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العدساني التقى األمير وعلق االستجواب

«نزاهة» :ال خطأ بإحالة القياديين
الحكومة تعهدت باتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه محوريه المتأخرين عن تقديم «الذمة»
«حفظ البالغات بسبب تقديمهم اإلقرارات للنيابة»
• الغانم :سموه كلفني تمثيله لحضور مراسم افتتاح كأس العالم
فهد التركي ومحيي عامر

كشف النائب رياض العدساني أنه تشرف بلقاء
صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحمد
أمس ،بناء على دعوة ُو ِّجهت إليه ،بحضور رئيس
ً
مجلس األمة مرزوق الغانم ،معلنا تعليق استجوابه
ً
ال ــذي كــان مفترضا تقديمه أمــس لــوزيــرة الـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة هـنــد الـصـبـيــح ،بـعــد تـعـهــد الـحـكــومــة
َ
محوري االستجواب.
باتخاذ اإلجراءات الالزمة في
وقال الغانم ،بشأن تصريح أمس ،إن "االستجواب
وسيلة ال غاية ،وأعتقد أنه لم تكن هناك نقاط خالف
ً
كبيرة بين الوزيرة الصبيح والعدساني" ،مشيرا إلى
أنه "تم التفاهم بشأن القضايا التي كانت مطروحة،
وسيتم عالجها وفق األطر الزمنية".
ب ــدوره ،صــرح الـعــدســانــي بــأن اسـتـجــوابــه "كامل
ً
ومتكامل وكان يفترض تقديمه اليوم (أمس)" ،مبينا
أن الـحـكــومــة ات ـخ ــذت إج ـ ــراء ات ف ــي ال ـم ـحــور األول

استهالك المياه يفوق
اإلنتاج بـ  36.6مليون غالون
●

المتعلق بالمساس ِّ
بالدين" ،وبقي انتظار التنفيذ
النهائي بشأن ما طلبته بحق جمعية النفع العام أو
عضوها الذي أساء إلى الدين".
وأض ــاف" :مــا أريــد توضيحه هــو أن حرية الــرأي
مكفولة بدليل أنني لم أرفع قضية على أي شخص،
ولكن اإلســاء ة للدين والمساس به أمــر غير مقبول
ً
إط ــاق ــا ،لــذلــك األص ــل بــالـحـكــومــة تطبيق الـقــانــون،
وستقوم بهذا الدور وننتظر التنفيذ".
وتابع" :بالنسبة للمحور الثاني ،المتعلق بعدم
الرد على االستفسارات بشأن استثناء لجنة الخدمات
للمناقصات المرفوضة من ديــوان المحاسبة ،فإن
الحكومة ستأخذ في اعتبارها ما ورد فيه ،وتزود
لجنة الـمـيــزانـيــات بــالــرد ،وذل ــك مــن خ ــال الــوزيــرة
المختصة التي يفترض أن تقوم باإلجراءات الالزمة
ً
وترفع تقريرا إلى اللجنة".
02

اقتصاديات

«هيئة األسواق» تكرم متدربي برنامج
تأهيل الكويتيين حديثي التخرج

سيد القصاص

علمت «الجريدة» ،من مصادرها في وزارة الكهرباء
والماء ،أن معدل استهالك المياه في الكويت تجاوز
أمس األول اإلنتاج بـ 36.671مليون غالون إمبراطوري،
إذ بلغ األخير  433.67مليون غالون ،في حين وصل
ً
االستهالك إلى  470.341مليونا ،مرجعة الزيادة إلى
ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت المصادر إن المخزون االستراتيجي للمياه
بلغ فــي نفس الـيــوم  3815.732مليون غــالــون ،وهو
األعلى في المنطقة ،داعية إلى المحافظة على المياه
وع ــدم إه ــداره ــا فــي غـســل ال ـس ـيــارات واألح ـ ــواش ،مع
ض ــرورة اسـتـخــدام الـمــرشــدات ،لما تنفقه الــدولــة من
ماليين الدنانير على تحلية المياه وإيصالها إلى
المستهلكين.
أمــا عن الكهرباء ،فــأشــارت المصادر إلــى أن أعلى
معدل استهالك في أمس األول كان في الثالثة 02

تقرير اقتصادي
تداوالت الفتة
صراعات القطاع النفطي في البورصة ...والسيولة
تهدد استثمارات بـ  508إلى  15.9مليون دينار
١٠
مليارات دوالر!
١٠

تقدم سريع للقوات اليمنية في الحديدة

ترامب :إيران تنسحب من اليمن وسورية ولم تعد تتطلع إلى «المتوسط»
فـ ــي تـ ـط ــور هـ ــو األك ـ ـبـ ــر مـنــذ
ثـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات ،وسـ ـتـ ـك ــون لــه
تــداع ـيــات مـيــدانـيــة وسـيــاسـيــة
كبيرة ،أطلقت الـقــوات اليمنية
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــة مــع
دول التحالف ا لـعــر بــي بقيادة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـم ـل ـيــة
واسعة لتحرير مدينة الحديدة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـب ـحــر
األحمر.
وبعد انتهاء المهلة المحددة
لـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ل ـت ـس ـل ـيــم
الـ ـمـ ـيـ ـن ــاء الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـخ ــاض ــع
لسيطرتها ،بدأت عملية «النصر
الــذه ـبــي» بـقـصــف مــن طــائــرات

ً
التحالف وسفنه الحربية دعما
للقوات البرية اليمنية.
وأكـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــادة مـ ـي ــدانـ ـي ــون أن
القوات اليمنية باتت على بعد 4
كلم من المطار الواقع في جنوب
ال ـح ــدي ــدة ،ال ـت ــي ت ـعــد الـمــدخــل
الرئيسي للمناطق الواقعة تحت
سلطة التمرد الحوثي ،وتشكل
ً
مـنـطـلـقــا لـعـمـلـيــا تــه العسكرية
على السفن في البحر األحمر.
وان ـت ـه ــت م ـس ــاء أمـ ــس األول
مهلة منحتها اإلمارات ،الشريك
الرئيسي فــي التحالف ،والتي
تقود القوات الموالية للحكومة
فــي مـعــارك الـســاحــل ،إلــى األمــم

المتحدة ،من أجل التوصل إلى
ات ـفــاق إلخـ ــراج الـمـتـمــرديــن من
المدينة لتجنب وقوع المعركة.
وبـ ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ول ـ ــي عـهــد
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
الــرئـيــس الـيـمـنــي الـمـعـتــرف به
ع ـب ــدرب ــه م ـن ـصــور هـ ـ ــادي ،أكــد
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أن ـ ـ ــور قـ ــرقـ ــاش أن
«اح ـ ـ ـتـ ـ ــال الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن م ـي ـن ــاء
الحديدة يطيل الحرب ،وتحرير
ً
ً
المدينة سيخلق واقعا جديدا
يعيدهم إلى المفاوضات».
وجـ ــرى ات ـص ــال هــاتـفــي بين
بـ ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد والـ ــرئ ـ ـيـ ــس 02

روسيا والسعودية تفتتحان المونديال اليوم

الملف الثالثي يفوز بحق استضافة نسخة 2026

●

عبدالعزيز التميمي

يفتتح المنتخب الروسي بطولة كأس العالم لكرة
القدم  ،2018المقامة على أرضه ،بمواجهة المنتخب
السعودي اليوم.
ويأمل المنتخب صاحب األرض ،الذي يحل في
أض ـعــف تصنيف بـيــن الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة ،أن
يتمكن من تجاوز الدور األول على أقل تقدير ،لكن
تـلــك المهمة لــن تـكــون سهلة،
إذ ي ـل ـعــب ض ـم ــن الـمـجـمــوعــة
األولــى مع كل من السعودية،
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـي ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـ ـي ـ ــوم،
واألوروغواي ومصر.
من جهته ،يشارك المنتخب
السعودي للمرة الخامسة في

ً
ً
تأكيدا لما نشرته "الجريدة" قبل أيام عن حفظ النيابة العامة  30بالغا
ً
مقدما إليها من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نــزاهــة) بحق قياديين
متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية ،نفى المتحدث الرسمي باسم
"نزاهة" األمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة د .محمد
ً
بوزبر وجود خطأ إجرائي في إحالة البالغات ،مبينا أن حفظها جاء بسبب
تقديم هؤالء القياديين إقراراتهم إلى النيابة بعد اإلحالة.
وصرح بوزبر ،أمس ،بأن قرار الحفظ يرجع إلى تقدير النيابة ،بصفتها
الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف واالدعاء في كل الجرائم المنصوص
عليها في القانون رقم " "2لسنة  ،2016ومنها الجرائم المتعلقة بإقرارات
الذمة.
وكانت "الجريدة" أكدت في خبرها السابق ،باإلضافة إلى قرارات حفظ
ً
البالغات الـ ،30أن هناك أكثر من  46بالغا في طريقها إلى الحفظ ،في موازاة
إحالة  6فقط إلى المحاكم.
وأرجعت مصادرها أسباب حفظ تلك البالغات ،سواء المتعلقة باإلقرار
ً
األول بعد التعيين ،أو األخير بعد تــرك الوظيفة خــال  90يوما ،إلــى أن
ً
المشكو بحقهم قدموا إقراراتهم إلى النيابة ،فضال عما يفيد بإيداعها
لدى الهيئة بعد الموعد المحدد لها.

ً
نهائيات كأس العالم ،علما بأنه غاب عن النسختين
الماضيتين ،ويحظى بثقة كبيرة مــن جماهيره،
تحت قيادة مديره الفني األرجنتيني خوان بيتزي.
من جانب آخر ،أعلنت الجمعية العمومية لالتحاد
الدولي لكرة القدم التي ُع ِقدت أمس في موسكو أن
الملف المشترك لكندا والواليات المتحدة والمكسيك
فاز بحق استضافة مونديال  ،2026في أول بطولة
ً
كأس عالم تحظى بمشاركة  48منتخبا.
وفي التصويت ،حصل ملف
أم ـي ــرك ــا ال ـش ـمــال ـيــة ع ـلــى 134
ً
صوتا مقابل  65للمغرب ،مع
امـتـنــاع واح ــد عــن التصويت،
مــن بين  203أعـضــاء شاركوا
فــي اختيار مضيف مونديال
.2026
٣٠-٢٨

روسيا  Xالسعودية
 ٦:٠٠مساء

اقتصاد
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عمر الغانم رئيسًا لمجلس
الشركات العائلية الخليجية
خلفًا للغرير

محليات
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«الوطني» يرعى حفل
«التربية» لتكريم متفوقي
الثانوية العامة
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«هيئة االستثمار» :دراسة
الجدوى قبل أي قرار
استراتيجي في الشركات
التي نساهم فيها
١١

دوليات

٢٦

أزمة بين روما وباريس
بسبب المهاجرين
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األمير استقبل العاهل األردني وهنأ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر
سموه ناقش مع الملك عبدالله العالقات والعمل العربي المشترك والتنسيق حيال مختلف القضايا

األمير خالل محادثادته مع الملك األردني بحضور ولي العهد ...ويبدو الغانم وجابر العبدالله
اسـتـقـبــل سـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األ حـمــد بقصر
د س ـ ـمـ ــان ،م ـس ــاء أ مـ ــس األول،
ال ـ ـعـ ــاهـ ــل األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـثــانــي ب ــن ال ـح ـس ـيــن والــوفــد
الرسمي المرافق له ،بحضور
س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ
نواف األحمد ،وذلك بمناسبة
زيارته األخوية للبالد.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء تـ ـب ــادل
األح ـ ــادي ـ ــث األخـ ــويـ ــة ال ـط ـي ـبــة
ال ـتــي عـكـســت ع ـمــق ال ـعــاقــات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة الـ ــراس ـ ـخـ ــة ب ـيــن
البلدين والشعبين الشقيقين،
وسبل تعزيزها في المجاالت
كــا فــة ،بما يخدم مصالحهما
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة وي ـ ـ ـعـ ـ ــزز ال ـع ـم ــل
الـ ـع ــرب ــي الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك وأه ـم ـي ــة
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ح ـ ـيـ ــال م ـخ ـت ـلــف
ا لـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــا ي ـ ــا ذات اال هـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
ال ـم ـش ـتــرك ،كـمــا تــم بـحــث أهــم
الـقـضــايــا وآخ ــر الـمـسـتـجــدات
ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
حضر اللقاء رئيس مجلس

الملك عبدالله خالل مغادرته وفي وداعه المبارك

األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم وك ـبــار
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
ال ـم ـب ــارك وك ـب ــار الـمـســؤولـيــن
بالدولة.
و قـ ـ ـ ــد و صـ ـ ـ ــل م ـ ـلـ ــك االردن
إ لــى ا لـبــاد عصر أ مــس األول،
و ك ـ ــان ع ـلــى رأس مـسـتـقـبـلـيــه
ع ـل ــى أرض ا لـ ـمـ ـط ــار صــا حــب
الـ ـسـ ـم ــو وسـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ور ئـيــس مجلس األ مــة وسمو
رئيس مجلس ا لــوزراء وكبار
المسؤولين بالدولة .وقد رافق
ال ـم ـل ــك األردنـ ـ ـ ــي وف ـ ــد رس ـمــي
ضــم كــا مــن وزي ــر الـخــارجـيــة
وشـ ـ ـ ــؤون ال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن أي ـم ــن
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــدي ،ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ه ـي ـئ ــة
األرك ـ ـ ـ ــان ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـف ــري ــق
الركن محمود فريحات ،وكبار
المسؤولين في حكومة األردن.
وأ قـ ــام س ـمــو األ م ـي ــر بقصر
د سـ ـ ـم ـ ــان م ـ ـسـ ــاء أ مـ ـ ــس األول
مأدبة إفطار على شرف الملك
عبدالله والوفد المرافق ،قبل
ان يـ ـخـ ـتـ ـت ــم ا لـ ـمـ ـل ــك ا ل ـض ـي ــف
زيــارتــه وي ـغــادر ال ـبــاد ،حيث

ك ــان عـلــى رأس مــود عـيــه على
أرض ا لـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــار سـ ـ ـم ـ ــو و ل ـ ــي
العهد ورئيسا مجلسي األمة
والـ ــوزراء وك ـبــار الـمـســؤولـيــن
بالدولة.
واس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد بقصر السيف صباح
أمس سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس
مجلس األ م ــة م ــرزوق ا لـغــا نــم،
ثم رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
في مجال آخر ،نقل الديوان
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري إل ـ ـ ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ت ـه ــان ــي صــاحــب

ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ب ـع ـيــد الـفـطــر
ال ـس ـع ـي ــد ،وت ـم ـن ـيــاتــه ل ـه ــم أن
يكون عيدا ينعم الجميع فيه
بالمحبة والهناء.
واعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ف ــي
ب ـي ــان أمـ ــس ،انـ ــه يـغ ـت ـنــم هــذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـم ـب ــارك ــة ل ـيــرفــع
إلى مقام صاحب السمو أمير
البالد ،وإلى سمو ولي العهد،
وإل ـ ـ ــى سـ ـم ــو رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ا لــوزراء ،أسمى آ يــات التهاني
والتبريكات بهذه المناسبة.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـهـ ـن ــئ الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن بـ ـعـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر
الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،ج ـع ـل ــه ال ـ ـلـ ــه ع ـي ــدا
سعيدا على األمتين العربية

واإلس ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع
أقـ ـط ــاره ــا ،ويـ ـض ــرع إلـ ــى ال ـلــه
تعالى أن يعيده على العالم
أجـ ـم ــع ب ــال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة واألم ـ ــن
وا لـســام ،وأن يحفظ الكويت
وشعبها من كل سوء ومكروه،
ويـ ــديـ ــم ع ـل ـي ـه ــا ن ـع ـم ــة األمـ ــن
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي ظـ ـ ــل قـ ـي ــادتـ ـن ــا
الحكيمة والرشيدة.

النائب األول يهنئ
القيادة بالعيد

استقباالت ولي العهد
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد بـقـصــر
الـ ـسـ ـي ــف ص ـ ـبـ ــاح ام ـ ـ ــس رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ثــم نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.

صاحب السمو لدى استقباله العاهل األردني

رف ــع ال ـنــائــب األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح بــرقـيــات
تهنئة إ لــى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ نواف
األ حـمــد ،ورئيس مجلس ا لــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك هنأهم فيها بحلول عيد الفطر
السعيد.
و قــدم ا لـنــا ئــب األول فــي برقيته أ سـمــى آ يــات
ً
الـتـهــانــي بــالـمـنــاسـبــة ،م ـعــاهــدا ب ــأن ي ـكــون هو
ومنتسبو وزارة الدفاع الدرع الحصينة والسد
المنيع للحفاظ على سيادة الوطن وصون أمنه.

ً
ولي العهد مستقبال وزير الداخلية

ناصر الصباح

الخالد للدبلوماسيين الجدد :ضعوا اسم الكويت ومصالح أبنائها نصب أعينكم

إحدى خريجات المعهد الدبلوماسي وهي تؤدي اليمين القانونية

الخالد يتوسط الخريجين

●

ناصر الخمري

أدى خريجو الدفعة السادسة من معهد الشيخ سعود
ال ـن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي م ــراس ــم ق ـســم الـيـمـيــن
القانونية في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية أمام
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد.

ّ
العدساني التقى األمير وعلق...
وقال العدساني إن "جميع هذه اإلجراءات ستتم ،ونسأل الله التوفيق
ً
للمصلحة العامة" ،مجددا شكره لسمو األمير وحرصه على قضايا
ً
البلد" ،ويكفيه األمور الخارجية وتحمله مهامها ،ونحن سنكون عونا
للمصلحة العامة".
إلــى ذلــك ،تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون لتقسيم
ً
الكويت إلى دائرتين انتخابيتين تنتخب كل دائرة  25نائبا ،على أن
َ
لمرشحين فقط.
يكون لكل ناخب حق التصويت
ً
ون ــص االقـ ـت ــراح عـلــى أن يـمـثــل ال ــدائ ــرة األول ـ ــى  25نــائ ـبــا ،وتـضــم
محافظات العاصمة والفروانية والجهراء ،وجميع المناطق التابعة
ً
لها ،كما يمثل الثانية  25نائبا كذلك ،وتضم حولي واألحمدي ومبارك
الكبير ،وما يتبعها من مناطق.
من جهة أخرى ،ذكر الرئيس الغانم أن فترة رد قانون التقاعد المبكر
أو عدمه تبدأ من وقت إحالته من المجلس إلى الحكومة.
وبمناسبة الحدث الرياضي األبــرز في العالم هذه األيــام ،كشف أن

وهنأ الخالد خريجي هذه الدفعة من الدبلوماسيين
والدبلوماسيات الجدد باجتيازهم البرامج التدريبية
ً
واألكاديمية ،التي نظمها المعهد الدبلوماسي معربا عن
بالغ االعتزاز بانضمامهم إلى السلك الدبلوماسي ،وثقته
بــأن الدبلوماسيين والدبلوماسيات ،الذين أدوا القسم
ً
ً
اليوم "سيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته".
ووجه الدبلوماسيين والدبلوماسيات الجدد بضرورة

"المجتمع الدولي الرياضي وجه الدعوة إلى سمو أمير البالد لحضور
ً
ً
افتتاح كأس العالم في روسيا ،كما وجهت ّ
إلي دعوة أيضا" ،مبينا أن
(اليوم)".
االفتتاح
"سموه كلفني تمثيله لحضور مراسم
04

استهالك المياه يفوق اإلنتاج...
ً
عصرا بوصوله إلى  12780ميغاواط ،في حين بلغ أدنى معدل 9860
ميغاواط.
في موازاة ذلك ،خصصت الوزارة  13.5مليون دينار إلنشاء وإنجاز
ً
وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الدوحة ،فضال عن خط مياه من
المجمع حتى دوار األمم المتحدة.
وأشار تقرير المشروع إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة السعة
التخزينية للمياه بمقدار  130مليون غالون ،وزيادة قدرة الضخ لتصبح
ً
ً
 220مليونا في اليوم ،الفتا إلى أنه من المتوقع أن يدخل المشروع
الخدمة في أكتوبر .2021

الحرص على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في
الخارج ووضع اسم الكويت نصب أعينهم وتوظيف ما
تلقوه من معلومات وخبرات في مهامهم العملية ،وحثهم
على تمثيل دولة الكويت في الخارج التمثيل المشرف من
أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية ،والمحافظة
على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة ،وأكد
أهمية أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.

تقدم سريع للقوات اليمنية...
الفرنسي إيمانويل ماكرون .وقالت باريس إن ماكرون دعا «األطراف
المعنيين» في النزاع اليمني إلى «ضبط النفس» و«حماية السكان
المدنيين».
وفي وقت سابق ،نعت الحكومة اليمنية أمس األول المفاوضات
السياسية إلخراج المتمردين من ميناء الحديدة لتجنيبها معركة
دامية ،مشددة على أنها ماضية «نحو إعادة الشرعية إلى كل التراب
الوطني ،بعد أن استنفدت جميع الوسائل السلمية والسياسية».
وإذ اعتبرت الحكومة أن «تحرير الميناء يمثل بداية السقوط
للحوثيين» ،كتب السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر ،في
حسابه على «تويتر» ،أن «الحديدة تتحرر ،واليمن يتنفس».
في المقابل ،أعلن المتمردون ،عبر قناة «المسيرة» المتحدثة
باسمهم ،أنهم شنوا عمليات ضد القوات الموالية للحكومة في
الحديدة ،بينها «استهداف بارجة» ،لكن مصادر طبية أفادت بمقتل
 22من المتمردين في الساعات الماضية في غارات للتحالف.

وشــدد على ضــرورة اليقظة والحذر في عملهم وسط
ً
التحديات والمصاعب اإلقليمية والدولية ،متمنيا لهم
المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها
تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد
الشيخ صـبــاح األحـمــد وسـمــو ولــي العهد الشيخ نــواف
األحمد.

ودعت جماعة الحوثي ،التي تعيش حالة من الترنح واالرتباك
رغــم الــدعــم اإليــرانــي لها ،المجتمع الــدولــي إلــى «الضغط باتجاه
وقف التصعيد في الساحل الغربي ،وتهيئة الظروف الستئناف
مفاوضات الـســام» ،مـحــذرة مــن أن الهجوم على الحديدة «يمتد
أثره على تهديد أمن واستقرار المنطقة وخط المالحة الدولية في
منطقة جنوب البحر األحمر ومضيق باب المندب».
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،وف ــي حـ ــوار م ــع ق ـنــاة «ف ــوك ــس نـ ـي ــوز» ،قــال
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،أمــس األول ،إن إي ــران باشرت
ً
سحب رجالها من سورية واليمن ،مضيفا« :أعتقد أنها تغيرت،
وال أظن أن اإليرانيين ينظرون اآلن نحو البحر المتوسط ،وهذا
ً
أمر مختلف تماما».
وذكر ترامب أن تصرف إيران جاء كأثر جانبي لخروج الواليات
ً
المتحدة من «االتفاق النووي» ،مضيفا« :لم تعد إيران تلك الدولة
التي كانت قبل  3أو  4أشهر ،حينذاك كانت أكثر جرأة».
وكاالت)
(عواصم -
٢٥

ةديرجلا

•
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محليات
ّ
«الشؤون» :رصد  3دعوات لجمع تبرعات لقضايا «الدية»
الهاجري لـ ةديرجلا• :األمر لم يصل إلى مستوى الظاهرة ...وخاطبنا «الفتوى» لمعرفة قانونيته
جورج عاطف

أكدت الهاجري أن هناك
التزاما شبه كامل من الجهات
الخيرية المشاركة في
مشروع رمضان ،بالضوابط
واالشتراطات المنظمة لجمع
التبرعات ،وهناك رضا من
الوزارة عن أداء الجمعيات،
خصوصا مع التراجع الملحوظ
للمخالفات الجسيمة.

ك ـشـفــت الــوك ـي ـلــة ال ـم ـســاعــدة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية في وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة هـ ـن ــاء ال ـه ــاج ــري
عن رصد  3دعوات ،خالل شهر
رمضان ،لجمع أموال التبرعات
لـ ـح ــل قـ ـض ــاي ــا خ ـ ــاف ـ ــات الـ ـث ــأر
(الدية).
وقالت الهاجري ،لـ"الجريدة"،
إن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى
وال ـت ـش ــري ــع بـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
لالستئناس بــرأ يـهــا القانوني
حــول قيام الجمعيات الخيرية
بجمع التبرعات لهذا الغرض،
م ـ ــن م ـن ـط ـل ــق ح ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـ ــوزارة
عـلــى ال ـق ـيــام ب ــدوره ــا الـمـنــوط،
فـ ــي ال ــرق ــاب ــة واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف عـلــى
ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري ،وت ـن ـظ ـيــم أي
عـمـلـيــة جـمــع ت ـبــرعــات تـتــم في
ال ـك ــوي ــت ،م ــؤك ــدة أن "األمـ ـ ــر لم
يــرق إلــى الـظــاهــرة ،وأن الهدف
من مخاطبة الفتوى هو تنظيم
ال ـم ـس ــأل ــة ووض ـع ـه ــا ف ــي إط ــار
قانوني".

 221زيارة ميدانية
إل ــى ذل ــك ،أك ــدت ال ـهــاجــري أن
هناك التزاما شبه كامل من قبل
الجهات الخيرية المشاركة في
مـ ـش ــروع رم ـ ـضـ ــان ،بــال ـضــوابــط
واالشـ ـت ــراط ــات الـمـنـظـمــة لجمع
التبرعات ،وهناك رضــا من قبل
الـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ــن أداء ال ـج ـم ـع ـيــات،

الكويت تشارك في مؤتمر
«حقوق ذوي اإلعاقة»

خصوصا مع التراجع الملحوظ
للمخالفات الجسيمة ،متقدمة
بالشكر إلــى الجهات الحكومية
كافة ذات العالقة المشاركة في
عملية الرقابة على المشروع.
وأض ــاف ــت ان فـ ــرق الـتـفـتـيــش
الـمـيــدانــي المشكلة مــن الـ ــوزارة
ل ــرص ــد وإزال ـ ـ ــة م ـخــال ـفــات جمع
الـتـبــرعــات خ ــال شـهــر رمـضــان،
وإزال ـ ـ ــة أشـ ـك ــال ال ـت ـب ــرع الـعـيـنــي
كافة ،قامت بـ 221زيارة للمساجد
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـف ـض ـي ــل،
ح ــررت خــا لـهــا مخالفتين ضد
ج ـم ـع ـي ـت ـيــن خ ـيــري ـت ـيــن ومـ ـب ــرة،
تمثلت فــي ع ــدم التقيد بـجــدول
جمع التبرعات داخــل المساجد
الـمـعــد سلفا مــن وزارة األوق ــاف
وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة ،واإلع ــان
عن مشروعات جمع غير مرخصة
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وتـ ـم ــت م ـخــاط ـبــة
الجمعيتين لتالفي مخالفاتهما
فورا.
وت ــاب ـع ــت" :ت ــم أي ـض ــا رص ــد 4
مؤسسات ربحية تعمل في مجال
النشر والتوزيع ،تدعو إلى جمع
التبرعات النقدية ،وتحويلها إلى
جهات خارجية ،وتمت مخاطبة
ال ـج ـه ــات ذات الـ ـع ــاق ــة ،ومـنـهــا
وزارة التجارة والصناعة ،التخاذ
االجراءات الالزمة حيالها ،فضال
عن رصــد مصرفين يدعوان إلى
الـتـبــرع الـعـيـنــي ،دون الحصول
عـلــى مــوافـقــة ال ـ ــوزارة المسبقة،
حـيــث تـمــت مخاطبتهما إلزا ل ــة

شــركــات االت ـصــاالت تـقــوم بنشر
رس ــائ ــل ن ـص ـيــة ق ـص ـيــرة ()SMS
ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع أح ـ ــد االشـ ـخ ــاص
الـمـجـهــولـيــن ،الس ـت ـج ــداء عطف
ا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين للتبرع
لـ ـجـ ـه ــات غـ ـي ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــة ،دون
ال ـح ـصــول عـلــى مــواف ـقــة الـ ــوزارة
المسبقة ،وتمت مخاطبة وزارة
الخدمات ،التي بدورها خاطبت
الشركة لقطع هذه الخدمة فورا،
فـضــا ع ــن رص ــد شـخــص يــدعــو
إل ـ ــى الـ ـتـ ـب ــرع ل ـح ـس ــاب ــه ال ـب ـن ـكــي
الشخصي".
هناء الهاجري

ه ــذه الـمـخــالـفــة ف ـ ــورا ،والـتـعـهــد
بعدم تكرارها مستقبال".

جهة خارجية
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـه ــاج ــري أن "فـ ــرق
ال ـت ـف ـت ـيــش رصـ ـ ــدت أيـ ـض ــا جـهــة
خـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــو إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـم ــع
التبرعات النقدية بطرق مخالفة
للضوابط واالشتراطات المنظمة
للعمل الـخـيــري فــي ال ـبــاد ،وتــم
ات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
ح ـ ـيـ ــال ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن ت ـح ــري ــر
مخالفات داخل  4مساجد ،اثنين
منها يدعوان إلى التبرع النقدي،
واآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن وج ـ ــدن ـ ــا داخ ـل ـه ـم ــا
صناديق جمع تبرعات مخالفة،
ً
وتمت إزالة المخالفات فورا".
ولفتت الى أنه "تم رصد إحدى

شاركت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة العوضي،
ضمن فعاليات الدورة الـ 11لمؤتمر الدول األطراف ،في اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة والمنعقدة خالل الفترة من  12إلى  14الجاري،
بحضور مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة السفير منصور
العتيبي ،ورئيسة جمعية أولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي.
ً
وقالت العوضي ،إن "االجتماع ناقش عددا من البنود منها الشراكة
بين القطاعين الحكومي والخاص ،فيما يتعلق بتعزيز تنفيذ اتفاقية
ً
األشخاص ذوي اإلعاقة ،فضال عن مناقشة موضوع النساء والفتيات
من ذوي اإلعاقة ،والمشاركة السياسية ،واالعـتــراف المتساوي أمام
القانون".
وكشفت عن "مشاركتها في االجتماع التنسيقي العربي لرؤساء
الوفود العربية المشتركة في المؤتمر ،فضال عن المشاركة في ندوة
اإلعاقة في مرحلة التحديات التي تواجه العالم العربي ،وحقوق ذوي
اإلعاقة في حاالت النزاع والعنف ،بالتعاون مع اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا ،والمنظمة العربية لالشخاص ذوي اإلعاقة".

ات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
الالزمة حيالهم".
وبـيـنــت أن "ال ـ ــوزارة تــدعــم أي
عملية تبرع وفق األطر القانونية
ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـل ـع ـمــل الـ ـخـ ـي ــري فــي
البالد ،السيما القرارات الصادرة
ع ـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي ه ــذا
الصدد" ،مؤكدة أن "أبواب الوزارة
مـفـتــوحــة أم ــام الـجـمـيــع لـلـســؤال

واالس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــار ع ـ ــن أي ش ـ ـ ــاردة
أو واردة خ ــا ص ــة بــا ل ـت ـبــر عــات،
ونعدهم بالتعاون الــامـحــدود،
ومد يد العون والمساعدة في كل
كبيرة وصغيرة".

•

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة عن وجود 50
حالة مصابة بالدرن تعالج في مركز التأهيل
الرئوي بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.
وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن هذه الحاالت
التي دخلت المركز خالل مايو الماضي ،تبلغ 27
حالة من الرجال و 23حالة من النساء ،مشيرة
إلى أن المرضى من جنسيات مختلفة من مصر
والهند واألردن وسورية وبنغالدش والفلبين
وســريــانـكــا وأف ـغــان ـس ـتــان ،ونـيـبــال وإثـيــوبـيــا
والكاميرون.
وأوض ـح ــت أن ــه وف ـقــا لـتـقــريــر ســابــق ص ــادر
عن إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ،فإن
إجمالي عدد المصابين بمرض الدرن المعدي
ً
ف ــي ال ـكــويــت وف ـق ــا الحـصــائـيــة ع ــام  2015بلغ
 411حالة ،بمعدل إصابة  9.7لكل مئة الف من
إجمالي سكان الكويت البالغ نحو  4.2ماليين
نسمة بينهم  1.3مليون كويتي ،ووصلت مدة
اإلقامة في المستشفى للمرضى إلى  38.9يوما
وكــانــت اإلصــابــات بــواقــع  75لكويتيين و496
لغير كويتيين.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى أن عـ ــدد الـكــويـتـيـيــن
المصابين بالمرض المعدي خــال عــام 2015
بلغ  48حالة بمعدل إصابة قارب  7.3لكل مئة
أل ــف مــن الـمــواطـنـيــن ،فيما بـلــغ ع ــدد الــوافــديــن
الـمـصــابـيــن بــال ـمــرض ذات ــه  363حــالــة بمعدل

«أحمدي البلدي» تناقش تطوير حديقة أبوحليفة
لجنة حولي تحفظ مقترح شرطة بلدية الكويت

لجنة األحمدي

عقدت لجنة محافظة األحـمــدي ،التابعة
للمجلس الـبـلــدي أم ــس ،اجتماعها الثاني
في دور االنعقاد االول ،حيث ناقشت العديد
من المقترحات ،وأهمها االقتراح المقدم من
العضو السابق مانع العجمي بشأن تطوير
حديقة أبوحليفة لتصبح نموذجا حديثا
يلبي كل احتياجات رواده ــا ،حيث اوصت
اللجنة بــدعــوة ممثل هيئة الــزراعــة لتبيان
عدة نقاط.
كما رفضت اللجنة اقتراحا خاصا بنقل

أحد إعالنات جمع الدية

منع دخول  318حالة مصابة باإليدز من الهند

العوضي خالل التصويت

•

وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــري أن ـ ـ ــه
"بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع مـمـثـلــي بـلــديــة
الكويت ووزارة الداخلية في لجنة
متابعة النشاط الميداني للعمل
ال ـخ ـيــري ف ــي ال ـب ــاد ،تـمــت إزال ــة
 3أك ـش ــاك جـمــع ت ـبــرعــات عينية
(م ـ ــاب ـ ــس) م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـضــوابــط
واالش ـت ــراط ــات الـمـنـظـمــة للعمل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة س ـع ــد
العبدالله" ،مشيرة إلــى أن "هــذه
األكـ ـش ــاك مـجـهــولــة ال ـه ــوي ــة ،وال
تـتـبــع أي جـهــة خـيــريــة معتمدة
لدى (الشؤون)".
وش ـ ــددت عـلــى أن ــه "ال تـهــاون
مع كل من تسول له نفسه العبث
ب ــأم ــوال ال ـت ـب ــرع ــات ،أو مـخــالـفــة
الضوابط واالشتراطات المعمول
بـهــا فــي شـهــر رم ـض ــان ،وسيتم

 50إصابة بالدرن تعالج في مركز التأهيل الرئوي
علمت «الجريدة» أن عدد
الحاالت التي دخلت مركز
التأهيل الرئوي في منطقة
الصباح الطبية التخصصية
خالل شهر مايو الماضي تصل
إلى  50حالة ،بواقع  27من
الرجال و 23من النساء.

علي حسن

إزالة « 3أكشاك»

الـمــوقــع المخصص لـمــواقــف الـبــاصــات في
منطقة المنقف إلى مواقع اخرى بعيدة عن
الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة ،واالقـ ـت ــراح الـمـقــدم من
نائب رئيس المجلس البلدي السابق مشعل
ال ـجــوي ـســري ب ـشــأن ت ـعــديــل قـ ــرار المجلس
البلدي الخاص بتراخيص المحالت القائمة
في المناطق السكنية النموذجية والدخل
المحدود.
وواقفت اللجنة على طلب وزارة االشغال
العامة تخصيص مسار ممشى في منطقة
ال ـم ـن ـق ــف ،وط ـل ـب ــت إح ــال ــة الـ ـم ــوض ــوع ال ــى
الجلسة الرئيسية العتماده.

م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،ع ـقــدت لـجـنــة محافظة
حــولــي اجتماعها الـثــانــي اي ـضــا ،وناقشت
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـتــي ت ــم حفظها
باستثناء موافقتها على اقتراح واحد ،وهو
المقترح المقدم من العضو يوسف الغريب
ب ـشــأن تبليط ال ـســاحــة الـتــرابـيــة الجانبية
لمنطقة سلوى ،الممتدة من قطعة  12الى
قطعة  ،1مقابل طريق الفحيحيل السريع.
ومن أهم المقترحات التي حفظت المقترح
الخاص بانشاء جهاز شرطة بلدية الكويت،
حـيــث ع ــول عـلــى ه ــذا الـمـقـتــرح ال ـعــديــد من
األمور ،اال ان اللجنة حفظته.

سلة أخبار
النواف يهنئ القيادة
السياسية بعيد الفطر

هنأ محافظ حولي الفريق
أول م .الشيخ أحمد النواف
صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،وسمو
ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر
املبارك والشعب الكويتي،
بمناسبة حلول عيد الفطر
املبارك.
وأعرب النواف عن تهانيه
بهذه املناسبة الجليلة
وتمنياته بأن يعيدها الله
على الكويت وقيادتها
الرشيدة وأهلها األوفياء
بالعزة والرخاء واألمن
واألمان وعلى األمتني
العربية واإلسالمية بالخير
واليمن والبركات ،مبتهال
إلى املولى عز وجل أن ينعم
على صاحب السمو وسمو
ولي عهده األمني بدوام
الصحة والعافية وطول
العمر.

 5.9ماليين دينار ألعمال
غسيل الخطوط الهوائية
وقع وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء املهندس
بخيت الرشيدي عقدا خاصا
بأعمال غسيل وصيانة
الخطوط الهوائية بدون
جهد حتى " 400ك.ف" ،بقيمة
إجمالية للعقد تقدر بـ5.986
ماليني دينار.
وأشارت وزارة الكهرباء،
في بيان ،إلى أن املشروع
يهدف إلى إصالح واستبدال
العوازل واملوصالت وجميع
أجزاء البرج التالف بدون
جهد.

«إحياء التراث» تستقبل
المهنئين بالعيد
مركز التأهيل الرئوي
إصابة جاوز  12.4لكل مئة الف من اجمالي عدد
الــوافــديــن .وأوض ـحــت أن عــدد الــوفـيــات بسبب
ال ــدرن التنفسي بلغ  12حــالــة وف ــاة خــال عام
 2015منهم كويتيان و 10غير كويتيين.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لألرقام الحديثة
عــن شهر مايو  2018والبالغة  50حالة خالل
شهر واحد ،فإن اإلصابات ستصل إلى  600حالة
خالل العام بزيادة تصل إلى نحو  190إصابة
جديدة وبمعدل يصل إلى  %25تقريبا.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى إغ ـ ــاق ال ـش ــرك ــات
الوطنية الـتــي كــانــت تفحص العمالة الــوافــدة
فــي  9دول مــن بينها مصر والـهـنــد والفلبين،
مستغربة خطورة إغالق هذه الشركات الوطنية
على الــرغــم مــن وج ــود عـقــود رسمية بين هذه
الشركات وبين وزارة الصحة وبعضها ممتد
حتى  ،2021إضافة إلى أن هذه المراكز معتمدة

بلدية العاصمة كشفت
ً
على  598محال في مايو
نفذت إدارة التدقيق ومتابعة
خ ــدم ــات ال ـب ـلــديــة ب ـف ــرع بـلــديــة
محافظة العاصمة حمالت خالل
مايو الماضي تزامنا مع الحملة
اإلعالمية التي أطلقتها اإلدارة
ت ـحــت ش ـع ــار #تــواصــل_م ـع ـنــا،
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى إزالـ ـ ـ ــة كــافــة
ال ـت ـعــديــات ع ـلــى أم ـ ــاك ال ــدول ــة
واإلعالنات بالشوارع والميادين
ومتابعة الباعة الجائلين ،حيث
أسفرت الحمالت التي قــام بها
ال ـم ـف ـت ـش ــون عـ ــن ال ـك ـش ــف عـلــى
 598محال.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت مـ ـ ــديـ ـ ــرة إدارة
الـ ـت ــدقـ ـي ــق ومـ ـت ــابـ ـع ــة خ ــدم ــات
ال ـب ـل ــدي ــة ،إيـ ـم ــان الـ ـكـ ـن ــدري ،أن
حمالت التفتيش التي تم نفذتها
مراقبة المحالت واإلعالنات كان
هــدف ـهــا ال ـح ــد م ــن الـمـخــالـفــات،
وأسفرت تلك الحمالت عن رفع
وإزال ــة  888إعــانــا مخالفا من
الشوارع والميادين ،إلى جانب
تحرير  83مخالفة ،والصلح في
 32أخرى.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـكـ ـن ــدري إل ـ ــى أن
مراقبة األغذية واألسواق كشفت
عـ ـل ــى  25م ـ ـحـ ــا ،وح ـ ـ ـ ــررت 13
مخالفة ،إضافة إلــى غلق محل
إداريا ،الفتة إلى أنه تم تحصيل
 690دينارا كرسوم.

مــن لجان وزارة الصحة ،التي كانت تعد خط
الدفاع عن األمراض المعدية.
وأشـ ــارت إل ــى أن ه ـنــاك ع ـقــودا ومـخــاطـبــات
رس ـم ـي ــة ب ـي ــن وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـص ـح ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
وه ــذه ال ـشــركــات الــوطـنـيــة ،وال ـتــي تـنــص على
تسهيل مهمة هذه الشركات الوطنية من جانب
الـقـنـصـلـيــات وال ـس ـفــارات فــي الـ ــدول الـمـصــدرة
للعمالة الوافدة.
وقالت إنه على سبيل المثال ال الحصر فإن
واحدة من الشركات الوطنية فحصت  162ألف
هندي خــال الفترة مــن  3ابــريــل  2017حتى 3
أبريل  ،2018إضافة إلى فحص  155ألف هندي
في عام  ،2016الفتة إلى أنه مع وجود الشركات
الوطنية تم منع دخول أكثر من  2000حالة من
مصر اكتشف أنها تعاني الدرن ،إلى جانب منع
 318حالة مصابة باإليدز من الهند.

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي حفل استقبال
املهنئني بحلول عيد الفطر،
حيث سيقوم رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة باستقبال
املهنئني بمقر الجمعية،
الكائن في قرطبة ،ق  ،5مقابل
جمعية قرطبة التعاونية،
بعد صالة العشاء في أول
أيام العيد.
واضاف بيان للجمعية أنها
تنتهز هذه الفرصة لتبارك
ملقام صاحب السمو أمير
البالد ،وسمو ولي عهده
األمني ،ولألمة اإلسالمية
وللشعب الكويتي واملقيمني
على أرض الكويت هذه
املناسبة الطيبة.

«دعم المخترعين» :حكمة األمير تدفع
الكويت لمستقبل أفضل

الثالب أشادت باهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب والمبدعين
•

عادل سامي

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـ ــدعـ ــم ال ـم ـخ ـتــرع ـيــن
د .فاطمة الثالب ،أن رؤية صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـ ـمـ ــد ،س ـت ـج ـعــل ال ـك ــوي ــت فــي
م ـص ــاف ال ـ ــدول الـمـتـقــدمــة خــال
السنوات المقبلة ،مشيرة إلى أن
سموه يملك من الحكمة والحنكة
وبعد البصيرة ما يدفع الكويت
نحو مستقبل أفضل.
وهـ ـن ــأت الـ ـث ــاب ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس صــاحــب السمو
أم ـيــر ال ـب ــاد وس ـمــو ول ــي العهد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،ورئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك ،والشعب الكويتي،
بحلول عيد الفطر المبارك ،مؤكدة
أن سمو األمـيــر قائد اإلنسانية،
يتمتع برؤية ثاقبة حول األحداث
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،قــائ ـلــة:
"ولـ ـع ــل ك ـل ـمــة سـ ـم ــوه بـمـنــاسـبــة
العشر األواخر من رمضان ،وفزعة
س ـم ــوه ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي اج ـت ـمــاع
م ـك ــة ل ــد ع ــم األردن ،ك ــا ن ــا أ ك ـبــر
دليل على إدراك سموه لما يدور

في الداخل والخارج من أحداث".
وأش ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـث ـ ــاب ب ــاه ـت ـم ــام
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة فــي الـكــويــت
وعلى رأسها صاحب السمو أمير
البالد ،بدعم الشباب والمبدعين،
وحـ ــرص ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى اس ـت ـق ـب ــال ـه ــم
وتكريمهم باستمرار لحثهم على
استمرار مسيرة النجاح واالبداع،
مشيرة إلى أن هذا الدعم من شأنه

أن يساهم في إخراج كوادر وطنية
مبدعة ومفكرة قادرة على قيادة
سفينة الكويت في المستقبل.
ودعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـثـ ـ ــاب ال ـم ـب ــدع ـي ــن
والـشـبــاب مــن أبـنــاء الـكــويــت إلى
ضرورة استغالل هذا الدعم غير
ال ـم ـح ــدود م ــن ال ــدول ــة وال ـق ـيــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق االرت ـ ـقـ ــاء
والتنمية للكويت الحبيبة.

برلمانيات
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عيسى الكندري يفتح ملف القضايا الخاسرة بالحكومة الصبيح للشاهين :صرف المخصص الشهري
ً
ً
ّ
بسببها
العام
المال
تكبده
ما
حول
وزيرا
11
إلى
سؤاال
ه
وج
للمعاق بعد  21سنة إذا استمر في دراسته الجامعية
ّ
وج ــه نــا ئــب ر ئ ـيــس مجلس
األ م ــة عيسى ا لـكـنــدري ســؤاال
إ لــى  11وز ي ــرا بـشــأن المبالغ
الـ ـت ــي ت ـك ـب ــده ــا ال ـ ـمـ ــال الـ ـع ــام
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والجهات التابعة لها القضايا
المرفوعة من وضد الوزارات.
وأكد الكندري في سؤاله أن
"خ ـس ــارة الـقـضــايــا الـمــرفــوعــة
ضـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الحكومية التابعة لها ،تكبد
خزانة الدولة خسائر فادحة،
وهي تعد وجها من أوجه هدر
المال العام ،السيما في ظل ما
يـتــرتــب عـلــى تـلــك األح ـكــام من
مصاريف وتعويضات".
وق ــال ال ـك ـنــدري "إن تـنــامــي
حـ ـج ــم الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـم ــرف ــوع ــة
ض ـ ـ ــد الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع أع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـقـ ـض ــاي ــا
الـ ـص ــادرة ض ــده ــا ي ـن ــاالن مــن
سـمـعــة ت ـلــك ال ـج ـهــات ،مـشـيــرا

عيسى الكندري

إ لـ ــى أن ذ لـ ــك ي ـم ـثــل خ ـل ــا فــي
األداء المؤسسي وخطرا على
ميزانية الدولة".
وتساء ل" :كم عدد القضايا
الـ ـ ـت ـ ــي خ ـ ـسـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
وال ـج ـهــات الـتــابـعــة لـهــا خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر ال ـمــاض ـيــة،

وكـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـت ــي
كسبتها خــال نـفــس ا لـفـتــرة؟
وم ـ ـ ـ ـ ــا إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا
المرفوعة من أو ضد ا لــوزارة
والجهات التابعة لها؟
وط ــال ــب ال ـك ـن ــدري بــإفــادتــه
ع ـ ـ ــن "إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـ ـ ـغـ ـ ــرامـ ـ ــات
وال ـت ـعــوي ـضــات ال ـمــال ـيــة الـتــي
ترتبت على خسارة القضايا
وصدور أحكام ضد الوزارات
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ،خـ ــال
السنوات العشر األخيرة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا" :هـ ــل
درست الوزارة أسباب خسارة
ت ـلــك ال ـق ـض ــاي ــا ،وه ــل ات ـخــذت
خـطــوات جــادة لمعالجة هذه
األس ـبــاب ووق ــف نــزيــف الـمــال
الـ ـ ـع ـ ــام ،ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عــن
خ ـس ــارة ه ــذه ال ـق ـضــايــا؟ ومــا
اإلجراء ات التي اتخذت حيال
ذلك؟".

