أبدا لمزارعينا».
(أ ف ب)

ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـي ـ ــان خ ـ ـتـ ــامـ ــي م ـش ـت ــرك
اتفقت عليه مجموعة السبع في
كندا مطلع األسـبــوع تحدث عن
الحاجة إلى «تجارة حرة وعادلة
ومـ ـفـ ـي ــدة ل ـط ــرف ـي ـه ــا» وال ـح ــاج ــة
لمحاربة الحماية التجارية.
وي ـش ـع ــر ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
بــالـغـضــب إزاء الـعـجــز الـتـجــاري
الـكـبـيــر ف ــي م ـعــامــات ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة مــع حـلـفــاء رئيسيين،
ً
وقد فرض رسوما جمركية على
واردات المعادن.
وغــرد تــرامــب قــائــا« :التجارة
الـ ـع ــادل ــة س ـت ـس ـمــى اآلن ت ـج ــارة
حـمـقــاء إذا ل ــم تـكــن ت ـج ــارة الـنــد
للند».

غيوم قاتمة
ً
وردا على ذلك ،أطلقت الغارد
ً
ً
هجوما مستترا بعض الشيء
على سياسة ترامب التجارية،

قائلة ،إن التحديات التي تقف
في طريق إجراء التجارة تدمر
ثـقــة ال ـشــركــات ،ال ـتــي تـضــررت
ً
أص ـ ــا م ـنــذ ق ـمــة ال ـس ـبــع الـتــي
عقدت مطلع األسبوع.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ً
الــذي يتخذ من واشنطن مقرا
ل ــه يـصــر عـلــى تــوقـعــاتــه لنمو
عــالـمــي نـسـبـتــه  3.9ف ــي المئة
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ـق ـبــل،
موضحة أن الغيوم في األفق،
والـتــي أشــرنــا إليها قبل نحو
ً
ستة أشهر ،تزداد قتامة يوما
تلو اآلخر.
«الـ ـسـ ـح ــاب ــة األكـ ـ ـب ـ ــر واألك ـ ـثـ ــر
ق ـتــامــة ،ال ـتــي نــراهــا هــي تــدهــور
المعنويات الذي نتج عن محاولة
ُ
للتصدي للطريقة ا لـتــي تـجــرى
ب ـهــا ال ـت ـج ــارة ،وال ـت ــي تـ ــدار بها
العالقات ،وتعمل بها المنظمات
المتعددة األطراف».
وتحدثت الغارد بعد اجتماع

فـ ـ ــي بـ ــرل ـ ـيـ ــن مـ ـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارة
األلمانية آنجيال ميركل ورؤساء
منظمة التجارة العالمية والبنك
الــدولــي ومنظمة العمل الدولية
والبنك اإلفريقي للتنمية.
وقـ ــالـ ــت م ـي ــرك ــل يـ ـ ــوم األحـ ـ ــد،
إن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي سـيـنـفــذ
ً
إ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات م ـ ـ ـضـ ـ ــادة ردا ع ـلــى
ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة األم ـيــرك ـيــة،
ووص ـ ـفـ ــت رفـ ـ ــض تـ ــرامـ ــب ب ـي ــان
مجموعة السبع بأنه «يبعث على
االكتئاب».
وي ـخ ـش ــى ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون مــن
نشوب حرب تجارية ،وإن كانت
ً
األسواق ظلت هادئة نسبيا أمس
ً
األول ،بعدما شهدت تذبذبا في
التعامالت المبكرة.

مساعي وقف التصعيد
من جهته ،أبلغ المدير العام
ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـعــال ـم ـيــة

استقرار األسهم األميركية مع توجه األنظار نحو قمة سنغافورة
ً
الدوالر يظل قويا والذهب يتراجع بدعم مؤشرات إيجابية منها
استقرت مؤشرات األسهم األميركية في ختام تداوالت
أمس األول ،مقلصة مكاسب الجلسة ،مع تحول األنظار
نحو سنغافورة حيث القمة التاريخية بين الرئيس
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وارتفع «داو جونز» الصناعي خمس نقاط إلى 25322
نقطة ،كما ارتفع «ناسداك» بنسبة  0.2في المئة أو 14
نقطة إلى  7660نقطة ،بينما ارتفع « »S&P 500األوسع
ً
نطاقا بنسبة  0.1في المئة أو  3نقاط إلى  2782نقطة.
وفــي األسـ ــواق األوروب ـي ــة ،ارتـفــع مــؤشــر «ستوكس
يوروب  »600بنحو  0.73في المئة أو نقطتين إلى 387
نقطة.
وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني ( )56 +نقطة إلى
 7737نقطة ،وصعد مؤشر «داكس» األلماني ( )76 +نقطة
إلى  12842نقطة ،وارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» ()23 +
نقطة إلى  5473نقطة .وارتفعت تلك األسهم األوروبية
خالل بداية تعامالت أمس ،بعد توقيع كيم يونغ وترامب
ً
اتفاقا لنزع السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية،
وقبيل بيانات اقتصادية بمنطقة اليورو وإنكلترا.
وصعد مؤشر ستوكس يوروب  600بنسبة  0.40في
المئة ووصل إلى  389نقطة ،كما ارتفع مؤشر فوتسي
البريطاني  0.27فــي المئة عند مستوى  7758نقطة،
وصعد داكس األلماني  0.57في المئة إلى  12915نقطة،
وارتفع كاك الفرنسي  0.31في المئة عند  5490نقطة ،في
ً
تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا بتوقيت
مكة المكرمة.
وارتفع اليورو مقابل العملة األميركية  0.11في المئة
ووصل إلى مستوى  1.1794دوالر ،كما زاد عائد السندات
األميركية استحقاق عشر سنوات إلى  2.96في المئة.
وصرح ترامب بأن القمة مع كيم سارت بشكل إيجابي
وأك ـثــر مــن الـمـتــوقــع ،وق ــال زعـيــم كــوريــا الشمالية ،إن
اتفاقهما سوف يؤدي إلى تغيير مهم في العالم.

وفي آسيا ،ارتفعت األسهم اليابانية بنهاية تعامالت
أمس ،مع بدء القمة التاريخية بين زعيم كوريا الشمالية
ورئيس الواليات المتحدة في سنغافورة ،وبعد بيانات
اقتصادية يابانية.
وصعد مؤشر نيكي  0.33في المئة وصل إلى مستوى
ً
 22878نقطة ،كما ارتفع مؤشر توبكس األوسع نطاقا
 0.33في المئة عند  1792نقطة.
وارتفع الدوالر مقابل العملة اليابانية  0.34في المئة
إلى  110.40ين.
ويتابع المستثمرون القمة المنعقدة بين ترامب وكيم
التي ينصب اهتمامها على برنامج السالح النووي
في كوريا الشمالية ،وقــال الرئيس األميركي إن القمة
أحــرزت الكثير من التقدم ،والتي كانت إيجابية أكثر
ً
مما كان متوقعا.
وارتفعت أسعار المنتجين في اليابان  0.6في المئة
خالل مايو ،ورغم توقع زيادتها  0.2في المئة ،لكنها لم
تتغير مقارنة بالشهر السابق ،وارتفع المؤشر الصناعي
 1في المئة خالل أبريل وبالمقارنة بانخفاضه  0.3في
المئة خالل مارس.
ً
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية بنهاية التعامالت
ب ـعــد ث ــاث ج ـل ـســات م ــن االن ـخ ـف ــاض ،وص ـع ــد مــؤشــر
شنغهاي المركب  0.89في المئة إلى  3079نقطة ،كما
ارتفع مؤشر تشنزن المركب  1.03في المئة إلى 1759
نقطة.
وفي أسواق العمالت حام الدوالر قرب أعلى مستوى
له في ثالثة أسابيع أمام الين بعدما وقع ترامب وكيم
ً
ً
خطابا «شامال» في قمة تاريخية تهدف إلى نزع السالح
النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وارتفعت العملة األميركية إلى  110.495ين مسجلة
أعلى مستوياتها منذ  23مايو .ويعكس ارتفاع الدوالر
ً ً
ً
أمــام الين ،الــذي غالبا ما يعتبر مــاذا آمنا في أوقــات

التوتر السياسي واضطراب السوق ،حالة التفاؤل بأن عقب القمة ومع ترقب األسواق قرار مجلس االحتياطي
قمة ترامب وكيم ستفتح الباب أمام نزع السالح النووي االتحادي (البنك المركزي األمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعامالت الفورية  0.1في المئة
من كوريا الشمالية في نهاية المطاف.
ً
وفي أحدث المعامالت ،زاد الدوالر  0.3في المئة إلى إلى  1297.96دوالرا لألوقية (األونـصــة) ونــزل المعدن
ً
متراجعا عن مستوياته المرتفعة بعد في العقود األميركية اآلجلة تسليم أغسطس آب  0.1في
 110.390ينات،
ً
أنباء عن إصابة المستشار االقتصادي للبيت األبيض المئة أيضا إلى  1301.90دوالر لألوقية.
وفي المعادن النفيسة األخرى ،تراجعت الفضة في
الري كودلو بأزمة قلبية.
وانخفض اليورو  0.2في المئة أمام الدوالر األميركي المعامالت الفورية  0.1بالمئة إلى  16.87دوالر لألوقية.
وبلغ المعدن أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند
إلى  1.1763دوالر.
ً
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـ ــدوالر ،الـ ــذي يـقـيــس أداء العملة  16.95دوالرا لألوقية أمس.
ً
وانخفض البالديوم  0.2في المئة إلى  1020دوالرا
األميركية أمــام سلة من ست عمالت رئيسية ،بنسبة
لألوقية ،بينما ارتفع البالتين  0.2في المئة إلى 905.90
 0.25في المئة إلى .93.789
وزاد الدوالر األسترالي  0.1في المئة إلى  0.7617دوالر دوالرات لألوقية .وكــان البالتين المس أعلى مستوى
في أسبوع عند  910.50دوالرات لألوقية في الجلسة
أميركي ،بعدما نزل في وقت سابق إلى  0.7584دوالر.
(أرقام)
				
من جانبه ،تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدوالر السابقة.

ومــن المقرر أن تــذهــب التكاليف الباقية إلقامة
الزعيمين والوفدين المرافقين لهما في الفندق الذي
ً
يتم استئجاره كامال.
وألغ ـ ــراض الـمـقــارنــة ف ـقــط ،جمعنا تكلفة القمة
األخيرة التي سبقت قمة سنغافورة ،وهي اجتماع
الـ  G7في كندا األسبوع الماضي وكانت على الشكل
التالي:
التكلفة الكلية  605ماليين دوالر ،منها  400مليون
دوالر صرفت على تأمين مكان انعقاد القمة ،ومن هذه
الـ 400مليون هناك  260مليون دوالر للشرطة الكندية
وحدها التي أحضر أفرادها مع كالبهم البوليسية
ومعداتهم من مختلف أنحاء البالد.
واستمرت القمة  28ساعة أي أن تكلفة الساعة
الواحدة في قمة مجموعة الدول السبع تفوق كامل
تكاليف قمة «ترامب  -كيم» مع أن قمة السبع انتهت
بخالف بين أميركا واألع ـضــاء الست األخ ــرى رغم
تكاليفها الباهظة.
«العربية .نت»

روبـ ـ ــرتـ ـ ــو أزيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدو ال ـم ــؤت ـم ــر
ً
ال ـص ـح ـف ــي ف ـ ــي ب ــرلـ ـي ــن قـ ــائـ ــا:
«علينا ...أن نوقف هذا التصعيد
في التوترات .أي عملية تناطح
لن تكون مفيدة».
ك ـمــا ان ـت ـقــد س ـلــوك ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ف ــي مـنـظـمــة الـتـجــارة
العالمية.
وقـ ـ ــال أزي ـ ـف ـ ـيـ ــدو« :الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ت ــرك ــز بـ ـص ــورة أكـبــر
ع ـلــى اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـث ـنــائ ـيــة ،بل
وف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ال ـفــرديــة،
وهو شيء ال يدعم نظام التجارة
المبني على قــواعــد« .لقد ظلوا
يـشـكــون مــن ال ـن ـظــام ،ويـقــولــون
إنهم يريدون أن يحسنوا النظام،
لكننا ننتظر نهجا أكثر محافظة
من جانبهم».
وف ــي وق ــت ســابــق ،ق ــال وزيــر
االقتصاد األلماني بيتر ألتماير،
ً
ً
إن ألمانيا ال تــرى حــا وشيكا
ل ـل ـنــزاع ال ـت ـجــاري مــع الــواليــات

الـمـتـحــدة ،وإن عـلــى أوروبـ ــا أن
ت ـع ـمــل بـ ـح ــزم ف ــي أعـ ـق ــاب ق ــرار
الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب فــرض
رس ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة ع ـلــى واردات
بعض المعادن.
وص ــدم تــرامــب حـلـفــاء بــاده
األح ــد حينما تــراجــع عــن بيان
مشترك وافــق عليه قــادة الــدول
السبع في كندا تضمن الحاجة
إلى تجارة حرة عادلة يستفيد
منها جميع األطـ ــراف ،وأهمية
مـ ـح ــارب ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـم ــاي ــة
التجارية.
وق ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب ،ال ـ ـ ــذي ف ــرض
ً
ر س ـ ــو م ـ ــا عـ ـل ــى واردات ب ـ ــاده
م ــن ال ـص ـل ــب واأللـ ـمـ ـنـ ـي ــوم ،إن ــه
ً
قـ ــد ي ـس ـت ـه ــدف أي ـ ـضـ ــا ص ـنــاعــة
السيارات ،وهي مسألة حساسة
على وجه الخصوص أللمانيا إذ
تعتمد شركات صناعة السيارات
بشدة على السوق األميركي.
(رويترز)

كيف تفاعلت األسواق العالمية
بعد قمة ترامب وكيم؟
القمة التاريخية بين الرئيس األميركي دونالد ترامب وزعيم
كوريا الشمالية كيم يونغ أون ليست المحاولة األولــى إلنهاء
القطيعة بين البلدين ،وإخراج بيونغ يانغ من عزلتها ،ولذلك ربما
تكون األسواق حذرة في تفاؤلها من نتائج القمة.
أبــرز تلك المحاوالت كانت في عــام  ،1994حين وقعت إدارة
الرئيس األمـيــركــي األسـبــق بيل كلينتون ورق ــة «إط ــار عـمــل» أو
« »agreed frameworkوت ـع ـهــدت فـيــه بـيــونــغ يــانــغ بتجميد
برنامج التسليح بالبلوتونيوم ،مقابل تعهد الواليات المتحدة
ببناء مفاعالت نووية بالمياه الخفيفة ،التي ال تسمح بتطوير
سالح نووي.
لكن ذلك االتفاق انتهى إلى الفشل مع عودة كوريا الشمالية
إلى تشغيل منشآتها النووية عام .2002
وتجددت المحاولة عبر المحادثات بين العامين  2003و،2007
شملت الصين واليابان والكوريتين الشمالية والجنوبية وروسيا
والواليات المتحدة.
وحققت تلك المحادثات اختراقا مهما مع تعهد كوريا الشمالية
بالعودة إلى اتفاقية حظر التخصيب .لكن االنتكاسة حصلت في
 2006حين أعلنت بيونغ يانغ إجراء أول تجربة نووية.
وقــد تسلم كيم جونغ أون الحكم في كوريا الشمالية أواخــر
عــام  ،2011ومنذ ذلــك الحين أجــرت بــاده العديد مــن التجارب
النووية والصاروخية.
وأط ـل ـقــت كــوريــا الـشـمــالـيــة الـكـثـيــر مــن ال ـت ـهــديــدات لجارتها
الجنوبية ،وكاد البلدان يصالن إلى حافة الحرب ،قبل أن تعلن
بيونغ يانغ فجأة استعدادها إلجراء محادثات مع سيول في يناير
الماضي ،وأعقب ذلك اجتماع قمة تاريخي بين رئيسي البلدين،
أعلن خالله كيم عن وقف التجارب النووية .هذا التاريخ المتذبذب
من العالقات هو الذي يجعل المستثمرين حذرين في تفاؤلهم.
ً
وهناك عوامل أخرى تجعل رد فعل األســواق فاترا تجاه قمة
اليوم بين ترامب وكيم ،وهو أن عدم اليقين من وجود فرص كبرى
ً
للشركات األجنبية ،واألميركية تحديدا ،في كوريا الشمالية.
(العربية .نت)

«الوطني» :االقتصاد العالمي يواجه خطر تراجع النمو

نتيجة تصاعد ّ
حدة التوتر في العالقات التجارية بعد قمة الدول السبع
قال الموجز االقتصادي الصادر
عــن بنك الكويت الوطني ،إن حـ ّـدة
المخاوف ازدادت الشهر الماضي
بشأن العالقات التجارية العالمية
بعد انتهاء فترة اإلعفاء من الرسوم
الجمركية ،الـتــي فرضتها أميركا
على أهم حلفائها كأوروبا وأميركا
ّ
الشمالية ،مما ولــد ردة فعل حادة
م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي بــدأ
بدوره التلويح بإجراءات مضادة.
ووفـ ـ ــق الـ ـم ــوج ــز ،جـ ــاء ذلـ ــك في
أع ـقــاب اجـتـمــاع الـ ــدول الصناعية
السبع الكبرى الــذي عقد فــي كندا
وتراجع فيه الرئيس دونالد ترامب
عن موافقته على البيان المشترك
ً
الصادر في نهاية القمة ،متهما إياه
بعدم النزاهة.
في التفاصيل ،تأثرت في الوقت

نفسه ،أســواق السندات من التوتر
السياسي فــي إيطاليا وإسبانيا،
ال ــذي ب ــدأ بــال ـهــدوء مـطـلــع يــونـيــو.
وب ـي ـن ـم ــا ي ـت ــوق ــع أن ي ـب ـلــغ ال ـن ـمــو
ال ـعــال ـمــي هـ ــذا الـ ـع ــام ن ـس ـبــة قــويــة
ت ـقـ ّـدر بـ ـ  4فــي الـمـئــة ،ف ــإن التقرير
األخير الصادر عن منظمة التعاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن تـلــك
المخاطر ترمي بثقلها على اآلفاق
االق ـت ـصــاديــة ،السـيـمــا أن الـنـمــو ال
يـ ــزال ره ــن ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي ،كما
أن ال ـحــاجــة لتطبيق اإلص ــاح ــات
الهيكلية أصبحت ّ
ملحة.

توقعات باستعادة
النمو األميركي قوته
وحافظ االقتصاد األميركي على

قوته على الرغم من وجود مؤشرات
على اعتدال النمو في بداية العام
إضافة إلى تشدد السياسة النقدية.
إذ تشير البيانات المراجعة لنمو
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي للربع
األول مــن ال ـعــام  2018إل ــى خفض
تـقــديــرات الـنـمــو ليصل إل ــى نسبة
سنوية تبلغ  2.2في المئة من 2.3
فــي المئة (مـقــارنــة بـ ــ 2.9فــي المئة
في الربع الرابع من عام  )2017إثر
تباطؤ طفيف في إنفاق المستهلك
والمخزون.
فقد تراجع نمو إنفاق المستهلك
إل ــى  1.0فــي الـمـئــة فـقــط مــن نسبة
قوية بلغت  4.0في المئة في الربع
الماضي .لكن يرى بعض المحللين
أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي قد
يستعيد قوته لنسبة قد تصل إلى

 4في المئة في الربع الثاني من عام
 2018بــدعــم مــن خـفــض الـضــرائــب
وضيق سوق العمل وقوة الزيادات
ف ــي الـ ـمـ ـخ ــزون وص ــاف ــي ال ـت ـجــارة
الخارجية.
وتبين الـمــؤشــرات االقتصادية
قــوة قطاع المستهلك .فقد تسارع
نمو الوظائف الجديدة إلى  223ألف
ً
وظيفة في مايو متخطيا متوسطه
لــأش ـهــر األربـ ـع ــة األولـ ـ ــى م ــن عــام
 ،2018بينما تراجعت البطالة لتصل
إلى أدنــى مستوياتها منذ ثماينة
ً
عشر شهرا عند  3.8في المئة مقارنة
بـ  3.9في المئة في أبريل.
وعلى الرغم من أن ثقة المستهلك
ً
ت ــراج ـع ــت ق ـل ـيــا ع ــن مـسـتــويــاتـهــا
ً
األخ ـيــرة ،فإنها ال ت ــزال قوية جــدا.
ً
كما شهدت أسعار المنازل ارتفاعا

ً
ثابتا بالرغم من ارتفاع اسعار فائدة
الرهن العقاري.
وبعد أن تراجع إنفاق المستهلك
في الربع األول ،تشير بيانات شهر
أبريل إلى ارتفاعه  0.6في المئة على
أس ــاس ش ـهــري ،مـمــا يـشــي ببداية
قوية للربع الثاني ،وذلك بدعم من
قوة نمو دخل الفرد .الجدير بالذكر
أن قطاع المستهلك يشكل أكثر من
ثلثي االقتصاد األميركي.
ب ــال ــرغ ــم م ـ ــن ت ـ ـخـ ــوف ش ــرك ــات
ال ـت ـص ـن ـي ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــن ت ــأث ــر
األسعار بالرسوم الجمركية األخيرة
التي فرضت على واردات الصلب
واأللـ ـمـ ـنـ ـي ــوم ،ت ـش ـيــر اس ـت ـطــاعــت
حــديـثــة إل ــى مـحــدوديــة األث ــر الــذي
خلفته الرسوم على مستوى الطلب
حتى اآلن ،إذ ّ
تبين مؤشرات قياس

التصنيع (المؤشر الصناعي لمعهد
إدارة الموارد األميركي  ISMومؤشر
مديري المشترات للتصنيع )PMI
ارتفاع الطلبات الجديدة في مايو
وت ــراك ــم األعـ ـم ــال وام ـ ـتـ ــداد ف ـتــرات
التوصيل.
كـ ـم ــا ت ـش ـي ــر بـ ـع ــض ال ـب ـي ــان ــات
المتقدمة إلى وجود تراجع طفيف
فــي عجز مـيــزان تـجــارة السلعرغم
التوترات حول الرسوم الجمركية،
ّ ً
متقلصا إل ــى  68مـلـيــار دوالر في
أبريل ،لكن سيكون من األهم النظر
إل ــى ه ــذه الـبـيــانــات ح ــول ف ـتــرة ما
ب ـعــد اإلعـ ـف ــاء ال ـج ـم ــرك ــي ،أي بعد
شهر يونيو.
ّ
رج ـحــت ق ــوة بـيــانــات الــوظــائــف
ـي مــايــو صـحــة الـتــوقـعــات بشأن
فـ ّ
تبني مجلس االحتياطي الفيدرالي

ً
سياسة نقدية أكثر تـشــددا فــي ما
تبقى في العام ،وهذا
ال يضم االرتفاع المتوقع والشبه
مؤكد فــي الـفــائــدة األســاسـيــة عقب
االجتماع المقبل المزمع عقده في
مـنـتـصــف ه ــذا ال ـش ـهــروال ـبــالــغ 25
نقطة أساس.
وتـعــد ه ــذه ال ـمــرة الـثــانـيــة التي
سيرفع فيها الفيدرالي سعر الفائدة،
والتي من شأنها رفع هدف تسعير
الفوائد على األموال الفيدرالية إلى
نطاق  1.75إلى  2.00في المئة.
ً
كـمــا زادت ق ــوة الـبـيــانــات أيـضــا
مــن احتمالية رفــع الـفــائــدة مرتين
إضافيتين في عام  2018إلى  35في
المئة بعد أن انخفضت في الشهر
ّ
الماضي إثر المخاوف التي ولدتها
التطورات في إيطاليا.

وب ـ ـلـ ــغ مـ ــؤشـ ــر أسـ ـ ـع ـ ــار ن ـف ـ ّقــات
االستهالك الشخصي الذي يفضله
مجلس االحتياط الفيدرالي لقياس
التضخم هدفه البالغ  2.0في المئة
فــي أبــريــل للمرة الــرابـعــة فقط منذ
خمس سنوات بينما ظل التضخم
ً
األساس ،األقل تقلبا بطبيعته ،عند
نسبة  1.8في المئة.
وشهدت مؤشرات االقتصاد في
ً
منطقة اليورو تفاوتا ،لكن أغلبها
ً
سجل تباطؤا في مايو ،مشيرة إلى
ضعف طفيف في النمو مع حفاظه
على وتيرة جيدة .فقد جاء مؤشر
مديري المشتريات لمنطقة اليورو
دون ال ـتــوق ـعــات بـكـثـيــر عـنــد 54.1
ً
ً
مسجال تراجعا للشهر الرابع على
التوالي ،ولم تشهد ثقة المستثمر
ً
تغييرا ُيذكر.
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«المالية» :اعتماد الدفعة الرابعة من قيمة
مكافآت نهاية الخدمة لتعويض العسكريين
أعلن وزيــر المالية د .نايف الحجرف أمس
أنه تم اعتماد تحويل الدفعة الرابعة من قيمة
مكافآت نهاية الخدمة ،لتعويض المتقاعدين
ال ـع ـس ـكــري ـيــن ،إل ــى ح ـس ــاب ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية ،بناء على قرار مجلس
الــوزراء رقم  254لسنة  ،2018بعد التدقيق في
أسماء العسكريين الذين ينطبق عليهم القرار،
واعتماد المبالغ وتحويلها الى حساب الجهة،
وسيتم تحويل المكافآت إلــى مستحقيها من
ً
قبل المؤسسة ،ووفقا إلجراءاتها.
ويبلغ إجـمــالــي عــدد المستفيدين مــن قــرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء رق ــم  254لـسـنــة 2600 ،2018
عسكري متقاعد ،أمــا المستفيدون من الدفعة
الرابعة التي تم اعتمادها اليوم بمبلغ 5.490
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،فـيـبـلــغ ع ــدده ــا  279عـسـكــريــا
متقاعدا موزعين على النحو التالي:
● وزارة الدفاع 87 :شخصا
● وزارة الداخلية 192 :شخصا
وقال الوزير الحجرف إن اعتماد مبلغ الدفعة

ال ـي ــوم م ــن م ـكــافــآت ن ـهــايــة ال ـخــدمــة لتعويض
المتقاعدين العسكريين يمثل اعتماد أكثر من
 80في المئة من المستفيدين في أقل من شهر،
وقد شارفت الوزارة على االنتهاء من التحويالت،
ح ـيــث ل ــم يـتـبــق س ــوى  472م ــن الـمـسـتـحـقـيــن،
سيتم اعتماد دفعاتهم فور ورودها من الجهة،
وتــدق ـي ـق ـهــا م ــن اإلدارة ال ـم ـخ ـت ـصــة بـ ــالـ ــوزارة
وتحويلها إلى مستحقيها بأسرع وقت.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة الـ ــى أن ال ــدف ـع ــات الـســابـقــة
م ــن قـيـمــة م ـكــافــآت ن ـهــايــة ال ـخــدمــة لـتـعــويــض
المتقاعدين العسكريين حولت في  17و 31مايو
و 6يونيو  ،2018وبلغ إجمالي قيمة المكافآت
المحولة حتى اليوم  44.49مليون دينار لـ2128
عسكريا فــي اربــع جـهــات مختلفة على النحو
التالي:
● الحرس الوطني 583 :شخصا
● وزارة الداخلية 701 :شخص
● وزارة الدفاع 733 :شخصا
● اإلدارة العامة لإلطفاء 111 :شخصا

نايف الحجرف

الجيماز« :رزق» دخلت السوق األردني
من أوسع أبوابه

economy@aljarida●com

«المصارف» يلزم المتاجر عدم
مسح البطاقات المصرفية للعمالء
قال األمين العام التحاد مصارف الكويت
د .حمد الحساوي «لوحظ أن هناك متاجر،
بعد قيام المشتري بتسديد المبلغ المطلوب
ع ـل ــى أجـ ـه ــزة نـ ـق ــاط ال ـب ـي ــع ،تـ ـق ــوم بـمـســح
البطاقات المصرفية ( )Double Swipeعلى
األنظمة اآللية الخاصة بالمتجر ألغــراض
ً
متعلقة بـحـســابــات ال ـم ـتــاجــر ،ون ـظ ــرا لما
ينطوي عليه هذا اإلجراء من مخاطر عالية
ألصحاب هذه البطاقات المصرفية في حالة
اختراق أنظمتها اآللية ،أو تسريب بيانات
هذه البطاقات ،فإن السلطات الرقابية في
العديد من الــدول دعــت إلــى حظر مثل هذا
اإلجراء».
ً
وقال الحساوي إنه أخذا في االعتبار قيام
بعض المتاجر بمسح البطاقات المصرفية
ع ـلــى أنـظـمـتـهــا اآلل ـي ــة يـ ــؤدي إل ــي تـخــزيــن
بياناتها في أنظمتهم ،وهو إجراء يتعارض

«الراية» تنظم دورات
تدريبية لموظفيها

م ــع ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة ألمـ ــن الـمـعـلــومــات
الـخــاصــة بـبـطــاقــات ال ــدف ــعPayment Card
Industry Data Security Standard “ PCI
 ،”DSSوهــي المعايير الـتــي تلتزم البنوك
المحلية وشركة الخدمات المصرفية اآللية
الـمـشـتــركــة  K-netبــالـعـمــل بـهــا ،ف ــإن األمــر
يتطلب أن تتماشى عملية ا لــد فــع مــع تلك
الـمـعــايـيــر مـنــذ إجــرائ ـهــا بــواس ـطــة أجـهــزة
ً
نـقــاط البيع ( )POSلــدى المتاجر ،وصــوال
إلى النظام اآللي في البنك المصدر للبطاقة.
وأوضــح أنــه إزاء المخاوف التي أبدتها
البنوك من المخاطر المرتبطة بهذا اإلجراء،
وإن كانت مبررات بعض المتاجر بغرض
المطابقة والتسوية ،وقد خاطب بنك الكويت
المركزي اتحاد مصارف الكويت للتنسيق
م ــع ك ــل ال ـب ـنــوك ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ف ــإن األم ــر
يتطلب أن تقوم البنوك المحلية بما يلي:

 .1إلزام جميع المتاجر بعدم االستمرار
بمسح البطاقات المصرفية للعمالء أثناء
الدفع على أجهزة نقاط البيع على األنظمة
اآللية لتلك المتاجر في مهلة أقصاها نهاية
العام الحالي.
 .2اتـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة حـيــال عدم
التزام المتاجر بذلك.
 .3توعية العمالء بحقهم بعدم السماح
للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على
األنظمة اآللية لديهم.
وأكد الحساوي أن االتحاد يهيب بعمالء
الـ ـبـ ـن ــوك ع ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـم ـتــاجــر بـمـســح
بطاقاتهم المصرفية على األ نـظـمــة اآللية
لــدي ـهــم ،تـجـنـبــا لـلـمـخــاطــر ال ـت ــي ق ــد تنشأ
عن ذلك.

«السحاب» %91 :إشغال فنادق دار
المرشاد في رمضان بمكة

الفجي يشارك في الدورة التدريبية
جانب من المؤتمر الصحافي
بعد أن حققت قفزات واسعة في
مجال االستثمار العقاري في وقت
ق ـيــاســي وج ـي ــز ل ـتــؤكــد لـعـمــائـهــا
والمتعاملين معها أنها قادرة على
تحقيق طموحاتهم االستثمارية،
على الرغم من األوضاع االقتصادية
الراهنة ،مما يعكس قــدرة الشركة
على استشراف المستقبل وقياس
أماكن المشروعات الحيوية ومدى
االستفادة القصوى من أطروحات
الـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــاري ،دخـ ـل ــت شــركــة
رزق الدولية العقارية إلــى السوق
األردني ،الذي يتمتع بأمان وسالسة
عــالـيـتـيــن ع ـلــى صـعـيــد الـجــاذبـيــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات وفـ ـ ــرص الــرب ـح ـيــة
المضمونة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة ص ــاح
ً
الجيماز إن الشركة تسعى دوما إلى
اإلن ـجــازات فــي المشاريع المحلية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة إرض ـ ـ ـ ــاء ل ـع ـمــائ ـهــا،
ً
وسـعـيــا لتحقيق أرب ــاح مضمونة
ً
ومـيـســرة لـهــم ،مضيفا أن الـســوق

األردني يتميز بالكثير من الفرص
االستثمارية التي تجعله في مصاف
األسواق الناشئة في المنطقة على
الرغم من كل التحديات اإلقليمية
ً
والظروف المحيطة ،مشيرا إلى أن
الشركة دخلت بالفعل في مشروع
«واحة آيلة» ،وهو منتجع سياحي
ي ـتــم إنـ ـش ــاؤه ع ـلــى س ــاح ــل الـبـحــر
األحمر بخليج العقبة باألردن ،وهو
يعد بحق مشروع المستقبل.
وأكـ ـ ــد ال ـج ـي ـم ــاز أن ال ـح ـكــومــة
األردنـيــة في الفترة األخـيــرة سعت
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم تـ ـسـ ـهـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة
للمستثمرين مــن خ ــال إع ـفــاء ات
ضريبية ،وتيسيرات كثيرة قدمتها
خالل فترة وجيزة مما جعل السوق
األردنــي من أكثر األســواق جاذبية
ً
لــاس ـت ـث ـمــار الـ ـعـ ـق ــاري ،مــوض ـحــا
ً
أن ال ـس ــوق األردن ـ ــي أص ـبــح هــدفــا
لجميع الباحثين عــن االستثمار
والتملك الـعـقــاري خــال السنوات
ً
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـم ــا ي ـع ــد ب ـح ــق س ــوق ــا
ً
واع ــدا بفضل تسهيالت الحكومة

األردن ـيــة الــواضـحــة للعيان لجذب
المستثمرين .وأضــاف الجيماز أن
ال ـســوق األردن ـ ــي مــن أه ــم األس ــواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى حـجـمــه
وطبيعة الطلب على االستثمارات
ً
الـعـقــاريــة فـيــه ،مــوضـحــا أن الطلب
على االستثمار العقاري في السوق
ً
األردني الفت للنظر وكبير جدا.
وذكر أن السوق العقاري األردني
ي ـت ـم ـت ــع ب ـس ـي ــول ــة ج ـ ـيـ ــدة تـجـعـلــه
ً
ً
متماسكا وقويا إلــى درجــة كبيرة،
ً
مشددا على أن شركة رزق الدولية
ً
تسعى دومـ ــا إل ــى دخ ــول األس ــواق
العقارية التي تتمتع باستقرار كبير
لتلبي طموحات عمالئها.
وأوضح الجيماز أن الشركة تضع
شـعــار «الـتـكــافــل والـتـكــامــل» نصب
أعـيـنـهــا ،ذل ــك الـشـعــار ال ــذي أخــذتــه
ً
ً
الشركة منهاجا وسراجا لها ،فهو
شـعــار يعتمد على إيـجــاد الفرص
االسـتـثـمــاريــة الـمـنــاسـبــة وتحقيق
أف ـضــل عــائــد مـنـهــا م ــن دون ضــرر
أو ضرار.

أسعار صرف العمالت العالمية

عـقــدت «ال ــراي ــة» للتطوير والتشغيل الـعـقــاري دورة تدريبية
لموظفي قسم المبيعات في الشركة ،بحضور الرئيس التنفيذي
جاسم الفجي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج متكامل للتدريب تحرص
«الراية» على تطبيقه دوريــا ،لتعزيز كفاء ات موظفيها المهنية،
واطالعهم على آخــر المستجدات في قطاع التشغيل والتطوير
العقاري ،مع التركيز على نمو متطلبات العمالء ،وبالتالي ضرورة
اإليفاء بها ،وانطالقا من مسؤوليتها لتنمية الكوادر لديها ،السيما
أنهم يلعبون دورا محوريا في نمو عمليات الشركة ،عبر التواصل
مع العمالء ،واإلجابة عن كل استفساراتهم ،مما يؤسس الشفافية
في التعامل ،ويشكل ركنا أساسيا في دفع علميات الشركة ونموها.
وفي هذا اإلطــار ،تحدث جاسم الفجي ،الرئيس التنفيذي في
الشركة قائال« :منذ انطالق عمليات الراية في السوق الكويتي،
ح ــرص ــت ال ـشــركــة ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب ال ـك ـف ــاءات الـمـهـنـيــة الـعــالـيــة
واخضاعها بشكل دوري للتدريب ،الـتــزامــا منها بتنمية هذه
الكفاءات وتزويدها بثقافة مهنية راقية ،عبر اطالعها على أحدث
الوسائل المعتمدة في الترويج للتطوير والتشغيل العقاري».
وأض ــاف« :هــذه ال ــدورات التدريبية هــي األس ــاس الــذي نرتكز
عليه في المحافظة على ثقة عمالئنا بجودة ادائنا ،وما نقدمه
من خدمات هي األفضل في المنطقة».
ً
وخ ـتــم الـفـجــي م ـش ـيــرا إل ــى أن «ال ــراي ــة» مـسـتـمــرة ف ــي نهجها
التطويري ،ولن تألو جهدا في االستثمار لتعزيز وتنمية المهارات
ً
المهنية لدى فريق العمل ،تبعا الستراتيجية الشركة التنموية
التي ترتكز في بنودها األساسية على دعم الموظفين ،وبالتالي
توفير خدمات تضاهي أرقى المستويات العالمية.

سويسرا تستعد الستقبال
السياح الكويتيين هذا الصيف

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

تستعد سويسرا الستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم
السيما منطقة الخليج والكويت خالل موسم الصيف الحالي،
ً
والمتوقع أن يكون حافال بسبب طول العطلة الصيفية ،التي
تمتد نحو ثالثة أشهر ،حيث تتنوع األنشطة والرحالت ،التي
ً
يمكن للسائح الكويتي القيام بها ،خصوصا أنها تناسب
ً
الجميع من مختلف األعمار وتتيح لهم دومــا تجربة فريدة
من نوعها.
وكان العام الماضي قد شهد زيارة عدد كبير من السياح
الكويتيين إل ــى ســويـســرا بـلــغ عــددهــم قــرابــة  30أل ــف سائح
بمعدل  88ألف ليلة قضوها هناك من أصل حوالي مليون ليلة
قضاها السياح الخليجيون ،الذين بلغ عددهم العام الماضي
نحو  337ألف سائح.
ً
عـلــى ام ـتــداد  38كـيـلــومـتــرا مــن مـيــاه بـحـيــرة ل ــوزرن تتيح
ال ـعــديــد م ــن الـسـفــن رؤيـ ــة ك ــل م ــا تـتـيـحــه الـطـبـيـعــة الجميلة
الرائعة لجبال األلب الجميلة ومن بينها السفينة البخارية
التاريخية "أونتيرفالدين" التي يرجع تاريخها لعام 1902
والتي تبحر طوال العام بشكل يوميّ ،
مما يتيح الوصول إلى
وجهة شهيرة لقضاء العطالت مثل بورغينشتوك ،والعديد
من مسارات المشي ،ومحطات السكك الحديدية الجبلية على
ضفاف البحيرة.
ُ
تبحر السفن في كل االتجاهات على أكبر بحيرة داخلية
وسط أوروبا .وبإمكان الركاب الصعود على السفن والنزول
منها على الجانب السويسري كما يمكنهم ذلك على الجانب
الفرنسي من البحيرة ،إذ واصلت السفن من عصر بيل إيبوك
ـار ف ــي أك ـبــر بـحـيــرة داخ ـل ـيــة وســط
(ال ـع ـصــر الـجـمـيــل) اإلًب ـح ـ ّ
أوروبا لمدة  140عاما وتوفر رحالت مائية رائعة بين فرنسا
وسويسرا.

ً
المرشاد متوسطا إدارة الفنادق
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـس ـح ــاب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـقــاب ـضــة
وشركاتها التابعة في مكة المكرمة أنها نجحت
في تشغيل مجموعة فنادق دار المرشاد لموسم
رمضان الحالي بنسبة إشغال  ٩١في المئة طوال
فترة الشهر الفضيل ،الفتا الى أن موسم رمضان
لـهــذا الـعــام يعتبر مرضيا لـمــاك الـفـنــادق ،حيث
استطاعوا تغطية الطاقة االستيعابية للفنادق
بشكل كامل.
وأكـ ــد رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة ،م ـشــاري
المرشاد ،أن كافة فنادق المجموعة تعمل بكامل
قوتها التشغيلية ،فــي ظــل المنظومة المتكاملة
ل ـل ـخــدمــات رف ـي ـعــة ال ـم ـس ـتــوى م ــن ح ـيــث ال ـمــأكــل
والمشرب وصاالت االستراحة واالنتظار والموائد
وأداء األع ـمــال الـتــي تــم وضـعـهــا لـخــدمــة ضيوف
ال ــرح ـم ــن ،مــوض ـحــا أن ــه ت ــم تــأج ـيــر مــوســم الـحــج
المقبل لحملة تركية بفندق دار المرشاد ( )1بحي
الهجرة ،أما فندق دار المرشاد ( )2بالعزيزية ،فقد
تم االتفاق مع حملة حجاج البحرين لموسم الحج
 ١٤٣٩هجرية.
وكـشــف الـمــرشــاد أنــه تــم ش ــراء جميع حصص
ش ــرك ــاء شــركــة مـنــاســك الــدول ـيــة لـلـعـمــرة والـحــج
وإلدارة وتـشـغـيــل ال ـف ـنــادق شــركــة سـعــوديــة ذات
مـســؤولـيــة م ـح ــدودة بــالـكــامــل ورفـ ــع رأس الـمــال

م ــن  ٥٠ألـ ــف ري ـ ــال الـ ــى  ٥م ــاي ـي ــن ،ل ـت ـتــواكــب مع
استراتيجية المجموعة في التوسع بالخدمات
لضيوف الرحمن ،مشيرا الى أن هذا األمر ستكون
ل ــه ان ـع ـكــاســات إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى أع ـم ــال ومـيــزانـيــة
المجموعة خالل عام .2018
وذك ــر أنــه تمت الـمــوافـقــة لشركة دار المرشاد
للسياحة والسفر السودانية لتفويج رحالت العمرة
من الـســودان ،بعد الحصول على موافقة سامية
من وزيــر السياحة والحج بحصة من جمهورية
السودان  ١٠آالف معتمر ألداء فريضة العمرة طوال
فترة الـعــام ،كما استطاعت «دار المرشاد» أيضا
الحصول على موافقة لـ  ٣٠٠٠حــاج من السودان
لمصلحة الـشــركــة ،األمــر الــذي سيساهم فــي رفع
نسب اإلشـغــال لمجموعة دار المرشاد الفندقية
في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعــن أرب ــاح الــربــع الثاني الـعــام الحالي ،توقع
المرشاد انها سترتفع عن العام الماضي بنسبة
نمو بلغت  ٧في المئة عن الربع الثاني لعام ،2017
وذلك في ظل التغيرات والتطورات التي شهدتها
أربـ ــاح ال ـشــركــات الـتــابـعــة م ــن ف ــرع مـكــة الـمـكــرمــة
لتشغيل موسم رمضان ،وكذلك طرح نسبة  ١٠في
المئة اكتتابا عاما فــي بــورصــة الـســودان لشركة
أساسات لالستثمارات الزراعية السودانية.
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«الوطني  -مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع «العمل الدولية» بالقاهرة
ةديرجلا
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اقتصاد

• نصر« :االستثمار» تعطي األولوية للمشروعات الموفرة فرص عمل للشباب
• حسن :البنك يحرص على مواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة بمصر
يدعم "الوطني" التنمية
االجتماعية واالقتصادية
المستدامة للمجتمعات الريفية
في مصر ،عبر تقديم الدعم
المالي لخمس شركات ناشئة،
لتيسير بناء وتشغيل 100
وحدة منزلية إلنتاج الغاز
الحيوي في قرى المنيا.

ّ
وقـ ـ ــع ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي-
مـصــر مــذكــرة تـفــاهــم مــع منظمة
العمل الــدولـيــة بالقاهرة إلنشاء
 100وحــدة ُمخمر الغاز الحيوي
فــي مـحــافـظــة الـمـنـيــا ،بــدعــم فني
من مشروع "وظائف الئقة لشباب
مصر" الممول من جانب الحكومة
الكندية.
و ق ــام العضو المنتدب للبنك
ال ــدكـ ـت ــور ي ــاس ــر ح ـس ــن بـتــوقـيــع
االتفاقية مع مدير مكتب منظمة
العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان
غوي ،بحضور وزيرة االستثمار
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي د .س ـحــر
ن ـصــر ،وع ــدد مــن أع ـضــاء اإلدارة
التنفيذية في البنك ،ومسؤولين
في الحكومة المصرية ،باإلضافة
إلى السفير الكندي جيس داتون،
وك ـب ـيــرة الـمـسـتـشــاريــن الفنيين
ل ـم ـشــروع وظ ــائ ــف الئ ـقــة لشباب
مصر آمال موافي.
وبموجب مذكرة التفاهم ،يقوم
البنك بدعم التنمية االجتماعية

«الخليج» يتواصل مع عمالئه
عبر «واتساب»
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج إط ـ ــاق
خ ــدم ــة «وات ـ ـسـ ــاب» ل ـع ـمــائــه ،في
إطار حرصه المستمر على تلبية
اح ـت ـيــاجــات ـهــم ب ــل وتــوق ـعــات ـهــم،
فالخدمة تمنح إمكانية التواصل
الـ ـف ــوري ،وت ـع ـكــس ج ـهــود الـبـنــك
المبذولة في سبيل توفير كل سبل
الراحة باستخدام أفضل وأحدث
الوسائل التكنولوجية .الخدمة
متاحة عبر الرقم .65805805
ً
ويعد تطبيق "واتــس آب" حال
ً
م ـخ ـص ـصــا ل ـل ـمــؤس ـســات يـسـهــم
فــي تسهيل عملية الـتــواصــل مع
ال ـع ـم ــاء أي ـن ـمــا وجـ ـ ــدوا وبـشـكــل
يضمن السرعة والكفاءة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة
الخصوصية واألمان والشفافية،
ومن خاللها يمكن إرسال الملفات،
م ـمــا ي ــوف ــر طــري ـقــة سـهـلــة وآم ـنــة
ل ـلــوصــول لـمـمـثـلــي بـنــك الخليج
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ع ــن الـ ـت ــواص ــل مــع
العمالء.
س ـ ــوف ت ـس ـهــم خ ــدم ــة "وات ـ ــس
آب" فــي تنويع وســائــل التواصل
مــع مــركــز خــدمــة الـعـمــاء ،مانحة
إياهم فرصة تقديم استفساراتهم
ً
دون استخدام بطاقة مفعلة ،علما
أن ــه لــن يـتــم ت ـبــادل أي معلومات
شخصية خاصة.
وتسهل الخدمة التواصل مع
العمالء أثناء تواجدهم داخــل أو
خارج البالد.

أحمد األمير

ً
وتعليقا على إطــاق الخدمة،
يقول أحمد األمير مساعد المدير
العام إلدارة االتصاالت الخارجية
في بنك الخليج ،إن "بنك الخليج
دائم البحث عن أفضل السبل ،التي
يمكن أن يخدم من خاللها عمالئه،
بــاس ـت ـخــدام ك ــل ج ــدي ــد ف ــي عــالــم
ً
التكنولوجيا ،سعيا نحو تحسين
تجربة العميل وإبراز جهود البنك
ال ــرامـ ـي ــة ن ـح ــو ت ـط ـب ـيــق ال ـح ـلــول
التقنية األحدث في القطاع المالي،
كما تأتي خدمة "واتس آب" ضمن
سلسلة من الخدمات المصرفية
الرقمية التي يقدمها البنك التي
تجعل خدماته المصرفية بشكل
عام أكثر سهولة وسالسة.

واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة
للمجتمعات ا لــر يـفـيــة فــي مصر،
م ــن خـ ــال ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـمــالــي
لخمس شــر كــات ناشئة لتيسير
بناء وتشغيل  100وحدة منزلية
إلن ـت ــاج ال ـغ ــاز ال ـح ـيــوي ف ــي قــرى
ال ـم ـن ـي ــا ،وت ـن ـف ــذ وحـ ـ ـ ــدات ال ـغ ــاز
الـحـيــوي بــدعــم فـنــي مــن مـشــروع
منظمة العمل الدولية.

أهم المشروعات
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى تــوقـيــع مــذكــرة
التفاهم أكدت الوزيرة سحر نصر
أن هــذه الـمـبــادرة تعتبر مــن أهم
المشروعات التي توليها الوزارة
أهـمـيــة بــالـغــة ،ألنـهــا تــوفــر فــرص
عمل للشباب ،وتساهم في تحقيق
التنمية االقتصادية المستدامة،
مـشـيــرة إل ــى أن الـ ــوزارة حريصة
على دعم الشباب ،خصوصا من
خـ ــال ال ـت ـمــويــل أو ال ـم ـنــح الـتــي
تحصل عليها الوزارة.

وأش ــارت نصر إلــى أن ال ــوزارة
تسعى إلى إشراك القطاع الخاص
في المشروعات التنموية ،وتوفر
له اإلمكانات والدعم لتسهيل دوره
المهم في تنمية المجتمع ،مشيدة
بالدور الذي يقدمه البنك في إطار
المسؤولية االجتماعية.