ً
 277دينارا لذوي اإلعاقة الشديدة و 225للمتوسطة و 185للبسيطة
●

محيي عامر

ردا على سؤال برلماني للنائب
اســامــة الـشــاهـيــن ،كشفت وزي ــرة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـمــل
وزيــرة الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح عن قيمة
ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـش ـهــريــة ل ــذوي
اإلعاقة ،التي تم اقرارها لكل درجة
من درجات اإلعاقة.
وقالت الصبيح في ردها على
سؤال الشاهين :وفقا للمادة 29
مــن ال ـقــانــون رق ــم  8لـسـنــة 2010
وتعديالته والقرار رقم  210لسنة
 2017بإصدار الالئحة التنظيمية
للقانون المشار إليه تم تحديد
المخصص الشهري لذوي اإلعاقة
الشديدة بـ  227د .ك ،والمتوسطة

 225د .ك والبسيطة  185د .ك.
وأضافت :أما المرأة التي ترعى
معاقا ذا إعاقة شديدة وال تعمل
فـيـصــرف لـهــا مـخـصــص شـهــري
قدره  300د .ك ،عمال بالمادة  6من
الالئحة التنظيمية المشار لها.
وذك ــرت ان صــرف المخصص
ال ـش ـهــري ل ــذوي االع ــاق ــة يستمر
بعد سن الحادية والعشرين اذا
قدم المستحق ما يفيد االستمرار
في الدراسة الجامعية ،ويشترط
عـ ـ ــدم الـ ـجـ ـم ــع بـ ـي ــن ال ـم ـخ ـصــص
ال ـش ـه ــري ومـ ـع ــاش ع ـجــز الـعـمــل
وفقا للمادة  43من القانون رقم
 8لسنة .2010
وك ـ ــان ال ـشــاه ـيــن وجـ ــه حــزمــة
اس ـئ ـل ــة ب ــرل ـم ــان ـي ــة ال ـ ــى ال ــوزي ــر
حـ ـ ــول مـ ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزامـ ــه بـتـطـبـيــق

أسامة الشاهين

القانون رقم  8لسنة  ،2010وفي
السؤال استفسر عن مخصصات
المعاشات الشهرية ومدى تطبيق

نــص الـمــادة  29مــن القانون رقم
 8لـسـنــة  2010عـلــى ان "يـصــرف
مـ ـخـ ـص ــص ش ـ ـه ـ ــري ل ـل ـش ـخ ــص
ذي االع ــاق ــة حـتــى س ــن الـحــاديــة
والعشرين تـحــدد قيمته الهيئة
بـنــاء عـلــى تـقــريــر اللجنة الفنية
ً
الـمـخـتـصــة ط ـب ـقــا ل ـنــوع ودرج ــة
االعـ ـ ــاقـ ـ ــة ،وي ـس ـت ـم ــر صـ ــرفـ ــه اذا
اس ـت ـمــر ف ــي ال ــدراس ــة الـجــامـعـيــة
ح ـتــى س ــن ال ـثــام ـنــة وال ـع ـشــريــن،
كذلك تستحق المرأة التي ترعى
ً
معاقا ذا إعاقة شديدة وال تعمل
مخصصا شهريا وفقا للشروط
والضوابط التي تضعها الهيئة
وي ـ ـ ــوق ـ ـ ــف صـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـمـ ـخـ ـص ــص
الشهري في حالة تم الشفاء من
اإلعـ ــاقـ ــة ب ـن ــاء ع ـل ــى شـ ـه ــادة مــن
اللجنة المختصة".

المويزري يقترح تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين وصوتين لكل ناخب
األولى تضم العاصمة والفروانية والجهراء والثانية حولي واألحمدي ومبارك الكبير
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
الـ ـم ــوي ــزري ب ــاقـ ـت ــراح ب ـقــانــون
ب ـ ـشـ ــأن تـ ـع ــدي ــل ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ــم
 42لـسـنــة  2006ب ـش ــأن إعـ ــادة
ت ـح ــدي ــد ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
لعضوية مجلس األمة والمعدل
بالمرسوم بقانون رقم  20لسنة
ّ 2012
نص على تقسيم الكويت
إل ـ ـ ــى دائـ ــرت ـ ـيـ ــن ان ـت ـخــاب ـي ـت ـيــن
ً
تـنـتـخــب ك ــل دائـ ـ ــرة  25نــائ ـبــا،
عـلــى أن يـكــون لـكــل نــاخــب حق
ال ـت ـصــويــت لـمــرشـحـيــن اثـنـيــن
فقط.
ونـ ــص االق ـ ـتـ ــراح ف ــي مــادتــه
األولى على "تقسم الكويت إلى
دائرتين انتخابيتين لعضوية
مجلس األمــة ويمثل كــل دائــرة
ً
ً
 25نائبا وفقا للتالي:
 الدائرة االنتخابية األولى:ً
وي ـم ـث ـل ـه ــا  25نـ ــائ ـ ـبـ ــا وت ـض ــم

ثالث محافظات هي( :محافظة
العاصمة) و(محافظة الفروانية)
و(م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـه ــراء) وتـضــم
جـمـيــع الـمـنــاطــق الـتــابـعــة لكل
محافظة.
 الدائرة االنتخابية الثانية:ً
ويمثلها  25نائبا وتضم ثالث
مـ ـح ــافـ ـظ ــات ه ـ ــي ( :م ـح ــاف ـظ ــة
ح ــول ــي) و(م ـحــاف ـظــة األح ـمــدي
) و(م ـح ــاف ـظ ــة مـ ـب ــارك الـكـبـيــر)
وتضم جميع المناطق التابعة
لكل محافظة.
وجـ ـ ــاء فـ ــي مـ ــادتـ ــه ال ـث ــان ـي ــة،
"ي ـكــون لـكــل نــاخــب حــق اإلدالء
بصوتين لمرشحين اثنين من
المرشحين في الــدائــرة المقيد
ً
بها ،ويعتبر باطال التصويت
ألكثر من هذا العدد".
أم ــا الـ ـم ــادة ال ـثــال ـثــة ،فـقــالــت
"يـلـغــى ال ـقــانــون رق ــم  42لسنة

 2006ب ـ ـشـ ــأن إع ـ ـ ـ ــادة ت ـحــديــد
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة لعضوية
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدل
بالمرسوم بقانون رقم  20لسنة
."2012
وجاء في المذكرة اإليضاحية
لالقتراح بشأن تقسيم الكويت
إلــى دائرتين انتخابيتين :أكد
دس ـ ـتـ ــور دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت عـلــى
ع ـ ــدد م ــن الـ ـمـ ـب ــادئ الـ ـت ــي تـعــد
عماد المجتمع وتحفظ كيانه
وأهمها العدالة والمساواة بين
أفــراد المجتمع ونصت المادة
" "7من الدستور الكويتي على
أن "العدل والحرية والمساواة
دع ــام ــات الـمـجـتـمــع وال ـت ـعــاون
والـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــم صـ ـل ــة وث ـ ـقـ ــى بـيــن
المواطنين" كذلك نصت المادة
" "29من الدستور الكويتي على
أن "الناس سواسية في الكرامة

شعيب المويزري

اإلنسانية ،وهم متساوون لدى
القانون في الحقوق والواجبات
العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك
ب ـس ـبــب ال ـج ـنــس أو األص ـ ــل أو
اللغة أو الدين".

وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـ ــه :بـ ـم ــوج ــب
المرسوم بقانون رقم  20لسنة
 ،2012تــم تعديل الـقــانــون رقم
 42لسنة  2006بإعادة تحديد
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة لعضوية
مجلس األمة ،وقد نص القانون
بعد تعديله على أن تنتخب كل
دائــرة عشرة أعضاء للمجلس
على أن يـكــون لكل نــاخــب حق
اإلدالء بصوته لمرشح وا حــد
في الدائرة المقيد بها ،ويعتبر
ً
باطال التصويت ألكثر من هذا
ال ـعــدد ،كما نــص ذات القانون
على تقسيم الكويت الى خمس
دوائر انتخابية.
وتابعت :وحيث أن الممارسة
ً
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة كـ ـشـ ـف ــت خـ ـ ـل ـ ــا فــي
القانون الحالي في ظل غياب
الـعــدالــة وال ـم ـســاواة بين أفــراد
المجتمع بسبب طريقة توزيع

ً
الـ ـ ــدوائـ ـ ــر االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ف ـض ــا
عـمــا أف ــرزه الـنـظــام االنتخابي
ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـ ــن سـ ـلـ ـبـ ـي ــات ع ـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ت ـق ـس ـي ــم ال ـم ـج ـت ـمــع
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي وت ـف ـت ـي ـت ــه ،وط ـب ـق ــا
ل ـل ـن ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـحــالــي
(الـ ـ ــدوائـ ـ ــر الـ ـخـ ـم ــس) ف ـنــاحــظ
ع ــدم وج ــود عــدالــة فــي تقسيم
الــدوائــر فكل دائ ــرة يمثلها 10
أعضاء منتخبون بغض النظر
عــن ال ـف ــوارق الـكـبـيــرة فــي عــدد
الناخبين من دائرة الى أخرى،
ولو نظرنا الى عدد الناخبين
في الدوائر الخمسة الحالية -
وفقا لما نشرته جريدة القبس
يوم  6مايو  - 2018فسنجد أن
ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـيــة الخامسة
(التي تضم محافظتي األحمدي
وم ـ ـبـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر) جـ ـ ــاءت فــي
ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى ،إذ ب ـلــغ عــدد

نــا خ ـب ـي ـهــا  153810أ صـ ـ ــوات،
تـلـتـهــا ال ــدائ ــرة ال ــراب ـع ــة (ال ـتــي
ت ـض ــم م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـف ــروان ـي ــة
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء) ب ـ ـعـ ــدد 140445
ً
ص ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــا ،وي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوق مـ ـجـ ـم ــوع
الناخبين في هاتين الدائرتين
مجموع الدوائر الثالث األخرى
مـجـتـمـعــة ،إذ يـشـكــل مـجـمــوع
الناخبين في الدائرتين الرابعة
وال ـخــام ـســة  54ف ــي ال ـم ـئــة من
إج ـمــالــي الـنــاخـبـيــن فــي عموم
البالد ،والدائرة الثالثة (وتضم
مناطق من محافظات العاصمة
وحولي
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـ ــن ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة)
ح ـل ــت ب ـع ــده ـم ــا ،ح ـي ــث سـجــل
ً
فيها  96528نــاخـبــا ونــاخـبــة.
والدائرة األولى (وتضم مناطق
م ـ ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
وح ـ ــول ـ ــي) ح ـل ــت فـ ــي ال ـمــرت ـبــة

ً
الرابعة بمجموع  83488ناخبا
ونـ ــاخ ـ ـبـ ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ال ـ ــدائ ـ ــرة
ال ـث ــان ـي ــة (وتـ ـض ــم م ـن ــاط ــق مــن
محافظة العاصمة) سجلت أقل
ع ــدد م ــن الـنــاخـبـيــن بمجموع
ً
 62547ناخبا وناخبة.
وتابعت المذكرة اإليضاحية
أن ــه لتحقيق ن ــوع مــن الـعــدالــة
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ،والـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
س ـل ـب ـيــات ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،رؤي الـ ـتـ ـق ــدم ب ـهــذا
القانون إلجراء تغيير جوهري
في توزيع الدوائر االنتخابية،
حيث نصت الـمــادة األولــى من
القانون على أن تقسم الكويت
إلـ ـ ــى دائـ ــرت ـ ـيـ ــن ان ـت ـخــاب ـي ـت ـيــن
لعضوية مجلس األمــة ويمثل
ً
كل دائرة  25نائبا.

هايف :إنشاء إدارة نقاط الحراسة الخارجية
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد ه ــاي ــف
ب ــاقـ ـت ــراح ب ــرغ ـب ــة ب ــإنـ ـش ــاء إدارة
نقاط الحراسة الخارجية ،لتغطي
ال ـم ـنــاطــق ال ـبــريــة والـ ـج ــزر وط ــرق
ال ـس ـف ــر وال ـ ـطـ ــرق ال ـخ ــارج ـي ــة ،مــع
تـ ــزويـ ــدهـ ــا ب ــالـ ـضـ ـب ــاط واألفـ ـ ـ ـ ــراد
واآلليات الالزمة وفق معايير أمنية
مهنية صحيحة تتدارك السلبيات
ال ـس ــاب ـق ــة ،وت ــوف ــر األم ـ ــن ف ــي تـلــك
المناطق ومرتاديها وتسد الفراغ
الموجود حاليا.
وق ـ ـ ـ ــال ه ـ ــاي ـ ــف ،ف ـ ــي اق ـ ـتـ ــراحـ ــه،
"تكررت خالل الفترة الماضية عدة
حوادث فقدان في المناطق البرية،
السيما أن مناطق البر الواقعة في
النطاق اإلداري لبعض مديريات
األم ـ ــن خــال ـيــة ت ـمــامــا م ــن الــرقــابــة
وال ـتــواجــد األم ـن ــي ،بـعــد إل ـغــاء ما

محمد هايف

ك ــان ي ـعــرف بـنـقــاط ال ـحــراســة ،في
الــوقــت ال ــذي تـحــرص جـمـيــع دول
العالم على تواجد قــوات تختص

ب ـح ــراس ــة ال ـم ـنــاطــق ال ـخــال ـيــة من
السكان ،كالجزر والمناطق البرية
الـمـفـتــوحــة ،وغـيــرهــا مــع اخـتــاف
الـمـسـمـيــات ،وف ــي الـمــاضــي كانت
إدارة نـقــاط الـحــراســة تغطي هــذا
ال ـ ـفـ ــراغ ،ل ـك ــن سـ ــوء اإلدارة جـعــل
دورها يتراجع حتى تم إلغاؤها".
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وجـ ــه هــايــف
سؤاال برلمانيا الى وزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح،
قـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــه :لـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ال ـق ــوان ـي ــن
واللوائح الخاصة بديوان الخدمة
المدنية تستهدف تحقيق العدالة
الوظيفية والشفافية ،فقد نمى الى
علمنا ان هـنــاك تــرقـيــات بالهيئة
العامة لـشــؤون االعــاقــة ال تخضع
لشروط ديــوان الخدمة باإلضافة

الــى قيام الهيئة بمخاطبة ديــوان
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة دون الـ ـ ــرجـ ـ ــوع ل ـب ـحــث
ال ـح ــاالت المستحقة والـمـفــاضـلــة
بين الموظفين.
وعلى ضوء ذلك طلب اجابته عن
االتــي :هل هناك وظائف إشرافية
ش ــاغ ــرة؟ اذا كـ ــان الـ ـج ــواب بنعم
ال ــرج ــاء ت ــزوي ــدي بـتـلــك الــوظــائــف
وتاريخها ،مــع تــزويــدي بالهيكل
الـتـنـظـيـمــي ال ـم ـع ـت ـمــد م ــن ديـ ــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وه ـ ــل ه ـن ــاك
مخاطبات لــديــوان الخدمة بشأن
تـسـكـيــن وظ ــائ ــف إش ــراف ـي ــة ب ــدون
اإلعالن عنها؟ اذا كان الجواب بنعم
الرجاء تزويدي بالسند القانوني
مـ ــع م ـح ــاض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع وب ـحــث
الحاالت لتلك األسماء.

عمر الطبطبائي لرفع نسبة القبول في «التربية» إلى %85
طالب النائب عمر الطبطبائي
بأن تكون اقل نسبة قبول بكلية
التربية باختالف تخصصاتها
 ٨٥في المئة.
ال ـ ــى ذل ـ ــك ق ـ ــال ال ـط ـب ـط ـبــائــي:
نـمــى ال ــى علمي أن ــه تــم تعيين
موظفة في المؤسسة دون اتباع
اإلجــراء ات المقررة في التعيين
ومخالفة الـلــوائــح االداريـ ــة في
ه ــذا الـ ـش ــأن ،ح ـيــث إن ال ـلــوائــح
االداري ـ ـ ــة فـيـمــا ي ـخــص الـعـقــود

الـمــؤقـتــة تـنــص فــي ال ـمــادة ٦-٥
من الباب الثالث على أن تكون
م ــدة الـعـقــد شـهــرا واح ــدا قابلة
للتجديد شهريا ولمدة أقصاها
 ٦ش ـه ــور ل ـمــن ت ــدع ــو ال ـحــاجــة
الــى خدماتهم ،على أن تصرف
ل ـص ــاح ــب ع ـق ــد ال ـع ـم ــل م ـكــافــأة
مقطوعة ،اال أن هناك من خالف
الـ ـل ــوائ ــح وق ـ ـ ــام ب ـت ـح ــري ــر عـقــد
الموظفة مدة تجاوزت  ٦شهور
وخصص لها أجر وليس مكافأة

عبدالله :محاوالت التشويه
لن تثنينا عن أداء عملنا
أك ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب خ ـل ـيــل
عـبــدالـلــه أن «م ـحــاوالت
ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه واإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ة
ل ــن ت ـل ـه ـي ـنــا او تـثـنـيـنــا
عـ ــن اداء ع ـم ـل ـنــا ب ـقــوة
وامانة».
وأض ــاف عـبــدالـلــه في
تـ ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس :ن ـق ــول
للمستفيدين و مـثـيــري
هذه اإلشاعات أخرجوا
رؤوس ـ ـ ـكـ ـ ــم ي ـ ــا جـ ـبـ ـن ــاء،
واك ـش ـف ــوا ع ــن أنـفـسـكــم
وعـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـقـ ــف خ ـل ـف ـك ــم،
ولن اواجه اال الشجعان
والشرفاء.

خليل عبدالله

مما يمثل خروجا صارخا على
أحكام القانون.
وأضاف الطبطبائي :ماذا عن
أبناء الوطن الذين قدموا وفق
اللوائح واالجــراء ات؟ ماذا عمن
درس ت ـخ ـصــص petroleum
eng؟ اال ي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا ظ ـل ـمــا؟
م ـس ـت ــدرك ــا :ال ـط ــام ــة ان م ــن تــم
توظيفها قريبة احد المسؤولين
لــذلــك تـقــدمــت ب ـســؤال برلماني
للتأكد.

عمر الطبطبائي
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العازمي والبحر يتوسطان مسؤولي «التربية» و«البنك الوطني»

شيخة البحر تلقي كلمتها

بناء األوطان
يأتي ببناء
اإلنسان
وسخرنا كل
اإلمكانيات
لنجاح الطلبة
وتفوقهم

العازمي

ل ـل ـع ــام الـ ـح ــادي ع ـش ــر عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،رعـ ــى ب ـن ــك ال ـكــويــت
ا لــو ط ـنــي حـفــل وزارة ا لـتــر بـيــة
الرسمي الخاص بتكريم أوائل
الطلبة مــن خريجي الثانوية
ا لـعــا مــة فــي ا لـقـسـمـيــن العلمي
واألدب ـ ــي ،إل ــى جــانــب الـمـعـهــد
ال ــديـ ـن ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أوائ ـ ــل
ا لـثــا نــو يــة فــي م ــدارس التربية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي
( ،)2018/2017وذ لــك بحضور
وزي ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر الـتـعـلـيــم
ا لـ ـع ــا ل ــي د .ح ــا م ــد ا لـ ـع ــاز م ــي،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــرح ال ـه ـي ـئ ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب في منطقة الشويخ.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ه ـنــأت
ن ــائـ ـب ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الوطني شيخة البحر الطلبة
الـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن عـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـت ــائ ــج
المبهرة ،التي حققوها ،معربة
عــن فـخــرهــا ب ـج ـهــودهــم ،الـتــي
بذلوها في سبيل تحقيق هذا
التفوق الباهر.

االستثمار بالتعليم
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر ،أن
رعاية الوطني لحفل متفوقي
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ل ـل ـع ــام
الـ ـح ــادي ع ـش ــر ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
ت ــأت ــي فـ ــي إط ـ ـ ــار م ـســؤول ـي ـتــه
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ــزام ــه تـجــاه
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،الـ ـ ـ ــذي ي ـعــد
ً
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار فـ ـ ـي ـ ــه أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا
لـتـطــور وتنمية المجتمعات،
ح ـي ــث ب ــات ــت ه ـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة

محليات

وزير التربية والبحر يكرمان إحدى المتفوقات
عــا مــة مميزة فــي المسؤولية
ً
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـنــك وجـ ـ ــزء ا
ً
أس ــاسـ ـي ــا مـ ــن الـ ـت ــزام ــه ت ـجــاه
المجتمع والوطن.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
ا لـفـعــا لـيــات ا لـتــر بــو يــة المهمة،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــرف
على الطموحات المستقبلية
للطلبة المتفوقين وتحفيزهم
وت ـش ـج ـي ـع ـه ــم عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
أه ــدافـ ـه ــم وح ـث ـه ــم ع ـل ــى ب ــذل
الـمــزيــد مــن الـجـهــد ،الفـتــة إلــى
أن البنك يؤمن بـقــدرة الطلبة
وإمـكــانــاتـهــم الـمـتـمـ ّـيــزة ،الـتــي
ّ
تــؤهـلـهــم لـتـقــد يــم مــا تحتاجه

تكريم طالبة متفوقة

االستثمار
في التعليم
أساس لتنمية
المجتمعات
ولدينا أنشطة
متعددة
لتطوير الكوادر

رعاية
«الوطني»
للحفل تأتي
في إطار
مسؤوليته
االجتماعية
والتزامه تجاه
قطاع التعليم

البحر

ً
ً
ا لـكــو يــت مستقبال  ،خصوصا
بـ ـ ــوجـ ـ ــود م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات قـ ـ ـ ــادرة
ع ـلــى االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـك ــوادر
الواعدة وخلق فرص وظيفية
مستقبلية مناسبة لها.
وأشارت إلى أن بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ي ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى دع ــم
شــري ـحــة ال ـش ـبــاب ودعـ ــم كــافــة
األنشطة التعليمية والتدريبية
التي تهدف إلى رفع مستواهم
الـتـعـلـيـمــي وزي ـ ـ ــادة خـبــراتـهــم
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ـ ــل م ــا
يحتاجونه لمواصلة مسيرة
الـ ـتـ ـف ــوق واإلنـ ـ ـج ـ ــاز وت ـح ـق ـيــق
ط ـم ــوح ــات ـه ــم ودعـ ـ ــم ال ـت ـن ـم ـيــة
والتقدم في الكويت.

 ...ومتفوقة أخرى
ول ـف ـت ــت ال ـب ـح ــر إل ـ ــى سـعــي
"الــوطـنــي" الــدائــم إلعـطــاء هذه
ال ـف ـئ ــة ال ـم ـه ـمــة األولـ ــويـ ــة لـمــا
فــي ذ لــك مــن ضـمــان لمستقبل
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع واس ـ ـت ـ ـمـ ــراري ـ ـتـ ــه،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه واجـ ـ ـ ـ ـ ــب وط ـ ـنـ ــي
واجتماعي واستثمار حقيقي
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن
ال ـب ـنــك ل ــدي ــه أن ـش ـطــة م ـت ـعــددة
وم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــر
الكوادر الوطنية.
وأضافت أن البنك يستقبل
ع ـلــى مـ ــدار ال ـع ــام مـجـمــوعــات
مـخـتـلـفــة م ــن ط ـل ـبــة ال ـم ــدارس
والجامعات في إطار الزيارات
الميدانية ،التي ينظمها بهدف

تعريفهم على أ سـلــوب العمل
ً
في القطاع المصرفي تمهيدا
لدخولهم إلى سوق العمل.

بناء األوطان واإلنسان
من جانبه ،أكد وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد
ا ل ـعــاز مــي ،أن ا لـ ــوزارة سخرت
كل إمكانياتها لتوفير أدوات
الـ ـنـ ـج ــاح والـ ـتـ ـف ــوق ألب ـنــائ ـهــا
الطلبة.
وأضــاف الـعــازمــي فــي كلمة
لـ ــه ب ــا ل ـم ـن ــا س ـب ــة ،أن ا ل ـ ـ ــوزارة
وفـ ـ ـ ــرت ك ـ ــل الـ ـسـ ـب ــل الـ ـم ــادي ــة
وا لـمـعـنــو يــة لتشجيع الطلبة

تكريم المتفوقين

 ...وتكريم أخرى

اهتمام بالشباب ودعم مبادرات التعليم
يـ ـح ــرص ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي عـلــى
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ودع ــم
النشاطات التعليمية الهادفة إلى تطوير
و تـنـمـيــة ا ل ـك ـفــاء ات ا لــو طـنـيــة وتسليحها
بالعلم والمعرفة ،كأحد أولوياته ضمن
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ـت ــي يـلـتــزم
بها ،إذ يوفر البنك مختلف أشكال الدعم
للطالب والطالبات من خــال المبادرات
ا لـتـعـلـيـمـيــة وا ل ـتــدر ي ـب ـيــة ا ل ـتــي دأب على
إ ط ـ ــا قـ ـ ـه ـ ــا ،و تـ ـتـ ـضـ ـم ــن دورات تـ ــدر يـ ــب
ً
م ـت ـخ ـص ـصــة مـ ـع ــدة خ ـص ــوص ــا ل ـل ـك ــوادر
الوطنية من الخريجين.

ويــوفــر الـبـنــك الــوطـنــي دورات تــدريــب
ل ـط ـل ـبــة ال ـ ـمـ ــدارس خـ ــال ف ـص ــل ال ـص ـيــف
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـعــري ـف ـهــم ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـع ـمــل
الـمـصــرفــي واالح ـت ـك ــاك الـمـبــاشــر بـســوق
العمل ،وذ لــك من خــال برنامج التدريب
ً
ّ
المعد خصوصا لهذه الشريحة
الصيفي
من الشباب.
وي ـض ــاف إل ــى ذل ــك ال ـعــديــد م ــن بــرامــج
ا لـتــدر يــب للجامعيين وا لـخــر يـجـيــن مثل
أك ــادي ـم ـي ــة ال ــوط ـن ــي وب ــرن ــام ــج ال ـش ـبــاب
وب ـ ــرام ـ ــج م ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
وغيرها.

العازمي والبحر يتوسطان المكرمين

عـ ـل ــى الـ ـتـ ـف ــوق وغ ـ ـ ــرس ال ـق ـيــم
ً
ا لــدا ف ـعــة بـهــم للتنمية إ يـمــا نــا
منها بــأن بناء األو طــان يأتي
ببناء اإلنسان.
وأو ضـ ــح أن ا لـمـجـتـمــع بكل
ً
ً
ق ـطــا عــا تــه ي ـ ــؤدي دورا مـهـمــا
في خلق بيئة مشجعة للتميز
ً
والتفوق بدء ا من األسرة ،التي
زر عــت فــي أبنائها حــب العلم
وعملت بصمت وجهد لتوفير
ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ـث ـل ــى ل ـل ـت ـح ـص ـيــل
ً
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــرورا ب ــال ـه ـي ـئ ــة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي الـ ـم ــدارس من
مـعـلـمـيــن وم ـع ـل ـمــات أحـسـنــوا
العطاء وبذل الجهد في خدمة
ط ــاب ـه ــم ل ـي ـص ـلــوا الـ ـي ــوم إل ــى
هــذه الـمـسـتــويــات مــن الـتـفــوق
وانـ ـتـ ـه ــاء بــال ـط ـل ـبــة أن ـف ـس ـهــم،
الذين سعوا بجهد إلى تحقيق
ما حصدوه.
وذ ك ـ ــر أن ا ل ـق ـط ــاع ا ل ـخ ــاص
ومؤسسات المجتمع المدني
ي ـع ـم ــان ع ـل ــى ت ـك ــوي ــن وج ــود
إن ـس ــان ــي واج ـت ـمــاعــي ق ـبــل أن
ً
يـ ـك ــون اقـ ـتـ ـص ــادي ــا وي ــدف ـع ــان
بــال ـك ـفــاء ات لـلـصـفــوف األول ــى
ً
دائ ـم ــا "وهـ ــذا مــا نـتـلـمـســه من
ً
اهتمام البنك الوطني سنويا
برعاية هذا الحفل".

وخ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـف ــل ،ش ـ ـ ــارك د.
ال ـع ــازم ــي وال ـب ـحــر ف ــي تـكــريــم
ً
ن ـ ـحـ ــو  150طـ ــا ل ـ ـبـ ــة و طـ ــا ل ـ ـبـ ــا
م ــن األوائ ـ ــل (كــوي ـت ـيــون وغـيــر
كويتيين) فــي أ قـســام العلمي
واألدب ـ ـ ـ ــي والـ ــدي ـ ـنـ ــي ،وأوائ ـ ـ ــل
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة فــي م ــدارس
الـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .كـ ـم ــا تــم
ت ـكــريــم ال ـط ـل ـبــة ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
مسابقات التميز العلمي التي
ت ـش ــارك ف ـي ـهــا وزارة ا لـتــر بـيــة
ً
ً
محليا وخليجيا .
وكرم العازمي بنك الكويت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ع ـ ـلـ ــى إس ـ ـهـ ــامـ ــاتـ ــه
فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ـع ـل ـي ــم ودعـ ـم ــه
للطلبة فــي مختلف ا لـمــرا حــل
ا ل ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،إذ قـ ــام بـتـسـلـيــم
شـيـخــة الـبـحــر هــديــة تــذكــاريــة
ً
ت ـق ــدي ــرا إلنـ ـج ــازات "الــوط ـنــي"
التعليمية.

تبادل التكريم بين «التربية» و«الوطني»

 ...ختام التكريم

محليات
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الفطر
زكاة
الخيرية:
الهيئة
»2
خير
«بقشة
اختتمت
الخيرية»
«اإلسالمية
ً
دينار ...ويجوز إخراجها نقدا

أقــامــت الـمـبــرة اإلســامـيــة الـخـيــريــة حـفــا ختاميا
لحملة «بقشة خير  ،»2والتي شهدت توزيع  2500وجبة
إفـطــار صــائــم على عــدة مساجد فــي مختلف مناطق
الكويت ،كما تم توزيع  400سلة غذائية على األسر،
و 200كــوبــون مـشـتــريــات ،وذل ــك فــي صــالــة المجتمع
بمنطقة بيان ،وبحضور رئيس مجلس إدارة المبرة
عبدالله ال ـطــارش .وقــال ال ـطــارش ،فــي كلمته ،إن أهل
الكويت ضربوا مثاال حيا في حب الخير ،والحرص
على مساعدة المحتاج ،إلى أن وصل خير الكويت الى
كل أنحاء العالم ،مشيرا إلى أن الشباب الكويتي من
خالل حملة «بقشة خير  »2أكد أن الخير مــوروث في
النفس الكويتية.

وأكد أن حملة «بقشة خير  »2كانت تسعى إلى سد
حاجة الفقراء والمحتاجين من األسر المتعففة والعمال
داخل الكويت وإدخال السرور عليهم في شهر رمضان،
وذلــك بتجهيز وتوصيل السلة الرمضانية لهم ،كما
هــدفــت الحملة الستثمار طــاقــات الـشـبــاب بما يعود
عليهم وعلى بلدهم بالخير.
وتابع« :شاهدنا الفرحة والسرور ال يفارقان وجوه
األســر المتعففة التي استفادت مــن الحملة ،ووجــوه
العاملين في تلك الحملة ،فبالعطاء يتحرر اإلنسان من
حب النفس واألنانية إلى البذل والتضحية ،وهذا هو
الحال في عمل الخير ،فكلما قدمته للغير رجع عليك
بالسعادة والخير».

حــددت الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية قيمة
زكــاة الفطر بدينار واحــد عن كل فــرد مسلم صغيرا
كان أو كبيرا ذكرا كان أو انثى ،وذلك ضمن مجموعة
مـشــاريــع أطلقتها خــال الـعـشــر األواخـ ــر مــن الشهر
الفضيل ،مــن بينها مـشــروع كسوة وعيدية اليتيم،
ووق ـف ـي ــات ال ـخ ـيــر ومـ ـش ــروع تــرك ـيــب س ـمــاعــات أذن
لـضـعــاف الـسـمــع ف ــي غ ــزة ،وج ـل ـســات ع ــاج الـنـطــق،
ومشروع تركيب عيون زجاجية لمن فقد عينيه في
غزة.

وقال رئيس مكتب هيئة الرقابة الشرعية بالهيئة
الخيرية الشيخ علي الكليب ،فــي تـصــريــح ،إنــه من
الجائز اخ ــراج زكــاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطر
العينية حسب فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
ولجنة الفتوى في «األوقاف» والهيئة الشرعية لبيت
الزكاة ،والندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
وأضاف أن تقدير قيمة زكاة الفطر ليس ثابتا بل
يختلف من عام لعام ،ومن بلد إلى بلد بحسب غالء
األقوات ورخصها.

سلة أخبار

«زكاة الرميثية» لدعم كسوة
وعيدية األيتام
قال مدير العالقات العامة والموارد بلجنة زكاة الرميثية التابعة
لجمعية النجاة الخيرية الشيخ وليد الكندري" :إن اللجنة تستعد
حاليا لتجهيز مشروع كسوة وعيدية اليتيم باليمن والدول االخرى،
وهدفها إدخال الفرح والسرور على األيتام في هذه األيام المباركة
من خالل كسوتهم بالمالبس الجديدة ،أسوة باألطفال الذين هم
في عمرهم وكذلك نقدم لهم العيدية ليشتروا بها ما يناسبهم من
األلعاب وغيرها" .وأعلن استقبال اللجنة لزكاة الفطر "وتم تقديرها
ً
ً
بدينار واحد عن الفرد نتسلمها نقدا ونخرجها عينا".

زكاة األندلس تستقبل زكاة الفطر
قال مدير لجنة زكــاة األندلس
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
بـ ــدر ال ـ ـشـ ــراح "ل ــدي ـن ــا ج ـم ـلــة مــن
الـمـشــاريــع الــرائــدة الـتــي ننفذها
بــال ـل ـج ـنــة ،م ـن ـهــا م ـش ــروع كـفــالــة
األيتام ،ومشروع كسوة وعيدية
ال ـي ـت ـي ــم ،و"ال ـ ـس ـ ــال الـ ـغ ــذائـ ـي ــة"،
وم ـش ــروع الـمـســاعــدات الشهرية

وال ـم ـق ـط ــوع ــة ل ــأس ــر الـمـتـعـفـفــة
داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ،وحـ ـف ــر اآلب ـ ـ ــار،
وبناء المستوصفات والمدارس،
وغـيــرهــا مــن أوج ــه الـخـيــر داخــل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وخـ ـ ــارج ـ ـ ـهـ ـ ــا ،م ـع ـل ـن ـ ًـا
استقبال اللجنة لزكاة الفطر ،إذ
تم تقديرها بدينار واحد عن الفرد
عينا".
نقدا ونخرجها ً
نتسلمها ً

بنك الطعام«:الداخلية» شريك
في نجاح «سحوركم علينا»
واصل البنك الكويتي للطعام
حملة مشروع "سحوركم علينا"
في مختلف محافظات الكويت،
والتي تنظم بشراكة استراتيجية
م ــع وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ــدف ــاع
المدني والفرق التطوعية ،وذلك
ضمن البرامج واألنشطة الخيرية
ا لـتــي أطلقها بنك الطعام خالل
ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـف ـض ـي ــل ،ال ـتــي
تـ ــرسـ ــخ ج ـم ـي ـع ـه ــا ال ـ ـت ـ ــزام بـنــك
الطعام وريادته في المسؤولية
االجتماعية.
وبهذه المناسبة ،صرح نائب

ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـب ـن ــك،
مشعل األنصاري ،قائال" :جاءت
ف ـك ــرة حـمـلــة #س ـح ــورك ــم علينا
استكماال للحمالت الخيرية التي
يطلقها بنك الطعام خالل الشهر
الـفـضـيــل ال ـتــي ت ـهــدف جميعها
إلى تعزيز التواصل مع مختلف
فئات المجتمع ،ســواء العاملين
فــي الـطــرقــات على م ــدار الساعة
أو ال ـم ـت ـع ـف ـف ـيــن ،ح ـي ــث تـســاهــم
مثل هــذه الحمالت الخيرية في
التخفيف من معاناتهم وإدخال
الفرحة والسرور إلى قلوبهم".

«النجاة» تحث الصائمين على عدم
تأخير الزكاة
قــال نائب المدير الـعــام لقطاع الـمــوارد واإلع ــام بجمعية النجاة
الخيرية ،عمر الثويني ،إن الجمعية تستقبل زكاة الفطر وتحث عموم
الصائمين على إخراجها وعدم تأخيرها ،حتى يتسنى لها توزيعها
للمستفيدين في موعدها الشرعي .وقال الثويني ،في تصريح له شرع
اإلسالم هذه الزكاة ،لتكون طهرة للصوم مما شابه من اللغو والرفث،
وكذلك طعمة للمساكين والمحتاجين فتسد حاجتهم في هذا اليوم
المبارك ،كما أنها من أسباب رسم البسمة على محيا المستفيدين في
يوم العيد ،وكذلك تساهم في تأليف القلوب ونشر المحبة واأللفة ونبذ
التحاسد والتباغض .واختتم سائال الحق سبحانه أن يحفظ الكويت
وأهلها من كل سوء وسائر بالد المسلمين.
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مصرع وافدة إفريقية وطفلتها في حريق بالحساوي

«الداخلية» :لم يتم االعتداء ً
على أفراد دورية النجدة نهائيا

الحادث أسفر عن إصابة  7أشخاص منهم اثنان بحالة حرجة ورجلي إطفاء باختناق
محمد الشرهان

أم وطفلتها و 9مصابين بينهم
إطفائيان هم ضحايا حريق
منزل في منطقة الحساوي،
والسبب التخزين العشوائي،
وتحويل أماكن السكن الخاص
إلى شقق باستخدام قواطع
خشبية.

 4مراكز إطفاء
تعاملت مع
الحادث ...والموقع
يعج بالمخالفات

ل ـق ـي ــت وافـ ـ ـ ــدة إف ــري ـق ـي ــة بــال ـع ـقــد
الثاني من عمرها وابنها  3سنوات
مصرعهما ،صباح أمــس ،مــن جــراء
حريق كبير التهم منزال عربيا في
منطقة الحساوي ،كما اسفر الحادث
عن إصابة  7أشخاص اصابة اثنين
م ـن ـهــم ح ــرج ــة مـ ــن سـ ـك ــان ال ـم ـن ــزل،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى اص ــاب ــة اطـفــائـيـيــن
بحاالت اختناق وإجهاد حراري.
وفي التفاصيل التي رواها مدير
إدارة العالقات العامة باإلدارة العامة
ل ــاط ـف ــاء ال ـع ـق ـيــد خـلـيــل األمـ ـي ــر ،ان
«غرفة عمليات اإلدارة تلقت بالغا،
صـبــاح أم ــس ،يفيد بــانــدالع حريق
في منزل عربي بمنطقة الحساوي،
وان هناك أشخاصا محشورين جراء
الحادث» ،مشيرا الى انه «فور تلقي
البالغ تم تحريك مراكز اطفاء جليب
الشيوخ ،والعارضية الحرفي ،ومركز
اإلنقاذ الفني ،والشويخ الصناعي،
واالسـنــاد الــى الموقع بقيادة نائب
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون الـمـكــافـحــة
الـ ـل ــواء ج ـم ــال ال ـب ـل ـي ـه ـيــص ،ومــديــر
إط ـف ــاء مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة الـمـقــدم
احمد هايف».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـق ـيــد األمـ ـي ــر أن أول
فرقة اطـفــاء وصلت الــى الموقع في
غ ـضــون  4دق ــائ ــق م ــن زم ــن ال ـبــاغ،

وتـبـيــن لــرجــال االط ـف ــاء ان الـحــريــق
فــي مـنــزل عــربــي مـكــون مــن  4أدوار،
ومـقـســم بــواس ـطــة ق ــواط ــع خشبية،
الفتا إلى أن اإلطفائيين على الفور
ّ
قسموا أنفسهم ا لــى فريقين :األول
لعمليات االخالء ،والثاني لعمليات
المكافحة .وأشار إلى أن اإلطفائيين
نـجـحــوا ف ــي إن ـق ــاذ  7أش ـخ ــاص من
سكان المنزل ،وجميعهم وافدون ،من
وسط النيران وتسليمهم الى فنيي
الطوارئ الطبية ،كما اكتشفوا وجود
جـثـتـيــن ألم وطـفـلـتـهــا ب ـعــد عملية
إخماد الحريق.
وذكر العقيد األمير أن اإلطفائيين
واجهوا صعوبة كبيرة اثناء عمليات
ً
المكافحة واإلنـقــاذ ،نظرا لعمليات
الـ ـتـ ـخ ــزي ــن الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ب ــالـ ـمـ ـن ــزل،
وال ـق ــواط ــع ال ـك ـث ـيــرة ب ــال ــداخ ــل الـتــي
ساهمت فــي ازدي ــاد رقـعــة الحريق،
الفـتــا إلــى أن ضـبــاط قـطــاع الوقاية
وض ـب ــاط وحـ ــدة تـحـقـيــق ال ـح ــوادث
انتقلوا إلــى مــوقــع ال ـحــادث ،لرصد
المخالفات الموجودة ،وكذلك لبيان
اسباب اندالع الحريق ،الذي يعتقد
ان ــه ب ــدأ م ــن م ـخــزن ع ـشــوائــي داخ ــل
الـ ـمـ ـن ــزل ،وم ـ ــن ث ــم امـ ـت ــد ال ـ ــى بــاقــي
ارجائه.
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محليات

ً
توضيحا لما تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي

ذكـ ــرت اإلدارة ال ـعــامــة لـلـعــاقــات
واإلع ـ ــام األم ـن ــي ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة
فــي بـيــان توضيحي لمقطع فيديو
ت ــم تـ ــداولـ ــه ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ــاعـ ـت ــداء ع ـل ــى أفـ ــراد
دورية نجدة أنه في الحقيقة يتضمن
سيطرة أفراد الدورية على وافد من
إحدى الجنسيات العربية لم يمتثل
لــأوامــر ،ولــم يـكــن هـنــاك أي اعـتــداء
ً
من الوافد على أفراد الدورية نهائيا.
وفــي التفاصيل ،أنــه أثـنــاء توجه
دوريـ ــة ن ـجــدة لتغطية ب ــاغ حــادث

شــوهــد تـجـمــع مــرك ـبــات ومـشــاجــرة
على دوار األكسجين بمنطقة الشويخ
الصناعية بـيــن شخصين مدنيين
ً
أحــده ـمــا يـعـمــل عـسـكــريــا ف ــي األم ــن
الـ ـع ــام ب ـل ـبــاســه ال ـم ــدن ــي وس ـي ــارت ــه
الـخــاصــة والـثــانــي قــائــد «ون ــش» من
إح ــدى الـجـنـسـيــات الـعــربـيــة بسبب
أولية المرور ،وعليه تم التحفظ على
الــوافــد داخــل دوريــة النجدة بعد أن
رفــض الـنــزول مــن «الــونــش» ،وأحيل
طرفا المشاجرة إ لــى المخفر حيث
تنازل كل منهما.

العسكريين
اإلفراج عن
ً
الموقوفين انضباطيا
ً
أصــدر رئيس األرك ــان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر قــرارا
ً
باإلفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا ،بمناسبة حلول عيد الفطر
ً
وبناء على توجيهات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعيد
ً
الشيخ ناصر الصباح ،وتأتي هذه اللفتة الكريمة إيمانا منه بمشاركة أبنائه
العسكريين ذويهم فرحة العيد.
وبهذه المناسبة ،هنأ الشيخ ناصر صباح األحمد أبـنــاء ه العسكريين،
ً
متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع
بالخير واليمن والبركات ،وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة.

رجل إطفاء يكافح الحريق

ً
السيطرة على حريق في معسكر السالح بالجليعة النيران التهمت سكنا للعمال في ميناء عبدالله

لم يسفر عن وقوع إصابات واقتصر على الخسائر المادية

أعـلـنــت رئــاســة األركـ ــان الـعــامــة للجيش
وقوع حريق مساء أمس األول في عدد من
المباني التابعة لسكن عمال إحدى شركات
المقاوالت ،والتي تعمل على تشييد مصنع
لـلــذخـيــرة ف ــي مـعـسـكــر ال ـس ــاح والــذخ ـيــرة

التابع للجيش الكويتي بمنطقة الجليعة.
وقــالــت رئــاســة األرك ــان فــي بيان رسمي،
إن فــرق اإلطـفــاء تمكنت مــن السيطرة على
ال ـحــريــق ف ــي زم ــن ق ـيــاســي ،دون وق ــوع أي
إصابات بشرية ،وذلك بمشاركة فرق إطفاء

الـجـيــش واإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ووزارة
ـار
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ــوض ـح ــة أن ال ـت ـح ـق ـيــق جـ ـ ٍ
التحقيق لمعرفة األس ـبــاب الـتــي أدت إلــى
اندالع الحريق.

قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة
واإلعالم في اإلدارة العامة لإلطفاء العقيد
خليل األمير ،إن «حريقا اندلع فجر امس
ف ــي ش ــال ـي ـه ــات ك ـي ــرب ــي بـمـنـطـقــة مـيـنــاء
عبدالله تستخدم سكنا للعمال التابعين
إلحــدى الشركات ،ولم يسفر الحادث عن
وقــوع إصــابــات ،واقتصر على الخسائر
المادية».
وأوض ـح ــت اإلدارة أن مــركــز عمليات
ً
«اإلطـ ـف ــاء» تـلـقــى ب ــاغ ــا فـجــر أم ــس يفيد
بتصاعد لالدخنة على طريق الملك فهد
السريع ،وعلى اثره توجهت مراكز اطفاء
أم ال ـه ـي ـمــان ،وم ـي ـنــاء ع ـبــدال ـلــه ،وم ـبــارك
ال ـك ـب ـيــر ب ـق ـي ــادة م ــدي ــر إطـ ـف ــاء مـحــافـظــة
األحمدي باإلنابة المقدم احمد الهبدان
إلى الموقع.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ع ـن ــد وصـ ـ ــول فــرقــة
اإلط ـفــاء تبين لـهــم أن الـحــريــق نـشــب في
شاليهات لسكن عمال ،وامتد الى مهمالت
ب ـجــانــب ال ـشــال ـي ـهــات م ـســاح ـتــه 500م،2
وتمكن رجــال اإلطفاء من السيطرة عليه
وإخماد النيران بدون وقوع أي إصابات.

مكافحة الحريق

«اإلطفاء» تشارك في مؤتمر
«الحماية من الحريق» بأميركا
تشارك اإلدارة العامة لإلطفاء
ف ــي مــؤت ـمــر وم ـع ــرض الجمعية
الــوطـنـيــة لـلـحـمــايــة م ــن الـحــريــق
« »NFPAال ــذي ب ــدأ فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة  11يونيو
الـ ـج ــاري ويـخـتـتــم الـ ـي ــوم ،بــوفــد
رسمي برئاسة نائب المدير العام
لقطاع تنمية ا ل ـمــوارد البشرية
اللواء مهندس خالد التركيت.
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ع ــدد
كـبـيــر مــن دول ال ـعــالــم لمناقشة

أه ــم الـقـضــايــا األم ـن ـيــة للسالمة
م ــن أخ ـط ــار ال ـحــريــق ،كـمــا يضم
ال ـم ـعــرض الـمـصــاحــب للمؤتمر
أح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث اآللـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات واألج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة
وال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدات ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ــوصـ ــل
إل ـي ـه ــا الـ ـع ــال ــم فـ ــي ال ـص ـن ــاع ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة بـمـجــال اإلط ـف ــاء،
وت ـ ـقـ ــام عـ ـل ــى ه ــام ــش ال ـم ــؤت ـم ــر
والمعرض ورش عمل متخصصة
يـ ـشـ ـت ــرك ف ـي ـه ــا أهـ ـ ــم ال ـبــاح ـث ـيــن
بمجال السالمة من الحريق.

إصابة إطفائي بحريق
في سعد العبدالله
قال العقيد األمير إن «رجال
اإلطـفــاء فــي مــركــزي الجهراء
والـ ـجـ ـه ــراء ال ـح ــرف ــي ب ـق ـيــادة
الـ ـ ــرائـ ـ ــد م ـش ـع ــل الـ ـمـ ـطـ ـي ــري،
والـ ـنـ ـقـ ـي ــب م ـش ـع ــل ال ـعـ ـن ــزي
تـعــامـلــوا ،مـســاء ام ــس األول،
م ــع ح ــري ــق ان ــدل ــع ف ــي مـنــزل
ب ـم ـن ـط ـق ــة سـ ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه
يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن ثـ ــا ثـ ــة أدوار».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه عـنــد وصــول
اإلطفائيين إلى الموقع تبين
لهم ان الحريق نشب في غرفة
تقع بالدور األول ،وامتد الى
مخزن من الكيربي في حوش

التركيت مع عضوي الوفد

المنزل يحتوي على إطارات
واس ـطــوانــات غ ــاز ،الفـتــا إلى
أن رجـ ـ ــال اإلط ـ ـفـ ــاء ب ــاش ــروا
ب ـم ـكــاف ـحــة الـ ـح ــري ــق ،وت ـمــت
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ـي ــه واخ ـ ـمـ ــاده
وم ـ ـنـ ــع ام ـ ـ ـتـ ـ ــداده الـ ـ ــى ب ــاق ــي
ارج ـ ــاء ال ـم ـنــزل ،مــوضـحــا أن
أحد اإلطفائيين أصيب خالل
ال ـ ـحـ ــادث ،ون ـق ــل ل ـل ـعــاج في
مستشفى ا ل ـج ـهــراء مــن قبل
فنيي الطوارئ الطبية.

طفل سرق مركبة والده واستنفر األجهزة األمنية  12ساعة
متطوعون عثروا عليه داخل المركبة على «السادس» بعد بحث متواصل
●

الطفل

محمد الشرهان

ّ
ت ـمــكــن فــريــق ت ـطــوعــي مـحـلــي م ــن ال ـع ـثــور على
الطفل (ع .ظ) ،الــذي أبلغ والــده أنه استقل مركبته
وتوجه بها إلى جهة غير معلومة منذ فجر أمس
األول ،داخل مركبة والــده ،التي هرب بها ،متوقفة
على الدائري السادس ،وسلمه إلى الجهات األمنية،
التي كانت في حالة استنفار منذ تلقيها البالغ من
والد الطفل.
وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» ،إن «وكيل وزارة

الداخلية المساعد لشؤون األمن األمن العام باإلنابة
اللواء إبراهيم الطراح أمر بإحالة الطفل المفقود
ووال ــده إلــى نيابة األح ــداث ،بعد أن أمــر بتسجيل
قضية ضد الطفل ،وهي قيادة مركبة بدون رخصة،
فيما وجه لوالده مخالفة اإلهمال في رعاية قاصر»،
مشيرا إلى أن الطراح أمر بحجز المركبة التي كان
يـتـجــول بـهــا الـطـفــل ط ــوال فـتــرة هــروبــه ،فــي كــراج
اإلدارة العامة للمرور.
وقــال المصدر إن «األجهزة األمنية وضعت في
حــالــة استنفار كــامــل مــدة  ١٢ســاعــة منذ أن تقدم

«تعاونية» سعد العبدالله تطلق مهرجان العيد
أع ـل ــن رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـم ـش ـتــريــات ف ــي جـمـعـيــة سعد
العبدالله التعاونية سالمة العنزي انطالق مهرجان شهر
العيد في االسواق المركزية بتخفيضات تصل الى  40في
المئة على العديد من السلع.
وأشار العنزي في تصريح صحافي الى أن المهرجان
يشمل العديد مــن السلع المتنوعة الـتــي يحتاج إليها
المساهمون والمستهلكون في الجمعية في عيد الفطر
ً
السعيد ،الفتا الى ان المهرجان يستمر حتى الثامن عشر
من هذا الشهر.
وأكـ ــد أن ــه س ـت ـكــون ه ـن ــاك مـتــابـعــة مـسـتـمــرة لجميع
االحتياجات والسلع التي يتم شراؤها بحيث تتم زيادة
ً
االصناف وتتوافر السلع بشكل مستمر ،موضحا انه تم
عمل مجلة خاصة بالمهرجان تشمل جميع االصناف

ليتم التسهيل على رواد السوق في عملية اختيار السلع
ومعرفة اسعارها.
وقال انه تم اختيار السلع بأدق التفاصيل وخاصة التي
يكون عليها اقبال من المساهمين ،ألن الجمعية حريصة
على الـتـفــاوض مــع الـشــركــات بالشكل ال ــازم لتخفيض
اسعار السلع على المساهمين.
وأشار الى وجود العديد من الخدمات والمهرجانات
التي سينفذها مجلس االدارة بشكل متواصل لخدمة
االهالي والمساهمين ،وسيتم توفير جميع السلع بأفضل
االسعار.
وأوضح أن لجنة المشتريات ومجلس االدارة حريصان
على إقامة المهرجانات باستمرار على العديد من السلع
االساسية التي يحتاج إليها أهل المنطقة.

األب بتسجيل قضية قبل إفطار أمس األول ،حتى
لحظة العثور على الطفل المفقود ،والذي افاد خالل
التحقيق األولي معه من رجال األمن انه خاف من
ً
العودة إلى المنزل خوفا من عقاب والــده ،بعد أن
تمكن من سرقة مركبته.
وأشـ ــار إل ــى أن إح ــدى ال ـفــرق الـتـطــوعـيــة ،التي
ً
كانت تعمل جنبا إلــى جنب مع أجهزة الداخلية،
عثرت على الطفل المفقود داخل سيارة والده على
«الـ ـس ــادس» ،ليتم نقله إل ــى الـمـخـفــر ،وم ــن ثــم إلــى
نيابة األحداث.

المركبة بعد العثور عليها

مجاهر باإلفطار حاول دهس أفراد نقطة تفتيش
ذك ــرت اإلدارة الـعــامــة لـلـعــاقــات واإلع ــام
األمني بوزارة الداخلية أن رجال األمن العام
تمكنوا من إلقاء القبض على مواطن بتهمة
الـمـجــاهــرة بــاإلف ـطــار وم ـحــاولــة ده ــس أف ــراد
نقطة تفتيش والهروب.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أنـ ــه أثـ ـن ــاء إق ــام ــة نقطة
تـفـتـيــش عـلــى طــريــق مـقـبــرة صـبـحــان مـســاء
امـ ــس االول ت ــوج ـه ــت إلـ ــى ن ـق ـطــة الـتـفـتـيــش
مركبة نيسان نوع جيب ابيض اللون ،وعند
ً
وصولها الذ قائدها بالفرار مـحــاوال دهس
ً
أفراد النقطة وكان مجاهرا باإلفطار (تدخين)،

سالمة العنزي

وعند متابعته وإحاطة ثالث دوريات شرطة
به اصطدم قائد المركبة بالدورية األمامية
والدورية الجانبية ،فتوقف فجأة ،فاصطدمت
ب ــه ال ــدوري ــة الـخـلـفـيــة وح ـ ــاول ال ـه ــرب إال أن
مركبته تعطلت وتم التحفظ عليه.
وأحـ ـي ــل ال ـم ـت ـهــم إل ـ ــى ج ـه ــة االخ ـت ـص ــاص
التخاذ اإلجراء الالزم بحقه وتسجيل قضية
رقم 2018/188جنح مبارك الكبير.

زوايا ورؤى
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األغلبية الصامتة :قوى
«التهميز» الثورية

خليل علي حيدر

د .عايد الجريد ...والنادي األدبي الكويتي )2( 1924
تـنــاول د .عــايــد الـجــريــد فــي الـفـصــل األول مــن كـتــابــه "ال ـنــادي األدبــي
الكويتي" كما أشــرنــا ،األوض ــاع التعليمية المتواضعة فــي الـكــويــت ما
بين  1899و ،1923حيث تم عام  1911تأسيس أول مدرسة نظامية وهي
"المباركية" ،بعد طول اعتماد على الفصول الدينية البسيطة التي يشرف
عليها بعض شيوخ الدين وأئمة المساجد أو "المطوع" و"الـمــا" ،وهي
نوعية من التعليم ّ
األولـ ّـي الــذي كان واســع االنتشار في البلدان العربية
ُّ
واإلسالمية باسم الكتاتيب ،جمع "الكتاب".
وأشار د .الجريد إلى "تحسن ملحوظ" في األوضاع التعليمية والثقافية
في أوائل القرن العشرين دفعت في اتجاه افتتاح المدارس الحديثة ،ويذكر
عبد العزيز حسين أن المجتمع الكويتي مر بمرحلة قبل تأسيس المدارس
ُّ
ً
النظامية "كان التنافس فيه بين الكتاتيب شديدا ،إذ كان كل كتاب يحاول
أن يلفت نظر المجتمع إليه حتى يكتسب أكبر سمعة ويستولي على أكبر
عدد من التالميذ ،وكانت وسائل الدعاية ولفت النظر في حسن الخط،
وكــانــت تتم بــأن يــذهــب الـمـتـبــارون فــي الـخــط إلــى طائفة مــن التجار في
محالتهم لعرض خطوطهم عليهم ،والتجار هم الحكم الفيصل في المباراة".
(المجتمع العربي بالكويت  ،1994ص.)123
قد يرجح الكثيرون القول بأن الشريحة المتعلمة والمثقفة واألدبية
في الكويت ربما ظهرت من منابع مختلفة كالجهود الفردية واالحتكاك
بالثقافة العربية واالجتهاد في القراءة والتعلم في مدارس المطوع والمال
وغير ذلك ،ويرفض د .خليفة الوقيان في كتابه عن بدايات الثقافة الكويتية
الربط بين "بدء التعليم النظامي والثقافة"( .ص.)10
ً
ويـضـيــف أن ثـمــة أس ـبــابــا تـتـصــل بطبيعة الـسـكــان وطـبـيـعــة الـمــوقــع
وطبيعة الـنـظــام السياسي ،فضال عــن الـمــؤثــرات الـخــارجـيــة ،خــاصــة أن
هجرة الكويتيين إلى هذه البقعة لم تكن قادمة من الصحارى ،ولم يكن
المهاجرون إلى الكويت "من البدو الرحل الذين شردهم القحط ،فجاؤوا
إليها يلتمسون الكأل ،بل األجدر القول إن هؤالء المهاجرين األوائل وفدوا
إلى هذه المنطقة ينشدون فيها األمان ،وينأون بأنفسهم عن بؤر الصراع
القبلي والعرقي والطائفي في المناطق المجاورة".
(الثقافة في الكويت ،2010 ،ص.)21
فربما احتاج د .الجريد في الطبعة القادمة من بحثه القيم تسليط بعض
األضواء على الطبيعة الثقافية لهذه المرحلة واهتمامات من برز أو اهتم
بالثقافة خاللها ،وكيف تبلورت اهتماماته.
ويستدل د .الوقيان بمطالبة الكويتيين بإقامة مجلس للشورى عام
 1921على "تطور الفكر السياسي الكويتي خالل مرحلة تعد مبكرة ،وهذا
التطور لم يأت من فراغ ،فقد كشفت االتجاهات السياسية ألعضاء النادي
األدبي في عشرينيات القرن العشرين عن مواكبة حية للتيارات السياسية
السائدة في المنطقة العربية آنذاك وفي مصر خاصة"( .ص.)49
ويـبــدي د .الــوقـيــان كــذلــك مالحظة قيمة قــد تفيد فــي تحديد بعض
اتجاهات النخبة المثقفة في تلك المرحلة ،ويقول" :حين ننظر في أسماء
الكتب المهداة إلى مكتبة الجمعية الخيرية والمكتبة األهلية في مطلع
القرن العشرين فسوف نتبين أنها لم تقتصر على علوم الدين ،بل كانت
متنوعة ،تتناول علوم العصر ،ورغبتهم في التعرف على سر تطور األمم،
ومقاومتهم ادع ــاء ات المتشددين .وهناك رسالة من الشيخ يوسف بن

إبراهيم المليفي

عيسى إلى الحاج شمالن بن علي تكشف عن طبيعة الكتب المهداة للمكتبة
األهلية ،فهو يحث الحاج شمالن على تزويد المكتبة بالكتب الدينية،
ويخبره أن األهالي أقبلوا على المكتبة بالكتب ،ولكن أغلبها من كتب
المتنورين العصرية ،وكتب الدين قليلة"( .ص.)141-140
في كتابه "قصة التعليم في الكويت في
ويذكر الشيخ
عبدالله النوري َ
ً
نصف قرن"" ،أن زيدا وعبدالرزاق ابن ّي خالد الخضير اشتركا في مجلتي
"المنار" و"المؤيد" المصرية سنة 1320هـ1920 -م ،وكان محلهما في كل
ليلة كمدرسة يجتمع فيها الكثير ما بين قارئ ومستمع"( .ص. )37
وثمة إشارات إلى صلة الكويتيين بالصحف العربية التي كانت تصدر
في بعض العواصم األوروبية في القرن التاسع عشر "وكان الشيخ مبارك
الصباح قد اشترك خالل وكيله عبدالعزيز السالم بجريدة "الخالفة" التركية
المعارضة .وقد اعتقل العثمانيون الوكيل في مايو  1902للتحقيق معه
حول االشتراك في تلك الجريدة الممنوع تداولها في األراضي العثمانية".
(د .الوقيان ،ص .)147ويذكر د .الجريد أن الشيخ ناصر مبارك الصباح،
ً
ابن حاكم الكويت الشيخ مبارك ،كان مهتما بالتأليف ،وكان فاقد البصر
يساعده في المطالعة والبحث األديب سليمان العدساني .يقول صاحب
كتاب "من هنا بدأت الكويت" ،عبدالله خالد الحاتم عن مكتبة الشيخ ناصر،
التي برزت بين بقية المكتبات الخاصة في منازل القراء الكويتيين ،والتي
لم تكن بضخامتها ،إن الشيخ ناصر كان "أول من اقتنى مكتبة خاصة،
قيل إنها تحتوي على ثالثة آالف كتاب من أهم المصادر والمراجع ،وقد
ً
كونها الشيخ ناصر بنفسه ،ومعظمها مجلد تجليدا فاخرا".
وكان بين محتويات المكتبة "أكثر من ثمانين ديوان شعر ،وعدد كبير
من التفاسير وكتب الحديث واألدب واللغة واالجتماع ،وفيها قليل من
المخطوطات"( .الحاتم ،ص .)72وقــد تشتت لألسف شمل هــذه المكتبة
بعد وفاة صاحبها ،وإن كان معظمها قد ذهب إلى بيت "آل عدساني".
يذكر المؤرخ "الرشيد" أن وفاة الشيخ ناصر كانت ّسنة 1336هـ 1917-
ميالدية ،ويقول" :كان رحمه الله شابا ذكيا ذا فطنة وقادة وحافظة قوية
ُ
نادرة ،وقد لقب لذلك (بكعب األحبار) ،ذا شعور رقيق وإحساس لطيف،
اشتغل بطلب العلم على أيــدي أساتذة في الكويت ،فتحصل على شيء
من العلوم الدينية كالفقه والعقائد وغيرها ،وعلى شيء من العربية ،أما
أستاذه الحقيقي فهو نفسه الطموحة وهمته العالية التي كانت وال تزال إذ
ذاك تدفعه إلى التوسع في العلوم والمعارف والبحث والتنقيب ،حتى بلغ
درجة قد ال أغالي إذا قلت إنه لم يبلغها في الكويت من أبناء جنسه أحد".
ويـضـيــف "الــرش ـيــد" أن الـشـيــخ "رش ـيــد رض ــا" صــاحــب مجلة "الـمـنــار"
اإلسالمية المعروفة أشــاد بالشيخ ناصر "الــذي أدهــش األستاذ الكبير
بأبحاثه ومعلوماته بعد أن اجتمع به في الكويت عام رحلته إلى الكويت".
ومما يلفت النظر في شهادة "الرشيد" انتقاد الشيخ ناصر للشيخ البن
تيمية ،ويقول الرشيد" :ومن غرائب هذا الشاب النابه أنه كان في ابتداء
أمره يرى في شيخ اإلسالم ابن تيمية رأيه في الزنادقة والملحدين ،وقد
جرى نزاع طويل في هذا الصدد بينه وبين بعض األساتذة الفضالء في
الكويت أوشك أن يفضي إلى ما ال تحمد عقباه ،ولكن هذا الشاب الراحل
ً
علم أخيرا بفطرته السليمة خطأه".
(الطبعة المحققة ،2016 ،ص.)421

وممن يشير د .عايد الجريد إلى دوره في تعزيز الثقافة في الكويت
"فرحان فهد الخالد الخضير" ،الذي كان له مع إخوية الدور البارز في
تأسيس "الجمعية الخيرية العربية" ،التي سبقت في ظهورها النادي
األدبي بعام ،وتعد كما يقول الباحث بدر ناصر المطيري" ،أول جمعية
نفع عام أسست في الكويت وربما األولى في دول الخليج العربية".
(الجمعية الخيرية العربية ،1998 ،ص.)61
ً
ويقول د .الجريد إن فرحان الخالد وأخويه أوقفوا بيتا وعمارة على
الجمعية ،مشترطين في وثيقة الوقف "أن يكون الناظر والمدرسون من
الصالحين ،وأن تدرس فيها العلوم النافعة".
وقد درس المؤرخ سيف مرزوق الشمالن حياة فرحان بن فهد الخالد
ً
في كتابه "أعالم الكويت" ،دار ذات السالسل ،1985 ،ويقول مشيدا بنباهته
ً
ومتحدثا عن ظروف وفاته المؤسفة في أوج شبابه:
"كان جوهرة ثمينة ،جوهرة شع نورها في أرجاء الكويت فترة من
الزمن ،ومع األسف أن تلك الفترة كانت قصيرة ،حيث إن الموت عصر
غصن شبابه الغض".
كــان "فــرحــان الخالد" يعاني مرضا عضاال فــي قدمه واستفحل به
المرض ،فسافر إلى "بومبي" بالهند للعالج ،ولم يوافق فرحان األطباء
ً
ه ـنــاك فــي قـطــع رج ـلــه ،وت ــده ــورت صـحـتــه ،فـقـفــل راج ـع ــا مــع مرافقيه
بالباخرة ،إال أن المنية وافته في ديسمبر  1913قبل وصوله إلى الكويت،
حيث توفي على الـبــاخــرة ،وتــم دفنه جنوبي إيــران فــي "بـنــدر عباس"
وكان عمره  33سنة.
وع ــرف عــن الـسـيــد "ف ــرح ــان ال ـخــالــد" كـمــا ج ــاء فــي تــرجـمــة ال ـمــؤرخ
"الشمالن" أنه كان كثير القراء ة للكتب والمجالت ،ويضيف أن ألسرة
"آل خالد" خدماتها للوطن ،واألسرة "أول من جلب الصحف والمجالت
من مصر إلى الكويت حوالي عام  1908في عهد الشيخ مبارك الصباح،
وكان ديوانهم ملتقى رجال األدب والعلم" .ويضيف أن "اثنين من أعضاء
مجلس الشورى سنة  1921كانا من أســرة آل خالد وهما أحمد الفهد
ً
الخالد ومشعان الخضير ،وكان أصغر األعضاء سنا"( .الشمالن ،ص.)15
ويشير د.الـجــريــد إلــى مــا يــورده الـمــؤرخ الشمالن ،أن "فــرحــان" كان
ً
معجبا بالزعيم الوطني المصري مصطفى كامل ،وكان مثل الزعيم كامل،
ً
متعاطفا ،مع الدولة العثمانية" ،وكان الخضير يميل للدولة العثمانية
من ناحية إسالمية" ،وكــان تأسيس فرحان للجمعية الخيرية يهدف
حقيقة ،كما يشير د .الجريد ،الى "مقاومة الحركة التنصيرية بالخليج
العربي لنشر العلم ومساعدة الطلبة"( .د .الجريد ،النادي األدبي ،ص)29
ولكن هل كان الجميع في الكويت يؤيد تأسيس "الجمعية الخيرية
ً
العربية" و"النادي األدبي"؟ هذا ما سنراه الحقا!

توضيح واعتذار

ورد فــي المقال الـســابــق ،2018 /6 /7 ،أن «الـبــاحــث يعمل بجامعة
الـكــويــت» ،وال ـصــواب «أن د .عــايــد الـجــريــد يعمل فــي وزارة اإلع ــام».
فلألستاذ الباحث اعتذارنا مع تمنياتنا له بدوام التوفيق.

mulaifi70@gmail.com

أقول لقوى «التهميز» :أشكالكم مخزية وآراؤكم
بائسة ألنكم تدعون الناس لالعتراض لتكونوا أول
من يعارضهم ،أدمنتم التمييع والتلميع وقت الجد
والتمثيل والتحليل وقت الصمت ،ال مكان لكم في
هذه الضفة وال تلك ،مكانكم الوحيد هو فضاء
مصالحكم الشخصية وأوهامكم السقيمة.
"احنا الزم نسوي شيء الديرة راحت" .في الزمانات كانت
هــذه الجملة تعني أ شـيــاء مـحــددة ،مـحــار بــة ا لـفـســاد ود عــم
قوى اإلصالح وكل الشخصيات النظيفة التي تعمل لخدمة
الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ،ال ـيــوم يـتـصــل بــي مــن يـسـتـحـقــون صب
اإلسمنت فــي أفواههم مكررين الجملة نفسها "ا حـنــا الزم
نسوي شيء الديرة راحت" ،ولكن القصد غير المذكور أعاله
ألن مــا سيأتي فــي ا لـحــوار هــو العفن ا لــذي أ فـســد حياتنا،
وجعل الفرقة تسود بين أبناء الوطن الواحد.
القوى الكرتونية التي تلهث لتحريكنا وتحريك عجالت
الوطن الذي مدوا يد العون لألطراف التي خلعت دواليبه
األربعة ،يصرخون في األرض الجرداء ضد من ينعتونهم
بـ"المزورين" ،ولكن بمجرد اكتمال الحشد المضاد للطرف
الذي "وقع وختم" على أوراق الهوية المزورة نراهم يقفزون
إلى خندق الطرف األ قــوى لممارسة مهامهم المعتادة في
تلقيم فوهات المدافع والراجمات ،ولو سألتهم يا جماعة ما
الذي حصل؟ يردون ببالهة :االستقرار ،أهم شيء االستقرار.
قوى النضال الهالمي في مختبرات "العبط الديمقراطي"
يــر يــدون نضاال على "ا لـفــرازة" ،يبدأ وينتهي عندهم ،وأي
شيء يأتي من العالم اآلخر الذي ال يتحدث مثل طريقتهم،
وال يعيش بنمط حياتهم ا لـخــا صــة ،هــو ع ــدو ،والتحالف
ضده أمر واجب ،ومهما حصل– كما هو حاصل فعال– فذلك
أهون من نجاح غيرهم في المهام التي تركوها باختيارهم،
وع ـنــدمــا تـنـتـهــي حـفـلــة تـصـفـيــة ال ـخ ـص ــوم ،وت ـع ــود "ري ـمــا
لعادتها ا لـقــد يـمــة" فــي تخريب كــل مــا هــو جميل فــي البلد
ا لـجـمـيــل تـتـكــرر دورة ا لـعــو يــل وا سـتـنـهــاض "ا ل ــر م ــم" ليبدأ
نضال الصالونات و"تهميز" الفاعل الحقيقي.
ختاما أقول لقوى "التهميز" ،والتهميز بالعربية يعني
التمسيد الذي هو أخف وطأة من التدليك! أشكالكم مخزية
وآراؤ ك ــم بائسة أل نـكــم تــد عــون ا لـنــاس لــا عـتــراض لتكونوا
أول مــن يـعــار ضـهــم ،أد مـنـتــم التمييع والتلميع و قــت الجد
والـتـمـثـيــل والـتـحـلـيــل وق ــت الـصـمــت ،ال مـكــان لـكــم فــي هــذه
ال ـض ـفــة وال ت ـل ــك ،م ـكــان ـكــم الــوح ـيــد ه ــو ف ـض ــاء مـصــالـحـكــم
الشخصية وأوهامكم السقيمة.

«ما تقدرون عليه»
اإليكونوميست

علي محمود خاجه
a.m.khajah@gmail.com

رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يريد السالم
والخصخصة

ما يحدث اليوم في العمل السياسي الحكومي هو عكس العمل
الديمقراطي السليم ،وهو ما يثبته باختصار الوزير الجبري
كحالة ال كشخص ،ولن تقدر حكومة جابر المبارك أو أي
ً
شخص آخر سيدير الحكومة مستقبال على التخلص من هذه
الحالة في ظل تكرار الفعل ذاته أمال في نتائج مختلفة.
في غياب األحزاب السياسية فإن القبيلة والطائفة والعائلة
والطبقة االجتماعية هي من تحل محل تلك األحزاب السياسية
التي مــن المفترض أن تنظم العمل السياسي ،وتـكــون أكثر
عملية في التعاطي مع القضايا ،وتحقق نوعا من االستقرار
إذا ما تم التعامل معها بشكل جيد.
بمعنى أنه في حال وجود أحزاب سياسية مشهرة وواضحة
ومبنية على قواعد قانونية رسمية ،تنبذ التخندق االجتماعي
بمختلف أشكاله ،فإن ذلك سيعني أن يحظى الحزب الكاسب
ألغلبية المقاعد بأمور تفوق األحزاب األخرى كأن يكون الجزء
األكبر من الحكومة أو على األقــل أن تكون الحكومة مقبولة
لديه ،ويشكل بذلك خط الدفاع األساسي عن الحكومة بعيدا
عن هاجس ترضية مختلف الفئات ،وتخدير هذه المجموعة،
وإرض ــاء تلك ،والـخــوف من الثالثة ،وهــو ما يعني استقرارا
عمليا أكبر للجهة التنفيذية لتحقيق أهدافها أيا كانت تلك
األهداف.
إال أن مــا ي ـحــدث ال ـيــوم وب ـق ــرار حـكــومــي يتعمد وأد هــذا
األسلوب التنظيمي الطبيعي للعمل الديمقراطي السليم القائم
على برامج واضحة المعالم ،وقوائم انتخابية منظمة ال سطوة
لــأفــراد فيها على حـســاب القائمة االنـتـخــابـيــة ،وتشكيالت
حكومية قائمة على تحقيق أهداف وبرامج الحزب الذي يحقق
األغلبية ،وفي حال اإلخفاق أو عدم قبول الناس لتلك البرامج
والخطط التي نادى بها الحزب تكون المحاسبة وعدم التجديد
للحزب ،أو التجديد واالستمرار في حال قبول عمل هذا الحزب.
ما يحدث اليوم هو عكس العمل الديمقراطي السليم ،وهو
ما يثبته باختصار الوزير الجبري كحالة ال كشخص ،ولن
تقدر حكومة جابر المبارك أو أي شخص آخر سيدير الحكومة
ً
مستقبال على التخلص من هذه الحالة في ظل تكرار الفعل
ذاته أمال في نتائج مختلفة.
فالوزير الجبري ،كحالة ال كشخص كما ذكرت آنفا ،نائب
منتخب ذو ثقل قبلي يلزمه أن يلبي متطلبات ناخبيه من
جانب ،وأن يحافظ على مقعده الــوزاري ألطــول فترة ممكنة
من جانب آخر ،فأما بالنسبة إلى تلبية طلبات ناخبيه فإن
أفضل مكان لتحقيق ذلك هو الوجود في الوزارة ،حيث يجمعه
وجميع الــوزراء وما يتبعهم من هيئات ومؤسسات لقاء ات
مـسـتـمــرة ،ومـصــالــح مـشـتــركــة ،تجعلهم يـلـبــون احـتـيــاجــات
بعضهم لضمان اال س ـت ـمــرار ،فــإن ر فـضــت طلباته المتمثلة
بتعيين باراشوتي أو استثناء من قانون أو تمرير أمر ما من
قبل أي وزير في الحكومة ،فإن ذلك يعني استياءه ،واستياؤه
يعني عــدم رضــا ناخبيه أو الفئة االجتماعية التي ينتسب
إليها ،سواء كانت طائفة أو طبقة أو عائلة أو قبيلة ،وهو ما
يعني سخطا كبيرا قــد يطيح بــالــوزراء الرافضين لطلباته
وبالتالي عدم استقرار الحكومة.
هذا من جانب أما الجانب اآلخر فهو سعي الوزير للمحافظة
على المقعد الوزاري ألطول فترة ممكنة لتحقيق االمتيازات
أعاله ،وهو ما يعني محاولة إرضاء أصحاب األصوات األعلى
في المجلس ،خصوصا إن كانت مغلفة بالدين كما يحدث في
الكويت منذ أكثر من  30عاما ،فيستجيب لجميع مطالبهم
حـتــى إن كــانــت غـيــر منطقية أو مقبولة كـمــا هــي ال ـحــال مع
الغالبية العظمى من مطالبهم.
لقد نجح الجبري كحالة ال كشخص بامتياز إلى اآلن في
تقديم النموذج المثالي للوزير الذي لن يقدر عليه أي رئيس
حكومة وفق النهج القائم ،بل خط هذا الوزير الطريق المثالي
ألي وزير آخر يرغب في االستمرار.
خارج نطاق التغطية:
أقبل العيد ولــم أقــرأ عــن أي حفل موسيقي أو غنائي في
الكويت باستثناء الـعــروض المسرحية الدائمة فــي مواسم
األعياد ،فما السبب يا ترى؟
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

داني رودريك*

داني رودريك*

هل اليورو ديمقراطي؟
عـنــدمــا اسـتـخــدم الــرئـيــس اإلي ـطــالــي مــؤخــرا
حق النقض ضد تعيين باولو سافونا الرافض
ألوروبا وزيرا للمالية في الحكومة التي اقترحها
تـحــالــف ح ــزب حــركــة ال ـن ـجــوم الـخـمــس وح ــزب
الرابطة ،فهل حمى بذلك الديمقراطية في بالده
أم قوضها؟ بعيدا عن القيود الدستورية الخاصة
بــال ـس ـيــاق اإلي ـط ــال ــي ،يـتـعـلــق الـ ـس ــؤال بـجــوهــر
الـشــرعـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة .وم ــن األه ـم ـيــة بمكان
معالجة القضايا الصعبة التي يثيرها بطريقة
مالئمة وتستند إلى المبادئ إذا كنا راغبين في
إعادة الصحة إلى ديمقراطياتنا الليبرالية.
يمثل اليورو التزاما بموجب معاهدة ال يوجد
مخرج واضح منها ضمن قواعد اللعبة السائدة،
ويشير الرئيس سيرجيو ماتاريال والمدافعون
عنه إلى أن الخروج من اليورو لم يكن موضوعا
مطروحا للمناقشة في الحملة االنتخابية التي
أوصـلــت االئ ـتــاف الشعبوي إلــى السلطة ،وأن
تعيين سافونا كان ليهدد بانهيار السوق المالية
وإحـ ــداث فــوضــى اقـتـصــاديــة .ويــزعــم معارضو
م ــات ــاري ــا أنـ ــه تـ ـج ــاوز ح ـ ــدود سـلـطـتــه وسـمــح
لألسواق المالية باالعتراض على اختيار حكومة
منتخبة شعبيا ألحد الوزراء.
سـلـمــت إي ـطــال ـيــا ،بــانـضـمــامـهــا إل ــى ال ـي ــورو،
سيادتها النقدية إلــى هيئة خــارجـيــة مستقلة
صانعة للقرار ،وهــي البنك المركزي األوروبــي،
كما التزمت بتعهدات محددة فيما يتصل بإدارة
سياستها المالية ،وإن لم تكن هذه القيود على
القدر نفسه من "قسوة" تلك التي تؤطر السياسة
النقدية ،وتفرض هذه االلتزامات قيودا حقيقية
على اختيارات السلطات اإليطالية فيما يتصل
بسياسة االقتصاد الكلي .وبشكل خاص ،يعني
غياب العملة المحلية أن اإليطاليين ال يمكنهم
تحديد هدف التضخم أو خفض قيمة عملتهم
في مقابل العمالت األجنبية ،كما يتعين عليهم
أن يعملوا على اإلبقاء على عجزهم المالي دون
أسقف محددة.
وال يـنـبـغــي ل ـم ـثــل هـ ــذه ال ـق ـي ــود ال ـخــارج ـيــة
المفروضة على العمل السياسي أن تتعارض
مع الديمقراطية ،ففي بعض األحيان يكون من
الـمـنـطـقــي أن يــربــط ال ـنــاخ ـبــون أيــدي ـهــم عندما
يساعدهم ذلــك فــي تحقيق نتائج أفـضــل ،ومن
هنا يأتي مبدأ "التفويض الديمقراطي" :حيث
تتمكن الديمقراطيات من تحسين أدائها من خالل
تفويض جوانب اتخاذ القرار لهيئات مستقلة.
تنشأ الحجة القانونية للتفويض الديمقراطي
عندما تكون الحاجة ماسة إلى التزام جدير بالثقة
بمسار عمل معين ،وربما تكون السياسة النقدية

المثال األوضح على هذا .يوافق العديد من خبراء
االقتصاد على الرأي القائل إن البنوك المركزية
ال يتسنى لها توليد مكاسب الناتج والعمالة
مــن خ ــال الـسـيــاســة الـنـقــديــة التوسعية إال إذا
كانت قادرة على إنتاج تضخم مفاجئ في األمد
القريب ،ولكن ألن التوقعات تتكيف مع سلوك
البنك المركزي ،فإن السياسة النقدية التقديرية
تـصـبــح ب ــا جـ ـ ــدوى :ف ـهــي تـفـضــي إل ــى ارت ـف ــاع
التضخم لكنها ال تحقق أي زيادات في الناتج أو
تشغيل العمالة .وعلى هذا فمن األفضل كثيرا عزل
السياسة النقدية عن التدابير السياسية من خالل
تفويضها إلــى البنوك المركزية التكنوقراطية
المستقلة والمكلفة بهدف وحيد يتمثل بتثبيت
استقرار األسعار.
ظــاهــريــا ،يـمـكــن الـنـظــر إل ــى ال ـي ــورو والـبـنــك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـح ــل لـ ـه ــذه ال ـم ـع ـض ـلــة
التضخمية في السياق األوروبي ،فهما يحميان
الناخبين اإليطاليين مــن الـمـيــول التضخمية
ال ـهـ ّـدامــة الـشــائـعــة بـيــن ســاسـتـهــم ،ول ـكــن هناك
خـصــوصـيــات لـلــوضــع األوروبـ ـ ــي تـجـعــل حجة
التفويض الديمقراطي موضع شك.
ف ـب ــادئ ذي بـ ــدء ،الـبـنــك ال ـمــركــزي األوروب ـ ــي
مؤسسة دولية تتحمل المسؤولية عن السياسة
النقدية لمنطقة اليورو ككل ال إيطاليا وحدها،
وهــو نتيجة لهذا أقــل استجابة في عموم األمر
لـلـظــروف االقـتـصــاديــة اإليـطــالـيــة مـقــارنــة ببنك
مركزي إيطالي محض ،لكنه مستقل بالقدر نفسه،
وتتفاقم المشكلة بفعل حقيقة مفادها أن البنك
المركزي األوروب ــي يختار هدف التضخم الذي
يراه مناسبا ،والذي جرى تحديده آخر مرة في
عام  2003على أنه "أقل من ،ولكن أقرب إلى%2 ،
في األمد المتوسط".
من الصعب تبرير تفويض هدف التضخم ذاته
لتكنوقراط غير منتخبين ،فعندما تتعرض بعض
الدول في منطقة اليورو لصدمات طلب معاكسة،
يـحــدد الـهــدف مــدى انكماش األج ــور واألسـعــار
المؤلم الذي يجب على هذه البلدان أن تخضع له
حتى يتسنى لها أن تتكيف مع هذه الصدمات،
وكلما كان الهدف منخفضا كان االنكماش الذي
يتعين عليها أن تتحمله أكبر ،وقد استمعنا إلى
حـجــة اقـتـصــاديــة وجـيـهــة لمصلحة رف ــع البنك
الـمــركــزي األوروب ـ ــي ه ــدف التضخم فــي أعـقــاب
أزمة اليورو لتسهيل تعديالت القدرة التنافسية
فــي جـنــوب أوروب ـ ــا .ولـعــل ال ـعــزل عــن المساءلة
السياسية فكرة سيئة في هذه الحالة.
وكما يناقش نائب محافظ بنك إنكلترا السابق
بول تاكر في كتابه البارع األخير بعنوان "السلطة

غير المنتخبة :البحث عــن الشرعية فــي العمل
المصرفي المركزي والدولة اإلدارية" ،فإن الحجة
للتفويض الديمقراطي متقنة ،والبــد أن يكون
التمييز بين أهــداف السياسة وكيفية تنفيذها
واض ـح ــا .فـبـقــدر م ــا يـتــرتــب عـلـيـهــا م ــن عــواقــب
مرتبطة بالتوزيع أو مقايضات بين األه ــداف
المتعارضة (تشغيل العمالة في مقابل استقرار
األسـ ـع ــار عـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال) ،الب ــد أن يـجــري
تحديد أهداف السياسة من خالل السياسة .وقد
يكون التفويض مبررا في أفضل تقدير في إدارة
السياسة التي تخدم األهداف المحددة سياسيا،
ويزعم تاكر عن حق أن ِقلة من الهيئات المستقلة
تقوم على التطبيق الدقيق للمبادئ القادرة على
اجتياز اختبار الشرعية الديمقراطية.
ويـصـبــح ه ــذا الـنـقــص أس ــوأ كـثـيــرا فــي حالة
التفويض لهيئات أو معاهدات دولية ،ففي كثير
مــن األحـيــان ،ال تساعد االلـتــزامــات االقتصادية
الدولية في إصالح اإلخفاقات الديمقراطية في
الداخل ،بل تعمل على تمييز المصالح التجارية
أو المالية وتقويض الـمـســاومــات االجتماعية
المحلية .ويرجع عجز شرعية االتحاد األوروبي
إل ــى ال ـش ـكــوك الـشـعـبـيــة ف ــي ان ـح ــراف ترتيباته
المؤسسية كثيرا عن التزاماته ،وعندما استشهد
مــاتــاريــا ب ــردود فعل األسـ ــواق المالية لتبرير
اعتراضه على سافونا ،فقد عزز هذه الشكوك.
إذا كان لليورو -واالتحاد األوروبــي ذاتــه في
حقيقة األمر -أن يظل قابال لالستمرار وديمقراطيا
في الوقت نفسه ،فيتعين على صناع السياسات
أن يــولــوا ق ــدرا أك ـبــر مــن االه ـت ـمــام للمتطلبات
الصعبة المرتبطة بتفويض ال ـقــرارات لهيئات
غير منتخبة ،وال يعني هذا أنهم البد أن يقاوموا
تسليم السيادة لهيئات فوق وطنية مهما كان
الثمن ،ولكن ينبغي لهم أن يدركوا أن تفضيالت
خـ ـب ــراء االقـ ـتـ ـص ــاد وغ ـي ــره ــم م ــن ال ـت ـك ـنــوقــراط
فيما يتصل بالسياسات نــادرا ما تضفي على
السياسات القدر الكافي من الشرعية الديمقراطية
بمفردها .وال ينبغي لهم أن يروجوا لتفويض
السيادة على هذا النحو إال عندما يساعد حقا
في تعزيز األداء الطويل األجل لديمقراطياتهم،
وليس عندما ال يفضي إال إلــى تعزيز مصالح
النخب العالمية.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في كلية
جون ف .كينيدي لإلدارة الحكومية في جامعة
هارفارد ،وهو مؤلف كتاب :حديث صريح عن
التجارة :أفكار من أجل اقتصاد عالمي عاقل.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

كــان و قــع األ حــداث المتسارعة األ خـيــرة على اإلثيوبيين
ً
مفاجئا  ،فقد تسلم آبي أحمد منصبه كرئيس وزراء على
اعتبار أنه سيصبح رئيس ائتالف حاكم يعاني انقساما
ً
شديدا ،وكان ُيفترض أن يتسلم بلدا يعيش حالة طوارئ
بعد أكثر من ثالث سنوات على اندالع احتجاجات مضادة
للحكومة وحصول اضطرابات ذات طابع إثني ،ولم يتوقع
الكثيرون أن يحقق اإلنجازات بهذه السرعة.
لكن األسابيع الماضية حملت مفاجأة سارة ،فبعد خطاب
التنصيب ا لــذي د عــا فيه إ لــى ا لــو حــدة وا ع ـتــذاره عــن إ قــدام
ّ
الضابط السابق
المحتجين جــال هــذا
الحكومة على قتل
ّ
فــي الـجـيــش الـبـلــد لـحـشــد الــدعــم الـ ــازم ،وت ـلــقــى الـخـصــوم
ال ـم ـن ـف ـيــون دعـ ــوة ل ـل ـع ــودة إل ــى دي ــاره ــم ،وت ـش ـ ّـج ــع مـمـثـلــو
المعارضة والمتمركزة في ُالخارج على فتح
وسائل اإلعالم
ِ
مقار لهم في العاصمة أديس أبابا ،كذلك أ سقطت دعاوى
اإلرهاب المرفوعة ضد عشرات الناشطين ،ومنهم المواطن
ً
البريطاني أندار غاشو تسيجي الذي كان محكوما باإلعدام.
ً
ً
حتى هذا األسبوع بدا وكأن آبي ال يولي اهتماما كبيرا
لالقتصاد اإلثيوبي المضطرب ،و خــال اجتماع مــع كبار
رجال األعمال ،قال آبي إن الحكومة ستحافظ على نزعتها
االح ـت ـك ــاري ــة ف ــي ق ـط ــاع ــات أس ــاس ـي ــة م ـثــل ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
والمصارف واالتصاالت ،لذا لم يعتبره الكثيرون من ّ
مؤيدي
الليبرالية االقتصادية.
يبدو أن المؤشرات االقتصادية األخيرة دفعت الحكومة
إ لــى التحرك ،فكان برنامج وا ســع مــن االستثمار ا لـعــام قد
ً
زاد نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي إلى  %10تقريبا
في معظم فترات العقد الماضي ،وذلك رغم انحسار القاعدة
االقتصادية ،لكن صندوق النقد الدولي يعتبر أن هذا النمو
سيتباطأ بنسبة تـفــوق  2فــي ا لـمـئــة هــذه ا لـسـنــة (ستبقى
النسبة مقبولة لكنها ستنخفض إ لــى  .)%8.5بلغ الدين
ا لـعــام ا لـمــؤ لــف فــي معظمه مــن عـمــات أجنبية نـحــو %60
ّ
من الناتج المحلي اإلجمالي ،كذلك زادت حــاالت التخلف
عن د فــع القروض الصينية في األسابيع األخيرة ويتذمر
المقاولون المحليون ألن الحكومة ال تفي بالتزاماتها ،ففي
وقــت ســابــق مــن هــذه الـسـنــة اعـتـبــر صـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
ً
اح ـت ـمــال ت ـع ـ ّـرض إث ـيــوب ـيــا لـضــائـقــة ديـ ــون "مــرت ـف ـعــا" على
ا عـتـبــار أ نـهــا قــد ال تكسب مــا يكفي مــن ا لـعـمــات األجنبية
لدفع ديونها.
ع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ف ــإن ع ــائ ــدات ال ـت ـصــديــر طـ ــوال خمس
سنوات ال تكاد تتغير ،ويبدو أن احتياطي النقد األجنبي
ّ
في إثيوبيا يغطي ما يفوق قيمة الواردات الشهرية بقليل،
وتعتبر الشركات من جهتها أن نقص العمالت األجنبية
هو األسوأ في التاريخ الحديث ،فقد انتظر الكثيرون ألكثر
من سنة كي يتلقوا حصصهم من البنوك المملوكة للدولة.
كــذلــك ب ــدأت الـصـيــدلـيــات تـفـتـقــر إل ــى أدويـ ــة أســاس ـيــة مثل
الحيوية ،ويقول سولومون مولوغيتا ،المدير
المضادات
ّ
العام التحاد مصنعي المعادن ،إن المصانع باتت عاطلة
عن العمل بسبب حاجتها إلى المواد الخام ،ويبلغ مستوى
التضخم نحو  15%في السنة.
تتعلق المسألة المحورية اآلن بمعرفة مــا إذا كــان آبي
يـحـمــل رؤي ــة اقـتـصــاديــة تـتـجــاوز بـيــع الـمــؤسـســات الـعــامــة
ً
جــزئ ـيــا ،ف ــا ت ــزال إث ـيــوب ـيــا تـفـتـقــر إل ــى ب ــورص ــة ح ـتــى اآلن
وي ـتــرقــب ال ـ ّق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي الـ ــذي سـيـبـقــى خـ ــارج ت ــداول
األجانب خضة قريبة نتيجة السماح بإبرام عقود إدارية مع
البنوك األجنبية .كذلك يبدو أن الكسب غير المشروع يشوب
للقطاعات التي
نظام الصرف األجنبي الذي يمنح العمالت
ّ
تــريــد الـحـكــومــة دعـمـهــا ،وتـتــابــع الـشــركــات تـعــثــرهــا بسبب
الممارسات البيروقراطية المفرطة ،وتسيطر التكتالت التي
يملكها الجيش واألحزاب على معظم مقاليد االقتصاد.
ً
كانت إصالحات السوق ،فضال عن مقاربة جديدة لعقد
ّ
السالم مع إريتريا ،محط نقاش داخل االئتالف الحاكم خالل
األشهر التي سبقت وصول آبي إلى منصبه ،لكن هذا األخير
ً
ً
أعطى ُبـعــدا عاجال لعمليات اتخاذ ا لـقــرارات بعدما افتقر
البلد إلى هذه المقاربة منذ وفاة ميليس قبل ست سنوات.
يقول أحد المحللين اإلثيوبيين" :هذه هي معظم القرارات
التي اتخذها المكتب السياسي منذ خمسة أشهر ،والفرق
الحقيقي يتعلق بوتيرة التغيير الحاصل".
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• السالم لـ ةديرجلا• 2000 :طالب وطالبة تقدموا للقبول
• «اتحاد الطلبة» لـ ةديرجلا• :الخلل أمر طبيعي وجار إصالحه
فيصل متعب
وحمد العبدلي

أعلنت مديرة إدارة القبول
بعمادة القبول والتسجيل
بجامعة الكويت هند السالم،
أن عدد المتقدمين لاللتحاق
بالجامعة بلغ نحو  2000طالب
وطالبة في اليوم األول لعمليات
التسجيل ،مشيرة إلى أن آخر
يوم الستقبال الطلبات هو 5
يوليو المقبل.

"مـ ــن س ـب ــق لـ ـب ــق" ،م ـث ــل دارج
في المجتمع الكويتي ،وأصبح
مالمسا لمعاناة خريجي حملة
الثانوية الـعــامــة ،خــال تقدمهم
ل ــالـ ـتـ ـح ــاق بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ع ـبــر ال ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ففي
اليوم االول كان هناك عطل فني
ف ــي ن ـظ ــام ال ـت ـس ـج ـيــل م ــع بــدايــة
االنـ ـط ــاق ،األمـ ــر الـ ــذي ادى الــى
تذمر الكثير من الطلبة.
وأك ـ ــدت م ــدي ــرة إدارة الـقـبــول
ب ـ ـع ـ ـمـ ــادة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل
بجامعة الكويت هند السالم أن
عملية تسجيل الطلبة الراغبين
في االلتحاق في كليات الجامعة
تسير وفق الخطة المرسومة لها،
وأن العمادة فتحت بــاب القبول
منذ أمس االربعاء ،على أن يكون
اخ ــر ي ــوم السـتـقـبــال الـطـلـبــات 5
يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،مـبـيـنــة أن عــدد
الطلبة الذين تقدموا للجامعة في
اليوم األول قارب .2000
وقــالــت السالم لــ"الـجــريــدة" إن
ال ـت ـس ـج ـيــل س ـي ـك ــون ع ــن طــريــق
الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـل ـق ـبــول،
م ــوضـ ـح ــة أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة س ــوف
تستقبل الطلبة في بعض الفئات
مثل الكويتيين وابناء الكويتيات
الحاصلين على الشهادات خارج
الكويت بــاإلضــافــة إلــى فئة غير
الكويتيين التي سيتم استقبالها
في صالة القبول بالشويخ خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن  27ي ــون ـي ــو ح ـت ــى 5
يوليو.
وأش ــارت إلــى أن فترة اعتماد
قبول الطلبة من  17يوليو حتى
 26ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل الس ـت ـك ـمــال
أورا ق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم وإ حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــار األوراق
الـمـطـلــوبــة ،حـيــث سـيـتــم إرس ــال
رسائل نصية إليهم.

هند السالم

راشد اإلبراهيم

ولفتت السالم إلى أن الحدود
الدنيا للقبول هي  %70للعلمي
و %78لألدبي ،وسيتم قبول من
نـسـبـتـهــم  %75لـلـعـلـمــي و%80
لـ ــادبـ ــي فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي
األول ،م ــع تــرح ـيــل ال ـب ــاق ــي إلــى
الفصل الثاني ،مــؤكــدة أن شرط
القبول في كلية العلوم اإلداريــة
هو الحصول على  50درجــة في
اختبار قدرات اللغة اإلنكليزية.
وأوضحت أن العمادة مستمرة
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ــرق ــم 1866000
ك ـخ ــط س ــاخ ــن التـ ـص ــال الـطـلـبــة
المستجدين في حــال وجــود أي
اس ـت ـف ـســار لــدي ـهــم خ ــال الـفـتــرة
منذ أمس إلى الخميس  5يوليو
ً
الـمـقـبــل ،عـلـمــا بــأن هــذه الخدمة
متوافرة  24ساعة يوميا.
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،أك ــد رئـيــس
الـهـيـئــة االداريـ ـ ــة لــات ـحــاد الـعــام
ل ـط ـل ـبــة ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت راش ــد
االب ــراهـ ـي ــم ان ن ـظ ــام الـتـسـجـيــل
المتوفر لدى االتحاد يتماثل مع
مــا عند الطلبة ،لكن االم ــر الــذي
يختلف عن الطلبة هو أن االتحاد

عـلــى ات ـصــال مـبــاشــر مــع عـمــادة
الـقـبــول والتسجيل فــي اي خلل
فني يحصل عبر نظام التسجيل.
وق ــال االبــراه ـيــم ،لــ"الـجــريــدة"،
أمــس" ،ان المتعارف عليه أن أي
نظام تسجيل إلكتروني معرض
ألي عطل أو خلل فني في عملية
ال ـت ـس ـج ـيــل ،وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا األم ــر
م ــن األمـ ـ ــور الـطـبـيـعـيــة ،وسـتـتــم
مواجهته واصــاحــه" ،الفتا إلى
أن "هـ ـن ــاك م ــا يـ ـق ــارب  20يــومــا
لتسجيل ا لـطـلـبــة ،و ل ـيــس هناك
فرق بين التسجيل في اليوم األول
أو في ايام اخرى".
واضـ ـ ــاف ان مـمـثـلــي االت ـح ــاد
موجودون في مقراته ،وموزعون
على فترتين صباحية ومسائية
الـ ـ ـ ــى آخـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــوم فـ ـ ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــم،
ومـسـتـعــدون لـمـســاعــدة الطلبة،
الف ـتــا إل ــى ال ـتــواصــل مــع الـعــديــد
من الطلبة لتوجيههم وارشادهم،
وكـ ــذلـ ــك ع ـب ــر مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.