التنمية المستدامة
من جانبه ،قال د .ياسر حسن،
إن "تــوق ـيــع الـبـنــك ه ــذه الـمــذكــرة
ً
ي ــأت ــي انـ ـط ــاق ــا م ــن م ـســؤول ـي ـتــه
ً
االجتماعية والوطنية ،وحرصا
منه على القيام بــدوره المستمر
فــي تحقيق التنمية االجتماعية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة"،
ً
مشيرا إلــى أن البنك يعي تماما
أه ـم ـي ــة ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع لـتــوفـيــر
مصادر الطاقة المتجددة ،ولديه
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـخ ــدم ــة
المجتمع ،حيث يركز البنك على
دعـ ــم ق ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،أهـمـهــا

خالل توقيع االتفاقية
الصحة والبيئة وفئة الشباب ،من
أجل المساهمة في خفض معدالت
الفقر ،وتنمية المجتمع في مصر.
وأكد حسن أن هذا التوجه هو
ما يجب أن تتبناه كل مؤسسات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي فـ ــي م ـص ــر،
ً
ب ــال ــوق ــوف ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب مــع
مؤسسات الدولة ومؤازرتها في
دعم فئات المجتمع التي تحتاج
إلى الرعاية للنهوض بهم والعمل
ً
عـلــى تنميتهم ،مـبـيـنــا أن توجه

الـبـنــك إل ــى دع ــم الـمـجـتـمــع يــأتــي
فــي إط ــار استراتيجية مجموعة
"الوطني" للمسؤولية االجتماعية،
ودوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي ت ـن ـم ـي ــة
المجتمعات التي تتواجد فيها.
مــن جـهـتــه ،أش ــار مــديــر مكتب
منظمة العمل الدولية بيتر غوي
إلــى الــدور الــذي يقدمه البنك في
ت ـمــويــل ال ـم ـش ــروع ــات الـتـنـمــويــة
ً
ب ـم ـصــر ،م ـش ـي ــدا بــال ـت ـعــاون بين
الـمـنـظـمــة وال ـب ـنــك ،حـيــث تسعى

«بيتك» :جهود متميزة للفريق التطوعي
في ليلة الـ 27من رمضان
لقي حضور فريق بيت التمويل
الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) الـتـطــوعــي ف ــي 3
مساجد ،هي مسجد سعد بن أبي
وقـ ــاص بمنطقة ك ـي ـفــان ،ومسجد
الــراشــد بمنطقة ال ـســام ،ومسجد
الدولة الكبير لتقديم خدمة الضيافة
والمساعدة على تنظيم صالة القيام
ف ــي ل ـي ـلــة الـ ـ ـ ــ 27م ــن ش ـهــر رم ـضــان
المبارك ،إشادة واستحسانا كبيرين
م ــن رواد الـمـســاجــد ورج ـ ــال األم ــن
و"الداخلية" والقائمين على التنظيم
في صالة القيام في تلك المساجد.
وي ــأت ــي ذل ــك اس ـت ـم ــرارا لــريــادتــه
فــي العمل المؤسسي المجتمعي،
والحرص على التواصل مع المجتمع
في مختلف المناسبات ،وضمن إطار
برنامجه الحافل في شهر رمضان
المبارك "تواصل بالخير في شهر
الخير ."4
ويواصل "بيتك" جهوده المميزة
والمشهودة فــى خدمة الصائمين
ورواد المساجد في شهر رمضان
ال ـم ـب ــارك ،م ــن خ ــال ت ـقــديــم خــدمــة
الضيافة والـمـســاعــدة على تنظيم
صالة القيام في عدد من المساجد
بمناطق مختلفة حتى نهاية الشهر
الفضيل.
ويتزامن ذلــك مع حملة مشروع
إف ـطــار الـصــائــم ،حـيــث ي ــوزع فريق
"بـيـتــك" التطوعي وجـبــات اإلفـطــار

ع ـل ــى ال ـصــائ ـم ـيــن ي ــوم ـي ــا ب ـمــواقــع
مختلفة تشمل قصر نايف وسوق
المباركية ودوار مسجد الشمالن
وح ــديـ ـق ــة حـ ــولـ ــي ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
محافظتي العاصمة وحولي ،تأكيدا
ع ـلــى ال ـ ـتـ ــزام ال ـب ـنــك بــالـمـســؤولـيــة
االجتماعية ،وإيمانا بأهمية هذه
المبادرة إنسانيا واجتماعيا ألهمية
دورهــا في تعزيز الــروح التطوعية
لدى الشباب ،والمساهمة في غرس
وتعميق مفهوم العطاء بين ابناء
المجتمع.
ت ـم ـتــد ح ـم ـلــة "إف ـ ـطـ ــار ال ـص ــائ ــم"
لتشمل تنظيم ع ــدد مــن ال ــزي ــارات
الـ ــى م ــواق ــع ال ـع ـمــل ال ـح ـيــويــة لــدى

والتسبب في ازدحامات مرورية قبيل
موعد اإلفـطــار ،وقــد القــت المبادرة
استحسانا كبيرا من الصائمين.
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج "تـ ـ ــواصـ ـ ــل
بالخير في شهر الخير  ،"4أنشطة
ومساهمات إنسانية واجتماعية
متعددة ،ومبادرات توعية وتواصل
يــومــي مــع الـجـمـهــور ،تــأكـيــدا على
حرص" بيتك" على االلتزام برسالته
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـم ــا ي ــرس ــخ مـفـهــوم
المسؤولية االجتماعية ،ويهدف الى
دعم كافة مبادرات العمل التطوعي
واالج ـت ـمــاعــي ،انـسـجــامــا مــع القيم
االجتماعية وتعزيزا ألهداف التنمية
المستدامة.

ُ
«زين» تشارك األطفال المرضى فرحة الشهر الفضيل

موظفو «زين» أثناء زيارتهم ألحد المستشفيات

ش ــارك ــت ش ــرك ــة زيـ ــن األطـ ـف ــال ال ـم ــرض ــى ف ــي عـ ــدد م ــن أكـبــر
المستشفيات في الــدولــة فرحة الشهر الفضيل ،وذلــك بتوزيع
أكياس الحلوى واأللعاب والهدايا ضمن حملتها الرمضانية
"زين الشهور" بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية األطفال
في المستشفيات (.)KACCH
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي أن مـ ـ ـب ـ ــادرة زيـ ـ ــارة
ّ
تنظمها ّ
مرات عديدة في مختلف المناسبات
المستشفيات التي
ً
خ ــال ال ـع ــام تــأتــي ان ـط ــاق ــا م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة ،وتهدف هذه الزيارات التفاعلية لمشاركة
األطفال المرضى وذويهم والهيئة التمريضية التي تعتني بهم
فرحة وبهجة المناسبات واألعياد المختلفة وعلى رأسها شهر
رمضان المبارك.
وبينت "زين" أن الزيارات التي قامت بها اتسمت بروح عائلية
مفعمة باألجواء الرمضانية الجميلة ،وتضمنت توزيع الهدايا
والقرقيعان على األطفال وذويـهــم ،وذلــك في مجموعة من أهم
وأكـبــر المستشفيات الـتــي تحتضن الـمــرضــى مــن األط ـفــال في
الكويت وهي مستشفى األميري والرازي وابن سينا.
وأك ــدت "زي ــن" أنها تهدف مــن هــذه الــزيــارات التفاعلية التي

تحرص على تنظيمها على مدار السنة إلى مشاركة المجتمع
بمختلف أطيافه الفرحة خالل المناسبات الخاصة ،ألنها تعتبر
ً
ً
هــذه ال ـم ـبــادرات انـعـكــاســا حقيقيا ل ـعــادات وتقاليد المجتمع
الكويتي ،إضافة إلــى تفعيل استراتيجية الشركة في مجاالت
االستدامة.
يذكر أن حملة "زين" الرمضانية لهذا العام شهدت حزمة كبيرة
من المبادرات والفعاليات االجتماعية والخيرية التي ترتكز على
القيم الجميلة ،والتي تغطي الشركة من خاللها مختلف األنشطة
الخيرية واالجتماعية والتطوعية ،وشملت صاالت إفطار الصائم
اليومية خــال الشهر الفضيل ،إضــافــة لـمـبــادرة تــوزيــع المؤن
الغذائية (ماجلة رمـضــان) على األســر المتعففة داخــل الكويت
بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية ،وغيرها.
وبصفتها شركة االتـصــاالت الــرائــدة في الكويت ،فــإن "زيــن"
تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خالل تنظيم ودعم
المبادرات اإلنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر
رمضان المبارك بشكل خاص ،لما يحمله هذا الشهر من معان
وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

«نور كابيتال ماركتس» تقيم غبقتها السنوية
أقامت شركة نور كابيتال ماركتس للوساطة
ال ـم ــال ـي ــة غ ـب ـق ـت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة فـ ــي م ـج ـم ــع دار
العوضي في  6يونيو الجاري ،بحضور عمالء
الشركة وإدارة نور كابيتال ماركتس في أجواء
ً
رمضانية تزخر باأللفة معززة ألواصر المحبة
والترابط في شهر رمضان الفضيل.
وت ـخ ـل ـل ــت ال ـغ ـب ـق ــة ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األن ـش ـط ــة
والفعاليات ،كما تم تكريم الفائز في مسابقة
التداول اإللكتروني ،التي نظمتها الشركة فترة
أسبوعين ،إذ حصل الفائز على رحلة شاملة
لشخصين لـحـضــور نـهــائــي ك ــأس الـعــالــم في
روسيا .2018
واع ـ ـتـ ــادت نـ ــور كــاب ـي ـتــال م ــارك ـت ــس تنظيم
مـســابـقــات تـ ــداول سـنــويــة ت ـثــري بـهــا الـثـقــافــة
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ــال ـي ــة ،ت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى أه ـم ـيــة
ً
اس ـت ـث ـم ــار ال ـع ـم ـي ــل فـ ــي ن ـف ـس ــه أوال وم ـ ــن ثــم
ً
االستثمار المالي ثانيا.
وق ـ ــال ن ــاص ــر الـ ـم ــري ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة فــي كلمته " :تـشــر فــت بتأسيس شركة
نور كابيتال ماركتس التي استطاعت بفضل

«المتحد» :فرصة استرداد
 %100من قيمة المشتريات

بعض أعضاء فريق «بيتك» التطوعي في مسجد الدولة الكبير
الجهات الرسمية التي تعمل على
مدار الساعة وأثناء ساعات الفطور،
ومشاركتهم مائدة اإلفطار في مقر
عملهم ،تقديرا لجهود العاملين فيها
ودورهم المهم في الدولة والمجتمع.
ك ـمــا تـ ـع ــاون "ب ـي ـت ــك" م ــع حملة
"رم ـضــان أم ــان" الـتــي تــم تنظيمها
ب ـش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع وزارة
الداخلية ،ومركز العمل التطوعي،
حيث قــام من خاللها فريق "بيتك"
الـتـطــوعــي بـتــوزيــع وج ـبــات إفـطــار
في عدد من أهم التقاطعات الرئيسة
التي تشهد ازدحاما مروريا قبل وقت
اإلفطار ،إسهاما في تخفيض نسبة
الـحــوادث المرورية ،وعــدم اإلســراع

ال ـلــه وج ـه ــود مــوظـفـيـهــا م ـنــذ ال ـي ــوم األول أن
تكون شركة كويتية را ئــدة في مجال التداول
ً
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ال ـ ــذي ل ـطــال ـمــا كـ ــان حـ ـك ــرا عـلــى
الشركات األوروبية واألجنبية .وأضاف المري
ً
أن شركة نور كابيتال مستمرة دائما في تقديم
نوعية متميزة من الخدمات" ،إذ اننا نحرص
عـلــى الــوفــاء بــالـتــزامــاتـنــا مــع عـمــائـنــا هــو ما
ً
ً
يجدد ثقتهم بنا عاما بعد عام" موضحا أنه
ي ـت ــم االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـج ـم ـيــع أم ـ ـ ــوال الـ ـعـ ـم ــاء فــي
حسابات مصرفية في البنوك المحلية ،لكن ال
نستخدم أ مــوال العمالء في تغطية عملياتنا
التجارية في فصل واضح ودقيق ما بين أموال
العمالء وأموال الشركة وعملياتها".
وأشـ ــار إل ــى أن ــه لـيــس مــن الـصـعــب عـلــى أي
ً
شركة أن تصنع منتجا أو أن تقدم خدمة ،لكن
الـتـحــدي "يـكـمــن فــي ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتــك ،مما
يـثـبــت م ــدى مهنية وص ــدق ال ـشــركــة ،وه ــو ما
نؤمن به ونحرص عليه في شركة نور كابيتال
ماركتس".

ناصر المري يلقي كلمته

منظمة العمل إلى تحقيق التعاون
بـيــن القطاعين ال ـعــام وال ـخــاص،
لتوفير وظائف للشباب من خالل
دعم الوظائف الخضراء الصديقة
للبيئة.
وت ـ ـهـ ــدف ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة إل ـ ــى دع ــم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـط ــاق ــة ال ـح ـيــويــة
لـلـمـســا عــدة فــي تحقيق التنمية
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
المستدامة للمجتمعات الريفية،
م ــن خـ ــال ت ــدري ــب الـمـهـنــدسـيــن

والمهندسات من الشباب ّ
وعمال
الـبـنــاء عـلــى ب ـنــاء وحـ ــدات إنـتــاج
الغاز الحيوي وصيانتها ،إضافة
إلى تركيب وحدات منزلية إلنتاج
الغاز الحيوي ،وذلك لتوليد طاقة
حيوية من السماد الطبيعي ،وهو
م ــا ي ـســاعــد ف ــي ال ـح ــد م ــن الـفـقــر،
وتــوف ـيــر ف ــرص ع ـم ــل ،وتـحـسـيــن
الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة فـ ــي ق ــرى
محافظة المنيا المستهدفة.

أط ـل ــق ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي المتحد
حملته الترويجية الجديدة "اربح
واسـ ـت ــرج ــع ق ـي ـمــة م ـش ـتــريــاتــك"،
التي تم تصميمها بهدف تمكين
ع ـمــاء الـبـنــك م ــن اسـ ـت ــرداد 100
فــي المئة مــن قيمة مشترياتهم
بــواسـطــة بـطــاقــات البنك األهلي
المتحد االئتمانية بحد أقصى
 1000دي ـن ــار كــويـتــي لـكــل راب ــح
عند إنفاقهم  100دينار كويتي
أو أكثر خالل الفترة المؤدية إلى
أحــد سحوبات الحملة الثالثة،
التي تستمر ثالثة أشهر ب ــدءا من األول من يونيو الـجــاري حتى نهاية
أغسطس القادم .وتقدم الحملة  15جائزة من خالل ثالث سحوبات ،في كل
منها يعلن خمسة جوائز ،ويقام السحب األول في التاسع من يوليو المقبل،
والسحب الثاني في التاسع من أغسطس  ،2018أما السحب األخير فيقام في
التاسع من سبتمبر .2018
وفي هذا الصدد ،قال "األهلي المتحد" في بيان صحافي" ،يسعدنا إطالق
حملتنا الجديدة التي تعكس أعلى درجات ّ
التميز لحاملي بطاقات البنك .فكل
شخص يحمل أيا من بطاقات البنك األهلي المتحد يستطيع دخول السحب
والفوز بجوائز رائعة .وكذلك تعكس الحملة الجديدة التزامنا المستمر تجاه
عمالئنا ومكافأتهم ،األمر الذي يزيد من اهتمامنا بتقديم عروض مبتكرة
ّ
المصرفية".
تضيف لتجربة عمالئنا
ً
وسيتم احتساب فــرص الــدخــول في السحب بناء على إجمالي قيمة
المشتريات خالل فترة الحملة .وسيحصل العمالء على فرصة واحدة لدخول
السحب مقابل كل  10د.ك يقومون بإنفاقها محليا ،في حين يحصلون على
ثالث فرص لدخول السحب مقابل كل  10د.ك يقومون بإنفاقها دوليا.
وإضافة إلى مزايا حملة "اربح واسترجع قيمة مشترياتك" يحصل عمالء
البنك األهلي المتحد على مزايا برنامج الآللئ الفورية ،الذي يعد قيمة مضافة
حقيقية لعمالء البنك تمكنهم من الحصول على خصومات غير مسبوقة من
كبرى الشركات والمحال التجارية ،وذلك عند دفع قيمة مشترياتهم باستخدام
البطاقات االئتمانية أو بطاقات السحب اآللي من البنك.

«التركية» تسجل أعلى معامل
حمولة في تاريخها
حـقـقــت ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة ال ـتــرك ـيــة ،الـتــي
ً
أع ـل ـن ــت أخ ـ ـيـ ــرا ن ـت ــائ ــج ح ــرك ــة ن ـق ــل ال ــرك ــاب
والبضائع في مايو ،أعلى معامل حمولة في
تاريخها للخمسة أشهر األولى بمعدل 80.7
فــي ال ـم ـئــة .وحــاف ـظــت الـنــاقـلــة الــوطـنـيــة على
موقعها في جدول أعمال الطيران العالمي مع
ً
ـال وصلت إليه خصوصا في الفترات
أداء عـ ٍ
األخيرة.
نتائج حركة المرور لشهر مايو :2018
ً
استنادا إلى النمو ثنائي الرقم في األربع
أش ـه ــر األول ـ ــى م ــن ع ــام  ،2018وص ــل ال ـعــدد
اإلجمالي للمسافرين إلى  6.1ماليين مسافر
ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  4ف ــي ال ـم ـئــة ،وث ـب ــت مـعــامــل
الحمولة عند  78.6في المئة في مايو.
ت ـحـ ّـســن م ـعــامــل ال ـح ـمــولــة ب ـم ـق ــدار نقطة
واحدة ،بنسبة زيادة  3.6في المئة في السعة
(المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) ،في حين زاد

معامل الحمولة الــدولــي بـحــوالــي  1.7نقطة
بنسبة  78فــي المئة ،فــي حين وصــل معامل
الحمولة المحلية إلى  83في المئة.
في شهر مايو ،استمر النمو الثنائي الرقم
لـحـجــم شـحــن الـبـضــائــع  /ال ـط ــرود الـبــريــديــة
وازداد بنسبة  22في المئة مقارنة بشهر مايو
 .2017وبالنسبة للمساهمين الرئيسيين في
نـمــو حـجــم الـبـضــائــع والـبــريــد ج ــاءت كــل من
الخطوط المحلية بنسبة زيادة  35في المئة،
ومنطقة الشرق األوسط بزيادة  31في المئة،
وأميركا الشمالية بنسبة زيادة  29في المئة،
وأوروبا بنسبة  24في المئة ،وإفريقيا بنسبة
زيادة  22في المئة.
ف ــي ش ـه ــر م ــاي ــو ،ح ـق ـقــت م ـن ـط ـقــة أم ـيــركــا
ً
الشمالية ،وإفريقيا ،والـشــرق األقـصــى نموا
في معامل الحمولة بـ  5نقاط ،و 3نقاط ونقطة
على التوالي.
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«فيتش» تثبت تصنيف السعودية مع نظرة مستقرة
أك ــدت وكــالــة «فـيـتــش» ،التصنيف االئتماني
طويل األجــل للسعودية عند ( ،)A+مع توقعات
مستقبلية مستقرة .وذك ــرت الوكالة فــي تقرير
حديث ،أن تصنيف السعودية تدعمه ميزانيات
مالية وخارجية قوية ،بما في ذلك احتياطيات
خارجية مرتفعة واستثنائية .وارتفعت األصول
االحتياطية األجنبية لمؤسسة النقد العربي
السعودي ساما ،بنسبة  2.7في المئة على أساس
شهري ،حتى نهاية أبريل ،إلى  1899.6مليار ريال،
ما يعادل  506.6مليارات دوالر.
وقالت الوكالة ،إن ما يدعم التصنيف أيضا،

ديون حكومية منخفضة ،وأصول حكومية كبيرة
والتزام بأجندة إصالح واسعة النطاق.
وبلغ الدين العام السعودي  443.3مليار ريال،
ما يعادل  118.2مليار دوالر نهاية العام الماضي،
يمثل  17في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
من جهة أخــرى ،أعلنت الحكومة السعودية في
 2016برنامج إصالح اقتصادي ضخما ،يهدف
ً
إل ــى تـنــويــع االقـتـصــاد بـعـيــدا عــن #الـنـفــط ،بعد
معاناة ميزانية البالد من تراجع أسعار الخام عن
مستويات منتصف  .2014وأوضحت «فيتش» أن
توقعاتها حول عجز الميزانية في  2018عند 8.4

في المئة ،من الناتج المحلي اإلجمالي ،يعكس
تحول التركيز مــن التقشف إلــى سياسة مالية
أكثر دعما للنمو ،السيما بعد تأجيل التوازن
المالي المستهدف من عام  2020إلى عام ،2023
خصوصا أن اإلن ـفــاق الحكومي ارتـفــع فــي عام
 ،2017بعد عامين من االنخفاضات المتتالية.
وتتوقع «فيتش» أن يتقلص عجز الحكومة
ً
تدريجيا إلــى  6.4في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  ،2019في إطار احتساب سعر
برميل برنت عند  57دوالرا ونصف هــذا العام
(العربية.نت)
والعام القادم		 .

الرشيد« :رساميل» تحرص على
تعزيز قيم المواطنة البيئية
أطلقت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة ،بالتعاون مع شركة رساميل
لــاس ـت ـث ـمــار ،إصـ ــدارهـ ــا ال ـتــربــوي
التوعوي «سفاري الشواطئ» ،الذي
يقدم ملخصا معرفيا وتوجيهيا
بــال ـشــواطــئ وبـيـئــاتـهــا ومــوائـلـهــا
الطبيعية ومـكــونــاتـهــا الصخرية
وأنواع الشواطئ.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات
ال ـمــؤس ـس ـيــة ف ــي ش ــرك ــة رســام ـيــل
لالستثمار عبدالعزيز الرشيد «إنه
انطالقا من المسؤولية المجتمعية
التي تحملها شركة رساميل على
عاتقها ق ــررت الــدخــول فــي شراكة
بيئية مع الجمعية الكويتية لحماية
الـبـيـئــة م ــن خـ ــال رع ــاي ــة بــرنــامــج
س ـ ـفـ ــاري الـ ـشـ ــواطـ ــئ واالنـ ـضـ ـم ــام
لفعاليات وأنشطة البرنامج الداعم
لتمكين الناشئة والشباب بمقومات
العمل البيئي».
وأك ـ ــد ال ــرش ـي ــد حـ ــرص ال ـشــركــة
على تعزيز قيم المواطنة البيئية
والعمل من خالل رفع الوعي البيئي
وت ــوجـ ـي ــه االم ـ ـكـ ــانـ ــات لــاه ـت ـمــام
ب ــال ــرص ــد وال ـت ــوث ـي ــق وال ـم ـتــاب ـعــة
ونشر التوعية الصحيحة واهمية
المحافظة على البيئات الطبيعية.
وافاد بأن اطالق إصدار «سفاري
الشواطئ» يتزامن مع االحتفاالت
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ــال ـي ــوم
العالمي للمحيطات ،كون اإلصدار
يتضمن أنـشـطــة بــرنــامــج سـفــاري
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ ال ـم ـع ـن ــي ب ــال ـس ــواح ــل
والـشــواطــئ وبيئاتها ومكوناتها
الطبيعية وكائناتها الحية ،ويدعو
إل ــى أهـمـيــة الـمـحــافـظــة عليها من
التلوث بأنواعه ،ومنها المخلفات
البالستيكية موضع اهتمام العالم

تأجيل عمومية «الخطوط الوطنية»
لعدم اكتمال النصاب
●

جراح الناصر

تأجلت الجمعية العمومية العادية لشركة الخطوط
الوطنية الكويتية مدة أسبوعين ،لعدم اكتمال النصاب.
وتضمن جــدول األعـمــال اجتماع الجمعية العامة،
أمــس ،توصية مجلس اإلدارة بعدم تــوزيــع أرب ــاح عن
السنة المالية المنتهية فــي  ،2016/12/31وتفويض
مجلس اإلدارة ببيع ورهن عقارات الشركة وعقد الكفاالت
والتحكيم والصلح والتبرعات وفتح الحسابات البنكية

وفي االقتراض بما تقتضيه مصلحة الشركة .وفي تقرير
مجلس اإلدارة ،قــال رئيس مجلس إدارة الشركة علي
الفوزان ،إن دعم المساهمين أسفر عن تجاوز الشركة
لجميع العقبات التي تعرضت لها بالسنوات األخيرة،
منها شــركــة مجموعة «تــي تــي ســي» للتجارة العامة
والـمـقــاوالت ،وكــل من تعاون بالظروف الصعبة التي
ً
مرت بها ،مبينا ان هذا التعاون كان له عظيم األثر في
تمكن الشركة من تجاوز جميع الصعوبات ،التي مرت
ً
ً
ً
بها لتعود الشركة ناقال وطنيا متميزا.

«التجاري» يوزع وجبات سحور على المصلين

عبدالعزيز الرشيد
بــاالحـتـفــال بالمحيطات .وأضــاف
ان «رساميل» ارتــأت أنها تستطيع
ال ــوص ــول ال ــى أهــداف ـهــا وغــايــاتـهــا
المجتمعية في شقها البيئي ،من
خ ــال رع ــاي ــة ه ــذا ال ـبــرنــامــج ال ــذي
ي ـس ـت ـهــدف ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ــرائ ــح
والفئات المجتمعية التي تدعمها
الجمعية وخاصة طلبة المدارس،
ح ـيــث سـ ـي ــوزع هـ ــذا ال ـك ـت ـيــب على
مجموعة من المدارس والمختصين
والمتطوعين فــي المجال البيئي،
إض ــاف ــة الـ ــى م ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع
ال ـم ــدن ــي ال ـم ـش ــارك ــة وال ـم ـت ـعــاونــة
وجـهــات وهيئات حكومية أخــرى،
فـضــا عــن الـخـبــراء واألكــاديـمـيـيــن
ومتطوعي الجمعية.
وابدى استعداد الشركة للتفاعل
مــع الـمـجــامـيــع وال ـف ــرق التطوعية
في الكويت والمنظمات ذات الصلة
بأنشطة وفعاليات البرنامج الذي
يشمل في محاوره التوعية بأهمية
الـشــواطــئ ومراقبتها ،إضــافــة إلى
الخطط االستراتيجية والتقارير
العلمية الخاصة بهذا الشأن.

جانب من الحملة
ش ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي رواد ا ل ـم ـس ـج ــد
الـكـبـيــر ،الــذيــن ت ــواف ــدوا على
ال ـم ـس ـج ــد لـ ـحـ ـض ــور ش ـعــائــر
صــاة التهجد ،وإ ح ـيــاء ليلة
 27رمـضــان ،بتوزيع وجبات
سـ ـ ـ ـح ـ ـ ــور خ ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــة عـ ـلـ ـيـ ـه ــم،
بالتعاون مع البنك الكويتي
للطعام.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة
المدير الـعــام – إدارة اإلعــان
والـعــاقــات الـعــامــة فــي البنك
التجاري أماني الورع« :جاء ت
ه ــذه ال ـم ـبــادرة انـسـجــامــا مع
األجـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـعـ ـط ــرة ال ـخ ــاص ــة

التي يشهدها شهر رمضان،
والـ ـمـ ـلـ ـيـ ـئ ــة بـ ــالـ ــروحـ ــان ـ ـيـ ــات
والنفحات اإليمانية وضمن
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي
واإلنساني الحافل الذي أعده
البنك لشهر رمضان».
وأكدت الورع أن الفعاليات
الـتــي أعــدهــا الـبـنــك لمشاركة
كل أطياف المجتمع األ جــواء
اإلي ـمــان ـيــة ال ـتــي ت ـســود شهر
رمضان بشكل عــام والعشرة
األواخــر بشكل خاص ،جاء ت
كلها لتؤكد حرص «التجاري»
ع ـلــى تــوف ـيــر أق ـص ــى درجـ ــات
الـ ــراحـ ــة ل ـل ـم ـص ـل ـيــن ب ـتــوزيــع

مـثــل هــذه الــوجـبــات الخفيفة
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ــري ــق
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ،وع ــدد من
ال ـمــوظ ـف ـيــن الـمـتـطــوعـيــن في
الـبـنــك ،وبــالـتـعــاون مــع البنك
الكويتي للطعام.
ول ـ ـمـ ــس فـ ــريـ ــق الـ ـع ــاق ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــوعـ ـ ــون
المشاركون في هذه الفعالية
االب ـت ـســامــة وع ــام ــات الــرضــا
والسعادة التي ارتسمت على
و ج ــوه رواد المسجد الكبير
عند توزيع الوجبات الخفيفة
عليهم ،والتي كانت أصدق من
أي عبارات شكر أو ثناء.
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فاتن حمامة تنفصل عن
عمر الشريف بعد  12سنة
من الخالفات وتخوض
قصة حب ناضجة وابنتها
تعتزل الفن.

١٧

تميز الفنان الراحل خالد
النفيسي بصفات القيادة
واللباقة والفكاهة إضافة
إلى المثابرة وحب المسرح
وسرعة البديهة.

١٩
مسك وعنبر

تسرد شهرزاد اليوم
قصتين :دعبل الخزاعي
ومسلم بن وليد والجارية
الشاعرة ،والتاجر علي
شار وزمرد.

٢٣

قال الفنان فؤاد علي ،إن نظرته
للمنافسة الدرامية الرمضانية
تغيرت ،وإنه يسعى إلى تقديم
األفضل بغض النظر عن
توقيت عرض العمل.

أماندا سيفريد تستعد لتصوير فيلم
«»You Shoul Have Left
تستعد النجمة أماندا سيفريد لخوض
تـجــربــة سـيـنـمــائـيــة ج ــدي ــدة ،إال أن هــذه
التجربة تعد مختلفة إ لــى حد كبير عن
جميع األدوار التي قدمتها على شاشة
السينما ،حيث يأتي الفيلم باسم You
.Shoul Have Left
وت ـج ـســد س ـي ـفــريــد ،م ــن خ ــال الـفـيـلــم،
شخصية نجمة شهيرة ،ولكن هناك سر
بحياتها ،لذلك يسيطر عليها الغموض
ً
دائما ،أما زوجها فهو رجل أعمال شهير
ويلعب دوره النجم كيفين باكون ،وقصة
ال ـف ـي ـل ــم م ـس ـت ــوح ــاة مـ ــن روايـ ـ ـ ــة ل ـمــؤلــف
أل ـم ــان ــي ي ــدع ــى دانـ ـي ــال ك ـي ـه ـل ـمــان ،ومــن
الـمـقــرر الـبــدء فــي تـصــويــره خــال الفترة
المقبلة استعدادا لطرحه بــدور العرض
السينمائي.
وكـ ــانـ ــت عـ ــارضـ ــة األزي ـ ـ ـ ـ ــاء وال ـن ـج ـم ــة
األميركية الشهيرة ظهرت على الجمهور

قبل أسابيع ،بعد أن خسرت وزنها ،بعد
 6أسابيع من والدتها البنتها األولى من
زوجها النجم الشهير توماس سادوسكي.
وارتدت "أماندا" ( 31عاما) سرواال من
الجينز الضيق باللون األس ــود وبلوزة
مـخـطـطــة ذات أك ـم ــام طــوي ـلــة بــالـلــونـيــن
األبيض واألسود ،وانتعلت حذاء رياضيا
باللون الرمادي ،ولم تضع المكياج على
وجهها ،وأخفت عينيها بنظارة شمسية
سوداء.

الحياة أصبحت أفضل
وتحدثت سيفريد عن حياتها بعد أن
أصبحت أما ،قائلة" :لقد أصبحت حياتي
أف ـضــل بـعــد األم ــوم ــة ،فــأنــا أح ــب زوج ــي
وأحــب شـعــوري بــاألمــومــة ،ولــدي الكثير
من الحب لعائلتي".

وع ــن ك ــون أمــوم ـت ـهــا أص ـب ـحــت عــائـقــا
أمامها ،ذكرت" :لم يحدث ذلك فأنا أمارس
حياتي بشكل طبيعي ،بل أصبحت أكثر
سـعــادة مما سـبــق ،واسـتـعــد للكثير من
المشاريع خالل الفترة المقبلة".

صور طفلتها
وأضافت سيفريد أنها لن تنشر صورا
لطفلتها ،أو الكشف عنها أمــام عدسات
المصورين ،فهي حريصة على أن تبقى
ابنتها بعيدة عن األضواء.
يــذكــر أن "أمــانــدا" تــزوجــت مــن زوجها
توماس البالغ  40عاما بشكل سري ،وفي
زفاف صغير لم يحضره أي شخص من
معارفهما.

غرانت وآنا يخطفان األنظار
هولمز تظهر مع والدتها إيفا لونغوريا وباستون
يستعدان الستقبال طفلهما في «روالن غاروس»
وابنتها في نيويورك

إيفا لونغوريا

كاتي هولمز
قـضــت النجمة العالمية كــاتــي هــولـمــز وقـتــا عائليا
ممتعا مع أسرتها ،حيث ظهرت هولمز ( 39عاما) في
نيويورك ،بمعنويات مرتفعة وإطــالــة مميزة ،وكانت
بصحبتها والدتها كاثلين وابنتها ســوري كــروز (12
عاما).
وظـ ـه ــرت هــول ـمــز م ــرت ــدي ــة ف ـس ـتــان " ،"floralيغلب
عليه الـلــون الـبـيــج ،وحـمــل الفستان تصميم دار أزيــاء
" ،"Zimmermannوهي إحــدى أهم دور األزيــاء المقربة
لـقـلــب ك ــات ــي ،ووصـ ــل سـعــر الـفـسـتــان ال ــى  735جنيها
استرلينيا.

هيو غرانت

تنتظر النجمة العالمية إيفا لونغوريا إنجاب طفلها
األول خــال هــذه الفترة ،وبالرغم مــن ذلــك فإنها تحاول
االستمتاع بكل لحظة خالل حياتها اليومية ،حيث التقطت
عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة
( 43عــامــا) خ ــال تـنــزهـهــا فــي ل ــوس أنـجـلــس بــالــواليــات
المتحدة مع زوجها جوزيه باستون ( 50عاما).
وظ ـ ـهـ ــرت ل ــونـ ـغ ــوري ــا ن ـج ـم ــة م ـس ـل ـســل "Desperate
 "Housewivesمرتدية فستانا طويال فضفاضا بإحدى
درجات اللون األزرق ،بينما كان زوجها يرتدي "تي شيرت"
بنفس اللون وبنطلون باللون االبيض.

ً
بعد أن تصدر النجم العالمي هيو غرانت ( 57عاما)
ً
وزوجته آنا إبرشتاين ( 39عاما) أهم المواقع والصحف
الفنية العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بعد زواجها
بحفل صغير ضم أصدقاء هما وأفــراد عائلتيهما ،ظهر
الــزوجــان مــن جديد ليخطفا األنـظــار خــال حضورهما
بـطــولــة روالن غ ــاروس الــدولـيــة لـعــام  2018فــي بــاريــس
لـمـشــاهــدة ال ـم ـبــاراة بـيــن راف ــاي ــل نـ ــادال ودومـيـنـيــك ثيم
للتنس .ظهر هيو غرانت وزوجته وهما يرتديان مالبس
ذات تصميم بسيط باللون األبيض وتسلطت عليهما
عدسات الكاميرات منذ اللحظة األولى لوصولهما.

المرزوقي« :هجولة  »2سيمثل عالمة
بارزة في صناعة السينما اإلماراتية
ُيطرح خالل نوفمبر المقبل في دور العرض الخليجية والعربية
• محمد جمعة
انتهى فــريــق عمل شــركــة ظبى لــأفــام من
تصوير الفيلم السينمائي الخليجي "هجولة
 ،"2وذل ــك بـعــد  30يــومــا م ــن الـتـصــويــر ف ــي 4
إمارات ،هي أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وأم
القيوين ،بما يعادل  300ساعة تصوير وأكثر
من  15موقعا للتصوير.
ويعد هذا الفيلم من اإلنتاجات السينمائية
الضخمة في المنطقة ،حيث شــارك فيه طاقم
عمل كبير من جنسيات مختلفة ،بقيادة طاقم
إمــاراتــي متحمس لإلبداع والتطوير ،وشــارك
فــي التصوير نحو  30فنيا ومتخصصا من
دولة اإلمارات ،والسعودية ،والهند ،والفلبين،
ومصر ،واألردن ،وسورية والمغرب.
وقد شارك في التمثيل نخبة رائعة ومختارة
من فناني دولة اإلمــارات والسعودية والعراق
من المحترفين في رياضات السيارات والدرفت
والهجولة وضـيــوف شــرف مــن لبنان والهند
والمغرب والـســودان وســوريــة ،حيث بلغ عدد
الممثلين والمساعدين في الحركات الخطيرة
والكومبارس ما يقارب الـ  50ممثال.
وي ـت ـكــون ف ــري ــق ع ـمــل ف ـي ـلــم"ه ـجــولــة  "2من
الـمـخــرج األول إبــراه ـيــم بــن محمد والـمـخــرج
الثاني حسن الجابري ومدير التصوير األمير
حمزة ،ومدير اإلنتاج وليد البلوشي ،ومنتج
العمل علي المرزوقي من شركة ظبى لألفالم
والمنتج المشارك شركة إمبايرإنترناشيونال.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال منتج الـعـمــل المدير
الـعــام لشركة ظبى لــأفــام علي الـمــرزوقــي إن
فيلم هجولة  2يشكل تطورا مهما في أعمال
ال ـش ــركــة ،وسـيـمـثــل عــامــة ب ـ ــارزة ف ــي مـسـيــرة
صناعة األفالم السينمائية في دولة اإلمارات،
حيث عكف الفريق اإلبــداعــي في الشركة على
العمل في مرحلة كتابة السيناريو واإلعداد لما
قبل التصوير لمدة قاربت السنة ونصف السنة،
لـضـمــان إن ـتــاج عـمــل مـتـطــور ج ــدا ،وبــإمـكــانــه

فريق عمل فيلم «هجولة »2
إرضاء الجمهور والنقاد على حد سواء.
ويـشـهــد الـفـيـلــم فــي جــزئــه الـثــانــي حـضــورا
سعوديا الفتا من خالل مشاركة بطل الدرفت
السعودي الكابتن عبدالله اليوسف ،وأعــرب
م ـخــرج الـفـيـلــم األول إب ــراه ـي ــم ب ــن مـحـمــد عن
سعادته بمناسبة انتهاء عمليات التصوير،
حـيــث إن فـيـلــم هـجــولــة  2يـجـمــع بـيــن األكـشــن
والجريمة والكوميديا في الوقت نفسه ،وتم
تنفيذه بفكر جديد وقصة وحضور مختلفين،
ّ
ووج ـ ـ ــه ال ـم ـخ ــرج شـ ـك ــره ل ـف ــري ــق ال ـع ـم ــل وك ــل
الممثلين المبدعين و شــر كـتــي اإل ن ـتــاج ظبى
لــأفــام ،وإمباير إنترناشيونال ،لتوفيرهما
كافة متطلبات تصوير الفيلم والــدعــم الــازم
لتصوير الفيلم بشكل سلس وفعال ،وساهم في
إنهاء الجدول والخطة المعدة لذلك في وقتها.
وقال مخرج الفيلم الثاني حسن الجابري
إن فيلم هجولة  2يعد تجربة مختلفة جدا
خ ــاص ــة ف ــي تـعــامـلــه م ــع جـنـسـيــات مختلفة

وأدوار متنوعة ،حيث نحضر فيلما استثنائيا
لجمهور السينما في الشرق األوسط.
وشاركت "كشونة" ،المعروفة في الخليج
بالموهبة النسائية الـمـمـيــزة فــي ريــاضــات
الـسـيــارات ،بــأداء دور تمثيلي مميز فــي هذا
الفيلم ،كما سيظهر الفنان حسين الحوسني،
ال ـم ـع ــروف ب ــاس ــم "م ـس ـتــرقــامــي" بشخصية
ك ــوم ـي ــدي ــة م ـف ــاج ـئ ــة ج ـ ـ ــدا ،وس ـي ـش ــق اس ـمــه
كواحد من أفضل الشخصيات الكوميدية في
الساحة السينمائية في اإلم ــارات والخليج،
والفنان علي المرزوقي بشخصيته الكوميدية
الجميلة ،إضافة إلى بطل اللعب الحر الكابتن
عمر الهاشمي.
يذكر أن فيلم "هجولة  "2سيكون متاحا
للعرض في شهر نوفمبر  ،2018تزامنا مع بدء
العروض التجارية في السعودية ،وسيكون
فيلم هجولة  2في طليعة األفــام الخليجية
التي ستعرض في المملكة.

أماندا سيفريد
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فاتن حمامة ...أريد هذا الرجل

()31 -28

سافرت فاتن إلى إيران بدعوة من جامعة طهران لمنحها «دبلوم الشرف» من والثقافية ،ذلك لتميزها في أعمالها السينمائية ،وهي شهادة ال تمنح إال لكبار
مهرجان «طهران» الذي تقيمه الجامعة ،في مختلف الفنون البصرية والسمعية الفنانين في الشرق األوسط والعالم.
القاهرة – ماهر زهدي

وقوع الطالق
ً
رسميا بين فاتن
ً
وعمر بعد  12عاما
من الخالفات

جيهان السادات
تناقش فاتن في
قانون األحوال
الشخصية فتقدم
ً
«أريد حال»

ع ـ ـ ــادت ف ــات ــن إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وراح ـ ــت
الصحف تكتب عن أدوارها وتميزها ،غير
أن اإلشاعات عادت لتطاردها ،فرشحتها
لـ ـل ــزواج م ــن م ـل ـيــون ـيــر ع ــرب ــي ،ولـ ــم تـكــن
ً
صـحـيـحــة ط ـب ـعــا ،ث ــم م ـش ــروع زواج من
المنتج منير رفلة ابن المخرج حلمي رفلة،
وم ــرة ثالثة ل ـلــزواج مــن الـمـخــرج يوسف
ً
شاهين ،الذي أشيع أيضا أنه كان يحبها
قـبــل عـمــر الـشــريــف ،ول ــم يـبــح بحبه بعد
ظـهــور األخ ـيــر فــي حـيــاتـهــا ،وم ــرة رابـعــة
ل ـلــزواج مــن الـمــوسـيـقــار فــريــد األطـ ــرش...
غير أن ذلك كله كان مجرد إشاعات ،لسبب
بسيط ،وهو أن زواجها من الشريف كان
ً
ً
ال يزال قائما فعال.
ع ــاد الـحــديــث ح ــول عــاقـتـهــا مــع عمر
الشريف ،وطاردتها األسئلة حول إذا ما
ً
كــان الـطــاق بينهما تـ ّـم فـعــا؟ كانت ترد
قائلة:
ً
ً
* مافيش طالق ّ
تم فعال ...وعموما ده
كالم سابق ألوانه ألن دي حاجة ماتهمش
حد.
أم ـ ــا ع ـم ــر ال ـش ــري ــف فـ ـك ــان ي ــؤك ــد لـكــل
م ــن ي ـقــاب ـلــه ،سـ ــواء م ــن أص ــدق ــائ ــه أو من
الصحافيين ،أن االنفصال ّ
تم بينه وبين
ف ــات ــن ،وإن ل ــم ي ـكــن ال ـط ــاق ت ـح ـقــق ،وأن
العالقة الوحيدة التي تربطه بها هي أنها
أم ابنه طارق ،ألنه لن يجبرها على تحمل
الحياة الصعبة التي يعيشها ،والتي هي
عبارة عن سلسلة من التنقالت في أنحاء
العالم ،ما تستحيل معه الحياة الزوجية.
ً
ب ـي ـن ـمــا راح ـ ـ ــت ف ــات ــن تـ ـق ــرأ عـ ـ ـ ــددا مــن
ال ــرواي ــات الخـتـيــار مــن بينها مــا تقدمه،
وصلتها رسالة من ابنها طارق ،يسألها
أن ت ـفــي بــوعــدهــا بــال ـح ـضــور لــاحـتـفــال
معه بعيد ميالده الذي يحل في منتصف
ً
ديسمبر .لم تتردد وسافرت فورا إلى لندن،
ً
واحتفال بعيد مـيــاده ،وحضرته أيضا
ً
نــاديــة ،ليحتفلوا مـعــا بعيد رأس السنة
الميالدية .لكن عمر الشريف لــم يحضر
ألنــه احتفل بين أســرة فيلمه الجديد في
أحد نوادي العاصمة البلغارية ،ونشرت
الصحف صورته وهو إلى جانب النجمة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ص ــوف ـي ــا ل ـ ــوري ـ ــن ،وسـ ـ ـ ــؤال ال
يخلو من دهاء من أجل خلق إثــارة حول
ً
عــاقـتـهـمــا ال ـخــاصــة ،ب ـع ـيــدا عــن الـعــاقــة
الفنية:
= هــل هــي قصة حــب فــي الفيلم أم في
الحقيقة؟
ل ــم ت ـع ــد م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـصـ ــور ،أو حـتــى
اإلشــاعــات التي كانت تسمعها فاتن من
ً
آن إلــى آخ ــر ،وتحمل كـثـيــرا مــن الحقيقة
حول عالقات عمر الشريف ،تثير غضبها
أو تحرك مشاعر األنثى في داخلها ،فقد
تـ ـ ّـم االتـ ـف ــاق ع ـلــى االن ـف ـص ــال ف ــي هـ ــدوء،
سواء من جانبها أو من جانب عمر ،الذي
حرص على حضور زواج نادية ذو الفقار،
ابنة فاتن حمامة ،وسكرتيرته الخاصة
السابقة ،التي أعلنت اعتزالها العمل معه
بسبب ال ــزواج مــن الـمـصــور السينمائي
ال ـفــرن ـســي «ب ـي ــار أوجـ ـي ــه» ،ب ـعــدمــا أشـهــر
إسالمه وأصبح اسمه «أمين بيار أوجيه»،
وعاد العروسان إلى مصر ،حيث أمضيا
شهر العسل بين األقصر وأسوان.

هموم فنية
عادت فاتن إلى القاهرة وراحت تبحث

عن الجديد الــذي تقدمه .وجــدت المؤلف
وال ـم ـخ ــرج سـمـيــر ع ـبــد ال ـع ـظ ـيــم يـعــرض
عليها تـقــديــم مسلسل ل ــإذاع ــة ،بعنوان
«كـفــر نـعـمــت» .مــا إن قــرأتــه حتى أعجبت
ً
به ،وقررت فورا تقديمه لإلذاعة ،وشاركها
بـطــولـتــه كــل مــن فــريــد شــوقــي ،ومحمود
ي ــاسـ ـي ــن ،وم ـ ــاج ـ ــدة الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ،وح ـس ــن
مصطفى ،والفنانة الشابة هدي رمزي.
ّ
ً
ً
حـ ــقـ ــق الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ن ـ ـجـ ــاحـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا،
ً
خ ـصــوصــا ف ــي ال ــري ــف ال ـم ـصــري ،لتصل
بعده إلى النجمة فجأة ومن دون سابق
م ـعــرفــة ،دعـ ــوة ع ـلــى الـ ـغ ــداء م ــع الـسـيــدة
جيهان السادات ،قرينة الرئيس السادات.
ً
لم تتردد ولبتها فورا ،إلى جوار السيدة
عائشة راتب ،وزيرة الشؤون االجتماعية،
والـكــاتـبــة أمينة السعيد ،وع ــدد آخــر من
سيدات المجتمع.
تـحــدثــت جـيـهــان ال ـس ــادات عــن ال ـمــرأة
المصرية ،ودورهــا في المجتمع وأهمية
ً
وجــودهــا جنبا إلــى جنب مــع الــرجــل ،بل
ومنافسته في المجاالت كافة ،وأن ذلك لن
ً
يحدث إال بعد إنصافها اجتماعيا ،فحكت
عائشة رات ــب عــن واقـعــة حقيقية لسيدة
طـلـقـهــا زو ج ـه ــا ب ـعــد زواج دام بينهما
ً
 30عــامــا ليتزوج بــأخــرى ،لتجد السيدة
نفسها بعد هذه السنوات كافة بال دخل
وبال مأوى.
تأثر الجميع بقصة هذه المرأة ،ونظرت
جيهان السادات إلى فاتن وسألتها:
= ليه الـفــن مابيسلطش الـضــوء على
القضايا المهمة دي يا مدام فاتن؟
* بالتأكيد دي قضايا مهمة .لكن انا
شخصيا متبنية قضايا المرأة من فترة
طــويـلــة ...فــي كتير مــن أفــامــي مــن بــدري
زي «الزوجة العذراء ،والطريق المسدود،
ودعـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـكـ ـ ــروان ،والـ ـمـ ـعـ ـج ــزة ،والـ ـب ــاب
المفتوح ...وحتى آخر حاجة «امبراطورية
م» لكن فعال قوانين األح ــوال الشخصية
محتاجة نظرة إلى المرأة.
= بالتأكيد ألن المجتمع بيبص لها
على أنها شيء مكمل للرجل وليس نصف
المجتمع ..وأعتقد أن الدولة في المرحلة
اللي جايه الزم تغير نظرتها للمرأة ..لكن
الفن باعتباره له دور مؤثر الزم يساهم
في ده .مش كده وال إيه؟
* بالفعل يا فندم ..وأنا هاعتبر أن دي
قضيتي الشخصية.
في اليوم التالي ،هاتفت فاتن الكاتبة
الصحافية ُحسن شاة ،وتحدثت إليها في
الموضوع ،ويبدو أنهما كانتا على اتفاق
فــي األفـكــار ،إذ عرضت عليها فكرة عمل
يتناول حكاية فتاة يزوجها والدها رغما
عنها لشاب يعمل فــي وزارة الخارجية،
وبـعــد سـنــوات طويلة مــن ع ــذاب الــزوجــة
فــي حـيــاتـهــا ،يــرحــل والــده ــا ،فـتـقــرر منح
نفسها حريتها من الدبلوماسي الكبير،
ب ـع ــد سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة م ــن ال ـح ـي ــاة ال ـتــي
اضطرت إليها ،لكنها تصطدم بالمجتمع
وبنظرته إلــى الـمــرأة التي تطلب الطالق
ومــن ثــم تصبح مطلقة ،إضــافــة إلــى عدد
م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ــؤك ــد وقـ ــوع ال ـم ــرأة
تحت الظلم.
سـعــدت فــاتــن ج ــدا بــالـمــوضــوع ،وهــي
تستمع إليه وإلى جوارها الفنان صالح
ذو الفقار الذي كان يتناول الغداء معها،
وقرر أن ينتج الفيلم ،فرحبت فاتن النجمة

واتصال بالمخرج سعيد مرزوق ،وحددا
موعدا معه.
كتب الحوار للفيلم سعد الدين وهبة،
وتولى سعيد مرزوق السيناريو واإلخراج،
ّ
ورشــح لبطولته إلــى جانب فاتن كــا من
رشدي أباظة ،وأمينة رزق ،وليلى طاهر،
وعلي الشريف ،والــوجــه الجديد شريف
لطفي ،وهــي ترشيحات أسعدت المنتج
صالح ذو الفقار ،رغم عدم مشاركته في
الفيلم كممثل.
ّ
ً
ً
حقق الفيلم نجاحا مدويا ،واستمر في
ً
سينما «ريفولي» بالقاهرة  15أسبوعا،
ّ
وتخطت إيراداته  40ألف جنيه .كذلك أثار
ضجة كبيرة بين مؤيدين ومعارضين،
وبينما تعاطفت معه النساء انقسم حوله
الرجال .وحاول البعض الهجوم عليه من
باب مخالفة الشريعة اإلسالمية ،وتزعمت
هـ ــذا ال ـف ــري ــق ال ـم ــذي ـع ــة ك ــري ـم ــان ح ـم ــزة،
واصطحبت مجموعة من السيدات الالتي
يشاركنها الرأي ،وشاهدن الفيلم .غير أنها
عندما خرجت من صالة العرض اتصلت
بفاتن لتشكرها عليه.
حصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم
في المسابقة التي أقامتها وزارة الثقافة
في العام نفسه ،وفازت فاتن بجائزة أفضل
ممثلة مــن مـهــرجــان «ط ـهــران» وسلمتها
اإلمبراطورة اإليرانية فرح ديبا الجائزة.

تجربة فاشلة
لـ ــم يـ ـم ـ ّـر ع ـ ــام ع ـل ــى زواج نـ ــاديـ ــة مــن
ال ـم ـصــور ال ـفــرنـســي ،إال وكــانــت أنجبت
طفلة جميلة ،تشبه إلى حد كبير جدتها،
فــأط ـل ـقــت عـلـيـهــا وال ــدت ـه ــا اسـ ــم «ف ــات ــن»
وأص ـب ـح ــت ت ـل ـقــب ب ــ{ف ــات ــن ال ـص ـغ ـيــرة»،
لـتـصـبــح ف ــاتــن ح ـمــامــة أص ـغــر ج ــدة في
ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي .ل ـك ــن س ــرع ــان م ــا دب ــت
الخالفات بين نادية وزوجها الفرنسي،
وتطلقا.
عاشت نادية مع فاتن الكبيرة وفاتن
ال ـص ـغ ـي ــرة ،ال ي ـف ـتــرقــن ل ـح ـظ ــة ،وف ـج ــأة
طــرأ على ذهــن نادية أن تخوض تجربة
ً
التمثيل م ـجــددا لـلـمــرة الـثــانـيــة ،بعدما
خــاضـتـهــا لـلـمــرة األولـ ــى وه ــي طـفـلــة لم
ت ـت ـجــاوز الـخــامـســة مــن عـمــرهــا عـلــى يد
والدها المخرج الكبير الراحل عز الدين
ذو الفقار في فيلم {موعد مع السعادة}.
ً
تناقشت فــاتــن طــويــا مــع ابنتها في
هــذا الموضوع ،ووجدتها متحمسة له،
بل ومدفوعة إليه بشكل كبير ،ولــم يكن
أمامها سوى مساندتها وإرشادها إلى
ال ـطــريــق الـصـحـيــح .رش ـحــت لـهــا إح ــدى
روايات الكاتب إحسان عبد القدوس «أنا
ال عاقلة وال مجنونة» فرحبت نادية بها،
واختارت المخرج حسام الدين مصطفى،
الــذي أعجبت بأسلوبه كمخرج ،وأبــدى
هو استعداده الكبير ،وإن كان يتمنى أن
يكون العرض مع األم وليس االبنة .ورغم
أنه عرض على فاتن أن تظهر في الفيلم
ولو ضيفة شرف ،غير أنها حرصت على
أن تخوض ابنتها التجربة بمفردها من
دون مساندتها كي ال يبدو أنها تعتمد
على اسم والدتها.
عرض حسام الموضوع على المنتج
إبــراهـيــم شــوشــة ،الــذي تحمس لــه ،وبــدأ
ح ـس ـي ــن ح ـل ـم ــي ال ـم ـه ـن ــدس فـ ــي ك ـتــابــة
ال ـس ـي ـن ــاري ــو والـ ـ ـحـ ـ ــوار ،ورش ـ ــح ح ـســام
لمشاركة نادية أول بطولة سينمائية لها،
محمود ياسين ،ومعه عم نادية الفنان
ص ــاح ذو ال ـف ـق ــار ،وم ــري ــم ف ـخــر الــديــن،
وع ـمــاد ح ـمــدي ،وإبــراه ـيــم خ ــان ،وزوزو
ماضي ،ونادية الكيالني.
ان ـت ـظــر ال ـج ـم ـيــع ،ال ـج ـم ـهــور وال ـن ـقــاد
والــوســط الفني ،أن يــروا «فــاتــن حمامة»
ً
في ثوب الشباب مجددا ،غير أن التجربة

فاتن حمامة

نادية ذو الفقار
تقرر اعتزال
السينما بعد فشل
أول وآخر بطولة
مطلقة لها

قصة حب ناضجة
تجمع بين فاتن
وأستاذ األشعة
الدكتور محمد
عبد الوهاب

جــاء ت مخيبة لآلمال ،ولــم يحقق الفيلم
ً
نـجــاحــا يــذكــر ،مــا أص ــاب نــاديــة بإحباط
شديد ،وقررت أال تكرر التجربة ،ولم تشأ
فاتن أن تتدخل في قرارات ابنتها ،سواء
عندما قررت التمثيل ،أو االبتعاد عنه.
ســافــرت نــاديــة بعد ذلــك هــي وابنتها
إلى باريس ،فيما توجهت فاتن إلى لندن
لالطمئنان على ابنها طارق ،على أن تلحق
بنادية في باريس.
لم تقتصر زيــارة فاتن لندن على لقاء
ابنها طــارق واالطمئنان عليه ،بل كانت
فرصة لمشاهدة كــل جديد مــن السينما
والمسرح اإلنكليزيين ،وفي الوقت نفسه
لقاء بعض األصدقاء المقيمين في لندن،
أو حتى من حضروا لزيارات مثلها ،وهو
ما فعلته في اليوم التالي لوصولها ،إذ
ذهبت إلى رشدي صبحي أحد األصدقاء
المقيمين فــي العاصمة ،وال ــذي اعتادت
زيــارتــه كلما مــرت بها ،لتجد لديه ما لم
تتوقعه:
* معقولة .الدكتور محمد عبد الوهاب
أستاذ األشعة ...هنا في لندن.
= مـ ـ ــدام ف ــات ــن ح ـم ــام ــة .إي ـ ــه ال ـفــرصــة
الجميلة دي .دا أن ــا حـظــي كــويــس اوي.
آجـ ــي ل ـن ــدن م ــع ص ــدي ــق بـيـعـمــل جــراحــة
وآجي لزيارة رشدي ،قوم تحصل الصدفة
الجميلة دي.
 إيه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض .وانااللي كنت ناوي أقدمكم لبعض.
= طبعا م ــدام فــاتــن غنية عن
الـتـقــديــم والـتـعــريــف وبــاشـكــرهــا
أنها لسه فاكراني.
* العفو يــا دكـتــور انــت من
الشخصيات المحترمة جدا.
اللي الواحد مش ممكن ينساها
لــو قابلها فــي حياته لــو مرة
واحدة.
= دي شـ ـه ــادة اع ـتــز
بـ ـيـ ـه ــا يـ ـ ــا ه ـ ــان ـ ــم مــن
فنانة عظيمة زيك.
 مــاك ـن ـتــش أعـ ـ ــرف يــادك ـت ــور مـحـمــد ان ــك مـهـتــم أوي
بالفن كده؟
= أوال مافيش إنسان عنده

عقل وإحساس ممكن يتجاهل الفن العظيم
اللي بتقدمه سيدة الشاشة العربية فاتن
ً
ح ـمــامــة .ثــان ـيــا يــا أخ ــي ال ـفــن هــو الـشــيء
الوحيد اللي بجد فيه نفسي وباحس أني
باغسل إحساسي مــن آن آلخــر مــن خالل
الموسيقى والمسرح الجاد وبعض األفالم
المهمة زي اللي بتقدمها مدام فاتن.
 يعني أخرج أنا منها.ً
* أنــا مش مستغربة طبعا أنــي اسمع
ال ـكــام ده مــن شخصية زي حـضــرتــك يا
دكتور محمد .بس المدهش بالنسبة لي
أنك تكون مهتم بالمسرح.
ً
= أش ـكــرك ج ــدا .بــس فــي الحقيقة هو
اه ـت ـمــام م ـت ــذوق م ــش مـتـخـصــص طبعا.
وخصوصا المسرح اإلنكليزي .بيعجبني
ً
جدا.
* كده .يظهر أن ذوقنا واحد.
= ده شرف عظيم ليا يا هانم.
لـ ــم ت ـك ــن ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي تـلـتـقــي
فيها فــاتــن حـمــامــة الــدكـتــور محمد عبد
الوهاب ،أحد أهم وأشهر أساتذة األشعة
التشخيصية بكلية طب «قصر العيني»،
وسليل عائلة وفدية كبيرة ،تملك الكثير
من األراضي الزراعية ،ووالدته تنتمي إلى
عــائـلــة «مــرعــي» وه ــي ابـنــة عــم المهندس
سيد مرعي ،رئيس مجلس الشعب .كان
اللقاء األول بينه وبين فاتن ،عندما شعرت
بـبـعــض اآلالم ف ـق ــررت ال ـخ ـضــوع ألشـعــة
تـشـخـيـصـيــة ل ـل ـصــدر ،وع ـنــدمــا طـمــأنـهــا
الــدكـتــور محمد ص ــارا صديقين بعدها.
وكان اللقاء الثاني في زفاف «نهى» كريمة
الرئيس أنور السادات ،على حسين مرعي،
االب ــن األك ـبــر للمهندس سـيــد مــرعــي ،ثم
ً
تعددت اللقاءات بينهما مصادفة ،وأحيانا
بترتيب مسبق ،سواء في «نادي الجزيرة»
أو «شاطئ المنتزه» باإلسكندرية ،حتى
تم اللقاء في لندن ،حيث أمضيا غالبية
ً
اليوم معا ،ودارت بينهما أحاديث طويلة،
في مختلف المجاالت .وفي اليوم التالي،
أرس ـلــت فــاتــن دع ــوة لــه إل ــى مـقــر إقــامـتــه،
لـيـحـضــر مـعـهــا الـمـســرحـيــة الموسيقية
 South Pacificليبدأ بينهما فاصل جديد
من صداقة أقوى.

طالق وزواج

مع عمر الشريف

غـ ــادرت فــاتــن ل ـنــدن متجهة إلــى
بـ ــاريـ ــس ،وه ـ ـنـ ــاك ك ـ ــان لـ ـق ــاء جــديــد
ومختلف بينها وبين عمر الشريف،
ً
لم يكن عاصفا كبقية اللقاءات السابقة،
ً
ً
بل كان أكثر هدوءا وتعقال من الجانبين.
ً
بــدا أن كــا منهما ارتـضــى بتلك النهاية
لقصة حبهما وزواجهما الذي امتد نحو 20
ً
ً
عاما ،أمضت فاتن منها نحو  12عاما في قلق
وتوتر ،وصل في أوقات كثيرة إلى حد الثورة
على كل ما كان يقوم به الشريف ،الذي لم ينكر
لحظة أنه لم يحب سواها ،غير أنه كان يريد أن
يحبها بشروطه هو ،وليس وفق العالقات الزوجية
الطبيعية ،ولــم تكن فاتن ترضى بذلك بالتأكيد.
لذا جاء هذا اللقاء األخير ،ليضع كلمة النهاية في
حياتهما الزوجية.
توجه الشريف إلى السفارة المصرية في باريس،
وسجل وثيقة الطالق بينه وبين فاتن في القنصلية،
وان ـت ـشــر الـخـبــر كــال ـنــار فــي الـهـشـيــم ،وكـتـبـتــه الصحف
العالمية والعربية ،حتى أن بعضها أكد أن جمهور النجمين
لم ُيفاجأ لظنه أن الطالق وقع قبل ذلك بسنوات طويلة.
خرجت جريدة «أخبار اليوم» في  13يوليو  ،1976تحت
عنوان «أبطأ طالق في التاريخ» بهذا الخبر:
ً
«أخ ـي ــرا تــم االت ـفــاق بـيــن الـنـجــم الـعــالـمــي عـمــر الـشــريــف،
وسيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة على الطالق،
وصرح عمر الشريف أن السيدة فاتن حمامة هي التي
طلبت الطالق.
وتــوجــه عـمــر إل ــى الـسـفــارة الـمـصــريــة في
بـ ــاريـ ــس ،ل ـت ـس ـج ـيــل وث ـي ـق ــة الـ ـط ــاق فــي
القنصلية ،وصـحــب معه ابـنــه طــارق
ليستخرج له شهادة رسمية تثبت
أنه ابنه الوحيد ،كي يتمكن من
مواصلة دروسه في لندن،
وتعفيه من التجنيد».

رغم أن فاتن لم تكن تتمنى هذه النهاية ،فإن الشريف اضطرها
ً
ً
إليها ،وجعل حصولها على وثيقة الطالق مطلبا ملحا ،لتشعر
ً
بعدها بأنها ال بد من أن تبدأ حياتها مـجــددا ،ليس من أجل
البحث عن زوج ،بل للعيش ألول مرة دون قلق أو توتر ،وحصار
اإلشاعات .عادت فاتن إلى القاهرة ولديها إحساس كبير بأنها
ً
ً
تــريــد أن تـقــدم عـمــا جــديــدا ،تــريــد أن تنعش ذاك ــرة جمهورها
بأدوار تذكرها بسيدة الشاشة العربية .عرض عليها المخرج
هنري بركات فكرة نقل المسلسل اإلذاعي «كفر نعمت» إلى شاشة
السينما ،غير أن فاتن لم تتحمس له:
* الموضوع كويس بس جمهوره محدود.
= يعني إيه جمهوره محدود؟
* يعني يهم أهل الريف بس ...مايهمش كل الجمهور.
= حتى لو زي ما بتقولي ...أغلب أهل مصر من الريف.
* أنا موافقة .بس جمهور السينما األكبر من المدن .أهل الريف
أغلبهم متجه لإلذاعة بشكل كبير علشان كده المسلسل نجح
في اإلذاعة .لكن المدينة لها اهتمامات تانية.
= بس أنا واثق أن الفيلم ها ينال إعجاب الكل.
* دي وجهة نظرك .وأنا عارفاك لما تتحمس لموضوع .لكن
ً
ً
تفاصيل المسلسل ما تعملش فيلما ناجحا .إحنا في نهاية
السبعينات يا أستاذ بركات مش في األربعينات.
= مش فاهم يعني إيه؟
* ي ـع ـنــي ح ـكــايــة ال ـش ــاط ــر ح ـســن وسـ ــت ال ـح ـســن وال ـج ـمــال
ماتنفعش مع جمهور السبعينات دلوقت .البيه اللي بيقع في
غرام خدامة ويتحدى بيها كل اللي حواليه .مش كفاية علشان
نعمل قصة حبهم في فيلم دلوقت.
= أنا عايزك تفكري بس في الموضوع شوية.
* أنا فكرت ...وممكن أعمله .بس بشرط.
= موافق عليه .إيه هو؟
ً
* أنا مالحظة أن الدولة مهتمة جدا اليومين دول بموضوع
تنظيم النسل .وض ــرورة أن الشعب ينظم نسله علشان يقدر
ينظم حياته .لو المؤلف يقدر ياخد الفكرة للزاوية دي .هايبقى
ً
ً
ً
موضوعا هايال .وفي الوقت نفسه هاتبقى رسالة مهمة جدا
بتخدم أهداف الدولة لتحسين معيشة المواطنين.
= فكرة هايلة ...أنا هاكلم سمير عبد العظيم حاال.

ب ــدأت فــاتــن تـصــويــر الـفـيـلــم ال ــذي تـغـيــر اس ـمــه إل ــى «الـحــب
الصغير» ،ثم اقترحت أن يكون اسمه «أفواه وأرانب» ،ليشاركها
بـطــولـتــه أب ـط ــال الـمـسـلـســل ف ــري ــد ش ــوق ــي ،وم ـح ـمــود يــاسـيــن،
ورجــاء حسين ،وعلي الشريف ،ومحسن محيي الدين .وحقق
ً
ً
الفيلم نجاحا كبيرا لم تتوقعه ،كما لم يتوقعه مخرجه هنري
بركات ،وحصل على جائزتين في الــدورة الثانية من مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي ،الذي انطلقت دورته األولى في 16
أغسطس  ،1976من خــال الجمعية المصرية للكتاب والنقاد
السينمائيين ،بــرئــاســة الـكــاتــب كـمــال ال ـمــاخ .وحـصــدت فاتن
واحدة من الجائزتين ،كأفضل ممثلة ،ولم يمر وقت طويل حتى
منحها الرئيس أنور السادات الجائزة التقديرية ،ليس عن «أفواه
وأرانب» فحسب بل على مجمل أدوارها ،لتكتمل سعادتها ،بما
كان يخبئه لها القدر.
وس ــط ال ـن ـجــاح وال ـت ـكــريــم الـ ــذي ك ــان ــت ت ـل ـقــاه ف ــات ــن ،ع ــادت
اإلشاعات تلقي بظاللها عليها ،وتجددت إشاعة تزويجها من
المخرج سعيد مرزوق ،الذي لجأ إلى إحدى المجالت األسبوعية
لنشر تحقيق مصور في شقته ،وظهر فيه مع زوجته وأوالده.
من ثــم ،رشحتها اإلشــاعــات لـلــزواج من المهندس رمــزي عمر،
مصمم فندق «شيراتون الجزيرة» ،فيما التزمت فاتن الصمت
ً
أي ـضــا حـيــال ذل ــك ،لـيــس ألنـهــا غـيــر ق ــادرة عـلــى ال ــرد ،أو ألنها
تسعد باألخبار التي تزوجها كل يوم بشخصية مهمة ،بل ألنها
ً
ً
كانت مشغولة بترتيب زواجها فعال ،بعدما تقدم إليها رسميا
ً
ً
صديقها الدكتور محمد عبد الوهاب ،ووجدت فيه رجال مناسبا
لتكمل معه بقية حياته.
تــم ال ــزواج عقب فــوزهــا بـجــائــزة أفـضــل ممثلة مــن مهرجان
ً
ً
القاهرة ،وحددا الزوجان شرطا واحدا والتزما به.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا
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تميز بصفات القيادة واللباقة والفكاهة وسرعة البديهة
تميز الفنان الراحل خالد النفيسي بصفات القيادة واللباقة والفكاهة إضافة إلى
المثابرة وحب المسرح وسرعة البديهة ،فمذ مرحلة الشباب ّ
شمر عن ساعديه
ً
ً
وتحمل ًالمسؤولية مبكرا ،حيث عمل موظفا في ميناء الشويخ في عام ،1954
مستفيدا من انخراطه في معسكر الكشافة حيث كان يتدرب على االعتماد على
النفس ورباطة الجأش ،كما كان يمارس أنشطة متنوعة في مقدمتها التمثيل الذي
كان يعشقه.
الفي الشمري

النفيسي أحد
أبرز أعمدة
المسرح
الكويتي
والتلفزيون
منذ ستينيات
القرن الماضي

تلقى تعليمه
في المدرسة
األحمدية وكان
ً
عضوا في
نادي الكويت
الرياضي

اتسم النفيسي في الدراما
التلفزيونية بالبعد التربوي،
السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل "إل ـ ــى
أبـ ــي وأم ـ ــي م ــع ال ـت ـح ـيــة" فـقــد
قـ ــدم ش ـخ ـص ـيــة االب ا ل ـص ــارم
وال ـ ـح ـ ـنـ ــون ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ــه
وا لـ ـب ــا ح ــث عـ ــن ت ـم ـي ــز أوالده
وت ـفــوق ـهــم ،وإض ــاف ــة إل ــى ذلــك
كان يمزج الجانب االجتماعي
بالبعد السياسي في العديد
م ـ ـ ــن األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة،
و مـ ــن أ ب ـ ــرز أدواره شـخـصـيــة
"بوصالح" في مسلسل "درب
الـ ـ ــزلـ ـ ــق" الـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـي ــش ق ـصــة
حــب مـتــأخــرة فـيـغــرم بـجــارتــه
وتـ ـ ــدور األح ـ ـ ــداث ض ــد ات ـم ــام
هذا الزواج ،لكنه ينتهز فرصة
سفر ولدها حسين بن عاقول
ويرتبط بها بمساعدة الخال
قحطة.
ال يـمـكــن اخ ـت ـصــار مـسـيــرة
ن ـح ــو  5ع ـق ــود ف ــي شـخـصـيــة
أدا ه ــا فــي ا لـتـلـفــز يــون أو على
خـشـبــة ا ل ـم ـســرح أو ا لـسـيـنـمــا
ً
ً
ً
ف ـقــد تـ ــرك إرثـ ـ ــا ف ـن ـيــا ضـخـمــا
ألنه كان يشتغل على األعمال
التي يؤديها بتكنيك مختلف
يخصه و حــده وال يشبهه أي
فنان آخر.
ك ـ ــان ال ـن ـف ـي ـس ــي أح ـ ــد أبـ ــرز
أع ـ ـ ـمـ ـ ــدة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـك ــويـ ـت ــي
والتلفزيون منذ الستينيات
من القرن الماضي ولم يتحقق
ل ــه ذ لـ ــك إال ب ـف ـضــل ا ل ـمــو ه ـبــة
واألداء ا ل ـم ـت ـقــن إ ض ــا ف ــة إ ل ــى
ا لــر غـبــة ا لـجــا مـحــة فــي تطوير
األداء واال خـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ا ل ـ ــوا ع ـ ــي
للشخصيات التي يجسدها.
ّ
ي ـ ـ ـصـ ـ ــنـ ـ ــف ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان خـ ــالـ ــد
الـنـفـيـســي أح ــد أب ــرز صــانـعــي
اال بـ ـتـ ـس ــا م ــة ورواد حــر ك ـت ـهــا
الـفـنـيــة بـعــد مــا ي ـقــارب نصف
قــرن مــع الـعـطــاء ،حـيــث وافـتــه
ال ـم ـن ـي ــة عـ ــن ع ـم ــر ي ـن ــاه ــز 69
عاما.

أشهر الوجوه الفنية
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل ،وهـ ــو
مـ ـ ــن م ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت عـ ــام
 ،1 9 3 7أ ح ـ ـ ـ ـ ــد أ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ز ر و ا د
الحركة المسرحية الكويتية
وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ــذي ــن واص ـل ــوا
عطاء هم لدعم الحركة الفنية
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وأش ـهــر الــوجــوه الـفـنـيــة الـتــي
رس ـمــت االب ـت ـســامــة م ــن خــال
تقديمها للعديد مــن األعمال
التلفزيونية والمسرحية.
ت ـل ـقــى ال ــراح ــل تـعـلـيـمــه فــي
الـ ـم ــدرس ــة األحـ ـم ــدي ــة وك ــان ــت
هــوايـتــه ك ــرة ال ـقــدم ،حـتــى إنــه
كــان عضوا في نــادي الكويت
ال ــري ــاض ــي ،ومـ ــارس الـتـمـثـيــل

تألق خالل
أدواره في
التراجيديا
والكوميديا
في المسرح
والتلفزيون
واإلذاعة

ً
ً
وعقب بضعة أعوام ُع ِّين موظفا في صندوق الجمارك ولكنه لم يستمر طويال حيث
عام  1962بوزارة الشؤون االجتماعية
انتقل إلى العمل في أمالك الدولة ثم ًعمل ً
والعمل ،أما في مجال الفنون فبدأ ممثال هاويا على خشبة المسرح المدرسي عام
 ،1953ثم كانت له محاوالت أخرى في مجال التمثيل عام  1965مع فرقة المسرح
الشعبي ،وعقب عام قدم مسرحية مع مجموعة من زمالئه بعنوان "ضاع األمل"
وهي من تأليف وإخراج الفنان محمد النشمي وعرضت على مسرح الصديق.

خالد النفيسي

النفيسي مع عبدالحسين عبدالرضا
ف ــي اث ـن ــاء ال ـت ـحــاقــه بـمـعـسـكــر
الجوالة في فترة شبابه.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل
عـمـلــة نـ ــادرة ونــوع ـيــة مـمـيــزة
اس ـت ـطــاعــت االس ـت ـح ــواذ عـلــى
قـ ـل ــوب ال ـج ـم ــاه ـي ــر مـ ــن خ ــال
تــر ك ـتــه ا لـثـمـيـنــة ا ل ـتــي خلفها
مــن أع ـمــال فـنـيــة تـعــد قـمــة في
الفن الراقي ،رسخت في ذاكرة
الكويت وأهلها.

تتلمذ على يد
زكي طليمات
ً
وقدما عددا
من األعمال
المسرحية

مشوار حافل
ح ـف ـل ــت مـ ـسـ ـي ــرة ال ـن ـف ـي ـســي
ب ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة وثـ ــريـ ــة
ال سـ ـيـ ـم ــا مـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدء ا ن ـ ـطـ ــاق
مسيرته المميزة في منتصف
الخمسينيات وأدى بامتياز
خ ــال م ـشــواره الـفـنــي الـعــديــد
من االدوار التمثيلية الكويتية
م ـح ـق ـق ــا ل ـ ــذات ـ ــه اس ـ ـمـ ــا الم ـع ــا
سطع في سماء الفن الكويتي
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي .وتـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ــق خـ ـ ــال
تأديته العديد من االدوار في
التراجيديا والكوميديا سواء
في المسرح أو في المسلسالت
التلفزيونية واإلذا ع ـيــة .خطا
أول ـ ــى خ ـط ــوات ــه ن ـحــو ال ـح ـيــاة
ا ل ـف ـن ـيــة عـ ــام  1956م ــن خ ــال
م ـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ـتـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي مـ ـس ــرحـ ـي ــة
"ض ــاع األمـ ــل" ال ـتــي راف ـقــه في
ت ـم ـث ـي ـل ـه ــا ك ـ ــل م ـ ــن ال ــدكـ ـت ــور
صـ ــالـ ــح الـ ـعـ ـجـ ـي ــري والـ ـفـ ـن ــان
الراحل محمد النشمي وسعد
القطامي ،باإلضافة إلى عقاب
الخطيب .تتلمذ النفيسي على
يد مؤسس الحركة المسرحية
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت زك ـ ــي ط ـل ـي ـمــات،
إ ض ـ ــا ف ـ ــة إ ل ـ ـ ــى رواد ا لـ ـح ــر ك ــة
االوائل وعمل معه في العديد
مــن األ ع ـمــال المسرحية ،ومن

مارس التمثيل
أثناء التحاقه
بمعسكر
الكشافة في
فترة شبابه

ب ـعــد م ـســرح ـيــة "ضـ ــاع األم ــل"
قدم النفيسي مع زكي طليمات
ً
عددا من األعمال ،منها أعماله
ا لـ ـمـ ـس ــر حـ ـي ــة ا ل ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـســى
"صـ ـق ــر قـ ــريـ ــش" و "ابـ ـ ــن ج ــا"
و"أبو دالمة" ،ثم قدم مع فرقة
ال ـم ـســرح ال ـعــربــي مـســرحـيــات
"ع ـ ـشـ ــت وشـ ـ ـف ـ ــت" و"ال ـ ـكـ ــويـ ــت
س ـنــة  "2000و"ا غـ ـن ــم ز م ــا ن ــك"
وم ــن "س ـبــق ل ـبــق" إل ــى جــانــب
م ـســرح ـيــات أن ـت ـج ـهــا ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص م ـث ــل "حـ ـ ــرم س ـع ــادة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر" و"بـ ـ ـي ـ ــت ب ــوص ــال ــح"
و"مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب" و"دقـ ـ ـ ــت
الساعة" و"حامي الديار" و"هذا
سيفوه" و"سنطرون بنطلون".
وش ـك ــل ال ـن ـف ـي ـســي خـ ــال عـقــد
الثمانينيات مع الفنان سعد
الـ ـف ــرج والـ ـك ــات ــب ع ـب ــد األم ـي ــر
التركي مثلثا قدموا من خالله
مسرحيات سياسية تضمنت
مـ ـض ــامـ ـي ــن نـ ـق ــدي ــة س ـيــاس ـيــة
س ــاه ـم ــت ف ــي خ ـل ــق ح ــال ــة مــن
ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،وذل ـ ـ ــك
إيمانا منهم بدور المسرح في
اإلصالح والتوجيه.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــه
ا ل ـت ـل ـف ــز ي ــو ن ـي ــة" :درب ا ل ــز ل ــق"
و"أب ـ ـلـ ــة مـ ـنـ ـي ــرة" و"الـ ـحـ ـي ــال ــة"
و"ديـ ـ ــوان ال ـس ـب ـيــل" و"خــال ـتــي
ق ـم ــاش ــة" و"م ـح ـك ـم ــة ال ـف ــري ــج"
و"إل ــى أبــي وأمــي مــع التحية"
و"خالتي وعمتي" و"الشريب
ب ــزة" و"عــديــل ال ــروح" و"فــريــج
صويلح".
ومـ ــن أع ـم ــال ــه الـسـيـنـمــائـيــة
فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم "ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــت" وف ـ ـي ـ ـلـ ــم
"العاصفة".

قلوب المشاهدين
وحقق الفنان الراحل خالل
م ـ ـ ـشـ ـ ــواره ال ـ ـف ـ ـنـ ــي انـ ـسـ ـج ــام ــا
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ف ـ ـ ــي األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـت ــي
ق ــدمـ ـه ــا م ـ ــع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـك ـب ـي ــر
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ـم ـس ــرح ـي ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة،
كــان أبــرزهــا "درب الــزلــق" ،من
ت ــألـ ـي ــف عـ ـب ــداألمـ ـي ــر ال ـت ــرك ــي
وع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ــرض ــا،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ــن أك ـ ـثـ ــر
األعـ ـم ــال الـتـلـفــزيــونـيــة شـهــرة
خ ـل ـي ـج ـي ــا وعـ ــرب ـ ـيـ ــا ،وس ــاه ــم
فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز وج ـ ـ ـ ــود الـ ـفـ ـن ــان
ال ــراح ــل ف ـن ـيــا ،وس ـهــل ع ـبــوره
إ لــى قلوب المشاهدين .جسد
الـ ــراحـ ــل خـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فــي
ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ش ـخ ـص ـي ــة
"بوصالح" ...وهي الشخصية

ال ـتــي اكـسـبـتــه مـحـبــة وشـهــرة
وجعلت منه علما فنيا بــارزا
عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ـم ـح ـلــي
والعربي.

مرهف الحس
وعـ ـ ــن ذكـ ــريـ ــاتـ ــه م ـ ــع رف ـي ــق
دربـ ـ ـ ـ ـ ــه ،كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ــراح ـ ــل
عبدالحسين عبدالرضا " :األخ
وال ـصــديــق وال ـح ـب ـيــب ورف ـيــق
الدرب الخالد خالد النفيسي،
ال ا س ـت ـط ـي ــع أن ار ثـ ـ ــي خ ــا ل ــد،
فالخالدون ال تكفيهم كلمات
ال ـ ـ ــرث ـ ـ ــاء ...وخـ ــالـ ــد ال ـن ـف ـي ـســي
ل ـيــس م ـم ـثــا ف ـقــط ب ــل إن ـســان
وصديق وأخ تربيت معه منذ
الطفولة في مدرسة األحمدية
أثناء الدراسة وتزامنا معا في
المسرح العربي في بداياتنا،
ً
وك ـ ــان ش ـف ــاف ــا م ــره ــف ال ـحــس
ال ي ـعــرف ال ـح ـســد طــري ـقــا إلــى
قلبه".
وتابع" :ال اعرف كيف اعبر
عن خسارتي فيه وكم افتقده،
فـكـيــف يــرثــي اإلن ـس ــان نفسه؟
خــا لــد يستحق أن نـتــذ كــره كل
ســاعــة ،فـمــن مـثــل خــالــد يـتــرك
ً
فــرا غــا مــن ا لـصـعــب أن يشغله
احـ ــد ،نـجـتـمــع ه ـنــا ف ــي ذك ــرى
خ ــال ــد وك ـل ـن ــا نـ ـت ــذك ــره بـخـفــة
ظ ـل ــه وش ـخ ـص ـي ـت ــه ال ـم ـم ـي ــزة،
ف ـم ــن م ـن ــا ال ي ــذك ــر بــوصــالــح
فـ ــي "درب ا لـ ــز لـ ــق" ح ـي ــن ك ــان
يتعمد أن يجعلني اضحك في
مـشــاهــده مـعــي ،خــالــد لــم يكن
ممثال محترفا بل كان هاويا
للفن حتى النخاع ،حتى يوم
رحيله كــان يعشق المفاجآت
ويـتـفـنــن فـيـهــا ،لـكــن مـفــاجــأتــه
األخيرة ادمت قلوبنا لكن امر
الله ال راد له ،وخالد النفيسي
يستحق منا الكثير ألنه افنى
عـ ـم ــره فـ ــي س ـب ـي ــل ن ـش ــر ال ـفــن
الكويتي في العالم العربي".

الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـل ـ ــون مــن
العمل ،فالنظرة غير السوية
لــم تكن لـلـمــرأة فقط بــل كانت
حتى للرجل ،لكن إصراره هو
وإخوانه على مواصلة الطريق
كان عن إيمان بأن الفن رسالة
إلص ـ ـ ـ ـ ــاح بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب
السلبية في المجتمع".
وأضافت" :استمر بوصالح
سنوات طويلة مع زمالئه ممن
عملوا بإخالص وقدموا أفضل
األعمال ،أعمال كثيرة ومميزة
ال يمكن حصرها ،ومن حسن
حظي انني شاركته في بعض
هذه األعمال".

الكرم والمسرح
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـج ــان ــب
اإلنساني ،تسرد الفهد بعض
ص ـف ــات ــه" :ك ـ ــان م ـم ـيــزا ف ــي كــل
ش ــيء ،بـحـبــه لـلـجـمـيــع ،وخـفــة
روحـ ــه ،وك ــرم ــه ،لــم نـسـمــع أنــه
اختلف مع أحد أو تكلم عن أي
إنسان في غيابه ،كان مجلسه
ً
ال ي ـم ــل ،ب ـع ـي ــدا ع ــن الـنـمـيـمــة
ً
والـحـســد ،مــرحــا ،وحـتــى وهو
بـعـيــد يـتـصــل وي ـســأل ويــدعــو
زم ـ ــاء ه ل ــزي ــارت ــه ،ال ي ـحــب أن
يرى احدا متضايقا أو حزينا،
حـتــى فــي مــرضــه ك ــان ســاخــرا
يـ ـسـ ـخ ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ،فـ ـق ــال
ذات م ــرة م ــا "أخ ـل ــي" ال ـمــرض
يهزمني ،أنا بوصالح .وفعال
هزم المرض ،لكن المنية كانت
سريعة ،وهذا أمر الله".

عـبــدا لـلــه " :هــو مـمـثــل كويتي
كــانــت لــه مـسـيــرة عـطــاء دامــت
من  1956في مسرحية "ضاع
األ مــل" إلى عام  2005في آخر
أعماله "عديل الروح" و "فريج
صويلح" .يعد هرما ساهم في
تـشـكـيــل ال ـب ــداي ــات وال ـمــامــح
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
حينما كــا نــت ا لــر يــادة الفنية
والـثـقــافـيــة كــويـتـيــة بـحـتــة ،إذ
ً
قدم أعماال تحولت مع الزمن
إلـ ـ ــى "أيـ ـ ـق ـ ــون ـ ــات" ف ـن ـي ــة ع ـلــى
مستوى المسرح والتلفزيون
واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة وح ـ ـتـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا
ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج وال ـعــالــم
العربي ،وساهم من خــال ما
ج ـســده مــن شـخـصـيــات بــرغــم
ب ـســاط ـت ـهــا ف ــي ت ـش ـك ـيــل وعــي
ونظرة مجتمعه للحياة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :لـ ـ ــم أكـ ـ ــن أف ـك ــر
للحظة أنه سيرحل ،فنحن ال
نتخيل فـكــرة مــوت مــن نحب،
لـ ـك ــن ت ـب ـق ــى الـ ــذكـ ــريـ ــات ال ـت ــي
ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون مـ ـ ـص ـ ــدرا ل ـف ــرح ـن ــا
وسعادتنا عندما نستعيدها،
ال ــذك ــري ــات ذاتـ ـه ــا ق ــد تـصـبــح
ً
م ـص ــدرا لــأ لــم ع ـنــد مــا تخص
ً
عـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــزا رح ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـن ـ ــا كـ ـخ ــال ــد
النفيسي".

الريادة الفنية
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذك ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا مـ ــع
النفيسي ،تقول الفنانة سعاد

مجابهة المجتمع
وتقول الفنانة حياة الفهد
ع ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـسـ ــي" :الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث
عـ ــن ب ــوص ــال ــح الـ ـفـ ـن ــان خــالــد
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ،ي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاج إلـ ـ ــى
ص ـف ـح ــات ،ف ــال ـم ـم ـي ــزات ال ـتــي
ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ك ـث ـي ــرة كــإن ـســان
أو كـفـنــان ،لــو اخــذنــا الـجــانــب
الـفـنــي فـهــو مــن الــرعـيــل األول
الذين رسموا الخطوة األولى
وغ ـ ــرس ـ ــوا شـ ـج ــرة الـ ـف ــن عـلــى
ارض ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ب ــا لـ ـك ــو ي ــت
وتحملوا المصاعب واستنكار

ً
«إلى أبي وأمي مع التحية» ...المسلسل التربوي األكثر نجاحا
الراحل مع سعد الفرج

مشهد من مسلسل «إلى أبي وأمي مع التحية»

يناقش مسلسل «إلى أبي وأمي مع التحية» في
جزء ين قضايا عائلية ،وهو من األعمال التي لها
بصمة وما زالت تتابع بشغف الماضي .يتمحور
حــول عائلة «سعود» المتزوج من «عائشة» ومعه
أوالده.
ً
ويعتبر العمل األكثر نجاحا في الدراما الكويتية،
وقد قدم العمل في جزءين كل منهما يتكون من 13
حلقة ،عرض األول عام  ،1979والثاني عام ،1982
كتبه طــارق عثمان وأخرجه حمدي فريد ،وإنتاج
مؤسسة الـبــدر للكاتبة المتميزة عــواطــف الـبــدر،
أبطال الجزء األول :خالد النفيسي ،وحياة الفهد،
وعبد الرحمن العقل ،وهدى حسين ،وسحر حسين،
وبدر المسباح ،ومنصور المنصور ،وعلي المفيدي،
وحـسـيــن الـمـنـصــور ،وحـسـيــن الـمـفـيــدي ،وحسين
المنصور ،وعبدالمحسن الخلفان ،وفيحان العربيد.
كــان هــذا العمل مــن أوائ ــل األع ـمــال الـتــي تعالج

لقطة من مسرحية «حامي الديار»

قضايا األسرة بأبعاد تربوية جادة تحت إشراف
أس ــات ــذة فــي جــامـعــة الـكــويــت بــالـتــربـيــة ،وحــاولــت
ال ـح ـل ـقــات أن تـغـطــي جـمـيــع س ـلــوك ـيــات ومـشــاكــل
األس ــرة الـيــومـيــة مــن مـشــاكــل الــزوجـيــن فــي تربية
األبناء وعالقة األبناء مع والديهما ،باإلضافة إلى
اسـتـعــراض قضايا األب ـنــاء فــي جميع مــراحـلـهــا...
النشأة ،والطفولة ،والمراهقة.
وتقول عواطف البدر ،منتجة العمل ،إن مسلسل
«إلى أبي وأمي مع التحية» حقق النجاح األكبر بين
أعمالها لعدة أسباب ،أبرزها أنه تربوي كالسيكي
يصلح لجميع األزمـنــة ،وحتى لــو تــم عرضه بعد
َ ً
ً
عشرين عاما من تاريخنا هــذا فسيبقى ُمشاهدا
ً
أيضا ،فعلى الرغم من أن كل عائلة في العالم العربي
ً
تشاهد نفسها من خالل العمل أيضا ،فان القضايا
والمشاكل التي تمت معالجتها هي ثابتة ال تتغير
عـبــر األزم ـن ــة ،مـنـهــا تــربـيــة األب ـن ــاء واالمـتـحــانــات

والــدراســة والتغيرات السلوكية التي تظهر على
األبناء في فترة المراهقة ،مثل هذه القضايا واألمور
تبقى ثابتة مع مرور الزمن واألجيال المتعاقبة.
الجدير بالذكر أن المخرج الراحل حمدي فريد
تـعــرض لوعكة صحية بعد االنـتـهــاء مــن تصوير
العمل أجبرته على التوقف عن اإلخراج لمدة تزيد
على عــام ،لكن إصــرار الكاتبة عواطف البدر على
التمسك به كان سبب تأجيل تصوير الجزء الثاني
ألكثر من مرة.
وفــي الجزء الثاني يسترسل طــارق عثمان في
التطرق إلى معالجة القضايا التربوية ،ولكن بشكل
ً
موسع أكثر وتحديدا بعد إدخال عائلة موازية إلى
العائلة الرئيسية وهي الجيران ،كما شهد الجزء
الـثــانــي انـضـمــام مجموعة مــن الممثلين وخــروج
بعض األسماء المشاركة في الجزء األول.
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ثقافات

ِّ
ً
مسابقة «تراثي» توثق العمران فوتوغرافيا
عدسات ترصد امتزاج الثقافات في المباني والمزارات في مصر

لنشر الوعي بجماليات التراث المعماري بإبداعاته المتنوعة ،أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مصر
مسابقة {تراثي} للتصوير الفوتوغرافي للمباني التراثية ،بمشاركة مئة مصور ،ألقت أعمالهم الضوء على تراث
العمارة باعتباره ثروة ضخمة من القيم والعادات والتقاليد الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية.

talrefai1@yahoo.com

القاهرة  -محمد الصادق

{طلعت حرب}
في القاهرة
و{رأس التين}
في اإلسكندرية
يحصدان الجوائز

عـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون ف ـ ــي م ـســاب ـقــة
{ تـ ـ ــرا ثـ ـ ــي} أ عـ ـم ــا لـ ـه ــم فـ ــي دار األو ب ـ ـ ــرا
ا ل ـم ـص ــر ي ــة ،ب ـح ـض ــور ق ـ ـيـ ــادات وزارة
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر وأعـ ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـنــة
ال ـت ـح ـك ـيــم ،ورئـ ـي ــس جـ ـه ــاز الـتـنـسـيــق
ا لـحـضــاري محمد أ بــو سـعــدة ،ولفيف
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـع ــام ــة ال ـم ـه ـت ـمــة
بالتراث العمراني والحضاري.
ع ـك ـس ــت األع ـ ـمـ ــال بـ ــراعـ ــة ال ـف ـنــان ـيــن
ال ـش ـبــاب ف ــي تـسـلـيــط عــد ســات ـهــم على
المباني القديمة التي تعكس امتزاج
ال ـث ـق ــاف ــات ال ـع ــرب ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة ،وم ــا
تملكه مصر مــن إرث معماري متميز
يحمل سمات حقبة معينة ،أو ِّ
يعبر عن
بيئة محلية أو تتسم بالندرة والتفرد،
أو منشأت مرتبطة بالتاريخ القومي
واألحـ ــداث والـشـخـصـيــات الـتــاريـخـيــة،
أو مــزارات سياحية ،أو حدائق تتميز
بقيمتها الفنية.
حـصــد ا ل ـمــر كــز األول فــي ا لـمـســا بـقــة
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان حـ ـ ـ ـ ــازم خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ،ع ـ ـ ــن م ـش ـه ــد
بـ ـ ــانـ ـ ــورامـ ـ ــي لـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان ط ـ ـل ـ ـعـ ــت حـ ــرب
يتوسطه مبنى غروبي العتيد .وجاء
في المركز الثاني الفنان فادي قدسي
ع ــن ل ـق ـطــة ت ـظ ـهــر دقـ ــة ال ـت ـفــاص ـيــل فــي
منحوتة تمثل رأس أ ســد تزين نافذة
بمبنى الشهر العقاري بمحطة الرمل
فـ ــي م ــدي ـن ــة االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وتـ ـ ــاه فــي
المركز الثالث الحسيني عبد العزيز
ع ــن صـ ــور ب ــان ــورام ــا ل ـس ـلــم م ــن قـصــر
يوسف كمال باشا.
وم ـنــح ج ـهــاز الـتـنـسـيــق ال ـح ـضــاري
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــادات تـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــز
ل ـ ـع ـ ـشـ ــرة أع ـ ـ ـمـ ـ ــال مــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ــي
المسابقة ،اختارتهم
لـجـنــة الـتـحـكـيــم وه ــم:
مـصـطـفــى وج ـي ــه ب ــدر،
ودينا محمد المهدي،
ووليد أحمد محروس،
وم ـ ــروة ال ـس ـيــد ،وه ــدى
مـحـمــد ع ــراق ــي ،وعـلـيــاء
م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه،
وم ـص ـط ـفــى ي ــون ــس عـبــد
ا لــر حـمــن ،و حـســام سمير
محمد}.

ً
العمارة بجامعة األزهر ،ذلك نظرا إلى
ج ـهــوده ـمــا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـت ــراث
العمراني العربي والمصري.
ّ
ضمت لجنة التحكيم في المسابقة
ا لـفـنــا نـيــن ر مـسـيــس مـ ــرزوق ،ومحسن
أحـمــد ،وبــولــس إسـحــق ،وجــال رفعت
ال ـم ـس ــري ،وال ـم ـع ـم ــاري ع ـص ــام صـفــي
ا لــد يــن .و حـضــر حفلة تــوز يــع الجوائز
كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات وزارة ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة،
ونـخـبــة مــن الـشـخـصـيــات ال ـب ــارزة في
مـجــال الحفاظ على ا لـتــراث العمراني
والمعماري وحشد من اإلعالميين.
يــذ كــر أن ا لـجـهــاز ا لـقــو مــي للتنسيق
ا لـحـضــاري ينظم هــذه المسابقة منذ
عامين ،واتسعت المشاركات في هذة
ال ـ ــدورة ال ـثــال ـثــة لـتـشـمــل الـمـحــافـظــات
الـ ـمـ ـص ــري ــة ك ـ ــاف ـ ــة .ويـ ـحـ ـص ــل الـ ـف ــائ ــز

تكريمات
م

ن اللوحات الفائ

زة في المسابقة

ُ
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرم ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور زك ـ ــي
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــركـ ــز
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
ال ـتــراث {إي ـكــروم الـشــارقــة}،
والدكتور صالح زكي أستاذ

«راوية األفالم»

طالب الرفاعي

تكريم صالح زكي
بالمركز األول على عشرة آالف جنيه،
وبالثاني خمسة آالف جنيه ،وبالثالث
ّ
ثالثة آالف جنيه .كذلك توزع شهادات

تـ ـمـ ـي ــز لـ ـعـ ـش ــرة فـ ـن ــانـ ـي ــن إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
شهادات تقدير على األعمال المشاركة
كافة في المعرض.

من معرض تراثي

التراث واألثر
أكـ ــد ال ـج ـه ــاز ف ــي دع ــوت ــه ال ـم ـص ــوري ــن ال ـفــوتــوغــراف ـي ـيــن
والمهتمين بفن التصوير للمشاركة في المسابقة ،أن التراث
يختلف عن األثر في التعريف والمدلول ،فالمباني التراثية
{مــوضــوع المسابقة} هــي :المباني والمنشآت ذات الطراز
ا لـمـعـمــاري المتميز ،و مــا تحتوي عليه مــن تفاصيل فنية
ً
دقيقة وفقا لرؤية المتسابق .أما األثر فهو كل عقار أو منقول
أنتجته الحضارات المختلفة المتعاقبة حتى ما قبل مئة
ً
عام ،وكانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من

المظاهر المختلفة التي قامت على أرض مصر.
وت ـن ــدرج فــي نـطــاق الـمـســابـقــة الـمـنــاطــق الـعـمــرانـيــة ذات
القيمة المتميزة ،كالقاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية،
وبــور فــؤاد في بورسعيد ،والمناطق المسجلة ذات القيمة
المتميزة في اإلسكندرية.
وشدد الجهاز على أن هذه المواقع تحتاج إلى التوثيق
بالصورة بما يسهم في زيادة الحرص عليها واالهتمام بها.

َّ
موسوعة «بالدنا فلسطين» في طبعة جديدة منقحة
• بحث في تاريخ فلسطين وجغرافيتها لدحض مزاعم اليهود

قــد تـبــدو كتابة الــروايــة سهلة ،حتى يظن بعض الـقــراء
بإمكان كتابة رواية في جلسة واحدة ،أو ربما أسبوع واحد
في أكثر تقدير.
لكن في حقيقة ممارسة الكتابة وما ينتج عنها ،فإن كتابة
رواية مكتملة العناصر الفنية ومشوقة وقادرة على مقاومة
الزمن ،إنما هو أمر صعب حتى درجة اإلعجاز.
إن إحدى مميزات الرواية المبدعة ،هي قدرة الكاتب على
ً
أن يبقي عمله متوهجا منذ أول كلمة أو مشهد وحتى آخر
كلمة .رواية "راوية األفالم" للكاتب التشيلي "إيرنان ريبيرا
لتيلير "Hernan Rivera Leteraria-ترجمة صالح العلماني،
هي رواية صغيرة ( 109صفحات) من القطع الصغير ،وهي
واحدة من الروايات العالمية التي عرفت طريقها للترجمة
والوصول إلى القارئ حول العالم.
ف ـت ــاة تـ ــروي س ـي ــرة ح ـيــات ـهــا ،بـصـيـغــة ضـمـيــر الـمـتـكـلــم،
بطفولتها ولحين بلوغها الثامنة عشرة .فتاة نشأت في
منطقة صحراوية "البامبا /أتاكاما" ،في تشيلي ،يعمل أهلها
في استخراج الملح .والفتاة بسبب فقر أسرتها بوالدها
ُ
المقعد وأمها الهاربة ،فإنه يتم شراء بطاقة واحدة لفرد من
أفراد األسرة ،ومن ثم إرساله إلى السينما لمشاهدة فيلم ما،
والعودة لرواية قصة الفيلم بأحداثه على بقية أفراد األسرة.
الطفلة /ماريا مرغريتا تتفوق على إخوتها األوالد األربعة،
بعد اجتياز ما يشبه امتحان القدرات ،لتحظى بفوز ثمين
ّ
يأخذها خلفه ليشكل درب حياتها المتعرج.
ُ
أي رواية تقوم على حكاية ،حكاية صغيرة قد تروى بسطر
أو أسـطــر ،واألم ــر كذلك فــي رواي ــة "راوي ــة األف ــام" ،فالقصة
بـسـيـطــة ،ويـمـكــن لـهــا أن تـحـصــل ف ــي أي م ــن المجتمعات
البشرية .وهي بقدر خصوصيتها في مكانها وبيئتها هي
متحققة في مجتمعات كثيرة حول العالم.
كما أن ما يلفت النظر في أي عمل روائي ،هو قدرة السرد
على أن يأخذ القارئ إلى عوالمه ،وواحدة من الحيل المبدعة
في ذلك سهولة اللغة وكثافتها .وقد كان الروائي التشيلي
ً
ً
إيرانان ريبيرا المولود عام  1950متقنا تماما لهذه الحيلة،
فالرواية تبدأ على لسان طفلة ،بعين ثاقبة قادرة على سرد
عوالم أسرة ،وسط محيط فقير ،وكيف أن متعة رواية األفالم
قد تفوق متعة مشاهدتها.
مهارة الطفلة في رواية األفالم سرعان ما انتقلت بها من
محيط أسرتها إلى محيط الحي ،ومن ثم أبعد بقليل" :كانت
روايـتــي لألفالم تخرجهم من ذلــك العدم الفظ الــذي تعنيه
الصحراء ،وتنقلهم ،ولو لوقت قصير ،إلى عوالم بديعة مليئة
بالحب واألحالم والمغامرات .وبدال من أن يروا تلك العوالم
معكوسة على شاشة سينما ،كان بإمكان كل واحد منهم أن
يتخيلها على هواه.
ً
ً
"راويــة األفــام" تصلح نموذجا ممتازا للدرس الروائي،
ً
فهي ال تنهض على مصادفة ،بل إن المؤلف يحاول جاهدا
أن يسبب كل حدث في الرواية ،بدءا من اختيار الطفلة ماريا
ً
لتكون الــراويــة ،م ــرورا بالسبب الــذي يجعل حــدث الــروايــة
ً
الرئيسي مقنعا ،حيث أوضــاع منطقة العمال الصحراوية
ً
الفقيرة تبدو موائمة لرواية األفالم السينمائية ،عبورا فوق
األسباب المقنعة التي جعلت األم تترك زوجها وتهرب بعد
ً
إصابته في العمل ،وجلوسه مقعدا يعاقر نبيذه األحمر.
وتسبيب األحداث ينطبق على كل حدث صغير أو كبير،
ً
ً
مما يشكل درسا مهما للعمل الروائي .كما أن دس شيء من
الخبرة اإلنسانية الكامنة تحت سطح ا لـحــدث اإلنساني،
ً
وعلى لسان طفلة ،يأتي فــي كــل مــرة مـبــررا بسبب مصدر
المعرفة.
ً
وأخيرا ،فإن تطور اللحظة اإلنسانية في مسار البشرية،
ً
ودخ ــول التلفزيون إلــى المنطقة ال ــذي يــأتــي متناسقا مع
األحــداث العالمية ،وهــو يحمل من الرمزية الشيء الكثير،
ُيفسد ويوقف مهنة راوية األفالم ،وهو بدوره ما قضى على
أي رواية في أي بيت وفي أي مكان رجال كان أو امرأة .فتطور
التكنولوجيا يأتي على حساب حياة البشر باجتماعهم حول
الحكاية وحول المودة وحول الوصل اإلنساني.
إذا كانت رواية أي فيلم مهمة ممتعة في أي وقت ،فإن قراءة
هذه الرواية متعة رائقة.