«تدريس التطبيقي» لتسريع صرف مستحقات
األساتذة عن الساعات اإلضافية
أكد أمين السر لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية،
رئيس لجنة متابعة المستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس
بالرابطة ،د .فارس المطيري ،أن اللجنة على تواصل دائم ومستمر
مع إدارة الهيئة وقطاعاتها المختلفة لتسريع صرف مستحقات
أعضاء هيئة التدريس عن الساعات اإلضافية.
وكشف المطيري ،في تصريح أمس ،عن التنسيق مع المدير العام
للهيئة ،د .علي المضف ،لصرف مستحقات الفصل األول 2017 /2016
وأوعز مشكورا لتحويل الكشوف للرقابة المالية.
وأهاب المطيري بزمالئه عمداء الكليات ورؤساء األقسام العلمية،
ومدير مركز اللغات إلى سرعة االنتهاء من كشوف المكلفين بالعمل
في الفصل الصيفي  2018/2017وجداول البانر للمكلفين في أسرع
وقت ،ليتسنى إلدارة الكلية والمحاسبة مراجعة الكشوف ،ومن ثم
إرسالها لجهة االختصاص بالهيئة في الوقت المحدد لضمان عدم
تأخير عملية الصرف ،متوجها بشكره وتقديره لكل من تعاون مع
الرابطة في تذليل العقبات التي تواجه الصرف ،مؤكدا أن اللجنة
ستوالي متابعاتها الحثيثة لهذا الملف لحين االنتهاء كليا من
صرف كل حقوق أعضاء هيئة التدريس.
من جهته ،أفاد عضو لجنة متابعة المستحقات المالية ألعضاء
هيئة التدريس ،رئيس اللجنة الفنية بالرابطة ،م .رعد الصالح ،بأن
األقسام العلمية الثالثة بكلية التربية األساسية التي تأخر صرف
مستحقاتها للفصل الدراسي الثاني من العام الماضي ،تم صرف

فريق «األسترالية» يحقق المركز
الثاني في بطولة الرماية

صورة جماعية لفريق الرماية

حقق فريق الكلية األسترالية في الكويت للرماية المركز
الثاني ضمن أنشطة بطولة الكندري الرمضانية العاشرة
ل ـلــرمــايــة ،وذلـ ــك بـمـشــاركــة حـشــد م ــن الــريــاضـيـيــن والـ ـ ــوزراء
واإلعالميين والمهتمين بهذه الرياضة المميزة.
وقد تبارى فريق الكلية للرماية ضد الفرق المشاركة ،والتي
مثلت الجامعات الخاصة في الكويت بحضور األمين العام
للجامعات الخاصة ،د .حبيب أبل.
وقال مدير األنشطة الطالبية لدى "األسترالية" باسل دعنا
إن "هذه المشاركة تعد التجربة األولى لفريق طلبة األسترالية
ً
ً
الذين أبــدوا تفوقا وحبا لهذه الرياضة المميزة ،كما أبــدوا
ً
ً
حـمــاســا لـلـمـشــاركــة مستقبال فــي بـطــوالتـهــا الـتــي تشهدها
الكويت ،وأعرب عن أمله في أن يشارك فريق "األسترالية" في
ً
ً
بـطــوالت أخــرى قريبا ليحققوا مــزيــدا مــن المراكز المتقدمة
والبطوالت الرياضية".
ض ــم فــريــق "األس ـت ــرال ـي ــة" ل ـلــرمــايــة ك ــا م ــن م ـش ــاري ولـيــد
الـمـطـيــري وداوود سليمان ال ـف ــودري وزي ـنــب محمد محمد
ودعيج ناصر الظفيري وخالد سامي السريع وإسراء عبدالله
دشتي وكوثر محمد العطية ودعــاء حسان الدويخي وريم
ماجد الشمري.

نصف المستحقات ،وجــار حاليا تحويلها للبنك المركزي ،ومن
المتوقع أن تكون في حسابات األساتذة نهاية األسبوع الجاري أو
بعد عطلة عيد الفطر على أقصى تقدير.
وفيما يخص مستحقات الفصل األول من العام الماضي ،أشار
إلى "رفع كشوف كل من كليتي التربية األساسية والعلوم الصحية
إل ــى الــرقــابــة الـمــالـيــة مـنــذ نـهــايــة األس ـبــوع الـمــاضــي ،وع ــن كليتي
الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية ،فقد تم رفع الكشوف
إلى الرقابة المالية منذ بداية األسبوع الجاري ،وجار اآلن تدقيقها
من الرقابة المالية ،لمعالجة أي نواقص أو مالحظات بالتعاون مع
الكليات المعنية".
وق ــال الـصــالــح إن بقية المستحقات لــأســاتــذة ،والمتمثلة في
مستحقات الفصلين األول والثاني للعام الحالي ،فهي قيد االنتظار
إلى ما بعد االنتهاء من مستحقات الفصل األول للعام الماضي.
أما فيما يتعلق بالتقويم الدراسي للعام األكاديمي ،2018-2019
فقد ذكــر المطيري أن الــرابـطــة نسقت مــع إدارة الهيئة بـشــأن بدء
دوام أعضاء هيئة التدريس للعام الــدراســي الجديد ،موضحا أن
د .المضف استجاب مشكورا لمطلب الرابطة ،حيث تم إقرار دوام
أع ـضــاء هيئة الـتــدريــس مــع ب ــدء دوام الطلبة بـتــاريــخ  9سبتمبر
المقبل ،أسوة بجامعة الكويت لتوحيد بدء الدوام في المؤسسات
التعليمية الحكومية.

أكاديميا

ةديرجلا

•
العدد  / 380٦الخميس  ١٤يونيو 2018م  ٢٩ /رمضان 1439هـ

10

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.809

4.835

4.880

2.479 2.811 3.304

تقرير اقتصادي

صراعات القطاع النفطي تهدد استثمارات بـ  508مليارات دوالر!

● معظمها نزاعات بين قياديي مؤسسة البترول وشركاتها على المناصب والصالحيات والنفوذ
● استراتيجية مؤسسة البترول تناقض خطط الدولة المعلنة في خفض االعتماد على النفط!
واجهت مؤسسة البترول،
التي تتطلع إلى إنفاق
 508مليارات دوالر في
استراتيجيتها حتى عام
 ،2040خالل السنوات
الماضية ،العديد من األزمات
والخالفات ،مما يحفز
المخاوف بشأن جدارتها
في إنفاق هذا المبلغ الضخم
بصورة سليمة.

ع ــادت صــراعــات الـقـطــاع النفطي إلــى
ال ــواجـ ـه ــة م ـ ـجـ ــددا ،م ــع ت ـق ــدي ــم الــرئ ـيــس
التنفيذي للشركة البترولية المتكاملة
«كـ ـيـ ـب ــك» ه ــاش ــم ه ــاش ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه مــن
مـنـصـبــه األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،احـتـجــاجــا
على ما اعتبره «انتهاج المؤسسة بعض
التوجهات التي ال تتناسب مع سياساتها
ً
العامة ،وخصوصا ما يتعلق بعالقتها
بالشركات التابعة».
ودون الـتـحـيــز ل ـمــوقــف أي ط ــرف في
هذا الصراع أو غيره ،فإن القطاع النفطي
ع ــاش خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة أج ــواء
عالية التوتر والـتـصــدع ،ســادت خاللها
االن ـق ـس ــام ــات وال ـخ ــاف ــات ح ــول الـعــديــد
من القضايا اإلداريــة والعمالية ،وبعض
القضايا المتعلقة بالتدخالت السياسية،
ولم يكن الخالف في أي مناسبة فنيا أو
يتعلق بصميم العمليات ،ففي مناسبات
عديدة خالل السنوات الماضية كان دور
مؤسسة البترول جزءا من األزمة ال الحل.

من األمثلة على أزمات القطاع النفطي
خــال الـسـنــوات القليلة الماضية يمكن
استذكار أزمــة تعيينات مجالس إدارات
ال ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـيــة عـ ــام  ،2015وال ـتــي
نـشـبــت ب ـيــن قـ ـي ــادات ال ـمــؤس ـســة ،وعـلــى
رأسها الرئيس التنفيذي نزار العدساني
م ــع وزيـ ــر ال ـن ـفــط األس ـب ــق ع ـلــي الـعـمـيــر،

أف ــادت الشركة الكويتية لالستثمار ،فــي إطــار خطتها إلع ــادة هيكلة
صناديقها االستثمارية ،أنها صفت كل استثماراتها في أحد الصناديق
ً
الـتــابـعــة لـهــا ،وه ــو ص ـنــدوق األس ـهــم األوروبـ ـي ــة ،وحــولــت ج ــزءا مــن تلك
االستثمارات إلــى صندوق الشركة الكويتية لالسهم العالمية المتنوع
«صندوق تابع» ،والجزء المتبقي من استثمارات الصندوق المصفي سيتم
استثماره في محفظة عالمية جيدة.
وذكرت أنه سيتم دفتريا استبعاد استثمارات «الكويتية» في صندوقها
التابع المشار إليها مقابل زيادة جزء من القيمة في استثمارها في صندوق
الشركة الكويتية لالسهم العالمية ،وزيادة استثمارات المصنفة بالقيمة
الـعــادلــة ،مــن خــال بـيــان األرب ــاح والـخـســائــر ،وذل ــك عــن طــريــق المحفظة
االستثمارية العالمية الجديدة ،واثبات خسائر ببيان الدخل في حدود
 251ألف دينار ،خالل الربع الثاني من العام الحالي ،وإعادة تدوير رصيد
احتياطي ترجمة عملة أجنبية الخاص بالصندوق التابع.

استقرار الدوالر واإلسترليني
اس ـت ـقــر س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي
امـ ــس االرب ـ ـعـ ــاء ع ـنــد مـسـتــوى
 0.302د يـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي ح ـيــن
ان ـخ ـفــض الـ ـي ــورو إلــى
مستوى  0.354دينار
مقارنة بأسعار صرف
يوم أمس االول الثالثاء.
وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي إن سـ ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.403دينار كما استقر
الفرنك السويسري عند مستوى

 0.305د ي ـنــار بينما بـقــي الين
ال ـيــابــانــي ع ـنــد م ـس ـتــوى 0.002
دينار دون تغيير.

م ــرورا بــاإلضــراب الـشــامــل ال ــذي نفذه
عمال القطاع النفطي عام  ،2016وكان من
نتائجه هبوط العمليات بنسبة تتراوح
بين  50و 60في المئة من إجمالي اإلنتاج،
و 50في المئة من قدرة تكرير المصافي،
وإغـ ــاق مـصـنــع األس ـم ــدة ،وه ــو مــا أدى
إلى خسائر كبيرة كان يمكن تالفيها لو
لعبت مؤسسة البترول دور الوسيط بين
الـعـمــال والـنـقــابــات مــن جـهــة والحكومة
من جهة ثانية ،خصوصا أن المضربين
حصلوا على العديد من مطالبهم الحقا،
إمــا ب ـقــرارات وزاري ــة أو أحـكــام قضائية،
إلــى جانب إعــان المؤسسة رغبتها في

 508مليارات
هذه المشكالت والتصدعات المتكررة،
والتي كان يمكن تالفيها بقدر معين من
الحكمة والحوكمة ،تطرح أكثر من تساؤل
حول مدى كفاءة وقدرة مؤسسة البترول
على تنفيذ االستراتيجية التي أعلنتها
بداية هذا العام إلنفاق  508مليارات دوالر
لالستثمار في القطاع النفطي حتى ،2040
بهدف رفع الطاقة اإلنتاجية للكويت إلى
ً
 4.75ماليين برميل يوميا بحلول ،2040
ً
م ـقــابــل ن ـحــو  2.7م ـل ـيــون ح ــال ـي ــا ،وه ــذه
االستثمارات تتضمن  114مليار دوالر

خالفات غير فنية

إضراب ومضاربة واستقالة

أزمة التعيينات

«الكويتية» :تصفية استثمارات
«صندوق األسهم األوروبية»

والتي تمت تسويتها بزيادة عدد مقاعد
مـجـلــس إدارة الـمــؤسـســة م ــن  9إل ــى 16
ً
ع ـضــوا (لتعيين أ ط ــراف محسوبة على
المختلفين) ومن ثم إعادة عدد األعضاء
إل ــى  9بـعــد تـنـحــي ال ــوزي ــر الـعـمـيــر ،بما
فــي ذل ــك مــن تـكــريــس قــواعــد غـيــر مهنية
ب ـت ـجــاهــل آل ـي ــة الـتـعـيـيــن ال ـم ـع ـت ـمــدة في
القطاع النفطي ،والتي تتمثل في تحديد
لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة الختيار
من يشغل المناصب القيادية في النفط،
ف ـض ــا عـ ــن أن ـ ــه ج ـع ــل ال ـ ـمـ ــراسـ ــات ذات
السرية العالية وسيلة في معركة إعالمية
و»ت ــوي ـت ــري ــة» غ ـيــر م ـع ـهــودة ف ــي الـقـطــاع
النفطي.

عام  2017في إنشاء شركة خارج الكويت
ل ـتــداول المنتجات الـبـتــرولـيــة ،مما أثــار
الشكوك واالستغراب من توجه المؤسسة
نحو المضاربة في أسواق النفط العالمية
بصورة ال تتناسب مع طبيعة المؤسسة
التي يفترض أن تنأى بأهم ثروة طبيعية
فــي الـبــاد عــن احـتـمــاالت الـمـخــاطــرة في
األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،قـبــل أن يــدخــل ملف
الشركة المفترضة في طي النسيان حتى
في تصريحات وأدبيات القطاع النفطي.
ول ــم ي ـكــد ع ــام  2018يـنـتـصــف حتى
جـ ـ ــاءت اس ـت ـق ــال ــة ه ــاش ــم ه ــاش ــم ل ـتــزيــد
ال ـت ـصــدع وت ـك ـشــف ع ــن ج ــوان ــب مخفية
ج ــدي ــدة ف ــي ص ــراع ــات ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ب ــالـ ـص ــاحـ ـي ــات
واالستقاللية.

سيتم إنـفــاقـهــا خــال الـسـنــوات الخمس
المقبلة ،على أن يتم إ نـفــاق  394مليارا
حتى عام .2040
وم ــع األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار أن هــذه
االستراتيجية تناقض كل أدبيات خطط
الدولة المعلنة على المدى البعيد ،التي
تتحدث عن تقليل االعتماد على النفط،
وخـلــق م ـصــادر دخ ــل بــديـلــة أو مساندة
لـلـمــالـيــة الـعــامــة ف ــإن ال ـس ــؤال ال ــذي على
الـمـجـلــس األع ـلــى لـلـبـتــرول اإلجــابــة عنه
هو :هل يمكن لقطاع يواجه سنويا أزمات
معظمها غير مبرر أن يكلف بإنفاق مئات
ال ـم ـل ـيــارات ع ـلــى اس ـت ـث ـم ــارات ق ــد تـتــأثــر
ب ـنــزاعــات وت ـصــدعــات ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي،
التي يبدو أنها تسير نحو األسوأ مقارنة
بالسنوات السابقة؟ فضال عن أن الخطط
االستراتيجية الكبرى في أي قطاع تحتاج
إلى استقرار وتفاهم ال نزاع وصراع.

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي
أن ــه ت ــم تـنـفـيــذ صـفـقــة خ ــاص ــة لبيع
 19.96في المئة ،من اجمالي ملكية
ال ـب ـن ــك ف ــي ش ــرك ــة ب ـي ــت االس ـت ـث ـمــار
الخليجي لـطــرف آخ ــر ،وذل ــك بعدما
تم إلغاء االتفاق المبدئي مع شركة
سند القابضة.
وقال البنك ان قيمة الصفقة بلغت
 557.3ألــف ديـنــار ،وستنعكس على
البيانات المالية للربع الثاني .2018

إص ـ ــاح ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي مـســؤولـيــة
أس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ـب ـت ــرول،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل تـ ـعـ ـث ــر م ــؤسـ ـس ــة
البترول الكويتية عن معالجة األوضــاع
والـصــراعــات وتفاقمها فــي كــل مناسبة،
فاألولوية اليوم في إحياء قواعد التعيين
بالمناصب القيادية ،والـتــي تــم تجاهل
العديد منها في السنوات الماضية ،إلى
جانب تحديد صالحيات الشركات التابعة
ف ــي ت ـعــامــات ـهــا م ــع مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول،
إضافة إلــى ضبط إنفاق المؤسسة على
استراتيجيتها ،بحيث ال تتناقض مع
خـطــط الــدولــة فــي خـفــض االعـتـمــاد على
ال ـن ـفــط ...فــواقـعـنــا الـمــالــي واالق ـت ـصــادي
يشير بصراحة إلى أن النفط هو المصدر
األساسي للدخل ،وبالتالي اإلنفاق وأي
إهمال أو حتى مجاملة في إصالح قطاعه
أو تأجيل معالجته سيدفعنا ثمنا غاليا
في المستقبل.

●

أشرف عجمي

وافـ ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــة «س ـ ـنـ ــرجـ ــي»
القابضة على كل البنود المدرجة
فـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،وم ـن ـه ــا
التوصية بشأن عدم توزيع أرباح
نـقــديــة عـلــى الـمـســاهـمـيــن ،كذلك
ع ـ ــدم ص ـ ــرف مـ ـك ــاف ــآت لـمـجـلــس
اإلدارة وذل ــك عــن السنة المالية
المنتهية في .2017/12/31
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدراة
الشركة طالل الهذال ،في كلمة له
خالل انعقاد الجمعية المؤجلة،
إن الشركة استكملت خــال عام
 2017عملية التخارج من شركة
الحفر الوطنية وانـتـهــت مــن كل
ً
اإلجراءات المتعلقة بذلك ،مضيفا
أنــه تــم تسلم نــاتــج البيع البالغ
 10مــايـيــن دوالر فــي حسابات
الشركة في الكويت.
وأض ــاف أن الـتـخــارج مــن هذا
االستثمار ساهم في وقف نزيف
ً
ال ـخ ـســائــر ت ـب ـعــا ل ـتــوقــف شــركــة
ال ـح ـف ــر ال ــوط ـن ـي ــة عـ ــن أع ـمــال ـهــا
أك ـث ــر م ــن ث ــاث س ـن ــوات نتيجة
الـحــرب فــي ليبيا هــذا مــن جهة،

يونيو  ،2024بدال من  15ديسمبر .2022
وأوضحت ان الشركة ستتحمل فائدة عادية
ثــاب ـتــة ع ـلــى ح ـ ــدود ال ـق ــرض الـمـسـتـخــدمــة فقط
بواقع  3.5في المئة ،وستتم اعادة تصنيف مبلغ
 5ماليين ديـنــار مــن المطلوبات الـمـتــداولــة الى
المطلوبات غير المتداولة.

 5.5ماليين دينار أرباح «ميدان»
بلغت ارباح شركة عيادة الميدان  5.58ماليين دينار ،وذلك عن
السنة المالية المنتهية في  31مارس  ،2018مقارنة بأرباح بلغت
قيمتها  4.56ماليين دينار ،خالل الفترة المذكورة من عام ،2017
حيث بلغت ربحية السهم  22.3فلسا للسهم الواحد ،في حين
أوصى مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع  5في المئة.

حكم ابتدائي ضد «بورتالند»
قالت شركة أسمنت بورتالند كويت إنه صدر حكم ابتدائي
ضد «بورتالند» لمصلحة لشركة غلوبال بمبلغ  699.3ألف
دينار ،وهذا الحكم تم الطعن عليه من االستئناف.

وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فـقــد وف ــر هــذا
التخارج سيولة نقدية للشركة
سوف تساهم في تحقيق خطتها
المتمثلة في تركيز أنشطتها في
الـ ـ ــدول ،ال ـت ــي تـتـمـتــع بــاسـتـقــرار
ً
أم ـن ــي وس ـي ــاس ــي وت ـح ــدي ــدا في
دولة الكويت ،وفي مرحلة الحقة
دول الخليج العربي.
كما هــو معلوم تملك الشركة
ذراعين تشغيليتين أساسيتين،
األول ـ ــى وه ــي ال ـش ــركــة الـشــرقـيــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـن ـف ـط ـيــة
وهـ ـ ــي شـ ــركـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة كــوي ـت ـيــة
تـعـمــل ف ــي م ـج ــاالت ج ــس اآلب ــار
النفطية ( )wireline loggingإذ
اس ـت ـطــاعــت هـ ــذه ال ـش ــرك ــة خــال
ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمــاضـيــة أن
ً
تبني سجل نجاحات مميزا من
خــال تنفيذها أول عقد لها مع
شركة نفط الكويت بقيمة بلغت 9
ماليين دوالر لمدة  4سنوات ،مما
ثان وفي نفس
أهلها للفوز بعقد ٍ
المجال بقيمة  26مليون دوالر
لـمــدة سنتين ينتهي فــي أبــريــل
عـ ــام  2019وهـ ــو يـ ـع ــادل أرب ـعــة
أضعاف قيمة العقد السابق.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن لـ ــدى ال ـشــركــة

طالل الهذال

ً
عـقــودا أخــرى فــي جنوب العراق
فــي منطقة ا لـبـصــرة حيث تملك
قــاعــدة أعـمــال فــي تلك المنطقة،
ً
مبينا أنه على الرغم من أن قيمة
ال ـع ـقــد لـيـســت بــالـقـيـمــة ال ـمــاديــة
ال ـم ـجــديــة فـ ــإن ال ـش ــرك ــة تـحــافــظ
على مركزها هناك ضمن خطتها
االستراتيجية ،لما لها من سجل
أعـ ـم ــال ت ــاريـ ـخ ــي وم ـم ـي ــز بـتـلــك
ال ـم ـن ـط ـقــة ق ــام ــت ب ـب ـن ــائ ــه خ ــال
األعوام السابقة ،إذ تتولى تقييم
ً
الوضع دوري ــا وبشكل مستمرة

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الخطط
االستراتيجية
الكبرى تحتاج إلى
استقرار وتفاهم
ونقاش فني ال نزاع
وصراع

ً
البرميل الكويتي يرتفع  28سنتا
أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة اإلمدادات

عموميتها المؤجلة توصي بعدم توزيع أرباح نقدية

«المواشي»« :الصناعي» وافق على تأجيل جدول سداد قرض

«بيتك» 557 :ألف دينار قيمة
بيع  %٢٠من «الخليجي»

«األعلى للبترول»

الهذال« :سنرجي» أطفأت خسائرها
وتحولت إلى ربح  71ألف دينار

أخبار الشركات
أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي أن البنك
الـصـنــاعــي الـكــويـتــي وافـ ــق عـلــى تــأجـيــل ج ــدول
ال ـس ــداد ال ـخــاص بــاتـفــاقـيــة الـتـمــويــل لـمــدة سنة
ونصف السنة ،على ان يبدأ سداد اقساط القرض
الـصـنــاعــي فــي  15ديـسـمـبــر  ،2019ب ــدال مــن 15
يونيو  ،2018على ان ينتهي سداد االقساط في 15

معظم أزم ــات الـقـطــاع النفطي ليست
فنية بــل تتعلق بـصــراعــات قياديين في
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على
المناصب والصالحيات والـنـفــوذ ،وفي
سـبـيــل ذ ل ــك يـمـكــن أن تتغير وتتناقض
خطط استراتيجية بعيدة ا لـمــدى وفقا
لصراع معين ،وهو ما يفسر وجود توجه
إللغاء الشركة الوليدة «كيبك» أو دمجها
مع شركة أخرى ،رغم أنها المسؤولة عن

مشاريع متعددة كمصفاة الزور ومجمع
البتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز
الطبيعي المسال ،ليس لحاجة فنية إنما
لتجاوز أزمة إداريــة أقل بكثير من حجم
القطاع النفطي ...إلى جانب اتخاذ قرارات
متوقعة بتدوير القياديين أيـضــا ،وفقا
لقواعد تمليها الخالفات غير الفنية.

الستثمار أي فرصة مجدية.
وذك ــر أن الـشــركــة تعكف على
تركيز أنشطتها في دولة الكويت
بما ينسجم مــع خطتها العامة
ً
وتحسين ربحيتها ،خصوصا
أنها شركة وطنية كويتية وسط
عدد من الشركات الوطنية التي ال
تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة
المؤهلة ،والتي لديها عقود مع
شركة نفط الكويت.
وع ــزا ال ـه ــذال ت ــراج ــع خسائر
الشركة من  4.7ماليين دينار عام
 2016إلى ربح قدره  71ألف دينار
فقط إلــى ثالثة أسباب رئيسية،
اح ـت ـســاب خ ـس ــارة ال ـت ـخــارج من
شركة الحفر الوطنية البالغة 3.2
مــايـيــن دي ـنــار خ ــال ع ــام 2016
إضافة إلى تحقيق ربح من بيع
أص ـ ــول بـقـيـمــة  759ألـ ــف دي ـنــار
ورد انخفاض في قيمة منشآت
ومعدات بقيمة  1.13مليون دينار
خالل عام .2017

ارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
ً
الـكــويـتــي  28سنتا فــي تــداوالت
ً
ا لـ ـث ــا ث ــاء ل ـي ـب ـلــغ  73.41دوالرا
ً
مقابل  73.13دوالرا للبرميل في
ً
تـ ـ ــداوالت االث ـن ـيــن وف ـق ــا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
وتراجعت أسعار النفط صباح
أمس ،بفعل زيادة اإلمــدادات في
الواليات المتحدة وتوقعات بأن
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوب ـ ــك) ق ــد تـخـفــف ال ـق ـيــود على
تخفيضات اإلنتاج الطوعية.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام
القياس العالمي مزيج برنت 52
سنتا أو  0.7في المئة إلى 75.36
ً
دوالرا للبرميل.
وان ـخ ـف ـض ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة
ل ـخ ــام غـ ــرب ت ـك ـس ــاس الــوس ـيــط
ً
األم ـيــركــي  49سـنـتــا أو  0.7في
ً
المئة إلى  65.87دوالرا للبرميل.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت «أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» وب ـ ـعـ ــض
المنتجين المستقلين ،ومنهم
روسيا خفض اإلنـتــاج منذ عام

 2017لخفض تخمة المعروض
العالمي ورفع األسعار.
وقالت أوبك أمس ،إن توقعات
سوق النفط في النصف الثاني
م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي تـ ـس ــوده ــا
ض ـبــاب ـيــة ش ــدي ــدة وح ـ ـ ــذرت مــن
مخاطر نزولية في الطلب.
وت ـج ـت ـم ــع أوب ـ ـ ــك  22يــون ـيــو
الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي ف ـي ـي ـنــا بــال ـن ـم ـســا
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة س ـ ـيـ ــاسـ ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج
المستقبلية.
وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ذكــر
معهد البترول األمريكي الثالثاء،
أن مخزونات النفط الخام زادت
بـ ـمـ ـق ــدار  830ألـ ـ ــف ب ــرم ـي ــل فــي
األسبوع المنتهي في الثامن من
يونيو إلى  433.7مليون برميل.
ومع ارتفاع اإلنتاج في روسيا
ً
م ـج ــددا ف ــوق  11مـلـيــون برميل
ً
يـ ــوم ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ي ــونـ ـي ــو وصـ ـع ــود
ً
اإلن ـتــاج الـسـعــودي م ـجــددا فوق
ً
عشرة ماليين برميل يوميا ،فإن
اإلمدادات من أكبر ثالثة منتجين
تزيد.

تداوالت الفتة في البورصة والسيولة  15.9مليون دينار
بدأت تعامالت سهم زين
على ارتفاع كبير تجاوز خالله
مستوى  400فلس ،بعد ً أن
فقده قبل شهرين تقريبا
وبسيولة مرتفعة عادت به إلى
تصدر المشهد في البورصة.

●

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت مكاسب
ج ـي ــدة ف ــي ت ـع ــام ــات جـلـســة أمـ ــس ،ولـلـجـلـســة
الثانية على التوالي ،حيث ارتفع مؤشر السوق
العام بنسبة  0.5في المئة تعادل  24.11نقطة،
ليقفل على مستوى  4835.31نقطة ،وسط تداول
بسيولة  15.9مليون دينار وكمية أسهم متداولة
 56.1مليون سهم نفذت من خالل  2726صفقة،
وارتفع مؤشر السوق األول بنسبة  0.61في المئة
هي  29.01نقطة ،مقفال على مستوى 4809.97
نقطة بسيولة  13.6مليون دينار ،وبنشاط 31.2
مليون سهم نفذت عبر  1647صفقة ،وكذلك نما
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.31في المئة
ت ـس ــاوي  15.25نـقـطــة ،لـيـسـتـقــر عـنــد مستوى
 4880.09نـقـطــة ب ـس ـيــولــة  2.2م ـل ـيــون دي ـن ــار،
وب ـن ـشــاط  24.9مـلـيــون سـهــم ن ـفــذت م ــن خــال
 1979صفقة.
بــدأت تعامالت سهم زيــن على ارتـفــاع كبير
تجاوز خالله مستوى  400فلس ،بعد أن فقده
قبل شهرين تقريبا وبسيولة مرتفعة عادت به
الــى تصدر المشهد في البورصة ودعــم بعض
األس ـه ــم ال ـتــي تـتـمـلــك ف ــي الـسـهــم مـثــل كــابــات
الــذي شهد نشاطا في السوق الرئيس وبعض
األسهم المرتبطة بعملية التسوية على دين زين

السعودية الذي أعلن عنه خالل األسبوع ،والذي
كان شرارة العودة إلى سهم زين ،ونشطت أمس،
كما أسلفنا ،األسهم القيادية في قطاع المصارف
كالوطني وبيتك وأيضا أجيليتي ،وكان التراجع
من نصيب بنك الخليج ،لكنه لم يكن مؤثرا على
مــؤشــرات الـســوق التي طغت عليها اإليجابية
لتسجل المؤشرات الثالثة االرتفاع الثاني على
التوالي ،وبسيولة أعلى من معدالت الشهر.
وتراجعت على الطرف اآلخر معظم مؤشرات
أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي
عدا سوقي الكويت والبحرين ،وكانت الخسائر
م ـت ـف ــاوت ــة ف ــي أس ـ ـ ــواق دبـ ــي وق ـط ــر وأب ــوظ ـب ــي
ومسقط ،وغاب السوق السعودي لبدئه إجازة
الـعـيــد ،فــي حـيــن اسـتـقــرت أس ـعــار الـنـفــط حــول
مستويات أمس األول ،وبقي برنت قريبا من 76
دوالرا للبرميل ،في وقت سجل «نايمكس» 66
دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
تـلــونــت ال ـق ـطــاعــات بــال ـلــون األخ ـض ــر ،حيث
ارتـفـعــت م ــؤش ــرات ثـمــانـيــة قـطــاعــات أم ــس هي
تــأمـيــن ب ـ  15نـقـطــة ،وات ـص ــاالت ب ـ  14.2نقطة،
وصـنــاعــة ب ـ  8.2ن ـقــاط ،وخــدمــات مــالـيــة ب ـ 5.1
نقاط ،وخدمات استهالكية بـ  4.3نقاط ،وسلع

استهالكية بـ  3.7نقاط ،وبنوك بـ  3نقاط ،وعقار
بـ  0.97نقطة ،بينما انخفض مؤشرا قطاعين
ف ـقــط ه ـمــا تـكـنــولــوجـيــا ب ـ ـ  21.8نـقـطــة وم ــواد
أساسية بـ  1.8نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة
ق ـطــاعــات ه ــي الـنـفــط وال ـغ ــاز وم ـنــافــع ورعــايــة
صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم زين قائمة األسهم األكثر قيمة،
حيث بلغت تداوالته  3.8ماليين دينار ،وبارتفاع
بنسبة  2.8في المئة ،تاله سهم وطني بتداول
 3.5ماليين دينار ،وبنمو بنسبة  0.27في المئة،
ثم سهم بيتك متداوال  1.8مليون دينار وبأرباح
بـنـصــف نـقـطــة مـئــويــة ،وراب ـع ــا سـهــم خـلـيــج ب
بتداول  1.1مليون دينار ،وبتراجع بنسبة 1.2
في المئة ،وأخيرا سهم أجيليتي بتداول  1مليون
دينار ،وبنمو بنسبة  1.8في المئة.
ومــن حيث قائمة األسـهــم األكـثــر كمية جاء
أوال سهم زي ــن ،حيث ت ــداول بكمية بلغت 9.6
ماليين سهم ،وبارتفاع بنسبة  2.8في المئة،
وج ــاء ثــانـيــا سـهــم وطـنــي ب ـتــداول  4.7ماليين
سهم ،وبنمو بنسبة  0.27في المئة ،وجاء ثالثا
سهم خليج ب بتداوالت بلغت  4.5ماليين سهم،
وبتراجع بنسبة  1.2في المئة ،وجاء رابعا سهم
بيتك بتداول  3.4ماليين سهم ،ورابحا نصف
نقطة مئوية ،وجاء خامسا سهم أجوان بتداول
 3ماليين سهم ،ومرتفعا بنسبة  4.9في المئة.

ةديرجلا
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«هيئة االستثمار» :دراسة الجدوى قبل أي قرار استراتيجي
في الشركات التي نساهم فيها
محمد اإلتربي

ذك ـ ــرت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن الـهـيـئــة
العامة لالستثمار تعمل على ترسيخ
وتكريس نهج جديد بشأن التعاطي
مـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـتــي
تـطــرأ على مساهماتها فــي الشركات
المحلية ،وذلك باتباع أسس إجرائية
سليمة لضمان جودة القرار الذي يتم
اتـ ـخ ــاذه أو ال ـ ــذي ي ـع ــرض عـلـيـهــا مــن
شركائها في القطاع الخاص.
وضـمــن هــذا اإلط ــار ،عــرضــت إحــدى
ال ـشــركــات ال ـتــي تـســاهــم فـيـهــا الهيئة
ال ـعــامــة لــاس ـت ـث ـمــار عـلـيـهــا إج ـ ــراء ات
خفض رأس المال ،وذلك لعدم الحاجة
إل ـ ـيـ ــه فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،وفـ ـ ــي ظــل
انحسار الفرص ،وبالتالي رأت الشركة
أنـ ــه م ــن األفـ ـض ــل إعـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة رأس
ا لـمــال ،وإ ع ــادة الفائض للمساهمين،

حكم يتيح لـ «»AT&T
شراء «تايم وارنر»

وإزاء ذلك طلبت الهيئة دراسة جدوى
من جهة محايدة عن المقترح وتحديد
أبعاده ومبررات الخفض حتى تطلع
عليها وتحدد رأيها من القرار بشكل
مؤسسي ،وبما يتماشى مع توجهات
الهيئة.

سياسة موحدة
ولفت المصدر الى أن الهيئة تحرص
ع ـل ــى انـ ـتـ ـه ــاج س ـي ــاس ــة مـ ــوحـ ــدة لـكــل
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج
ف ــي شـ ــأن ال ـت ـعــاطــي م ـع ـهــا ،وهـ ــو أمــر
إيجابي يرفع مستوى وكفاء ة العمل
المؤسسي لدى الشركات التي تسهم
أو تتعاون معها لتكون القرارات بعيدة
عــن أي انـحــرافــات مــن جـهــة ،ولضمان

الدقة والحماية ،وحرصا على سالمة
استخدام وتوظيف األموال العامة.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ذكـ ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر
اسـتـثـمــاريــة أن ه ـنــاك ش ــرك ــات مقبلة
ع ـل ــى ع ـم ـل ـي ــات خ ـف ــض لـ ـ ــرأس الـ ـم ــال،
مـنـهــا ش ــرك ــات ت ـســاهــم فـيـهــا الـهـيـئــة،
ولدى تلك الشركات فوائض مالية ،أو
بعضها رأس المال يمثل عبئا عليها
فــي ض ــوء ظ ــروف األسـ ــواق ال ـتــي كــات
مستهدفة وتبدل الجداول االستثمارية
مــن ال ـفــرص ال ـتــي كــانــت م ـحــددة وقــت
التأسيس وتكوين رأس المال.
ونـ ـظ ــرا ل ــذل ــك ،أج ـم ــع ال ـم ـســاه ـمــون
الرئيسيون مــن القطاع ا لـخــاص على
تسييل جزء من رأس المال عبر عملية
الـ ـخـ ـف ــض وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن
كبديل لعملية تــوز يــع أر ب ــاح وإ تــا حــة

اقتصاد

«بنك الكويت الدولي» يقترض
 250مليون دوالر
اقترض بنك الكويت الدولي  250مليون دوالر أميركي عبر اتفاقية
تمويل مرابحة مشتركة مع مجموعة من البنوك العالمية والمحلية
لمدة ثالث سنوات ،وذلــك لتمويل االغــراض العامة للبنك ،علما بأن
البنك سيدفع عنها هامشا بواقع  110نقطة اساس سنويا فوق سعر
الليبور للدوالر االميركي ،وسيتم السداد دفعة واحــدة تستحق في
نهاية مدة التمويل .وأشار الدولي الى أن أثر ذلك على المركز المالي
يتمثل في تعزيز السيولة على المدى المتوسط والطويل وتحسين
التركز المالي للودائع لدى البنك.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الصباح« :إن المشاركة
الكبيرة من مختلف المؤسسات المالية في تمويل المرابحة تبرهن
على السمعة الطيبة للبنك في الساحة المالية الدولية وقدرته على
دخول أسواق المال من خالل هذا التمويل .وتتفق الموارد التي سيتم
استخدامها من خالل هذا التمويل مع استراتيجية البنك الهادفة إلى
تنويع م ــوارده التمويلية المطلوبة لمتابعة تنفيذ خططه الهادفة
لتحقيق النمو» .وقام كل من بنك ستاندرد تشارترد ،وبنك ابوظبي
األول ،و«ب ــوب ـي ــان» ،و«ال ـكــويــت الــوط ـنــي» ،وبـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي،
بدور مديري الترتيب الرئيسي ومديري سجل االكتتاب ،فيما تولى
«ستاندرد تشارترد» دور المنسق الحصري ،بينما قام «أبوظبي األول»
بدور وكيل االستثمار لهذا التمويل.

سيولة للمساهم يتصرف فيها كيفما
يشاء ،خصوصا أن عوائد اإليــداعــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة لـ ــم تـ ـع ــد مـ ـج ــدي ــة ،حـيــث
أشارت مصادر الشركة إلى أنها طلبت
عروضا من أكثر من مصرف الستغالل
الـ ـف ــوائ ــض م ــرح ـل ـي ــا ،ل ـح ـي ــن ات ـض ــاح
فرصة ،لكن لم تكن مشجعة ،وبالتالي
كان قرار خفض رأس المال هو الخيار
األمثل واألنسب.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة الـ ــى أن م ــن ف ــوائ ــد
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات خ ـ ـفـ ــض رأس ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــال ف ــي
ا لـظــروف الحالية ،تقليل عــدد األسهم
المتاحة فــي الـســوق ،و تــو فـيــر سيولة
لـلـمـســاهـمـيــن ،وإمـ ـك ــان إظ ـه ــار أرب ــاح
بـ ـنـ ـس ــب أفـ ـ ـض ـ ــل ،وتـ ــرش ـ ـيـ ــق الـ ـش ــرك ــة
باستمراريتها برأسمال مناسب.

«الوطني» :اإلنفاق االستهالكي الخاص في الكويت
قوي رغم تراجعه خالل مايو

حصلت شركة  AT&Tعلى حكم من المحكمة لمصلحتها لشراء
شركة  TIME WARNERللشبكات التلفزيونية في صفقة ضخمة
تقدر بـ 85مليار دوالر.
ويـشـكــل ه ــذا الـحـكــم ال ـصــادر ضــربــة مــوجـعــة إلدارة الرئيس
األميركي ترامب التي عارضت هذه الصفقة ،ومن المرجح أن تتم
مع نهاية األسبوع المقبل.
وينظر إلــى هــذا االتـفــاق على أنــه تحول فــي صناعة وسائل
اإلع ــام ،ويشكل ضــربــة إلــى المنافسين كشركتي  NETFLIXو
ُ
 ALPHAPETاللتين تنتجان محتوى وتبيعانه عبر اإلنترنت
مباشرة إلى المستهلكين.

ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني
لــإنـفــاق االسـتـهــاكــي فــي الكويت
خ ــال ش ـهــر مــايــو بـنـسـبــة  7.5في
المئة على أس ــاس سـنــوي ،ويأتي
ذل ـ ــك ب ـف ـضــل ع ـ ــدة عـ ــوامـ ــل أه ـم ـهــا
ّ
وتحسن ثقة
صعود أسعار النفط
المستهلك واستقرار التوظيف ،ومن
ً
المتوقع أن يظل الزخم قويا طوال
عام  ،2018لكن العوامل الموسمية
أثرت على اإلنفاق االستهالكي على
أساس شهري ،إذ لوحظ انخفاض
المؤشرات في كافة النواحي.
وتـ ــراجـ ــع اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى الـسـلــع
المعمرة بنسبة  4.2في المئة على
ً
أس ــاس شـهــري ،مـتــأثــرا بانخفاض
مبيعات السيارات ومشتريات األثاث
قبل موسم الصيف.
ً
وت ــزام ــن ه ــذا االن ـخ ـفــاض أيـضــا
مع أول أسبوعين من شهر رمضان،
الذي عادة ما ينخفض فيه استهالك

«األمان» تستحوذ على «المذاق القابضة»
أعـلـنــت شــركــة األم ــان لــاسـتـثـمــار ،اسـتـحــواذهــا عـلــى حصة
ً
مسيطرة فــي شــركــة ال ـمــذاق القابضة وأعـلـنــت أنــه اعـتـبــارا من
 2018/6/30ف ــإن نـتــا ئــج عـمـلـيــات ا لـشــر كــة س ــوف تنعكس على
البيانات المالية المجمعة لشركة األمان لالستثمار.
وقال يوسف إبراهيم الغانم الرئيس التنفيذي لشركة األمان،
ً
إن هــذه الصفقة تــأ تــي ا سـتـكـمــاال لتنفيذ االستراتيجية ،التي
ّ
وضعها مجلس اإلدارة ،وتهدف إلى توسع األمان في االستثمار
المباشر في القطاعات التشغيلية وأهمها الخدمات الغذائية
والـصـحــة والـتـعـلـيــم ،وهــي قـطــاعــات متنامية وآمـنــة وسيكون
لألمان دور فاعل في هيكلة تلك الفرص وإدارتها بهدف زيادة
قيمة االستثمار.
وتعتبر المذاق القابضة شركة متخصصة في مجال الخدمات
الغذائية،
وخالل الفترة المقبلة سوف يركز فريق العمل باألمان على
الـعـمــل مــع اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة عـلــى تـطــويــر أع ـمــال ال ـشــركــة من
خــال االستثمار فــي طاقاتها البشرية وخدماتها و التوسع
في نشاطها.

يوسف الغانم

مجلس التأديب يغرم
«األمان» ألفي دينار
أعـ ـلـ ـن ــت ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
ص ــدور ق ــرار مـجـلــس ال ـتــأديــب في
ج ـل ـس ـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة أمـ ـ ــس :شــركــة
األمان لالستثمار «بتغريم الشركة
المخالفة ألف دينار عن كل مخالفة
من المخالفتين المسندتين إليها
ل ـع ــدم أخ ــذه ــا بــالـتـقـيـيــم ال ـع ـقــاري
األقل وعدم تقديم البيانات المالية
السنوية المدققة في وقت معاصر
لإلفصاح عنها في البورصة».
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة بـسـبــب
مخالفتها اآلتي:
 .1مخالفتها حكم البند (ج) من
الفقرة ( )2ملحق (( )1تقييم األصول
العقارية) من الكتاب الحادي عشر
(التعامل فــي األوراق المالية) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقــم 7
لسنة  2010وتـعــديــاتـهـمــا ،وذلــك
لعدم أخذها بالتقييم األقل بالنسبة
ل ـل ـم ـش ــروع الـ ـعـ ـق ــاري ال ـ ــواق ـ ــع فــي
منطقة الجبيل في المملكة العربية
السعودية والــذي يبلغ 1.414.678
ً
ً
دينارا كويتيا (إجمالي قيمة العقار
ً
 4.563.478دي ـن ــارا ،ونسبة شركة
األم ـ ــان لــاسـتـثـمــار م ــن ال ـع ـقــارات
ً
االستثمارية  31في المئة) ،علما أن
المبلغ المسجل ببيان المركز المالي
ً
هو  1.504.348دينارا ،أي أعلى من
قيمة التقييم الثاني (األقل) للعقار
ً
بفارق  89.670دينارا.
 .2عــدم إفصاحها عن البيانات
المالية السنوية للسنة المنتهية
في  2017/12/31للهيئة في توقيت
مـتـعــاصــر أو قـبــل اإلف ـص ــاح عنها
للبورصة ،إذ تم اإلفصاح للبورصة
عن طريق إرســال نموذج البيانات
المالية في تاريخ  2018/2/15وتم
اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن ال ـب ـي ــان ــات الـمــالـيــة
المدققة للهيئة بتاريخ .2018/2/20

الـسـلــع الـمـعـمــرة .وم ــع ذل ــك ،حافظ
مــؤشــرهــذه السلع على مـعــدل نمو
جـيــد م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـمــاضــي ،إذ
استقر عند  8.9في المئة على أساس
سنوي في شهر مايو.
ً
كما انخفض أيضا اإلنفاق على
استهالك الخدمات والسلع األخرى
في شهر مايو بنسبة  0.2في المئة
و  3.9في المئة على أساس شهري
على التوالي.
كما تأثر االنخفاض ببداية شهر
رم ـضــان (منتصف مــايــو) ونهاية
العام الدراسي .أما قطاع الخدمات
فاستمر بتسجيل نمو قوي مقارنة
ب ـع ــام  ،2017م ــع ارتـ ـف ــاع مــؤشــره
بنسبة  10.6في المئة على أساس
سنوي في مايو ،في حين انخفض
ً
مؤشر السلع غير المعمرة مسجال
أبطأ وتيرة له منذ ديسمبر ليصل
إلى  0.3في المئة على أساس سنوي.

مؤشر «الوطني» لإلنفاق االستهالكي الخاص حسب القطاع

السلع المعمرة
السيارات
السلع غير المعمرة
الخدمات
مؤشر الوطني لإلنفاق
االستهالكي الخاص

مايو 18 -
المؤشر
110.7
89.4
117.7
147.8

أبريل 18 -
المؤشر
115.6
94.9
122.4
148.2

مايو 17 -
المؤشر
101.7
78.7
117.3
133.7

134.7

137.8

125.3

التغير
أساس شهري أساس سنوي
%
%
8.9
 4.213.5
 5.80.3
 3.910.6
 0.22.2 -

7.5

المصدر :بنك الكويت الوطني
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـظــل اإلن ـفــاق
ً
االستهالكي قويا عــام  .2018ومع
ذل ــك ،قــد ي ــؤدي ع ــدم اليقين بشأن
الدخل المستقبلي للوافدين وفرص
تــوظـيـفـهــم  -بـعــد ارت ـف ــاع الــرســوم

المتوقعة على الخدمات والمرافق
ً
فضال عــن جهود الــدولــة للحد من
العمالة الوافدة  -إلى خفض اإلنفاق
االستهالكي.
وفــي الوقت نفسه ،من المتوقع

ً
أن يظل إنفاق المواطنين قويا،
وذلك بفضل انخفاض التضخم،
وارتفاع معدل التوظيف ،وزيادة
اإلنفاق العام.

12
اقتصاد
«هيئة األسواق» تكرم متدربي «تأهيل الكويتيين» حديثي التخرج
ةديرجلا
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العصيمي :حث المتدربين على االستفادة من المهارات والخبرات التي تم اكتسابها خالل التدريب
يعتبر برنامج «أسواق المال»
الكويتيين
لتدريب وتأهيل ً
حديثي التخرج تعزيزا لدور
هيئة أسواق المال في تنمية
المجتمع عن طريق تأهيل
كوادر وطنية شابة للعمل في
أسواق المال.