إصدار

َّ
«أسير وراء ذاكرتي كقفاء أثر...
كراع رحيم»

تصدر في مطلع نوفمبر المقبل طبعة جديدة ومنقحة لمجلدات موسوعة «بالدنا فلسطين» للمؤرخ مصطفى مراد الدباغ مع مقدمة لوليد الخالدي ،وذلك عن
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

بيروت -ةديرجلا

•

اليهود لم يعرفوا
فلسطين إال في
بعض عصورها
القديمة ولم يملكوا
ً
إال جزءا منها لمدة
وجيزة
مصطفى مراد

ّ
ألـ ــف مـصـطـفــى مـ ــراد ال ــدب ــاغ أج ــزاء
موسوعته «بالدنا فلسطين» ،أو القسم
األكبر منها ،في فلسطين قبل عام ،1948
وا سـتـفــاد مــن تقلده مناصب مختلفة
ف ــي دائـ ــرة ال ـم ـعــارف ف ــي فلسطين في
عهد االنتداب البريطاني كي يتنقل في
ّ
ويتعرف إلى تفاصيل
مختلف األلوية
جغرافية فلسطين.
حــول حيثيات ص ــدور «موسوعته»
ع ـ ـ ــن دار «ال ـ ـط ـ ـل ـ ـي ـ ـعـ ــة» ف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت،
ً
فـ ــي  11م ـ ـج ـ ـلـ ــدا ب ـي ــن  1965و،1976
كتب المؤرخ مصطفى مراد الدباغ في
مقدمة القسم األول من الجزء األول من:
«ب ــادن ــا فـلـسـطـيــن» ،أن ــه أص ــدر القسم
األول مــن ال ـجــزء األول مــن الموسوعة
فـ ــي ف ـل ـس ـط ـيــن ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،1947ثـ ــم وق ـعــت
النكبة ،فانتقل بمركب صغير من يافا
إلى بيروت وهو يحمل حقيبة صغيرة
ف ـي ـه ــا م ـخ ـط ــوط ــة كـ ـت ــاب ــه عـ ــن ت ــاري ــخ
فلسطين وجغرافيتها ،البالغ عددها
أكـثــر م ــن  6آالف صفحة ،وهــو الكتاب
الــذي أمضى أكثر من عشرة أعــوام في
جـمــع وثــائـقــه وتـبــويـبــه وكـتــابـتــه .لكن
المركب واجــه عاصفة شــديــدة فرضت
عـلــى ال ــرك ــاب تخفيف أحـمــالـهــم ،فقام

أحد البحارة بانتزاع حقيبته وقذفها
إلى الماء.

ذكريات غالية
أضاف في إشــارة إلى النزعة العروبية
الـتــي حكمت عمله« :بـعــدمــا مــرت سنوات
ّ
ال ـت ـشــرد ،ومــرحـلــة ال ــذه ــول ال ـتــي خلفتها
النكبة ،رأيــت أن أعــود إلى كتابي ألجمعه
مــن جــديــد وأقــدمــه ألب ـنــاء الـعــروبــة عــامــة،
وأبـنــاء فلسطين خاصة ،ليذكروا وطنهم
ُ
المنتهب ويعملوا على إنـقــاذه .عــدت إلى
كتابي ،الكتاب الذي تشدني إليه ذكريات
الوطن الغالي بجاذبية ال تقاوم ،وتسيطر

على وجداني فال أملك االنصراف عنها .لقد
أتممت الجزء األول (القسم األول منه) على
غير المنهج الذي سرت عليه في عام ،1947
وه ـ ـ ــو ي ـب ـح ــث ف ـ ــي جـ ـغ ــرافـ ـي ــة ف ـل ـس ـط ـيــن
وتاريخها منذ أقــدم األزمـنــة حتى دخــول
العرب المسلمين إليها .وسأواصل البحث
والتنقيب عن بقية تاريخ الوطن ،وتاريخ
جغرافية مختلف مدنه وقراه وبقاعه».
وب ـع ــدم ــا أش ـ ــار ال ــدب ــاغ إلـ ــى أن خـطــر
إسرائيل ال يهدد الفلسطينيين وحدهم بل
يهدد العرب في مختلف أقطارهم ،أوضح،
فــي المقدمة نفسها ،أن هــدفــه مــن إصــدار
الكتاب يرمي إلــى «دحــض دعــوى اليهود

مدن وقرى
عالج الــدبــاغ في أجــزاء موسوعته ،التي استندت إلى
كتابات األخباريين والجغرافيين المسلمين ،وإلــى عدد
من الكتب التاريخية العربية أو المترجمة إلى العربية،
والمعاجم والمجالت والجرائد العربية ،موقع فلسطين
ومساحتها وسكانها وأقسامها الطبيعية والتقسيمات
ً
اإلدارية فيها ،وتاريخها منذ عصور ما قبل التاريخ ،مرورا
بتاريخ األقوام والشعوب السامية واآلرية التي نزلت فيها،

في حقهم التاريخي في فلسطين» ،وجعل
قارئ كتابه يكتشف أن هذه الدعوى «ليس
ل ـهــا م ـب ــرر ،وه ــي دعـ ــوى بــاط ـلــة وفــاس ــدة
ليس لها مثيل في التاريخ ،وافتراء واضح
عـلـيــه .فــإنـهــم لــم يـعــرفــوا فلسطين إال في
بعض عصورها القديمة ،ولــم يملكوا إال
ً
جــزء ا منها لمدة وجيزة ،كانت سيادتهم
فيها هزيلة متقطعة» .أمــا حق العرب في
فلسطين فهو ،كما تابع « ،خالد وصريح ال
جدال فيه .فإنهم متصلون فيها ،وسكنوها
منذ فجر تاريخها وقبل أن يوجد يهود في
العالم ،ولم ينقطعوا عنها ،واستمروا فيها
إلى يومنا هذا».

ً
ودخول اليهود إليها ،ووصوال إلى حكم الرومانيين فيها
والقبائل العربية فيها قبل اإلسالم .كذلك عالج بالتفصيل
تاريخ قضاء غزة منذ الفتح العربي اإلسالمي ،وجغرافية
مــدن وقــرى وبـقــاع لــواء غــزة (قضائي غــزة وبئر السبع)،
وتاريخ وجغرافية مدن وقــرى الديار النابلسية :أقضية
نابلس وجنين وطولكرم ،والديار اليافية ،وديار الخليل
ُ
الجليل-جند األردن ،وديار بيت المقدس.
وديار

ً
ً
ً
العامة للكتاب} ،ديوانا شعريا جديدا
أصدرت {الهيئة المصرية َّ
بعنوان {أسير وراء ذاكرتي كقفاء أثر ،كراع رحيم} للشاعر المصري
عالء خالد.
الديوان عبارة عن مختارات شعرية ،تضم أعمال بدايات خالد
منذ ديوانه األول {الجسد عالق بمشيئة حبر} ،حتى آخر ديوان
صدر له {لمرة واحدة} ،وبينهما خمسة دواوين :حياة مبيتة ،وتهب
طقس الجسد إلى الرمز ،وكرسيان متقابالن ،وتصبحين على خير،
تحت شمس ذاكرة أخرى.
ً
يقول عالء عن ديوانه{ :منذ أكثر من  25عاما وأنــا أسير وراء
ً
ذاكرتي وأكتب الشعر ،وبعد كل ديوان دائما كان يأتيني هاجس
ً
بأني لن أكتب شعرا مرة أخــرى ،وأن المخيلة لن تجد ما تقوله،
ولكن يحدث شــيء آخــر ،تبدأ المخيلة ،بعد اإلزاح ــة التي حدثت
ً
بصدور الديوان ،تبدأ في العمل والنشاط من جديد لتبني جسما
ً
جديدا له}.

توابل ةديرجلا

•
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ألف ليلة وليلة

زمرد وعلي شار «المفلس»
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تواصل شهرزاد سرد حكايات الليالي العربية ،وتتنقل بين القصور والجواري والتجار الذين غدر بهم الزمان .تحكي
في هذه الحلقة عن دعبل الخزاعي وقصته مع مسلم بن الوليد والجارية الشاعرة ،التي عرفها من أشعارها .كذلك
تسرد قصة التاجر علي شار وزمرد ،التي احتالت على داللها ،كي تباع إلى شار بعدما أفلس وغدر به الزمان.
القاهرة  -ةديرجلا

•

ّ
شار تنكر لوصية
األب ووقع في
حبائل النساء
فخسر ماله
وتجارته

لما كانت الليلة الخامسة والتسعون بعد
األربعمئة ،قالت شـهــرزاد للملك شهريار:
يـحـكــى أي ـهــا الـمـلــك الـسـعـيــد ،أن الخليفة
ً
هـ ـ ــارون ال ــرش ـي ــد ،دعـ ــا إل ـي ــه ي ــوم ــا بعض
الشعراء والندماء والظرفاء ،وقال لهم :أريد
أن أعرف من قائل هذا البيت:
بت في درعها وبات رفيقي
جنب القلب طاهر األطراف.
ً
سكتوا جميعا ،ثم قال دعبل الخزاعي:
أنا أروي ألمير المؤمنين قصة هذا البيت،
ً
وه ــي أن ــي كـنــت مـنــذ سنتين جــالـســا عند
بــاب الـكــرخ مــع بعض اإلخ ــوان ،فمرت بنا
ً
جــاريــة لــم أر أحسن منها وجـهــا وال أعــدل
ً
ً
قدا .ففتنني جمالها ،وأنشدت قائال لها:
دموع عيني بها انقضاض
والنوم عني له انقباض
فالتفتت إلــي التفاتة ال ـغــزال ،ورمتني
بنظرة أورثتني الخبال ،وأجابتني قائلة:
هذا قليل ممن دعته
بلحظها األعين المراض
فأدهشتني بـســرعــة جــوابـهــا ،وعــذوبــة
منطقها ،وقلت لها:
فهل سبيل إلى انعطاف
إلى الذي دمعه مفاض؟
فافتر ثغرها عن لؤلؤ مكنون ،ورمتني
بسهام الجفون ،وأنشدت قائلة:
ما دام في الحب ذا وفاء
فما على قربه اعتراض!
قال دعبل الخزاعي :لما سمعت منها هذا
التصريح ،اشتد الشوق في قلبي الجريح،
وأردت امتحان قريحتها الصافية ،فقلت
ً
لها مغيرا الوزن والقافية:
أترى الزمان يسرنا بتالق
ً
ويضم مشتاقا إلى مشتاق؟
ففطنت إلى قصدي ،وأجابت قائلة:
ما للزمان وللتحكم في الهوى
أنت الزمان فمر تفز بعناق

فلم أتـمــالــك نفسي بعد ذل ــك ،وتناولت
يــدهــا فـقـبـلـتـهــا ،وق ـلــت ل ـهــا :إن م ـنــزلــي ال
ي ـص ـلــح الس ـت ـق ـب ــال ــك ،وال ص ـب ــر ل ــي عـلــى
الحرمان من جمالك وداللك ،فاتبعيني إلى
منزل صديقي مسلم بن الوليد ،وهناك ننال
ً
من األنس والمنادمة كل ما نريد .قالت :حبا
وكرامة .ومشت في أثري حتى وصلنا إلى
دار مسلم ،فدخلت عليه وأخـبــرتــه بقصة
ال ـجــاريــة ال ـشــاعــرة مــن أول ـهــا إل ــى آخــرهــا،
فأبدى إعجابه بشعرها ،ودعانا إلى قضاء
ً
ً
يومنا في ضيافته ،وأعــد مجلسا لطيفا،
جمع فيه ما لذ وطاب من الطعام والشراب،
وآالت الطرب ،والورود والرياحين.
وكـ ــان ي ـمــأ األقـ ـ ــداح ب ــال ــراح ويسقينا
ويـشــرب معنا ويـنــادمـنــا ،إلــى أن نــال منا
الشراب ،فقال لي مسلم بن الوليد :إن يومنا
قد طاب ،ولم يبق عندي مزيد من الشراب،
وعـنــد ج ــاري ف ــان ن ــوع جــديــد فــريــد منه،
فحبذا لــو جئتنا مــن عـنــده بما نستكمل
ً
بــه أنسنا وحظنا .فقلت لــه :حبا وكــرامــة.
ثم غــادرت ال ــدار ،وتوجهت إلــى منزل ذلك
الجار .فلما أبلغته رسالة مسلم بن الوليد،
قــال لــي :والـلــه مــا عندي مــن الـشــراب قديم
وال جديد .فرجعت من عنده خالي اليدين،
متخاذل الساقين...
ول ـ ـيـ ــس ع ـج ـب ــي م ـ ــن أم ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذا الـ ـج ــار
الشحيح ،بأشد من عجبي لثقة مسلم به،
وما كدت أصل إلى دار مسلم حتى وجدت
ً
الـبــاب مغلقا ،فتعجبت مــن ذل ــك ،وأخــذت
أطرق الباب ،فلم يرد علي أحد ،مما زادني
ً
ً
عجبا وغضبا .ثم أفقت من سكرتي ،وأدركت
ً
غلطتي .فأخذت أصيح وأشتم منددا بخداع
مسلم لي واحتياله علي .فلما ألححت في
ذل ــك ،ص ــاح بــي مــن ال ــداخ ــل :وي ــل لــك أيها
األح ـم ــق أل ـي ـســت ال ـ ــدار داري ،والـمـجـلــس
مجلسي؟ وهل نسيت أنت القائل:
بت في درعها وبات رفيقي
جنب القلب طاهر األطراف
ق ــال دع ـبــل :لـمــا سـمـعــت كــامــه يــا أمير
المؤمنين ،كدت أنفجر من الغيظ والندم،
ولم يسعني إال أن أنصرفت خائب اآلمال.
وما زلت أشعر باألسف الشديد ،والحنق
عـلــى مسلم بــن الــولـيــد ،كلما تــذكــرت تلك

الحال ،وكيف ظفرت بذلك الجمال ،ثم فقدته
بالخديعة واالحتيال.
ضحك الرشيد ،وقــال لــه :هــذا جــزاء من
فــرط فــي مــا بين يــديــه ،ولــم يحرص عليه.
ثــم أمــر لــه بمنحة جــزيـلــة ،وأم ــر للشعراء،
والندماء والحاضرين بمثلها ،فخرجوا من
عنده شاكرين مسرورين.

زمرد
لما كــانــت الليلة الـســادســة والتسعون
بعد األربعمئة قالت شهرزاد :بلغني أيها
ال ـم ـلــك الـسـعـيــد أن ــه ك ــان ف ــي ذل ــك ال ــزم ــان
وسالف العصر واألوان تاجر من التجار
في بالد خراسان اسمه مجد ،وله مال كثير
وعبيد ومماليك وغـلـمــان ،إال أنــه بلغ من
ً
العمر ستين سنة ولم يرزق ولدا وبعد ذلك
ً
ً
رزقه الله تعالى ولدا فسماه عليا .لما نشأ
الغالم صار كالبدر ليلة التمام .ولما بلغ
مبلغ الرجال وحــاز صفات الكمال ضعف
والده بمرض الموت فدعا بولده وقال له:
يا ولدي إنه قد قرب وقت المنية وأريد أن
أوصيك بوصية فقال له :وما هي يا والدي
ً
فـقــال لــه :أوصـيــك أنــك ال تـعــاشــر أح ــدا من

زمرد تحتال على
الدالل وتهب
مالها للتاجر
الذي غدر به
الزمان

ال ـنــاس وتـجـنــب مــا يجلب الـضــر والـيــأس
وجليس السوء فإنه كالحداد إن لم تحرقك
ناره يضرك دخانه وأنشد:
ما في زمانك من ترجو مودتـه
وال صديق إذا خان الزمان وفى
ً
فعش فريدا وال تركن إلى أحـد
ها قد نصحتك في ما قلته وكفى
ف ـقــال :يــا أب ــي سـمـعــت وأط ـعــت ثــم مــاذا
أف ـع ــل؟ ف ـق ــال :اف ـعــل الـخـيــر إذا قـ ــدرت ودم
على صنع الجميل من الناس واغتنم بذل
المعروف فما في كل وقت ينجح الطلب.
ً
يا ولــدي شــاور من هو أكبر منك سنا
وال تجعل في األمر الذي تريده وارحم من
هو دونــك يرحمك من هو فوقك ،وال تظلم
ً
أحدا فيسلط الله عليك من يظلمك وانشد:
أقرن برأيك غيرك واستشر
فالرأي ال يخفى على االثنين

فالمرء مرآة تريه وجـهـه
ويرى قفاه بجمع مرآتـين
فهذه وصيتي لك فاجعلها بين عينيك
والله خليفتي عليك ثم غشي عليه فسكت
ساعة واستفاق فاستغفر الله وتوفي إلى
رحمة الله تعالى .بكى عليه ولده وانتحب
ثم أخذ في تجهيزه على ما يجب ومشيت
في جنازته األكابر واألصاغر وصار القراء
ي ـق ــرؤون ح ــول تــابــوتــه وم ــا ت ــرك مــن حقه
ً
شـيـئــا إال وفـعـلــه ثــم ص ـلــوا عـلـيــه وواروه
التراب.
ً
ً
حزن عليه ولده علي شار حزنا شديدا
وعـمــل ع ــزاءه على ع ــادة األع ـيــان واستمر
ً
حــزيـنــا عـلــى أبـيــه إلــى أن مــاتــت أم ــه بعده
بـمــدة يـسـيــرة ففعل بــوالــدتــه مـثــل مــا فعل
بأبيه .ثم بعد ذلك جلس في الدكان يبيع
ً
ويشتري وال يعاشر أحدا من خلق الله
ً
تعالى عمال بوصية أبيه.

انحراف
استمر على ذلــك مــدة سنة ،وبعد السنة دخلت عليه
النساء بالحيل وصاحبنه حتى مال معهن إلى الفساد
وأعرض عن طريق الرشاد وشرب الراح باألقداح أو رواح،
وقــال في نفسه :إن والــدي جمع لي هذا المال وأنــا إن لم
أتصرف فيه فلمن أخليه؟
وما زال علي شار يبذل في المال إنــاء الليل وأطــراف
النهار حتى ذهب ماله كله وافتقر حاله وتكدر باله وباع
الدكان واألماكن وغيرها .ثم بعد ذلك ،باع ثياب بدنه ولم
يترك لنفسه غير بدلة واحدة .فلما ذهبت السكرة وجاءت
ً
الفكرة وقع في الحسرة وقعد يوما من الصبح إلى العصر
بغير إفطار ،فقال في نفسه :أنا أدور على الذين كنت أنفق
ً
مالي عليهم لعل أحدا منهم يطعمني في هذا اليوم .فدار
ً
عليهم جميعا وكلما طــرق بــاب واحــد منهم أنكر نفسه
وتوارى منه حتى أحرقه الجوع ثم ذهب إلى سوق التجار.
وج ــد فــي ال ـســوق حـلـقــة ازدح ـ ــام ،ف ـقــال فــي نـفـســه :يا
تــرى ما سبب اجتماع هــؤالء الـنــاس؟ والله ال أنتقل من
هذا المكان حتى أتفرج على هذه الحلقة .ثم تقدم فوجد
جارية خماسية معتدلة القد فاقت أهل زمانها في الحسن
والجمال والبهاء والكمال.
وكانت تلك الجارية اسمها زمرد ،فلما نظرها علي شار
تعجب من حسنها وجمالها وقال والله ال أبرح حتى أنظر
القدر الذي يبلغه ثمن هذه الجارية وأعرف من يشتريها.
ثم وقــف بجملة التجار فظنوا أنــه يشتري لما يعلمون
من غناه بالمال الذي ورثه من والده ،ثم
إن الــدالل وقف على رأس الجارية
وقال :يا تجار يا أرباب األموال من
يفتح باب السعر في هذه الجارية
س ـي ــدة األقـ ـم ــار ال ـ ــدرة الـسـنـيــة
زم ــرد الـسـنــوريــة بغية الطالب
ونزهة الــراغــب ،فافتحوا الباب
فـلـيــس عـلــى مــن فـتـحــه ل ــوم وال
عتاب .فقال بعض التجار علي
بخمسمئة دينار.
وقـ ـ ــال آخـ ـ ــر :وع ـ ـشـ ــرة .ف ـقــال
شيخ يسمى رشيد الدين وكان
أزرق الـعـيـنـيــن قـبـيــح الـمـنـظــر:
وم ـئــة .وق ــال آخ ــر :وع ـشــرة .قــال
ال ـش ـيــخ :ب ــأل ــف ديـ ـن ــار .فحبس
التجار ألسنتهم وسكتوا فشاور
ال ــدالل سيدها فـقــال :أنــا حالف

أني ال أبيعها إال لمن تختاره .فشاورها فجاء الدالل إليها
وقــال :يا سيدة األقمار إن هذا التاجر يريد أن يشتريك.
فنظرت إليه فوجدته كما ذكرنا فقالت للدالل :ال أباع لشيخ
أوقعته الهموم في أسوأ حال.
لـمــا سـمــع ال ــدالل قــولـهــا ق ــال لـهــا :وال ـلــه أن ــك مـعــذورة
وقيمتك عشرة آالف دينار .ثم أعلم سيدها أنها ما رضيت
بذلك الشيخ فقال :شاورها في غيره ،فتقدم إنسان آخر
وق ــال :عـلــي بـمــا أعـطــى فيها الـشـيــخ ال ــذي لــم ت ــرض بــه.
فنظرت إلى ذلك الرجل فوجدته مصبوغ اللحية ،فقالت:
ما هذا العيب والريب وسواد وجه الشيب.
فـتـقــدم تــاجــر آخ ــر وقـ ــال :ش ــاوره ــا عـلــى الـثـمــن ال ــذي
ً
سمعته .فـشــاورهــا فنظرت إلـيــه فــوجــدتــه أع ــورا فقالت:
هذا أعور .فقال لها الدالل :يا سيدتي انظري من يعجبك
من الحاضرين وقولي عليه حتى أبيعك له .فنظرت إلى
ً
حلقة التجار وتفرستهم واحــدا بعد واحد فوقع نظرها
على شار.
نظرته نظرة أعقبتها ألف حسرة وتعلق قلبها به ألنه
كــان بــديــع الـجـمــال وألـطــف مــن نسيم الشمال،
فقالت :يا دالل أنا ال أباع إال لسيدي صاحب
هذا الوجه المليح والقد الرجيح وانشدت:
أبرزوا وجهك الجميل
والموا من افتـتـن
لو أرادوا صيانـتـي
ستروا وجهك الحسن.
لـ ـم ــا سـ ـم ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدالل م ـ ــا أن ـ ـشـ ــدتـ ــه مــن
األش ـع ــار فــي مـحــاســن عـلــي ش ــار تعجب
من فصاحتها وإش ــراق بهجتها فقال له
صــاحـبـهــا :ال تـعـجــب مــن بهجتها الـتــي
تـفـضــح ش ـمــس ال ـن ـه ــار وال م ــن حفظها
رقائق األشعار ،فإنها مع ذلك تقرأ القرآن
العظيم بالسبع قــراءات وتــروي الحديث
بصحيح الروايات ،وتكتب بالسبعة أقالم
وت ـعــرف مــن الـعـلــوم مــا ال يـعــرفــه العالم
العالم ،ويداها أحسن من الذهب والفضة
فــإنـهــا تـعـمــل الـسـتــور الـحــريــر وتبيعها
ً
فتكسب فــي كــل واح ــدة خمسين ديـنــارا
أو تشتغل الستر فــي ثمانية أي ــام .فقال
الــدالل :يا سعادة من تكون هذه في
داره ويجمعها من ذخائر أسراره.
ثــم قــال لــه سيدها :بعها لكل من
أرادتـ ــه .فــرجــع ال ــدالل إلــى علي شار
وقـبــل يــديــه وق ــال :يــا س ـيــدي ،اشتر
هذه الجارية فإنها اختارتك .وذكر له

ً
صفاتها وما تعرفه وقال له :هنيئا لك إذا اشتريتها فإنه
قد أعطاك من ال يبخل بالعطاء .فأطرق علي شار برأسه
ساعة إلى األرض وهو يضحك على نفسه ويقول في سره:
أنا لي هذا الوقت من غير إفطار ولكن أختشي من التجار
أن أقول ما عندي مال أشتريها.
نـظــرت الـجــاريــة إلــى إطــراقــه وقــالــت لـلــدالل :خــذ بيدي
وام ــض بــي إل ـيــه حـتــى أع ــرض نـفـســي عـلـيــه وأرغ ـب ــه في
أخ ــذي فــإنــي ال أب ــاع إال لــه .أخــذهــا ال ــدالل ،وأوقـفـهــا إزاء
ً
علي شار وقال له :ما رأيك يا سيدي؟ فلم يرد له جوابا،
فقالت الجارية :يا سيدي وحبيب قلبي مالك ال تشتريني،
فاشترني بما شئت وأكــون سبب سعادتك .فرفع رأســه
إليها وقال :هل الشراء بالغصب ،فأنت غالية بألف دينار.
فـقــالــت ل ــه :يــا سـيــدي اشـتــرنــي بتسعمئة ق ــال :ال .قــالــت:
بثمانمئة قال :ال فما زالت تنقص من الثمن إلى أن قالت
له :بمئة دينار .قال :ما معي مئة كاملة .فضحكت وقالت
له :كم تنقص مئتك؟ قال :ما معي ال مئة وال غيرها ،والله
ال أمـلــك ال أبـيــض وال أحـمــر مــن دره ــم ،وال حـتــى ديـنــار،
ً
فانظري لك زبونا غيري.
ً
لما علمت أنه ال يملك شيئا ،قالت له :خذ بيدي على أنك
ً
تقبلني في عطفة .فعل ذلك ،فأخرجت من جيبها كيسا فيه
ألف دينار وقالت زن منه تسعمئة في ثمني وأبق المئة
معك تنفعنا .فعل ما أمرته به واشتراها بتسعمئة ودفع
ثمنها من ذلك الكيس ومضى بها إلى الدار .لما وصلت إلى
ً
ً
الدار وجدتها قاعا صفصفا ال فرش بها وال أوان فأعطته
ألف دينار وقالت له :امض إلى السوق واشتر لنا بثلثمئة
ً
دينار فرشا وأوانــي للبيت .ففعل ،ثم قالت له :اشتر لنا
ً
ً
مأكال ومشروبا ،وانشدت:
زر منتحب ودع كالم الحـاسـد
ليس الحسود على الهوى بمساعد
حق صحيح كـل مـا عـينـتـه
ولسوف أبلغه برغم الحـاسـد
ً
لم تنظر العينان أحسن منـظـرا
من عاشقين على فـراش واحـد
متعانقين عليهما حللي بالـرضـا
متوسدين بمعصـم وبـسـاعـد
وإذا تألفت القلوب على الـهـوى
فالناس تضرب في حـديد بـارد
يا من يلوم على الهوى أهل الهوى
فهو المراد وعش بذاك الواحـد.
وأدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.

وإلى اللقاء في حلقة الغد

٢٠

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3805األربعاء  13يونيو 2018م  28 /رمضان 1439هـ

جريمة

صفقة مع الشيطان!
كلمة القاضي حكم .وكي يكون الحكم واجب النفاذ ،ينهي حياة إنسان أو يمنحه فرصة أخرى للحياة،
فعلى القاضي أن يدرس أوراق القضية التي ينظرها بعناية شديدة .عليه أن ّ
يتعمق في كل جملة وكلمة
وحرف ،كذلك أن يستعرض ما بين السطور ،لتستقر في ّ وجدانه قناعة بإدانة المتهم أو براءته.
قاض تحتوي على تفاصيل كثيرة أثرت في إصداره الحكم النهائي على
من هنا ،فإن أجندة أي ٍ
ً
ُ
المتهمين ،أو على ًأقل تقدير في تكوين قناعته عند النطق بالحكم الصادر ،وهو ما يطلق عليه قانونا
جملة نسمعها كثيرا عند صدور األحكام القضائية وهي« :وقد استقر في وجدان هيئة المحكمة».
ملفات القضايا التي ينظرها القضاة مليئة بأوراق تحتوي على تفاصيل وحكايات أسهمت بقدر كبير
المقابل على العكس قد تكون غير كافية إلدانته .وربما تحتوي هذه
في ارتكاب متهم جريمة ما ،في
ً
ِّ
الملفات على أوراق أخرى ً تحمل خيوطا عدة تحدد الدوافع التي أحاطت بالمتهم الرتكاب جريمته.
ولكن يقف القاضي عاجزا إزاء هذه التفاصيل بسبب نصوص القانون الجامدة ،فال يستخدمها في
إصدار الحكم النهائي تحت بند «عدم كفاية األدلة».
هذه الحكايات والتفاصيل المدونة في أجندة القضاة التي تسهم فيما قد يستقر به من قناعات،
نستعرضها في قضايا غريبة ننشرها على صفحات «الجريدة» خالل شهر رمضان الفضيل ،وهي
قضايا كانت وقت نظرها مثار اهتمام الرأي العام في مصر وغيرها من بالد العالم العربي.
القاهرة  -وائل أبو السعود

الفالحة والفالح
أقنعا الجميع
بقدرتهما على
تسخير الجان

كل من كان لديه مشكلة وال يجد لها
ً
حال ،وكل من كان يتشاجر مع زوجته
باستمرار ،وكل زوجة ترفض زوجها،
وك ــل ف ـتــاة تنتظر ق ــدوم الـعــريــس بال
ً
أمـ ــل ...كــل ه ــؤالء وغـيــرهــم ،خصوصا
ممن يعيشون فــي مدينة المنصورة
الجميلة التابعة لمحافظة الدقهلية
ً
( 125كـيـلــومـتــرا شـمــال ال ـقــاهــرة) كــان
عليهم أن يتوجهوا لزيارة واحدة فقط
للشيخ محمد وفي الحال ...هذه كانت
النصيحة!
ً
ً
والشيخ محمد ليس رجال صالحا،
ً
ً
أو إمام مسجد ،أو حتى طبيبا نفسيا..
ً
ً
ب ــل ول ـي ــس رجـ ــا أيـ ـض ــا! إن ـم ــا مـجــرد
ام ــرأة فــي الـعـقــد الـخــامــس مــن العمر،
احترفت الــدجــل والـشـعــوذة منذ فترة
وجـ ـي ــزة ،وأط ـل ـق ــت ع ـلــى نـفـسـهــا اســم
الشيخ محمد في إشارة إلى أن الجن
الذي يحضر عليها ويساعدها في حل
مشاكل الناس جن مسلم اسمه محمد!
والحقيقة أن الشيخ محمد كان في
األس ــاس فــاحــة بسيطة تــدعــى سيدة
وكــانــت كـمــا يـقــولــون عنها «مقطوعة
من شجرة» ،ال زوج وال أوالد وال حتى
أهل .وكانت فقيرة معدمة ال تملك قوت
يومها حتى .ولكن بعد أشهر قليلة من
احترافها الدجل والشعوذة أصبحت
تملك الـعـمــارات وال ـس ـيــارات الـفــارهــة،
ولديها حساب في بنوك عدة بماليين
الـجـنـيـهــات .كــذلــك اسـتـخــرجــت ج ــواز
سفر طافت به معظم البلدان العربية
واألوروبية في زيارات سريعة إلى علية
القوم هناك من أجل حل المشكالت التي
تواجههم مع العفاريت!
وه ـ ـكـ ــذا فـ ــي فـ ـت ــرة زم ـن ـي ــة وج ـي ــزة
تكونت إمبراطورية الفالحة البسيطة
سـ ـي ــدة ،أو ك ـم ــا ت ـط ـلــق ع ـل ــى نـفـسـهــا
«الشيخ محمد» ،وكما كــان كل الناس
ي ـط ـل ـقــون عـلـيـهــا ب ـعــدمــا ن ـج ـحــت في
خداعهم وإيهامهم بقدرتها الخارقة
عـلــى فــك ال ـمــربــوط ،وأع ـ ــادة الـسـعــادة
إلــى الـحـيــاة الــزوجـيــة ،وعـمــل األعـمــال
السفلية ...الخ.

كرامات الشيخ

جمعا ماليين
الجنيهات في
أشهر قليلة

الـمـعـلــومــات الـســابـقــة كلها استمع
إل ـي ـه ــا حـ ـس ــان ال ـ ـفـ ــاح الـ ـ ــذي ت ـج ــاوز
ال ـخــام ـســة واألرب ـع ـي ــن م ــن ال ـع ـمــر من
صــديــق ع ـمــره الـ ـم ــزارع شــاكــر وال ــذي
جاء لتوه من بيت الشيخ محمد ...راح
شاكر يحكي عن كرامات الشيخ محمد
وهو مبهور بما شاهده هناك ومقتنع
ّ
بأن مشكلته مع زوجته ُحلت على يد
الشيخ المبروك ...الشيخ محمد قاهر
العفاريت!
ً
ل ــم يـلـتـفــت الـ ـم ــزارع ح ـســان كـثـيــرا
إلـ ــى م ــا س ـم ـعــه م ــن ص ــدي ـق ــه ع ــن حــل
الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،فـ ـه ــو ل ـ ــم يـ ـك ــن ي ــؤم ــن
ف ــي تـسـخـيــر ال ـج ــان وال ـعــاج
بــالــدجــل وال ـش ـع ــوذة .ســرح
ً
ح ـســان بـخـيــالــه بـعـيــدا في
المعلومات القيمة التي

خـ ــداع اآلخ ــري ــن وال ـب ـس ـطــاء وال ـس ــذج
وضعاها في زمن قياسي فوق القمة...
في قائمة أثرياء مصر!
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،ق ـصــد الـ ـم ــزارع
حسان بيت الشيخ محمد أو الفالحة
المليونيرة سـيــدة ،وبـعــد الـسـمــاح له
ب ــال ــدخ ــول وجـ ــد ن ـف ـســه ف ــي مــواج ـهــة
الفالحة البسيطة التي بادرته قائلة:
• اقعد يا حسان ...اتفضل!
ً
لم يهتم حسان كثيرا بأمر مناداته
بــاس ـمــه م ــن ال ـفــاحــة س ـي ــدة ،وه ــي ال
تعرفه حـتــى ،و لــم يبد دهشته مثلما
يـفـعــل زبــائ ـن ـهــا ال ــذي ــن ت ـب ـهــرهــم هــذه
الحركات القديمة ألنــه ببساطة أثناء
فترة االنتظار قبل الدخول إلى الشيخة
ً
جلس يدردش متعمدا مع أحد اتباعها
ً
وذكر له اسمه وكان يعلم جيدا أن هذا
الشخص الذي يتظاهر بأنه زبون ليس
إال أحد مساعدي الدجالة.
اعـ ـت ــدل ح ـس ــان ف ــي جـلـسـتــه وق ــال
بابتسامة ساخرة:
 شــوفــي ي ــا ح ــاج ــة .أن ــا ع ـنــدي لـ ِـكصفقة العمر اللي هتخليني أنا وانت
أغنى اثنين فــي الدنيا دي كلها مش
في مصر بس.
وقاطعته الفالحة قائلة بحدة:
األول أن ــا م ــش ح ــاج ــة .أن ــا الـشـيــخ
محمد .شكلك ما عندكش أي مشكلة.
انت جاي ليه وعاوز إيه؟!
ورد حسان في ضيق وتبرم:
 اسمعيني كويس يا حاجة .الكالمال ـف ــاض ــي ده م ــش ه ـي ـق ــدم وال يــأخــر
معايا .أنا جاي لك في حاجة محددة...
شغل وشغل كبير أوي.
ص ـم ـتــت ال ـ ـفـ ــاحـ ــة ...وراح ح ـســان
ً
يواصل كالمه قائال في ثقة:
ـت بتكسبي كــام في اليوم؟ ألف
 انـ ِج ـن ـي ــه؟ أل ـف ـي ــن ج ـن ـي ــه؟ أن ـ ــا هــأخ ـل ـيـ ِـك
تكسبي عـشــرة آالف جنيه فــي الـيــوم
الواحد.
وارتـ ـسـ ـم ــت م ــام ــح ال ــدهـ ـش ــة عـلــى
ق ـس ـم ــات وج ـ ــه ال ـف ــاح ــة سـ ـي ــدة ال ـتــي
ظ ـل ــت ص ــام ـت ــة ت ـس ـت ـمــع إلـ ــى ضـيـفـهــا
الغريب حسان وفكرته الجهنمية التي
ك ــان ملخصها أن يتقاسما عمليات
ً
الدجل والشعوذة معا بحيث يصبح
ً
ً
حـ ـس ــان دجـ ـ ــاال ش ـه ـي ــرا ويـتـخـصــص
ف ــي ح ــل م ـش ـكــات الـ ــرجـ ــال ،ف ــي حين
تتخصص الـفــاحــة فــي حــل مشكالت
النساء ويقوم كل منهما بخدمة اآلخر
بإطالق القصص الوهمية عن قدراته
ومعجزاته.
وه ـ ـنـ ــا ق ــاطـ ـعـ ـت ــه ال ـ ـفـ ــاحـ ــة س ـي ــدة
وابتسامة ساخرة على شفتيها قائلة:
• وأنا كده أبقى كسبت؟ وال خسرت
نص زبائني؟
وقال حسان في ضيق:
 مــن غير تريقة .أنــا ممكن أشتغلل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدي وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ــل
زبــايـنــك مــش نصفهم
بــس ألن ق ــدرات ــي على
خــداع البسطاء أكبر منك مئة
ً
م ـ ــرة .ل ـكــن ل ـمــا نـتـحــد م ـع ــا الـخـيــر
هيعم ّ
وعليكى.
علي
ِ
وراحــت الفالحة البسيطة تقلب
كلمات حـســان فــي رأسـهــا وتــدرس
عرضه وبعد فترة من الصمت قالت
سيدة:
وأنـ ـ ـ ــا مـ ــواف ـ ـقـ ــة ،ب ـ ـشـ ــرط أنـ ـ ــت مــن
النهارده هيكون اسمك الشيخة فاطمة!

سـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــاحـ ـ ــة
الـ ـ ـبـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــة سـ ـ ـي ـ ــدة
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أص ـب ـح ــت
إم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــورة
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــك
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــارات
واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ــن دون
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب أو
م ـج ـهــود...
ذك ـ ـ ـ ــاوه ـ ـ ـ ــا
وق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا
الفائقة على

وراحت الفالحة البسيطة تضع مع
شريكها فــي دنـيــا الــدجــل والـشـعــوذة
اللمسات األخيرة على خطة امتالك هذا
السوق في مدينة المنصورة والمدن
ً
والقرى المجاورة أيضا.

عالج وهمي
بعد أسبوع ،اشترى المزارع حسان
ً
مستعينا بقرض من شريكته الفالحة
س ـيــدة الـبـيــت ال ـمــواجــه لـبـيــت الشيخ
محمد .ولــم تمض ســاعــات حتى كان
كل زبائن الفالحة سيدة أو ما يسمى
الـشـيــخ محمد مــن الــرجــال فــي البيت
المقابل يتلقون العالج الوهمي تحت
تــأثـيــر ال ـب ـخــور وال ـج ــو ال ـمــرعــب على
يــد مــن يسمونها الشيخة فــا طـمــة أو

الفالح حسان الذي راح يتحدث لزبائنه
ً
بـ ـص ــوت ح ــري ـم ــي م ــدع ـي ــا أن ـ ــه ص ــوت
الـشـيـخــة فــاطـمــة وه ــي جنية مسلمة،
على عكس الفالحة سيدة التي كانت
تتحدث لزبائنها بصوت رجالي مدعية
أنه صوت الشيخ محمد الجنى المسلم!
وتـ ــدفـ ــق الـ ـبـ ـسـ ـط ــاء عـ ـل ــى ال ـب ـي ـت ـيــن
ال ـم ـت ـقــاب ـل ـيــن ف ــي أحـ ــد أحـ ـي ــاء مــديـنــة
الـ ـمـ ـنـ ـص ــورة ال ـج ـم ـي ـلــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
ً
ً
ً
ً
حراكا كبيرا وعددا كبيرا من الزائرين
من كل حدب وصــوب .الكل يقصد إما
بيت الشيخ محمد وإما بيت الشيخة
فاطمة.
ول ــم يـنــس ال ـم ــزارع ال ــدج ــال حسان
وه ـ ـ ــو يـ ـض ــع روشـ ـ ـت ـ ــة ع ـ ـ ــاج زب ــائ ـن ــه
أو ض ـحــايــاه م ــن ال ــرج ــال أن يقنعهم
بضرورة عرض زوجاتهم على الشيخ
محمد .كــذلــك لــم تنس الفالحة سيدة
أو الشيخ محمد أن تطلب من النساء
ً
ال ــات ــي ت ـعــال ـج ـهــن أيـ ـض ــا أن يـقـنـعــن
أزواجهن بضرورة أن يعرضوا أنفسهم
على الشيخة فاطمة كي يكتمل الشفاء،
وإال لن يتحقق.

في المحكمة
حضر اآلالف
للشهادة في صف
الدجالين

أمــا المرضى غير المتزوجين ،فقد
كــانــت الـخـطــة الـمــوضــوعــة مــن الشيخ
مـحـمــد أو ال ـفــاحــة س ـي ــدة والـشـيـخــة

ف ــاط ـم ــة أو الـ ــدجـ ــال حـ ـس ــان أن تـقـنــع
والـ ــدهـ ــا أو شـقـيـقـهــا ب ــال ـع ــرض عـلــى
ال ـش ـي ـخــة ف ــاط ـم ــة ،وأن يـ ـق ــوم ال ـش ــاب
ب ـعــرض شقيقته أو أ م ــه عـلــى الشيخ
محمد!
كــان هــدف الشيخ محمد والشيخة
فاطمة الربح ،وال شيء غير الربح من
أك ـبــر ع ــدد م ــن الــزبــائــن أو الـضـحــايــا.
ووضع الشيخ محمد والشيخة فاطمة
تسعيرة موحدة لعالج البسطاء .المس
بألف جنيه ،وحجاب المحبة بألفين
جنيه ،وفك المربوط بثالثة آالف جنيه،
وكانت أكبر تسعيرة لألعمال السفلية
بالفراق أو الكراهية بخمسة آالف جنيه!
ً
وه ـكــذا يــومــا بـعــد اآلخ ــر ،أصـبــح ال
حــد يــث للناس فــي مدينة المنصورة
وغـيــرهــا مــن م ــدن وق ــرى قــريـبــة ســوى
قدرات الشيخ محمد والشيخة فاطمة
الخارقة ...ولحق المزارع الدجال حسان
أو ال ـش ـي ـخــة فــاط ـمــة ب ــرك ــب ال ـفــاحــة
اإلم ـبــراطــورة سـيــدة أو الشيخ محمد
ً
وتدفقت األموال عليه هو أيضا وزادت
ح ـص ـي ـلــة الـ ـف ــاح ــة سـ ـي ــدة مـ ــن ال ـم ــال
وال ـع ـق ــارات بـعــدمــا احـتـكــر الـنـصــابــان
س ــوق الــدجــل وال ـش ـعــوذة فــي المدينة
الجميلة ...ولكن!

القاضي رفض
تهديد العفاريت
وأصدر حكمه
بالحبس ثالث
سنوات

النهاية
كما يقولون :لكل شيء نهاية.
جـ ــاء ت ال ـن ـهــايــة ب ـعــد ع ــام ك ــام ــل زادت فيه
ثروة كل من الفالحة النصابة سيدة والمزارع
ً
الدجال حسان الذي عرف أيضا ارتداء المالبس
ال ـفــاخــرة وركـ ــوب ال ـس ـيــارات ال ـفــارهــة والسفر
بالطائرة إلــى علية الـقــوم فــي الـبــاد العربية
ً
وأصبح مليونيرا ذا نفوذ!
ً
رجال مباحث المنصورة بعدما تلقوا كثيرا
مــن الـبــاغــات مــن ضـحــايــا زبــائــن الدجالين
أق ــروا فيها بــاسـتـيــاء محمد وفــاطـمــة على
أم ــوال ـه ــم وفـشـلـهـمــا ف ــي ح ــل مـشـكــاتـهــم أو
عــاجـهــم مــن ام ــراض ـه ــم ...بـ ــدأوا فــي اإلع ــداد
الن ـهــاء ظــاهــرة الشيخ والشيخة مــن مدينة
المنصورة ..ولكن!
قـبــل أن تـنـطـلــق ق ــوة م ــن رجـ ــال الـمـبــاحــث
إللقاء القبض على الدجالين الشيخ محمد
وشريكها الشيخة فاطمة ،كان حسان وسيدة
علما باألمر عن طريق أحــد عمالئهما الذي
زرعوه داخل مديرية أمن الدقهلية ،فانطلقا

يختبئان في إحدى القرى الصغيرة المجاورة
لمدينة المنصورة.
وهـ ـك ــذا ع ـن ــدم ــا ان ـط ـل ـقــت الـ ـق ــوة م ــن رج ــال
الشرطة إ لــى البيتين المتقابلين المملوكين
للدجالين ،لم يعثرا على أي من الدجالين وال
حتى زبائنهما .وقـبــل أن تـعــود الـقــوة بخفي
حنين أرشد أحد المصادر السرية لرجال األمن
عن اختباء الدجالين في إحدى القرى القريبة!
وعـلــى ال ـفــور انطلقت ق ــوة رج ــال المباحث
وم ـع ـهــا ت ـع ــزي ــزات م ــن ق ـ ــوات األم ـ ــن ال ـمــركــزي
لـمــداهـمــة ال ـقــريــة خـشـيــة أن ي ـكــون الــدجــالـيــن
مسلحين أو تحت حماية مجموعة مسلحة من
حرسهما الخاص .وبعد وصول رجال الشرطة
إل ــى ال ـقــريــة ت ــم ت ـحــديــد ال ـب ـيــت الـ ــذي يختبئ
بداخله الدجال حسان وشريكته الدجالة سيدة.
ً
وفعال ،ألقي القبض على الفالحة الشيخ محمد
وعـلــى ال ـم ــزارع الشيخة فــاطـمــة الـلــذيــن انـكــرا
ارتكابهما أية جريمة وأصرا على أنهما يقومان
بــأعـمــال خـيــر ألهــالــي الـقــريــة مــن دون مقابل
وأنهما يعالجان مرضاهما عن طريق قــراء ة

القران الكريم فقط .وأحيل المتهمان إلى النيابة
العامة ا لـتــي ق ــررت حبسهما واحالتهما إلى
محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح المنصورة
التي عقدت جلساتها برئاسة المستشار خالد
الشباسي.
ف ــي ق ــاع ــة الـمـحـكـمــة ك ــان ع ــدد الـحــاضــريــن
باآلالف ،معظمهم من زبائن المتهمين والذين
جــاؤوا لــإدالء بشهادتهم في صالح الشيخة
فاطمة والشيخ محمد.
بدأت الجلسة ،وحاول المتهمان بث الرعب
في قلب القاضي بادعائهما بأن بامكانهما قلب
الطاولة على الجميع وأن العفاريت لن تتركهما
ولن تترك من سيعاقبهما بالسجن!
وبــدأ المتهمان في محاولة خــداع الجميع،
ً
وراحا يرددان عددا من التعاويذ والكلمات غير
المفهومة التي لم تنطل على رئيس المحكمة
والذي أصدر قراره في نهاية الجلسة بمعاقبة
المتهمين بالحبس ثالث سنوات بتهمة النصب
واالس ـت ـيــاء عـلــى أم ــوال المجني عليهم بعد
إيهامهم بقدرتهما على شفائهم من أمراضهم.

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

٢١

األمين العام لدور وهيئات اإلفتاء على مستوى العالم د .إبراهيم نجم لـ ةديرجلا:.