ً
أقامت هيئة أسواق المال حفال
لـتـكــريــم م ـتــدربــي بــرنــامــج «هـيـئــة
أسواق المال الرابع لتدريب وتأهيل
الكويتيين حديثي التخرج» وذلك
فــي  16مــايــو  ،2018بـحـضــور كل
من مشعل مساعد العصيمي نائب
رئيس مجلس المفوضين والمدير
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ،ورؤسـ ـ ـ ــاء
قطاعات الهيئة ،ومديرة البرنامج
التدريبي هبة الزامل.
وأل ـق ــى الـعـصـيـمــي كـلـمــة خــال
ال ـح ـفــل أشـ ــاد فـيـهــا بــالـمـتــدربـيــن،
ووصـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــم بـ ــأن ـ ـهـ ــم «ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة مــن
المتميزين» ،وحثهم على االستفادة
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ـتــي
تـ ــم اك ـت ـس ــاب ـه ــا خـ ـ ــال الـ ـت ــدري ــب،
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـم ــع لـ ـك ــل م ــاح ـظ ــات ـه ــم
واق ـت ــراح ــات ـه ــم الـ ـت ــي م ــن شــأنـهــا
تطوير البرنامج.
مــن جانب آخــر ،ألقت المتدربة
بــدريــة الــروضــان كلمة المتدربين
ووجهت فيها الشكر للهيئة على
إت ــاح ــة ه ــذه ال ـفــرصــة الـتــدريـبـيــة،

م ــؤك ــدة أن ـه ــا ســاه ـمــت ف ــي صـقــل
م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم وت ـه ـي ـئ ـت ـه ــم ل ـس ــوق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـحـ ـف ــل تــم
تكريم المتدربين والبالغ عددهم
ً
 19متدربا ومـتــدربــة ،وتــم تسليم
ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادات اجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
التدريبي.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ــذا
ً
البرنامج يعتبر تعزيزا لدور هيئة
أســواق المال في تنمية المجتمع
ع ــن طــريــق تــأه ـيــل ك ـ ــوادر وطـنـيــة
ش ــاب ــة لـلـعـمــل ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـم ــال،
وانقسم البرنامج التدريبي الذي
ام ـت ــد  5أش ـه ــر إلـ ــى ثـ ــاث مــراحــل
تدريب كاآلتي:

المرحلة األولى  -التدريب المحلي:
شملت هــذه المرحلة مجموعة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرات وال ـ ـب ـ ــرام ـ ــج
التدريبية بمجاالت مختلفة منها
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،وال ــرق ــاب ــة ال ـمــال ـيــة،
والجوانب القانونية ،إضافة إلى

التدريب على المهارات السلوكية
واإلداري ـ ـ ــة ،ال ـتــي ت ــم تـقــديـمـهــا من
ج ـهــات تــدريـبـيــة مـحـلـيــة ،ودول ـيــة
مـعـتـمــدة ،كـمــا حـصــل الـمـتــدربــون
على شـهــادة اجتياز لكل برنامج
من هذه البرامج التدريبية ،إضافة
إل ـ ــى مـ ـش ــارك ــة م ـت ـخ ـص ـص ـيــن مــن
مــوظـفــي الهيئة فــي تـقــديــم بعض
البرامج التخصصية مثل مكافحة
غ ـســل األم ـ ـ ــوال وت ـم ــوي ــل اإلره ـ ــاب
والضبطية القضائية والتحكيم
وقانون هيئة أســواق المال رقم 7
لسنة  2010وتعديالته.
مشعل العصيمي في لقطة جماعية مع المتدربين

المرحلة الثانية  -التدريب الميداني:
تنقسم الـمــرحـلــة الـثــانـيــة إلــى
قـسـمـيــن ،الـقـســم األول ال ــزي ــارات
ال ـم ـيــدان ـيــة ل ـع ــدد م ــن مــؤسـســات
الــدولــة لــاطــاع على نشاطاتها
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وه ـ ــي :ب ـنــك ال ـكــويــت
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي وب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
والـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـلـمـقــاصــة

وغــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الكويت
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
وه ـ ـي ـ ـئـ ــة تـ ـشـ ـجـ ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
المباشر وصندوق النقد الدولي
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة
وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة .أما القسم الثاني من

«وربة» يجري اليوم سحب «السنبلة» األسبوعي
يجري بنك وربة سحب السنبلة األسبوعي
ال ـع ـش ــري ــن ال ـ ـيـ ــوم؛ وس ـي ـت ــم إج ـ ـ ــراء الـسـحــب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.
يمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل
الراغبين في توفير األمــوال وتحقيق عوائد
مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
إضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية
الكبير الذي القاه
طوال العام .ونظرا لإلقبال
ّ
هذا الحساب من العمالء لما يؤمنه من فرص
كـبـيــرة لـلــربــح ،عـمــل بـنــك ورب ــة عـلــى إضــافــة
تـطــورات نوعية على حـســاب السنبلة القت
استحسان العمالء ،وتشمل التطورات التي

تمت إضافتها إلى حساب السنبلة ،زيادة عدد
الرابحين عبر إضافة سحب أسبوعي ،إضافة
ال ــى الـسـحــب ال ـش ـهــري ،وذل ــك إلتــاحــة فــرص
أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية
قيمة كل منها ألف دينار كويتي تذهب إلى 5
رابحين ،ويتم السحب عليها في يوم الخميس
من كل أسبوع.
إضــافــة الــى ذل ــك ،يستمر سحب السنبلة
ال ـش ـهــري فــي بــدايــة كــل شـهــر عـلــى الـجــوائــز
الكبرى  -بحضور وإشــراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة  -والتي يبلغ إجمالها 30
ألــف ديـنــار مــوزعــة كالتالي على  4رابحين:
الجائزة الكبرى بقيمة  10آالف دينار ستكون

من نصيب رابحين اثنين والجائزة الثانية
بـ  5آالف دينار من نصيب رابحين اثنين
ً
أيضا .وبذلك يكون بنك وربة قد زاد عدد
الرابحين في حساب السنبلة إلى  24فائزا
في الشهر ،كما زاد اجمالي قيمة الجوائز
الشهرية من  30الى  50ألف دينار شهريا.
أما فيما يتعلق بفرص الربح ،فيحق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10
دنانير في الحساب .يذكر أن بنك وربة
أطلق حديثا وديعة السنبلة التي تعد
المودعين بعوائد متوقعة عالية تصل
الى  3في المئة ،كما يحصلون أيضا على
فرص ربح شهرية في سحوبات السنبلة.

«األهلي» :العطلة األحد واالثنين «برقان» يعلن ساعات العمل خالل
عيد الفطر
ي ـ ـغ ـ ـلـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك األهـ ـ ـل ـ ــي
ال ـك ــوي ـت ــي أبـ ــوابـ ــه وجـمـيــع
ف ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي األح ـ ـ ـ ــد
واالثنين  17و 18الجاري،
عـلــى أن يـسـتــأنــف أعماله
ً
المعتادة اعـتـبــارا مــن يوم
الثالثاء  19منه.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة،
يتقدم البنك بأسمى آيات
التهاني والتبريكات إلى
مـقــام سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األحمد ،وولي عهده األمين سمو الشيخ
نواف األحمد ،وإلى الحكومة الكويتية
ال ــرش ـي ــدة وال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي ال ـكــريــم
وكافة المقيمين ،وذلــك بمناسبة عيد

الفطر السعيد ،داعين الله عز وجل أن
يعيده على األمتين العربية واإلسالمية
بالخير واليمن والبركات.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلن بنك برقان امس أن فرع المطار
سيتابع ساعات العمل االعتيادية خالل
عـطـلــة عـيــد الـفـطــر ال ـم ـبــارك ،وسيفتح
ً
أبوابه من الساعة  8:00صباحا حتى
ً
مساء.
الساعة 10:30
وأعلن البنك أيضا أن فرع األفنيوز
أي ـ ـضـ ــا س ـي ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـ ـم ـ ــاءه األح ـ ــد
واالثنين المقبلين من الساعة 10:00
صـبــاحــا حـتــى  1:00ظ ـهــرا ،وم ــن الـســاعــة
 5:00مساء حتى  8:00مساء.
وسيقدم مركز خدمة العمالء خدماته
على مدار الساعة على  ،1804080إضافة

إل ــى ال ـعــديــد م ــن ق ـن ــوات ال ـخــدمــة الـبــديـلــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن ت ـم ـت ــع ال ـع ـم ــاء
بالخدمات والمنتجات طوال فترة العطلة.

«فالي دبي»
تطلق رحالت
يومية إلى باتومي

أعلنت شركة فالي دبي إطالقها
رحالت يومية خالل الفترة من 16
ا ل ـج ــاري حـتــى  30سبتمبر بين
دبي وباتومي بجورجيا.
وم ـ ــن ال ـ ـتـ ــال ال ـض ـب ــاب ـي ــة إل ــى
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ ال ـج ـم ـي ـل ــة ال ـم ـل ـي ـئــة
بالحصى ،فإن عاصمة العطالت
ال ـص ـي ـف ـيــة ف ــي ج ــورج ـي ــا مـلـيـئــة
ب ـ ــال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق وأم ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــذب
الـ ـسـ ـي ــاح ــي ،م ـ ــع ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
سحرها التاريخي .المدينة لديها
كل ذلك ألولئك الذين يبحثون عن
مــاذ على شاطئ البحر فــي جو
أنيق ومريح.
بـ ـمـ ـج ــرد ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـن ــزه ــة فــي
بوليفارد باتومي الشهير ،سترى
مـ ــا ت ـع ـن ـي ــه بـ ــاتـ ــومـ ــي :األشـ ـج ــار
والمسارات والنافورات الجميلة
والمقاهي والحياة والــروح لهذه
المدينة .على قمة الشارع توجد
عجلة فيريس كبيرة و ب ــرج ألفا
بايت طوله  145مترا ،وهو نصب
تذكاري للسيناريو الجورجي.
لتناول الطعام ،تأكد من زيارة
ساحة بياتزا التي تحتوي على
مـجـمــوعــة م ــن ال ـف ـنــادق الـبــوتـيــك
والمقاهي والهندسة المعمارية
الجميلة التي تجمع بين الحاضر
والماضي.
ق ــم بـتـجــربــة الـتـلـيـفــريــك ال ــذي
يــأخــذك ص ـعــودا ال ــى تـلــة انــوريــا
الـتــي تطل على بــاتــومــي ،وهناك
ع ــدي ــد م ــن ال ـم ـط ــاع ــم وال ـم ـقــاهــي
يمكنك الجلوس فيها وأنت تلقي
نظرة على المدينة .رحالت فالي
دبي بين دبي وباتومي:
مـ ـ ــدة ال ــرحـ ـل ــة ثـ ـ ــاث س ــاع ــات
وأرب ـعــون دقيقة ،واألس ـعــار على
الــدرجــة السياحية تـبــدأ مــن 130
دي ـن ــارا ،أم ــا عـلــى درج ــة األع ـمــال
فتبدأ من  436دينارا.

التدريب الميداني فقد تم في مقر
هيئة أسواق المال.

المرحلة الثالثة  -التدريب الخارجي:
ت ــم ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ابـتـعــاث
المتدربين إلى جامعة هارفارد –

بوسطن ،مــدة شهرين ،للخضوع
ل ـل ـت ــدري ــب ال ـم ـك ـث ــف ،تـ ــم خــال ـهــا
الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف أن ـظ ـم ــة
أس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ،وال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات
ً
المطبقة عالميا  ،ومقارنتها بما
ً
يـتــم تطبيقه مـحـلـيــا ،إضــافــة إلــى
اكتساب الخبرات من خالل الزيارات

الـمـيــدانـيــة ال ـتــي قــامــوا بـهــا خــال
التدريب الخارجي للجهات التالية:
-International Monetary Fund
(IMF) – Washington D.C
-Security Exchange Commission
(SEC) – Boston, MA
- World Bank - Washington D.C.

 VIVAتبرم اتفاقية مع OSN
تتيح لعمالئها االشتراك في منصة WAVO

وقعت  VIVAالكويت ،اتفاقية شــراكــة مــع ،OSN
لتمكين عمالئها من االشـتــراك في منصة WAVO
الترفيهية لبث الفيديو عبر اإلنترنت ،والمدعومة
من .OSN
وبموجب االتفاقية سيكون بمقدور عمالء VIVA
الكويت المؤهلين للحصول على تجربة مجانية
ل ـش ـهــر واح ـ ــد ف ــي م ـن ـصــة  WAVOع ـنــد االشـ ـت ــراك
بالخدمة وإرسال كلمة « »WAVOإلى الرقم 55664
واتباع التعليمات على هواتفهم .وسيبقى االشتراك
ف ـع ــاال تـلـقــائـيــا ف ــي ال ـم ـن ـصــة ع ـقــب ان ـت ـه ــاء الـشـهــر
المجاني بتكلفة  3دنانير شهريا ما لم يتم الغاء
االشتراك.
وتقدم المنصة المتوافرة على الهواتف المتحركة
واألجهزة اللوحية العاملة بنظامي التشغيل «أبل»
و»أندرويد» ،وأجهزة التلفاز الذكية من شركتي «إل
جي» و»سامسونغ» ،مزيجا من المحتوى التلفزيوني
الحي وحسب الطلب التي تضم المسلسالت العائلية
والمخصصة لألطفال باللغتين العربية واإلنكليزية،
إضافة إلى أشهر المسلسالت التلفزيونية واألفالم
واألحداث الرياضية الشائقة التي يمكن مشاهدتها
بالكامل في أي مكان وزمان دون عقود سنوية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال م ــدي ــر إدارة ات ـص ــاالت
الشركات في  VIVAالكويت عبدالرزاق عيسى« :تندرج
شــراكـتـنــا مــع  OSNفــي إط ــار الـتــزامـنــا الـمـتــواصــل
وحرصنا الكبير على ما يناسب عمالءنا ويحاكي
تطلعاتهم .وتعزيزا لثقة العمالء بنا ،حرصنا على
الشراكة مع  OSNعلى تقديم حلول مبتكرة تلبي
احتياجاتهم».
من جانبه ،قــال فرانشيسكو بيرتا نائب رئيس
قطاع شراكات االتصاالت في « :OSNتأتي شراكتنا
مع  VIVAالكويت لتوفير منصة  WAVOلعمالئها

تجسيدا لقيمنا المشتركة وحرصنا المتواصل على
تقديم ترفيه مذهل بقيمة ال تضاهي للمشتركين
فــي كــل م ـكــان .إذ يمكن االش ـت ــراك فــي  WAVOعن
طريق رسالة نصية ،ونحن على ثقة بأن عمالء نا
سيواظبون على االستمتاع بالترفيه المذهل الذي
تقدمه  ،WAVOسواء عند الطلب أو عبر البث الحي،
والغني بالمحتوى المتنوع مــن الـعــروض الحية
والبرامج التلفزيونية حسب الطلب ،واألفالم الشائقة
والمسلسالت الشهيرة واألحداث الرياضية المهمة».
ومنذ إطالقها ،حققت  WAVOنجاحا تلو اآلخر،
إذ قــدمــت م ـح ـتــوى تـلـفــزيــونـيــا عــال ـمــي الـمـسـتــوى
عـ ـب ــر ش ـ ــراك ـ ــات  OSNالـ ـحـ ـص ــري ــة مـ ــع ن ـخ ـب ــة مــن
استديوهات اإلنتاج الترفيهية مثل  HBOوDisney
و Nickelodeonو DreamWorksوNBC Universal
و.Paramoun

«مدن» تحتفل بالقرقيعان في مجمع «ذا ليك»
أق ــام ــت شــركــة م ــدن األهـلـيــة
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي م ـج ـمــع ذا لـيــك
الذي تديره احتفاال للقرقيعان
بأجواء عائلية تخللتها كثير
م ـ ــن األن ـ ـش ـ ـطـ ــة والـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
ل ـل ـك ـب ــار وال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،تـضـمـنــت
الــرســم عـلــى الــوجــوه والـحـنــاء
وتـ ـل ــوي ــن الـ ـفـ ـخ ــار ورسـ ــومـ ــات
رم ـضــان ـيــة وت ـقــديــم ال ـع ــروض
م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـكــرتــون ـيــة
المحببة لألطفال.
كما تضمن بــر نــا مــج الحفل
فقرة المهرج ورقصة التنورة
وأب ــوط ـب ـي ـل ــة ال ـ ـ ــذي ج ـ ــال بـيــن
األطفال ورواد المطاعم ووزع
ع ـل ـي ـه ــم الـ ـق ــرقـ ـيـ ـع ــان الـ ـخ ــاص
بمجمع ذا ليك.
وا سـ ـتـ ـمـ ـت ــع رواد ا ل ـم ـج ـمــع
بـ ـ ــاألجـ ـ ــواء ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـتــي
عمت المكان ،وتناولوا وجبات
ال ـس ـحــور م ــن مـطــاعــم المجمع
ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـت ــي ت ـل ـبــي جميع

جانب من الحفل
األذواق والـمـقــاهــي الـتــي تقدم
لــروادهــا أج ــواء رائـعــة وقائمة
غـنـيــة بــالـمـشــروبــات الساخنة
والباردة والمأكوالت الخفيفة،
مع إطاللة رائعة على البحيرة

والنافورة الراقصة واالستماع
إلى النغمات المميزة.
كما أنهي المجمع استعداداته
بـمـخـتـلــف ال ـم ـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي
لفعاليات مونديال روسيا 2018

بتوفير إمكانات متنوعة لعرض
المباريات منذ االفتتاح وحتى
ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ،السـيـمــا مع
مشاركة  4فــرق عربية تعزز من
اهتمام الجماهير.

«ضيف االتحاد» يطرح ثالثة ماليين ميل
للربح خالل خصومات تمتد على مدار الساعة
يحتفل «ضيف االتحاد» ،برنامج الوالء
التابع لالتحاد للطيران ،بعيد الفطر السعيد
ف ــي مـ ــول ال ـم ــرك ــز الـ ـتـ ـج ــاري ال ـع ــال ـم ــي فــي
أبوظبي ،من خالل إتاحة الفرصة ألعضائه
للفوز بسحب ُيقام كل ساعة على جائزة 100
ألف ميل من أميال ضيف االتحاد.
وسيحظى الضيوف بفرصة المشاركة في
العرض الممتد على مدار الساعة عبر إنفاق
ما يزيد على  200درهم في المركز التجاري
العالمي ،تؤهلهم لدخول السحب المتواصل
ً
ابتداء من العاشرة صباح اليوم
كل ساعة
األول للعيد وح ـتــى الـســاعــة ال ـعــاشــرة من
صباح اليوم الذي يليه.
ً
كـمــا سـتـتــاح الـفــرصــة للمتسوقين ليال
لكسب ميل واحد من أميال ضيف االتحاد

ً
مقابل كل درهم ينفقونه بدءا من منتصف
ً
الليل وحتى الساعة السادسة صباحا.
متجر في أبوظبي
ويشارك أكثر من 500
ٍ
بعرض الخصومات الضخمة على مدار 24
ســاعــة ،الـتــي تشمل خـصــومــات تـصــل إلــى
ً
 90فــي الـمـئــة .وت ـعــزيــزا لـحـضــور أبوظبي
كوجهة سياحية ،تنظم اإلمارة موسم صيف
أبــوظـبــي فــي دورت ــه الـخــامـســة ،فــي الفترة
الواقعة ما بين  21يونيو و 18أغسطس.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،ت ـ ـحـ ـ ّـدث يــاســر
الـيــوســف ،المدير اإلداري لبرنامج ضيف
ً
االتـ ـح ــاد ،ق ــائ ــا« :ي ـس ـعــدنــا االح ـت ـف ــال إلــى
جانب عمالئنا بعيد الفطر السعيد ،وتأتي
شراكتنا مع المركز التجاري العالمي لتعبر
خـيــر تعبير عــن م ــدى تـقــديــرنــا وامتناننا

لـ ـل ــوالء ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ن ـح ـظــى ب ــه م ــن قـبــل
ضـيــوفـنــا ال ـ ـكـ ــرام» .وأض ـ ــاف ال ـيــوســف أنــه
سيكون أمام الفائزين المحظوظين تشكيلة
واس ـعــة مــن ال ـخ ـيــارات السـتـبــدال أميالهم،
ً
بدءا من تذاكر الرحالت واإلقامات الفندقية
ً
واسـتـئـجــار ال ـس ـيــارات ،وص ــوال إل ــى مئات
الـهــدايــا التي يمكنهم شــراؤهــا عبر متجر
المكافآت».
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن بــاإلمـكــان التبرع
بـ ــأم ـ ـيـ ــال ض ـ ـيـ ــف االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
الخيرية ،كما يمكن استبدالها بتذاكر السفر
واإلقامات الفندقية على امتداد أكثر من 300
ألف فندق حول العالم ،أو شراء مئات الهدايا
عبر متجر مكافآت ضيف االتحاد.
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الغانم رئيسا لمجلس الشركات العائلية الخليجية خلفا للغرير
ةديرجلا
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اقتصاد

الرئيس المستقيل :نفخر بما حققناه من إنجازات خالل  ٥سنوات
قال عمر الغانم« ،إنه لشرف
كبير لي أن أحظى بالثقة لشغل
منصب رئيس مجلس إدارة
مجلس الشركات العائلية
الخليجية ،وأن تتاح لي الفرصة
للعمل إلى جانب نخبة من
الشخصيات الرائدة التي تتمتع
بخبرة واسعة ودرجة عالية من
الدراية والمعرفة في قطاع
األعمال».

أعلن مجلس الشركات العائلية الخليجية،
ً
ً
تعيين عمر قتيبة الغانم رئيسا جديدا لمجلس
ً
اإلدارة .وي ـش ـغــل ال ـغــانــم ه ــذا الـمـنـصــب خـلـفــا
لعبدالعزيز الغرير ،مؤسس المجلس ورئيس
مجلس إدارته منذ أبريل  ،2013الذي سيواصل
عضويته في مجلس اإلدارة لمساندة المجلس
وتوفير الدعم االستشاري واالستراتيجي له.
ً
وتعليقا على ذلــك ،قــال الغرير« ،إننا نفخر
بما حققناه من إنجازات في مجلس الشركات
العائلية الخليجية على مدار السنوات الخمس
الماضية ،وبفضل دعم وجهود مجلس اإلدارة
ً
ً
ً
واألع ـض ــاء ،أسسنا مجلسا فـعــاال نشيطا في
م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات ،ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـشــركــات
العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف الغرير ،أن المجلس ينتظره مستقبل
واعـ ــد ف ــي ظ ــل وجـ ــود رؤيـ ــة واض ـح ــة ،ونــرحــب
بــرئـيــس مـجـلــس إدارتـ ـن ــا ال ـجــديــد ون ـشــد على

يديه لمواصلة المسيرة ونتمنى له كل التوفيق
فــي إدارة وتــوجـيــه مجلس الـشــركــات العائلية
الخليجية».
ولإلشارة فإن عمر قتيبة الغانم ،وهو المدير
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة ص ـنــاعــات ال ـغــانــم ،ورئـيــس
م ـج ـلــس إدارة ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،ع ـض ــو مــؤســس
للمجلس الـشــركــات العائلية الخليجية وأحــد
أفراد اللجنة التنفيذية للمجلس منذ عام .2013
وأفاد الغانم ،رئيس مجلس اإلدارة المنتخب
لمجلس ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة الـخـلـيـجـيــة ،بأنه
«شرف كبير لي أن أحظى بالثقة لشغل منصب
رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية
الخليجية ،وأن تـتــاح لــي الـفــرصــة للعمل إلــى
جانب نخبة من الشخصيات الرائدة التي تتمتع
بخبرة واسعة ودرجة عالية من الدراية والمعرفة
في قطاع األعمال».
وأضاف الغانم ،أنه «مما ال شك فيه أن الغرير

ً
ً
ترك بصمة واضحة وإرثا غنيا في جميع أوجه
اإل ط ــار التنظيمي للمجلس ،وبفضل جهوده
وإدار ت ــه الحكيمة أسسنا منصة فعالة تعمل
عـلــى تـعــزيــزواسـتــدامــة دورال ـشــركــات العائلية
فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،سنغدوا
ً
ً
قــدمــا فــي هــذه المسيرة وبـكــل ثقة علما بأننا
سـنـحـظــى بــدعــم وتــوج ـيــه ال ـمــؤســس وأع ـضــاء
م ـج ـلــس اإلدارة» .وي ـع ـم ــل م ـج ـلــس ال ـش ــرك ــات
العائلية الخليجية على دعم وترسيخ ممارسات
الـحــوكـمــة ف ــي ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة الخليجية،
لضمان استمراريتها وخدمتها القتصاد دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وي ـق ـ ّـدم المجلس
أنشطة تشجع ا لـتـبــادل المثمر للخبرات بين
الشركات العائلية ،وتساهم في تعليم األجيال
القادمة ،وتصمم األبـحــاث عن قطاع الشركات
العائلية لتحديد التحديات والدعم الالزم لبناء
المستقبل.

«المتحد» يشارك في حملة «ساعد تسعد»
أكد استعداده للتواصل مع عمالئه خالل عطلة العيد
ق ــام الـبـنــك االه ـلــي المتحد،
في إطــار برنامجه االجتماعي
المتميز خ ــال شـهــر رمـضــان،
بتوزيع المؤونة الغذائية على
األسر المحتاجة ،بالتعاون مع
جمعية الهالل االحمر ،من خالل
ح ـم ـلــة «س ــاع ــد ت ـس ـع ــد» ،ال ـتــي
أطلقتها الجمعية ،بالتعاون
والتنسيق مع القطاع الخاص
في الكويت ،والتي تستمر طوال
شهر رمضان.
وتعد مشاركة البنك األهلي
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة
امـ ـت ــدادا إلس ـهــامــات الـبـنــك في
دع ـ ـ ــم وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
تـحـسـيــن ا لـ ـظ ــروف المعيشية
ل ـ ــأس ـ ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــة ،ورسـ ـ ــم
البسمة على وجوههم في هذا
الشهر الكريم.
وشارك في الحملة من البنك
األهلي المتحد عدد من موظفي
الـ ـبـ ـن ــك ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم طـ ــارق
م ـح ـم ــود ن ــائ ــب أول ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي بالبنك .وأفادت نائبة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـم ـس ــؤول ــة عن
برنامج المسؤولية االجتماعية
في البنك األهلي المتحد سحر
دشـ ـت ــي بـ ـ ــأن «م ـش ــارك ـت ـن ــا فــي
حملة ساعد تسعد بالتعاون
م ـ ــع ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـم ــر
تعتبر امتدادا للمبادرات التي
يقدمها البنك األ هـلــي المتحد
سنويا خــال الشهر الفضيل،
وحرصا على أن تصل الخدمات
اإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة التي
ي ـق ــدم ـه ــا إلـ ـ ــى م ـخ ـت ـلــف ف ـئــات
وشرائح المجتمع».
كما يسعى البنك مــن خالل
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ـ ــى ت ـح ـف ـيــز

عمر الغانم وعبد العزيز الغرير

«الخليج» و«زاجل» يوزعان وجبات إفطار
الصائم على األسر المحتاجة
البنك يواصل خدماته بمركز خدمة العمالء أثناء إجازة «الفطر»

توزيع المؤونة
موظفيه للقيام بــدورهــم تجاه
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وت ــرسـ ـي ــخ م ـف ـهــوم
الخدمة االجتماعية لديهم ،من
خ ــال إش ــراك ـه ــم ف ــي م ـثــل هــذه
األنشطة التي تهدف إلى خدمة
المجتمع و غ ــرس قـيــم العطاء
والـ ـمـ ـش ــارك ــة ل ــدي ـه ــم وت ـف ـع ـيــل
دورهم في المجتمع الكويتي.
وأضافت دشتي« :مشاركتنا
في حملة ساعد تسعد ،وتقديم
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ل ـل ـم ـح ـت ــاج ـي ــن
والفقراء ،السيما في ظل نفحات
ش ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ،تـ ـع ــزز قـيـمـنــا
األساسية ،ومنحنا فرصة رائعة
ألداء ال ــواج ــب ت ـج ــاه اآلخ ــري ــن
م ــن ال ــذي ــن ه ــم ب ـحــاجــة إل ـي ـنــا،
واالقتراب أكثر من احتياجاتهم
واإلح ـ ـسـ ــاس ب ـه ــم ،وم ـث ــل هــذه
التجربة أثبتت أن طاقة العطاء
كبيرة جدا نحو الخير ،ويمكن
أن تعطى نتائج إيجابية جدا

ف ــي ت ـح ـس ـيــن رف ــاه ـي ــة األفـ ـ ــراد
وسعادتهم».
وتقدمت دشتي بالشكر إلى
القائمين عـلــى جمعية ا لـهــال
األحمر ،على جهودهم إلطالق
حـ ـمـ ـل ــة س ـ ــاع ـ ــد ت ـ ـس ـ ـعـ ــد ،ال ـت ــي
اسـتـطــاعــت بــالـفـعــل أن تساعد
وتـ ـسـ ـع ــد األسـ ـ ـ ــر ال ـم ـح ـت ــاج ــة،
مؤكدة أن البنك االهلي المتحد
لديه تاريخ حافل من التعاون
مــع الجمعية مــن خــال العديد
من البرامج االجتماعية الهادفة.
مــن جــانــب آخ ــر ،وبمناسبة
حلول عيد الفطر يتقدم البنك
األهلي المتحد إلى سمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
وسمو ولي عهده األمين الشيخ
ن ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،ومـ ــن ال ـكــويــت
حكومة وشعبا والمقيمين بها،
بــأطـيــب الـتـهــانــي والـتـمـنـيــات،
داع ـيــا الـلــه عــز وج ــل أن يعيده

عـلــى األم ــة اإلســام ـيــة باليمن
والبركات.
وذكر البنك ،في بيان صحافي،
أن ال ـب ـنــك سـ ــوف ي ـغ ـلــق فــروعــه
يــومــي األح ــد واالث ـن ـيــن  17و18
يونيو الجاري ،على أن يستأنف
العمل يوم الثالثاء  19منه.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أشـ ــار
ال ـب ـنــك إلـ ــى أنـ ــه ي ـم ـكــن لـلـعـمــاء
التواصل مع البنك عبر القنوات
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ،س ـ ــواء م ــن خ ــال
الموبايل بنكنج أو موقع البنك
ع ـل ــى ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت www.
 .ahliunited.com.kwو خــد مــة
حياكم التي تعمل على مدار 24
ساعة على الرقم .1812000
كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء إجـ ـ ــراء
ج ـم ـيــع ع ـم ـل ـيــات ـهــم ال ـم ـصــرف ـيــة
مــن خ ــال أج ـهــزة الـسـحــب اآللــي
ا لـمـنـتـشــرة فــي مختلف مناطق
الكويت.

ً
تماشيا مع برنامج المسؤولية
االجتماعية الذي يتبناه ،وسعيه
للتواصل مع كل شرائح المجتمع
خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان الـ ـمـ ـب ــارك،
تـعــاون بنك الخليج مــع «زاج ــل»،
وهـ ـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ـح ـل ـي ــة ت ـق ــود
مـ ـب ــادرة إف ـط ــار ص ــائ ــم م ــن خــال
إع ـ ــداد وت ــوزي ــع وج ـب ــات الـطـعــام
على المحتاجين فــي عــدة مواقع
في الكويت خالل الشهر الفضيل.
وشــارك عــدد كبير من موظفي
البنك فــي هــذه الحملة ،مــن خالل
التطوع في إعداد وتوزيع وجبات
ال ـط ـعــام ع ـلــى ال ـم ـح ـتــاج ـيــن ،مما
ساهم في إدخــال البهجة والفرح
ل ـق ـل ــوب ونـ ـف ــوس ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة مــن
ال ـم ـج ـت ـم ــع خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر ال ـخ ـي ــر
والعطاء.
وقالت سلمى الحجاج المديرة
العامة للموارد البشرية لدى بنك
الخليج ،إن البنك يسعى من خالل
برنامج المسؤولية االجتماعية
الذي يتبناه ،إلى التأكيد على أنه
جزء من نسيج المجتمع الكويتي،
وسعيه إلى مشاركة هذا المجتمع
مناسباته بل واحتياجاته.
وأع ــرب ــت ال ـح ـجــاج ع ــن الـفـخــر
«بـ ـم ــوظـ ـفـ ـيـ ـن ــا الـ ـ ــذيـ ـ ــن تـ ـط ــوع ــوا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ت ــوزي ــع وج ـب ــات
ال ـط ـع ــام ورس ـ ــم االب ـت ـس ــام ــة على
وجوه المحتاجين ،وهذه المبادرة
تأتي ضمن العديد من الفعاليات
واألن ـش ـطــة ،الـتــي يتبناها البنك
خالل الشهر الكريم ،ونشجع من
خاللها على غــرس مفهوم العمل
التطوعي بين أفراد المجتمع».

ً
وخـ ــال الـشـهــر ال ـكــريــم أي ـضــا،
ت ـب ـنــى ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات واألن ـ ـش ـ ـط ـ ــة ،ال ـت ــي
ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت تـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع ص ـ ـنـ ــاديـ ــق
ال ـط ـعــام ع ـلــى األسـ ــر الـمـحـتــاجــة،
وإج ـ ـ ــراء زي ـ ـ ــارات لـلـمـسـتـشـفـيــات
ً
احـتـفــاال بالقرقيعان مــع األطـفــال
المرضى ،ورعاية بطولة كرة القدم
النسائية ،إضافة إلى إطالق إعالنه
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ال ـ ـخـ ــاص بــال ـش ـهــر
الفضيل.
ً
مــن جــانــب آخ ــر ،وط ـب ـقــا لـقــرار
اتحاد مصارف الكويت ،أعلن بنك
الـخـلـيــج إغـ ــاق ال ـف ــرع الــرئـيـســي
وجميع األفــرع األخــرى يومي 17
و 18يــون ـيــو الـ ـج ــاري بـمـنــاسـبــة
عيد الفطر السعيد ،وسيستأنف
ً
البنك نشاطه وفقا لساعات العمل
ً
المعتادة اعتبارا من  19الجاري.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال أحـمــد
األمـ ـ ـي ـ ــر مـ ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام

أحمد األمير
إلدارة االت ـصــاالت الـخــارجـيــة في
بنك الخليج ،إن البنك سيواصل
خــال العطلة خدمة عمالئه على
مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ع ــن ط ــري ــق مــركــز
خــدمــة الـعـمــاء ،وذل ــك على الرقم
.1805805
وأعرب بالنيابة عن بنك الخليج

عن امتنانه وتقديره لفريق مركز
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ،ال ــذي ــن ي ـبــذلــون
الـجـهــد «ف ــي سبيل تـقــديــم أفضل
الـ ـخ ــدم ــات ل ـع ـمــائ ـنــا ع ـل ــى م ــدار
الساعة والرد على استفساراتهم
بشكل فوري وسريع».
وع ـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،سـتـعـمــل
أجـهــزة ال ـصـ ّـراف اآلل ــي التفاعلية
التابعة لبنك الخليج خالل العطلة
ً
م ــن ال ـســاعــة  10ص ـبــاحــا وحـتــى
ً
الساعة  3:30عصرا في كل من فرع
الجابرية ،وال ـعــدان ،والفحيحيل
(إل ـك ـت ــرون ـي ــات ال ـغ ــان ــم) وال ـس ــام
(جنوب السرة) .وبإمكان العمالء
ً
أيضا استخدام خدمة
الـ»واتس آب» التي أطلقها البنك
ً
ح ــدي ـث ــا ع ـل ــى ال ــرق ــم 65805805
لــاسـتـفـســار وال ـت ــواص ــل ال ـفــوري
مع ممثلي بنك الخليج ،أو زيارة
موقع البنك اإللكتروني www.e-
.gulfbank.com
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اقتصاد
 :Ooredooاختتام شهر رمضان بمزيد من العطاء وإثراء القطاع
ةديرجلا
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وزعت وجبات طوال الشهر الفضيل في خيمة إفطار الصائم والقافلة الخيرية
تدار مبادرات Ooredoo
الخيرية بشكل أساسي من
متطوعي برنامج «نعين
ونعاون» الذي أطلقته الشركة
بنسخته الرابعة مع بداية
شهر رمضان الكريم ،بالتعاون
مع مؤسسة Spread the
 Passionغير الربحية بهدف
تقديم التدريب واإلرشاد
للشباب الراغبين في التطوع
وإيصالهم بفرص تتناسب مع
رغباتهم وقدراتهم.

ً
الشركة أقامت حفال
ً
خاصا بإطالق
الجيل الخامس
من شبكة اإلنترنت
المتنقل في مقرها
الرئيس

اخـتـتـمــت  Ooredooالـكــويــت
شهر رمـضــان الـمـبــارك بـعــدد من
الـمـبــادرات الخيرية واإلنسانية،
إضافة إلى التزامها بريادة قطاع
تكنولوجيا االتصاالت عن طريق
إع ــانـ ـه ــا إط ـ ـ ــاق ش ـب ـك ــة ال ـج ـيــل
الـخــامــس مــن اإلن ـتــرنــت المتنقل
 .5Gجاء ذلك ليؤكد التزام الشركة
بدورها الريادي في إثراء تجربة
عمالئها والمجتمع الكويتي ككل
مــن خــال مـبــادراتـهــا وخدماتها
ال ـم ـت ـعــددة ،ودورهـ ـ ــا ال ـف ـ ّـع ــال في
المساهمة الفعلية نحو تحقيق
رؤية كويت جديدة .2035
استهلت الشركة أعمال الشهر
الـفـضـيــل بـتـشـيـيــد خـيـمــة إف ـطــار
ال ـص ــائ ــم م ـق ــاب ــل م ـب ـنــى ال ـشــركــة
الرئيسي على شارع السور لتقديم
وجبات اإلفطار للصائمين يوميا.
ولـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ــى
أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن م ــن الـشــريـحــة
الـمـسـتـهــدفــة م ــن ه ــذا الـبــرنــامــج،
أطلقت الشركة للعام الثاني على
ال ـتــوالــي قــافـلــة «نـعـيــن ون ـع ــاون»
ال ـت ــي ت ــم تــوظـيـفـهــا ف ــي األع ـم ــال
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ،وذلـ ـ ــك ف ــي مـخـتـلــف
مناطق الكويت وعلى مدار الشهر
ال ـف ـض ـي ــل ،وم ـ ــن أبـ ــرزهـ ــا ت ــوزي ــع
مئات وجبات اإلفطار على األسر
المحتاجة والمتعففة ومناطق
س ـكــن ال ـع ـم ــال ال ـب ـع ـيــدة ع ــن مقر
خيمة اإلفطار.
يـ ـج ــدر ب ــال ــذك ــر أن م ـ ـبـ ــادرات
الـ ـش ــرك ــة ال ـخ ـي ــري ــة ت ـ ـ ــدار بـشـكــل
أساسي من قبل متطوعي برنامج
«ن ـع ـيــن ون ـ ـعـ ــاون» ال ـ ــذي أطـلـقـتــه
الشركة بنسخته الرابعة مع بداية
شهر رمضان الكريم ،بالتعاون مع

ً
الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني متوسطا الشيخ عبدالله بن
محمد آل ثاني والشيخ سعود بن ناصر آل ثاني أثناء تكريمهما

مؤسسة  Spread the Passionغير
الــربـحـيــة بـهــدف تـقــديــم الـتــدريــب
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ل ـل ـش ـب ــاب ال ــراغ ـب ـي ــن
ب ــالـ ـتـ ـط ــوع وإيـ ـص ــالـ ـه ــم ب ـف ــرص
تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم،
ون ـجــح ال ـبــرنــامــج ه ــذا ال ـع ــام في
استقطاب أكثر من  300متطوع.
وشـ ــارك مـتـطــوعــو الـبــرنــامــج في
ت ـن ـظ ـي ــم وإدارة أ ك ـ ـثـ ــر مـ ــن 120
ً
نشاطا منذ انطالق البرنامج قبل
 4سنوات.
إل ــى جــانــب ت ــوزي ــع الــوج ـبــات،
أ قـ ــا مـ ــت  Ooredooا لـ ـع ــد ي ــد مــن
ال ـف ـعــال ـيــات األخ ـ ــرى خ ــال شهر
رمضان المبارك تتضمن زيارات
ل ـ ــدور ال ــرع ــاي ــة والـمـسـتـشـفـيــات،
ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة
لالحتفال بالشهر الفضيل.
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ن ـظ ـم ــت
الشركة كعادتها السنوية زيارات
لـ ــدار رع ــاي ــة األي ـت ــام ودار رعــايــة
المسنين ،وإقامة مبادرات خاصة
ً
ل ــأط ـف ــال ت ــزامـ ـن ــا م ــع االح ـت ـف ــال
بالقرقيعان.

الغبقة السنوية
ً
اتـ ـس ــاق ــا مـ ــع أهـ ـ ـ ــداف ال ـشــركــة
ل ـل ـت ــواص ــل م ــع ك ــاف ــة مــوظـفـيـهــا،
أ قــا مــت الشركة غبقتها السنوية
في فندق كورت يارد  -قاعة الراية،
ف ــي ق ـلــب مــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت ،وذل ــك
ً
تــأكـيــدا على الـتــزام الشركة بقيم
االه ـت ـمــام وال ـت ــواص ــل وال ـت ـحــدي
المتأصلة في كل سياساتها.
ً
وت ــأت ــي إق ــام ــة الـغـبـقــة سـنــويــا
وس ــط أجـ ــواء رمـضــانـيــة مـمـيــزة،
لـتـعــزز أواص ــر ال ـمــودة والـتــرابــط

شركة فاست لالتصاالت ،وذلك
فـ ــي ت ــوس ـي ــع نـ ـط ــاق ال ـخ ــدم ــات
ال ـح ـص ــري ــة وال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ال ـتــي
تقدمها الشركتان لعمالئها.
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محمد بن عبدالله آل ثاني يلقي كلمة خالل الحفل
بين أفراد أسرة  Ooredooالكويت
من مختلف األقسام والقطاعات،
حـيــث حـضــر الـغـبـقــة جـمــع غفير
مــن الموظفين ،يترأسهم كــل من
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة مـجـمــوعــة
 Ooredooا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة ا ل ـش ـي ــخ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه بـ ــن م ـح ـم ــد آل ث ــان ــي،
وا لــر ئـيــس التنفيذي للمجموعة
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني،
والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ
محمد بن عبدالله آل ثاني.
وان ـط ـل ـق ــت ف ـع ــال ـي ــات ال ـغ ـب ـقــة
على أنغام عرض فلكلوري لفرقة
الوادي الشعبية ،حيث استقبلت
ضيوف الغبقة بعدد من األغاني
الـكــويـتـيــة الـتــراثـيــة األص ـي ـلــة ،ثم
ابتدأ مقدم الحفل اإلعالمي الالمع
هاشم أسد ،الذي رحب بالحضور
ً
بحفاوة ،وقدم لهم عرضا بفقرات
الحفل ،إضافة إلى سحوبات على

خالل تكريم الشركة لمتطوعي «نعين ونعاون»

متطوعو «الوطني» يشاركون المصلين
بالمسجد الكبير أجواء العشر األواخر
ش ــارك متطوعو بنك الكويت
الــوط ـنــي األج ـ ــواء اإلي ـمــان ـيــة مع
الـمـصـلـيــن ف ــي الـمـسـجــد الكبير
خ ــال الـعـشــر األواخ ـ ــر مــن شهر
رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،حـيــث وزع ــوا
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه والـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر والـ ـعـ ـص ــائ ــر
والمثلجات على المصلين ،الذين
يحيون صالة القيام وليلة القدر
المباركة.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ف ـ ــري ـ ــق إدارة
العالقات العامة لــدى «الوطني»
طالل التركي« ،إن متطوعي البنك
موجودون لخدمة المصلين خالل
هــذه الفترة من الشهر الفضيل،
وفــي ذات الوقت تتواصل حملة
ت ـ ــوزي ـ ــع وج ـ ـب ـ ــات اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار فــي
مختلف الـمـنــاطــق الـحـيــويــة في
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـق ـبــال
الصائمين على مــوا ئــد الوطني
طـ ــوال أيـ ــام الـشـهــر الـفـضـيــل في
خيمة البنك مقابل سوق شرق».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،أن ب ـنــك
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذ كــل
اإلجـ ـ ــراءات ال ــازم ــة خ ــال الــربــع
األخير من شهر رمضان المبارك،
مع فريق شمل عشرات الموظفين
م ــن ال ـب ـن ــك ال ــوط ـن ــي الس ـت ـق ـبــال

متطوعو الوطني في المسجد الكبير
وخدمة الصائمين خالل العشر
األواخ ـ ــر وض ـمــان تــوفـيــر أفضل
الـخــدمــات واألج ــواء الرمضانية
لهم.
ولإلشارة دأب البنك الوطني
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم بـ ــرنـ ــامـ ــج «اف ـ ـعـ ــل
ال ـخ ـي ــر فـ ــي ش ـه ــر الـ ـخـ ـي ــر» مـنــذ
ً
أكثر من خمسة وعشرين عاما،
ويتضمن العديد من الفعاليات
والـمـســاهـمــات وأع ـم ــال الــرعــايــة

االجتماعية واألنشطة التطوعية
م ـن ـه ــا ح ـم ـل ــة «م ـ ــوائ ـ ــد ال ــوط ـن ــي
إلفطار الصائمين» وحملة «ساعد
تـسـعــد» وحـمـلــة «رم ـضــان أم ــان»
ورعاية «مدفع اإلفطار في قصر
نايف» وحملة التوعية مع إدارة
اإلط ـفــاء وتــوفـيــر وج ـبــات إفـطــار
وتأهيل مركز لإلفطار في منطقة
جليب الشيوخ وغيرها.
ويـ ــأتـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج فـ ــي إطـ ــار

حـ ـ ـ ــرص ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ــوط ـ ـنـ ــي ع ـلــى
التواصل مع مختلف المؤسسات
االج ـت ـمــاع ـيــة وفـ ـئ ــات الـمـجـتـمــع
ً
كـ ــافـ ــة مـ ـح ــافـ ـظ ــا عـ ـل ــى م ــوق ـع ــه
ف ــي م ـق ــدم ــة م ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص الـمـحـلــي ،ال ـتــي كــرســت
مـبــادئ المسؤولية االجتماعية
وت ــرج ـم ـت ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال ب ــرام ــج
ً
ً
ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا
ً
حقيقيا.

هدايا قيمة ومسابقات شيقة لكل
الحضور.
خالل الحفل ،استعرض مدير
أول إدارة اال ت ـص ــال المؤسسي
مـجـبــل األيـ ــوب أب ــرز اإلن ـج ــازات
خــال األشـهــر الماضية ،قبل أن
يـتـيــح ال ـم ـجــال لــرئ ـيــس مجلس
إدارة مـ ـجـ ـم ــو ع ــة Ooredoo
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه بــن
محمد آل ثاني ،الذي قام بدوره
ب ـ ــاإلش ـ ــادة ب ـج ـه ــود Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ف ــي االجـ ـتـ ـه ــاد لـتـبـنــي
الــرقـمـنــة كـنـظــام ع ـمــل ،والـسـعــي
المستمر لتقديم أحدث الخدمات
لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف ش ـ ـ ــرائ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
المستهدفة .بينما أكــد الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ع ـل ــى ال ـ ـ ــدور ال ـف ـعــال
الذي تلعبه روح األسرة الواحدة
التي يتحلى بها موظفو الشركة
والشركات التابعة لها ،السيما

جانب من الحملة

دعم مستمر للشباب
ً
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرارا مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي دعـ ــم
الـ ـمـ ـب ــادرات الـمـعـنـيــة بــال ـش ـبــاب،
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت  Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
ت ـج ــدي ــد ش ــراك ـت ـه ــا م ــع بــرنــامــج
الـبــروتــوجـيــز لـلـعــام الـثــالــث على
التوالي ورعايتها للجيل الثامن
من البرنامج ،وذلــك وفــي مؤتمر
ص ـحــافــي أق ـي ــم ف ــي م ـقــر الـشــركــة
ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت.
يــأتــي ه ــذا اإلع ــان لـيــؤكــد إيـمــان
الشركة بالدور الريادي للبرنامج
ف ـ ــي ت ــأهـ ـي ــل وتـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـش ـب ــاب
المشاركين ،حيث تم اختيار 25
ً
طالبا وطالبة تـتــراوح أعمارهم
بين  16و 24سنة للمشاركة في
برنامج هــذا الـعــام الــذي تتخلله
رح ـلــة إل ــى جــامـعــة س ــوان ــزي في
المملكة المتحدة ،وتعتزم الشركة
م ـنــح خ ـطــوط م ــع ب ــاق ــات ت ـجــوال
م ـف ـع ـل ــة حـ ـت ــى ي ـت ـس ـن ــى لـلـطـلـبــة
التواصل مع أهاليهم وأصدقائهم
أثناء الرحلة.