يجب سن تشريعات تجرم إصدار غير المتخصصين للفتاوى
«التيارات المتطرفة استغلت الفضاء اإللكتروني بشكل مخيف ومرعب»
قال األمين العام لدور وهيئات اإلفتاء على مستوى العالم د .إبراهيم نجم ،إن التيارات المتطرفة استغلت الفضاء
اإللكتروني بشكل مخيف ومرعب" ،ونحن تأخرنا كثيرا ،ولكننا بدأنا نستعيد هذا الفضاء اإللكتروني إلعادة األمور إلى
نصابها الصحيح".
وأشار نجم ،خالل حوار مع "الجريدة" ،إلى أن العرب والمسلمين مازالوا عاجزين عن اإلسهام الفعال في تصحيح
الصورة النمطية المشوهة عنهم ،والتي يروجها المتعصبون والمتطرفون في أوروبا وأميركا ...وإلى نص الحوار:
القاهرة  -وائل محمود

إطالق
فتاوى
وأدلجتها
ً
سياسيا
تسبب
في خراب
ودمار دول
كاملة

• كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن م ــواج ـه ــة
الخطاب المتطرف؟
 م ـ ـ ــوا جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ا لـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــابالـ ـمـ ـتـ ـط ــرف تـ ـت ــم م ـ ــن خ ــال
ع ـ ـ ــدة أم ـ ـ ـ ـ ــور ،أه ـ ـم ـ ـهـ ــا ج ـمــع
ك ـل ـمــة ال ـم ـف ـت ـيــن فـ ــي ال ـعــالــم
عـلــى بــرنــامــج واح ــد إلزاح ــة
الخطاب المتطرف ،وبالتالي
مـ ـش ــارك ــة ال ـم ـف ـت ـي ــن مـ ــن 63
دولة مثال في مؤتمر األمانة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــدور وه ـ ـي ـ ـئـ ــات
اإلف ـتــاء األخ ـيــر يـعــد فــي حد
ذات ـ ــه إزاحـ ـ ــة ل ـه ــذا ال ـت ـطــرف،
إضافة إلى ترجمة توصيات
ال ـمــؤت ـمــر إلـ ــى واق ـ ــع عـمـلــي،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة بـ ـس ــن
تـ ـش ــريـ ـع ــات ت ـ ـجـ ــرم إص ـ ـ ــدار
الفتاوى لغير المتخصصين،
لضبط أمور الفتوى ،والحد
من إطالق فتاوى وأدلجتها
سياسيا ،حيث يتسبب ذلك
في خراب ودمار دول كاملة،
والفتوى مشروع قومي البد
من ضبطه بتشريع.
• مــادور األمانة العالمية
لإلفتاء حاليا؟
 األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ــدوروهـيـئــات اإلف ـت ــاء فــي العالم
تـسـعــى م ــن خـ ــال ال ـبــرامــج
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة إلـ ـ ــى إيـ ـج ــاد
منظومة علمية وتأهيلية

المكتبة الدينية
●

للقيادات المسلمة في العالم،
يـ ـك ــون مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ـجــديــد
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاوى الـ ـت ــي
يستعين بـهــا ا لـمـسـلــم على
العيش في وطنه وزمانه ،كما
ـرســخ عـنــده قـيـ َـم الوسطية
تـ ِ
والتعايش ،حيث تم تنظيم
دورة تدريبية لـ 18إمام مركز
إسالمي في بريطانيا ،بهدف
تــأه ـيــل الـ ـقـ ـي ــادات الـمـسـلـمــة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج عـ ـل ــى اإلف ـ ـتـ ــاء
الـصـحـيــح ،وسـيـتــم التركيز
ً
على البلدان التي تحوي بؤرا
كبيرة للفكر المتطرف.
• كيف تتابعون خريطة
الخطاب الديني في الخارج؟
 ن ـ ـ ـتـ ـ ــا بـ ـ ــع ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك دا خ ـ ـ ـ ــلالمجتمعات الغربية ،ونرصد
تطرفا وتطرفا مضادا ،فمن
ً
تجد كـثـيــرا من
نـ ــاح ـ ـيـ ــة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــن
ي ـع ـي ـش ــون فــي
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـب ـ ــاد
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
االنتماء إليها،
وهـ ـ ــم ي ـت ـب ـنــون
في الوقت نفسه
دع ـ ـ ـ ــوات ال ـع ـنــف
وال ـكــراه ـيــة ،وهــو
م ــا يــدفــع الـبـعــض
إلـ ــى الـتـشـكـيــك في

مدى إيمان هذه المؤسسات
بـقـيــم ال ـمــواط ـنــة وال ـم ـســاواة
ومـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ال ـت ــي
تتمسك بها هذه البالد ،وعلى
حركات
الجانب اآلخــر تجد
ٍ
مضادة للمهاجرين وتــروج
لــإســامــوفــوب ـيــا ،وواج ـب ـنــا
إيـ ـج ــاد خـ ـط ــاب وسـ ـط ــي فــي
ه ــذه الـمـجـتـمـعــات ال يسمح
ب ــال ـت ـط ــرف وي ـس ـع ــى لـلـبـنــاء
ويعزز اندماج المسلمين في
مجتمعاتهم ليكونوا أعضاء
نافعين لــو طـنـهــم ،ويحققوا
غـ ــايـ ــة ال ـ ـلـ ــه م ـ ــن اس ـت ـخ ــاف

اإلن ـســان فــي األرض بعمارة
الكون.
• ك ــم عـ ــدد دور وه ـي ـئــات
أمانة اإلفتاء العالمية؟
 عـ ـ ـ ــدد أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ،42ون ـس ـع ــى إل ـ ــى تــوس ـيــع
ال ـم ـش ــارك ــة إلـ ــى  50ع ـض ــوا،
وإق ــام ــة م ـكــاتــب تـمـثـيــل لنا
في بريطانيا ودول االتحاد
األوروبــي وأميركا وإفريقيا
وغيرها من الدول ،كي نغطي
أنـ ـشـ ـط ــة األمـ ـ ــانـ ـ ــة ،ون ـس ـعــى
لنقوم بدور مراقب في هيئة
األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،وإغ ـ ــراق الـفـضــاء
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي بــال ـم ـع ـلــومــات
الدينية الصحيحة ،وبصدد
إط ـ ـ ــاق م ـن ـص ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
ع ــال ـم ـي ــة ض ـخ ـم ــة بــال ـل ـغــات
الحية.
•كـيــف استغلت الـتـيــارات
الدينية الفضاء اإللكتروني؟
 لـ ـ ـ ــأ سـ ـ ـ ــف ا ل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاراتالمتطرفة استغلت الفضاء

اإلل ـك ـت ــرون ــي بـشـكــل مخيف
ومرعب ،ونحن تأخرنا كثيرا،
ولكننا بــدأ نــا نستعيد هــذا
الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي إلعــادة
األمور إلى نصابها.
• ه ــل يــوجــد ت ــواص ــل مع
الغرب؟
 ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـم ــونمازالوا بشكل كبير عاجزين
عـ ـ ــن اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ال ـ ـف ـ ـعـ ــال فــي
تصحيح ا ل ـصــورة النمطية
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــوه ـ ــة عـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم ،ال ـ ـتـ ــي
ي ـ ـ ـ ــروج ل ـ ـهـ ــا ال ـم ـت ـع ـص ـب ــون
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــارة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وف ـ ــي الـ ــواليـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة،
مستهدفين من وراء ذلك بث
ال ـك ــراه ـي ــة ،وال ـب ـغ ـضــاء بين
الدول اإلسالمية ،والشعوب
الغربية.
• ما سبب هذا العجز من
وجهة نظرك؟
 -لألسف تقاعس األجهزة

ً
إبراهيم نجم متحدثا إلى محرر «الجريدة»

إبراهيم نجم

ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وال ـ ـمـ ــراكـ ــز
الثقافية ،والبعثات التعليمية
اإلس ــامـ ـي ــة عـ ــن االضـ ـط ــاع
بالدور المنوط بها ،وغياب
دور اإلعالم يأتي في مقدمة
األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـه ــم فــي
تـعـمـيــم ه ــذا ال ـج ـهــل الـغــالــب
بـيــن األوس ـ ــاط الشعبية في
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وغ ــرب
أوروب ـ ــا ،مـمــا ي ـتــرك الـســاحــة
خالية ألهل األهــواء والعداء
والتطرف من كال الجانبين،
حـ ـت ــى ال ن ـع ـت ـقــد أن ا ل ـخ ـلــل
يكمن فــي ال ـغــرب ،ألن هناك
اخـ ـت ــاالت م ــوج ــودة عـنــدنــا
فــي الــوطــن الـعــربــي والـعــالــم
اإلسالمي مع وجود جماعات
وت ـي ــارات سـيــاسـيــة وديـنـيــة
متطرفة.
•ك ـ ـ ـيـ ـ ــف ت ـ ـ ـ ــرى دور
اإلعـ ــام فــي مــواجـهــة
تلك التحديات؟
 هناك دور خطيرت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـش ـكــل
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،س ـ ـ ـ ــواء
كـ ــان إيـجــابـيــا

أو سلبيا ،ونؤكد أن وسائل
اإلع ـ ــام ال ـي ــوم أص ـب ـحــت من
األعـ ـم ــدة الــرئ ـي ـس ـيــة لـقـيــاس
قوة البلدان وتقدم األمم بعد
أن دخــل العالم المعلوماتي
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة مـ ـكـ ـثـ ـف ــة ،وازداد
ان ـس ـي ــاب ال ـت ــدف ــق اإلع ــام ــي
ب ـيــن أق ـط ــار ال ـعــالــم ب ـصــورة
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودة وب ـ ـ ـطـ ـ ــرق
ج ـ ــدي ـ ــدة ،كـ ـم ــا أن ت ـح ــدي ــات
التكنولوجيا فرضت نفسها
ع ـل ــى ال ـع ـص ــر الـ ـ ــذي نـعـيــش
فيه ،حتى أصبح هذا العصر
بـفـضــل ه ــذا ال ـت ـطــور يعيش
ف ــي بـقـعــة مـ ـح ــدودة ،تـحــدت
عــوامــل الــزمــان وال ـم ـكــان ،ما
ج ـع ــل اإلعـ ـ ـ ــام ي ـت ـح ــول إل ــى
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة ت ـح ـت ــاج
إل ــى إم ـك ــان ــات ك ـب ـيــرة ،وإل ــى
ماليين ال ــدوالرات ،وبفضله
أص ـب ـح ــت ال ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة
تتبوأ الريادة والتفوق على
ال ـســاحــة الــدول ـيــة ،وتسيطر
على السوق العالمي إلنتاج
وت ــوزي ــع الـسـلــع وال ـخــدمــات
اإلعالمية.

الصابئة منذ ظهور اإلسالم حتى سقوط الخالفة العباسية

القاهرة  -طارق لطفي

ً
صدر حديثا عن دار رؤية للنشر
كتاب "الصابئة منذ ظهور اإلسالم
ح ـتــى س ـق ــوط ال ـخــافــة الـعـبــاسـيــة"
ل ـل ـب ــاح ــث الـ ـمـ ـص ــري فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ
اإلسالمي الدكتور أحمد العدوي.
وي ـش ـيــر الـ ـع ــدوي ف ــي ك ـتــابــه إلــى
أن كــون الـصــابـئــة ديــانــة باطنية ال
يرخص ألتباعها اطالع الغير على
طبيعتها ،ســاهــم فــي ع ــدم وصــول
أي مــن الـكـتــابــات الــديـنـيــة الخاصة
بــأت ـبــاع ـهــا .وارتـ ـب ــط ذك ــر الـصــابـئــة
بصورة ذهنية بتصورهم على أنهم
ق ــوم مــن ع ـبــدة ال ـكــواكــب وال ـن ـجــوم،
انتشروا في أنحاء مختلفة من شبه

وال
الـجــزيــرة العربية قبل اإلس ــامّ ،
يــوجــد فــي ال ـقــرآن الـكــريــم أو السنة
النبوية ما يؤيد هذا التصور.
وت ـط ــرق ال ـمــؤلــف إل ــى أن طــائـفــة
"الصابئة" استوطنت حول ضفتي
الرافدين  ،وهــذه تسمية جيرانهم،
لـكـنـهــم أط ـل ـقــوا ع ـلــى أنـفـسـهــم لقب
"ال ـم ـن ــدائ ـي ـي ــن" وهـ ــي ل ـف ـظــة آرام ـي ــة
مشتقة مــن الـجــذر اآلرام ــي "مـنــدع"،
بمعنى "ع ــرف" ،فهم أهــل المعرفة،
أو الـ ِـعــرفــان ـيــون ،وه ــي تسمية لها
داللتها الغنوصية التي ال تخفى،
وقد أحاطوا عقائدهم بسياج هائل
من السرية بحيث لم يتمكن علماء
المسلمين من الوقوف على حقيقة
ديــانـتـهــم ،رغ ــم ال ـم ـحــاوالت الـجــادة

التي بذلها البعض منهم ،حتى إن
ً
البيروني ذكــر أنــه بحث طويال في
أمر هؤالء الصابئة الكائنين بسواد
العراق حول قرى واسط فما َّ
حصل
ً
من أسبابهم شيئا ألبتة ،على حد
قوله.
وت ـ ـ ــدور اعـ ـتـ ـق ــادات ال ـم ـنــدائ ـي ـيــن
َّ
حول وجود خالق أزلي واحد منزه،
ً
واع ـت ـق ــاده ــم ف ــي ال ـل ــه يـشـبــه كـثـيــرا
اعتقاد بقية الـطــوائــف الغنوصية،
ف ـهــم ي ــدرك ــون ــه م ــن ط ــري ــق الـفـيــض
اإلل ـ ـهـ ــي ،وهـ ــم ال ي ـع ـب ــرون ع ـن ــه إال
ب ـص ـي ـغــة ال ـج ـم ــع ،وي ـع ـت ـق ــدون أن ــه
انبعث من ذاته ،وتليه مجموعة من
الـمـخـلــوقــات ال ـنــوران ـيــة (الـمــائـكــة)
وه ـ ـ ــم مـ ـخـ ـل ــوق ــات مـ ـت ــوسـ ـط ــة ب ـيــن

الروحانية والمادية ،فالروحنيات
لديهم مخلوقة من كالم الله ،وكالم
الله ال يصل إال بواسطة مخلوق بين
ً
النور والـتــراب ،ويعد ذلــك تجسيدا
ل ـل ـم ـع ـت ـقــدات ال ـغ ـن ــوص ـي ــة ب ــوج ــود
وسائط بين الخالق وخلقه ،وهذه
المخلوقات تعمل على إدارة الكون
وتحقيق مشيئة الخالق.
كما يعتقد المندائيون بالبعث
والـحـيــاة األخ ــرى بـعــد ال ــوف ــاة ،لكن
العقيدة المندائية تتميز بنظرية
العالم الموازي ،إذ يعتقد المندائيون
بنهاية ا لـعــا لــم ،لكنهم ال يعترفون
بقيام الحياة األبــديــة على أنقاض
الحياة األولــى في هــذا العالم ،إنما
مواز.
يعرفون العالم اآلخر بأنه عالم
ٍ

اللهم إني أصبحت ال أستطيع
دف ــع مــا أكـ ــره ،وال أمـلــك نـفــع ما
أرجو ،وأصبح األمر بيد غيري،
ً
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ــرتـ ـهـ ـن ــا ب ـع ـم ـلــي
ف ــا ف ـق ـيــر أف ـق ــر م ـن ــي ،ال ـل ـه ــم ال
تشمت بي عدوي ،وال تسوء بي
صــديـقــي ،وال تـجـعــل مصيبتي
في ديني ،وال تجعل الدنيا أكبر
هـ ـم ــي ،وال ت ـس ـل ــط عـ ـل ـ ّـي مـ ــن ال
يرحمني ...يا حي يا قيوم.

تسالي
من  6أحرف وهي اسم طبق مشهور في بالد الشام
وشمال المملكة العربية السعودية والحجاز.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

1

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

2
6

7 5

ً
ً
مهنيا :يحمل برجك إليك انفراجا ألوضاعك الصعبة.
ً
عاطفيا :الشريك معجب بك ما يجعلك تزهو بنفسك.
ً
ّ
اجتماعيا :ال تحصد إال ما تزرع فانتبه إلى ما تفعله.
رقم الحظ.2 :
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كلمات متقاطعة

10

شيش برك

كلمة السر

 - 4حــاجــز – إمـ ــارة عربية
(م) – فتل.
 - 5أكـ ـث ــر ع ـ ـ ـ ــداوة – وعـ ــاء
ضخم.

 - 6ما تفرزه الكليتان – خبز
يابس.
 ...( - 7الــولـيــد ) سيف الله
المسلول.

 - 8حـ ـ ـس ـ ــام (م) – ن ـغ ـمــة
موسيقية (م) – عندي.
 - 9خاتمة (م) – رفعه.
 - 10نوع من القنابل.

ً
مهنيا :برجك على تناغم مع األفالك األخرى ما يتيح
ً
ً
لك حظا جيدا.
ً
عاطفيا :تراجع في عالقتك مع الحبيب بسبب انهماكك
بالعمل.
ً
اجتماعيا :حافظ على أفكارك لنفسك إذا كنت ترفض
الحوار.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
ً
مهنيا :كــن محقا وع ــادال وقـ ّـيــم الــزمــاء مــن خالل
عملهم.
ً
عاطفيا :ال بأس من الصبر في تعاملك مع الشريك.
ً
اجتماعيا  :ليكن ضميرك هو المحاسب لك على
ما تقوم به.
رقم الحظ.6 :

sudoku

 - 1تـ ـ ـ ــاب – ت ـ ـجـ ــد هـ ــا فــي
(يراوغان).
 - 2ما يكبس فيها القطن –
خالف «غرب».
 - 3وعاء دموي – أحمى.

9

 21مارس  19 -أبريل

ً ّ
حلل األوضــاع من دون تشاؤم وتـ َّ
ـرو في إبداء
مهنيا:
آرائك.
ً
عاطفيا :يحافظ حبكما على بريقه ألنكما متفاهمان
على المستقبل.
ً
اجتماعيا :ينصحك الفلك بالتعبير عن رأيك بهدوء.
رقم الحظ.19 :

4

3

2
1
9
6
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7
8
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4

ً
عموديا:

2

الحمل

7
1

7

4
5
7
3
9
8
6
1
2

 - 1م ــدي ـن ــة ب ـ ــأس ـ ــوان بـهــا
م ـع ـبــد رم ـس ـيــس ال ـث ــان ــي –
خذ.
 - 2قادم – حيوان ضخم.
 - 3رث – ( عـ ـم ــر )...شــاعــر
وفلكي فارسي.
 - 4صوت الحمام – أغفل.
 - 5ب ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ل – ل ـ ـل ـ ـن ـ ـفـ ــي
(معكوسة).
 - 6هـ ــدى – غ ـن ــى ب ـصــوت
جميل.
 - 7سهد – تفوقت.
 - 8رتبة عسكرية – للنفي
– للتمني.
 - 9جواب – خبر سار (م).
 - 10ف ـي ـل ــم ل ـه ــان ــي رمـ ــزي
ونيللي كريم.

8

6
3
8
1
2
4
9
7
5

ً
أفقيا:

5

5

9

4
5

5 6

5
4
6
2
8
1
3
9
7

نوع
مكون
عجين
طريقة
رخصة
بالد
سالم
تفصيل
مطار
مفتاح
خيار
صواب
تركيا
شاحنة
صورة
ماذا
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
إنجاز قمت به سابقا.
مهنيا :أنت أمام ربح سيأتيك من
ٍ
ً
عاطفيا :اضبط انفعاالتك أمام الشريك فاألمور ليست
كما تظن.
ً
اجتماعيا  :تـصـ ّـد ق على المحتاجين فالله يرسل لك
ً
أضعافا.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنياّ :
صمم على إنهاء ما تنجزه بمهارة وبمواعيده
المحددة.
ً
ً
عاطفيا  :تلتقي و جـهــا يؤثر فــي مشاعرك وتتحمس
لالرتباط به.
ً
ّ
اجتماعيا :ال توافق على كل ما تسمع بل حكم منطقك.
رقم الحظ.4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تعقد لـقــاء ات وتتخذ ق ــرارات في أجــواء غير
مالئمة.
ً
عاطفيا :تستفيد من ظروف استثنائية للقاء الحبيب
بعد غياب.
ً
اجتماعيا :ال تـحــاول استغالل أوض ــاع الغير حتى
ال تندم.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تقود مسيرة عملك بفطنة وتكون في موقع
إداري قويّ.
ّ
ـامــا ووع ـ ً
عــاطـفـيـ ًـا :فـتــرة واع ــدة تحمل إلـيــك أحـ ً
ـودا
باالرتباط.
ً
اجتماعيا :يطرأ أمر مربك يتعلق بجماعات تنتمي
إليها.
رقم الحظ.16 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً ّ
مـهـنـيــا :رك ــز أوال عـلــى ف ـكــرة مــا ثــم ضـعـهــا موضع
التطبيق.
ً
عــاطـفـيــا :ع ــدم الـثـقــة بــالـحـبـيــب فــي غـيــر مـحـلــه فهو
مخلص لك.
ً
اجتماعيا :ال توجه مالحظات سلبية إلى الغير ألنك
قد تؤذيهم.
رقم الحظ.7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تصادف عقبات كثيرة وهذا أمر طبيعي فال
تيأس.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :اص ـط ـح ــب الـ ـش ــري ــك فـ ــي رحـ ـل ــة ل ـت ـج ـ ّـددا
مشاعركما الحلوة.
ً
اجتماعيا :ضع أمــام عينيك واجبك تجاه الوالدين
وأكرمهما.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
جانبا وانصرف إلى إنجاز
مهنيا :دع األمور التافهة
ما لديك.
ً
عاطفيا :يفتح الفلك أمــامــك أب ــواب السعادة فاعرف
كيف تختار.
ً
اجتماعيا :ال تخالف النظام والقوانين وإال وجدت
نفسك في ورطة.
رقم الحظ.14 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :غيوم رمادية تحوم فوق عملك فتعامل معها
بحكمة.
ً
عاطفيا :قلبك دليلك وال يخونك فاصغ إليه وأفعل
ما يطلبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تهمل الــريــاضــة فـهــي تكسبك رشــاقــة
وترفع معنوياتك.
رقم الحظ.1 :
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مسك وعنبر

فؤاد علي لـ ةديرجلا  :فقدت شغفي بالوجود في السباق الرمضاني
•

ً
لم ير نفسه في أي من األعمال التي عرضت عليه مفضال الغياب
محمد جمعة

قال الفنان فؤاد علي ،إن نظرته
للمنافسة الدرامية الرمضانية
تغيرت ،وإنه يسعى إلى تقديم
األفضل بغض النظر عن
توقيت عرض العمل.

يحضر لـ  3مشروعات
درامية مع الفنانة
هيا عبدالسالم
والكاتبة مريم نصير

ل ــم ي ـتــأثــر ال ـف ـنــان فـ ــؤاد علي
بالغياب عن الشاشة الصغيرة
خالل شهر رمضان المبارك ،بل
أكــد لــ"الـجــريــدة" أنــه فقد شغفه
بالموسم الــدرامــي الرمضاني،
ً
رغم أنه تلقى عروضا عدة ،لكنه
لم يجد نفسه في أي منها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـل ــي أن ـ ـ ــه ب ـص ــدد
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداد لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــن
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـف ـن ـيــة بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ال ـف ـن ــان ــة ه ـي ــا ع ـب ــدال ـس ــام
والكاتبة مريم نصير ،وتوقفنا
فــي حــوارنــا مـعــه عـنــد محطات
مـهـمــة الس ـت ـعــراض رأيـ ــه فيها،
منها متابعة األعمال الخليجية
والعربية وسعيه بالتعاون مع
هيا إلى تطوير الدراما الكويتية.
بـ ــدأنـ ــا ح ــدي ـث ـن ــا مـ ــع ال ـن ـجــم
الشاب من غيابه الدرامي ،وقال:
"منذ طرقت أبواب الساحة الفنية
ً
قبل  15عاما واعتدت أال أتحدث
عــن األع ـمــال الـتــي عــرضــت علي
ورفضتها ،وأكتفي بالقول إنني
ً
تلقيت عروضا عدة ،لكن لم أجد
ً
نفسي فــي أي منها ،خصوصا
مع اختالف نظرتي إلى السباق
ال ــرمـ ـض ــان ــي ،إذ ك ـن ــت أحـ ــرص
على الوجود في موسم رمضان
الدرامي لكن بمرور الوقت ،ومن
واقع تجربة وخبرة ،وعن قناعة
ً
أيـ ـض ــا ت ـغ ـي ــرت وجـ ـه ــة ن ـظ ــري،
وأصبحت ال أكترث إال للمشاركة
في عمل جيد بغض النظر عن
توقيت عرضه.

وأضاف "عندما بدأنا تصوير
م ـس ـل ـســل (كـ ـ ــام أص ـ ـفـ ــر) ال ـع ــام
الماضي كنا نعمل على عرضه
خالل شهر رمضان ،لكن تأجل
العمل ،وعرض خالل شهر يناير
عـبــر شــاشــة  mbcوحـقــق ردود
أفعال واسعة ووصلت الرسالة
من ورائه ،لذلك لم يعد الموسم
ً
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي م ـ ـح ـ ـصـ ــورا فــي
رمضان فقط بل على مدار العام.
ً
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ت ـط ـل ـعــه دائـ ـم ــا
إلى تقديم األفضل" ،فمنذ ثالث
سـنــوات ،أحــرص أنــا وهيا على
ً
صناعة العمل من الصفر بــدء ا
ً
م ــن ال ـك ـت ــاب ــة ،م ـ ـ ــرورا بــاخـتـيــار
ً
فريق العمل ،وصوال إلى الرؤية"
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ال ي ـن ـت ـقــص مــن
قيمة األعمال التي عرضت عليه
ورفضها ،لكنه لم ير نفسه فيها.

الخافي أعظم
وعـ ـل ــق ف ـ ـ ــؤاد ع ـل ــى مـسـلـســل
" ال ـخــافــي أع ـظ ــم" ال ــذي تـشــارك
ف ـيــه زوج ـت ــه الـنـجـمــة ه ـيــا عبد
ً
الـ ـس ــام ،قــائــا":ال ـع ـمــل بالفعل
متميز ،وال أشيد به ألنــه يضم
نخبة من أصدقائي أو ألن هيا
واح ـ ــدة م ــن أب ـط ــال ــه ،ل ـكــن واق ــع
األم ــر أن الـمـخــرج أحـمــد المقال
ً
ً
قدم عمال رزينا وذهب إلى حقبة
ً
زم ـن ـيــة مــازل ـنــا جـمـيـعــا نـتـغــزل
بـهــا ،وأفـئــدتـنــا معلقة بما كان
يدور خاللها من أحداث وحتى

يــوم ـنــا هـ ــذا ت ـحــن ق ـلــوب ـنــا إلــى
الكالسيك ،ســواء على مستوى
ً
األزيــاء أو الديكورات فضال عن
إبــداع نجوم العمل بشكل عام،
الس ـي ـم ــا ع ـل ــي ك ــاك ــول ــي وه ـي ــا،
وألمس ردود أفعال إيجابية عدة
خالل وجودي وهيا في األماكن
الـعــامــة حـيــث تحيطنا عـبــارات
الثناء من الجمهور ،الذي يرى أن
العمل مريح ويبقى أنني أتمنى
التوفيق لجميع األعمال.
وحـ ـ ـ ــول م ـت ــاب ـع ـت ــه ل ــأع ـم ــال
الــدرام ـيــة الخليجية والـعــربـيــة
بشكل عام قال،
"أحرص على مشاهدة خمس
حلقات مــن كــل عمل على األقــل
وهـ ـن ــاك م ـس ـل ـســات تـسـتـفــزنــي
السـ ـتـ ـكـ ـم ــالـ ـه ــا ح ـ ـتـ ــى ال ـح ـل ـق ــة
األخيرة ،ألنني على قناعة بأن
الفنان إذا لم يشاهد مــاذا يقدم
غيره من الزمالء فلن يطور من
نفسه ولن يتقدم إلى األمام".

 3مشروعات
أمــا عــن جــديــده فــي المرحلة
المقبلة ،قال علي "إننا نحضر
ً
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ل ـ ـثـ ــاثـ ــة م ـ ـشـ ــروعـ ــات
درامية أنا وهيا والكاتبة مريم
نصير ،نتطلع إلى أن تفوق في
نجاحاتها ا لـتـجــر بــة السابقة،
فـ ـ ــاألف ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث م ـخ ـت ـل ـفــة
ومتنوعة سوف ننفذ اثنين من
تلك األعمال ،إن لم يكن الثالثة،

فؤاد علي وهيا عبد السالم
ول ـيــس بــال ـضــرورة أن أتــواجــد
كممثل في المسلسالت الثالثة،
إنما قد أساهم في اإلخــراج أو
اإلش ــراف ،وتأتي هــذه الخطوة
م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق حـ ــرص ـ ـنـ ــا ع ـل ــى
دع ــم ال ــدرام ــا وال ـم ـســاه ـمــة في
تطويرها.

وأش ــار إلــى أنــه يتجه للمرة
األول ــى إلــى مـســرح الكبار بعد
ً
 15عاما في مسرح الطفل" ،إذ
كــان ســؤال متى تقتحم مسرح
الكبار يحاصرني في أي مكان
أذه ـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه ،ول ـل ـح ـق ـي ـقــة ه ــذا
األم ــر ك ــان يشغلني ،لـكــن كنت

انتظر أن تكون الظروف مواتية
وحضوري في التجربة يضيف
لـهــا وينعكس بــاإليـجــاب على
خبرتي".

«طيف الحكايات» في مركز جابر الثقافي المهرجانات الفنية ...بين المجاملة والشفافية
يعرض طوال أيام عيد الفطر على مسرح الدراما بواقع  ٣عروض

من عروض « طيف الحكايات «
يحتفل مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي بعيد
الفطر السعيد بعرض جديد يقدمه لألطفال والكبار
بعنوان "طيف الحكايات" ،تقديم مسرح خيال الظل
األوروبي :فيربا ،ثاني وثالث ورابع أيام العيد.
ويصحب هذا العرض الجمهور إلى عالم الخيال
مــع شخصيات وقـصــص أحببتموها مثل "هــاري
بوتر" ،و"أليس في بالد العجائب" ،و"جحا" وغيرها
من الفقرات ،وبتصوير وتجسيد مواضيع مختلفة
مــن الـحـيــاة أو مــن الـكـتــب واألف ـ ــام ،ينجح ممثلو
فــريــق "فـيــربــا" فــي نقل الـ ُـمـشــاهــد إلــى واق ــع جديد،
وفــي إعطائه فرصة للدهشة ،والـفــرح ،والتعاطف،
والسترجاع مرحلة الطفولة ُ
المبهجة ،وتأملها.
و"طيف الحكايات" ،الذي سيعرض على مسرح
ال ــدرام ــا فــي ثــاثــة ع ــروض يــومـيــة خ ــال أي ــام عيد
الفطر ،سيكون فرصة رائعة لقضاء وقت عائلي مرح
مع حكايات وشخصيات عالمية في عرض بصري
يخلب األلباب.
بدأ مشوار فريق "فيربا" اإلبداعي منذ عام ،2010
ً
ً
ليقدموا منذ ذلك الوقت شكال فريدا من اإلبداع في
مـســرح خـيــال الـظــل ،يسعى الـفــريــق مــن خــالــه إلى

اختيار شخصية للدورة ال تمنح الفعالية صك المصداقية

جانب من ختام مهرجان نجوم الفن واإلعالم
التغلب على الحواجز والحدود "اإلقليمية والوطنية
واللغوية" بين البشر حول العالم ،مستخدمين لغة
الظالل ،لغة عالمية للتواصل.
أثبتت تجربة التالعب في الضوء والظل ولدونة
األجـســاد البشرية نجاحها .وتـحــت اســم "يــراعــات
مسرح الظالل" ظهر فريق "فيربا" للمرة األولى في
برنامج المواهب  .Ukraine’s Got Talentوكان أن
ً
ً
لقي هــذا الفن الجديد ترحيبا حــارا من الجمهور
األوكراني.
وفي السنوات الخمس التالية ،تمكن فريق الظالل،
بفضل البحث اإلبداعي المستمر والتطور الدائم في
األداء ،من صنع اسم معروف ليس في أوكرانيا فقط،
ً
بل خارج حدودها أيضا .وبفضل فريق "اليراعات"
 ،Firefliesت ـعــرف الـجـمـهــور فــي بــولـنــدا وألـمــانـيــا
وروسيا وفرنسا من خالل برامج المواهب ،ودول
أخرى غطتها عروض الفريق وزياراته (مثل الصين،
وق ـطــر ،وأذرب ـي ـج ــان ،وع ـم ــان ،وتــرك ـيــا ،وبـلـغــاريــا،
وأرمينيا) ،على هذا اللون من الفنون.

●

محمد جمعة

ت ـش ـه ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ـ ـ ــال رمـ ـ ـض ـ ــان ك ـ ــل ع ــام
تظاهرتين فنيتين لتكريم المميزين خالل الشهر
ً
الكريم في الدراما المحلية والخليجية ،فضال عن
تخصيص جوائز أخرى لشخصيات من خارج
الوسط الفني ،ومثل جميع المهرجانات على
مستوى الـعــالــم ،تصبح لحظة إعــان الجوائز
فارقة وتشهد من بعدها انقسامات في الــرأي
بـيــن مــؤيــد وم ـع ــارض لـمـنــح ال ـجــائــزة ل ـهــذا أو
ذهابها لذاك ،لكن يبقى للجمهور رأيه القاطع،
فهو من يتوج األفضل بكلمة شكر أو عبارات
ثناء ،السيما أن عينه ال تخطئ ،ويحكم بمشاعر
متجردة قد ال تشوبها األهواء.
ال ش ــك أن وضـ ــوح األهـ ـ ــداف يـخـتـصــر على
القائمين على تلك المهرجانات الكثير ،ويحملهم
ً
مسؤولياتهم ،وينأى بهم بعيدا عن الشبهات،
وه ــذا مــا تـفـتـقــده الـمـهــرجــانــات الـمـحـلـيــة ،كما
أن اخ ـت ـيــار شـخـصـيــة ل ـل ـم ـهــرجــان ،وإن كــانــت
بــادرة طيبة ،غير أنها ال تمنح أي فعالية صك

المصداقية التي تتطلب تضافر مجموعة من
العوامل تصل بالفعالية إلى مكانة متميزة عند
الفنانين والجمهور على حد السواء.
وعلى الرغم من الجهد المبذول في مهرجان
"ال ـم ـم ـيــزون ف ــي رم ـض ــان "وال ـ ــذي وص ــل إلــى
دورته الـ  ،11ومهرجان "نجوم الفن واإلعالم"
في دورته الثالثة ،وما يمثالنه من حافز قوي
للفنانين للتميز واالج ـت ـهــاد لـلــوصــول إلــى
منصات التتويج ،تبقى هناك بعض المثالب،
التي وجب علينا تسليط الضوء عليها ،لعل
القائمين على المهرجانين يتفادونها في
ال ــدورات المقبلة ،منها الشفافية فــي تقييم
األع ـم ــال أو مــن ت ـم ـيــزوا فــي ظــل ع ــدم وجــود
قواعد واضحة يعتمد عليها المهرجانان في
التقييم أسوة بأغلب الفعاليات المماثلة على
مستوى العالم ،كذلك عدم وجود لجنة تحكيم
أو طرح األمر الستفتاء على مستوى النقاد،
كذلك في حالة التصويت المباشر للجمهور
يغيب عن القائمين على المهرجانين توضيح
نسب المشاركة وعدد األصوات ،التي حصل

استقالة جماعية للجنة السينما المصرية
بسبب سحب ترخيص فيلم «كارما»
●

القاهرة  -محمد قدري وهيثم عسران

أثار منع عرض فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف حالة
من الجدل والغليان داخــل الوسط الفني خالل الساعات
الماضية ،عقب قيام الرقابة على المصنفات الفنية بسحب
الترخيص السابق للفيلم ،بسبب االخالل ببنود الترخيص
وفقا لالتفاق السابق.
واجتمعت لجنة السينما في المجلس اﻷعلى للثقافة
خــال الـســاعــات الماضية ،وق ــررت بــإجـمــاع اآلراء تقديم
استقالة جماعية إلى وزيرة الثقافة د .إيناس عبدالدايم،
بسبب التدخالت غير المسبوقة من جانب الرقابة ،ودعوا
إلى مناقشتهم في األسباب.
وجاءت أسباب االستقالة في عدة نقاط ،أهمها أن مناخ
الحرية هو األسوأ في تاريخ الثقافة المصرية خالل الفترة
الماضية ،وأن هذه الحالة ليست األولى ولن تكون األخيرة،
وأن صناعة السينما تتعرض لكارثة كبيرة تتسبب في
انهيارها رغم أنها أقوى اسلحة قوى مصر الناعمة ،ورأت
اللجنة أن هناك كارثة أخــرى هي تداخل السلطات ،وأن
هناك اعتداء فجا على سلطات القانون والدستور وهناك
استهتار بقيم المجتمع والقانون والثقافة.
وطالب المجلس نقابة السينمائيين ،برئاسة مسعد
فودة ،بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث اﻷزمة حتى ال
تتكرر مرة أخــرى خالل الفترة القادمة ،والبحث عن حل
وا قـعــي للمشكلة الحالية ا لـتــي تفاقمت بسرعة كبيرة،
واحدثت ضجة في الشارع الثقافي المصري.
ووقـ ــع ع ـلــى الــوث ـي ـقــة ع ــدد كـبـيــر م ــن أع ـض ــاء الـلـجـنــة،
أهمهم محمد العدل ومجدي أحمد علي وعمر عبدالعزيز
وشريف مندور ،بينما وافق طارق الشناوي ومحيي علم
الدين وانصرفا قبل التوقيع ،ورفض المنتج محمد عدل
التصريح لـ"الجريدة" برأي شخصي قبل االجتماع،

صناع فيلم «كارما»
مشيرا إلى أن ما حدث اعتداء على القانون ،وأكد أن رأيه
هو ما سيخرج من جلسة لجنة السينما بالوزارة ،والتي
أدانت السحب بالفعل وقدمت استقالتها.
على صعيد آخــر ،أكد المخرج خالد يوسف أنه أنهى
المشكلة تماما ،وأن الفيلم حصل على ترخيص آخر في
الـســاعــات األخ ـيــرة بـعــد تــدخــات كـثـيــرة ،منها تــدخــات
مــن مجلس الـنــواب ،كونه أحــد أعضائه ،ودعــا المجلس
لحضور العرض الخاص للفيلم كنوع من التدعيم ،وأكد
أن الترخيص الـجــديــد ال يــوجــد بــه حــذف لمشهد واحــد
وأن المشكلة بالفعل انتهت ،ولن تعود مرة أخرى ودعا
الجمهور لمشاهدة فيلمه الجديد.
وكانت الرقابة المصرية أعادت لفريق عمل فيلم "كارما"

تصريح السماح بعرض الفيلم بعد أزمة استمرت اقل من
 24ســاعــة ،فــي أعـقــاب اتـخــاذ قــرار موقع مــن رئيسها في
ساعة مبكرة من صباح أمس األول ،يفيد بسحب ترخيص
عرض الفيلم من الصاالت المصرية ،بعد منحه وتصنيفه
ً
ً
 ،+12بعد  41يوما تقريبا من منحه وحصوله على جميع
الموافقات الالزمة للعرض.
وتدخلت جهات سيادية لعرض الفيلم ،الــذي يتناول
الـفــوارق االجتماعية بين الطبقات ،إضافة إلــى معالجة
لبعض القضايا الدينية ،وهي القضية التي يتردد أنها
ً
كانت السبب في سحب ترخيص الفيلم ،علما أن البرومو
الدعائي للفيلم حقق  12مليون مشاهدة عبر الصفحة
الرسمية للفيلم منذ طرحه الشهر الماضي.

ً
عليها كل فنان وذلك بشكل رسمي درء ا ألي
شبهات.
ومــع مــرور الــوقــت ،بــدأت تظهر بعض فئات
ً
للجوائز غير المتعارف عليها ،وبدا واضحا أن
استحداث تلك الفئات الهدف منه المجاملة ال
أكثر ،مثل تمييز بعض المشتغلين في مجاالت
أخ ــرى وتلقيبهم بــاألفـضــل دون أن يـكــون لهم
ً
صلة مباشرة بالوسط الفني ،فضال عن غياب
أو تغييب توزيع الجوائز حسب مــراكــز ،فكان
من األوقع أن يتم تحديد مراكز لكل فئة ،ووفق
ً
التقييم أو الـتـصــويــت أو أي ــا كــانــت آل ـيــة منح
الجوائز يتم اختيار أاصـحــاب المراكز الثالثة
األولى ،بحيث ال ينتقص ذلك من جهد أحد.
ويبقى أن تطوير أي حدث فني ،أو مهرجان
ي ـج ــب أال ي ـت ــوق ــف ع ـن ــد ح ـ ــدود ال ـش ـك ــل ف ـقــط،
والفقرات والتنافس في استقطاب الرعاة إلحداث
زخم أكبر ،إنما يجب أن ينصب على آلية العمل،
وإضفاء مصداقية أكبر كي
ال ي ـت ـحــول األمـ ــر إل ــى أح ـ ــزاب ،وي ـص ـبــح كل
مهرجان بحزبه من الفرحين.

«الموسيقى الدولي» يكرم
اسم المرزوق في افتتاحه

23
خبريات
هالي لورين تستعد
لختام «»Bee Jazzy

تستعد نجمة الجاز األميركية
هالي لورين ملسك ختام
جولتها الغنائية "الخيرية"
في والية أويجون األميركية،
عبر حفلة موسيقية كبرى
على مسرح SILVAN RIDGE
 ،WINERYوذلك في الخامسة
والنصف مساء الخميس 21
الجاري.
وتشارك هالي ،عبر هذه
اإلطاللة ،في فعاليات النسخة
الخامسة من مهرجان BEE
 ،JAZZYوهو مهرجان
خيري سنوي يهدف إلى
نشر التوعية إلنقاذ النحل
وصناعة العسل والنبيذ في
والية أوريجون تنظمه جمعية
 ،BEYOND TOXICSاملعنية
باملحافظة على البيئة في
الوالية ،كما تعد رابع حفالت
لورين الخيرية على مدار شهر
يونيو ،في أولى جوالتها
الغنائية احتفاال بإطالق
ألبومها الغنائي الجديد
 ،FROM THE WILD SKYنهاية
أبريل املاضي ،الذي أعقبته
بإطالق أجدد أغانيها املصورة
HOW TO DISMANTLE A
.LIFE

رحيل الفنان جاكسون
أوديل عن  20عامًا

تم العثور على املمثل
جاكسون أوديل ميتًا في
منزله بوالية كاليفورنيا،
عن عمر يناهز الـ 20عامًا،
وأعلنت تقارير إعالمية أن
أوديل الذي اشتهر بدور
الطالب آري كالدويل في
املسلسل التلفزيوني "THE
 "GOLDBERGSعلى شبكة
قنوات "إيه.بي.سي" وجد
أنه ال يستجيب في مصحة
إلعادة التأهيل من تعاطي
املخدرات.
ويجرى التحقيق في سبب
وفاة أوديل ،لكن املسؤولني
يقولون ،إنه ال يشتبه
في وجود أي مخالفة،
واشتهر بأدواره في األسرة
الكوميدية  ICARLYوTHE
.GOLDBERGS
ووصفته عائلته بأنه
"ضوء ساطع وروح رائعة
ّ
ومحبة وموهوبة" في بيان
على حسابه على "تويتر"،
جاكسون الذي لعب دور
البطولة في فيلم جودي
مودي وNOT BUMMER
 SUMMERكان أيضًا كاتب
أغان وساهم في املوسيقى
ٍ
التصويرية للدراما
الرومانسية FOREVER MY
.GIRL

«نتفليكس» تسعى إلنتاج
أفالم ضخمة ومؤثرة

الفعاليات تتضمن أمسية لـ«اإلخوة البحرينية»
● فادي عبدالله
ي ـك ــرم م ـه ــرج ــان الـمــوسـيـقــى
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـ ــدورت ـ ــه ال ـ ـ ـ  ،21اس ــم
الملحن الكبير مرزوق المرزوق،
ف ــي ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ال ـس ـبــت 23
ي ــون ـي ــو الـ ـ ـج ـ ــاري ع ـل ــى م ـســرح
عبدالحسين عبدالرضا ،الساعة
الـثــامـنــة م ـس ـ ً
ـاء ،وس ـت ـكــون ليلة
التكريم بقيادة المايسترو راشد
النويشر.
وبـمـنــاسـبــة تـكــريــم ال ـم ــرزوق
وهـ ــو ع ـضــو جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،انـ ـتـ ـه ــى ال ــزم ـي ــل
صالح الغريب من إعــداد كتيب
ت ــذك ــاري ع ــن ح ـيــاتــه وم ـش ــواره
الغنائي والموسيقي المتميز،
وال ــذي قــدم خالله مجموعة من
األلـ ـح ــان ال ـعــاط ـف ـيــة والــوط ـن ـيــة
الــرائـعــة تغنى بـهــا كـبــار نجوم
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ـث ـ ــال:
ش ـ ــادي ال ـخ ـل ـي ــج ،وع ـبــدال ـكــريــم
ع ـب ــدال ـق ــادر ،ومـصـطـفــى أح ـمــد،
وغ ـ ــري ـ ــد ال ـ ـش ـ ــاط ـ ــئ ،وح ـس ـي ــن
جــا ســم ،وعبدالمحسن المهنا،
ونبيل شعيل ،محمد المسباح،
وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه بـ ــال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ،وعـ ـل ــي
ال ـج ـم ـي ــري ،وع ـل ـيــة الـتــونـسـيــة،
وفـ ـ ــرقـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،إضـ ــافـ ــة
إل ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األوب ــريـ ـت ــات
وال ـ ـم ـ ـق ـ ـطـ ــوعـ ــات ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة

مرزوق المرزوق

ومـ ـق ــدم ــات األع ـ ـمـ ــال ال ــدرامـ ـي ــة،
وسبق أن صدر للزميل الغريب
ً
ً
 32كـتــابــا و 42كتيبا عــن حياة
كبار رواد ونجوم الفن الكويتي.
ويتضمن مهرجان الموسيقى
الــدولــي ،ال ــذي ينظمه المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
خالل الفترة من  23إلى  28يونيو
الجاري ،الفعاليات التالية :حفل
ف ــرق ــة قــوان ـغ ـشــي الـصـيـنـيــة 24
ال ـ ـجـ ــاري ،وح ـف ــل ف ــرق ــة اإلخـ ــوة
البحرينية  25ال ـج ــاري ،وحفل
فرقة الزايد للفنون الشعبية 26
الجاري ،وحفل فرقة إسطنبول
الموسيقية  27الجاري ،وأمسية
الفنان أيمن تيسير  28الجاري.

بعد النجاح الكبير الذي
حققه فيلم  BRIGHTللنجم
ويل سميث ،الذي أنتجته
شبكة قنوات نتفليكس،
وتحقيقه  11مليون مشاهدة
في األيام الثالثة من عرضه،
تسعى الشبكة لتوسيع
دائرة إنتاجها السينمائي
والتركيز على إنتاج أفالم
ذات محتوى ضخم ومؤثر.
وقالت جيسيكا السي
رئيسة األفالم الدولية
املستقلة لشركاء ،ICM
في حوار لها ،إن "شبكة
 NETFLIXحصلت على
حقوقها في وقت سابق من
هذا العام لألفالم األربعة
القادمة من دوبالس بروذرز،
للمخرجني األميركيني
املخضرمني املستقلني THE
 ،ONE I LOVEالذي حققه
ما يقارب الـ  600مليون
دوالر حصيلة عرضة،
وفيلم CREEP AND THE
.OVERNIGHT

ةديرجلا

•
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24

ً
ترامب وكيم يطويان آخر فصول الحرب الباردة ...ويبدآن مسارا

ّ
• وقعا بعد مصافحة تاريخية «وثيقة سنغافورة» من  4نقاط إلحالل السالم والتخلي عن السالح النووي
• الرئيس األميركي يتعهد بوقف المناورات مع الجنوب ويبقي العقوبات على بيونغ يانغ وسيدعو نظيره الكوري الشمالي إلى
• االتحاد األوروبي وبكين وسيول ترحب وطوكيو تلتزم الحذر ...وموسكو تعرض المساعدة وخصوم ترامب يعتبرون

الوفدان األميركي والكوري الشمالي خالل المباحثات

ُ
متبق
طوي أمس آخر نزاع ٍ
من الحرب الباردة ،بعد اللقاء
التاريخي بين الرئيس األميركي
دونالد ترامب والزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون في
سنغافورة ،الذي ُوقعت خالله
"وثيقة شاملة" تؤكد هدف
نزع بيونغ يانغ السالح النووي
كله ،وتفتح الباب أمام مفاوضات
شاقة وطويلة لتصفية النزاع
والسير في اتجاه السالم.

طوت الواليات المتحدة وكوريا
الـشـمــالـيــة أم ـ ــس ،آخ ــر صـفـحــة من
كتاب الحرب ال ـبــاردة ،التي احتلت
الحرب الكورية أسخن فصوله .وبعد
عام ونصف من العالقات المتقلبة
بـيـنـهـمــا ،ع ـقــد ال ــرئ ـي ــس االم ـيــركــي
دونالد ترامب أمس قمة تاريخية مع
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون،
في سنغافورة ،ووقعا وثيقة شاملة
تؤكد الـتــزام كوريا الشمالية بنزع
سالحها النووي.
والتقى تــرامــب وكـيــم ،أم ــس ،في
ف ـنــدق كــابـيــا بـجــزيــرة سانتوسا،
وتصافحا أم ــام عــدســات الكاميرا،
قبل أن تنطلق القمة خلف األبــواب
المغلقة.

النقاط األربع
وبعد القمة ،وقع الزعيمان وثيقة
مشتركة تتألف من  4نقاط .وفيما
يأتي نص االتفاق:
"أجرى الرئيس ترامب والرئيس
كيم جونغ اون تبادال تاما ومعمقا
ونزيها لآلراء حول المسائل المتعلقة
بإقامة عالقات جديدة بين الواليات
المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية
الــديـمـقــراطـيــة وإق ــام ــة ن ـظــام ثابت
ودائـ ـ ــم ل ـل ـســام ف ــي ش ـبــه ال ـجــزيــرة
الكورية .تعهد الرئيس ترامب بتقديم
ض ـم ــان ــات ال ـ ــى ج ـم ـه ــوري ــة ك ــوري ــا
الشعبية الديمقراطية ،وأعاد الرئيس
كيم جونغ اون تأكيد التزامه الثابت
وال ـح ــاس ــم ب ـن ــزع ال ـس ــاح ال ـن ــووي

الزعيمان بعد توقيع الوثيقة (رويترز)
بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
وإدراك ــا منهما ان اقامة عالقات
ج ــدي ــدة ب ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة
الديمقراطية ستساهم فــي احــال
السالم واالزدهــار في شبه الجزيرة
الـكــوريــة ،واقـ ــرارا منهما بــأن الثقة
المتبادلة يمكن ان تعزز نزع السالح
النووي من شبه الجزيرة الكورية،
يعلن الرئيس ترامب والرئيس كيم
جونغ اون:
 -1تـتـعـهــد الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة
الديمقراطية بإقامة عالقات جديدة
بين الواليات المتحدة وجمهورية
كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا
لرغبة شعبي البلدين فــي السالم
واالزدهار.
 -2الواليات المتحدة وجمهورية
ك ـ ــوريـ ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ستوحدان جهودهما من اجل اقامة
نظام دائم ومستقر للسالم في شبه
الجزيرة الكورية.
 -3م ــؤك ــدة مـ ـج ــددا ع ـلــى اع ــان
بــان ـمــون ـجــوم ف ــي  27اب ــري ــل 2018
(الـ ــذي نـشــر بـعــد قـمــة الـكــوريـتـيــن)،
تتعهد جمهورية كــوريــا الشعبية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ن ــزع
السالح النووي كله من شبه الجزيرة
الكورية.
  4تـتـعـهــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدةوج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة
الــديـمـقــراطـيــة بــالـعـثــور عـلــى رفــات

األمير :خطوة تاريخية تسهم في إزالة التوترات
ه ـنــأ س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ورئ ـيــس كــوريــا
الــديـمـقــراطـيــة كـيــم جــونــغ أون بـنـجــاح الـقـمــة التي
جمعتهما في سنغافورة.
واعتبر سموه في برقيتي تهنئة إلى الرئيسين
أم ــس أن ال ـب ـيــان الـمـشـتــرك يـضـمــن أس ــس تحقيق
عــاقــات ســام دائـمــة بين بلديهما وضـمــان األمــن
والسالم في شبه الجزيرة الكورية ،وأن هذه الخطوة
التاريخية المهمة ستسهم في إزالة التوترات التي
أسرى الحرب والمفقودين واالعادة
الفورية لمن يتم تحديد هوياتهم.
وإق ـ ـ ــرارا مـنـهـمــا ب ــأن الـقـمــة بين
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وج ـم ـهــوريــة
كوريا الشعبية الديمقراطية للمرة
االول ـ ــى ف ــي ال ـتــاريــخ ه ــي ح ــدث ذو
أهمية كبرى يطوي صفحة عقود من
التوتر والعداء بين البلدين ويبشر
بمستقبل جــديــد ،يتعهد الرئيس
ت ــرام ــب والــرئ ـيــس كـيــم جــونــغ اون
بتطبيق مواد هذا البيان المشترك
بشكل كامل.
وت ـت ـع ـه ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة بـ ــإجـ ــراء م ـحــادثــات
للمتابعة فــي أقــرب فرصة يقودها
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة االم ـي ــرك ــي مــايــك
بــومـبـيــو ون ـظ ـيــر رف ـي ــع الـمـسـتــوى

شهدتها تلك المنطقة خالل سنوات طويلة.
وأعــرب سموه عن أمله أال ُينزع السالح النووي
ـال من
ف ــي تـلــك الـمـنـطـقــة ف ـقــط ،ب ــل إي ـج ــاد عــالــم خـ ـ ٍ
األسلحة الـنــوويــة ،ألن ذلــك سيساعد على تحقيق
األم ــن وال ـس ــام الــدولـيـيــن والـتــركـيــز عـلــى التنمية
االقتصادية المستدامة لجميع دول العالم وشعوبه،
ً
متمنيا سموه للرئيسين موفور الصحة والسعادة.
وب ـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد
وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

مـ ــن ج ـم ـه ــوري ــة كـ ــوريـ ــا الـشـعـبـيــة
الديمقراطية لتطبيق نتائج القمة
بين البلدين.
ويتعهد الرئيس دونالد ترامب
والرئيس كيم جونغ اون بالتعاون
من أجل تطوير عالقات جديدة بين
الواليات المتحدة وجمهورية كوريا
الشعبية الديمقراطية وتعزيز السالم
واالزدهــار واألمن في شبه الجزيرة
الكورية والعالم".