أنشطة منوعة
ً
الـ ـت ــزام ــا م ـن ـهــا ب ـت ـعــزيــز روح
األس ــرة الــواحــدة بـيــن موظفيها،
ا حـ ـتـ ـفـ ـل ــت  Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت
وكعادتها السنوية بالـ «قريش»،
ً
إحياء للتراث الشعبي والعادات
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة األصـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ،ح ـيــث
اجـتـمــع ال ـمــوظ ـفــون م ــن مختلف
أقسام وقطاعات الشركة لتبادل

ً
الدكتور حمد النعيمي متوسطا فريق العمل

ً
«بيتك» :خدمة العمالء إلكترونيا خالل العطلة
يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) خدمة
عمالئه الكترونيا خــال العطلة عبر موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي  kfh.comال ــذي ي ـقــدم أك ـثــر من
 150خدمة مجانية بمستوى عال من السرعة
وال ـمــرونــة واألم ـ ــان ،وع ـبــر عــديــد مــن قـنــوات
الخدمة االلكترونية األخرى التي تضمن تمتع
العمالء بمجموعة من الخدمات والمنتجات
الضرورية وأحدثها جهاز « »XTMالتفاعلي
ذات ــي الـخــدمــة الـمــوجــود فــي األفـنـيــوز وفــرع
الفيحاء ،إضافة إلــى سـيــارات موبي «بيتك»
وفرع «بيتك» بالمطار الذي يقدم خدماته على
مدار الساعة.
كـمــا يمكن لـعـمــاء «بـيـتــك» االسـتـفــادة من
خدمات جهاز « »XTMالتفاعلي ذاتي الخدمة،
الذي بدأ «بيتك» تشغيله أخيرا بواقع جهازين،
أحدهما في مجمع األفنيوز ،والثاني في فرع
الفيحاء ،ومن أبرز الخدمات الجديدة والفريدة
الـتــي يــوفــرهــا الـجـهــاز الـسـحــب واإليـ ــداع من
غير بطاقة ،وخدمة تحديث بيانات العميل
مباشرة وفتح حسابات (التوفير – الودائع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة) ،إض ــاف ــة الـ ــى م ـج ـمــوعــة مــن
الخدمات المصرفية التي تعد طفرة متقدمة
في الخدمات اإللكترونية المبتكرة القائمة
عـلــى الـخــدمــة الــذاتـيــة للعميل وتمكينه من
إجـ ـ ــراء ح ـ ــوار م ـبــاشــر ب ــال ـص ــوت والـ ـص ــورة
مــع موظفي الـخــدمــة لتحقيق ظ ــروف جيدة
ومـنــاسـبــة للعميل لـلـحـصــول عـلــى الـخــدمــة
مباشرة على مدار الساعة وبأعلى مستويات
الجودة.
ويــواصــل مركز االتـصــال تقديم الخدمات
على مــدار الساعة لتلقي اتـصــاالت العمالء،

«التجاري» يساهم في حملة «مشروع إفطار صائم»
قـ ــام ال ـب ـنــك الـ ـتـ ـج ــاري ،ف ــي إط ـ ــار جـ ـه ــوده ال ـم ـتــواص ـلــة لــدعــم
الفعاليات واألنشطة االجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت
لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع ،بالمساهمة في «مشروع
إفطار صائم» ،الذي تنظمه محافظة حولي خالل شهر رمضان
في حديقة المحافظة ،وتأتي هذه المبادرة من «التجاري» في
إطــار سعيه لتعزيز الـمـبــادرات االجتماعية واإلنـســانـيــة خالل
شهر رمضان.
وصــرحــت مـســاعــدة الـمــديــر ال ـعــام – إدارة اإلعـ ــان والـعــاقــات
الـعــامــة فــي البنك الـتـجــاري أمــانــي ال ــورع« :ان مـشــاركــة البنك في
هذه الفعاليات تأتي تعبيرا عن اعتزازه بهذا العمل ودعمه لكل
المبادرات المنسجمة مع قيم شهر رمضان ومعانيه الداعية لفعل
الخير والتآلف».
وأكدت الورع سعي البنك منذ نشأته إلى التفاعل مع كل فئات
المجتمع ضمن برامج المسؤولية االجتماعية ،مضيفة« :ان ريادة
البنك ال تقتصر فقط على الناحية المصرفية والمالية ،إنما تمتد
إلى خدمة المجتمع كجزء ال يتجزأ من رسالة البنك».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أش ـ ـ ــادت ال ـ ـ ــورع ب ـج ـه ــود م ـحــاف ـظــة ح ــول ــي ف ــي ه ــذا
المشروع ،ومبادرة البنك التي تعكس ريادته في مجال المسؤولية
االجتماعية ،وحرصه على مساندة المجتمع بأنشطة ومبادرات
متنوعة وفعاليات مختلفة ترسخ المكانة المرموقة التي يتميز
بها البنك.

ً
تــأكـيــدا عـلــى ريــادتـهــا لقطاع
تكنولوجيا االت ـصــاالت ،أقامت
ً
ً
 Ooredooالكويت حفال خاصا
الستعراض قــوة شبكة إنترنت
الجيل الخامس التي أعلنت عن
ً
إطالقها سابقا ،بحضور جهات
إعالمية وعدد من نجوم شبكات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ف ــي مقر
الشركة الرئيسي من قلب مدينة
الكويت على شارع السور.
ت ـخ ـلــل ال ـح ـف ــل عـ ــرض خ ــاص
ل ـم ـقــارنــة ش ـب ـكــة ال ـج ـيــل ال ــراب ــع
الـ ـح ــالـ ـي ــة م ـ ــع شـ ـبـ ـك ــة إنـ ـت ــرن ــت
الجيل الـخــامــس ،الـتــي أطلقتها
ال ـشــركــة وال ـم ـتــوقــع أن تـتــوســع
في تغطيتها حول كافة مناطق
الكويت خالل العام المقبل.
تـ ـضـ ـم ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـخـ ــاص
ً
اخ ـت ـب ــارا ألل ـع ــاب الـفـيــديــو الـتــي
تـتـطـلــب س ــرع ــة فــائ ـقــة لتحميل
الـبـيــانــات عــن طــريــق اإلنـتــرنــت،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــرض ح ــي
لـتـصــويــر ج ــوي بـتـقـنـيــة عــالـيــة
الجودة  4K Full HDباستخدام
تقنية الـ  ،droneإضافة إلى ركن
خ ــاص الخـتـبــار ســرعــة الشبكة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أجـ ـه ــزة
مدعمة بالتكنولوجيا المطلوبة
لـلـعـمــل ع ـلــى الـشـبـكــة ال ـجــديــدة.
وم ــن الـمـتــوقــع أن ت ـبــدأ الـشــركــة
إطالق الشبكة على نطاق أوسع

لتشمل كل مناطق الكويت خالل
العام القادم.

ال ـت ـه ــان ــي بــال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل فــي
أج ــواء ودي ــة زيـنـهــا عـبــق الـتــراث
الكويتي األصيل ،واتشحت أقسام
الـشــركــة ب ــأل ــوان ال ـســدو الـتــراثـيــة
ً
واسـ ـتـ ـحـ ـض ــروا ع ـ ـ ـ ــددا مـ ــن أبـ ــرز
الشخصيات التراثية الرمضانية
ال ـ ـت ـ ــي طـ ــال ـ ـمـ ــا أث ـ ـ ـ ـ ــرت األج ـ ـ ـ ـ ــواء
الــرمـضــانـيــة فــي الـبـيــت الكويتي
وارتبطت بعصر الكويت الذهبي
للفنون والثقافة في سبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي ،من
ض ـم ـن ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــات ج ـســدهــا
رواد الفن الكويتي عبدالحسين
ع ـبــدالــرضــا وع ـلــي ال ـم ـف ـيــدي في
مسلسل «درب الزلق».
وأق ـ ـ ــام ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـس ــاب ـق ــة
تحفيزية شارك بها كافة أقسامها
ب ـ ـهـ ــدف ت ـق ـي ـي ــم أف ـ ـضـ ــل ت ـج ـه ـيــز
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد لـ ـم ــائ ــدة «ق ـ ــري ـ ــش»،
حيث استقبل كل قسم زواره من
الموظفين والــزمــاء بكل حفاوة
وت ـســاب ـقــوا لـتـقــديــم أل ــذ األط ـبــاق
وا لـحـلــو يــات الكويتية الشعبية،
وف ــاز بــالـمــركــز األول ل ـهــذا الـعــام
ً
قسم رعاية العمالء ،متبوعا بقسم
التكنولوجيا فــي المركز الثاني
وق ـســم االتـ ـص ــال ال ـمــؤس ـســي في
المركز الثالث.

موبي بيتك
واالستماع لمطالبهم والعمل على التجاوب
معها بأسرع وقت ممكن ،من خالل طاقم عمل
مؤهل وتقنية متطورة تسهل مهامه.
كـ ـم ــا تـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة اآللـ ـي ــة
 1803333على م ــدار الـســاعــة ،ب ــذات الكفاء ة
والـســرعــة للتجاوب مــع احتياجات العمالء
وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات تـ ـح ــوي ــل بـيــن
الحسابات واالستفسار عن العمليات المالية
ودفع الفواتير وشراء بطاقات تعبئة الهواتف
النقالة وغيرها من الخدمات المتنوعة.
وت ـخ ــدم أج ـه ــزة ال ـشــامــل ع ـمــاء « بـيـتــك»،
ف ـتــوفــر ب ــدي ــا ل ـج ــزء م ـهــم م ــن ع ـمــل ال ـف ــروع
فــي مثل هــذه المناسبات ،حيث تغطي هذه
األجهزة أغلب الفروع المنتشرة في مختلف

الـمـنــاطــق الـحـيــويــة ،وت ـقــدم حـلــوال مصرفية
متنوعة بأفضل تقنية من بينها خدمات إيداع
األمـ ــوال والـشـيـكــات ،وتـتـيــح لـعـمــاء «بيتك»
إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور
إيداعها.
وتلعب سـيــارات «مــوبــي بيتك» الـتــي تعد
بمنزلة ف ــروع متنقلة منتشرة فــي مختلف
ال ـم ـنــاطــق ،دورا مـهـمــا ف ــي ت ـقــديــم ع ــدد من
ال ـخ ــدم ــات ف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـس ـحــب واإليـ ـ ــداع
واالستعالم عن الرصيد وتغيير كلمة السر
وغيرها ،حيث تتميز سيارات «موبي بيتك»
بتنوع انتشارها وخضوعها لجدول انتشار
مرن يستهدف أماكن مختلفة منها البعيدة
والتجمعات واألسواق.

 ...ويوفر خدماته بعطلة العيد
ً
سـعـيــا لـلـتــواصــل الــدائــم
مــع عـمــائــه لـتـقــديــم أفضل
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة فــي
ك ــل األوقـ ـ ـ ــات ،ي ـع ـلــن الـبـنــك
التجاري الكويتي استمرار
تقديم خــد مــا تــه المصرفية
للعمالء في فرع «التجاري»
مـ ـ ـط ـ ــار الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي
(القادمون) خالل عطلة عيد
الـفـطــر الـسـعـيــد ،بــاإلضــافــة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـق ــدم ــة
ع ــن طــريــق مــركــز االت ـصــال
( ،)1-888225والذي يستقبل
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ع ـلــى
مــدار الساعة ،ويقوم بالرد
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ــت،
ً
كـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر الـ ـبـ ـن ــك أيـ ـض ــا
فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل مـ ــؤهـ ــا ل ـل ــرد
عـلــى اس ـت ـف ـســارات الـعـمــاء
م ــن خ ـ ــال ت ــواص ـل ـه ــم عـبــر

صفحة البنك على
مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي،
وك ــذل ــك ع ـلــى رقــم
خــدمــة الــواتـســاب
(.)50888225
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ت ـ ـل ـ ـبـ ــي
أجـ ـه ــزة الـسـحــب
واإليـ ـ ـ ـ ــداع اآللـ ــي
ا لـتــا بـعــة للبنك،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـت ــواج ــد
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــف
مناطق الكويت،
اح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات
ال ـع ـمــاء ط ــوال
الوقت ،ويمكن
للعمالء إجراء
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة عـ ـ ـب ـ ــر ت ـط ـب ـيــق
ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري CBK Mobile

والموقع اإللكتروني www.
 cbk-online.comو قـتـمــا
وأينما شاؤوا.
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أوتار
بعد زواجها من
د .محمدعبد الوهاب
تشعر فاتن حمامة
بالسعادة و{قرطاج}
ِّ
يتوجها أفضل ممثلة.
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شريف منير

غال غادوت

ّ
شكل الفنان خالد النفيسي
ثنائيا كوميديا مع الفنان
سعد الفرج خالل فترة
الثمانينيات من القرن
الماضي.

19
مسك وعنبر

المغربي يروي العجائب
عما شاهده خالل أسفاره
والموصلي يهرب مع
جاريته والخليفة يكافئه.

24

كسبت مسلسالت "الخافي
أعظم" و"عوالم خفية"
و"بالحجم العائلي" و"رحيم"
و"الهيبة" الرهان في السباق
الرمضاني لهذا العام.

محمد حماقي

ً
شريف منير مقدما
لحفل عمر خيرت

غادوت تشارك جونسون
بطولة «»red notice

«عمره ما يغيب» لحماقي
األكثر مشاهدة

استقرت الشركات المنظمة لحفل الموسيقار
الكبير عمر خيرت في روسيا ،بشكل رسمي،
ً
على النجم المصري شريف منير مقدما للحفل،
المقررة إقامته على مسرح مارينسكي في مدينة
بطرسبرغ الروسية يوم  18الجاري.
ومن المقرر حضور شخصيات عامة ووزراء
ونجوم الفن والمجتمع وبعض الشخصيات
العامة فى روسيا وبعض الدول األخرى.
ويعد مسرح مارينسكي أحد أهم وأنشط
المسارح في العالم ،يتسع لـ  1300متفرج ،وافتتح
عام  ،1860وتقام به عروض لألوبرا واألوركسترا
والباليه على مدار العام ،أشهرهم "البولشوي"
و"كسارة البندق" و"بحيرة البجع".

تشارك الممثلة غال غادوت ،بطلة فيلم "wonder
 ،"womenالممثل العالمي دوين جونسون بطولة الفيلم
الجديد
" ،"red noticeلشركة اإلنتاج يونيفرسال بيكتشرز.
وسيبدأ تصوير العمل أبريل  ،2019في أوروبا ،على أن
يعرض عام  2020فى دور العرض بجميع أنحاء العالم.
وفيلم " "red noticeيعد البطولة األولى لغادوت،
بعد خروجها من عالم  ،DCمنذ انضامهما إلى قائمة
" ،"wonder womenالتي تقوم بتصوير الجزء الثاني
منه حاليا.
تدور أحداث الفيلم الجديد بشكل ترفيهي كوميدي
ورعب ،وتلعب غادوت شخصية غامضة ،بمشاركة داني
غارسيا وهيرام غارسيا.

احتفل المطرب محمد حماقي ،بتصدر ألبومه
"عمره ما يغيب" الذي أصدره عام  ،2015للشهر الرابع
والثالثين ،قائمة األكثر مشاهدة بأكثر من  15مليونا
و 200ألف مشاهدة ،على "يوتيوب".
وكتب محمد حماقي ،عبر صفحته على "فيسبوك"
":للشهر الـ 34بعد صدور أحدث ألبومات حماقي (عمره
ً
ما يغيب) مازال األلبوم متصدرا لقائمة األلبومات األكثر
ً
مشاهدة على يوتيوب؛ حيث حققت قائمة العرض (پالي
ليست) الخاصة به أكثر من  15مليونا
و 200ألف مشاهدة ،وهو
الرقم الذي لم يصل إليه
أي ألبوم آخر ألي مطرب
عربي".

ديمي لوفاتو تلغي حفلها
في لندن بسبب حبالها الصوتية

شيرين عبدالوهاب

شيرين وأصيل والسلطان ينعشون
سوق الحفالت بالكويت
●

محمد جمعة

ينتعش سوق الحفالت الغنائية بالكويت
مجددا خالل األيام القليلة المقبلة بالتزامن مع
عيد الفطر ،ليصبح ندا للعروض المسرحية
المنتشرة على مختلف مسارح الديرة.
وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة
مميزة من الحفالت لنخبة من النجوم الشباب
والــوطــن العربي ،ومــن أبــرزهــا إطــالــة خاصة
للنجمة شيرين عبدالوهاب التي تشارك في
حفل مـقــرر لــه يــوم  22يونيو الـجــاري بمعية
ال ـف ـن ــان زي ـ ــاد ب ــرج ــي وقـ ــد اس ـت ـب ـقــت الـنـجـمــة
المصرية الحفل بفترة طويلة بنشر الملصق
عبر صفحتها الخاصة على «انستغرام».

م ــن جـهــة اخـ ــرى ،تـقـيــم شــركــة «م ـي ـلــوديــاز»
لإلنتاج الفني حفال غنائيا ساهرا في  17من
الشهر الجاري ،ويجمع بين الفنانين العراقية
أصيل هميم والكويتي يوسف السلطان نجم
بــرنــامــج ذا ف ــوي ــس ،وي ـق ــام ال ـح ـفــل ف ــي فـنــدق
ميلينيوم بمنطقة السالمية.
ويصادف يوم الجمعة الموافق  22من الشهر
الجاري أيضا حفال آخر ذا طابع محلي يجمع
بين الفنان القدير خالد المال والفنان جاسم
الـشــايــع والـنـجــوم الـشـبــاب مـشــاري العوضي
وبــوع ـت ـيــج ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـقــام ال ـح ـفــل في
حــولــي ب ــارك بــرعــايــة وح ـضــور الـشـيــخ دعيج
الخليفة الصباح.

المطربة الشهيرة ديمي لوفاتو ،أعادت جدولة جولتها الغنائية العالمية ،هذا العام التي ستنتهي في نوفمبر
المقبل ،بعد أن أصيبت في حبالها الصوتية قبل بدء حفل لندن بساعات قليلة.

أحمد فهمي

أحمد فهمي يصور فيلمه
الجديد «الكويسين»
ينشغل الـفـنــان أحـمــد فهمي حاليا
بتصوير فيلمه "الكويسين" ،استعدادا
لطرحه في موسم عيد األضحى المقبل،
ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ك ــل م ــن الـفـنــان
حسين فـهـمــي ،وشـيــريــن رض ــا ،وت ــارا
عماد ،ومن تأليف أيمن وتار ،وإخراج
أحمد الجندي.
مــن جــانــب آخ ــر ،أكــد فهمي أن فيلم
"ل ـي ـلــة ه ـنــا وس ـ ـ ــرور" ،الـ ــذي يـظـهــر من
خالله ضيف شرف في  4مشاهد يوجد
بــه عــوامــل كثيرة تجعله يتصدر بقوة
إي ــرادات أفــام موسم عيد الفطر المقبل،
لوفاتو في إحدى حفالتها الغنائية
ألغت الفنانة العالميةديمي لوفات و حفلها الغنائي في لندن،
قبل ساعات قليلة من موعد الحفل ،بسبب وجــود مشكلة في
ً
حبالها الصوتية ،وخوفا منها على إتالفها.
ُ
وأفـ ــادت صحيفة "م ـي ــرور" ،بــأن جـمـهــور لــوفــاتــو أح ـبــط من
هذا القرار الــذي كتبته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع
التواصل االجتماعي.
إذ أنها أعربت عن حزنها بشأن هــذا األمــر ،معتذرة من كل
ً
الجمهور الذي سافر خصوصا إلى لندن لحضور حفلها.
وتابعت الصحيفة أن ديمي لوفاتو ستعيد جدولة مواعيدها
إلى  25من شهر يونيو المقبل.
كما أن بعض األزمات اإلنتاجية قد دفعت لوفاتو إلى إعادة
جــدولــة حـفــاتـهــا ،فـهـنــاك  8حـفــات تــم تــوزيـعـهــا بـيــن شهري
سبتمبر ونوفمبر ،كما ألغيت نحو  3عــروض كان من المقرر
إقامتها بكوستاريكا وبنما.
ً
ووفقا لجدول جولتها الغنائية العالمية ،فهو يضم مواعيد
الحفالت التالية 15 :يونيو في نيوكاسل و 16يونيو مانشستر
 المملكة المتحدة ،و 18و 19يونيو في أمستردام  -هولندا،و 21و 22يونيو فــي برشلونة ومــدريــد  -إسبانيا 24 ،يونيو
البرتغال 29 ،يونيو في برمنغهام  -المملكة المتحدة 22 ،و26
يوليو  -الواليات المتحدة األميركية 20 ،و 22سبتمبر مكسيكو
سيتي  -المكسيك 14 ،نوفمبر تشيلي 17 ،و 21و 24البرازيل.
ً
يشار إلى والدة "لوفاتو" أصدرت كتابا من تأليفها بعنوان
" "Falling With Wings: A Mother's Storyيـتـنــاول الكتاب
رحـلــة نـجــاح ديـمــي لوفاتو بمجال الموسيقى ،منذ ظهورها
كإحدى المواهب الناشئة بقناة ديزني ،حتى أصبحت إحدى
أ بــرز الفنانات المنافسات على أشهر الجوائز العالمية .كما
ذكر فضل والدتها في مساعدتها لها وشقيقاتها في تحقيق
ما وصلن إليه من نجاح.
وكانت لوفاتو بجائزة أفضل مغنية خالل حفل Kids choice
 awards 2018ال ــذي أقـيــم بمسرح  The forumبمدينة لوس
أنجلس األميركية.

يشار إلى أن لوفاتو بدأت حياتها المهنية بشكل جاد بعمر
العشر سـنــوات عندما أصبحت ممثلة اعتيادية ّفــي برنامج
األطفال التلفزيوني "بارني آند فريندز" ،بعد ذلك مثلت لوفاتو
كضيفة في الدراما التلفزيونية "جاست جــوردان" عام ،2007
و"بريسون بريك" عام .2006
بدأت ديمي لوفاتو العمل مع قناة ديزني عام  ،2007وحصلت
في البداية على دور في السلسلة التلفزيونية القصيرة "آز ذا
بيل رينغز" أو "كما يدق الجرس" ،بعد ذلك تم اختيارها لدور
"ميتشي توريس" في فيلم قناة ديزني "كامب روك" .أثناء تصوير
الفيلم سجلت لوفاتو  3أغنيات لموسيقى الفيلم ،مع مجموعة
موسيقى البوب "ذا جوناس براذرز".
فــي ع ــام  2008ب ــدأت لــوفــاتــو تـصــويــر فيلمها الـثــانــي على
قناة ديزني "برنسيز بروتكشن بــروغــرام" ،تم تصوير الفيلم
في بورتوريكو ،وشاركت لوفاتو بطولة الفيلم مع صديقتها
سيلينا غوميز.
وفي  23سبتمبر  2008أطلقت لوفاتو أول ألبوم لها "دونت
فورغيت" ،الذي وصل إلى المرتبة  2على الئحة "بيلبورد ."200
ثم أطلقت ألبومها الثاني "هي وي غو أغين" في عام .2009
وف ــي ع ــام  ،2011أطـلـقــت ألـبــومـهــا الـنــاجــح "آنـبــروكـيــن"،
واحتوى األلبوم على أغنية "سكاي سكريبر" أو "ناطحة
س ـح ــاب" ال ـتــي ُصـنـفــت ضـمــن أف ـضــل  10عـلــى الئـحــة
األغاني البالتينية .وبعد ذلك بعام فقط ،اشتركت
لوفاتو في لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا
إكس فاكتور".

ديمي لوفاتو

م ــن ضـمـنـهــا س ـي ـنــاريــو ال ـع ـمــل الـمـكـتــوب
بطريقة حرفية شديدة ،إضافة إلى وجود
عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنان
محمد عادل إمام الذي يحرص على تقديم
أشياء مختلفة في أعماله الفنية وغيره من
أبطال العمل.
فيلم "ليلة هنا وسرور" من بطولة محمد
عـ ــادل إم ـ ــام ،ويــاس ـم ـيــن ص ـب ــري ،وفـ ــاروق
الفيشاوي ،وبيومي فؤاد .وتأليف مصطفى
صـقــر ومـحـمــد عــزالــديــن ،وإخ ـ ــراج حسين
الـمـنـبــاوي ،ومــن الـمـقــرر طــرحــه فــي موسم
عيد الفطر بصاالت السينما.

تمثال شمعي للمغني إد شيران
في مقهى للقطط
أح ـي ــا ال ـم ـغ ـنــي ال ـبــري ـطــانــي إد
شيران حفالت في مالعب مكتظة
بالجماهير ح ــول ال ـعــالــم ...واآلن
انـ ـض ــم م ـق ـهــى ل ـل ـق ـطــط فـ ــي ل ـنــدن
إلـ ــى قــائ ـمــة األم ــاك ــن ال ـت ــي يظهر
فيها ش ـيــران ،أو بــاألحــرى تمثال
شمعي له.
وكـ ـش ــف م ـت ـح ــف م ـ ـ ــدام تــوســو
للشمع عــن تـمـثــال للمغني ا لــذي
تتصدر أغانيه قوائم األغاني في
مقهى ليدي ديناه للقطط في لندن،
الــذي يتناول زائ ــروه المشروبات
وهم يلعبون مع القطط.
وقال إدوارد فولر المدير العام
لمتحف م ــدام تــوســو فــي لندن،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان« ،لـ ـك ــون ــه (ش ـ ـيـ ــران)
ش ـخ ـصــا م ـح ـبــا لـلـحـيــوانــات
األليفة ،شعرنا أنه سيوافق
ع ـل ــى وج ـ ـ ــود ال ـت ـم ـث ــال فــي
مقهى ا لـقـطــط الشهير في
لندن».
وس ـي ـن ـقــل ال ـت ـم ـث ــال الـشـمـعــي
ً
ل ـ ـش ـ ـيـ ــران قـ ــري ـ ـبـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـم ـت ـح ــف
الـشـهـيــر ،حـيــث سيتسنى لـلــزوار
ً
رؤيته اعتبارا من األسبوع المقبل.

إد شيران
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فاتن حمامة ...يوم سعيد

()31 -29

ً
محمد عبد أحفاد .غير أن ذلك لم يكن مانعا إلتمام ارتباطهما ،فلم يعد أي منهما
جرى الزواج بين فاتن حمامة وأستاذ األشعة التشخيصية الدكتور ً
الوهاب ،من دون ًإعالن ،إذ اتفق االثنان على االحتفاظ بالخبر سرا أطول مسؤوال عن رعاية أطفال ،بل يحتاج كل منهما إلى أن يرعى اآلخر ،وكان
مدة ممكنة ،خصوصا أن الدكتور كان له أوالد وبنات متزوجون ،وله منهم االثنان في حالة مادية جيدة.

القاهرة – ماهر زهدي

بعد زواجها من
الدكتور محمد
فاتن تشعر
بالسعادة للمرة
األولى في حياتها

تعيد أحمد رمزي
إلى الشاشة فيهدد
بضرب المخرج
سعيد مرزوق

لـمـكــانــة ف ــات ــن ،وزوجـ ـه ــا «أحـ ــد كـبــار
األط ـ ـب ـ ــاء» ،ك ـم ــا وصـ ـف ــه ال ـص ـحــاف ـيــون،
آث ــر ه ــؤالء أن يتجاهلوا أخـبــارهـمــا ما
ً
ً
استطاعوا ،فال خبر ضــروريــا أو مهما
ي ـح ـم ـلــه ه ـ ــذا االرت ـ ـب ـ ــاط ال ـ ـ ــذي ال دخ ــل
ً
ل ــه ب ــال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ،ب ــل إن ك ـث ـي ــرا من
ً
الصحافيين وأهل الفن والجمهور أيضا،
ال يعرفون حتى اآلن من هو زوج فاتن
حمامة؟ كذلك يجهل أطباء كثيرون أن
الدكتور محمد عبد الوهاب زوج الفنانة
فاتن حمامة.
شـعــرت فــاتــن بــزواج ـهــا مــن الــدكـتــور
محمد بــأنـهــا ت ـتــزوج لـلـمــرة األول ــى في
ً
حياتها .عاشت سعادة لم تعشها سابقا
عوضتها سـنــوات عمرها التي ضاعت
ً
بحثا عــن الـحــب ودفء األس ــرة .شعرت
ً
ً
ألول مرة أن لها بيتا وزوجا ،يذهب إلى
عـمـلــه ،وتـجـلــس فــي ان ـت ـظــاره ،وعـنــدمــا
يتأخر تهاتفه وتسأل عن موعد حضوره.
ألول مرة تتناول الوجبات الثالث معه.
ل ــم ي ـف ـت ــرق ال ـ ــزوج ـ ــان ل ـح ـظ ــة ،كــانــا
ً
يــذهـبــان مـعــا إل ــى الـحـفــات والـسـهــرات
ال ـتــي ي ــدع ــوان إل ـي ـهــا ،وال ـت ــي كــانــت في
أضيق الحدود ،وقاصرة على المقربين
ً
جدا منهما ،ويستمتعان بإجازة صيفية
ً
م ـع ــا ف ــي بـيـتـهـمــا بـمـنـطـقــة «ال ـع ـج ـمــي»
بـ ــاإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت إذا س ــاف ــرت
النجمة لحضور مهرجان يكون زوجها
بصحبتها ،وإذا سافر لحضور مؤتمر
ً
علمي تالزمه .باتا ال يفترقان أبدا مهما
كانت األسباب .وفوق ذلك كله كان الزوج
ً
ً
رجال محبا للفن والثقافة ،واسع االطالع،
لــذا كــانــا يتناقشان فــي كتب ومـقــاالت،
وفــي السينما والـمـســرح والموسيقى،
بــل وفــي األزي ــاء والـمــوضــة ،وفــي الطب
والمؤتمرات الطبية.
ش ـع ــرت ف ــات ــن ب ـغ ــرب ــة ت ـج ــاه نــوعـيــة
موضوعات األفالم التي تقدمها السينما،
فقررت أن تلجأ إلى التلفزيون لتؤدي من
ً
خالله أدوارا جديدة ومختلفة ،لم يعتدها
ً
منها الجمهور .راحت تبحث مجددا في
أعـمــال توفيق الحكيم ،فــاخـتــارت منها
مسرحيتين قصيرتين ،األولــى بعنوان
«ال ـنــائ ـبــة ال ـم ـح ـتــرمــة» وال ـث ــان ـي ــة «أريـ ــد
أن أقـ ـت ــل» .ك ــذل ــك ان ـت ـقــت ق ـصــة للكاتبة
المصرية من أصــل إيطالي كاتيا ثابت
بعنوان «ضيف على العشاء» ،ثم ثالث
حلقات من األدب الفرنسي حملت عنوان
«مواقف مجنونة» أعدها الفنان والمخرج
ً
كمال ياسين ،لتقدمها جميعا في فيلم
تلفزيوني واحد بعنوان «حكاية وراء كل
باب» من خالل المخرج سعيد مرزوق.
أعـ ـجـ ـب ــت ف ـ ــات ـ ــن بـ ــأس ـ ـلـ ــوب مـ ـ ـ ــرزوق
وحماسته ،وأكدت أنه يستطيع أن يعبر
بــالـصــورة بشكل جيد والف ــت ،وشعرت
ب ــأن ــه أح ــد ال ـم ـخــرج ـيــن ال ـش ـبــاب الــذيــن
يسعون إلــى إع ــادة الـنـضــارة والشباب
إلى السينما المصرية ،فطلبته للتعاون
ً
م ـع ـهــا م ـ ـجـ ــددا ب ـع ــدم ــا القـ ــت ال ـح ـل ـقــات
ً
ً
التي سبق وقدمتها نجاحا كبيرا  .من
ثم ،بدأ اإلعــداد للفيلم ،ليضم مجموعة
مــن القصص الـقـصـيــرة ،تـقــدم فــاتــن في
كــل منها شخصية مختلفة ،مـثــل دور
«ال ـس ـي ــدة ال ـم ـج ـنــونــة» ال ـمــري ـضــة بحب
القتل ،و{روح» تأتي من العالم اآلخر إلى
الرجل الذي أحبته لتقنعه باالنتقال إلى

عالمها .كذلك جسدت دور الحبيبة التي
فرق األهل بينها وبين من أحبت ،وبعد
ً
سنوات طويلة ،يدعو زوجها ضيفا على
العشاء ،فتكتشف أنه حبيبها األول.

الجيل الجديد
بدأت فاتن تصوير الفيلم ،الذي شارك
فيه ،عدد كبير من الفنانين ،من بينهم
أحـمــد مـظـهــر ،وأب ــو بـكــر ع ــزت ،وصفية
ال ـع ـم ــري ،وج ـم ــال إس ـمــاع ـيــل ،ومـحـمــد
السبع ،وغيرهم .وأرادت أن تعيد الثقة
إ ل ــى ابنتها نــاد يــة فــي نفسها كممثلة،
فأشركتها في إحدى القصص ،ليس هذا
فحسب بل استطاعت أن تقنع صديقها
الـقــديــم أحـمــد رم ــزي بــالـعــودة للوقوف
إلى جانبها في إحدى الحكايات ،بعدما
كان ابتعد عن التمثيل أربع سنوات منذ
أن قدم فيلمه «حب تحت المطر» .وعاد
ً
ً
ليكتشف أيضا أن أمــورا كثيرة تغيرت،
ً
خصوصا قواعد العمل التي باتت تعتمد
على إيقاع أسرع ،ما يتطلب حفظ حوار
ً
المشهد كامال ،على عكس الماضي .جراء
ذلك ،أوقف أحمد رمزي التصوير أكثر من
مرة ،ما جعل سعيد مرزوق يصيح فيه:
= وب ـع ــدي ــن ي ــا أسـ ـت ــاذ رم ـ ـ ــزي .مــش
هاينفع كده ...ما تحفظ بقى الحوار.
ً
سـبـبــت جـمـلــة سـعـيــد مـ ــرزوق حــرجــا
ً
شديدا للنجم أحمد رمزي ،وهو من هو،
إذ يقف إزاء كاميرا سعيد مرزوق ،وهو
ً
ً
ً
يحمل على كتفيه تاريخا طويال حافال
بــاألعـمــال المميزة والمهمة فــي تاريخ
ً
السينما .كتم غيظه ،وبدل من أن تحمسه
جملة م ــرزوق ،جــاء ت بنتيجة عكسية،
واضـطــر المخرج إلــى أن يعيد المشهد
نحو  30مرة.
وع ـنــدمــا ج ــاء الـمـشـهــد ال ـثــانــي الــذي
يجمع بين رمــزي وفاتن حمامة ،وقبل
أن ت ــدور الـكــامـيــرا نـظــر م ــرزوق إليهما
وابتسم ابتسامة ماكرة وقال:
= هاشوف شطارتكم بقى في المشهد
ده .وروني هاتعملوه إزاي؟
هـ ــدف س ـع ـيــد مـ ـ ــرزوق م ــن وراء ذلــك
استفزازهما إلخــراج أفضل ما لديهما،
ً
ف ـهــو ي ـع ــرف ق ــدره ـم ــا ت ـم ــام ــا ،غ ـيــر أنــه
أخطأ في التعامل مع نجمين من أكبر
نجوم الوطن العربي ،وكاد يتسبب في
كارثة .فلوال تدخل فاتن حمامة وتهدئة
ال ـم ــوق ــف ،ل ـك ــاد أح ـم ــد رم ـ ــزي أن يفتك
بمرزوق ،وهو ما أدركــه األخير .وما إن
انـتـهــى الـتـصــويــر حـتــى أراد أن يصلح
ما أفسده ،فذهب إليهما ،وصافح فاتن
ح ـمــامــة واعـ ـت ــذر إل ـي ـه ــا ،وع ـن ــدم ــا جــاء
ليصافح رمزي ،نظر إليه ،ورفض أن يمد
يده وترك االستوديو وانصرف.
عرضت الحلقات في التلفزيون حلقة
ً
أسـبــوعـيــا ،تـحــت اس ــم «حـكــايــة وراء كل
ً
ً
باب» والقت نجاحا كبيرا بين الجمهور،
وبـعــدهــا وألكـثــر مــن عــام لــم تتلق فاتن
أي ــة أع ـم ــال ج ــدي ــدة ،كــذلــك ل ــم تـســع هي
إلــى ذل ــك ،بــل تفرغت خــال هــذه الفترة
ً
لزوجها الدكتور محمد ،فضال عن مراعاة
شؤون ولديها .وكانت نادية ذو الفقار
تزوجت للمرة الثانية من رجل األعمال
حامد محمود ،فيما أنهى طارق دراسته
وعـمــل فــي إدارة األع ـم ــال ،وت ــزوج فتاة

ً
كندية األصل ،وأقاما معا في «مونتريـال»
وأنجب منها ابنه «عمر» ،وأصبح لفاتن
ح ـف ـي ــدان ه ـمــا «ف ــات ــن وعـ ـم ــر» يـشـبـهــان
الكبيرين فاتن حمامة وعمر الشريف.
بـحـكــم ع ــادة الــروائ ـي ـيــن عـنــد إص ــدار
ً
رواي ــة جــديــدة لـهــم ،إذ يــرسـلــون نسخا
موقعة بإهدائهم إلى كبار الصحافيين
والـ ـكـ ـت ــاب وبـ ـع ــض ال ـف ـن ــان ـي ــن ،أرس ـل ــت
الروائية كاتيا ثابت رواياتها الجديدة
إلــى فاتن حمامة ،وكتبت على الغالف
ً
الداخلي إهــداء رقيقا باسمها ،وذيلته
برقم هاتفها.
ابتسمت فــاتــن بعدما ق ــرأت اإله ــداء،
وراح ــت تتصفح الصفحات األول ــى من
الرواية ،غير أنها لم تدر بنفسها إال بعد
أن أتــت على الــروايــة بالكامل ،وانتهت
منها في ليلتها ،وفــي الصباح هاتفت
كاتيا ثابت ال لتثني على الرواية فحسب،
بل لتطلب منها أن تأخذها وتحولها إلى
ً
ً
عمل سينمائي ،وفــورا تحدثت هاتفيا
إلى سمير عبد العظيم لكتابة السيناريو
والحوار ،وهنري بركات لإلخراج.

دراما اجتماعية
ش ـ ــارك ـ ــت ك ــاتـ ـي ــا ثـ ــابـ ــت ف ـ ــي ك ـت ــاب ــة
السيناريو مــع الـمـخــرج هـنــري بــركــات،
وسمير عبد العظيم الذي كتب الحوار،
واختار للفيلم اسم «وال عزاء للسيدات»،
وأنتجه اثنان من المنتجين هما حسن
موافي وفتحي عمارة ،إذ تحمسا إلنتاج
فيلم عن مشاكل المرأة على غرار «أريد
حال».
يـ ـتـ ـع ـ ّـرض ال ـف ـي ـل ــم ل ـم ـش ــاك ــل الـ ـم ــرأة
الـمـطـلـقــة وم ـعــانــات ـهــا داخـ ــل المجتمع
الذي تعيش فيه ووسط المحيطين بها،
بعد حصولها على لقب مطلقة .عرضت
كــات ـيــا ثــابــت الـمـشـكـلــة م ــن خ ــال ثــاث
قـصــص لـثــاث مـطـلـقــات .كــانــت مشكلة
«راوية» التي جسدت دورها فاتن حمامة،
أب ــرزه ــن ،فـهــي حــاولــت بـعــد طــاقـهــا أن
تحيا حياة جديدة وأن تبحث عن الزوج
المناسب لها وتعمل لتتمكن من االنفاق
على نفسها وابنتها ،ورفضت أن تعود
إل ــى م ـنــزل أبـيـهــا م ـطــأطــأة ال ـ ــرأس .لكن
المجتمع لم يتركها لتحيا.
شارك فاتن حمامة في بطولة الفيلم،
كــل مــن ع ــزت الـعــايـلــي ،وجـمـيــل رات ــب،
ونـعـيـمــة وص ـف ــي ،وع ـبــد ال ـ ــوارث عـســر،
وحسين الشربيني ،وناهد جبر ،وسعاد
ن ـصــر ،وإب ــراه ـيــم ن ـصــر .لـكــن الـفـيـلــم لم
ً
يحقق نـجــاحــا يــذكــر فــي دور الـعــرض،
ولم تستطع فاتن أن تعرف السبب ،هل
أحداثه القاتمة ،أم اسمه الصادم ،أم بطء
أحــداثــه ومـلــل بـعــض م ـشــاهــده؟ لتعود
ب ـع ــده ل ـل ـج ـلــوس ف ــي ب ـي ـت ـهــا ،وال ـت ـف ــرغ
ألسرتها ،زوجها وولديها ،وحفيديها،
ب ــل وأوالد وأح ـ ـفـ ــاد زوجـ ـه ــا ال ــدك ـت ــور
م ـح ـمــد ع ـبــد ال ــوه ــاب ال ــذي ــن أص ـب ـحــوا
ً
ً
أحـفــادهــا أيـضــا طـبـعــا .غير أن بقاء ها
بعيدة عن بالتوهات السينما طال هذه
المرة ،واستمر نحو ثالث سنوات ،حتى
فوجئت بالمخرج علي عيسى يتصل
ب ـه ــا ،وي ـع ــرض عـلـيـهــا ت ـقــديــم مسلسل
لإلذاعة خالل شهر رمضان .1982
ل ــم ت ــرف ــض ف ــات ــن ،ك ـمــا ل ــم ت ـق ـبــل ،بل
ً
اش ـت ــرط ــت أن ت ـق ــرأ ال ـع ـمــل أوال لـتـقــرر.
سارع المخرج علي عيسى وأرسل إليها
رواية الكاتبة سكينة فؤاد «ليلة القبض
ً
على فاطمة» التي أعجبت بها إعجابا
ً
شديدا وتمسكت بتقديمها ،وما زاد من
إعجابها الحوار واإلعداد اإلذاعي الذي
كتبه الكاتب عبد الرحمن فهمي.
تبدأ األح ــداث برجل األعـمــال «جــال»
الذي يستغل نفوذه السياسي ،ويرسل
مندوبين من مستشفى األمراض العقلية
إ ل ــى ب ــور سعيد للقبض عـلــى شقيقته
ً
«فــاطـمــة» متهما إيــاهــا بــالـجـنــون .غير
أنها تستطيع أن تهرب منهم ،وتصعد
إل ــى أع ـلــى الـبـنــايــة ،وت ـهــدد بــإلـقــاء

فاتن حمامة

فاتن أفضل
ممثلة من
مهرجان «قرطاج
السينمائي
الدولي» 1988

نفسها ،إذا اقترب منها أحدهم .يتجمع
األهــالــي حــول المنزل ،ثم تبدأ في قص
حكايتها مع شقيقها ،إلى الجموع التي
احتشدت من حولها ،بداية من تربيته
هو وأختهما نفيسة بعد وفاة والديها،
وك ـيــف ضـحــت بخطبتها إل ــى الـصـيــاد
«س ـي ــد» ال ــذي ســافــر ل ـل ـخــارج ،وفضلت
عملها فــي حـيــاكــة الـمــابــس ليستكمل
جــال دراس ـتــه ،إلــى أن تتحسن أحــوالــه
المالية نتيجة قيامه بأعمال مشبوهة
مع الجيش اإلنكليزي في العام ،1956
وت ــزوي ــر ال ـع ـمــات ،ويـصـبــح أح ــد كـبــار
األث ــري ــاء ،فـيـقــرر مـنــع زواج فــاطـمــة من
سيد لعدم تناسب مستواه االجتماعي
م ـعــه .وعـنــدمــا تـعـتــرض فــاطـمــة ،يدخل
خطيبها السجن بعد عودته من الخارج.
كذلك تفضح فاطمة شقيقها بأنها هي
ً
التي كانت تساعد الفدائيين بــدال منه
فــي بــورسـعـيــد ،ونـسـبــت الـبـطــولــة إلـيــه،
م ــا س ــاع ــده ف ــي ال ــوص ــول إل ــى منصبه
السياسي بعد انتهاء الحرب ،إذ اعتبرته
ً
ً
الدولة بطال قوميا.
ش ـ ـ ــارك ف ــات ــن فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ش ـك ــري
سرحان في دور «سيد» ،وصالح قابيل
في دور «جالل» ،ونبيلة السيد ،وعبد الله
ً
ً
فرغلي ،ليحقق المسلسل دويا كبيرا لم
تتوقعه ،حتى أن الـشــوارع كانت تخلو
من المارة وقت إذاعته ،ما حمسها بشكل
كبير لتحويله إلى فيلم سينمائي.
ك ـت ـب ــت ح ـ ـ ــوار ال ـف ـي ـل ــم ال ـم ــؤل ـف ــة
سـكـيـنــة فـ ـ ــؤاد ،وش ــارك ــت ف ــي كـتــابــة
السيناريو مــع المخرج المفضل
لدى فاتن هنري بركات ،واختارت
للبطولة األبـطــال الــذيــن شــاركــوا
فــاتــن بطولة المسلسل اإلذاع ــي،
شكري سرحان ،وصالح قابيل،
وانضم إليهم محسن محيي
الدين ليجسد دور جالل
ف ـ ــي شـ ـب ــاب ــه ،وال ـف ـن ــان ــة
الشابة نبيلة حسن ،في دور
شقيقتهما «نفيسة» ومحمد رضا،
وعلي الشريف ،ومحمد الشرقاوي،
ونعيمة الصغير .ولخبرة فاتن
الكبيرة في السينما ،وجمهورها

ال ـ ــذي ي ـخ ـت ـلــف بــال ـتــأك ـيــد ع ــن جـمـهــور
اإلذاعـ ـ ــة ،طـلـبــت تـغـيـيــر نـهــايــة ال ــرواي ــة،
كــي ال تحبط الجمهور بانتصار الشر
ب ـع ــد ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ف ــاط ـم ــة وإي ــداع ـه ــا
مـسـتـشـفــى األم ـ ـ ــراض ال ـع ـق ـل ـيــة .ول ـعــدم
اإلخالل بمضمون العمل الذي بات معظم
الـجـمـهــور يـعــرف تـفــاصـيـلــه ،اتـفـقــت مع
هنري بركات وسكينة فؤاد على كتابة
مصير األبـطــال على مشهد النهاية ،إذ
تصل حقيقة «ج ــال» إلــى المسؤولين،
ويلقى القبض عليه ،ويفرج عن «فاطمة»
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى وت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى أه ـل ـهــا
ببورسعيد.
ً
ً
حقق الفيلم نجاحا فاق كثيرا نجاح
ال ـم ـس ـل ـســل ،وح ـص ـلــت ع ـنــه ف ــات ــن على
«وس ــام االسـتـحـقــاق» اللبناني كأفضل
مـمـثـلــة عــرب ـيــة ل ـع ــام  ،1984وح ـصــدت
ً
ع ــن دورهـ ـ ــا أي ـض ــا ج ــائ ــزة «االعـ ـت ــراف»
من منظمة اليونسكو ،وجائزة «إنجاز
ال ـع ـم ــر» م ــن مـنـظـمــة ال ـف ــن الـسـيـنـمــائــي
للعام نفسه.

خيري بشارة
يدعوها لزيارة
حي شبرا لتتأكد
من صدق «يوم مر
ويوم حلو»

سينما جديدة
 ...مع عمر الشريف

فاتن شعرت بغربة
تجاه موضوعات
السينما فلجأت إلى
اإلذاعة والتلفزيون

رغم النجاح الكبير والجوائز والتكريمات،
لم يغر ذلك كله فاتن ،واندفعت إلى تقديم أعمال
جــديــدة س ــواء للسينما أو الـتـلـفــزيــون ،أو حتى
لــإذاعــة ،بــل راح ــت ت ــدرس كــل عمل يـعــرض عليها
درا س ــة متأنية ،بدقة متناهية ،فلن تسمح لنفسها،
قـبــل الـجـمـهــور ،ب ــأن تـظـهــر فــي عـمــل ال يـلـيــق باسمها
وتــاريـخـهــا ،وحـجــم الـجــوائــز الـتــي حصلت عليها ،حتى
ً
لو كلفها ذلك جلوسها في بيتها عاما أو عامين أو أكثر.
ً
وهو ما حدث فعال ،إذ ظلت في بيتها أكثر من أربع سنوات
ً
ً
بعد «ليلة القبض على فاطمة» إلى أن تلقت اتصاال هاتفيا من
المخرج خيري بشارة:
= أنا قلت حضرتك نسيتيني!
ً
* ال أبدا معقولة انت مخرج متميز يا خيري.
= دي شهادة للمرة التانية منك وها تشجعني أني أطالبك بأنك
توفي بوعدك.
* وعدي ...وعد إيه؟ أنا وعدتك بحاجة؟ ال أرجوك فكرني أنت
هاتخليني أقلق على نفسي.
= ال ال مافيش قلق وال حاجة .أنا بس عايز أفكرك بيوم
ما اتفضلتي واتصلي بيا تهنيني على فيلم «الطوق
واإلسورة».
* أيــوا ده فيلم بديع ...ولو أنه قاتم بيفكرني
بفيلم «الحرام».
= يومها سألت حضرتك لو عندي فيلم
كــويــس لــك تــواف ـقــي تـعـمـلـيــه .قـلـتــي أيــوا
ورحبت.
ِ
* أيوا افتكرت ...انت لسه فاكر؟
= وده وعـ ــد م ـم ـكــن يـتـنـســي؟
ً
عــايــزانــي آخ ــد وع ــدا مــن فاتن

حمامة أنها ممكن تتكرم وتشتغل معايا وانسى!
ً
* انت شخص لطيف جدا يا خيري .وأنا فعال يسعدني اشتغل معاك...
ً
بس لو في حاجة تستاهل فعال
= عموما لو تسمحيلي آخد معاك فنجان قهوة وتشوفي السيناريو...
وبعدها نتكلم.
قــدم لها خـيــري بـشــارة صفحة واح ــدة مكتوبة فيها قصة الفيلم،
ورغم إعجابها بالقصة أو الفكرة فإنها أرجأت موافقتها النهائية إلى
ً
حين كتابة السيناريو .فعال ،عاد خيري إليها بعد ثالثة أسابيع ومعه
سيناريو فيلم «يوم مر يوم حلو» الذي كتبه السيناريست فايز غالي،
عن فكرة له هو وخيري .ما إن قرأته فاتن حتى أعجبت بــه ،غير أنها
ً
ً
قدمت لهما مالحظات عدة ،استجابا لها ،فيما رفضا مطلبا وحيدا لها،
وهو تخفيف كمية الفقر والقهر التي تعانيها البطلة وأسرتها ،متهمة
إياهما بالمبالغة الشديدة من أجل اللعب على وتر الفقر لكسب تعاطف
الجمهور ،وفي الوقت نفسه إلظهار مقدرة كاتب الحوار ،وبراعة المخرج
في صنع صورة متميزة.
شـعــر خـيــري بـشــارة وفــايــز غــالــي بأنهما مهما ح ــاوال إقـنــاع فاتن
بما وضعاه في السيناريو ،ستكون معركتهما خاسرة ،وسيضطران
ً
في النهاية إلى حذف كثير من المشاهد المهمة في الفيلم ،نزوال عند
رغبتها ،فقررا القيام بمغامرة بهدف إقناعها بشكل عملي ،واصطحباها
في سيارة بزجاج عازل للضوء ،كي ال يتعرف إليها الجمهور ،لتتجول
بها في حي شبرا ومنطقة روض الفرج ،لترى طبيعة أهالي هذا الحي
البسطاء ،وحياتهم اليومية التي يعانون فيها الفقر والحرمان والقهر.
لم تصدق فاتن ما رأته بعينيها ،وعادت من تلك الرحلة ،وقد اقتنعت
ً
تماما بكل ما كتب في السيناريو ،وطلبت تحدد موعد بدء التصوير،
الذي انطلق بمشاركة المطرب المميز محمد منير ،وسيمون ،ومحمود
الجندي ،وعبلة كامل ،وأحمد كمال ،وحنان يوسف ،وران ــدا ،ومحمد
هنيدي.

عرض الفيلم وعلى عكس ما توقعت فاتن ،حدث انقسام حوله بين
الجمهور ،فالطبقتان الدنيا والمتوسطة ،وهما تمثالن الغالبية ،انحازتا
له ،فيما ثارت عليه الطبقتان فوق المتوسطة والعليا ،على اعتبار أنه
ً
محبط ويحمل مبالغة ،خصوصا مع تلك النهاية التي لم تكن موجودة
في السيناريو واضطر إليها خيري بشارة أثناء التصوير باالتفاق مع
فايز غالي ،بموت ثالث فتيات من بنات «عائشة» بطلة الفيلم .ورغم ذلك
فازت فاتن حمامة بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان «قرطاج السينمائي
الدولي» في دورة عام .1988
ِّ
لــم تعد كثرة األدوار التي تقدمها فاتن حمامة تمثل لها مشكلة،
ً
ً
أو هاجسا يسيطر عليها طــوال الــوقــت ،بل راحــت ترفض الكثير جدا
مما يعرض عليها ،وتكتفي بعمل واحــد تجد فيه ما يناسب اسمها
وتاريخها ،حتى لو كل عامين أو أكثر.
ً
وكانت كلما قدمت عمال حصلت من خالله على جائزة ،ما يزيد من
العبء عليها ،ويحملها مسؤولية أكبر ،تجعلها تفكر مئات المرات قبل
ً
قبول أي مشروع آخر .لكن هذا ال يمنع من أن ثمة أعماال كانت تقع في
غرامها منذ القراءة األولى ،وهو ما حدث عندما عرض عليها المؤلف
والمخرج والمنتج سمير عبد العظيم مسلسل «الـبــراري والحامول»
إلذاعة «الشرق األوسط» لشهر رمضان .1990
وافـقــت فــاتــن على المسلسل بعد ال ـقــراء ة األول ــى ،وإن كــانــت أبــدت
مالحظات وتعديالت لم يتأخر سمير عبد العظيم في إجرائها ،باعتباره
ً
ً
مــؤلــف المسلسل ومـخــرجــه ،غير أنـهــا وضـعــت شــرطــا مهما قبل بدء
التسجيل.

البقية في الحلقة المقبلة

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3806الخميس  14يونيو 2018م  29 /رمضان 1439هـ

ً
ً
خالد النفيسي ترك إرثا متنوعا من الجرأة والفكاهة
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توفي عام  2006بالتزامن مع يوم المسرح العالمي
تميز الفنان الراحل خالد النفيسي بصفات القيادة واللباقة
والفكاهة إضافة إلى المثابرة وحب المسرح وسرعة البديهةً ،فمذ
َ
مرحلة الشباب ّ
مبكرا،
شمر عن ساعدي الجد وتحمل المسؤولية ً
ً
حيث عمل موظفا في ميناء الشويخ في عام  ،1954مستفيدا من
انخراطه في معسكر الكشافة حيث كان يتدرب على االعتماد
على النفس ورباطة الجأش ،كما كان يمارس أنشطة متنوعة في
يعشقه.
مقدمتها التمثيل
الذي كان ً
ُ
ِّ
وعقب بضعة أعوام عين موظفا في صندوق الجمارك ولكنه لم
ً
يستمر طويال حيث انتقل إلى العمل في أمالك الدولة ثم عمل
الشؤون االجتماعية والعمل ،أما في مجال
عام 1962
بوزارة ً
ً
الفنون فبدأ ممثال هاويا على خشبة المسرح المدرسي عام ،1953
ثم 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.
اتسم النفيسي في الدراما التلفزيونية بالبعد التربوي ،السيما
الفي الشمري

الراحل كان
بطل الكويت
لإلسكواش
عام 1956

التصق اسم الفنان الراحل
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي ب ــالـ ـفـ ـن ــان
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر سـ ـع ــد الـ ـ ـف ـ ــرج ح ـيــث
شكال ثنائيا كوميديا سطع
في سماء الفن الكويتي خالل
فـتــرة الثمانينيات مــن ا لـقــرن
الـ ـم ــاض ــي خـ ـ ــال ت ـقــدي ـم ـه ـمــا
العديد من األعمال المسرحية
الكوميدية الهادفة كان أبرزها
م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــات "ح ـ ـ ـ ــرم س ـ ـعـ ــادة
ال ــوزي ــر" و "مـمـثــل ال ـش ـعــب" و
"دقـ ـ ــت الـ ـس ــاع ــة" إضـ ــافـ ــة إل ــى
"حــا مــي ا ل ــد ي ــار" ،ور ب ـمــا كلما
ذك ــر اس ــم الـمـســرحـيــة تــذكــرنــا
ال ـم ـش ـهــد ال ـ ــذي ي ـخ ــاط ــب فـيــه
النفيسي النساء ويقول :أيتها
النسوة ...كما أن ثمة مشاهد
وأعماال
أخرى في هذا العمل
ً
أخرى تتسم بالجرأة والفكاهة
إضافة إلى جمال المضمون.

«هالو دوللي»

ّ
قدم أول
تمثيلية
له بعنوان
«الدرس األول
واألخير» عام
1961

شارك في
مسرحية
«هالو
دوللي» مع
عبدالحسين
عبدالرضا
وشويكار

اشترك في أعمال مسرحية
كثيرة منها ،مسرحية "هالو
دولـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي" مـ ـ ــع عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن
عـبــدالــرضــا وشــويـكــار ومــريــم
الـ ـغـ ـضـ ـب ــان وع ـ ـلـ ــي ال ـم ـف ـي ــدي
وغـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح وكـ ـ ــاظـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف وم ـ ـ ــري ـ ـ ــم الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح،
وم ـس ــرح ـي ــة "ف ــاتـ ـه ــا ال ـق ـط ــار"
و "ب ـي ــت ب ــوص ــال ــح" و"ج ـن ــون
البشر" و"حط حيلهم بينهم"
و"يسوونها الكبار" وغيرها.
وشارك الراحل في مسرحية
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس م ـ ـ ــع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
ع ـبــدال ـعــزيــز جــاســم وعــرضــت
في مسرح قطر الوطني وتدور
أح ــداث ـه ــا ح ــول ال ـف ـنــان خــالــد
ال ـن ـف ـي ـس ــي وزوج ـ ـتـ ــه واب ـن ـت ــه
عندما القوا معاناة في منزل
شعبي وسيارة قديمة ،وبعد
عـ ـ ـ ــدة س ـ ـ ـنـ ـ ــوات أ صـ ـ ـب ـ ــح األب
وزيرا للناس
(خالد النفيسي)
ً

 ...ومع حياة الفهد

في مسلسل "إلى أبي وأمي مع التحية" فقد قدم شخصية
األب الصارم والحنون في الوقت ذاته والباحث عن تميز أوالده
وتفوقهم ،وإضافة إلى ذلك كان يمزج الجانب االجتماعي بالبعد
السياسي في العديد من األعمال المسرحية ،ومن أبرز أدواره
شخصية "بوصالح" في مسلسل "درب الزلق" الذي يعيش قصة
حب متأخرة فيغرم بجارته وتدور األحداث ضد اتمام هذا الزواج،
لكنه ينتهز فرصة سفر ولدها حسين بن عاقول ويرتبط بها
بمساعدة الخال قحطة.
ال يمكن اختصار مسيرة نحو  5عقود في شخصية أداها ًفي ً
التلفزيون أو على خشبة المسرح أو السينما فقد ترك إرثا فنيا
ً
ضخما ألنه كان يشتغل على األعمال التي يؤديها بتكنيك
مختلف يخصه وحده وال يشبهه أي فنان آخر.
كان النفيسي أحد أبرز أعمدة المسرح الكويتي والتلفزيون منذ
الستينيات من القرن الماضي ولم يتحقق له ذلك إال بفضل
الموهبة واألداء المتقن إضافة إلى الرغبة الجامحة في تطوير
األداء واالختيار الواعي للشخصيات التي يجسدها.

خالد النفيسي وعبدالحسين عبدالرضا
عــام  ،١٩٨٠و نــال جــا ئــزة فنان
المسرح األول فــي عــام .١٩٧٧
وكرمه الشيخ سالم الصباح
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لشؤون األسرى في .٢٠٠١
و عـ ـ ـ ــام  ٢٠٠٥ت ـ ــم ت ـك ــر ي ـم ــه
فـ ــي االحـ ـتـ ـف ــال الـ ـ ــذي أق ــام ـت ــه
وزارة اإل ع ــام لـمـشــار كـتــه في
فـيـلــم ال ـعــاص ـفــة ال ــذي شــاركــه
فـيــه عـبــدالـحـسـيــن عـبــدالــرضــا
وحياة الفهد.

يعالج قضاياهم ،وبعدها عاد
الوزير إلى الفقر.

الدرس األول واألخير
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ،ق ـ ـ ـ ّـدم
أول تـمـثـيـلـيــة "ا لـ ـ ــدرس األول
واأل خ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر" فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام ،1961
مـ ــع زي ـ ـ ــزي م ـص ـط ـف ــى وهـ ــدى
ال ـم ـه ـتــدي وم ــن إخ ـ ــراج ع ــادل
صادق.
وبـعــد ذل ــك انـطـلــق لـيـشــارك
بكوكبة من األعمال الدرامية
وال ـف ـكــاه ـيــة ال ـتــي ال ت ـن ـســى...
منها مسلسل "أنا رب البيت"،
و"درب ا ل ـ ـ ــز ل ـ ـ ــق" و م ـس ـل ـس ــل
"خـ ــال ـ ـتـ ــي ق ـ ـمـ ــاشـ ــة" الـ ـ ـ ــذي مــا
زال يـعــرض على الفضائيات
وقـ ــد ش ــارك ــه ال ـب ـط ــول ــة ح ـيــاة
الفهد وسعاد عبدالله ومريم
الصالح وعلي المفيدي وغانم
الصالح ،وغير ذلك الكثير من
األعـ ـم ــال ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مـنـهــا
"ال ـ ـسـ ــرايـ ــات" الـ ـ ــذي انـ ـت ــج فــي
العام  ،2000ومسلسل "عديل
الروح" ،و"بريق المال".
ويعد المسلسل التلفزيوني
"فـ ــريـ ــج ص ــويـ ـل ــح" اخـ ـ ــر ع ـمــل
تـلـفــزيــونــي ش ــارك فـيــه الـفـنــان
النفيسي قبل أن يغيبه الموت
فـ ــي يـ ـ ــوم الـ ـمـ ـس ــرح ال ـع ــال ـم ــي
الموافق السابع والعشرين من
مارس عام  2006في العاصمة
المغربية ا لــر بــاط ا ثــر تــد هــور
حالته الصحية.
وم ــن أع ـمــالــه ال ـت ــي شـهــدت
رواج ـ ـ ـ ـ ــا "م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ال ـ ـفـ ــريـ ــج"
وأوب ــري ــت ب ـع ـن ــوان "ال ـم ـطــرب
الـ ـق ــدي ــم" م ــن ت ــأل ـي ــف ال ـشــاعــر
الـغـنــائــي بــدر بــورسـلــي ،وعــن
ه ــذا األوب ــري ــت ي ـقــول الــراحــل
إنه "جاء في جلسة مع سعاد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه وب ـ ـ ـ ــدر بـ ــورس ـ ـلـ ــي،
وتـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ـ ــي مـ ـضـ ـم ــون

النفيسي المرح

الراحل مع سعاد العبدالله
األوب ـ ـ ــري ـ ـ ــت ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـفـ ـك ــرة
ناجحة ألن األوبريت العربي
ع ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا يـ ـ ـك ـ ــون ب ـ ـيـ ــن رجـ ــل
وامـ ـ ـ ــرأة ب ـي ـن ـه ـمــا حـ ــب وغـ ــزل
وعـ ـب ــارات جـمـيـلــة ف ــي ال ـحــب،
ل ـك ــن ن ـق ــاش ـن ــا ك ـ ــان ي ـت ـم ـحــور
حول إيجاد موضوع مختلف..
مطرب قديم في حي قديم".

جوائز وتكريمات

شكل مع سعد
ً
الفرج ثنائيا
ً
كوميديا سطع
في سماء الفن
الكويتي

ح ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي عـ ـل ــى
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـج ــوائ ــز م ـن ـهــا:
الجائزة الذهبية عن دوره في
مسرحية "حرم سعادة الوزير"
و مـنــح شـهــادة تـقــد يــر لتميزه
كفنان مسرحي فــي االحتفال
فــي يــوم الـمـســرح الـعــربــي في

ومن أبرز أقوال النفيسي:
* ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرح ف ـ ـ ـ ــي أ عـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي
وحياتي مع الناس هو امتداد
ل ـح ـي ــات ــي الـ ـت ــي أع ـي ـش ـه ــا فــي
م ـح ـيــط أس ـ ــرت ـ ــي ...ف ــاإلن ـس ــان
غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـق ــر فـ ـ ــي ح ـي ــات ــه
وغير المرتاح مع أهله وذويه
ال ي ـم ـك ــن أن ي ـظ ـه ــر ا ل ـب ـس ـمــة
للناس ،ويبخل بها عن نفسه
وأه ـلــه ،وفــي الــواقــع أنـنــي في
بيتي أ كـثــر مــر حــا وضجيجا،
حيث ال قيود من المشاهدين
أو ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤ ل ـ ـ ــف وا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج،
فالتفاهم والترابط في حياة
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ـ ـ ــن أهـ ــم
م ـق ــوم ــات ن ـجــاحــه واس ـت ـق ــرار
أعماله".
* ه ـنــاك أ ش ـخ ــاص ال ينكر
ف ـض ـل ـه ــم عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت سـ ـبـ ـق ــون ــا ف ـ ــي ه ــذا
ال ـم ـض ـم ــار ،وم ـن ـه ــم االسـ ـت ــاذ
حـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــب واألسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـنـ ـشـ ـم ــي واالسـ ـ ـت ـ ــاذ
ع ـ ـقـ ــاب الـ ـخـ ـطـ ـي ــب وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم،
و نـحــن ســر نــا عـلــى مسيرتهم
ونـعـتـبــر ه ــؤالء هــم األســاتــذة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد ونـ ـ ـح ـ ــن الـ ـت ــامـ ـي ــذ
ال ـم ـك ـم ـل ــون ومـ ـم ــا الش ـ ــك فـيــه
ف ـ ــإن هـ ـن ــاك ت ـ ـطـ ــورا م ـل ـمــوســا
بدأ في أوائل الستينيات بعد

وصول األستاذ زكي طليمات،
وتكونت فــرق أهلية تتنافس
تنافسا شريفا ،وكانت هناك
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات م ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــة م ــن
ه ــذه الـ ـف ــرق ،وه ــي الـشـعـيـبــي
والخليج والكويتي والعربي.
* ليس هناك شيء بالنسبة
لــي اسـمــه قــديــم وحــديــث ،فــإذا
م ــزج ال ـقــديــم بــال ـحــديــث صــار
اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ،لـ ـي ــس فـ ــي م ـض ـمــار
الفن فقط بل في كل المجاالت
الحياة ،فأنا ال أتنكر للماضي
ألكون متطورا ،والتجديد هو
التمسك بالماضي واألخذ من
حسنات الحاضر.

خالد ونفيس
و قــال عنه الكاتب سليمان
الفهد عقب ر حـيـلــه " :خسارة
ال ــوط ــن ل ـف ـن ــان ب ـح ـجــم وث ـقــل
الفنان المسرحي التلفزيوني
خـ ـ ــا لـ ـ ــد ا لـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي ال ي ـم ـك ــن
ت ـعــوي ـض ـهــا ب ـس ـهــولــة وي ـســر،
فـ ـس ــوف تـ ـم ــر أع ـ ـ ـ ــوام ،وربـ ـم ــا
ع ـقــود ،قـبــل أن ي ـجــود الــزمــان
بفنان يضاهيه ويماثله فنا
ـزا ،إنــه (خالد)
وإبــداعــا ،وتـمـيـ ً
و(ن ـ ـف ـ ـيـ ــس) ،خ ــال ــد الـ ــذكـ ــر فــي
ذاكرة المريدين الذين تابعوا
أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه ،واسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــوا ل ـهــا
بالبسمة والضحكة واإلعجاب
واال سـتـحـســان ،فضال عــن أنه
فنان ممثل "نفيس" يشخص
األدوار ب ـ ــأ سـ ـ ـل ـ ــوب ا لـ ـسـ ـه ــل
الـ ـمـ ـمـ ـتـ ـن ــع ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـف ــذ إلـ ــى
ع ـقــول الـمـشــاهــديــن وقـلــوبـهــم
م ــن دون ا سـ ـتـ ـئ ــذان ،صـحـيــح
أن ا لـمــو لــى سبحانه لــم ينعم
عليه بالذرية لكن "بوصالح"
والـ ـ ـ ــد لـ ـلـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األط ـ ـفـ ــال
ال ـي ـتــامــي "ف ــي ال ـك ــوي ــت" وفــي
ل ـب ـنــان وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـغــرب ـيــة"
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــذي ـ ـ ــن قـ ـ ـطـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا خ ـ ـ ــال

ال ـس ـنــوات ال ـع ـشــريــن األخ ـيــرة
فــي حـيــا تــه ،لـســت نــا قــدا فنيا
متخصصا -لسوء حظي  -كي
ا حـلــل مـسـيــر تــه ا لـفـنـيــة الثرية
المتنعة عبر شاشة التلفزيون
وخشبة المسرح ،حسبي هنا
الـكـتــابــة عـنــه ب ـمــداد ال ـحــب له
فـ ـن ــان ــا وإن ـ ـسـ ــانـ ــا ،ومـ ـ ــن ه ــذا
ا لـمـنـطـلــق اراه كــو مـيــد يــا تــدب
على المسرح ،وأرض الحياة
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وكـ ـ ـ ــأن ال ـس ـخ ــري ــة
الضاحكة تجري مجرى الدم
ف ــي ش ــرايـ ـيـ ـن ــه ،وه ـ ــو يـنـتـمــي
إ لــى الجيل الثاني مــن ا لــرواد
الموهوبين الذين اثروا ذاكرة
الـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـس ــرح ـي ــات وال ـم ـس ـل ـســات
اإلذا عـيــة والتلفزيونية ،التي
مـ ـ ـ ـ ـ ــازال ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس يـ ــذكـ ــرون ـ ـهـ ــا
ويتابعونها ،حين يعرضها
التلفزيون بين حين وآخر.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـكـ ــاتـ ــب عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
السريع ،فقد قال عن النفيسي:
"هـ ــو ق ــائ ــد م ــدرس ــة الـت ـم ـثـيــل
الكويتية ومدرب اإللقاء األول
ل ـل ـم ـفــردة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وعـنــدمــا
أعـ ــود ب ــال ــذاك ــرة إل ــى ع ــروض
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـق ــدي ــم
وا ســا ل ـيــب أداء ا لــر ع ـيــل األول
مـ ــن ه ـ ـ ــواة الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـكـ ـب ــار،
م ـج ـمــو عــة ا ل ـن ـش ـم ــي ،إن ج ــاز
التعبير ،واعتمادهم المبالغة
فـ ــي الـ ـح ــرك ــة ورف ـ ـ ــع الـ ـص ــوت
وال ـت ـش ـخ ـيــص ع ـلــى ال ـطــري ـقــة
الـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة -ف ـ ـقـ ــد كـ ـ ـ ــان خ ــال ــد
أوال وأ قــرا نــه ثانيا،
النفيسي
ً
ع ـن ــدم ــا ح ـق ـق ــوا ه ـ ــذه ال ـق ـف ــزة
ف ــي أ سـ ـل ــوب األداء و ط ـ ــوروه
بذكائهم وفطنتهم وسليقتهم
األصلية.
ل ـقــد تـمـيــز خــالــد الـنـفـيـســي
ب ـح ـبــه ل ـفــن الـتـمـثـيــل وغ ــرام ــه
ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة
الكويتية ذات االصول الندية
ف ــأتـ ـق ــن أداء هـ ـ ـ ـ ــا اي ـ ـمـ ــا اتـ ـق ــان
والمس شغاف القلوب ،رحمك
ال ـل ــه ي ــا اب ــا ص ــال ــح ،سـيـفـتـقــد
ال ـم ـســرح بــرحـيـلــك واحـ ــدا من
اع ـ ـظـ ــم ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن وأق ـ ــدره ـ ــم
عـ ـل ــى الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ق ــاع ــدة
جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة عـ ــري ـ ـضـ ــة ،وه ــل
ن ـس ـت ـط ـيــع ن ـس ـي ــان دوره فــي
" ع ـشــت و ش ـف ــت" أو "ا ل ـكــو يــت
سنة  "2000أو "درب الزلق" أو
" حــرم سعادة الوزير" أو "إلى
أبي وأمي مع التحية" وأعمال
أ خ ـ ـ ـ ـ ــرى كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ال ي ـس ـع ـن ــي
حـصــرهــا ،وال ـعــزاء األك ـيــد في
مـصــابـنــا الـجـلــل بـفـقــدنــا هــذه
ال ـق ـي ـم ــة ال ـف ـن ـي ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة ،أن
مــدر سـتــه فــي االداء التمثيلي
را س ـخ ــة ،و ق ــد ا م ـتــدت لتشمل
كل منطقة الخليج.

مشهد من مسرحية «هذا سيفوه»

مشوار حافل باإلنجازات ألحد مؤسسي فرقة «المسرح العربي»

النفيسي وعلي المفيدي

ارتـ ـب ــط الـ ــراحـ ــل ب ــال ـع ــدي ــد م ــن ال ـص ــداق ــات
الوطيدة والعالقات القوية فكان من المقربين
إليه الفنان فؤاد الشطي الذي قال عنه« :حين
تلقيت وأنــا خــارج البالد النبأ الفاجع بوفاة
األخ والحبيب والصديق األعز الفنان المبدع
خالد النفيسي ،ايقنت حقا أن الفقد ،فقد الذين
ً
نحبهم ،هو االشــد تدميرا على النفس ،وفي
هذه اللحظة من التمزق واأللم اللذين اجتاحا
كياني ،قفزت إلى الذاكرة صورة هذا الصديق
الكبير والحبيب ،لتشدني إلى الماضي سنوات
ترافقنا خاللها في العمل الفني وفي الحياة
عبر فضاءات اجتماعية وإنسانية رحبة ،وها
هو رحيله الدرامي اآلن يقطع هذا الذي كان،
وال راد لحكم الله».
ويستذكر الشطي مشوار النفيسي المرصع
اإلنـجــازات والتميز ،ويقول ضمن هذا الصدد»:
نصف قرن واكثر مضت على هذا الفنان المبدع
ف ــي رح ـ ــاب ال ـم ـس ــرح وال ـت ـل ـف ــزي ــون ،زام ـل ـت ــه في
معظمها ،انقطع خاللها فترة أو فترات قصيرة
ألسباب اعرفها ،كما يعرفها الجميع ،وكــان لي
شــرف عــودتــه إلــى ممارسة فنه ال ــذي يحبه من
خالل أحد األعمال التلفزيونية ،ليبقى سنديانة
عتيقة مــن سـنــديــانــات فــن التمثيل فــي الكويت

وال ــوط ــن ال ـعــربــي وال ي ــزال حـتــى لـحـظــة رحيله
المؤلم».
لم يكن خالد النفيسي أحد المؤسسين لفرقة
المسرح العربي فقط ،بل كــان أحــد المؤسسين
لـ ـح ــرك ــة م ـس ــرح ـي ــة ك ــوي ـت ـي ــة واع ـ ـ ـ ــدة تــرس ـخــت
وانـتـشــرت عـلــى الـمـسـتــوى الخليجي والـعــربــي
والدولي ،أي مصادفة هذه أن يترجل هذا الفارس
الكبير عن جواده في يوم المسرح العالمي ليؤبنه
االخ ــوة االفــاضــل الـقــائـمــون عـلــى دائ ــرة الثقافة
واإلعالم بالشارقة تأبينا رسميا».
كـ ــان خ ــال ــد ال ـن ـف ـي ـســي م ـب ــدع ــا حـقـيـقـيــا بـكــل
المقاييس الفنية في المسرح كما في التلفزيون
واالذاعــة ايضا خبر فن التمثيل واتقن تسخير
مفاتيحه ،فكانت لذلك ادواره الــرائــدة العديدة
الـتــي قــدم مــن خاللها رؤيـتــه الفنية واسـهــم في
تعميق فهمنا للعمل الفني وكان في كل ما ابدعه
اصال اذ جعل منهجه في الوصول كفنان ممثل
إلــى الـقـلــوب والـعـقــول شيئين اسـلــوبــه الساخر
وحـضــوره الطاغي جامعا بين سرعة البديهة
وشفافية العبارة.
ً
إلــى ذل ــك ،يـســرد الفنان علي البريكي جانبا
من ذكرياته مع الراحل « :التقيت خالد النفيسي
عــام  1962حينما اعلنت وزارة ال ـشــؤون انــذاك

نيتها إنشاء مسرح حديث ،وكذلك بعدما كلفت
ال ــوزارة الفنان حمد الرجيب باستدعاء الفنان
زكي طليمات لوضع اللبنات األولى للمسرح على
اسس علمية ،وكــان هناك اختبار قــدرات الفنان
وتقدمت للمشاركة فالتقيت مع بعض االخوان
مثل عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وغانم
الصالح وجعفر المؤمن وآخرين ،وبدأت التمارين
على االلقاء يوميا على يد زكي طليمات ،وخالد
النفيسي كان شعلة من النشاط وكان شقيا جدا
لدرجة أن زكي كان يستلطفه لشقاوته ،إضافة إلى
ذلك كان خالد النفيسي ،وهذه معلومة جديدة،
بطل الكويت لالسكواش عام .1956
النفيسي كان قياديا بارعا وله رأي مستقل،
خــدم المسرح العربي مــن خــال مجلس اإلدارة
الذي كان عضوا فاعال فيه بكل اخالص واتقان،
اش ـتــركــت ف ــي ال ـب ــداي ــات م ـعــه ف ــي الـمـســرحـيــات
التالية« :صقر قريش»« ،ابــو دالمــة» و «الحجاج
ب ــن ي ــوس ــف ال ـث ـق ـف ــي» ،وك ــان ــت م ــن اخـ ـ ــراج زكــي
طليمات وبطولته ،النفيسي من مؤسسي المسرح
العربي عندما انفصل عن وزارة الشؤون وأصبح
فرقة اهلية ذات نفع عام ،وكان عضوا فاعال في
مجلس اإلدارة.

١٨
مؤتمر في نيويورك حول عولمة الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران
ّ
• ثائر متمرد حمل لواء اإلصالح وقاوم {الكذب} السياسي واالجتماعي
توابل ةديرجلا

•
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ثقافات

مسفر الدوسري

{جبران القرن الحادي والعشرين :رسالة لبنان إلى العالم} ،محور المؤتمر
العالمي الذي استضافه {المركز األكاديمي} التابع للجامعة اللبنانية األميركية
في بيروت في مانهاتن  -نيويورك من تنظيم {مركز التراث اللبناني} في الجامعة
اللبنانية األميركية ،بالتعاون مع قنصلية لبنان العامة في نيويورك ،وهو المؤتمر
الدولي الثالث الذي تنظمه الجامعة حول الفيلسوف اللبناني.
بيروت -ةديرجلا

•

كتابات جبران
تتميز بالثورة
على التقاليد من
خالل الدعوة إلى
التحرر من المفاهيم
الخاطئة وبنظرة
فلسفية إلى الحياة

ً
أدار مداخالت المؤتمر الذي انعقد أخيرا
ف ــي ن ـي ــوي ــورك حـ ــول عــول ـمــة جـ ـب َــران خليل
جبران ،مدير دائرة الخريجين واألنشطة في
{المركز األكاديمي} التابع للجامعة اللبنانية
األميركية في بيروت في مانهاتن  -نيويورك
ً
إدوارد شاينر ،مشيرا في كلمته إلى أن جبران
هو خالصة االختالط الفكري بين الثقافتين
العربية واألميركية.
وألقى كلمة {مركز التراث اللبناني} مديره
ً
في بيروت الشاعر هنري زغيب ،مركزا على
رسالة الجامعة بإحياء التراث اللبناني على
ً
أرضه وفي العالم ،واصفا جبران بأنه مفكر
ً
مقاوم وثائر ،ومؤكدا أن {المقاومة الفكرية
أكثر مرونة من المقاومة العسكرية}.
أما خطيب المؤتمر الدكتور فيليب سالم
َّ
فركز في كلمته على العولمة الجبرانية في
مـفــاهـيــم ال ـعــالــم ال ــواح ــد واإلنـ ـس ــان الــواحــد
ً
ان ـط ــاق ــا م ــن م ـب ــادئ ال ـق ـيــم وال ـس ــام وخـتــم
بــال ـقــول{ :ال ـكــراه ـيــة تـجـعـلــك أص ـغــر والـحــب
يجعلك أكبر}.
جبران في جامعة ميريالند
كرسي
مديرة
َ
الشاعرة اللبنانية األميركية مي الريحاني
أل ـقــت كـلـمــة فــي الـمــؤتـمــر تــوقـفــت فـيـهــا عند
الـتــأثـيــرات الرئيسة فــي حـيــاة جـبــران وأدبــه
من عاطفية وسياسية واجتماعية وغيرها...
واختتم الجلسات المستشرق األميركي
ال ـبــروف ـســور رودجـ ــر آل ــن ف ــي مــداخ ـلــة حــول
جبران طليعة رواد القصة القصيرة في األدب
ً
العربي  -مرتا الباني نموذجا.

أديب وفيلسوف كوني
ج ـبــران خليل ج ـبــران ( 6يـنــايــر 10 1883
أبريل  ) 1931أديب ،وناقد ،وفنان ،وفيلسوف،
ومفكر اجتماعي ،ولد في قرية بشمال لبنان

ً
أهال بالعيد!

ً
إدوارد شاينر متحدثا في المؤتمر
تدعى ّ
بشري وهاجر مع عائلته وهو طفل إلى
نيويورك حيث عاش ومات.
تـتـمـيــز ك ـتــابــاتــه بــات ـجــاه ـيــن :ثـ ــورة على
الـتـقــالـيــد ودعـ ــوة إل ــى ال ـت ـحــرر م ــن ال ـع ــادات
والمفاهيم الخاطئة المتوارثة ،ونظرة فلسفية
إلى الحياة والــزواج والعالقات االجتماعية.
وقد خاطب جبران في مجمل أدبه اإلنسانية
والـنـفــس الـبـشــريــة فــي نــزاعــاتـهــا وأهــوائـهــا،
ونادى باإلصالح االجتماعي.
ّ
ت ــوزع ــت مــؤلـفــاتــه بـيــن الـلـغـتـيــن الـعــربـيــة
واإلنـكـلـيــزيــة .مــن مــؤلـفــاتــه باللغة العربية:
{دم ـع ــة واب ـت ـس ــام ــة} :مـجـمــوعــة ت ــأم ــات في
الحياة والــوجــود ونـظــرة فلسفية لما يــدور
في خلجات نفسه.
{العواصف} (رواية) :تتمحورر حول الحياة
والموت والحب ،ويرسم من خاللها صورة
ً
العشرين واصفا إياه
للشرق في أوائل
القرن َ َ َ
ً
بأنه مريض اعتاد َّ
قم وأ ِلف األلم ،وداعيا
الس
إلـ ــى ال ـت ـم ــرد وال ـت ـح ـلــي ب ـ ــروح ال ـ ـفـ ــرادة بــدل
االنسياق وراء التقاليد بشكل أعمى.
{األجنحة المتكسرة} (رواية) :يتأرجح فيها
جبران بين الثنائية الرومانسية المعهودة
(الروح/المادة)ِّ ،
فيقدس الروح ويجعل منها
ً
مخرجا لتجاوز الجسد.
{األرواح الـمـتـمــردة} :مجموعة قصصية

صدرت عام  ،1908تعكس ثورة جبران على
الزواج القهري واالستبداد اإلقطاعي.
{الـ ـب ــدائ ــع والـ ـط ــرائ ــف} ( :)1923م ـقــاالت
وقصائد ورسوم لبعض مفكري العرب ،وضع
ً
ج ـبــران أكـثــرهــا ي ــوم ك ــان طــالـبــا فــي مــدرســة
الحكمة في بيروت ،ندد فيها بالكذب الذي
يحتجب وراءه السياسيون.
{ع ــرائ ــس الـ ـم ــروج} :مـجـمــوعــة أقــاصـيــص
يغلب عليها الطابع القصصي الشعري.
{الموسيقى} :كتيب حــول فن الموسيقى
وأشكاله وأنواعه وآالته.
{ال ـمــواكــب} :قصائد قصيرة اعتمد فيها
ً
ال ـش ـك ــل ال ـك ــاس ـي ـك ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن ق ـص ـيــدة
{المواكب} وهي الوحيدة التي نظمها جبران
على بحور الشعر التقليدية تتألف من 203
أبيات مبنية على نظام المقاطع.

تجارب وتأمالت
تتسم مؤلفات جبران باإلنكليزية بأنها
تـنـحــو بــاتـجــاه الـفـلـسـفــة وال ـمــاورائ ـيــات من
أبرزها:
{المجنون} :أول كتب جبران خليل جبران
ّ
ويضم  35حكاية رمزية وقصيدة
اإلنكليزية
ن ـث ــري ــة ،ت ـت ـم ـحــور حـ ــول م ـش ـك ـلــة ال ـ ـ ــذات فــي

عالقتها بنفسها وباآلخرين ،بالكون وبالله.
«الـ ـنـ ـب ــي» :ي ـت ـض ـمــن  26ق ـص ـيــدة شـعــريــة
وترجم إلــى ما يزيد على  50لغة ،مضمونه
اجتماعي تأملي فلسفي ،يحتوي خالصة
آراء جبران في الحب والزواج واألوالد والعقل
والحرية والقانون والرحمة والعقاب والدين
واألخ ـ ــاق وال ـح ـيــاة وال ـم ــوت وال ـل ــذة واألل ــم
والجمال والكرم والشرائع وغيرها...
ً
«رمــل وزب ــد» :يتضمن أق ــواال حــول وحــدة
الوجود ،والحب ،والمساواة والعدالة ،والخير
والشر ،والعطاء ،واأللم ،والمعرفة ،والجمال،
والفن ،والشعر.
«يـســوع ابــن اإلن ـســان» :ابـتــدع فيه جبران
ً
ً
منهجا جــديــدا فــي تحليل شخصية يسوع
المسيح فأضفى عليها صفة الفرح والمحبة
والقوة والصالبة ،والثورة والتمرد ،والصبر
والعمل.
«ح ــدي ـق ــة ال ـن ـب ــي» :ي ـت ـم ـحــور حـ ــول عــاقــة
اإلنسان بالطبيعة.
«آلهة األرض» :آخر ما كتب جبران وتوفي
قبل صدوره ،والكتاب ينبض بالصراع الذي
تضطرم به النفس اإلنسانية.

أدب الرسائل

جبران خليل جبران

يعتبر كتاب «الشعلة الزرقاء» أحد أبرز أدب الرسائل ،إذ
ّ
يضم  38رسالة من جبران خليل جبران إلى مي زيادة ،تلقي
ً
أضواء جديدة على حياة هذين الكاتبين المبدعين ،وعلى
فكرهما ومؤلفاتهما ،وعلى العالقة العاطفية التي نشأت
بينهما عبر المراسلة في الثلث األول من القرن العشرين.
ّ
يتضمن الكتاب برقية مطبوعة أرسلها جبران
كذلك

من نيويورك إلى مي في القاهرة مطلع عام  1931للتهنئة
ً
بالسنة الجديدة ،معتذرا عن الكتابة إليها {بيد مريضة}.
ً
وكان آخر ما تسلمته منه رسما لكف مفتوحة ،تتقد منها
شعلة زرقاء مرسومة بريشته ،وكتب بخطه إلى جانبها:
{من جبران إلى مــاري} وذلك في  26مارس  ،1931أي قبل
وفاته بأسبوعين.

ً
ً
قدمت أهال أيها العيد ووطئت سهال!
سنة مرت منذ زرتنا آخر ّ
مرة ،وما زال مشهد وداعك
ً
محفورا في الــذاكــرة ،وأنــت خــارج من بوابة ذلــك اليوم
يقف في وداعك قلة قليلة ممن استقبلوك ،بمنظرك ذاك
المبكي والمضحك ،وجهك الملطخ بقطع الشوكوالتة
والقشدة ،ثيابك الممزقة والمليئة ببقع "الفيمتو" وبقية
المشروبات األخرى ،كأنما خرجت للتو من حفلة ّ
عمت
ً
فيها الفوضى ،كان منظرك كله أسى ،ومثيرا للشفقة! بعد
ً
ّ
التفت إلى مودعيك ولوحت لنا بيدك،
أن ابتعدت قليال
قبل أن تركب عربتك المحملة بما تيسر لك جمعه من
صدورنا من هموم بالية وأحزان رثة وصدأ أنين وحطام
أحالم ،مقابل ما أعطيتنا إياه من هداياك ،التي جئتنا
بها على ظهر عربتك هذه ذاتها.
هل تذكر أيها العيد ذلك اليوم؟! يوم كنا في استقبالك
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي؟! م ـفــارقــة مـخــزيــة ومـخـجـلــة بـيــن يــوم
استقبلناك ويوم ودعناك ذلك العام ،كنا على بوابة يوم
ً
ً
استقبالك نقف نساء ورجاال وأطفاال ملهوفين إلطاللتك،
قمنا بكل االستعدادات التي تليق بشوقنا إليك ،كنا في
ً
ً
حاجة ماسة ألن نفرح ،في حاجة ألن نرى حماما قادرا
ً
على أن يهنأ بغفوة على شجرة متى شاء ،كنا جميعا
نحمل رايات ملونة من البشائر ،كنا في حاجة حينها أن
تستعيد ذاكرتنا أناشيد العيد نقية بصوت األطفال ال
تشوبه شائبة من أزيز رصاص وال تخالطه كلمات هاربة
من كتاب مدرسي حولته بقع الدم إلى لوحة سريالية إثر
قصف مدرسة أطفال بصاروخ مفترس ،كنا في حاجة
ذلك العام ألن نختطف بهجة من يد اليأس ،جهزنا ألجلك
المالبس الجديدة ،وأعددنا أطباق الحلوىّ ،
وزينا قوالب
"الكيك" بالشموع ،على أمل أن يصلح قدومك ما أفسده
البشر ،وأرسـلـنــا "الـعـســس" قبل مسافة مــن ذلــك اليوم
لتأتي بخبر وصــولــك ،ومــا إن أنـبــأونــا بـقــدومــك حتى
ً
امتألنا بــالـســرور ،بــل قبل أن ننال مــن فرحك نصيبا،
وظ ـهــرت صـبــاح ذل ــك ال ـيــوم بشكلك الـســاحــر والـبـهــي،
ولباسك المميز ،ثوب ناصع البياض وعباءة منسوجة
مــن قــوس قــزح وعـمــامــة مــن العطر وابـتـســامــة مــن نور
لــم تـفــارق وجـهــك ،وكــان كــل مــن ينتظرك يترقب بلهفة
الحصول على هديته التي تخيلها على مقاس أمنيته:
لقاء غــائــب ،قطعة رضــا ،ورقــة سماح ملفوفة بشريط
حريري ،باقة صلح ،وجبة أمل ،أمان قلب ،بطاقة ضمان
لمستقبل جميل صالحة مدة عام ،كتاب مدرسي لطفل،
خيمة وبـطــانـيــة ودواء لـمـتـشــرد ،وط ــن لــاجــئ ،عقاب
لفاسدين ينهبون أرواحنا ،أما الذين ينهبون أموالنا فقد
ّ
سلمنا بأن الله كفيل بهم ،وانتظرنا دخولك من بوابة
َ
َ
يومنا ذاك ،وحينما دخلت عدونا متلهفين لما في العربة
قبل أن ُيصدم الكثيرون من محتواها  ،إذ لم يجدوا ما
كان يحلمون به ،عوقبت حينها شر عقاب ،تجاهلك خالل
زيارتك الكبار ،وتقاذفك الصغار بقطع من بقايا الطعام
في الشوارع ،تبادل الناس بينهم الملل خالل وجودك
إلى أن رحلت ذلك العام بالصورة آنفة الذكر.
ً
أهال بك أيها العيد وسهال ،لكن فقط أردت أن أسألك:
هل محتوى عربتك هذا العام ،هو ذاته ما كانت تحتويه
العام الماضي؟!

إصدار

ً
قريبا تنهض الجدة

المتحف المصري الكبير ...افتتاحه العام المقبل
وعرض كنوز الفرعون الذهبي ألول مرة
أعلن وزير اآلثار المصري د .خالد العناني إطالق الشعار الرسمي للمتحف
ّ
المصري الكبير ،ويحمل اسم المتحف باللغتين العربية واإلنكليزية ،وأكد
افتتاح المتحف خالل الربع األول من العام المقبل ،وعرض ألول مرة أكثر من
القاهرة -محمد الصادق

شعار المتحف أثار
غضب المثقفين
ورواد مواقع
التواصل في مصر

قـ ــال وزي ـ ــر اآلثـ ـ ــار ال ـم ـص ــري د .خــالــد
ً
العناني في مؤتمر صحافي عقده أخيرا
بمشاركة وزارة االستثمار في مصر ،إن
ً
المتحف ا لـمـصــري الكبير ليس متحفا
لعرض القطع األثرية الخاصة بحضارة
مصر القديمة فحسب ،بل هو صرح ثقافي
ً
ومـجـتـمـعــي ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه ُي ـعــد أكـبــر
متاحف العالم.
وأكــدت وزيــرة االستثمار سحر نصر
وض ـ ـ ــع الـ ـمـ ـتـ ـح ــف عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة م ـصــر
االستثمارية باعتباره أحد المشروعات
ال ـك ـب ــرى ال ـج ــاذب ــة لــاس ـت ـث ـمــار الـمـحـلــي
واألجنبي في المنطقة المحيطة.

شعار
بعد كشف تصميم شعار المتحف ّ
هبت
عاصفة من انتقادات وتعليقات ساخرة
انتشرت في األوســاط الثقافية ،وامتدت
إلى رواد مواقع التواصل االجتماعي ،إذ
استنكر نقيب التشكيليين الدكتور حمدي
أبــو المعاطي ،تصميم الشعار وقــال{ :ال
يليق هذا الشعار بأكبر متحف في العالم،
وتاريخ أرقى وأهم الحضارات الكونية}.
وأضاف{ :أصبح الهواة مسؤولين عن
الصورة البصرية لهوية هذا ّ
البلد .لماذا
ُ
لم تجر مسابقة عالمية لتصميم شعار
محترم يليق بمصر وتاريخها ومتحفها

 5000قطعة أثرية من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون ،في
حين ّ
يتصدر البهو التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني.

األكبر واألعظم في العالم؟ اال تضم مصر
كـلـيــات ف ـنــون ومــؤس ـســات مـهـنـيــة فيها
أس ــات ــذة ومـصـمـمــون اس ـت ـشــاريــون على
كفاءة كبيرة ،نلجأ إليهم عند الضرورة؟}.
وذ كــر الفنان التشكيلي محمد عبلة:
{كان ال بد من اإلعالن عن مسابقة دولية
ً
فــي هــذا الـشــأن} ،معربا عــن استيائه من
ً
تصميم الـشـعــار ،واص ـفــا إي ــاه بــالــرداءة
تحليه بأية جماليات فنية.
وعدم
ّ
كذلك دشــن البعض {هاشتاغ} {لوغو
– الـمـتـحــف -ده -م ــا يـنـفـعــش} ،والــافــت
أن عــاص ـفــة الـتـعـلـيـقــات ال ـغــاض ـبــة على
التصميم انطلقت من الصفحة الرسمية
ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة اآلث ـ ـ ـ ــار عـ ـل ــى م ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي {فيسبوك}.

تمثال رمسيس

توضيح
إزاء االنتقادات الموجهة لشعار المؤتمر ،قال المشرف على
المتحف طارق توفيق إن الشعار يسمح ببدء الحملة الترويجية
ب ـعــامــة م ـم ـيــزة س ـت ـكــون واض ـح ــة لـلـعــالــم ك ـل ــه ،وه ــو مستمد
ومستلهم مــن الشكل الهندسي للمتحف ،والتصميم األفقي
والعمارة من خالل شركة تصميم ألمانية عالمية ،وقد اختارت
لجنة مصرية الشعار من ِّبين اختيارات متعددة}.
وأضاف أن الشعار يمثل التخطيط األفقي للمبنى العالمي

ّ
الــذي تنفرج جوانبه لتفتح وتطل على أهــرامــات الجيزة ،ومن
جهة أخ ــرى فــإن المبنى بــالـلــون البرتقالي ال ــذي يعكس دفء
ً
شمس المغيب ،موضحا أن الكتابة بخطوطها المتميزة العربية
تشير إلى التالل والكثبان الرملية للبيئة المحيطة بالمتحف
المصري ،كذلك تسمح بساطة الشعار باستخدامه بطرائق ال
نهائية لهذا المشروع.

ً
ً
أصدرت دار {العين للنشر} بالقاهرة ديوانا شعريا
ً
ً
جديدا للشاعر السوري ريبر يوسف بعنوان {قريبا
ً
تنهض الـجــدة} .والشاعر المقيم فــي ألمانيا راهنا
يكتب القصيدة النثرية باللغتين العربية والكردية،
ً
وصدرت له سابقا إصدارات شعرية عدة كان آخرها
ديوان {قصائد بحجم ابتساماتنا} باللغة العربية،
وه ــو مـجـمــوعــة شـعــريــة مـشـتــركــة مــع أوم ـيــد عـبــدو،
وأمير الحسين.
ومن أجواء الديوان نقرأ:
ً
ساعيا تحت سماء ماطرة ،الطائر الداكن يجوب،
حلقات اعتباطية تخلق في تمام النقطة حيث أرى
فيها .في البئر ،الجدة ترمي الدلو ،تتمزق قماشة ال
مرئية خلل مائها ،حشرجاتي القاتمة تنفض أليفا
عن حقل العدس جوارنا...
على طرف الطريق الترابية أحشو عيني القاصرتين
ب ـس ــؤال ال ـج ــدة ع ــن س ـي ــارة تـغـمــق الـشـمــس ظاللهم
البعيدة ،على جلد يدها المتين أمــرر يدي وأتحين
الرأفة ،التوجس يسعر زفراتي المطمئنة أسفل طرف
خـفـتــانـهــا ،يــامــس صــوتــي ف ــروة مـجـهــولــة أرجـئـهــا
للزمن....
حـ ــول ال ــداب ــة ت ـشــاغــب ال ـق ـط ــط ،خ ـلــل ال ـ ــدم ال ـقــاتــم
المنبسط على التراب بجانب داليتنا المتقدمة في
السن ،تظاهر خياالتها رمادية .تسن الجدة سكينها
بعناية ،ينقسم ضوء الشمس على أحشاء الذبيحة،
أطلق أنفاسي في سبيل الريبة ،عيناي تتدحرجان
صوب الركن الممسوس.