تغييرات كبيرة
وخـ ــال ال ـتــوق ـيــع ،تـعـهــد كيم
بـ"طي صفحة الماضي" ،وأكد أن
العالم "سيشهد تغييرا كبيرا".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ــزع ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري
الشمالي عن شكره لترامب ،قائال:
"توقيع هذه الوثيقة التاريخية...

يعلن بــدايــة جــديــدة ،وتغييرات
كبيرة".

مؤتمر صحافي
وفي مؤتمر صحافي بعد القمة،
قال ترامب انه سيوقف المناورات
الحربية السنوية مع سيول ،والتي
تندد بها بيونغ يانغ اذ تعتبرها
محاكاة الجتياحها.
وأضــاف" :سنوقف المناورات
وذلك سيوفر علينا مبالغ طائلة"،
مضيفا انه يريد سحب قواته من
الجنوب "في مرحلة ما".
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ت ـ ــرام ـ ــب بـ ــ"الـ ـع ــاق ــة
الـخــاصــة" الـتــي يبنيها مــع كيم،
وأضـ ـ ــاف انـ ــه سـيـلـتـقـيــه م ـجــددا
مؤكدا دعوته الى البيت االبيض.
وعند ســؤال ترامب حول نزع

االسلحة النووية ،أبرز نقطة في
الـقـمــة ،رد بــالـقــول "لـقــد باشرنا
الـعـمـلـيــة" ،مضيفا انـهــا "ستبدأ
سريعا جدا".
وق ـ ــال ت ــرام ــب انـ ــه ت ـب ــاح ــث فــي
مــوضــوع حـقــوق االن ـســان مــع كيم
مضيفا "سنعمل على المسألة وهي
صعبة من عدة نواح".
وقال الرئيس األميركي ان اليابان
وكوريا الجنوبية ستساهمان "بشكل
ك ـب ـيــر" ف ــي تـكــالـيــف ن ــزع األسـلـحــة
النووية لكوريا الشمالية.
وأ كــد "قمنا بعمل جيد ولكن
ذلــك ال يعني شيئا إذا لــم نضع
الكرة في المرمى".
وأضاف أنه ليس لديه أي مانع
ً
من زيارة كوريا الشمالية ،الفتا
الى وجود الكثير من العمل لدى
ال ـجــان ـب ـيــن ي ـجــب تـحـقـيـقــه على
أرض الواقع.
واعتبر ان العقوبات على كوريا
الشمالية سترفع بعد تخلي بيونغ
يانغ عن سالحها النووي وضمان
عدم فاعليته قائال "آمل أن يكون ذلك
قريبا وأتطلع إلى رفع العقوبات"،
وأضاف ترامب "لن يكون هناك
حــدود لما تود أن تحققه كوريا
الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها
النووية".
وأب ـ ــدى ت ــرام ــب ف ــي ه ــذا الـصــدد
رغـ ـبـ ـت ــه فـ ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء الـ ـجـ ـن ــود
األميركيين من قاعدتهم في كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ح ـيــث يـنـتـشــر  32ألــف

جندي أميركي ،لكنه استدرك قائال
"لكن هذا ليس جزءا من المعادلة في
الوقت الحالي".

كوريا الجنوبية
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــول ،رحـ ـ ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي م ــون ج ــاي ان
ب ــات ـف ــاق سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،وقـ ـ ــال بـعــد
القمة التاريخية بين ترامب وكيم
ان "اتفاق سانتوسا في  12يونيو
سيبقى في التاريخ العالمي كحدث
انهى الحرب الباردة".
وأشاد بكيم جونغ اون ودونالد
ترامب "لشجاعتهما وتصميمهما"
مـمــا ي ــؤدي بــالـكــوريـتـيــن ال ــى طي
ص ـف ـحــة "م ـ ــاض ق ــات ــم م ــن ال ـحــرب
وال ـم ــواج ـه ــة وف ـت ــح ف ـص ــل جــديــد
مــن ال ـســام وال ـت ـع ــاون" .وأض ــاف:
"سنعمل معا بالتعاون مع كوريا
الشمالية طوال الطريق" ،لكنه حذر
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ان ه ــذه ليست
س ــوى "ال ـب ــداي ــة وق ــد ت ـكــون هـنــاك
الكثير من الصعوبات المقبلة".

الصين
وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة الصينية
أمس" :نرحب بإنجازات االجتماع
وندعمها ،ونشيد بالجهود التي
بذلتها جميع األطــراف المعنية
لتعزيز نجاح اللقاء".
وشددت على أن نتائج االجتماع
"خطوات صائبة ومهمة" في اتجاه
نــزع السالح النووي من شبه

الزعيمان يستعرضان
«الوحش الرئاسي»
اسـتـغــل الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب قمته التاريخية
مــع الــزعـيــم ال ـك ــوري الـشـمــالــي ،لـيـسـتـعــرض سـيــارتــه
الليموزين الرئاسية.
فبعدما أنهى ترامب وكيم غداء عمل ،بدا أن الرئيس
األميركي قام بوقفة غير مقررة في جدول أعمال القمة،
من أجــل إظهار سيارته المدرعة الضخمة ،المعروفة
باسم "الوحش".
وابتسم الزعيم الـكــوري الشمالي بعدما سمح له
تــرامــب بإلقاء نظرة ن ــادرة داخــل السيارة التي تبلغ
تكلفتها  1.6مليون دوالر ،والمصممة من أجل حماية
الرئيس من هجوم عسكري أو حرب كيماوية.

روبيان وأضالع وسمك...
على الغداء
نشر البيت األبيض قائمة بمأكوالت
غداء العمل الذي جمع الرئيس دونالد
تــرا مــب ،والزعيم ا لـكــوري الشمالي كيم
جونغ أون ووفديهما.
وذك ـ ـ ــر ال ـم ـك ـت ــب الـ ـصـ ـح ــاف ــي ل ـل ـب ـيــت
األ بـيــض أ نــه قدمت خــال ا لـغــداء سلطة
روبيان تقليدية مع األفوكادو.
كـمــا تـضـمـنــت طــاولــة ال ـغ ــداء أضــاع
لحم العجل مــع البطاطس والبروكلي
وصلصة النبيذ األحمر ،ولحم الخنزير
الحلو مع األرز وصلصة الفلفل الحار،
وسمك ّ
القد المطهو على نار هادئة مع
الخضراوات.

نزهة ليلية
قـ ـ ــام ال ــزعـ ـي ــم ال ـ ـك ـ ــوري الـ ـشـ ـم ــال ــي كـيــم
جونغ اون االثنين بنزهة ليلية الفتة في
سنغافورة ،ترافقت مع صور سلفي وجولة
في المدينة طاردتها كاميرات المصورين
على وقع هتافات الترحيب من المارة أمام
فندقه.
وخرج زعيم احدى اكثر الدول انغالقا
في العالم الى "الهواء الطلق" ،وتوجه الى
حديقة
"غاردنز باي ذي باي" النباتية الحديثة
فـ ــي خ ـل ـي ــج سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة الـ ـت ــي ت ـت ـج ــاوز
ً
مساحتها عـشــرة ه ـك ـتــارات ،وزار أيـضــا
باحة "مارينا باي ساندز" ،المبنى الذي
يـشـكــل رم ـ ــزا ل ـس ـن ـغــافــورة وي ـت ـخــذ شكل
زورق .ونـشــر وزي ــر خــارجـيــة سنغافورة
على "تويتر" صــورة سلفي تجمعه بكيم
مبتسما خالل النزهة.

مصافحات هزت العالم
شكلت مصافحة الرئيس األميركي دونالد ترامب
للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة
أمس ،لحظة تاريخية .وفي ما يلي بعض المصافحات
التي هزت العالم:
*مـصــافـحــة الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري أن ــور ال ـس ــادات في
 19نوفمبر  1977لرئيس الــوزراء اإلسرائيلي حينها
مناحيم بيغن في القدس.
* مصافحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحاق رابين
والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في البيت األبيض
في  13سبتمبر  1993للتوقيع على اتفاقية أوسلو.
• م ـصــاف ـحــة م ـل ـكــة بــري ـطــان ـيــا ال ـي ــزاب ـي ــث الـثــانـيــة
والقائد السابق للجيش الجمهوري االيرلندي مارتن
ماكغينيس في .2012
• مصافحة الرئيس األميركي باراك أوباما لنظيره
الـكــوبــي راؤول كــاسـتــرو خ ــال حـفــل تــأبـيــن الــرئـيــس
الجنوب إفريقي نلسون مانديال في .2015
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دوليات

ً
طويال باتجاه السالم

سلة أخبار
محادثات عسكرية بين
الكوريتين

كله مقابل ضمانات أمنية
البيت األبيض «في الوقت المناسب»
كيم جونغ أون الرابح الوحيد

للمرة األولى منذ  10سنوات
أرسلت كوريا الشمالية إلى
جارتها الجنوبية قائمة
بأسماء املشاركني في
املحادثات العسكرية ،التي
لم تعقد منذ  10سنوات،
وتحديدًا عام  2007املقررة
خالل األسبوع الحالي يضم
خمسة جنرالت بقيادة
الفريق إن إيك سانوم.
وكانت وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية أرسلت إلى الشمال
قائمة بأسماء الوفد الكوري
الجنوبي ،الذي يرأسه
اللواء كيم دو كيون ،إلجراء
محادثات عسكرية غدا ،في
قرية بانمونجوم الحدودية.

ماليزيا ستعيد فتح سفارتها
في بيونغ يانغ

ترامب وكيم بعد توقيع الوثيقة الشاملة (أ ف ب)
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة ،وت ــأت ــي
"متماشية مع توقعات الصين".
ودع ــت ال ــى "تـعــزيــز ال ـم ـشــاورات
التالية ،ودعم اإلنجازات وتوسيعها،
وجعل التسوية السياسية في شبه
الجزيرة أمرا مستداما ونهائيا".
وأشـ ـ ـ ــاد رئـ ـي ــس وزراء ال ـي ــاب ــان
شـيـنــزو آب ــي بــالــوثـيـقــة المشتركة
معتبرا انها "خطوة اولى" نحو نزع
السالح النووي.
وقــال آبــي إن "كيم أكــد خطيا في
هذه القمة نيته نزع السالح النووي
بــالـكــامــل .أدع ــم ذل ــك كـخـطــوة أولــى
نحو الحل الشامل للمسائل المتعلقة
بكوريا الشمالية".

اليابان

ورح ــب رئيس الـ ــوزراء الياباني
شينزو آبي أمس بالوثيقة االميركية-
الكورية الشمالية.
وأع ــرب آب ــي عــن شـكــره للرئيس

ترامب على طرح قضية اليابانيين
المخطوفين في بيونغ يانغ قائال:
"انني ممتن للرئيس ترامب الثارته
ل ـل ـق ـض ـيــة ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح ،وإن ـن ــي
مصمم على ان تواجه اليابان كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة بـشـكــل م ـبــاشــر وحـ ــازم
ويحالن المشكلة ثنائيا".
وفي وقت سابق اتفق آبي ونظيره
الماليزي مهاتير محمد على العمل
م ـعــا ل ـمــواج ـهــة ال ـب ــرام ــج ال ـنــوويــة
والصاروخية لكوريا الشمالية.

موسكو
وفـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،اعـ ـتـ ـب ــر وزي ـ ــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
ان ق ـمــة س ـن ـغــافــورة تـشـكــل "حــدثــا
ايجابيا".
وأش ـ ـ ـ ــادت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية خصوصا بقرار ترامب
وق ـ ـ ــف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاورات م ـ ــع ك ــوري ــا
الجنوبية قائلة إن من الضروري

وقـ ــف ال ـت ـصــرفــات االس ـت ـفــزازيــة
لتهدئة التوتر.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ن ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة سـيــرغــي ريــاب ـكــوف" :ال
يسعنا إال أن نرحب بخطوة مهمة
أولـ ـ ــى ت ــم اتـ ـخ ــاذه ــا ب ــال ـط ـب ــع ،ف ــإن
الشيطان يكمن في التفاصيل ،ومن
الضروري معرفة التفاصيل .إال أنه،
كما نفهم ،تم توفير الزخم".

االتحاد األوروبي
وأشاد االتحاد األوروبــي بالقمة
باعتبارها "خطوة مهمة وضرورية"
تتيح إمكانية تحقيق "النزع الكامل
لألسلحة النووية" في شبه الجزيرة
الكورية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي االت ـح ــاد االوروب ـ ــي
فيديريكا موغيريني فــي بـيــان إن
هدف المجتمع الدولي اليــزال "نزع
الـســاح ال ـنــووي مــن شبه الجزيرة

كيم يتجاهل أسئلة نزع «النووي»
امتنع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
عن الرد على سؤال صحافيين له عن إمكانية
نزع السالح النووي في كوريا الشمالية.
وق ــال مــراسـلــو الـبـيــت األب ـيــض إن زعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يجب عن

المصافحة التاريخية بين ترامب وكيم قبيل قمتهما في سنغافورة أمس (رويترز)

سؤال الصحافيين حول إمكانية نزع السالح
النووي في بالده.
وقــال مراسل البيت األبـيــض" :سئل كيم
ثالث مرات إن كان سيتخلى عن الصواريخ
النووية لكنه لم يجب".

الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق
منه وال عودة عنه".
وق ــال ــت مــوغـيــرنــي إن "الــوثـيـقــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة الـ ـت ــي وق ـع ـه ــا زع ـي ـمــا
الواليات المتحدة وجمهورية كوريا
الشعبية الديمقراطية اليوم تعطي
مؤشرا واضحا على أن هذا الهدف
يمكن تحقيقه".
فــي المقابل ،ح ــذرت إي ــران زعيم
كوريا الشمالية من الثقة بالرئيس
األمـيــركــي ال ــذي قــالــت إن ــه يمكن أن
يلغي اتفاقهما عـلــى ن ــزع الـســاح
النووي خالل ساعات.

شكوك
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــم
مناهضون لترامب شكوكا معتبرين
أن القمة مجرد استعراض اعالمي.
وقالت ميليسا هانهام من مركز
منع انتشار االسلحة ومقره الواليات
المتحدة على "تــويـتــر" ان الشمال

"وعــد بالقيام بذلك م ــرارا من قبل"،
مضيفة ان الجانبين "الي ــزاالن غير
متفقين على ما يعنيه تعبير نزع
السالح النووي".
ورأى محللون ان مـجــرد اللقاء
م ـع ـن ــاه ان تـ ــرامـ ــب ي ـض ـف ــي صـفــة
شرعية على كيم الذي يقول منتقدوه
ان نـظــامــه ينتهك ح ـقــوق االن ـســان
باستمرار.
وعلق مايكل كوفريغ من معهد
االزم ــات الدولية في واشنطن" :انه
ان ـت ـص ــار ه ــائ ــل ل ـك ـيــم ال ـ ــذي حقق
انجازا فعليا بلقائه الرئيس وجها
لوجه" ،مضيفا ان والده وجده "كانا
يـحـلـمــان ب ــذل ــك" ،وأن "ذل ـ ــك يشكل
نقطة ايجابية بالنسبة الى الواليات
ال ـم ـت ـحــدة واألسـ ـ ـ ــرة ال ــدول ـي ــة على
صعيد مـفــاوضــات مــن المتوقع ان
تكون طويلة وشاقة".
(عواصم  -وكاالت)

توجس «شمالي» من «القلم السنغافوري»
في خطوة اعتبرها مراقبون توجسا من تعرضه لتسمم ،رفض زعيم كوريا الشمالية،
استخدام قلم قدمه الجانب السنغافوري ،عند التوقيع على وثائق القمة التي جمعته
مع الرئيس دونالد ترامب.
وبدال من ذلك ،أخذ الزعيم الكوري الشمالي قلما قدمته له شقيقته كيم يونغ جونغ.
والحظ الجميع ،أن كيم لم يلمس شيئا من الموجودات على الطاولة قرب الملف.

هادي واإلمارات ينهيان قطيعة...
و«ساعة الصفر» في الحديدة تقترب
بـعــد قطيعة دام ــت أكـثــر مــن ع ــام بين
الـطــرفـيــن ،زار الــرئـيــس الـيـمـنــي عبدربه
منصور هادي ،أمس ،اإلمارات ،غداة لقائه
وزير الخارجية اإلمارتي ،عبدالله بن زايد،
في المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة األنباء الرسمية اليمنية
(س ـب ــأ) ،إن ل ـقــاء هـ ــادي وب ــن زايـ ــد مـســاء
ً
أمس األول ،جاء تمهيدا للزيارة الرسمية
"عـ ـق ــب الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاورات األخ ـ ــوي ـ ــة ال ـم ـه ـمــة
والناجحة التي أجراها مع الملك سلمان
بن عبدالعزيز قائد تحالف دعم الشرعية
وول ــي ع ـهــده األم ـيــر مـحـمــد بــن سـلـمــان،
وتلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي".
وأوض ـ ـح ـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة "أن الـ ـلـ ـق ــاء ات
ستتناول العالقات بين اليمن واإلمارات
والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم
الشرعية بقيادة السعودية والتطورات
المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير بقية
المناطق اليمنية التي مازالت ترزح تحت
سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة
م ــن إي ـ ـ ــران ،وك ــذل ــك ال ـج ـه ــود الـمـخـلـصــة
الستتباب األمن واالستقرار في المناطق
المحررة ،وتمكين أجهزة الدولة من إدارة
تلك المناطق".
وأكد هادي خالل اللقاء "متانة وعمق
العالقات األخوية بين البلدين والشعبين،
وم ـتــانــة وقـ ــوة ال ـت ـحــالــف ال ـعــربــي لــدعــم
الشرعية بقيادة السعودية ،صاحبة الدور
األكبر والتاريخي في دعم وحماية شعوب
المنطقة العربية واإلسالمية".

الى ذلك ،وصلت تعزيزات كبيرة للقوات
الموالية للحكومة اليمنية باتجاه مدينة
الحديدة الساحلية االستراتيجية على
البحر االحمر (غرب) ،التي يسيطر عليها
المتمردون الحوثيون.
وبعد تراجع حدة المعارك ،أمس األول،
بدأت القوى الثالث التي تؤلف "المقاومة
اليمنية" بــإرســال تـعــزيــزات مــن الــرجــال
وال ـم ـعــدات ال ــى خــط الـمــواجـهــة الرئيس
ال ـ ــذي يـبـعــد أرب ـع ـي ــن ك ـي ـلــوم ـتــرا جـنــوب
الحديدة.
وك ــان ــت األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ق ــد سـحـبــت
في وقــت مبكر أمــس األول كل موظفيها
الدوليين من الحديدة ،بعد تلقيها مهلة
لثالثة أيام من اإلمارات.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـعــزيــزات بـيـنـمــا قــالــت
صحف إماراتية إن العد التنازلي القتحام
ال ـح ــدي ــدة بـ ــدأ ،م ـش ـيــرة ال ــى أن الـهـجــوم
أصبح "وشيكا".
وبحسب األمم المتحدة ،فإن المبعوث
الـخــاص لليمن ،مــارتــن غريفيث ،يجري
"م ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ـك ـث ـف ــة" مـ ــع ال ـم ـت ـم ــردي ــن
والـسـعــوديــة واإلمـ ــارات مــن أجــل "تجنب
معركة شرسة ودامية في الحديدة".
وعقد مجلس األمن الدولي أمس األول
اجـتـمــاعــا مغلقا اسـتـمــع فـيــه ال ــى تقرير
غريفيث الــذي يسعى إلــى تطبيق خطة
عمرها عــام لتسليم ميناء الحديدة الى
طرف محايد.
وأم ــس األول هــاجــم وزي ــر الـخــارجـيــة
اليمني خــا لــد اليماني دوال فــي مجلس

بن زايد يلتقي الرئيس اليمني في الرياض أمس األول
األمن الدولي ،لم ّ
يسمها ،بمحاولة وقف
التقدم نحو الـحــديــدة .وأش ــارت مصادر
ال ـ ــى أن بــري ـطــان ـيــا تـ ـح ــاول دع ـ ــم مـهـمــة
غريفيث وهــو ومــن مواطنيها من خالل
وقف الهجوم.
الى ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس األول،
إن "ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـتــابــع عــن كثب
الـتـطــورات فــي الـ ُـحــديــدة" ،واض ــاف" :لقد
تحدثت مــع ق ــادة إمــاراتـيـيــن وأوضـحــت

رغبتنا فــي مــواجـهــة مـخــاوفـهــم األمنية
أث ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى الـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ـح ــر
للمساعدة اإلنسانية والسلع التجارية
الضرورية".
وتابع" :نتوقع من كل األطراف احترام
ال ـت ــزام ــات ـه ــم ب ــال ـع ـم ــل م ــع م ـك ـتــب األم ــم
المتحدة التابع للمبعوث الخاص لألمين
العام إلى اليمن لحل تلك القضية".

«الوكالة الذرية»:
مستعدون لنزع النووي
أع ــرب ــت ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،أم ـ ــس ،عــن
استعدادها للمساعدة في التحقق من تطبيق أي اتفاقات
مستقبلية بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن
برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية في موازاة ترحيبها
بنتائج قمة سنغافورة.
ور حــب مدير الوكالة يوكيا أمانو بوثيقة سنغافورة
الصادرة عن قمة الرئيس األميركي دونالد ترامب وزعيم
كــور يــا ا لـشـمــا لـيــة كـيــم جــو نــغ اون وا لـتــي تضمنت ا لـتــزام
كوريا الشمالية النزع الكامل ألسلحتها النووية.
وأكد أن الوكالة "مستعدة لتنفيذ أي أنشطة تحقق في
جمهورية كــور يــا الشعبية الديمقراطية قــد يطلب منها
القيام بها من قبل الدول المعنية".

أعلن رئيس وزراء ماليزيا
مهاتير محمد ،ان بالده
ستعيد فتح سفارتها في
بيونغ يانغ ،فيما يشير إلى
نهاية خالف دبلوماسي
بسبب اغتيال أخ غير شقيق
لزعيم كوريا الشمالية في
كواالملبور العام املاضي.
وقال مهاتير أثناء زيارته
لليابان «نعم ،سنعيد فتح
السفارة».
إلى ذلك ،اتفق مهاتير
محمد ونظيره الياباني
شينزو آبي على العمل
معًا ملواجهة البرامج
النووية والصاروخية
لكوريا الشمالية .وقال آبي
في مؤتمر صحافي عقب
لقائهما في طوكيو« :سأعمل
بصورة مقربة مع مهاتير
إلرسال رسالة قوية لكوريا
الشمالية».
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«قوات إيران» تشارك في معركة درعا وموسكو تستعجل حسمها
طهران تعلن فشل «صفقة الجنوب» وترجع ذلك إلى اشتراط واشنطن انسحابها الكامل من سورية
طهران  -فرزاد قاسمي

زعمت إيران أن المفاوضات
بين روسيا والواليات المتحدة
وإسرائيل على خروج جميع
القوات األجنبية من جنوب
سورية فشلت ،واتفق
مسؤولون إيرانيون وروس
وسوريون وعراقيون ،خالل
اجتماع رباعي في بغداد
األسبوع الماضي ،على بدء عملية
واسعة في المنطقة تقودها
القوات اإليرانية.

كشف مصدر عالي المستوى
في «فيلق القدس» ،التابع للحرس
الثوري اإليراني لـ «الجريدة» ،أن
القوات الموالية إليران ستشارك
ف ــي «ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر ال ـس ــوي ــداء
ً
والـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة ودرع ـ ـ ـ ـ ـ ــا» ،مـ ــؤكـ ــدا
فـشــل ال ـم ـفــاوضــات بـيــن روسـيــا
والــواليــات المتحدة على خروج
جميع القوات األجنبية من جنوب
سورية.
وأوضـ ــح الـمـصــدر أن ال ــروس
كانوا مصرين على عدم مشاركة
ال ـق ــوات الـمــوالـيــة إليـ ــران فــي أي
عملية في الجنوب السوري وأن
تقوم قوات الرئيس بشار األسد
ب ــال ــدخ ــول ال ـ ــى ه ـ ــذه ال ـم ـنــاطــق
بتوافق سياسي بــدال من القيام
بـعـمـلـيــة عـسـكــريــة واس ـع ــة على
ً
فصائل الـمـعــارضــة ،مـشـيــرا إلى
أن ـهــم ضـغـطــوا عـلــى اإليــرانـيـيــن
لـسـحــب ع ـنــاصــرهــم والـعـنــاصــر
الموالية لهم لمسافة تبعد نحو
 40كلم من الحدود اإلسرائيلية
لتفادي التصادم مع تل أبيب.
وذكـ ـ ــر ال ـم ـص ــدر أن ـ ــه بــالـفـعــل
وافـ ـ ـق ـ ــت إيـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى ال ـم ـق ـت ــرح
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــل وق ـ ـ ـ ــف
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــم
العسكرية ضد الـقــوات الموالية
لـ ـه ــا ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،حـ ـت ــى إن ـه ــا
سـحـبــت ب ـع ــض ع ـنــاصــرهــا من
الشمال السوري كي ال تكون على
خطوط تماس مع القوات الموالية
ً
للواليات المتحدة أيضا.

طريق مسدود

«حميميم» تتهم
التحالف والجيش
الحر باإلعداد لهجوم
كيماوي في دير الزور

ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر ،فـ ـ ـ ــإن
الـمـفــاوضــات على إخ ــاء جنوب
س ــوري ــة م ــن ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـيــة
وصـلــت لطريق مـســدود بعد أن
اشـ ـت ــرط ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وإس ــرائ ـي ــل عـلــى روس ـي ــا خ ــروج
إي ــران مــن كــل األراض ــي السورية
قبل خروج األميركيين من منطقة
ً
وق ــاع ــدة الـتـنــف ف ـقــط ،مـبـيـنــا أن
اإلي ــران ـي ـي ــن وافـ ـق ــوا ع ـلــى إب ـعــاد
ق ــوات ـه ــم م ــن ال ـج ـن ــوب ال ـس ــوري
ش ــرط تسليم كــل ه ــذه المناطق
إل ـ ــى ق ـ ـ ــوات األس ـ ـ ــد ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
ً
وتفكيك القاعدة األميركية كليا،
ووقف جميع العمليات العسكرية
اإلسرائيلية ضدهم.

سلة أخبار
 FBIيقبض على 74
في «حملة إلكترونية دولية»

أعلن مكتب التحقيقات
االتحادي األميركي "إف بي
آي" ،أمس األول ،القبض
على  74شخصا في إطار
عملية دولية إلنفاذ القانون،
تستهدف عرقلة مخططات
لرصد التحويالت املصرفية،
واالستيالء عليها عبر
االحتيال اإللكتروني.
وأفاد املكتب بأن "العملية
واير واير" استغرقت  6أشهر
بمشاركة عدة أجهزة إلنفاذ
القانون ،بينها وزارتا األمن
الداخلي والخزانة وخدمة
التفتيش البريدي األميركية،
مضيفا أن  42من 74
محتجزا ألقي القبض عليهم
في الواليات املتحدة.

أفغانستان :مقتل  19عسكريًا
في هجومين أحدهما انتحاري

الرسام السوري عزيز األسمر يضع اللمسات األخيرة على جدارية معادية لروسيا واستضافتها كأس العالم على أنقاض مبنى مدمر في بلدة بنش بمحافظة
إدلب يوم السبت (أ ف ب)
ً
وأكد المصدر أن الروس أيضا
دعموا الموقف اإليراني القاضي
بخروج جميع القوات األميركية
والـ ـم ــوالـ ـي ــة لـ ـه ــا مـ ــن ال ـج ـن ــوب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وقـ ـ ــدمـ ـ ــوا ضـ ـم ــان ــات
لألميركيين بأن القوات الموالية
إلي ــران لــن تــدخــل هــذه المناطق
ولكنهم لــم يقبلوا و لــم يقدموا
أي ض ـمــان ب ــإخ ــراج قــوات ـهــم أو
حلفائهم مــن الجنوب السوري
من جهتهم.

اجتماع رباعي
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر ،وع ـل ـيــه فــإن
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ــا رب ــاعـ ـي ــا ب ـي ــن إي ـ ــران
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وسـ ــوريـ ــة
ت ــم ع ـق ــده ف ــي بـ ـغ ــداد األس ـب ــوع

الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـس ـف ـي ــر
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد إي ـ ـ ــرج
م ـس ـج ــدي ،ال ـم ـس ـت ـشــار األع ـل ــى
ال ـســابــق ل ـقــائــد «ف ـي ـلــق ال ـقــدس»
ال ـج ـن ــرال ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،تم
خالله االتفاق على قيام القوات
الـ ـس ــوري ــة ب ـم ـهــاج ـمــة الـمـنـطـقــة
الجنوبية ،على أن تقوم القوات
اإليــران ـيــة فــي ســوريــة بدعمها،
وت ـق ــوم الـمـيـلـيـشـيــات الـعــراقـيــة
الـمــوالـيــة إلي ــران بـهـجــوم واســع
ض ــد تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي غــرب
العراق لفرض األمر الواقع على
االرض قبل القمة المرتقبة بين
الــرئ ـي ـس ـيــن األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب والـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا خ ـ ــال
الشهرين المقبلين.

وأض ــاف الـمـصــدر أن الــروس
أبلغوا االيرانيين أنهم يحضرون
ل ـه ــذه ال ـق ـمــة وي ـج ــب أن تنتهي
عملية الجنوب السوري قبلها،
ل ـكــي ي ـس ـت ـخــدمــوا هـ ــذه ال ــورق ــة
لـ ـلـ ـضـ ـغ ــط ع ـ ـلـ ــى األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
ليخرجوا مــن ســوريــة ويعدلوا
موقفهم من االتفاق النووي.

السورية على الحدود العراقية
كاملة.
وفي خطوة تمهيدية ،تمكنت
ق ــوات الـنـظــام وحـلـفــاؤهــا أمــس
األول من طرد «داعش» من مدينة
البوكمال في دير الــزور ،بعدما
تمكن مــن السيطرة على أجــزاء
مـنـهــا ف ــي ال ـش ـمــال وال ـغ ــرب إثــر
هجوم فجر الجمعة بدأ بتنفيذ
 10هجمات انتحارية.

وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ،ف ـ ــإن
الميليشيات العراقية ستهاجم
ال ـف ـلــول الـمـتـبـقـيــة م ــن «داعـ ــش»
فــي ش ــرق ســوريــة ،وت ــم االتـفــاق
عـلــى الـسـمــاح لـلـقــوات العراقية
بـمـهــاجـمــة وق ـصــف مـجـمــوعــات
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ف ـ ــي عـ ـم ــق األراضـ ـ ـ ــي

هجوم كيماوي

فلول «داعش»

في هذه األثناء ،اتهمت القيادة
العسكرية الروسية في حميميم
الجيش الـحــر بــاإلعــداد لهجوم
بـ ـم ــواد ك ـي ـمــاويــة ف ــي مـحــافـظــة
دي ــر الـ ــزور ،مــؤكــدة فــي بـيــان أن

عناصره «أدخلوا أنابيب تحتوي
عـلــى غ ــاز الـكـلــور بـمـســاعــدة من
الـقــوات الخاصة األميركية إلى
بـلــدة حقل الـجـفــرة فــي مقاطعة
دير الــزور ،وذلك لتمثيل هجوم
كيماوي وتصويره واستخدامه
لـتـبــريــر قـصــف ج ــوي للتحالف
ال ــدول ــي ع ـلــى أه ـ ــداف حـكــومـيــة
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـبـ ـ ــريـ ـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
المسلحين».
وس ـ ـخـ ــر قـ ــائـ ــد عـ ـسـ ـك ــري فــي
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري الـ ـ ـح ـ ــر مــن
تـ ـص ــري ــح ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ــروسـ ـي ــة،
ً
مؤكدا أن حقل الجفرة النفطي،
هو تحت سيطرة قــوات سورية
الديمقراطية (قـســد) وال وجــود
للجيش الـســوري الحر فــي تلك
المنطقة.

قتل انتحاري في الساعات
األولى من صباح أمس،
على منت مركبة ،ما ال يقل
عن خمسة من أفراد األمن
وجرح العشرات ،في هجوم
في إقليم غازني شرق
أفغانستان.
كما قتل مسلحو حركة
طالبان ما اليقل عن 14
من أفراد األمن في هجوم
ليلي بمنطقة سياد في
إقليم سار أي بول شمال
أفغانستان.

كونتي يلتقي ميركل
وماكرون يستقبله الجمعة

لبنان« :حزب الله» ال يؤيد تصريحات سليماني وال يرفضها
جعجع :متمسكون بحصتنا الوزارية ...والعالقة مع التيار متوترة
●

الحريري مستقبال قائد الجيش جوزيف عون أمس (داالتي ونهرا)

بيروت  -ةديرجلا

•

أعاد قائد فيلق «القدس» في الحرس الثوري اإليراني اللواء
قاسم سليماني فتح سجل االنتخابات النيابية في لبنان
ً
ونتائجها ،متهما السعودية «بإنفاق  200مليون دوالر فيها»،
ً
ً
معتبرا أن «حزب الله فاز للمرة األولى بـ 74صوتا في البرلمان
ً
من أصل  128مقعدا.
ردات الفعل ،التي توالت من السياسيين المناهضين للحزب،
لم تكن مفاجئة ألنها معهودة في مواقف كهذه ،لكن المفاجئ
جاء من «أهل البيت» .إذ أدلى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعــد ،مساء أمــس األول ،بحديث لــم يؤيد فيه
ً
تصريحات سليماني ولم يرفضها قائال إن «وضع المجلس
ّ
النيابي بتكتالته وموازين القوى فيه قد تغير بعد االنتخابات
بنحو واضح وجلي ،ولم يعد هناك فريق يستطيع أن يمتلك
األكثرية الدائمة لمقاربة القوانين واالقتراحات والمشاريع».
وق ــال رع ــد« :األك ـثــريــة أصـبـحــت مـتـجــولــة بـحـســب أهـ ّـمـيــة
ّ
القوانين واالق ـتــراحــات ،وه ــذا مــا يتيح لنا فرصة أن نعطل

نجل خامنئي من بغداد :لن نسمح للعلمانيين بالحكم
رافقه سليماني ...ويحمل رسالة خاصة إلى المرجع السيستاني
●

طهران  -ةديرجلا

•

كـشـفــت م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة إي ــران ـي ــة في
ب ـغ ــداد ع ــن تـكـلـيــف ال ـمــرشــد اإلي ــران ــي األعـلــى
عـلــي خــامـنـئــي نـجـلــه األك ـب ــر مـجـتـبــى بــزيــارة
العراق ،ومحاولة توحيد الصف الشيعي ،بعد
االنتخابات األخيرة المثيرة للجدل.
وف ــوج ــئ ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـح ــاض ــري ــن فــي
إفـطــار أقــامــه السفير اإليــرانــي بــالـعــراق إيــرج
مسجدي ،مساء أمس األول ،في منزله بالمنطقة
الخضراء ،وسط بغداد ،بحضور خامنئي االبن،
إلى جانب قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
وأك ــدت الـمـصــادر ،لــ"الـجــريــدة" ،أن مجتبى
خــامـنـئــي ش ــدد ف ــي كـلـمــة ع ـلــى أن "إيـ ـ ــران لن
تسمح للشيوعيين والعلمانيين والبعثيين
بالسيطرة على الحكم في العراق" ،في إشارة
إل ــى ائ ـتــاف "س ــائ ــرون" ،بــزعــامــة رج ــل الــديــن
مقتدى الـصــدر ،الــذي يضم الحزب الشيوعي
والتيار المدني والتيار الصدري .وشددت على مجتبى خامنئي وقاسم سليماني في صورة أرشيفية
أن طهران ستقف أمام أي مشروع يغير موقع
ً
ً
العراق ،ويعيده إلى الحلف المعادي لها مهما
الحكومة حيدر العبادي كان مدعوا أيضا للحفل،
كان الثمن ،موضحة أن مجتبى خامنئي
سيزور لكنه اعـتــذر .ووفــق المصادر ،فــإن طهران تحاول
ً
الـمــرجــع الــديـنــي األعـلــى علي السيستاني أيضا اآلن تشكيل "الكتلة األكبر" في البرلمان ،المخولة
فــي الـنـجــف ،لتسليمه رســالــة خــاصــة مــن وال ــده .تسمية رئيس جديد للحكومة ،من "دولة القانون"
وأف ـ ــادت ب ــأن اإلف ـط ــار ض ــم رئ ـيــس ائ ـت ــاف "دول ــة و"الفتح" واألكراد ،وإقناع العبادي بضم كتلته إلى
القانون" نــوري المالكي،
ورئيس ائتالف "الفتح" هــذا التكتل لتشكيل الحكومة الـجــديــدة وتفادي
ً
ً
هادي العامري ،وعددا كبيرا من قادة الميليشيات الفراغ ،الذي يمكن أن يحصل لو استمرت الخالفات
الشيعية ،وشخصيات كردية ،مشيرة إلى أن رئيس الحالية على االنتخابات.

ً
ّ
تضر بمصلحة الـبــاد ،ونــدفــع في
كثيرا مــن القوانين التي
اتـجــاه إق ــرار كثير مــن القوانين التي تحفظ مصالح العباد
ً
والمواطنين» ،مضيفا« :نحن نشهد بعض اإلشـكــاالت التي
تحصل بين المسؤولين والقوى السياسية ،لذا نقول للجميع،
إن اعتماد القانون وتنفيذه هو الذي يحل كل اإلشكاالت التي
تقعون فيها».
كما جــاء ال ــرد األس ــرع على سليماني مــن رئـيــس حكومة
تصريف األعمال سعد الحريري من قصر بعبدا .وقــال« :إذا
ّ
كــان المقصود أن كتلة الـ ّتـيــار الــوطـنــي الـحــر هــي مــن ضمن
ّ
هذه الحسابات ،فأعتقد أننا تخطينا هذا الموضوع ،كما أنه
إذا خسر البعض في العراق ،ال يمكنه أن يظهر وكأنه يحقق
انتصارات في أماكن أخرى».
في سياق منفصل ،رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع تصوير البعض لعالقات الصداقة بين حزبه
والسعودية بكونها المدخل الواسع للسياسات السعودية
ً
بالساحة اللبنانية ،خصوصا فــي ظــل التوقعات بحصول
ً
حزبه على كتلة وزارية وازنة في الحكومة الجديدة» ،مشددا

على «ضرورة عودة الالجئين السوريين لبالدهم لكون لبنان ال
يمكنه المضي في ّ
تحمل أعباء هذا اللجوء» .وقال جعجع ،في
تصريح إلى «وكالة األنباء األلمانية»(د.ب.أ) أمس« ،نمثل أنفسنا
في الحكومة اللبنانية ونحرص على مصالح لبنان ،وحصتنا
في الحكومة ستكون للقوات اللبنانية وليست للسعودية وال
أي دولة أخرى .نحن بالفعل أصدقاء للمملكة ،لكن هذا شأن
ً
وعملنا في الداخل اللبناني شأن آخر تماما».
ولم ينكر جعجع «وجود درجة عالية من التوتر في عالقته
بالقوى السياسية وفي مقدمتها التيار الوطني الحر» ،مرجعا
إياها «ألجواء تشكيل الحكومة ورغبة البعض في تقليص ما
حققه القوات من مكاسب في االنتخابات األخيرة» .وأضاف:
«ف ــي الـمــاضــي ،ك ــان لـنــا ثمانية ن ــواب فـقــط وكــانــت حصتنا
ً
أربع وزارات ،اآلن لدينا  15نائبا ،بالتالي نقول ،إن حصتنا
الوزارية يجب أن تتناسب مع حجم تمثلينا النيابي ومكانتنا
ً
في الشارع» ،الفتا الى أن «الجدل كله يدور حول هذه النقطة،
والبعض يرفض اإلقرار بحقنا رغم منطقيته ،ونحن متمسكون
بمطالبنا ولن نتنازل عنها».

مصر :مدبولي يستكمل حكومته ...وزيادة
أسعار الكهرباء تدخل حيز التنفيذ

الصحافيون يضغطون لوقف القانون الجديد بعد «انتصار سينمائي»
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

رجـحــت مـصــادر حكومية مصرية ،إعــان
تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة
مصطفى مدبولي ،خالل ساعات ،حيث انتهى
من غالبية الترشيحات واللقاءات التي بدأت
منذ يوم الخميس الماضى ،وبات أداء اليمين
الدستورية ال ينتظر ســوى تقارير األجهزة
الرقابية عن الوزراء الجدد.
بــدورهــا ،أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة ال ـ ــزي ـ ــادات الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي أس ـع ــار
ً
الـشــرائــح ،والـتــي ستطبق ب ــدءا مــن األول من
يوليو المقبل ،وأشارت تقارير سابقة إلى أن
أسعار الكهرباء قد ترتفع بحد أقصى  55في
الـمـئــة ،وأن الـ ــوزارة ت ــدرس وضــع تعريفتين
مختلفتين الستهالك الكهرباء خــال اليوم
بالنسبة إلى شريحة االستهالك األعلى .ومن
المقرر تطبيق الــزيــادات على جميع شرائح
االسـ ـتـ ـه ــاك ،ف ــي ح ـيــن أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـك ـهــربــاء
محمد شاكر أن الحكومة وضعت محدودي
الدخل على رأس خطتها أثناء تعديل أسعار
الكهرباء ،مضيفا في تصريحات صحافية،
أن «الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة بالنسبة

إلى المواطن» .في غضون ذلك ،بدأ الصحافيون
الـمـصــريــون حـمـلــة واس ـعــة إلس ـقــاط الـقــانــون
ال ـج ــدي ــد لـتـنـظـيــم ع ـمــل ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ــام
بتشجيع من انتصار السينمائيين في معركة
مـشــابـهــة لــم تـسـتـغــرق س ــوى ســاعــات قليلة،
وانتهت بتراجع السلطة عن منع عرض فيلم
«كارما» للمخرج خالد يوسف.
وي ـ ـخـ ــوض ال ـص ـح ــاف ـي ــون م ـع ــرك ــة لــوقــف
القانون الجديد الــذي أقــره مبدئيا البرلمان،
ويبدأ في مناقشة مــواده تفصيليا بعد عيد
الفطر ،وأصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة
الصحافيين بيانا لتوضيح خطورة القانون،
وطالبوا الصحافيين بالتوقيع على البيان
واالجتماع التخاذ خطوات تصعيدية.
ووصـ ـ ـ ــف الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـ ـ ـ «الـ ـ ـص ـ ــادم
والمشبوه» ،معتبرين أنه «يهدف إلى السيطرة
على الصحافة القومية والخاصة ،فضال عن
تربصه بالمؤسسات القومية والعاملين بها،
إضافة إلى تغوله على الحريات الصحافية،
والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير
منضبطة وغير محددة ،ووصلت إلى محاوالت
الـسـيـطــرة عـلــى الـصـفـحــات الـشـخـصـيــة على
مواقع التواصل االجتماعي ،فيسبوك وتويتر».

وع ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ع ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ال ـن ـص ــوص
ال ـم ــرف ــوض ــة ف ــي الـ ـق ــان ــون ،م ـن ـهــا الـ ـم ــادة ٣٩
التي تقلص تمثيل الصحافيين فى مجالس
إدارة المؤسسات إلــى أدنــى حــد ،مما يجعل
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة ت ـ ــدار
بعناصر من خارجها ،ورغم أن قانون نقابة
الصحافيين يقصر عملية تأديب الصحافيين
على النقابة فقط ،فــإن القانون الجديد منح
المجلس األعلى لإلعالم حق توقيع عقوبات
ع ـلــى ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،ح ـســب ن ــص الـ ـم ــادة ٣٠
من القانون ،فضال عن أن الـمــادة  ١٩منحته
الحق فــى مراقبة وحجب ووقــف الحسابات
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي
التي يزيد عدد متابعيها على  5آالف شخص،
إضافة إلى وجود مادتين بالقانون تصادران
الـحــريــات الصحافية بكلمات فضفاضة من
نــوعـيــة ب ــث ال ـكــراه ـيــة وال ـت ـحــريــض وتـهــديــد
الديمقراطية والمواد اإلباحية من كلمات غير
منضبطة وغير مفهومة.
وأعادت المادة  ٢٩الحبس االحتياطي في
قضايا النشر ،بعد أن تم إلغاؤه من القانون
في السابق.

أعلن رئيس الوزراء
اإليطالي الجديد جوزيبي
كونتي اعتزامه عقد لقاء
مع املستشارة األملانية
انجيال ميركل في برلني
منتصف األسبوع املقبل.
وكتب كونتي على
"فيسبوك" ،أمس ،أنه من
املنتظر عقد اللقاء االثنني
املقبل ،حيث سيبحث
معها قضايا من بينها
أزمة الالجئني .يذكر أن
كونتي سيسافر الجمعة
إلى باريس ملقابلة الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إيفانكا وكوشنر حققا
 82مليون دوالر العام الماضي

كسبت ابنة الرئيس األميركي
دونالد ترامب وصهره
جاريد كوشنر  82مليون
دوالر على األقل من املداخيل
الخارجية أثناء عملهما
كمستشارين للبيت األبيض
العام املاضي ،بفضل اتفاقات
استثمارية من شركات كانا
يديرانها في املاضي ،حسبما
ذكرت تقارير صحافية
أمس األول .وحققت إيفانكا
ترامب مداخيل بقيمة 3.9
ماليني دوالر من حصتها في
فندق "ترامب انترناشونال
هوتيل" في واشنطن ،وأكثر
من مليوني دوالر كمكافأة
نهاية خدمة من منظمة
ترامب ،حسبما ذكرت
صحيفة "واشنطن بوست"،
نقال عن استمارات للكشف
عن الوضع املالي .وحقق
زوجها جاريد كوشنير أكثر
من  5ماليني دوالر كدخل من
مجمع شقق "كويل ريدج" في
نيوجيرسي ،التابع ملجموعة
شركات كوشنير .وقالت
الصحيفة إن كوشنير حقق
دخال من عشرات الشركات
املرتبطة بشركة عائلته
العقارية .وفي املجمل ،حصل
على  70مليون دوالر على
األقل.

ةديرجلا
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رياضة
الدوري الممتاز ينطلق  28أغسطس بمشاركة  10أندية

«أزرق السلة» يغادر اليوم إلى إسطنبول

«المسابقات» ترفع توصيتها إلى إدارة اتحاد كرة القدم عقب عيد الفطر
ُّ
اتفق داخل لجنة
المسابقات على إقامة
الدوري الممتاز من
 10أندية ،على أن
تنطلق البطولة يوم
 28أغسطس المقبل،
ويكون القرار األخير بيد
مجلس إدارة اتحاد كرة
القدم ،الذي سيحسم األمر في
اجتماعه القادم.

ب ـ ــات ف ــي ح ـك ــم الـ ـم ــؤك ــد إق ــام ــة دوري
الدرجة الممتازة من  10فرق في الموسم
الرياضي المقبل ،تنفيذا للمقترح الذي
قدمه مجلس إدارة نادي الفحيحيل
فــي وق ــت ســابــق ،وش ـهــد توقيع
أنــديــة الـكــويــت ،والصليبيخات،
والسالمية ،والتضامن ،وبرقان،
وال ـســاحــل ،وال ـن ـصــر ،والـشـبــاب
إلى جانب الفحيحيل.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل،
سـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــام

دوري ا لـ ـ ـ ــدر جـ ـ ـ ــة األو ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــن  5ف ـ ـ ــرق،
السيما فــي ظــل صعوبة مـشــاركــة اتحاد
الـمـصــارف ،ال ــذي وضــع عــدة شــروط أمــام
لجنة ا لـمـســا بـقــات يصعب تلبيتها على
غ ــرار ش ــروط أن ــدي ــة الــداخ ـل ـيــة ،وال ـحــرس
الوطني ،والــدفــاع ،التي اعـتــذرت عن عدم
المشاركة في دوري الدرجة األولى ،لرفض
الـشــروط المتمثلة فــي مشاركة الالعبين
الذين يعملون في الجهات الثالث معها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ح ـص ــول ال ــاع ـب ـي ــن عـلــى
م ـك ــاف ــأة االحـ ـت ــراف ال ـج ــزئ ــي ،إل ــى جــانــب
ت ـخ ـص ـيــص م ـي ــزان ـي ــة ل ـه ــا بــال ـت ـعــاقــد مــع
المحترفين.
وفــي سياق متصل ،تتجه النية داخــل
اللجنة إلى انطالق دوري الدرجة الممتازة
ي ــوم  28أغـسـطــس الـمـقـبــل ،خـصــوصــا أن
الـلـجـنــة رأت أن تــأج ـيــل ال ـب ـطــولــة بسبب
"الفيفا داي" أمــر غير منطقي ،إذ تنطلق
ال ـجــولــة األولـ ــى فــي ال ـمــوعــد ال ـم ـحــدد ،ثم
تـتــوقــف الـبـطــولــة فــي األول مــن سبتمبر
حتى يوم  15منه.
إل ــى ذلـ ــك ،عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن لجنة
ال ـم ـســاب ـقــات وض ـع ــت ج ــدول ـي ــن ل ـل ــدوري
الممتاز :األول يتضمن مشاركة  10أندية
ويتكون من قسمين فقط ،والثاني يتضمن
مشاركة  8أنــديــة فقط ويتكون مــن ثالثة

ً
أقسام ،تحسبا ألي ظــروف طارئة تتمثل
في االستقرار على مشاركة  8فرق فقط.
وم ــن الـمـنـتـظــر أن تــرفــع "الـمـســابـقــات"
تــوصـيــة إل ــى مـجـلــس إدارة ات ـحــاد الـكــرة
الع ـت ـم ــاد ال ـ ـق ـ ــرارات ك ـم ــا ه ـ ــي ،أو إج ـ ــراء
ت ـعــديــات عـلـيـهــا ،خ ــال االج ـت ـمــاع ال ــذي
سيعقد عقب إ ج ــازة عيد الفطر المبارك
مباشرة ،على أن يكون أحد يومي الثالثاء
أو األربعاء المقبلين.
وس ـتــوجــه "ال ـم ـس ــاب ـق ــات" ال ــدع ــوة إلــى
األنـ ــديـ ــة إلج ـ ـ ــراء م ــراس ــم ق ــرع ــة ب ـط ــوالت
الموسم المقبل (كأس سمو األمير ،كأس
سمو ولي العهد ،الــدوري الممتاز ،دوري
الدرجة األولى) ،عقب صدور القرار الرسمي
ال ـ ــذي ي ـح ــدد عـ ــدد الـ ـف ــرق ال ـم ـش ــارك ــة في
ال ــدوري الممتاز ،ودوري الــدرجــة األولــى،
ً
علما بأن النية تتجه الستمرار بطولة كأس
االتحاد ،والتي ستقام خالل فترات التوقف
لمشاركة المنتخبين األول واألولمبي في
"الفيفا داي".

تدريب سابق لمنتخب الكويت لكرة السلة

•

جابر الشريفي

يغادر مساء اليوم وفد المنتخب الوطني االول
لكرة السلة الى اسطنبول ،للمشاركة في بطولة
تركيا الدولية الودية ،من  15إلى  22الجاري.
ويترأس الوفد ضاري البرجس رئيس االتحاد،
ويضم كال من خالد القالف مدربا ،وعبدالعزيز
ً
الـ ـق ــاف م ـس ــاع ــدا ل ـل ـم ــدرب ،وم ـح ـمــد ال ـح ـســاوي
اداريا ،و 14العبا هم عبدالعزيز الحميدي ،خالد
الهجرس ،سيد عبدالمحسن مرتضى ،عبدالرحمن
الـسـهــو ،صــالــح يــوســف ،محمد الـسـلـيــم ،يوسف

تدريبات «األخضر» تنطلق  15يوليو المقبل

فليطح يشيد بانسحاب الحداد
أمام الالعب اإلسرائيلي
لجنة الكرة دشنت أعمالها باالجتماع مع فريق  20سنة

فليطح يكرم الحداد

أشاد المدير العام للهيئة العامة للرياضة د .حمود فليطح
بالموقف الوطني الرائع لبطل العاب القوى الكويتية ،صالح
الحداد ،الذي انسحب من منافسات الوثب الطويل ببطولة كأس
فلندرز البلجيكي أللعاب القوى بسبب وجود العب من الكيان
الصهيوني االسرائيلي في المنافسات.
وثمن فليطح ما قام به بطل الكويت ،مشيرا إلى أن الحداد
رغــم أنــه كــان المصنف األول فــي السباق ،فإنه آثــر االنسحاب
واالنتصار لثوابت دولة الكويت واألمة وكسب احترام وتقدير
الجميع ،وهــو األم ــر ال ــذي يـفــوق فــي مـغــزاه وقيمته الـفــوز في
المنافسات الرياضية.
من جانبه ،قدم الحداد الشكر للدكتور فليطح على هذه اللفتة
الطيبة بتكريمه ،وقــال إن قــرار االنسحاب واجــب وطني ،وأي
رياضي كويتي كان سيقوم بما قمت به.

بــدأ جـهــاز كــرة الـقــدم بــالـنــادي العربي
تحضيراته ال نـطــاق منافسات الموسم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ووض ـ ـ ـ ــع تـ ـص ــورات ــه
حــول خطة العمل اإلداري ــة والفنية التي
سيعتمدها ابتداء من الصيف الحالي.
ودشن الجهاز عمله مساء أمس األول،
من خالل اجتماع عقدة مع الطاقمين الفني
واإلداري لفريق  20سنة بمقر النادي ،على
أن يتبعه باجتماع آخر مع ممثلي الفريق
األول خالل األيام القليلة المقبلة.
وترأس االجتماع رئيس النادي ورئيس
جهاز الكرة ،جمال الكاظمي ،ونائبه خالد
عبدالنبي بحضور مدرب فريق تحت 20
س ـنــة ،الــوطـنــي أن ــور يـعـقــوب ،ومـســاعــده
الوطني ياسر زكريا ،ومدير الفريق علي
زكريا ،واإلداري محسن زكريا ،وبحضور
مــديــر الـفــريــق األول عبدالعزيز المطوع،
والمنسق اإلعــامــي الــزمـيــل عبدالرحمن
فوزان.
ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان خ ـ ـط ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
واالستراتيجية التي سيعمل فيها أخضر
 20س ـنــة ،وال ـت ــي س ـي ـكــون خــال ـهــا تحت
المنظومة اإلداريــة والفنية للفريق األول،
وات ـف ــق ال ـطــرفــان عـلــى ان ـط ــاق تــدريـبــات
ال ـف ــري ــق  15يــول ـيــو اسـ ـتـ ـع ــدادا الن ـطــاق
منافسات الـمــوســم ال ـكــروي المقبل ،وقد
يسبق ذلــك تـمــاريــن إع ــداد بــدنــي بحسب
ظروف تفرغ الالعبين.

تدريب أخضر  20سنة إليه ،مؤكدا أنه لم
َ
يـتــوان عن قبول المهمة في ظل التعامل
ال ــراق ــي والـشـفــافـيــة فــي ال ـم ـفــاوضــات من
ممثلي األخضر ،مما حدا به إلى تفضيل
العربي على عرضيين مــن أنــديــة محلية
أخرى.
وق ــال يـعـقــوب :سنجتهد كـجـهــاز فني
لتقديم األفـضــل دائـمــا وفــق مــا يتناسب
مـ ــع ح ـج ــم ال ـق ـل ـع ــة الـ ـخـ ـض ــراء وق ــاع ــدت ــه
ال ـج ـمــاه ـيــريــة ال ـك ـب ـي ــرة ،وس ـن ـع ـمــل عـلــى
تحقيق أفضل النتائج وتهيئة عدد كبير
م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ل ـل ـص ـعــود ل ـل ـفــريــق األول
بالنادي.

مفاوضات سهلة

تالفي الصعوبات

من جانبهّ ،
ثمن المدرب الوطني أنور
يعقوب ثقة النادي العربي وإسناد مهمة

جمال الكاظمي

يـمـلــك خ ـب ــرة مـيــدانـيــة
وإمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات فـ ـنـ ـي ــة
مـمـيــزة ،م ـشــددا على
أن ق ـب ــول ــه بـمـنـصــب
ال ـمــدرب المساعد
جـ ـ ــاء مـ ــن دافـ ــع
ح ـب ــه ل ـل ـنــادي
وخدمة للكيان
العرباوي.
وشدد زكريا على
أن مـ ـب ــدأ الـ ـتـ ـع ــاون
و ر و ح ا ل ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق
الــواحــد هو المبدأ
ا ل ــذي يسيطر على
عمل الـفــريــق ،الفتا
الى أنهم سيعملون
على تالفي المصاعب
الـ ـ ـت ـ ــي واج ـ ـ ـهـ ـ ــت ال ـ ـفـ ــريـ ــق فــي
الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي وال ـت ـغ ـلــب
عـلـيـهــا ،خ ـصــوصــا م ــع اكـتـمــال
الـقــائـمــة بـصـعــود ع ــدد كبير من
العبي فريق تحت  17سنة.

ب ـ ــدوره ،رح ــب مـســاعــد ال ـم ــدرب يــاســر
زكــريــا بـقــدوم الـمــدرب أنــور يعقوب الــذي

أعمل على إعداد
الالعبين للفريق
األول
أنور يعقوب

الـفـيـلـكــاوي ،مـســاعــد العتيبي ،أحـمــد البلوشي،
عبدالله توفيق ،محمد جاسم ،عبدالعزيز ضاري،
تركي حمود ،يوسف عقاب.
ووقـ ــع "أزرق ال ـس ـلــة" ف ــي الـمـجـمــوعــة االولـ ــى،
إل ــى جــانــب منتخبات ان ـغــوال وال ـع ــراق واالردن،
بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ايران،
الكاميرون ،اوغندا ،البحرين ،وتعتبر هذه البطولة
المشاركة الخارجية االولى للمنتخب منذ اكثر من
عامين بسبب االيقاف الخارجي ،ويشارك االزرق
باعتبار البطولة ودية وال تخضع الجندة االتحاد
الدولي للعبة (الفيبا).

العتيبي يعود للساحل ...وكاظمة
يزاحم العربي على شبيب
•

أحمد حامد

يضع نــادي الساحل اللمسات
النهائية لإلعالن رسميا عن تولي
ال ـم ــدرب عـبــدالــرحـمــن العتيبي
مهمة الفريق األول لكرة القدم،
خلفا للمدرب التونسي مهدي
بن حرب ،الذي سيتولى مهمة
الـ ـم ــدرب ال ـم ـســاعــد ،م ــع عــاد
سعدون.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي إن ــه اتـفــق
مــع إدارة الساحل على تولي
المهمة ،إال انه في انتظار وضع
الخطوط العريضة فيما يخص
ترتيبات الموسم الجديد ،مضيفا
ان عودته للساحل جاءت بعد أن
لمس رغبة من إدارة الـنــادي ،الى
جــانــب رغـبـتــه فــي خــدمــة الـفــريــق،
واستكمال المشوار الذي بدأه من
قـبــل ،عـنــدمــا تــولــى مهمة الفريق
على مدار موسم ونصف.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى ان ج ـ ـهـ ــاز الـ ـك ــرة
سيكون برئاسة جمال العتيبي،
وس ـت ـت ــم م ـنــاق ـشــة ك ــل م ــا يـخــص
حـ ــاجـ ــات الـ ـف ــري ــق خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة ،كاشفا ان تدعيم صفوف
الساحل بمحترفين على مستوى
الـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــوح س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ــن ض ـم ــن
أولويات الجهاز الفني ،ولفت الى
أن الساحل غني بالمواهب الشابة.
وك ــان الـســاحــل ،ال ــذي جمع 16
نقطة فقط فــي الـمــوســم الماضي
بدوري الدرجة األولى في المركز

إسدال الستار عن «الروضان» اليوم
تصل النسخة الـ  39من دورة
المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة قدم
الصاالت ،اليوم ،إلى نهايتها،
بإقامة مباراتي النهائي
لمنافسات الكبار والبراعم على
صالة اتحاد كرة اليد في الدعية.

يـســدل الـيــوم الـسـتــار على النسخة
ال ـ ـ ـ  39م ــن دورة الـ ـم ــرح ــوم ع ـبــدال ـلــه
م ـش ــاري ال ــروض ــان الــرمـضــانـيــة لـكــرة
قــدم ال ـصــاالت ،وذل ــك بإقامة مباراتي
النهائي لمنافسات الـكـبــار والـبــراعــم
على صالة اتحاد كرة اليد في الدعية.
ووصلت فــرق كويت ستيل ،جست
كلين ،بنك بوبيان ،والخليج للكابالت
إلى مرحلة نصف النهائي التي أقيمت
ف ــي وق ــت الح ــق أم ــس ،لـتـفـتــح ال ــدورة
أبوابها أمام بطل جديد.
وجاء تأهل "بوبيان" لنصف النهائي
ّ
عن ج ــدارة ،بعدما تمكن من اإلطاحة
بأحد أقــوى فــرق ال ــدورة هــولـيــداي إن

•

كيكي :سعيد بتفاعل الجمهور
أكد األرجنتيني كيكي المحترف بصفوف بيسارا اإليطالي أنه قدم
للمشاركة مــع بنك بــوبـيــان بحثا عــن تحقيق لقب دورة الــروضــان في
مشاركته الثانية بالبطولة.
وأضاف أن للدورة بريقا خاصا في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها
مبارياتها بمشاركة العبين محترفين على مستوى ع ــال ،ا لــى جانب
محليين مميزين مع بعض الفرق العربية.
ّ
وبين كيكي الفائز مه منتخب األرجنتين بكأس العالم في كولومبيا
 ،2016أن فريقه نجح في تحقيق خطوات مهمة في مشوار الدورة ،وهو
أمر يحسب لجميع عناصر الفريق.
وأشاد بالحضور الجماهيري الرائع ،الفتا الى أنه يستمتع بالتفاعل
مع الجمهور مع كل هدف ،حيث يوجد ارتباط قوي بينه وبين الجمهور
المحب والعاشق لفنون ومهارات اللعبة.

صراع ملتهب
يسدل براعم المرحوم الشيخ خالد
اليوسف و نــادي الكويت الستار عن
ال ـن ـس ـخــة ال ـثــام ـنــة ل ـ ــدورة ال ــروض ــان
ال ـ ـبـ ــراعـ ــم ،الـ ـت ــي تـ ـق ــام عـ ـل ــى ه ــام ــش
النسخة الـ  39من عمر الدورة ،عندما
يتواجهان في النهائي اليوم.
اإلثـ ـ ــارة وال ـن ــدي ــة م ــن ال ـم ـتــوقــع أن

ندية كبيرة في المراحل الحاسمة بـ«الروضان»
ت ـب ـق ـي ــا ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان األبـ ـ ـ ــرز ل ـم ــواج ـه ــة
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف ح ـ ـ ــام ـ ـ ــل ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــب أم ـ ـ ـ ــام
ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت أحـ ــد ابـ ـط ــال ال ـ ــدورة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن ،فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
الـفــريـقـيــن مـشــوارهـمــا الـحــافــل خــال
األدوار األو لـ ـ ــى ،خ ــا ص ــة م ــع ا م ـتــاك
الع ـب ــي ال ـفــري ـق ـيــن قـ ـ ــدرات ومـ ـه ــارات
عالية نجحوا من خاللها في إمتاع
جـ ـم ــاهـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة بـ ــالـ ـمـ ــواجـ ـهـ ــات
الماضية ،وصوال إلى حلم النهائي.
وي ـط ـمــح الع ـبــو ك ــا الـفــريـقـيــن في
تسجيل أسمائهم بــأ حــرف مــن ذهب
في سجل أبطال براعم الروضان الذي
ناله من قبل نادي الكويت وأكاديمية
ح ـ ـسـ ــن أب ـ ـ ــل وإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا واألب ـ ـ ـطـ ـ ــال
وأكاديمية سترايكرواليوسف.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـس ـت ــوى ال ـف ــري ـق ـي ــن فــي

قبل األخـيــر ،جــدد عقد المحترف
الـ ـمـ ـص ــري م ـح ـم ــد م ـن ـي ــر ،بـيـنـمــا
اسـتـغـنــى ع ــن بـقـيــة الـمـحـتــرفـيــن،
بمن فيهم التونسي زين العابدين
الفندي.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،دخ ــل كــاظـمــة
عـلــى خــط ال ـم ـفــاوضــات مــع إدارة
الـ ـس ــاح ــل ،ل ـض ــم م ـه ــاج ــم ال ـفــريــق
شبيب الخالدي ،وحسب مصادر
فــي ال ـنــادي لــ"الـجــريــدة" فــإن الــذي
كان قريبا من االنتقال الى العربي
ب ــات مقتنعا ب ــأن الـبــرتـقــالــي هو
األنسب له في الوقت الحالي.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي ت ـع ــرض
لعقوبة إداريــة في نهاية الموسم
المنقضي ،غاب على أثرها في آخر
مباريات الدوري.

الفرنسي كارتيرون
ً ً
مديرا فنيا لألهلي

«بوبيان» و«الخليج للكابالت» يكمالن عقد المربع الذهبي
بهدفين لهدف ضمن منافسات اليوم
الـ ـس ــادس وال ـع ـشــريــن ،بـفـضــل تــوهــج
نجمه األرجنتيني كي كي الذي سجل
هــدف ـيــن ،وجـ ــاء ال ـثــانــي ف ــي الـلـحـظــات
األخيرة عبر تسديدة صاروخية ،كما
تــألــق مــن ص ـفــوف بــوبـيــان الـبــرازيـلــي
ماكسي والعراقي رافد حميد.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،واج ــه "ه ــول ـي ــداي إن"
ص ـع ــوب ــات ك ـب ـيــرة ف ــي فـ ــرض إي ـقــاعــه
المميز على مجريات األم ــور ،في ظل
إحكام الرقابة على ثنائي الباراغواي
ســاالس وجيجي ،وإن كــان األخير قد
نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد
من جملة ثنائية رائعة مع ساالس.
ب ـ ـ ــدوره ،اجـ ـت ــاز ال ـخ ـل ـيــج لـلـكــابــات
عقبة اال ت ـحــاد الليبي العنيد بهدفي
البرازيلي فامبيتا ومشاري النكاس،
م ـقــابــل هـ ــدف ل ـع ـلــي م ـس ـب ــاح ،ل ـيــودع
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ــدورة ب ـ ـصـ ــورة م ـش ــرف ــة،
والـعــروض المميزة جعلته من الفرق
المفضلة لدى جمهور الدورة ،نظرا إلى
األداء الجماعي المميز للفريق.

شبيب الخالدي

المواجهات الماضية يصعب التكهن
بهويه الفائز ،إال أن األمر األكيد هو
أن ع ـشــاق ال ــروض ــان عـلــى مــوعــد مع
وج ـب ــة ج ــدي ــدة م ــن اإلثـ ـ ــارة وال ـنــديــة
والمتعة الكروية.
وتـ ـ ـض ـ ــم قـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوس ـ ــف ع ـل ــي
دش ـت ــي ،وج ــاس ــم ص ــال ــح ،وع ـبــدال ـلــه
م ـح ـم ــد ،وأحـ ـم ــد م ـح ـم ــد ،وع ـب ــدال ـل ــه
خالد ،ويوسف جمال ،وحمزة زياد،
والشيخ محمد يوسف ،وخالد وليد،
وبـ ــدر س ــال ــم ،ف ــي ح ـيــن ت ـضــم قــائـمــة
الكويت محمد الحلواجي ،وحسين
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن ،وي ـ ــوس ـ ــف ي ـع ـق ــوب،
وسـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ــايـ ـ ــف ،ويـ ـ ــوسـ ـ ــف س ـ ـعـ ــود،
ومـحـمــد يــاســر ،وف ــواز حـمــد ،وطــال
ع ـبــدال ـعــزيــز ،وع ـب ــدال ــوه ــاب ض ــاري،
وشاهين الخالدي.

لقطات
• ن ــال الـعــراقــي راف ــد حميد العــب
فريق بنك بوبيان جائزة أفضل
العـ ـ ــب ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ــريـ ـق ــه مــع
هوليداي إن.
• وصلت الجوائز الضخمة التي
رص ــدت ـه ــا ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـ
 150ج ــائ ــزة ،س ـي ـتــم تــوزيـعـهــا
في حال نجح أحد المتسابقين
ف ــي م ــام ـس ــة الـ ـك ــرة ل ـل ـعــارضــة
أو ال ـقــائ ـم ـيــن ،وش ـهــد ال ـي ــوم ال ـ
 26م ـحــاولــة أخـ ــرى فــاش ـلــة من
المتسابقين.

القاهرة  -ةديرجلا

•

أعلنت لجنة الكرة بالنادي
األه ـلــي الـمـصــري الـتـعــاقــد مع
الـفــرنـســي بــاتــريــك كــارت ـيــرون
ليتولى المهمة الفنية للفريق
األول لكرة القدم مدة موسمين.
وي ـصــل ك ــارت ـي ــرون الـمــديــر
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ل ـف ـي ـن ـي ـك ــس
رايــزي ـنــج األم ـيــركــي والـســابــق
ل ـ ــوادي دج ـلــة ال ـي ــوم األرب ـع ــاء
لبدء مرحلة التحديات الجديدة
مع األهلى وترتيب كل األمور
ال ـخ ــاص ــة ب ـف ـت ــرة اإلعـ ـ ـ ــداد مــع
جهازه المعاون ،ولن يصطحب
المدرب الفرنسي أى معاونين
معه وسيكون جهازه المعاون
مصريا.
وحـصــل ال ـمــدرب الفرنسي
على تأييد كل أعضاء اللجنة
مؤخرا كما انه يلقى قبوال من
جماهير الـنــادي بعدما حقق
نتائج مميزة مــع فريق وادي
دج ـل ــة ق ـبــل رح ـي ـلــه ف ــي ال ـعــام
قـبــل ال ـمــاضــي ،كـمــا أن ــه حقق
نتائج جيدة للغاية مع نادي
مازيمبي الكونغولي.
وتلقى األهلي تأكيدات من
كارتيرون بأنه سيقوم بإنهاء
ت ـ ـعـ ــاقـ ــده ب ـن ـف ـس ــه م ـ ــع ن ــادي ــه
األميركي كون إدارته على علم
تام برغبته في تدريب األهلي
خــال الـفـتــرة المقبلة كما أنه
وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــروط األحـ ـم ــر
المالية والخاصة بتقاضيه 50
ألف يورو شهريا.
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يوم الحسم بين
المغرب والملف الثالثي
الستضافة مونديال
2026
ُ َ
سيعقد فيه كونغرس «الفيفا» في موسكو اليوم
الفندق الذي

تتجه األنظار اليوم إلى موسكو
حيث يعقد االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) جمعيته
العمومية (الكونغرس) الختيار
الملف الفائز باستضافة
مونديال .2026

يــدخــل السباق نحو استضافة
ك ــأس الـعــالــم فــي ك ــرة ال ـقــدم 2026
مــرحـلـتــه ال ـحــاس ـمــة ،م ــع تصويت
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي
(فيفا) اليوم على االختيار ما بين
الملف المغربي من جهة ،والملف
الـمـشـتــرك بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وكندا والمكسيك.

وب ـعــد م ـصــادقــة لـجـنــة التقييم
التابعة للفيفا في األول من يونيو
على الملفين ،يــدخــل  207أعضاء
في االتحاد (كامل أعضائه الـ 211
مــا ع ــدا الـ ــدول األرب ـع ــة الـمــرشـحــة)
في عملية تصويت عشية انطالق
مونديال روسيا .2018
وسـيـكــون األع ـض ــاء أم ــام خيار

بـيــن مـلــف مـغــربــي ط ـمــوح يسعى
إل ـ ــى إق ــام ــة م ــون ــدي ــال ف ــي الـ ـق ــارة
السمراء للمرة الثانية بعد جنوب
ً
إفريقيا  2010معوال على دعم قاري
و«جغرافي» ،وملف للقارة األميركية
يـسـتـنــد إل ــى بـنـيــة تـحـتـيــة جــاهــزة
وخبرة في تنظيم األحداث الكبرى.
وص ـ ــب ت ـق ــري ــر ل ـج ـن ــة الـتـقـيـيــم

كيف تتم عملية التصويت؟
تقام عملية التصويت للمرة األولى بمشاركة
كل الدول األعضاء في االتحاد ( 207أعضاء بعد
استبعاد ال ــدول األربـعــة المرشحة من عملية
ً
التصويت) ،بدال من اللجنة التنفيذية المؤلفة
ً
ً
من  24عضوا ،كما درجت العادة سابقا.
وسيقوم «الفيفا» بنشر نتائج التصويت عبر
موقعه االلكتروني.
وبحسب أنظمة «الفيفا» ،سيكون األعضاء
أم ــام ثــاثــة خ ـي ــارات ل ــدى الـتـصــويــت :الملف
المغربي ،الملف الثالثي المشترك ،أو رفض

الملفين والمطالبة بعملية ترشيح جــديــدة.
ً
ون ـظــرا إل ــى وج ــود ملفي ترشيح فـقــط ،يفوز
الملف الذي ينال األغلبية المطلقة (أكثر من 50
في المئة) من األصوات.
وفي حال نيل خيار «عملية ترشيح جديدة»
ً
ال ـغ ــال ـب ـي ــة ،سـ ـي ــؤدي ذلـ ــك ع ـم ـل ـيــا إلـ ــى رف ــض
الترشيحين وقيام «الفيفا» بالطلب من األعضاء
الراغبين (باستثناء المرشحين األربعة) التقدم
بطلبات ترشيح لالستضافة.
ث ـم ــة احـ ـتـ ـم ــال آخ ـ ــر ،هـ ــو أال يـ ـن ــال أي مــن

االحتماالت الثالثة األغلبية ،وعليه يتم اآلتي:
في حال كان عدد األصــوات لمصلحة «عملية
ت ــرش ـي ــح جـ ــديـ ــدة» أكـ ـب ــر م ــن ع ـ ــدد األص ـ ــوات
ً
لـمـصـلـحــة الـمـلـفـيــن م ـج ـت ـم ـعــا ،ي ــرف ــض ملفا
الترشيح ويتم اعتماد إطــاق عملية ترشيح
ً
جديدة أيضا.
ً
أما في حال نال الملفان مجتمعين عددا أكبر
من عدد األصوات لعملية ترشيح جديدة ،تجرى
جولة اقتراع ثانية يكون األعضاء خاللها أمام
خيارين ال ثالث لهما :المغرب أو الملف الثالثي.

لمصلحة الملف المشترك ،إذ نال
عالمة  4.0من أصل  5في مقابل 2.7
من  5لمصلحة ملف المغرب.
وم ـن ـح ــت ل ـج ـنــة ال ـت ـق ـي ـيــم مـلــف
المغرب الضوء األخضر لمواصلة
السباق ،على رغم شوائب أبرزتها
في تقريرها ،منها «مخاطر مرتفعة»
فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت الس ـي ـم ــا
المالعب التي يحتاج معظمها إلى
بناء من الصفر ،واإلقامة والنقل.
في المقابل ،يبدو الملف الثالثي
عرضة لتأثير رياح سياسية السيما
الدعم الذي وفره الرئيس األميركي
ً
دون ــال ــد ت ــرام ــب وص ـ ــوال إلـ ــى حد
تـلــويـحــه بـمـعــاقـبــة ال ـ ــدول ال ـتــي ال
تـصــوت لـهــذا الـمـلــف ،ال ــذي يعرف
باسم «يونايتد .»2026
واالث ـن ـيــن ،ك ــرر م ـســؤول الملف
رئيس االتحاد األميركي لكرة القدم
كارلوس كورديرو الدعوة إلى فصل
السياسة عن الملف.
وقـ ــال م ــن ال ـعــاص ـمــة الــروس ـيــة،
«نؤمن بقوة أن هذا القرار سيتخذ
على أس ــاس االستحقاق  ،األم ــر ال
يتعلق باألمور الجيوسياسية ،نحن

نتحدث عن كــرة القدم ومــا هو في
العمق ،في نهاية المطاف ،األفضل
لمصلحة كــرة القدم ومجتمع كرة
القدم».
وكانت الــواليــات المتحدة التي
سبق لها استضافة المونديال عام
 ،1994قــد خـســرت لمصلحة قطر
فــي الـسـبــاق السـتـضــافــة مــونــديــال
 ،2022والذي شابته اتهامات واسعة
ب ــال ـف ـس ــاد والـ ــرشـ ــا ،أمـ ــا ال ـم ـغ ــرب،
ففشل أربــع مــرات في تحقيق حلم
استضافة العرس العالمي (1994
و 1998و 2006و ،)2010و ي ـعــول
ف ــي مـلـفــه ع ـلــى اإلف ـ ــادة م ــن ال ـقــرب
الجغرافي من القارة األوروبية.
وفي حين تشير التقارير إلى أن
رئـيــس الفيفا السويسري جياني
إنفانتينو يميل بشكل كبير إلى
تفضيل الملف المشترك ،لم يخف
رئيس االتحاد اإلفريقي أحمد أحمد
دعـمــه للملف المغربي وطلبه من
مختلف دول القارة دعمه ،رغم ذلك،
ً
يتوقع أن يثير الترشيح انقساما
بين الــدول اإلفريقية السيما منها
الناطقة باإلنكليزية ،مثل ليبيريا

وجنوب إفريقيا اللتين أعلنتا دعم
الملف الثالثي.

إنفانتينو يفضل الملف الثالثي
وتشير التقارير إلى أن تفضيل
إنفانتينو للملف الثالثي نابع من
اقتناعه بنوعية المنشآت والمالعب
ال ـتــي يـطــرحـهــا ال ـم ـلــف الـمـشـتــرك،
إض ــاف ــة إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــاره ان تـنـظـيــم
ً
مــونــديــال يـشــارك فيه  48منتخبا
يحتاج إلــى «دول كبيرة لــم يسبق
لها أن نظمت المونديال ،على غرار
الصين أو الهند ،أو إلــى اتـحــادات
مــن عــدة دول» إذ مــن أجــل «تغطية
النفقات يجب أن يكون عدد الدول
ً
كبيرا».
وفـ ـ ـ ــي م ـ ــاي ـ ــو ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وعـ ــد
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون عـ ــن م ـل ــف ال ـتــرش ـيــح
المشترك بتحقيق أرب ــاح قياسية
تـتـخـطــى ع ـش ــرة م ـل ـي ــارات دوالر،
فيما بدا انها محاولة لجذب الدول
األعضاء لالقتراع لمصلحتهم.
في المقابل ،أبــدى رئيس لجنة
الترشيح المغربية مــوالي حفيظ

ال ـع ـل ـمــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ســابـقــة
لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس ،ثقته بقدرة
بالده على التنظيم.
ويعتزم المغرب االستضافة على
ً
 12ملعبا (مــن أصــل  14مقترحة)
في  12مدينة ،منها خمسة مالعب
جــاهــزة سيتم تـجــديــدهــا ،عـلــى أن
ي ـت ــم ب ـن ــاء األخـ ـ ـ ــرى .ف ــي ال ـم ـقــابــل،
يعول الملف الثالثي على  23مدينة
ضمن الئحة أولية (بما في ذلــك 4
مدن كندية و 3مكسيكية) ،على أن
تتضمن الالئحة النهائية  16مدينة
بمالعب بمعدل طاقة استيعابية 68
الف متفرج «مبنية وعملية».
وس ـت ـت ــم ع ـم ـل ـيــة اخ ـت ـي ــار الـبـلــد
الـمـضـيــف لـمــونــديــال  2026للمرة
األول ــى مــن أعـضــاء الفيفا ،بعدما
ك ـ ــان األم ـ ــر ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى أع ـض ــاء
اللجنة التنفيذية التي تتألف من 24
ً
عضوا .وأتى هذا التعديل في عهد
إنفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا
مطلع  ،2016على خلفية شبهات
الفساد والرشا حول عمليات منح
ســاب ـقــة الس ـت ـضــافــة ك ــأس ال ـعــالــم،
السيما روسيا  2018وقطر .2022

انفانتينو :ال يمكن ضمان عدم وقوع حوادث عنصرية بيرهوف :أوزيل لن يدلي بتصريحات حول إردوغان
اع ـت ــرف ال ـســوي ـســري جـيــانــي
انفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي
لـكــرة ال ـقــدم «فـيـفــا» ،أن ــه ال يمكن
أن ي ـض ـمــن عـ ــدم وق ـ ــوع حـ ــوادث
عنصرية فــي مــدرجــات المالعب
الروسية خالل بطولة كأس العالم
 2018بروسيا.
وقـ 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 فـ ــي
ت ـص ــري ـح ــات ن ـشــرت ـهــا صـحـيـفــة
«بليك» السويسرية في نسختها
ال ـص ــادرة ام ــس« :بــالـطـبــع هناك
مخاطر ،الكفاح ضد العنصرية

كارلوس:

نيمار

هــو تحد كبير» .ومــن المقرر أن
يكون هناك في المالعب الروسية
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال مـ ــراق ـ ـبـ ــون
سـيـبـلـغــون ع ــن أي واق ـع ــة مهما
كانت صغيرة ،كما يمكن للحكام
إيقاف أو حتى إلغاء المباريات.
وأضـ ـ ـ ــاف ان ـف ــان ـت ـي ـن ــو ق ــائ ــا:
«بالطبع ،هذه المشكلة ال يمكن
لنا أن نقلل من شأنها».
وجـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة أن ي ـت ـل ـقــى
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـبـ ـش ــرة
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــراء

إهانات عنصرية بشكل مستمر
من مدرجات المالعب الروسية.
وفرض االتحاد األوروبي لكرة
ال ـق ــدم «ي ــوي ـف ــا» ف ــي وق ــت ســابــق
عـ ـق ــوب ــات م ــال ـي ــة ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
ال ــروس ــي للعبة بـسـبــب الـسـلــوك
العنصري لجماهيره.
ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال غـ ــدا
الـخـمـيــس وي ـق ــام ف ــي  11مدينة
روسية ويستمر حتى  15يوليو
المقبل.
(د ب أ)

أعلن المدير اإلداري للمنتخب األلماني لكرة القدم
أوليفر بيرهوف أن العب المنتخب مسعود أوزيل
لن يدلي بتصريحات أثناء مونديال روسيا ،حول
صــورتــه مــع الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان
المثيرة للجدل.
وك ــان لـقــاء قــد تــم فــي لـنــدن بـيــن أوزي ــل وزميله
إيلكاي غوندوغان مع إردوغــان ،والتقط الالعبان،
وهما من أصول تركية ،صورة مع الرئيس التركي،
وأه ــدي ــا لــه قميصي فــريـقـيـهـمــا ،إذ ق ــدم لــه أوزي ــل
قميصه بفريق أرسنال وأهدى له غوندوغان قميصه
مع مانشستر سيتي.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» األلمانية ،قال

نيمار جاهز ليكون نجم المونديال
رأى الالعب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس أن
مواطنه نيمار دا سيلفا أصبح جاهزا بشكل أكبر
للتألق في بطولة كأس العالم  2018في روسيا،
التي يتطلع المنتخب البرازيلي للفوز فيها
بلقبه العالمي السادس.
وقـ ــال ال ــاع ــب ال ـســابــق ل ــري ــال مــدريــد
اإلسباني ،في مقابلة أمس مع وكالة
األنباء األلمانية (د.ب.أ) بالعاصمة
ال ــروس ـي ــة م ــوس ـك ــو« :إن ـ ــه (ن ـي ـمــار)
يدرك حجم الضغط الموجود ،لقد
قام بكل ما يمكنه من أجل أن يقع
كل هذا الضغط عليه ،تاريخ نيمار
يـجـعـلــه أح ــد أف ـضــل الــاعـبـيــن في
البطولة».
وأض ـ ـ ــاف« :أرغـ ـ ــب ف ــي أن يتمكن

من االستمتاع ،وأن يكون أحد أفضل الالعبين في
البطولة ،بالطبع إلى جانب كريستيانو ،أتمنى أن
يكون نيمار هو نجم البرازيل ،وأن يسجل العديد
من األهداف».
ونـيـمــار هــو الـنـجــم األول للمنتخب الـبــرازيـلــي،
وي ـشــارك فــي الـمــونــديــال ه ــذا ال ـعــام ،وه ــو فــي أوج
جاهزيته الفنية رغم خضوعه لعملية جراحية في
القدم في مارس الماضي.
وبـسـبــب اإلص ــاب ــة ،غ ــاب نـيـمــار ثــاثــة أشـهــر عن
صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ،ولكنه عاد
عال.
للظهور مؤخرا مع
البرازيل بمستوى ٍ
ً
وتواجه البرازيل كال من سويسرا وكوستاريكا
وصربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة في
المونديال ،الذي تعتبر إحدى الدول المرشحة بقوة
(د ب أ)
			
للفوز بلقبه.

بيرهوف« :هــذا هو تصريحه ،وأتوقع أنــه سيفعل
ذلـ ـ ــك» ،الف ـت ــا الـ ــى أنـ ــه ل ـيــس ل ــدي ــه أي م ـخ ــاوف من
تأثير سلبي لـهــذه النقاشات الـتــي اسـتـمــرت على
م ــدار أسـبــوع على أداء بطل الـعــالــم ،وق ــال إن قلقه
ع ـلــى ال ـفــريــق أق ــل م ــن قـلـقــه ع ـلــى الــاع ـب ـيــن أوزي ــل
وغوندوغان.
وأش ـ ــار ال ــى أن بــوس ـعــه اآلن أن ي ـقــدم لالعبين
نصائح «لكن هل البد أن أفــرض عليهم تعليمات؟
هــذا صـعــب» ،معتبرا أن النقاش حــول الـصــورة لم
ينته «فالبد من أن نواصل طرح هذا الموضوع داخل
االتحاد األلماني ونعالجه».
(د ب أ)

أوليفر بيرهوف

ً
األرجنتيني بيتانا حكما لمواجهة االفتتاح
عينت لجنة ا لـحـكــام ،التابعة
لالتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،
األرجنتيني نيستور بيتانا حكما
لمواجهة افتتاح كأس العالم بين
روسيا والسعودية.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي م ـن ـت ـخ ــب روس ـ ـيـ ــا،
صاحب األرض ،نظيره السعودي
على ملعب لوجنيكي بالعاصمة
الروسية موسكو ،غدا ،في الجولة
األول ــى ضـمــن دور المجموعات
بالبطولة.
ويتواجد المنتخب السعودي
إل ــى جــانــب روس ـيــا وأوروغ ـ ــواي
وم ـص ــر ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
بالمونديال.
وح ـص ــل ال ـح ـكــم األرجـنـتـيـنــي

الحكم األرجنتيني بيتانا
على الـشــارة الــدولـيــة عــام ،2010
وأدار عــدة مواجهات بتصفيات
النسخة الماضية لكأس العالم.

واختير بيتانا ،صاحب الــ43
ً
عاما ،كأفضل حكم في مونديال
(د ب أ)
البرازيل .2014

sports@aljarida●com

بلجيكا تنهي استعداداتها بقوة بفضل لوكاكو
بفوزه على ضيفه الكورستاريكي
 1-4امس األول في بروكسل،
أنهى المنتخب البلجيكي
استعداداته لنهائيات مونديال
روسيا  2018بعرض قوي
وسط تألق المهاجم لوكاكو.

أنهى المنتخب البلجيكي استعداداته
ل ـن ـه ــائ ـي ــات مـ ــونـ ــديـ ــال روس ـ ـيـ ــا 2018
بـعــرض ق ــوي ،وذل ــك بـفــوزه على ضيفه
ال ـك ــورس ـت ــاري ـك ــي  1-4أمـ ــس األول فــي
بروكسل.
وب ـع ــد أن وجـ ــد ن ـف ـســه مـتـخـلـفــا فــي
الدقيقة  24بهدف لبراين رويس ،رد فريق
"الشياطين الحمر" ،وأدرك التعادل عبر
دراي ــس مــرتـنــز ( )31بـتـمــريــرة مــن اديــن
هازار ،الذي كان أيضا خلف هدف التقدم
الذي سجله نجم المباراة روميلو لوكاكو
قبل نهاية الشوط األول (.)42
وفي بداية الشوط الثاني ،عزز لوكاكو
نفسه تقدم بالده بعدما أضاف مهاجم
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي الـهــدف
الـثــالــث بــرأسـيــة اث ــر تـمــريــرة مــن ناصر
ال ـش ــاذل ــي ( ،)50ق ـبــل أن ي ــوج ــه الـبــديــل
مـيـتـشــي ب ــات ـش ــواي ال ـض ــرب ــة الـقــاضـيــة
ل ـكــوس ـتــاري ـكــا ب ــإض ــاف ــة ال ـه ــدف ال ــراب ــع
بتمريرة من لوكاكو بالذات (.)64
ول ــم يكتف أص ـحــاب األرض بتقديم
ع ــرض هـجــومــي يعتبر بمنزلة اإلن ــذار
لمنافسيهم في المونديال الروسي ،بل
أظهروا صالبة دفاعية رغم غياب قطبي
الدفاع فنسان كومباني الذي لم يتمرن
مــع الـمـجـمــوعــة مـنــذ ب ــدء االس ـت ـعــدادات
بسبب اإلصابة لكنه واثق من السفر الى
روسيا ،وتوماس فيرمايلن المصاب منذ

وصول المانشافت إلى روسيا
انضم المنتخب األلماني حامل اللقب ،أمــس ،إلى الواصلين
لروسيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم  2018التي تنطلق
ً
غدا.
ويتطلع المنتخب األلماني ،الــذي توج باللقب العالمي قبل
أربـعــة أع ــوام على حساب األرجنتين ونجمها ليونيل ميسي،
للحاق بالبرازيل ورفع رصيده إلى  5ألقاب ،في مهمة لن تكون
سهلة السيما إذا قدم العبو المدرب يواكيم لوف المستوى نفسه
الذي ظهروا به في مبارياتهم االستعدادية.
وع ـجــز "مــان ـشــافــت" ع ــن تـحـقـيــق ال ـف ــوز ف ــي خـمــس مـبــاريــات
متتالية قبل أن يعاني الجمعة في ليفركوزن لتخطي السعودية
 ،1-2لكن األلمان الذين استعادوا خدمات حارسهم مانويل نوير
في الوقت المناسب ،يعرفون بقدرتهم على التعامل مع األحداث
الكبيرة وأبرز دليل وصولهم أقله إلى نصف النهائي في النسخ
األربع األخيرة.

مشجع يقتحم أول مران
للمنتخب البرازيلي
شـهــد أول مـ ــران لـلـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ف ــي روس ـي ــا ،اس ـت ـعــدادا
للمشاركة في كأس العالم  2018لكرة القدم ،أمس ،اقتحام مشجع
ألرضية ملعب تدريب الفريق في منتجع سوتشي.
وتدخل أفراد األمن على الفور إلخراج المشجع من أرضية الملعب،
ً
التي كان يتواجد عليها نيمار ورفاقه استعدادا للمونديال ،الذي
يفتتح فيه المنتخب البرازيلي مشواره بلقاء نظيره السويسري يوم
األحد المقبل في الجولة األولى من مباريات المجموعة الخامسة.
وشارك جميع العبي المنتخب البرازيلي ،حامل الرقم القياسي
في عدد مرات التتويج بالمونديال برصيد خمسة ألقاب ،في المران
الجماعي باستثناء العب خط الوسط فريد ،الذي يخضع لبرنامج
خاص بسبب إصابة طفيفة.
(د ب أ)

اوائل مايو لكنه عاود تمارينه مع رفاقه.
وك ــان ــت ال ـن ـق ـطــة الـسـلـبـيــة الــوح ـيــدة
في المباراة اصابة هــازار وخروجه من
الملعب في الدقيقة  70لمصلحة موسى
دمبيلي.
ويأمل المنتخب البلجيكي أال تكون
إصابة صانع ألعاب تشلسي اإلنكليزي
خـطـيــرة ،ألن ــه مــركــز الـثـقــل فــي تشكيلة
ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي روب ــرت ــو مــارتـيـنـيــز
في المونديال الروسي الــذي استعد له
"الشياطين الحمر" بالفوز على السعودية
4صفر في مارس الماضي ،قبل التعادلً
سلبا مع البرتغال في الثاني من الشهر
الحالي.
أما كوستاريكا ،المشاركة ايضا في
النهائيات ،فمنيت بهزيمتها الخامسة
م ــن أص ـ ــل الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ــوديـ ــة ال ـس ـبــع
ال ـتــي خــاضـتـهــا مـنــذ ان ـت ـهــاء تصفيات
الكونكاكاف المؤهلة للمونديال الروسي،
مقابل فــوزيــن على اسكتلندا (1-صـفــر)
وايرلندا الشمالية (صفر.)-3
وتبدأ بلجيكا مشوارها في المجموعة
السابعة امس األول المقبل ضد بنما قبل
أن تلتقي تــونــس وانكلترا فــي  23و28
الشهر الحالي ،فيما تلعب كوستاريكا
مباراتها األولى في المجموعة الخامسة
ضــد صربيا األح ــد ،ثــم تلتقي البرازيل
وسويسرا في  22و 27الحالي.

لوكاكو نجم المنتخب البلجيكي يحرز هدفا في مرمى كوستاريكا

كين يعتبر أن اإلنكليز «متحدون»
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر ه ـ ـ ـ ـ ــاري ك ـ ـيـ ــن ق ــائ ــد
المنتخب االنكليزي لكرة القدم
الساعي الى لقبه العالمي الثاني
بعد عام  ،1966ان الجيل الحالي
لمنتخب االســود الثالثة "ليس
ذهبيا ،ولكننا متحدون" ،وذلك
قبل  5ايــام مــن الـمـبــاراة االولــى
في مونديال روسيا امام تونس.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـهـ ــاجـ ــم ت ــوتـ ـنـ ـه ــام:
"ن ـت ـفــاهــم ب ـش ـكــل ج ـيــد ج ـ ــدا .ال
يــوجــد انـقـســام فــي الـفــريــق" في
اش ـ ــارة ال ــى ان ـق ـســامــات الـجـيــل
الذهبي لريو فرديناند وستيفن
جـ ـي ــرارد ال ـ ــذي ل ــم ي ـن ـجــح على
الرغم من مواهبه في فك صيام
بــاده عن اللقب العالمي طوال
 52عاما ،وذلك بسبب المنافسة
ب ـي ــن العـ ـب ــي م ـخ ـت ـلــف االن ــدي ــة
االنكليزية.
وبــالـنـسـبــة لـكـيــن ال ـبــالــغ 24
عــامــا "م ــن الـمـهــم أن تـقــاتــل من
أجل ناديك خالل الموسم ،ولكن
فــي الـمـنـتـخــب ،عـلـيــك أن تلعب
كفريق وأن تنسى كل شيء آخر".
وأضــاف ان األولوية من اآلن
هي إنكلترا ال األندية ألن "كأس
العالم هي المسابقة التي يريد
الجميع الفوز بها ،إنها األولوية
رق ـ ــم واح ـ ـ ــد .ب ــال ـط ـب ــع أح ـ ــب أن
أفـ ــوز بـكــل ش ــيء م ــع تــوتـنـهــام،
لكن كــأس العالم أفضل مــن أي
شيء آخر".
بـ ـع ــد ع ــامـ ـي ــن م ـ ــن اإلق ـ ـصـ ــاء
المبكر من الــدور ثمن النهائي

العبو المنتخب اإلنكليزي خالل مباراة ودية سابقة
لكأس اوروبا على يد أيسلندا،
تغير الكثير في منتخب "األسود
الثالثة" ،بدء ا من المدرب حيث
ت ــم تـعـيـيــن غ ــاري ــث ســاوثـغـيــت
مكان روي هودجسون.

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــدخ ــل
المونديال بمعنويات مرتفعة
ب ـعــد ت ـمــديــد ع ـق ــده م ــع ال ـن ــادي
اللندني لستة أعــوام "أنــا واثق
ب ــأن ذل ــك (االق ـص ــاء الـمـبـكــر) لن

كارفاخال يستأنف التدريبات

كارفاخال خالل تدريبات المنتخب اإلسباني

جواو ماريوً :مواجهة إسبانيا
أمر مميز دائما

استأنف المدافع داني كارفاخال امس
تدريباته في كراسنودار ،قبل يومين من
المباراة االولــى لمنتخب بالده اسبانيا
في مونديال روسيا أمام البرتغال ،ضمن
الجولة االولــى من منافسات المجموعة
الثانية.
وب ــدا كــارفــاخــال ( 26عــامــا) مطمئنا
بخصوص التمزق العضلي فــي فخذه
االيمن الــذي كان تعرض له في المباراة
النهائية لدوري أبطال اوروبــا مع فريقه
ري ـ ــال م ــدري ــد ف ــي مــواج ـه ـتــه لـلـيـفــربــول
االنكليزي ( )31في  26مايو الماضي.
وتبقى مشاركة الـمــدافــع االيـمــن غير
مؤكدة في المباراة األولــى إلسبانيا في
سوتشي الجمعة ،والتي قد يحل محله
فيها زميله في النادي الملكي ناتشو ،بيد
أن عودته مكنت المدرب جولن لوبيتيغي
من االشراف على تدريب تشكيلته الكاملة
الول مرة منذ بدء االستعدادات للمونديال.
وتـ ـ ــدرب ك ــارف ــاخ ــال دون إزعـ ـ ــاج في

الدقائق الـ 15االولى المفتوحة أمام وسائل
االعالم ،كما ان المدافع المدريدي أعطى
اشــارات ايجابية بخصوص قدرته على
البقاء ضمن المجموعة في نهائيات كأس
العالم ،كون مدرب لوبيتيغي يملك مهلة
حتى  24ساعة قبل انطالق المباراة األولى
إلجراء تغيير في قائمته ألسباب طبية.
واس ـ ـتـ ــدعـ ــى لــوب ـي ـت ـي ـغــي خ ـي ـســوس
فاييخو ورودري الى تشكيلة المنتخب
كالعبين احتياطيين في حالة عدم تعافي
كارفاخال في الوقت المناسب ،ولكن يبدو
ان عودة مدافع النادي الملكي تشير الى
انه لن يستعين بخدمات اي منهما.
وب ـخ ـصــوص ق ـطــب دف ـ ــاع بــرشـلــونــة
جيرار بيكيه ،الذي اضطر الى ترك الحصة
التدريبية امس االول ،بسبب آالم في ركبته
اليسرى ،فقد تدرب بشكل طبيعي امس،
وسيتدرب المنتخب االسباني بعد الظهر
ايضا اليوم في حصة مغلقة امام وسائل
االعالم والجماهير.

يحدث مرة أخرى".
وتلعب انكلترا في النهائيات
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة الــى
جانب تونس وبنما وبلجيكا.

اعترف العب المنتخب البرتغالي جواو ماريو بأن مباريات
منتخب بالده أمام إسبانيا دائما ما تكون "مميزة".
وجاءت تصريحات ماريو قبل ثالثة أيام فقط من مواجهة
المنتخبين اإلسباني والبرتغالي في مستهل مشوارهما في
بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقــال ماريو ،في مؤتمر صحافي أمــس ،في مقر معسكر
المنتخب البرتغالي بمدينة كراتوفو القريبة من العاصمة
الروسية موسكو" ،البرتغال ضد إسبانيا دائما ما تكون
مباريات مميزة".
وأضــاف" :علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ،وأنا متأكد من
أن كل الفريق سيقدم أداء كبيرا وليس كريستيانو فحسب"،
في إشارة إلى قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو،
الذي وصفه بأنه "الالعب األفضل في العالم ونجم عالمي".
ويلتقي المنتخبان البرتغالي واإلسباني بمدينة سوتشي
الروسية الجمعة المقبل ،أي في ثاني أيام المونديال.
وتوج المنتخب البرتغالي ،بقيادة مديره الفني الوطني
فيرناندو سانتوس ،بلقب بطولة أمم أوروبا في فرنسا عام
 ،2016رغم أنه لم يتألق في تلك البطولة.
وعبرت البرتغال عقبة دور المجموعات في تلك البطولة
من المركز الثالث ،بعد أن حققت ثالثة تعادالت ،وواجهت
كــروات ـيــا وبــول ـنــدا فــي دوري الـسـتــة عـشــر والـثـمــانـيــة على
الترتيب ،وحققت التعادل مرة أخرى في هاتين المباراتين،
وحققت الفوز في الوقت اإلضافي ،وبعد اللجوء إلى ركالت
الترجيح.
وفــي ال ــدور قبل النهائي ،فــازت على ويلز 2-صـفــر ،وفي
النهائي فازت على فرنسا 1-صفر ،على عكس كل التوقعات،
في ظل افتقادها مجهودات كريستيانو رونالدو الذي خرج
مصابا في الدقيقة  25من المباراة.
(د ب أ)

روبياليس يطالب العبي إسبانيا بالتواضع
أكد لويس روبياليس ،رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم ،أمس أن
األجواء التي تحيط بمنتخب بالده قبل ثالثة أيام من انطالق بطولة
كأس العالم  2018في روسيا رائعة جدا.
ً
وقــال روبياليس ،عقب حضوره اجتماعا لالتحاد األوروبــي لكرة
القدم "يويفا" أمــس في العاصمة الروسية موسكو" :الجميع يشعر
بحماس كبير ،هناك أجواء من األخوة والمنافسة".
وتستهل إسبانيا مشوارها في المونديال بعد غد أمام البرتغال،
أصعب منافسيها في المجموعة الثانية ،ثم تلتقي مع إيران والمغرب.
وزار روبياليس ،الذي اختير رئيسا لالتحاد اإلسباني لكرة القدم
قبل أسابيع قليلة ،معسكر المنتخب اإلسباني بمدينة كراسنودار
الروسية ،واستشعر هناك أن جميع األمور تسير في الطريق الصحيح.
وأضاف روبياليس" :كلنا ندرك أن المنافسة قوية ،وأن أمامنا ثالث
مباريات ،وأن كل شيء يمكن أن يحدث ،عندما يجتمع التواضع مع
الجودة ،فإن ذلك يعطي نتيجة جيدة".
وتابع" :ورغم ذلك ،فإننا نسير خطوة بخطوة ،الالعبون يشعرون
بالثقة ،يدركون أن أي انحراف يمكن أن يخرجك من المنافسات الكبيرة".
وتحدث روبياليس ،الذي ترأس اتحاد الكرة اإلسباني خلفا للرئيس
السابق أنخيل ماريا بيار ،عن البرتغال المنافس األول إلسبانيا في
المونديال ،حيث قــال" :البرتغال فريق رائــع ،ولديه العبون جيدون،
وأحدهم نعرفه جيدا" ،في إشارة إلى كريستيانو رونالدو.
وأكمل" :لديها أيضا قــدر من الحظوظ ألنها حصدت لقب بطولة
أمم أوروبا ،ستكون مباراة ذات قيمة كبيرة ،وأتمنى أن تفوز إسبانيا"

روبياليس
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صالح يتدرب بمفرده وشكوك
حول مشاركته ضد األوروغواي
ال تزال الشكوك تحيط
بإمكانية مشاركة محمد صالح
ضد األوروغواي بعد غد ،بعدما
قام النجم المصري المصاب
بتمارين جري منفردة على
المستطيل األخضر أمس األول
في غروزني.

قام النجم المصري المصاب
مـحـمــد ص ــاح ب ـت ـمــاريــن جــري
منفردة على المستطيل االخضر
أم ـ ــس األول فـ ــي غـ ــروزنـ ــي مــن
دون أن يـ ـش ــارك ف ــي ال ـتــدريــب
الجماعي لمنتخب مصر لكرة
ال ـق ــدم ،بينما ال ت ــزال الـشـكــوك
تحيط بإمكانية مشاركته ضد
االوروغواي بعد غد ،في باكورة
مباريات الفراعنة في مونديال
روسيا .2018
ويتعافى صــاح ( 25عاما)،
أفـضــل الع ــب فــي افــريـقـيــا لعام
 2017وانكلترا في موسم -2017
 ،2018مــن إصــابــة قــويــة بكتفه
األيـ ـس ــر عـ ـب ــارة ع ــن الـ ـت ــواء في
المفصل الترقوي ،تعرض لها
خالل خوضه مع فريقه ليفربول
اإلنكليزي ،نهائي دوري أبطال
اوروبا ضد المتوج ريال مدريد
اإلسباني في  26مايو الماضي،
بعد احـتـكــاك مــع قلب الــدفــاع
سيرخيو راموس.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
«ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ» أم ــس األول
تمارين خفيفة منفردة  -هي
األولـ ــى لــه مـنــذ إصــابـتــه  -في
ا لـعــا صـمــة الشيشانية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وص ـ ـل ـ ـهـ ــا
م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــب

ال ـف ــراع ـن ــة األحـ ـ ــد ،ع ـلـمــا أنـ ــه لم
يشارك في تمرين األمس.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ف ــي
وكالة فرانس برس ،قام صالح
بتمارين هرولة قبل أن يداعب
الكرة بمتابعة من الطاقم الطبي
للمنتخب .فــي الـمـقــابــل ،أجــرى
بقية الالعبين تمرينهم الجدي
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد ت ـم ــري ــن تـمـهـيــدي
أمــام جماهير شيشانية كثيفة
ح ـض ــرت ل ـم ـشــاهــدت ـهــم األحـ ــد،
وتـ ـق ــدمـ ـه ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـح ـلــي
رمـضــان قــديــروف الــذي أحضر
صالح من مقر إقامة المنتخب
اللقاء التحية على المشجعين.
وأوض ـ ـ ــح ط ـب ـيــب الـمـنـتـخــب
محمد أبــو العال لفرانس برس
أن صـ ــاح «س ـي ـت ـمــرن ب ـم ـفــرده
ال ـي ــوم ألق ــل م ــن س ــاع ــة ،هــرولــة
ً
خفيفة مع الكرة» ،مضيفا« :في
حال كان كل شيء على ما يرام،
ف ـس ـنــزيــد ك ـم ـيــة ال ـت ـم ــري ــن غ ــدا
(اليوم)».
وأثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ص ـ ــاح
ال ـتــي تـتـطـلــب عـ ــادة  3أســابـيــع
للعودة إلــى المالعب ،مخاوف
مــن عــدم قــدرتــه على المشاركة
ف ـ ــي نـ ـه ــائـ ـي ــات ك ـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم،
وهــي األولــى التي تشارك فيها
ً
م ـصــر م ـنــذ  28ع ــام ــا والـثــالـثــة

ً
منفردا في تدريبات المنتخب المصري
صالح يتدرب
ب ـع ــد  1934و .1990وأو قـ ـع ــت
ال ـق ــرع ــة م ـصــر ف ــي الـمـجـمــوعــة
األولى مع األوروغواي وروسيا
والسعودية.
وتابع ابو العال« :نتخوف من

إمـكــانـيــة سـقــوطــه م ـجــددا على
األرض أو ح ــدوث احـتـكــاك مع
العبين آخرين ،وبالتالي تفاقم
اصابته».
وبـ ـ ـ ــرز صـ ـ ــاح ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم

خيمينيز :مباراة مصر األكثر أهمية
اعتبر مــدافــع المنتخب األوروغــويــانــي لكرة
القدم خوسيه ماريا خيمينيز ان مـبــاراة القمة
ضد مصر هي «االكثر أهمية» بالنسبة لمنتخب
بالده ،وذلك قبل مواجهتهما في الجولة االولى
من منافسات المجموعة االولى لمونديال روسيا
.2018
وقال مدافع اتلتيكو مدريد اإلسباني ،في تصريح
مــن معسكر االوروغ ـ ــواي فــي نيجني نــوفـغــورود،
إن الـمـبــاراة الـمـقــررة فــي اييكاترينبورغ ستكون
«االكـثــر أهمية ،ألنها ستكشف عما سيحدث في
المباريات المقبلة».
وتــدربــت األوروغ ـ ــواي ،بـقـيــادة مــديــرهــا الفني

المخضرم اوسكار تاباريز ،غداة وصولها الى روسيا ،وذلك
لمدة ساعة ،في حصة مكثفة وبتشكيلتها الكاملة.
من جهته ،قال فرناندو موسليرا حارس مرمى االوروغواي
التي بلغت ثمن نهائي مونديال « :2014نحن ال نفكر في أن
نكون أكبر المرشحين ( )...ليس هناك شيء محدد قبل الدقائق
الـ 90للمباراة».
وبخصوص مشاركة نجم مصر وليفربول اإلنكليزي محمد
صالح ،الذي يأمل التعافي من االصابة في الوقت المناسب،
اضاف حارس مرمى غلطة سراي التركي« :أتفق مع (زميله)
لويس (ســواريــز) .أحــب اللعب ضــد األفـضــل ،فأنا أت ــدرب مع
األفضل ،وأريد أن يلعبوا ضد األفضل».
(أ ف ب)

موناكو يسمح لغليك
بالمشاركة مع بولندا

ميسي يخطف أنظار الجماهير
في تدريبات األرجنتين
خــاض المنتخب األرجنتيني األول لكرة
ال ـق ــدم م ـســاء أم ــس االول تــدري ـبــاتــه ف ــي ظل
حـ ـض ــور ج ـم ــاه ـي ــري داخـ ـ ــل م ـق ــر مـعـسـكــره
فــي مــديـنــة برونيتسي الــروسـيــة اسـتـعــدادا
لمباراته األولى في بطولة كأس العالم 2018
أمام إيسلندا.
وق ـ ــاد ال ـ ـمـ ــران الـ ـث ــاث ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
وسيرخيو أجــويــرو وخافيير ماسكيرانو،
وبـ ــدأ الــاع ـبــون بـعـمـلـيــات اإلح ـم ــاء قـبــل أن
يـنـقـسـمــوا إل ــى فــريـقـيــن ل ـي ـخــوضــوا م ـبــاراة
تدريبية خفيفة ظهر ميسي فيها كالعب حر
لكال الفريقين.
وحـ ـض ــر ال ـ ـمـ ــران  500شـ ـخ ــص ،أغـلـبـهــم
م ــن األطـ ـف ــال وطـ ــاب الـ ـم ــدارس ف ــي اإلقـلـيــم

حصل المدافع البولندي كاميل غليك ،الذي كان
يحوم الشك حــول مشاركته في نهائيات مونديال
روس ـيــا لـكــرة ال ـقــدم ،بسبب إصــابــة فــي كـتـفــه ،على
الضوء األخضر من فريقه موناكو الفرنسي للدفاع
عن الوان بالده ،حسبما كشف األخير امس االول.
وقال موناكو« :بعد الفحوص التي أجريت ونظرا
للتطور اإليجابي ،منح موناكو كاميل غليك اإلذن
باالنضمام الى المنتخب البولندي».
من جهته ،أشــار االتحاد البولندي إلــى أن قــرارا
نهائيا بشأن غليك سيتخذ بعد الخضوع للفحص
األخير في وارسو ،حيث يعسكر المنتخب قبل السفر
إلى روسيا .وعانى المدافع ( 30عاما) من إصابة في
كتفه ،تعرض لها خالل التمارين في  4يونيو.
وت ـخــوف الـبــولـنــديــون مــن ع ــدم مـشــاركـتــه معهم
في نهائيات روسيا التي تنطلق الخميس بمباراة

الروسي ،باإلضافة إلى  300صحافي من كل
أنحاء العالم .ومــع ظهور ميسي في ملعب
التدريبات بــدأت الجماهير تصدح باسمه
بشكل متكرر قبل أن تحتشد أمامه مع نهاية
الحصة التدريبية ليحصلوا على توقيعه.
وفـ ــي وقـ ــت م ـب ـكــر م ــن يـ ــوم أمـ ــس خ ــاض
المنتخب األرجنتيني حصة تدريبية أخرى
ول ـكــن خـلــف األب ـ ــواب الـمـغـلـقــة ،ق ــام خاللها
المدير الفني للفريق ،خورخي سامباولي،
بوضع المالمح الرئيسية لتشكيلة الالعبين
ال ــذي ــن س ـي ـخ ــوض ــون الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ــى
لمنتخب «التانغو» في المونديال أمام
إيسلندا يوم السبت القادم.
(د ب أ)

السنغال تنهي استعداداتها
بفوز على كوريا الجنوبية

فرحة العبي المنتخب السنغالي
أنهى المنتخب السنغالي لكرة القدم استعداداته
لنهائيات كــأس الـعــالــم الـمـقــررة فــي روس ـيــا ،بفوز
معنوي على نظيره الـكــوري الجنوبي -2صفر في
مدينة غروديغ النمسوية.
وسـجــل مــدافــع غوانغجو الصيني يــونــغ غيون
كيم ( 67خطأ فــي مــرمــى منتخب ب ــاده) ومهاجم
أم ـيــان الـفــرنـســي مــوســى كــونــاتـيــه ( 1+90مــن ركلة
جزاء) الهدفين.
وه ــو ال ـف ــوز االس ـت ـع ــدادي االول لـلـسـنـغــال بعد
تعادلها مع لوكسمبورغ سلبا في  31مايو الماضي،

وخسارتها امام كرواتيا  2-1في  8يونيو الحالي.
فــي المقابل منيت كــور يــا الجنوبية بالخسارة
الثانية في مبارياتها االربع االعدادية للمونديال،
بعد االولــى امــام البوسنة  3-1في االول من الشهر
الحالي ،مقابل فوز على هندوراس -2صفر في 28
مايو وتعادل سلبي مع بوليفيا في  7الحالي.
واوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثامنة
الى جانب بولندا واليابان وكولومبيا ،فيما تلعب
كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة الى جانب
السويد والمكسيك وألمانيا حاملة اللقب.

ال ـم ـن ـصــرم لـيـصـبــح م ــن أشـهــر
ن ـج ــوم الـ ـك ــرة ال ـم ـس ـت ــدي ــرة فــي
العالم ،مع األرجنتيني ليونيل
ميسي والبرتغالي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو وال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار،
بـعــد تــألـقــه الـكـبـيــر فــي ال ــدوري
اإلنكليزي ودوري أبطال اوروبا
وقيادة مصر إلى كأس العالم.
وقـ ــال ص ــاح ل ـفــرانــس بــرس
األحـ ــد« :أن ــا مـتـحـمــس .إن شــاء
ال ـلــه ،أن ــا مستعد بـشـكــل جيد،
واألم ـ ـ ـ ــور ت ـس ـي ــر ب ـش ـك ــل ج ـيــد،
وح ــالـ ـت ــي ال ـم ـع ـن ــوي ــة جـ ـي ــدة»،
وذلك ردا على سؤال عن إمكان
مـشــاركـتــه فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى
لمنتخب بالده ضد األوروغواي
في  15الجاري.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدف ـ ــع
بـ ـص ــاح ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ــى
ض ــد االوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،ق ـ ــال مــديــر
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب اي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاب ل ـه ـي ـط ــة
ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الصحافيين من بينهم مراسل
فرانس برس« :صالح في تحسن

ً
مستمر ويملك عزيمة وحماسا
للمشاركة ،لكن قبل أربعة أيام
م ــن الـ ـمـ ـب ــاراة ال ي ـم ـكــن إع ـط ــاء
إج ــاب ــة واضـ ـح ــة ع ــن إم ـكــان ـيــة
مشاركته من عدمها».
وتابع لهيطة« :نقارب الحالة
كــل ي ــوم بـيــومــه ،ومـنــذ اللحظة
األول ـ ـ ــى (الص ــابـ ـت ــه) ن ـتــاب ـع ـهــا.
خـضــع لـجـلـســات ع ــاج يومية
لكتفه ،وعمل في صالة اللياقة
البدنية».
وع ــن الـتـعــاطــي مــع ليفربول
في ما يخص إصابة نجم روما
اإلي ـط ــال ــي ال ـس ــاب ــق ،أوضـ ــح أن
الفريق «يتابع كما فعلنا نحن
بالضبط .كان هناك تنسيق مع
ال ــاع ــب عـنــدمــا خـضــع للعالج
في إسبانيا ...ال يقوم ليفربول
بالضغط الن الطرفين محترفان،
وي ـس ـت ـح ـي ــل أن ن ـض ـغ ــط عـلــى
الالعب من اجل المشاركة ،فهو
ابننا».
وانـ ـتـ ـه ــى الـ ـتـ ـم ــري ــن ال ـث ــان ــي
لـمـصــر ف ــي غ ــروزن ــي عـلــى وقــع

ه ـط ــول ال ـم ـط ــر ،ف ــي ظ ــل طقس
متقلب بين درجة حرارة عالية
وان ـخ ـفــاض م ـفــاجــئ ف ــي ال ـيــوم
التالي.
وق ـب ــل أك ـث ــر م ــن س ــاع ــة على
تحرك حافلة الفريق إلى ملعب
«أحمد أرينا» الذي يبعد خطوات
عــن فـنــدق اإلقــامــة ،حضر نحو
 15طالبا مصريا في كلية طب
األسنان من مدينة بيتيغورسك
ضمن منطقة سافروبول كراي
لتشجيع الالعبين.
وق ـط ــع ال ـط ــاب م ـســافــة 285
كلم تقريبا بنحو اربع ساعات
ً
في السيارة ،أمال في الحصول
ع ـلــى تـحـيــة أو ال ـت ـقــاط ص ــورة
م ــع ن ـجــوم الـمـنـتـخــب إن ـمــا من
دون فــائــدة ،إذ توجهت حافلة
الــاعـبـيــن م ـبــاشــرة إل ــى ملعب
التمرين المغلق أمام الجماهير.

البلد المضيف والسعودية .وحتى ان رئيس
االتحاد البولندي للعبة األسطورة زبيغنييف
بونييك غرد في  5الجاري بأن غليك ال يملك
«أي فرصة» لخوض المونديال كونه يحتاج
الى الراحة « 6اسابيع على اقل تقدير».
وف ــي ح ــال مـشــاركـتــه فــي الـمــونــديــال
الــروســي فسيتواجه غليك مــع رفيقي
ال ـ ــدرب ف ــي مــونــاكــو الـسـنـغــالــي كيتا
بــالــديــه فــي  19يــونـيــو ،والـكــولــومـبــي
راداميل فالكاو في  24منه ،قبل اختتام
منافسات المجموعة الثامنة ضد اليابان
في  28منه.
أمـ ــا ف ــي حـ ــال أظ ـه ــر ال ـف ـحــص ال ـن ـهــائــي أنــه
غير جاهز للمشاركة فسيتم استبداله بمدافع
شتوتغارت األلماني مارسين كامينسكي.

األلمان يرغبون في استضافة بيرو تبدأ استعداداتها للدنمارك

أميركا مونديال 2026
أعـ ـ ــرب ن ـح ــو ن ـص ــف األلـ ـم ــان،
في استطالع للرأي ،عن رغبتهم
ف ـ ــي مـ ـن ــح ح ـ ــق ت ـن ـظ ـي ــم ب ـط ــول ــة
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ع ــام
 2026للتحالف الثالثي المكون
م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وك ـن ــدا
والمكسيك.
وأظهر االستطالع ،الذي نشرت
نتائجه امس ،أن  48في المئة من
األل ـم ــان ي ــؤي ــدون أن تستضيف
أم ـيــركــا م ــون ــدي ــال  ،2026ب ـي ـن ـمــا
أيــد  21فــي المئة فقط مــن الذين
شـ ـمـ ـلـ ـه ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع إق ـ ــام ـ ــة
المونديال فــي الــدولــة المنافسة
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ،الـ ـمـ ـغ ــرب،
ول ــم ت ـحــدد نـسـبــة  31ف ــي الـمـئــة
مــوقـفـهــا مــن األمـ ــر .وم ــن الـمـقــرر
أن يـعـقــد االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم (الفيفا) جمعيته العمومية
(الـكــونـغــرس) الـيــوم األربـعــاء في
موسكو ،الختيار الملف الفائز
باستضافة مــونــديــال  ،2026في
ص ــراع مـثـيــر بـيــن مـلــف الـمـغــرب
والـ ـمـ ـل ــف الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك لـ ـل ــوالي ــات
المتحدة والمكسيك وكندا.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـمـ ـل ــف ال ـم ـش ـت ــرك

ألم ـ ـيـ ــركـ ــا األوف ـ ـ ـ ـ ــر حـ ـظ ــا ل ـل ـف ــوز
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ح ـصــل
ال ـ ـثـ ــاثـ ــي عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج أف ـض ــل
بوضوح في التقييم الفني للفيفا
مــن الـمـغــرب ،إال أن األخـيــر لديه
ف ــرص أي ـضــا لـلـمـنــافـســة فــي ظل
السياسة المثيرة للجدل للرئيس
األميركي دونالد ترامب.
وي ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ع ـ ـضـ ــو ب ـ ـ ـ ـ ــارز ف ــي
الـفـيـفــا أن يحصل الـمـغــرب على
مــا ي ـت ــراوح بـيــن  40و 45صوتا
م ـ ــن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي  53ص ـ ــوت ـ ــا مــن
إفــريـقـيــا ،وعـلــى مــا ي ـتــراوح بين
 20و 25صــوتــا مــن إج ـمــالــي 46
صوتا من آسيا ،وبعض األصوات
من أوروبا.
وتعتبر منطقة أوقيانوسيا
حاليا غير حاسمة ،وكانت أميركا
الجنوبية أعلنت من قبل تأييدها
الكامل لملف الثالثي.
ويـ ـعـ ـت ــزم االت ـ ـحـ ــاد األل ـم ــان ــي
لـكــرة الـقــدم أن يعلن الـيــوم عقب
اس ـت ـع ــراض م ـل ـفــات الـمــرشـحـيــن
أم ــام أع ـضــاء االت ـح ــاد األوروب ــي
لكرة القدم الملف الذي سيصوت
(د ب أ)
		
لصالحه.

تدريبات بيرو
خاض منتخب بيرو األول لكرة القدم ،أمس األول،
حصة تدريبية أمام  300متفرج بالعاصمة الروسية
موسكو ،في مستهل استعداداته لمباراته األولــى
فــي بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  2018أم ــام الــدن ـمــارك يــوم
السبت المقبل.
وبدأ األرجنتيني ريكاردو جاريكا ،المدير الفني
لبيرو ،التدريبات بعمليات إحماء خفيفة ،قبل أن
يخوض الالعبون مباراة تدريبية تألق خاللها قائد
الفريق باولو جيريرو.
وشـ ـه ــد الـ ـ ـم ـ ــران ت ـن ـف ـيــذ العـ ـب ــي م ـن ـت ـخــب ب ـيــرو
لـلـتـمــريــرات الـطــويـلــة والـقـصـيــرة والـتـصــويــب على
المرمى من مسافات بعيدة.
وقــال ريناتو تابيا ،العــب وســط منتخب بيرو،

في تصريحات للصحفيين عقب التدريبات" :جئنا
جميعا إلــى المونديال بأفضل حــال ،نحن سعداء،
تنتابنا مـشــاعــر قــويــة ولـكــن يـجــب أن نـعــرف كيف
نتحكم فيها ،سنقاتل من أجــل حلم أردن ــاه ،علينا
أن نحاول أال نقع تحت وطأة الكثير من الضغط".
وبعد مباراة الدنمارك ،تلتقي بيرو ،التي وصلت
المونديال بعد أن حققت رقما قياسيا تاريخيا في
عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة ( 15مباراة)،
مع كل من فرنسا في  21يونيو الجاري وأستراليا
في  26من نفس الشهر ،في إطار منافسات المجموعة
الثالثة.
(د ب أ)

ةديرجلا
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نابولي يعلن ضم فيردي من بولونيا

زيدان يؤكد أنه في «فترة راحة»
أكد الفرنسي زين الدين زيدان
ان ــه ف ــي "ف ـت ــرة راح ـ ــة" ،ول ــم يـقــرر
بعد وجهته المقبلة ،بعد رحيله
المفاجئ عن تدريب ريال مدريد
االس ـب ــان ــي ،ال ــذي ق ــاده ال ــى لقب
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 3
مرات تواليا.
وقال الفرنسي ،في تصريحات
خ ـ ــال ت ــدشـ ـي ــن م ـل ـع ــب ل ـش ــرك ــة
"أدي ــداس" االلمانية للتجهيزات
الرياضية الراعية له ،في ضاحية
سان دوني الباريسية امس األول،
"أنا في فترة راحة ( )...وال أعرف
مــا ســأقــوم ب ــه .األه ــم هــو ال ـقــرار
الذي اتخذته ،ما يلي نراه الحقا".
وردا عـلــى س ــؤال عــن ط ــول هــذه
الفترة ،أجاب "ال أعرف".

وأعلن النجم الفرنسي الدولي
السابق فــي  31مايو رحيله عن
ال ـنــادي الملكي اإلسـبــانــي الــذي
تولى اإلش ــراف عليه منذ مطلع
 ،2016وق ـ ـ ــاده ل ـس ـل ـس ـلــة أل ـق ــاب
بينها دوري األبطال ثالث مرات،
وال ــدوري االسباني مــرة ،وكأس
العالم لألندية  2016و.2017
وقال المدرب ،البالغ  45عاما،
لــدى إعــان ق ــراره" ،اتـخــذت قــرارا
بعدم البقاء في الموسم المقبل
كمدرب لريال مدريد .بعد ثالثة
أعوام ،أحتاج إلى مسار مختلف،
الى طريقة أخرى للعمل".
وأضـ ـ ـ ــاف زيـ ـ ـ ـ ــدان ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
ع ـقــده مــع ال ـن ــادي الـمـلـكــي يمتد
حـ ـت ــى " ،2020ال أرى ن ـف ـســي

أنني ســأواصــل الفوز في السنة
الـمـقـبـلــة ،وأن ــا شـخــص فــائــز وال
أحـ ــب أن أخ ـس ــر ( )...أع ـت ـقــد انــه
الـ ــوقـ ــت (الـ ـمـ ـن ــاس ــب) بــال ـن ـس ـبــة
للجميع ،لي ،للفريق".
وب ـ ــات زيـ ـ ــدان أول م ـ ــدرب في
تــاريــخ المسابقة الـقــاريــة يحرز
الـ ـلـ ـق ــب ث ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ــرات م ـت ـت ــال ـي ــة،
وثالث مدرب يحرزه ثالث مرات
باالجمال.
وأكد زيدان أيضا في حينه انه
ال يبحث حاليا عن فريق جديد
لتدريبه ،وسط تقارير على نطاق
واس ــع تــرجــح أن نجم المنتخب
الفرنسي ،المتوج بلقب مونديال
 1998عـلــى أرض ــه ،مــرشــح بقوة
لتولي تدريب منتخب "الديوك".

زيدان

 4العبين يفسخون عقودهم مع لشبونة
تفاقمت ازمة نادي سبورتينغ لشبونة
البرتغالي كثيرا بعد قيام اربعة العبين
دوليين في صفوفه ،بفسخ عقودهم معه
على خلفية االعتداء الذي تعرض له افراد
ال ـف ــري ــق ب ـع ــدم ــا اق ـت ـح ـمــت م ـج ـمــوعــة مــن
مـشـجـعـيــه مــركــز ال ـتــدريــب واع ـت ــدت على
الالعبين والطاقم التدريبي وحطمت غرف
المالبس وروعت العاملين في النادي.
وقام الدوليون وليام كارفاليو وجلسون
مارتنز وبرونو فرنانديز الذين يخوضون
غـمــار كــأس العالم فــي صـفــوف المنتخب
البرتغالي باالضافة الى الهولندي باست
دوست ،بفسخ عقودهم مع نادي العاصمة

البرتغالية الذي بات يعيش حاليا احدى
اسوأ االزمات في تاريخه "السباب وجيهة"
بحسب قولهم في بيان رسمي.
ولحق هؤالء بقائدهم السابق الحارس
الــدولــي ايـضــا روي باتريسيو ال ــذي كان
اول مــن اعلن فسخ عقده على اثــر حادثة
االع ـ ـتـ ــداء م ـع ـلــا قـ ـ ــراره ب ـس ـبــب "االهـ ـم ــال
الجسيم" المحيط بعملية وذيول االعتداء.
ورد رئيس النادي برونو دي كارفاليو
بــاتـهــام وك ـيــل االع ـم ــال الـشـهـيــر جــورجــي
م ـن ــدي ــش الـ ـ ــذي ي ـم ـثــل ب ــات ــري ـس ـي ــو ،بــأنــه
"ي ـس ـت ـغ ــل وضـ ـع ــا حـ ـس ــاس ــا" وي ـس ـت ـخــدم
"االب ـتــزاز" مــن أجــل ضمان الحصول على

ً
تعيين باتريك فييرا مدربا لنيس

رئيس نادي نيس يقدم فييرا
أعلن نــادي نيس الفرنسي لكرة القدم ،أمس األول ،تعيين الالعب
الدولي السابق باتريك فييرا مدربا له خلفا للوسيان فافر.
ونـشــر ال ـنــادي الـفــرنـســي بـيــانــا عـلــى مــوقـعــه اإللـكـتــرونــي جــاء فيه
"باتريك فييرا المدرب الجديد لنيس" ،مشيرا إلى أن الالعب السابق
لنادي أرسنال اإلنكليزي "وقع رسميا عقده".
وبحسب مصدر مقرب مــن الـنــادي ،وقــع القائد السابق لمنتخب
فرنسا والبالغ مــن العمر  41عــامــا ،وال ــذي كــان يتولى تــدريــب فريق
نيويورك سيتي األميركي ،عقدا لثالثة أعوام مع نيس.
وسيعود فييرا إلــى دوري الدرجة الفرنسية األولــى بعد نحو 23
عاما من رحيله نادي كان الى ميالن االيطالي ،ليبدأ مسيرة أوروبية
قادته الى أرسنال ويوفنتوس وإنتر ميالن االيطاليين ،قبل أن ينهي
مسيرته مع مانشستر سيتي اإلنكليزي عام .2011
وبدأ فييرا الذي خاض  107مباريات دولية ،مسيرته التدريبية مع
فريق الشباب في مانشستر سيتي (دون  19عاما ثم  21عاما) ،قبل أن
يتعاقد مع نيويورك الذي تعود ملكيته لمالك فريق سيتي ،أي الشيخ
اإلماراتي منصور بن زايد آل نهيان.
(أ ف ب)

عودة فيدرر في «شتوتغارت»
بعد التوقف
تـشـهــد دورة شـتــوتـغــارت
األلـمــانـيــة فــي كــرة المضرب،
التي تبدأ امــس األول ،عــودة
ال ـس ــوي ـس ــري روجـ ـي ــه ف ـيــدرر
الـمـصـنــف ثــانـيــا ف ــي الـعــالــم،
بعد توقف طوعي  3أشهر عن
المشاركة في دورات المالعب
الترابية غير المفضلة لديه.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،س ـ ـي ـ ـبـ ــدأ ف ـ ـيـ ــدرر
مـ ــن شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت -ب ـ ـ ــدال مــن
هـ ـ ــالـ ـ ــه -اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ـ ــه ع ـلــى
الـ ـم ــاع ــب ال ـع ـش ـب ـيــة وع ـي ـنــه
على االحـتـفــاظ بلقب بطولة
ويملبدون اإلنكليزية ،ثالث
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت االرب ـ ـ ـ ــع ال ـك ـب ــرى
( 2ال ــى  15يــول ـيــو) ،واع ـتــاء
المنصة للمرة التاسعة.
فـبـعــد خـســارتــه المفاجئة
ف ــي ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن دورة
ميامي االميركية للماسترز
( 1000ن ـق ـط ــة) ف ــي م ـ ــارس،
ت ـع ـيــن ع ـل ــى عـ ـش ــاق ك ــرة
الـ ـمـ ـض ــرب ال ـع ـي ــش مــن
دون النجم السويسري
ال ــذي سيبلغ ال ــ 37في
أوائل اغسطس،
وتـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــز
ان ـظــارهــم
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى

االسباني رافايل نادال "ملك"
المالعب الترابية ،الــذي توج
االح ـ ــد بـلـقـبــه الـ ـح ــادي عشر
في روالن غاروس الفرنسية،
ً
راف ـع ــا رص ـي ــده ال ــى  17لقبا
كبيرا.
وب ـ ـعـ ــد ت ـت ــوي ـج ــه بــال ـل ـقــب
ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
الـكـبــرى مطلع الـعــام الحالي
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــورن
االسـ ـت ــرالـ ـي ــة ،اع ـت ـم ــد ف ـي ــدرر
ابن مدينة بازل السويسرية،
"االستراتيجية" نفسها التي
اتبعها العام الماضي ،والتي
س ـم ـحــت ل ــه ب ــإض ــاف ــة لقبين
كبيرين (ف ــي مـلـبــورن ثــم في
ويمبلدون).
وف ــي ثــانــي ظ ـهــور ل ــه هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،اخـ ـت ــار فـ ـي ــدرر دورة
ش ـ ـت ـ ــوت ـ ـغ ـ ــارت ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـل ـم ــا
ش ـ ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا ،ألن ارضـ ـي ــة
مالعبها كانت صلبة
ق ـب ــل ان تـتـحــول
فـ ـ ــي  2015ا لـ ــى
عشبية ،وسيكون
منافسه في الدور
ال ـثــانــي االلـمــانــي
ميشا زفـيــريــف او
ا ل ــرو س ــي ميخائيل
يوجني.

عمولة كبيرة عندما يوقع الحارس لفريق
آخر.
ول ــم يقتصر االم ــر عـلــى الــاعـبـيــن ،الن
الـ ـم ــدرب ج ــورج ــي ج ـي ــزوس ت ــرك االدارة
الـفـنـيــة لـلـفــريــق وان ـت ـقــل ل ـتــدريــب ال ـهــال
السعودي لكنه رفض الكشف عن االسباب
التي جعلته يترك الفريق.
وحصل االعتداء الناجم عن االمتعاض
من نتائج النادي الــذي أنهى الــدوري في
ال ـمــركــز ال ـثــالــث خـلــف الـعـمــاقـيــن بــورتــو
وبنفيكا وفشله في التأهل لــدوري ابطال
اوروب ـ ـ ــا ،ف ــي  15مــايــو ح ـيــن ك ــان الـفــريــق
يجري مرانه اليومي في مركزه التدريبي
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رياضة

الــواقــع فــي ضــواحــي العاصمة استعدادا
لنهائي مسابقة الكأس ضد أفيش حيث
خسر ايضا .1-2
واجـ ـت ــاح ــت ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـك ــون ــة مــن
حوالي  50مشجعا بحسب وسائل االعالم
الـمـحـلـيــة ،أرض ـيــة الـمـلـعــب واع ـت ــدت على
ك ــل م ــن ك ــان ه ـنــاك م ــن العـبـيــن ومــدربـيــن
وحطمت غرف المالبس وأطلقت إنذارات
الحريق ،وعنفت العاملين هناك.
وت ـح ــرك ــت ال ـش ــرط ــة ب ـعــد ال ـ ــذي حصل
وألـقــت القبض على  23شخصا شــاركــوا
في االعتداء الذي طال ايضا جيزوس بعد
تعرضه لضربة على رأسه.

أع ـلــن نـ ــادي نــابــولــي اإليـطــالــي
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
ت ـع ــاق ــده م ــع ال ـم ـه ــاج ــم اإلي ـط ــال ــي
سيموني فيردي من فريق بولونيا
مدة  5أعوام.
وانـ ـتـ ـق ــل ف ـ ـيـ ــردي ،ال ـ ــذي يـكـمــل
السادسة والعشرين من عمره في
يوليو المقبل والذي سجل عشرة
أهـ ـ ـ ــداف ل ـب ــول ــون ـي ــا فـ ــي ال ـم ــوس ــم
الماضي ،إلى نابولي في صفقة لم
يجر إعالن قيمتها.
وص ـ ـ ـعـ ـ ــد فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــردي م ـ ـ ــن قـ ـط ــاع
الناشئين في نادي ميالن ،وقضى
ف ـت ــرات م ــع ف ــرق تــوري ـنــو ويــوفــي
ستابيا وإمبولي وإيبار اإلسباني
وكـ ـ ــاربـ ـ ــي ،كـ ـم ــا شـ ـ ـ ــارك فـ ــي أربـ ــع
مـبــاريــات مــع المنتخب اإليـطــالــي
كانت في العام الماضي.
وك ـ ـ ـ ــان نـ ــابـ ــولـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي أن ـه ــى
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـق ـضــي ف ــي ال ـمــركــز

فيردي

ال ـثــانــي خـلــف الـبـطــل يــوفـنـتــوس،
أع ـل ــن ف ــي أواخـ ـ ــر م ــاي ــو ال ـمــاضــي
تعيين كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا
للفريق خلفا لماوريسيو ساري.
(د ب أ)

غرامات مالية بحق بايرن ودورتموند
أعلنت المحكمة الرياضية بــاال تـحــاد األ لـمــا نــي لـكــرة القدم
أم ــس تــوقـيــع ع ـقــوبــات مــالـيــة بــالـجـمـلــة بحق
األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ،ل ـ ـعـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـج ـم ــاه ـي ــر
بالسلوك الرياضي.
و جــرى تغريم بــا يــرن ميونيخ
بطل البوندسليغا  77ألف يورو
من قبل اتحاد الكرة.
كما تم تغريم فيردر بريمن
 23أ لـ ـ ــف يـ ـ ـ ــورو ،و ب ــورو سـ ـي ــا
دورتموند  15الفا ،لعدم التزام
الجماهير بالسلوك الرياضي.
(د ب أ)

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

زمن عبدالله السالم ٧

شروط االستثمار

أ .د .غانم النجار

عندما طرح اإلنجليز فكرة استثمار الفوائض المتحصلة من
زيادة دخل النفط سنة  ،١٩٥٢كانت عينا الشيخ عبدالله السالم
مهتمة بقضايا أخرى ،لم يكن االستثمار من أولوياته ،بل ربما لم
ً
ً
يكن مطروحا على اإلطالق .كان اهتمامه مركزا على ترتيب البيت
ً
الداخلي ،الذي كان بعيدا عن شؤونه سنين طويلة .ففي حين أنه
ً
كان مرشحا للحكم مع الشيخ أحمد الجابر والشيخ حمد المبارك
ً
سنة  ،١٩٢١وكان طامحا لذلك ،إال أنه لم يتحقق له ذلك ،فابتعد،
وقضى جل وقته بالسفر ،أغلبه بالهند ،وإن كان في الكويت ففي
جزيرة فيلكا .ومع استثناءات في مسيرته ،مثل أحداث المجلس
ً
التشريعي سنة  ،١٩٣٨الــذي كان رئيسا له ،فإن دوره في الحكم
ً
كان محدودا وحسب الطلب ،ال المبادرة .استمر على هذه الحالة
ً
لمدة  ٢٩عاما ،حتى انتقل الشيخ أحمد الجابر إلى رحمة الله في
 ٢٩يناير  ،١٩٥٠وحينها كان في مسقط ،عاد مباشرة للكويت.
وعلى الــرغــم مــن أن تقارير االسـتـخـبــارات البريطانية تحسبت
الحتمال حــدوث عنف ،مما أدى إلــى أن تحرك بريطانيا قطعة
ً
بحرية لمواجهة االحتماالت ،فإن شيئا من هذا لم يحدث ،بل وصل
عبدالله السالم في اليوم الثالث لوفاة الشيخ أحمد ،وتم استقباله،
وتلقى العزاء ،وتمت تزكيته .حقيقة األمر كانت هي أن اإلنجليز
كانوا يتوجسون من عبدالله السالم ،ويحسبونه على المعسكر
ً
المعادي لهم ،ولذلك وضعوا شروطا عليه لالعتراف به ،كانت
كالتالي :تعيين ولي للعهد ،تعيين مستشارين إنجليز ،وإبعاد
مستشار الشيخ أحمد .رفض الشيخ تلك الشروط ،ومن ثم تغير
ً
الموقف البريطاني الحقا ،ولهذا السبب تأخر اعتماد تولي الشيخ
عبدالله السالم للحكم ،حيث تم "عيد الجلوس" ،وهي ترجمة غير
دقيقة "لتتويج" ،في  ٢٥فبراير  ،١٩٥٠وهو اليوم الذي تم اعتماده
ً
ً
الحـقــا سنة  ١٩٦٤ليصبح العيد الوطني للكويت بــدال مــن يوم
 ١٩يونيو ،وهو اليوم الذي حصلت فيه الكويت على استقاللها.
وفي حين أنه من المفهوم تغيير موعد العيد الوطني إلى فبراير
احتفاء بالشيخ عبدالله السالم ،وابتعاد عن لواهيب شهر يونيو،
ً
إال أنه من غير المفهوم أن يتم تجاهل يوم االستقالل نهائيا .من
المفترض أن يتم جعله عطلة رسمية على األقل ،فهو اليوم الذي
انطلقت فيه الكويت للعالم ،ولكن لذلك حديث آخر.
الشاهد هو أن األجواء بين الشيخ وبريطانيا لم تكن ودية ،وها
هم يضعون الشروط عليه ،ثم يتراجعون عنها ،فما إن تغيرت
األحــوال وجــاءوا يطلبون االستثمار ،كانت فرصته في أن يضع
شروطه .ال استثمار دون ضمانات ألموال الدولة ،ال ماله الخاص.
فماذا كانت تلك الشروط ،وهل نجح الشيخ في الحصول عليها؟

مسألة مبدأ
أفهم أن يحمل الدبلوماسيون في الخارج
جــوازات خاصة حماية لهم وصيانة لهيبة
الدولة التي يمثلونها ،أما أن يكون ألعضاء
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة والـ ـبـ ـل ــدي ج ـ ـ ـ ــوازات خــاصــة
لهم ولعوائلهم فـهــذه ال يتقبلها العقل وال
المنطق ،وال ـجــواز الـخــاص لـهــؤالء يجب أن
ً
يكون استعماله في زياراتهم الرسمية تمثيال
لـلـكــويــت ب ــال ـخ ــارج ،أم ــا رحــات ـهــم ال ـعــاديــة
والشخصية فاألولى بهم استعمال الجواز
العادي ،حالهم حال بقية المواطنين ،وهذا ما
يحدث في الكثير من الدول المتحضرة خاصة
بريطانيا ،فحتى الوزير ال يستعمل الجواز

د .ناجي سعود الزيد
الخاص في زياراته وإجازاته الشخصية.
ً
ً
اآلن وقد أصبح الجواز الخاص أمرا واقعا
ف ــي ال ـكــويــت فــإنـنــي أس ـت ـغــرب ان ـت ـشــار خبر
عضوة المجلس البلدي الفاضلة مها البغلي،
حيث لم يعط أفراد عائلتها جوازات خاصة،
بينما األع ـضــاء الــذكــور تمتعوا هــم وأف ــراد
عائالتهم بجوازات خاصة!!
ه ــل ألن ال ـن ــائ ـب ــة ال ـف ــاض ـل ــة امـ ـ ـ ــرأة ،لــذلــك
يجب عــدم مـســاواتـهــا بــالــرجــل فيما يتعلق
بــأفــراد األس ــرة؟ فالمعيل هــو الــرجــل ،مــع أن
أغـلــب الــزيـجــات الـنــاجـحــة هــي مــن يتساوى
بها شريكا الحياة في العمل وفــي مواجهة

التحديات المالية في محيط األسرة ،فمعظم
النساء يعملن بمختلف المهن الشاقة ،وكذلك
معظم الرجال يعملون بمهن ليس بها أعمال
شاقة ،بل يختارون المكاتب المريحة والعمل
السهل والدارج...
لذلك يجب إعادة النظر في األسلوب الذي
عوملت به النائبة الفاضلة مها البغلي ،مما
دعاها إلى رفض استالم الجواز الخاص ،ألن
أفراد عائلتها غير مشمولين بالقرار.
ً
حسنا فعلت مها البغلي ،و يــا ليت بقية
أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ي ـح ـت ــذون ب ـهــا،
ً
ويستغنون عن جوازاتهم الخاصة أيضا!!

النهر األعمى

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ُ
ـرك ال يـ ـج ــري ب ــوادي ـن ــا
م ــا بـ ـ ــال نـ ـه ـ ِ
ُ
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َ
َّ
ـذكـ ــر يـ ـ ـ ـ َ
ـض ت ــرب ــت ـن ــا
ـ
ي
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
ل
ا
ـوم
وال تـ ـ
ِ
ون ـحــن كــالــرمـ ِـل ت ــذرون ــا صحارينا
َ
َ
ـوء دون م ـع ـب ـ ِـر ِه
أحـ ـ ـ ــال صـ ـخ ـ ُـر ن ـ ـتـ ـ ٍ
ـاه اح ـت ـب ـ ٌ
ـاس ع ــن أراض ـي ـنــا
أم ل ـل ـم ـيـ ِ
ُ
أم ال ـ ــوش ـ ــاي ـ ـ ُ
ـات أسـ ـ ـم ـ ـ ٌ
ـاك ت ـ ـلـ ــوذ ب ـ ِـه
ِ
ْ
وب ـ ّـدل ـ ْـت مـ ــاءه ع ــن ع ـ ــذ ِب ـ ـ ِـه ...طـيـنــا؟!
َّْ
 ...ورد ...غطاها

عودة المذيعة باسمة الشمار إلى تلفزيون الكويت
بعد إيقافها بسبب عبارة "أنت مزيون".
ً
 "مبروك" ...تجنبي مستقبال الكلمات التي لها فيعقول البعض مفعول كمفعول القماش األحمر في
َ
عيني الثور ،ومهما يكن من شيء فال تستخدمي
عبارات طائفية أو عنصرية ،وال ترمي المحصنات
فأنت على شاشة التلفزيون ال تحت
أو األحذية!
ِ
قبة عبدالله السالم!

صالح القالب

أميركا وإيران ...وحقائق األمور!
قرأت لمسؤول سابق في أحد الفصائل
الفلسطينية السياسية اليسارية أن أميركا
دفعت صــدام حسين إلــى احتالل الكويت،
من أجل ضرب إيران ،وحقيقة إذا كان هذا
ً
صحيحا ف ــإن الـمـفـتــرض أن ــه ينطبق قبل
ذلك على الحرب العراقية – اإليرانية ،حرب
الثمانية أعوام ،حيث كان الرئيس العراقي
األسـ ـب ــق ي ـظــن أن ان ـت ـص ــاره ع ـلــى ال ـث ــورة
الـخـمـيـنـيــة سيجعله ال ــرق ــم الــرئـيـســي في
معادلة هذه المنطقة ،وسيجعل األميركيين
يعتمدونه كحليف قــوي ،وكما كــان عليه
وضــع شــاه إي ــران ،الــذي لــم يعد هناك شك
في أن واشنطن قد تآمرت عليه ،ألنها كانت
تسعى إلى وضع الدولة اإليرانية "المعممة"
فــي مــواجـهــة الـمــد الـســوفـيــاتــي بالمنطقة
الذي بدأ باجتياح أفغانستان وإقامة نظام
شيوعي فيها هو نظام بابراك كارمال.
ً
والحقيقة ،التي قيلت مبكرا وفي وقتها،
أن أم ـيــركــا إن ل ــم ت ـكــن ق ــد شـجـعــت ص ــدام
ح ـس ـيــن ع ـل ــى احـ ـت ــال ال ـك ــوي ــت ف ــإن ـه ــا قــد
تغاضت عن قيامه بتلك الخطوة االنتحارية
الجنونية التي كانت تبعاتها كارثية على
هذه المنطقة كلها ،والصحيح هنا هو أن
األميركيين فتحوا أب ــواب الـعــراق للتمدد

اإليراني ،الذي أدى إلى كل هذا الذي تعيشه
ب ــاد الــرافــديــن اآلن ،بـعــد إس ـقــاط الرئيس
العراقي األسبق في حرب عام .2003
والغريب ،ال بل المستغرب ،أن كثيرين
لم يدركوا أن أميركا كانت مع إسقاط نظام
شاه إيران لحساب الثورة الخمينية ،وأنها
قــد أسقطت نظام صــدام حسين فــي حرب
عــام  2003لحساب هــذه الـثــورة ،وأنها أي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ق ــد أغـمـضــت عينيها
ً
ارتياحا لتمدد اإليرانيين في سورية ،ومد
أيديهم إلى اليمن ولبنان ،وكل هذا تحت
شعار إقامة "الهالل المذهبي" ،والمعروف
أن هذا حدث في عهد الجمهوريين وجورج
ب ــوش (االبـ ـ ــن) ق ـبــل أن ي ـتــواصــل ف ــي عهد
الديمقراطي باراك أوباما ،الذي هناك اآلن
اتـهــامــات لــه بـتــورطــه فــي موبقة سياسية
معيبة مع اإليرانيين.
إن ه ــذا ال ـكــام اآلن عــن ه ــذه األمـ ــور قد
يـبــدو وكــأنــه لـيــس فــي محله أو مـكــانــه أو
زمانه ،لكن مما يؤكد ضرورة إن ليس فتح
هــذا الملف فعلى األقــل اإلش ــارة إليه وإلى
ً
أن مــن يـقــول إن هـنــاك اسـتـهــدافــا مــن قبل
األميركيين إل ي ــران كاستهدافهم للرئيس
المصري األ سـبــق جمال عبدالناصر غير

أعياد الفراعنة ...ألف
ق ـ ــال ع ــال ــم ال ـم ـص ــري ــات،
فرنسيس أمين ،إن الفراعنة
ع ــرف ــوا ق ــراب ــة ألـ ــف ع ـيــد في
ً
ال ـ ـعـ ــام ،وإن م ــدن ــا مـصــريــة
ق ــديـ ـم ــة ،م ـث ــل كـ ــانـ ــوب ق ــرب
اإلس ـك ـن ــدري ــة ك ــان ــت ال تـنــام
في األعياد.
وأف ـ ـ ـ ــاد ف ــرنـ ـسـ ـي ــس أم ـي ــن
أم ــس ،ب ــأن األع ـي ــاد الدينية
في هذه المدينة كانت تتسم
بـمـظــاهــر دن ـيــويــة ،أك ـثــر من
المظاهر والطقوس الدينية،
وك ــان ــت صـ ــورة احـتـفــاالتـهــا
تـ ـقـ ـت ــرب م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـصـ ــورة
الـتــي نــراهــا فــي االحـتـفــاالت
األوروبية المعاصرة بأعياد
القديسين.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن أ عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ــأث ـ ـ ـ ــرت
بــاخ ـتــاط ـهــم بــالـيــونــانـيـيــن
والــرومــان ،فاتسمت بلمحة
دنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــادات ـ ـ ـهـ ـ ــا
وطقوسها وطــرق االحتفال
بها.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ان ـت ـش ــار
األع ـي ــاد فــي مـصــر الـقــديـمــة،

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 :

بـجــانــب زخـمـهــا وبهجتها،
لـ ـفـ ـت ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار الـ ـم ــؤرخـ ـي ــن
والـ ـ ــرحـ ـ ــالـ ـ ــة ،مـ ـث ــل الـ ـش ــاع ــر
الروماني أوفيد الذي وصف
الـمـصــريـيــن ال ـقــدمــاء بأنهم
"أه ـ ــل أع ـ ـيـ ــاد" ،وأن ال ـم ــؤرخ
اليوناني الشهير هيرودوت،
حرص على تسجيل تفاصيل
األعياد في مصر الفرعونية،
ال ـتــي أح ـصــت ن ـقــوش معبد
هابو في غرب األقصر أسماء
ً
 282عيدا منها.
(د ب أ)

اإلعالنات:

كاتب وسياسي أردني

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

صحيح على اإلط ــاق ،وأنــه إذا كــان هناك
تحول ضد طهران فإنه قد بــدأ مع مجيء
دونالد ترامب إلى البيت األبيض ،وحيث
إن ال ـعــاقــات األمـيــركـيــة  -اإليــران ـيــة كانت
في عهد جــورج بــوش (االبــن) وعهد بــاراك
ً
ً
أوباما سمنا وعسال ،والدليل ما حدث من
تمدد إيــرانــي فــي هــذه المنطقة ،وكما هو
واقع الحال اآلن.
وهنا فإن هذا القائد الفلسطيني السابق
في إحدى الفصائل الفلسطينية اليسارية
ً
ي ــذه ــب بـ ـعـ ـي ــدا ع ـن ــدم ــا ي ـع ـت ـبــر أن إي ـ ــران
مستهدفة من قبل الواليات المتحدة ،كما
استهدفت مصر في عهد جمال عبدالناصر،
وأن على العرب ،إن ليس كلهم فبعضهم ،أن
يضعوا أيديهم بيدها ،وأن يتحالفوا معها،
والمشكلة أن هذا وغيره يتناسون أن إيران،
وباعتراف بعض كبار المسؤولين ،تحتل
أرب ــع عــواصــم عــربـيــة هــي ب ـغــداد ودمـشــق
وبيروت وصنعاء ...وهناك من يضيف إليها
كابول العاصمة األفغانية.

وفيات
شعبان حيدر علي محمد

 84عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :بـيــان ،مسجد االم ــام الـحـســن ،نساء:
الرميثية ،ق ،4شارع أنس بن مالك ،حسينية مالية ام صادق،
ت97904414 ،99590970 :

يعقوب يوسف عبدالله النفيسي

 92عاما ،شيع ،رجال :الشويخ ،ق ،6ش ،63م ،1نساء :الشويخ،
ق ،6ش ،63م ،3ت24814229 ،24818140 :
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التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
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