توابل ةديرجلا

•
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ألف ليلة وليلة

المغربي وفرخ الرخ
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ما زالت شهرزاد تحكي لشهريار الحكايات التي تأخذ باأللباب ،وتطوف بها الوديان والجبال والقرى والبلدان،
يروي العجائب عما
ومناحي شتى .تواصل في هذه الحلقة حكايات الليالي ،لنتعرف إلى قصة المغربي الذي كان ً
شاهده خالل أسفاره ورحالته .ومن المغربي إلى قصة الموصلي والغالم ًأسود الذي يقود حمارا أبيض ،قد
ركبت فوقه جارية ترتدي مالبس فاخرة وقع في غرامها وأنشد فيها شعرا.
القاهرة  -ةديرجلا

•

طائر الرخ يطارد
السفينة حتى
الغرق والمغربي
ينجو بأعجوبة

لما كانت الليلة السابعة والتسعون
بـعــد األرب ـع ـم ـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد للملك
شهريار :هــل سمعت بحكاية المغربي
وف ـ ــرخ ال ـ ـ ــرخ؟ أج ــابـ ـه ــا :ل ــم أس ـم ــع ب ـهــا،
فـكـيــف ك ــان ذلـ ــك؟ ف ـقــالــت :بـلـغـنــي أيـهــا
ً
الملك السعيد ،أن رجال من أهل المغرب
اسـمــه عبد الــرحـمــن ،اشتهر بالسياحة
في مختلف البلدان .وكان يروي عجائب
الـحـكــايــات ،عما شــاهــده خــال األسـفــار
والرحالت ،ومن ذلك أنه قال :خرجت مرة
في بعض األسفار ،ولم أزل أقطع الوهاد
وال ـق ـفــار ،وأن ـت ـقــل مــن ب ـحــار إل ــى بـحــار،
وأتـخـلــص مــن أخ ـطــار ألق ــع فــي أخـطــار،
إلى أن ألقتني األقــدار ،في جزيرة نائية
عن العمار ،ليس فيها آثار لديار وال نافخ
نار .ولكنها كانت حافلة باألشجار ذات
الثمار ،وبها أجناس كثيرة من األطيار.
فأقمت بها وحدي عدة أشهر ،وأنا أقتات
بالثمار ولحم الطيور .وفيما أنا جالس
على شاطئ البحر هناك ،أفكر في صيد
بعض األسماك ،لمحت سفينة عابرة من
بعيد ،فتملكني فرح ما عليه من مزيد.
وخلعت ثوبي وأخذت ألوح به في الهواء،
واتضرع إلى الله بالدعاء ،إلى أن لمحني
بعض من في السفينة ،فأقبلوا نحوي
وهم في دهشة عظيمة .ولما وصلوا إلى
مكاني ،وجدت فيهم من يعرف لساني،
فشرحت له حالي وشأني .فأخبروا به
بقية الركاب ،فأخذوني معهم مظهرين
البشر والترحاب ،وصرت لهم من جملة
األصحاب.
تابع عبد الرحمن المغربي :ثم سارت
السفينة بنا مــدة مــن الــزمــان ،وحسبت
أنــي صــرت فــي أم ــان ،وعما قريب أرجــع
إلى األوطان ،وأنعم بقرب األهل والخالن،
ولكن البحر مــا لبث أن هــاج ،وارتفعت
األم ـ ــواج ،واس ـت ـمــرت ال ـعــواصــف تلعب
بالسفينة المسكينة ،ونحن ندعو الله
بقلوب حزينة ،إلــى أن قذفتها األمــواج
إلى جزيرة كبيرة ،فصعدنا إليها ،بعدما
ربطنا السفينة إ لــى الشاطئ ،وحمدنا
الله على سالمتنا.
وكان صعودنا إلى تلك الجزيرة عند
الفجر ،فلما طلعت الشمس أخذنا بعض
الفؤوس والحبال ،لنقطع بعض غصون
األشـجــار ونجمعها كي نشعلها لطهو
ما تيسر من الطعام ،ولنتدفأ عليها من
البرد الشديد الذي ينخر في العظام .ولم
نزل نتحول في أنحاء الجزيرة ،ونتفرج
على ما فيها من عجائب كثيرة ،إلى أن
وصلنا إلى قبة عظيمة بيضاء ،فأخذنا
ندور حولها ،باحثين عن بابها ،ولكننا
ً
لم نجد لها أي باب! ثم أدركنا أخيرا أنها

بيضة من بيض طائر الرخ العظيم الذي
يحمل في مخالبه فيلين عظيمين .وهذا
الطائر تضع أنثاه بيضة واحدة كل سنة،
وال تعود إليها إال حينما تفقس لتربي
الطيران،
فرخها وتتعهده إلى أن يتعلم
ِ
ً
ويـصـبــح ق ـ ــادرا عـلــى اص ـط ـيــاد األف ـيــال
واألسود وغيرها...
ولما كنا نعرف أن لحمه وريشه فيه
مـنــافــع عـظـيـمــة ،أخــذنــا فــي كـســر قشرة
البيضة بالفؤوس التي معنا ،واستطعنا
كسرها بعد تعب شديد لمدة ساعات.
ولـ ــم ي ـكــن الـ ـف ــرخ ال ـ ــذي ف ــي داخ ـل ـه ــا قد
تـمــت خـلـقـتــه ،فاستطعنا أن نقطع من
لحمه قدر قنطارين أو ثالثة قناطر ،كما
قطعنا بعض الريش الصغير الذي بدأ
ينبت فــي جـنــاحــه ،لنعمل مــن قصباته
ساريات للسفن ،ومن زغبه وسائد للنوم
والجلوس عليها .وحملنا ذلك كله إلى
السفينة ،ووضعناه فيها .ولما أردنا رفع
مراسيها وفك حبالها المربوطة بجذع
الشجرة الملقى على الشاطئ ،إذ بهذا
الجذع قطعة من قصبة كانت في جناح
لطائر من طيور الرخ ،فتعجبنا من ذلك
ً
غاية العجب .ونقلنا هذه القطعة أيضا
إلى السفينة ،فجرت بنا في ريح طيبة
بقية النهار وطول الليل.
وم ــا ك ــادت تطلع الـشـمــس فــي الـيــوم
التالي ،حتى أظلم الجو فجأة ،ثم لمحنا
سحابة عظيمة ،وكلما اقتربت منا اشتد
الهواء ولعب باألمواج فلعبت بسفينتنا،
إلى أن تكشفت لنا تلك السحابة عن طائر
الرخ العظيم ،وقد حلق فوقنا بجناحيه
العظيمين ،وفي مخالبه صخرة عظيمة
قدر الفيل يريد أن يلقيها على سفينتنا،
ً
انتقاما منا لكسر بيضته وتقطيع فرخه.
سلمنا أمرنا لله صاحب األمــر ،إذ أيقن
كــل منا بــالـهــاك ،ولــم يمض وقــت قليل
ح ـتــى أل ـق ــى ط ــائ ــر ال ـ ــرخ ت ـلــك ال ـص ـخــرة
العظيمة وهــو يـصــرخ بـصــوت كالرعد
القاصف .وكان من فضل الله علينا ،أنها
وقعت في البحر بالقرب منا ،فارتفعت
األمـ ـ ــواج ح ـتــى غ ـطــت سـفـيـنـتـنــا ونـحــن
فيها ،ولكنها ع ــادت فانحسرت عنها،
بعدما غــرق بعضنا .ونظرنا في الجو
ً
فإذا بطائر الرخ ابتعد راجعا من حيث
جــاء ،فتنفسنا الـصـعــداء ،وحمدنا الله
على نجاتنا من ذلك الخطر الشديد...
ولــم نــزل بعد ذلــك نواصل السير في
عــرض البحر ،وقلوبنا ترتعد من شدة
الـخــوف ،إلــى أن كتب الله لنا السالمة،
فوصلنا إلــى البر سالمين ،ثم افترقنا
بعدما اقتسمنا ما جئنا به من جزيرة
الرخ ،فكانت من نصيبي تلك القطعة من

جناح الرخ ،كذلك بعض اللحم الباقي من
فرخه ،رجعت بهما إلى بلدي حيث تفرج
أهلها على تلك القصبة .وأكلوا معي من
ذلك اللحم ،فأكسبهم الصحة والشباب.

رجل صالح
لما كانت الليلة الثامنة والتسعون
بـعــد األرب ـع ـم ـئــة ،قــالــت ش ـه ــرزاد للملك
شهريار :يحكى أيها الملك السعيد ،أنه
كان في قديم الزمان ،ملك عظيم الشأن،
ً
واس ــع ال ـس ـل ـطــان ،خ ــرج ي ــوم ــا لـلـطــواف
بالمدينة فــي موكب كبير ،ليس لــه في
أبـهـتــه نـظـيــر .وق ــد ارتـ ــدى هــو وأعــوانــه
أفخم الثياب ،وتزينوا بأغلى الجواهر،
وركبوا أحسن الجياد ،وتقلدوا أمضى
األسـلـحــة ،ومــن خلفهم عــدد ال يحصى
من المماليك والجنود .وقد ازدحم الناس
فــي الـطــرقــات ،يتفرجون على الزينات،
ويقدمون للملك أزكى التحيات ،فلما رأى
الملك ذلك كله ،تملك الغرور والجبروت
ق ـل ـبــه وع ـق ـل ــه ،وف ـي ـم ــا ه ــو ك ــذل ــك وق ــف

الموصلي يهرب
مع جاريته
والخليفة يكافئه
بألف دينار

فــي طــريـقــه رج ــل مسكين ،وقـبــض على
ً
عنان فرسه ملتمسا االستماع لشكواه.
فأمر الملك بالقبض عليه ،وقطع يديه
ورج ـل ـيــه ،ألن ــه ت ـجــرأ عـلــى ال ــوق ــوف في
طريق موكبه ،وهذا من أكبر الكبائر في
شرعه ومذهبه.
لما سمع الرجل المسكين ذلك الحكم
الجائر ،قال للملك :أمهلني لحظة حتى
أفضي إليك بسر خطير .فقال له الملك:
ما هذا السر؟ فأدنى الرجل فمه من أذنيه،
وهمس بكلمة إ لـيــه .لما سمعها الملك
رمى بنفسه من فوق جواده عليه ،وأخذ
يقبل يديه ورجليه ،ويقول لــه :أمهلني
حتى أرجــع إلــى قـصــري .فهمس الرجل
ً
إل ـيــه م ــرة أخ ــرى ق ــائ ــا :كــا أي ـهــا الملك
الـجـبــار ،وال فــائــدة قــط من
مـ ـح ــاولـ ـت ــك ال ـ ـ ـفـ ـ ــرار .وق ــد
صرحت لك بأني عزرائيل،
وقــد جئت لقبض روحك
ً
فـ ـ ـ ـ ــورا ب ـغ ـيــر
تــأجـيــل .ومــا
أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

كالمه حتى اختفى عــن العيون ،بينما
ً
وقـ ــع ال ـم ـل ــك م ـي ـت ــا وال ـ ـنـ ــاس م ــن حــولــه
يتعجبون .ويـقــولــون :إنــا لله وإنــا إليه
راجعون!
أما ملك الموت ،فإنه ذهب بعد ذلك إلى
رجــل من عباد الله الصالحين ،فوجده
ً
قائما يصلي لله رب العالمين ،فوقف
ينتظره إلى أن فرغ من الصالة .ثم قال
له :إني ملك الموت وقد جئت آلخذ روحك
إلى الله ،فقال له الرجل الصالح :بشرك
الله بالخير كما بشرتني بلقاء موالي.
وطلب إليه أن يعجل بأخذ روحه ،فقال
له ملك الموت :إن الله أمرني أن أقبض
روحك في اللحظة التي تختارها .فقال له
الرجل الصالح :ما دام األمر كذلك فأقبض
روحي وأنا ساجد بين يدي الله .ثم
عــاد إلــى صالته ،وقبض ملك
الـ ـم ــوت روح ـ ــه وهـ ــو ســاجــد،
فـ ـصـ ـع ــدت إل ـ ـ ــى ب ــارئـ ـه ــا
راض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مرضية.

الموصلي والجارية المغنية
لما كانت الليلة التاسعة والتسعون بعد األربعمئة
قالت شهرزاد للملك شهريار :مما يحكى أيها الملك
السعيد أن إسحق الموصلي مغني الخليفة الرشيد
قال :ضجرت من مالزمة قصر الخليفة كل يوم ،فخرجت
إلى المدينة ألفرج عن نفسي وقلت لغلماني :إذا طلبني
الخليفة فأبلغوه أنني خرجت إلنجاز بعض المهام
الخاصة بــي ،ولــن أرج ــع إال آخــر الـنـهــار .ثــم أمضيت
ساعة وأنــا أطــوف بشوارع المدينة وأزقتها ،وكانت
الشمس قد ارتفعت ،واشتدت حرارتها ،فملت إلى دار
وجدتها بالقرب مني ،ووقفت تحت ظل أمامها ريثما
استريح من عناء المشي.
ً
فيما أنا كذلك ،أقبل غالم أسود يقود حمارا أبيض،
ركبت فوقه جــاريــة تــرتــدي مالبس فــاخــرة ،وتتحلى
ب ـجــواهــر كـثـيــرة ن ـ ــادرة .ث ــم تــرجـلــت عـنــد ب ــاب ال ــدار،
فإذا هي معتدلة القوام ،ساحرة االبتسام ،لها عينان
كحيلتان ،وحاجبان مزججان ،ووجه مشرق فتان ،وفي
صدرها رمانتان كبيرتان .ثم دخلت تلك الــدار وهي
تتمايل كغصن البان ،فوقفت في مكاني حيران ولهان،
وقــد اشتعلت في قلبي النيران .ثم سألت عنها ذلك
الغالم ،فقال لي :إنها جارية مغنية ،وقد دعاها صاحب
هــذه الــدار إلــى حفلة أقامها لبعض إخوانه وخالنه.
ً
فزادني هذا شوقا إلى لقائها ،لسماع عزفها وغنائها.
قال إسحق الموصلي :وبينما أنا أفكر في حيلة
أدخل بها تلك الدار ،وقد أعياني التفكير واالنتظار،
إذ أقبل بعض المدعوين ،وس ــارع غلمان ال ــدار إلى
ً
استقبالهم مرحبين ،فدخلت معهم ،متظاهرا بأنني
منهم .وظنوا هم أنني صديق لصاحب الدار مثلهم،
فلم يدهشوا لــوجــودي بينهم ،وقــادنــا الغلمان إلى
ً
مجلس لطيف ،مدت فيه مائدة عظيمة ،حوت شيئا
ً
كـثـيــرا مــن أل ــوان الـطـعــام وأنـ ــواع ال ـش ــراب ،فجلسنا
م ـع ــززي ــن م ـكــرم ـيــن ،وب ـع ــدم ــا أكـلـنــا
وش ــرب ـن ــا ح ـت ــى اك ـت ـف ـي ـنــا ،دع ــا
ص ــاح ــب ال ـ ـ ـ ــدار تـ ـل ــك الـ ـج ــاري ــة
المغنية فجاء ت إلينا ،وسلمت
عـلـيـنــا ،فـ ــإذا ه ــي ذات لـســان
فـصـيــح .كـمــا أن ـهــا ذات وجــه
مليح.
ً
ش ــرب ــت مـعـنــا أق ــداح ــا ع ــدة،
وهي تطرفنا بألطف المفاكهة
وال ـ ـمـ ــزاح ،وب ـع ــد ذل ــك أمـسـكــت
عودها ،فأصلحت أوتاره ببراعة
وإت ـ ـقـ ــان ،وع ــزف ــت ع ـل ـيــه أب ــدع
األلحان ،ثم غنت بصوت حنون،
وأداء من أروع ما يكون:
قل للغزالة ،وهي غير غزالة
والـ ـ ـج ـ ــؤذر الـ ـمـ ـكـ ـح ــول غـيــر
الجؤذر

إن كـ ـ ـن ـ ــت تـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــن ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــال ف ـع ـج ـل ــي
أو كـ ـ ـن ـ ــت ال تـ ـ ـن ـ ــو ي ـ ــن و صـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــا عـ ـ ــذري
ً
قال إسحق :فطربنا جميعا لغنائها ،وحسن صوتها
ً
ً
وأدائ ـهــا .ثــم شربت معنا أقــداحــا أخ ــرى ،وتمايلت دالال
ً
وسكرا ،وغنت هذين البيتين:
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول  -ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوارس
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء دامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
ً
ً
فأبدعت وأطربت ،ثم غنت لحنا قديما لي كنت صنعته
لهذين البيتين:
ً
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت
ً
و إ ن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
ً
فتمايل القوم طربا ،واهتزوا عجبا .وكنت لحظت في
أدائها ذلك اللحن بعض النقص ،فطلبت إليها أن تعيده
ألصلحه لها .فأغضبها مني هذا الطلب ،وغضبوا علي
لغضبها كــل الغضب ،ثــم أخ ــذوا يتساء لون عمن أكــون،
ومضت مدة وهم يتهامسون ويتغامزون .وما إن عرفوا
أن ـنــي لـســت مــن ال ـمــدعــويــن ،حـتــى ان ـهــالــوا عـلــي بــالـلــوم
المهين .ولــم يكتف أحــدهــم بــأن يؤنبنيّ ،
فهم
بأن يضربني ،ولكن صاحب الدار منعه وقال
لي :ال بأس بأن تبقى في مجلسنا بشرط أال
ً
تتكلم .فقبلت شرطه شاكرا .وكانت الجارية
تركت عــودهــا وغ ــادرت المجلس ،فقاموا
ً
جميعا لترضيتها وإرجاعها.
ً
انتهزت أ نــا فرصة خروجهم جميعا،
وبـقــائــي فــي المجلس وح ــدي ،وأمسكت
العود فأصلحت أوتاره على طريقتي ،ثم
وضعته فــي مكانه ورجـعــت إلــى مكاني.
دون أن يـشـعــر ب ــي أح ــد أو ي ــران ــي .فلما
رجـعــت الـجــاريــة معهم ،وأمـسـكــت العود
مستأنفة عزفها عليه ،فطنت إلى ما جد
على أوتاره من إصالح ،وصاحت متسائلة
في دهشة :من الذي أصلح العود؟ فأجابوا
ً
جميعا بأنهم لم يمسوه ،ولكنها قالت :بل
أصلحه واحد منكم ،وال شك في أنه عازف
ً
بارع جدا .والله ال أعزف وال أغني إال إذا
عرفته وسمعت عزفه.
ل ـم ــا س ـم ــع الـ ـق ــوم ك ــام ـه ــا ،أخــذت ـهــم
ال ـ ـح ـ ـيـ ــرة ،وجـ ـع ــل ب ـع ـض ـه ــم ي ـن ـظ ــر إل ــى
بـعــض ،إلــى أن قـلــت لـصــاحــب ال ــدار:
هل يعفيني سيدي من شرطه ألقول
كلمة؟
ف ـقــال ل ــي :قــل وأوج ـ ــز ،واحـ ــذر أن
تغضب مغنيتنا مرة أخرى .فوقفت
وقلت :إنني أنا الذي أصلحت العود.

وســأعــزف عليه بـقــدر مــا أستطيع ،ألجــل القسم فقط ثم
أمسكت العود ،وعزفت عليه بطريقة ال يعرفها غيري ،فإذا
بالجارية تبكي ،وإذا بالقوم قد انعقدت ألسنتهم لشدة
ذهولهم .وطلبت الجارية ّ
إلي أن أغني لحنا بهذه الطريقة،
فغنيت هذه األبيات:
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ب ـ ـ ــه
فـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــار واح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــا
أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أ ر ز ق م ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رزق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت طـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ــوى
ذاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـش ـ ـ ـقـ ـ ــا
قال إسحق الموصلي :ثم تركت العود بين يدي الجارية
الـمـغـنـيــة ،وهـمـمــت بــالــرجــوع إل ــى مـكــانــي فــي المجلس،
ولكنها وكل الحاضرين ،تعلقوا بي ،وأخذوا يقبلون يدي
ً
وأطــراف ثوبي ،ملتمسين أن أغني لحنا آخر ،فأصلحت
العود بطريقة جديدة فريدة ،ثم عزفت عليه ما جعلهم
كلهم يرقصون ،وغنيت هذه األبيات:
أال م ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب ذا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ــوا ئ ـ ـ ــب
أح ـ ـ ــاط ـ ـ ــت ب ـ ـ ــه األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل ج ــان ــب
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ع ـ ـل ـ ــى رامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي ب ـس ـه ـم ــه
دم ص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــه ا ل ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــا وا لـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرا ئ ـ ـ ـ ـ ــب
تـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ا لـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن أن ت ـ ـص ـ ـبـ ــري
ع ـلــى ال ـب ـعــد أض ـح ــى كــال ـظ ـنــون الـ ـك ــواذب
أراق د مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـ ـ ـ ــوال ا ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوى مـ ـ ـ ــا أرا ق ـ ـ ـ ـ ــه
ف ـ ـه ـ ــل ل ـ ــدم ـ ــي مـ ـ ـ ــن ث ـ ــائ ـ ــر أو م ـ ـطـ ــالـ ــب؟
ً
ً
لــم يبق أحــد مــن الحاضرين إال قــام صائحا مــأخــوذا
بالطرب ،ثم أقبل علي صاحب الــدار فقبل يدي وقال لي:
جعلت فداك ،إنك والله إلسحق الموصلي مغني الخليفة
ونديمه ...فال تؤاخذنا بما فرطنا في حقك ،وال تحرمنا
م ــن االس ـت ـم ـتــاع بـفـنــك بـقـيــة لـيـلـتـنــا .ث ــم أقـبـلــت الـجــاريــة
ً
والحاضرون جميعا ،وقالوا مثلما قال صاحب الدار ،فقلت
ً
لهم :حبا وكرامة .وغنيت األلحان التي غنتها الجارية من
ً
ً
صنعتي ،فكانت أشد الحاضرين طربا وإعجابا ،ولم تكف
عن مغازلتي بنظراتها طوال الوقت...
ول ــم ن ــزل ك ــذل ــك ح ـتــى ط ـلــع ال ـن ـهــار وانـ ـص ــرف جميع
المدعوين .فقال لي صاحب الدار :هذه الجارية المغنية قد
اشتريتها أمس بعشرة آالف دينار ،وهي هدية مني إليك،
ً
ً
بشرط أن تمكث أنت وهي عندي شهرا كامال .فقبلت شرطه
لشدة تعلقي بالجارية .وظــل الخليفة طــوال هــذا الشهر
ببحث عني في كل مكان فال يعثر لي على أثر .فلما انقضى
الشهر ورجعت إلى داري ومعي الجارية .علمت من غلماني
ً
بقلق الخليفة لغيابي .فتوجهت إليه فورا ،وقصصت عليه
قصتي من أولها إلى آخرها .فتعجب غاية العجب .ورغب
في رؤيــة الجارية وسماع غنائها ،ولما رآهــا وسمعها،
أبــدى إعجابه بجمالها وأدبها وعذوبة صوتها وحسن
أدائها .وأمــر لي ولها بمئة ألف دينار .كما أمر بمكافأة
ً
سخية لصاحبها الذي أهداها إلي ،تقديرا لكرمه وأريحته!
وأدركت شهرزاد الصباح ،فسكتت عن الكالم المباح.

والى اللقاء في الحلقة األخيرة
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ُ
نهاية عريس «لقطة»!

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

الفالحة الصغيرة
فضلت النجار
الثري على
حبيبها العاطل
عن العمل

تـحــت ظــل شـجــرة وارفـ ــة فــي أحــد
الحقول القريبة من مدينة المنصورة
الـتــابـعــة لـمـحــافـظــة الــدقـهـلـيــة (125
ً
كيلومترا شـمــال ال ـقــاهــرة) ،جلست
الـ ـفـ ـت ــاة الـ ـش ــاب ــة سـ ـم ــاح إل ـ ــى جـ ــوار
حبيبها عماد تستمع في نشوة إلى
كلماته المعسولة التي راح يرددها
وكانها أسطوانة تدور وال تتوقف!
أغ ـم ـضــت ال ـف ـت ــاة ال ـت ــي ل ــم تكمل
ع ــام ـه ــا ال ـث ــام ــن ع ـش ــر ع ـي ـن ـي ـهــا فــي
س ـع ــادة بــال ـغــة بـيـنـمــا أش ـعــل عـمــاد
سـيـجــارة محشوة بمخدر البانغو
وراح ي ـن ـف ــث دخـ ــان ـ ـهـ ــا ف ـ ــي تـ ـل ــذذ،
ويواصل حديثه العذب الذي دغدغ
مشاعر سماح بعنف .لحظات ودار
رأس الفتاة العاشقة وانتهز عماد
الفرصة واقترب من محبوبته أكثر
ً
مـ ـح ــاوال ط ـبــع ق ـبــاتــه الـ ـح ــارة على
خــدهــا ،ول ـكــن س ـمــاح تنبهت فجأة
ً
لخطورة ما قد يحدث فابتعدت قليال
عن محبوبها ،وقالت في خجل:
 عماد ...وأخرة حبنا ده إيه؟ً
ورد الشاب عماد في ضيق قائال:
ً
• الـجــواز طبعا يــا حبيبتي بس
انت عارفة ظروفي ملخبطة اليومين
ِ
دول إزاي .أنا بقالي كتير بدور على
شغل ومافيش فايدة!
وقاطعته سماح قائلة:
 والحل يا عماد؟ انت الزم تيجيتقابل أبويا .على األقل تقرأ الفاتحة
م ـعــاه .وب ـعــديــن رب ـنــا يـبـقــى يحلها
من عنده.
وربــت عماد على كتف محبوبته
في حنان وقال:
ً
ً
• إن شــاء الـلــه قــريـبــا ج ــدا .ادعــي
انت بس ربنا يسهلها ويفرجها.
ِ

عريس
بـعــد ســاعــة ،ع ــادت الـفـتــاة سماح
إلى منزلها في أحد األحياء الشعبية
ب ـمــدي ـنــة الـ ـمـ ـنـ ـص ــورة .اسـتـقـبـلـتـهــا
وال ــدتـ ـه ــا ب ـف ــرح ــة غ ــام ــرة ت ـط ــل مــن
عينيها .وانــدهـشــت الـفـتــاة مــن هذا
االستقبال الحافل إذ كانت تتوقع أن
تمطرها والدتها كالمعتاد بوابل من
السباب لتأخرها عن المنزل .ولكن
زال ــت دهـشــة الـفـتــاة عـنــدمــا سمعت
والدتها تقول لها في سعادة:
** أل ـ ـ ــف مـ ـ ـب ـ ــروك ي ـ ــا س ـ ـمـ ــاح يــا
حبيبتي .جالك عريس!

اتفق مع صديقيه
على اغتيال
العريس وحرق
جثته

وأسقط في يد الصغيرة سماح.
لــم تنطق بكلمة .هــرولــت إلــى غرفة
نــومـهــا وم ــن ورائ ـه ــا والــدت ـهــا التي
راحت تعدد مزايا العريس الذي تقدم
لطلبها للزواج .قالت األم:
ً
** عــريــس إيــه إنـمــا فـعــا عريس
ُ
لـقـطــة .صــاحــب ورش ــة ن ـجــارة .غني
أوي .وحيد على  3بنات وعايش مع
أمه وأبوه في عمارة حلوة أوي هنا
في المنصورة.
وقاطعتها سماح في غضب عارم
قائلة:
 كفاية يا ماما .مش عاوزة أسمعحاجة تاني .أنا مش موافقة!
صدمة شديدة تلقتها األم .تهالكت
إلــى طــرف السرير والــذهــول يرتسم
على قسمات وجهها وسألت ابنتها
في استغراب:
ـت أكـيــد
ـت بـتـقــولــي إيـ ــه؟ انـ ـ ِ
** إنـ ـ ِ
اتجننتي!
وردت االبنة الصغيرة بعصبية:
 -أيـ ـ ـ ــوا اتـ ـجـ ـنـ ـن ــت وب ـ ــرض ـ ــه مــش

هتجوز النجار ده مهما حصل!

محاولة إقناع
لم تنم سماح في تلك الليلة.
ظلت ساهرة تستمع إلى نصائح
والدتها بضرورة قبول هذا العريس
ال ـل ـق ـطــة ق ـب ــل أن ي ـط ـيــر مـ ــن يــدي ـهــا
إل ــى ع ــروس أخ ــرى وبـعــدهــا تعض
سـمــاح أصــابــع ال ـنــدم .وان ـضــم األب
إل ــى زوج ـتــه فــي مهمة «تليين مــخ»
ابنتهما و مـحــاو لــة إقناعها بقبول
الـ ـع ــري ــس ال ـ ـ ــذي ال ي ـم ـك ــن ل ـف ـت ـيــات
كثيرات أن يرفضن الزواج منه .قال
األب:
*يــا بنتي ،العريس ده غني أوي
يعني مشاكلنا كلها هتتحل على
إي ـ ــده .ب ـصــي ألخ ــوات ــك ولـ ــي وألم ــك
ـت نفسك .هتعيشي
ولمستقبلك ا ن ـ ِ
مرتاحة وسعيدة طــول عمرك .مش
ً
هتحتاجي لحد أبدا .هتعيشي ملكة.
والتقطت األم طرف الخيط وقالت:
** يا سماح يا حبيبتي .السعادة
ك ـل ـه ــا فـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــارك يـ ــا ب ـن ـت ــي مــع
العريس ده .هتعيشي أحلى عيشة.
ه ـت ـل ـب ـســي أجـ ـم ــل ل ـب ــس وه ـتــاك ـلــي
أح ـل ــى أكـ ــل وه ـي ـب ـقــى ع ـن ــدك عــربـيــة
ومجوهرات .وحاجات حلوة كتير...
وقـطـعــت س ـمــاح حــديــث والــديـهــا
بكلمة واحدة وحاسمة:
 -برضه مش موافقة!

على جثتي
ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،وت ـح ــت نفس
الـ ـ ـشـ ـ ـج ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـهـ ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات
ال ـع ــاش ـق ـي ــن سـ ـم ــاح وع ـ ـمـ ــاد جـلــس
العاشقان ودار بينهما هذا الحوار.
قالت سماح والــدمــوع تنساب فوق
وجنتيها:
ً
 الزم ت ـشــوف ح ــا ي ــا ع ـمــاد فيالمصيبة دي .أبــويــا وأم ــي نازلين
زن على ودانــي وأنا مش عارفة أرد
أقول إيه؟
ً
ً
ورد عماد مطمئنا محبوبته قائال:
• ي ــا حـبـيـبـتــي ع ـلــى ج ـث ـتــي حد
ياخدك مني! الزم تبقي واثقة مني.
مافيش حد هيتجوزك غيري!
وعادت سماح تقول:
 طيب الزم تيجي تخطبني منبابا.
ورد الـ ـش ــاب ال ـع ــاط ــل ع ــن الـعـمــل
عماد بسرعة:
ً
ً
طبعا طـبـعــا  ...هيحصل إن شاء
الله.
وتنفست سماح الصعداء وراحت
تبكي بحرقة بعد سماعها كلماته
الـحــاسـمــة ،بينما أمـســك عـمــاد بيد
محبوبته بقوة وهو يعدها بأنه
سوف يتقدم بشكل رسمي
ل ـط ـل ــب ي ــده ــا مــن
أه ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا

الـ ــدن ـ ـيـ ــا .ب ــالـ ـم ــال سـ ـت ــأك ــل وت ـل ـبــس
وسترى الدنيا!

بمجرد أن تتحسن أحواله المادية،
إذ ال يستطيع أن يتخيل حياته من
دون وجودها ،ولكنها الظروف التي
ً
جعلت منه عــاطــا بــا عمل ،مــن ثم
ً
لن يرضى به والدها خصوصا هذه
األيام بعد أن تقدم لمحبوبته شاب
ثري «لقطة» ،ال يمكن رفضه!
وراح الشاب العاطل عماد يناور
الـفـتــاة الـصـغـيــرة سـمــاح بالكلمات
ً
ال ـعــذبــة الــرق ـي ـقــة ،م ـح ــاوال إقـنــاعـهــا
بضرورة الصمود في وجه العاصفة
ال ـع ــات ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ـت ــاح ح ـيــاتـهـمــا
والمتمثلة فــي ال ـشــاب ال ـثــري الــذي
يسعى كل من والدها ووالدتها إلى
ً
إقناعها بقبوله عريسا لها.

عماد ميزته الوحيدة أنه يحبها،
ً
ولـكــن مــن ي ــدري إن كــان صــادقــا في
مـ ـش ــاع ــره ت ـج ــاه ـه ــا .ح ـت ــى ل ــو ك ــان
ً
صادقا في حبه لها ،ماذا سيفعل لها
الحب إزاء الفقر وحياة البؤس التي
تنتظرها معه؟
ص ـح ـيــح أن ـه ــا ال ت ـحــب ال ـعــريــس
«اللقطة» ،ولكنها ال تعرفه بعد .لم
تـتـكـلــم مـعــه ح ـتــى .فـمــا الـ ــذي يمنع
ً
أن يكون إنسانا يجيد فن الكلمات
العذبة وفن الحب أكثر من حبيبها.
ث ــم إن الـكـلـمــات ال ـح ـلــوة ال تـهــم في
الحياة مثلما تهم األموال.

مفاجأة
عـنــدمــا ع ــادت ال ـف ـتــاة س ـمــاح إلــى
ب ـي ـت ـه ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،فــوج ـئــت
بـعــريـسـهــا يـجـلــس م ــع وال ــده ــا في
انتظارها .رمقته بنظرة متفحصة
وانطلقت إلى غرفة نومها .وكالعادة
أسرعت والدتها إليها لتتعرف منها
إلى رأيها في العريس.
مفاجأة مذهلة كانت في انتظار
األم عندما استمعت من ابنتها إلى
نبرة مغايرة حول رأيها في العريس.
قالت سماح في خجل:
 مش بطال .شكله كويس.وأضافت األم والفرحة ترقص بين
ضلوعها:
** وم ــؤدب ويـعــرف ربـنــا كويس
ومافيش فرض بيفوته .يعني رجل
فيك يا بنتي.
صالح وهيراعي ربنا ِ
اس ـت ـهــدي بــالـلــه ك ــده وخـلـيـنــا كلنا
نفرح.
وصمتت الصغيرة سماح و كــان
صمتها يعني موافقة ضمنية على
ق ـب ــول ال ـ ـ ــزواج م ــن ال ـع ــري ــس ال ـثــري
ال ـ ــذي جـ ــاء يـطـلــب ي ــده ــا م ــن ال ـبــاب
بعكس حبيبها العاطل عماد الذي
يماطل في أمر زواجهما ولم يتقدم
خ ـط ــوة ح ـتــى ل ـل ـقــاء والـ ــدهـ ــا ،إن ـمــا
يكتفي بإمطارها بوابل من الكلمات
المعسولة ال تقدم وال تؤخر.
وب ـ ــدأت ال ـف ـتــاة الـصـغـيــرة سـمــاح
تعقد المقارنات بين حبيبها عماد
وبين العريس اللقطة النجار الثري.
ع ـم ــاد ع ــاط ــل ع ــن ال ـع ـمــل وف ـق ـيــر.
حتى اذا حصل على عمل كم سيكون
راتبه؟ بضعة جنيهات لن تكفي لبدء
حياة زوجية كريمة!
أما العريس النجار الثري ،فلديه
عـمــل وصـنـعــة بقليل مــن االجـتـهــاد
سيكسب الكثير والكثير من المال.
وال ـ ـ ـمـ ـ ــال ه ـ ــو ك ـ ــل ش ــيء
فــي هــذه

سلسلة فضة
كشفت لغز
الجريمة
والمحكمة قضت
بإعدام القتلة
ً
شنقا

هـ ـك ــذا ك ــان ــت ت ـف ـكــر سـ ـم ــاح اب ـنــة
ً
الـ ــ 18عــامــا فــي مستقبلها .وجــاء ت
الـمـقــارنــة فــي صــالــح الـعــريــس الــذي
فاز على حبيبها بالضربة القاضية
بـسـبــب م ــا يـمـلـكــه م ــن عـمــل وثـ ــروة.
ً
ويوما بعد يوم تغير رأي سماح في
كل من الشابين اللذين يتصارعان
عـلـيـهــا .اقـتــربــت أك ـثــر إل ــى الـعــريــس
ً
الثري وابتعدت تماما عن محبوبها
العاطل عماد ،ورفضت مقابلته أكثر
م ــن مـ ــرة ب ـعــدمــا أرسـ ـل ــت ل ــه رســالــة
واضحة وحاسمة من جملة واحدة
«إنساني»!

جلسة حاسمة
ً
وأخـ ـي ــرا ،ات ـخ ــذت س ـمــاح قــرارهــا
بالموافقة على الــزواج من العريس
«ال ـل ـق ـط ــة» ،وتـ ـح ــدد م ــوع ــد ال ــزف ــاف
وطار الخبر إلى العاشق عماد الذي
جن جنونه وثــار ثــورة عارمة وراح
يحطم كل شــيء أمامه بعدما شعر
باإلهانة ألن محبوبته فضلت عليه
ً
شخصا آخر لمجرد أنه أغنى منه.
وأسرع عماد إلى صديقيه المقربين
حسين ورفعت ليستشيرهما في أمر
مساعدته لالنتقام من عريس الغفلة
الـ ـ ــذي خ ـط ــف م ـن ــه ق ـل ــب مـحـبــوبـتــه
سماح.

كانت الجلسة حاسمة...
وت ـ ـ ـحـ ـ ــت ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر دخـ ـ ـ ـ ـ ــان ك ـم ـي ــة
المخدرات التي تعاطاها عماد مع
صديقيه حسين ورفعت ،جاء االتفاق
عـلــى ال ـف ـكــرة الـشـيـطــانـيــة ب ـضــرورة
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـع ــري ــس الـ ـث ــري كي
يـسـتـعـيــد ع ـم ــاد م ـح ـبــوب ـتــه سـمــاح
ويفوز بالزواج منها.
وبدأ العاشق عماد يرسم الخطة
لصديقيه .كانت الخطوة األولــى أن
يتوجها إلى ورشة العريس ويطلبا
منه اصطحابهما إلى خارج مدينة
المنصورة ليال بحجة االتفاق على
مقاولة في إحــدى القرى المجاورة،
وأن يـخـبــراه بانهما اخ ـت ــاراه لتلك
المقاولة بناء على سمعته الطيبة
ومهارته في عمله.
و نـفــذ الصديقان حسين ورفعت
الـ ـخـ ـط ــوة األول ـ ـ ـ ــى ،وواف ـ ـ ــق ال ـن ـجــار
الثري وخرج مع الشابين في سيارة
أحدهما .ولكن فــي الطريق المظلم
خال
توقف السائق فجأة في مكان
ٍ
من المارة وقبل أن يستفسر العريس
عن سر توقفهم في هذا المكان أشهر
زميل السائق سكينه في وجه النجار
الشاب واقتاداه إلى داخل الزراعات
حـيــث غ ــرس حـسـيــن ال ـم ـطــواة التي
يمسكها في قلب العريس الذي سقط
جثة هامدة بعدما أطلق صرخة لم
يسمعها أحد!
لـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــات ...ووصـ ـ ـ ــل ع ـ ـمـ ــاد إل ــى
صــدي ـق ـيــه ح ـس ـيــن ورفـ ـع ــت ال ـلــذيــن
وقـفــا إلــى ج ــوار جثة غريمه وعلى
وجهيهما فرحة االنـتـصــار ،فسكب
كـمـيــة مــن «ال ـك ـيــروس ـيــن» عليها ثم
أشعل فيها النار إلخفاء معالم الجثة
ً
تماما ...وانتظر القتلة حتى تأكدوا
من أن الجثة تفحمت ثم أسرعوا إلى
ركوب السيارة وانطلقوا بها هاربين
من المكان الخالي.

جثة متفحمة
أهالي القرية النائية في الصباح الباكر ،عثروا
على جثة متفحمة مجهولة المعالم ،وأبلغوا رجال
الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الجثة وبصحبتهم
رجال المعمل الجنائي والطب الشرعي الذين عثروا
على سلسلة فضة كان يرتديها المجني عليه ولم
تـصــل إلـيـهــا الـ ـنـ ـي ــران ...وم ــن خ ــال ه ــذه السلسلة
تعرفوا إلى شخصية النجار القتيل ،إذ كتب عليها
اسم سماح!
بــدأ رجــال المباحث تحرياتهم بضرورة البحث
عن سماح ،صاحبة االسم الموجود على السلسلة
الفضة .ولكن كيف يحصرون كل من اسمهن سماح
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـج ـم ـهــوريــة؟ أمـ ــر ش ـبــه مستحيل
ً
ويستغرق أعواما لتحقيقه .كان على ضباط الشرطة
العثور على بالغ من بالغات الغياب ويكون صاحبه
على عالقة بامرأة أو فتاة تدعى سماح للتعرف إلى
صاحب الجثة كخطوة أولى وبعدها يبدؤون البحث
عن مرتكب الجريمة!
ولم تمض ثالثة أيام حتى كشف لغز الجريمة من

خالل بالغ باختفاء النجار الثري الذي كان يستعد
للزواج من سماح بعد أيام .كشفت التحريات أيضا
عالقة سماح القديمة بعماد ،وأ لـقــي القبض عليه
بعدما أد لــت سماح حبيبته القديمة بمعلوماتها
في التحقيقات وســردت حكاية حبها له وصراعه
مع النجار القتيل للفوز بها.
داهــم رجــال المباحث منزل عماد وألقوا القبض
عليه ،وهو لم ينكر أي أمر .اعترف بارتكاب الجريمة
بمساعدة صديقيه إزاء يوسف الطيب ،وكيل نيابة
المنصورة ،وأرشد عن حسين ورفعت اللذين عاوناه
في ارتكاب الجريمة البشعة.
أحـيــل الـجـنــاة الـثــاثــة إل ــى محاكمة عــاجـلــة إزاء
محكمة جنايات المنصورة التي عقدت جلساتها
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار خ ــال ــد ال ـش ـبــاســي وع ـضــويــة
المستشارين أحمد سعد ومحمد .وقضت بعرض
أوراق المجرمين على فضيلة مفتي الجمهورية
ً
للموافقة على إعدامهم شنقا.

توابل ةديرجلا

•
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دين ودنيا

نائب رئيس فرع الرابطة العالمية لخريجي األزهر في بريطانيا بختيار بيرزادا لـ ةديرجلا:.

اإلعالم العربي ذو الطابع اإلسالمي ال يؤثر في الغرب

« 2000مسجد في بريطانيا ...والمسلمون يمارسون العبادة ّ
بحرية»
تعمل الرابطة العالمية لخريجي األزهر في بريطانيا على تحسين صورة اإلسالم .يؤكد ذلك نائب رئيس
فرعها في بريطانيا د .بختيار حيدر بيرزادا ،وهو بريطاني هاجر أبواه من باكستان إلى بريطانيا ومتخصص في
الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة مانشستر.
وقال في حوار مع "الجريدة" أثناء زيارته أخيرا للقاهرة ،نحن نحارب التطرف والسلوكيات الخاطئة التي تعتبر
خارجة عن ديننا وتسيء لحقيقته السمحة ...وإلى نص الحوار:
القاهرة  -أحمد فوزي

الحوار بين
األديان
مطلوب
للقضاء على
التطرف
الموجود
في كل دين

• كـ ــم عـ ـ ــدد ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن فــي
بريطانيا؟
 يـصــل ع ــدده ــم ال ــى حــوالــي 3مــاي ـيــن م ـس ـلــم ،وقـ ــد صــرنــا
ج ــزءا مــن الـشـعــب الـبــريـطــانــي،
ويــوفــر ال ـقــانــون كــافــة الـحـقــوق
للجميع ،فال يوجد تضييق من
جانب الحكومة ،فحرية التعبد
مكفولة ،ويصل عدد المساجد
فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا إلـ ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
 2000مسجد ومئات المدارس
اإلسالمية.
• مـ ــا دور راب ـ ـطـ ــة خــري ـجــي
األزهر في بريطانيا؟
 لـ ـه ــا دور م ـ ـهـ ــم ،و ن ــر ح ــببـجـهــود شـيــخ األزه ــر د .أحمد
ال ـط ـيــب ف ــي دعـ ــم فـ ــرع الــراب ـطــة
في بريطانيا .ونحن نعمل مع
المسلمين وغير المسلمين ومع
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام وال ـمــؤس ـســات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس عـلــى
تحسين صورة اإلسالم ،فنحن
نمثل األزهــر ووسطية اإلسالم
فـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ونـ ـعـ ـم ــل ضــد
التطرف والعنف والسلوكيات
الخاطئة التي تعتبر خارجة عن
ديننا وتسيء لحقيقته السمحة.
• كيف تواجهون التصرفات

المسيئة لإلسالم؟
 نعقد الـمــؤتـمــرات لتوضيحت ـعــال ـيــم اإلس ـ ـ ــام ومـ ـب ــادئ ــه فــي
التعايش السلمي ومحبة اآلخر،
ونصدر الكتب والمنشورات التي
تظهر صحيح الدين.
• هل ذلك يحرك المياه الراكدة
ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن ص ـ ـ ـ ــورة ال ـم ـس ـلــم
واإلسالم في بريطانيا؟

 ه ــذه لـيـســت مـســؤولـيــة فــرعالــرابـطــة فـقــط ،بــل مـســؤولـيــة كل
المسلمين فــي بريطانيا .أيضا
هناك مؤسسات إسالمية كثيرة
ه ـن ــاك ،وال ــراب ـط ــة واح ـ ــدة مـنـهــا،
ونتواصل بشكل كامل مع األزهر
كمؤسسة إسالمية لها اسم دولي
وتأثير عالمي.
• لكن لماذا حتى اآلن مع تعدد

ما ذكرته من مؤسسات ومراكز
إسالمية صورة اإلسالم مشوهة؟
 ال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة لـ ـيـ ـس ــت وجـ ـ ــود 2000م ـس ـج ــد فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا،
فعدد المسلمين قليل بالنسبة
ل ـم ـج ـمــوع ال ـش ـعــب ال ـبــري ـطــانــي،
ولكن نجد في العالم كله وليس
فقط في بريطانيا.
ه ـ ـن ـ ــاك م ـ ـش ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــان؛ األول ـ ـ ـ ــى
هـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـطـ ــرف فـ ـ ــي الـ ـ ــديـ ـ ــن مــن
بـعــض المسلمين مـثــل "داع ــش"
و"القاعدة" ،وهذا يسيء لصورة
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ،وال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
ال ـت ـط ــرف ع ـنــد غ ـيــر الـمـسـلـمـيــن،
ومـ ــن ه ـن ــا ن ـح ــن ن ـع ـمــل ض ــد مــا
يسمى بـ "اإلسالموفوبيا" ،لذلك
البـ ـ ــد ل ـل ـم ـس ـل ـم ـيــن ون ـ ـحـ ــن وك ــل
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـم ــل بــالـحـكـمــة
والـمــوعـظــة الحسنة والمجادلة
بالتي هي أحسن لتحسين صورة
اإلسالم.

• ه ـ ـنـ ــاك مـ ـ ــن يـ ـط ــال ــب ب ـف ـقــه
األقليات ،هل تؤيد ذلك؟
 ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ي ـنــاق ـشــهال ـع ـل ـم ــاء وال ـف ـق ـه ــاء ،خ ــاص ــة أن
هناك مسائل ومستجدات لم تكن
موجودة من قبل.
• هـ ـ ــل هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ـيــن
ال ـج ــال ـي ــات اإلس ــام ـي ــة بعضها
البعض؟

ً
بختيار بيرزادا متحدثا إلى محرر «الجريدة»

●

فتاوى عصرية ً
ال مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد
المفتي :مفتي الــديــار المصرية ،د .شوقي
عالم.
الفتوى :ال مانع شرعا من بيع الذهب القديم
بــالـجــديــد ،ومـبــادلــة الــذهــب الـقــديــم أو الكسر
بــالــذهــب الـج َــديــد أو الـ َـم ـصــوغ ،مــع االقـتـصــار
عـلــى دف ــع ال ــف ـ ْـرق بـيـنـهـمــا ،دون اش ـت ــراط بيع
الــذهــب الـقــديــم أوال ،ثــم ش ــراء الـجــديــد بثمنه؛
وهــذا ألن الذهب ُ
المصاغ صار شأنه في ذلك
شأن سائر السلع من غير النقدين ،بعد ارتفاع
علة الثمنية بتحقق معنى الصناعة والصياغة
الذي جعله كأي سلعة من السلع التي ال يحرم
فيها التفاضل وال البيع اآلجل.
وتــابــع :ورد النهي النبوي عن بيع الذهب
ب ــال ــذه ــب إال مـ ــع الـ ـتـ ـم ــاث ــل فـ ــي ال ـع ــوض ـي ــن،
أي :الـمـبـيــع وال ـث ـمــن ،اجـتـنــابــا لــربــا الـفـضــل،
وتقابضهما في مجلس البيع  -اجتنابا لربا
النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

• هل هناك حوار بين اإلسالم
واألديان األخرى؟
 ه ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــروري ف ـ ــي ال ــوق ــتالراهن ،والبد أن يعمل المسلمون
والمسيحيون وأتـبــاع الديانات
األخرى معا لمصلحة اإلنسانية،
فالبد من الحوار ألن التطرف من
جانبين؛ عند المسلمين وعند
غير المسلمين.
• ه ــل يـشـعــر ال ـم ـس ـل ـمــون في
الغرب باالضطهاد؟
 كــل بـلــد فــي ال ـغــرب لــه صفةخـ ــاصـ ــة ،ف ـن ـحــن فـ ــي بــري ـطــان ـيــا
ع ـنــدنــا ح ــري ــة كــام ـلــة ف ــي ال ـكــام
والدراسة والكتابة ،فنحن نختلف
عــن فــرنـســا وأم ـيــركــا ،وال نشعر
بالتضييق مطلقا.

المكتبة
الدينية

السؤال :ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟

• كيف يتم ذلك؟
 كــل مــؤسـســة لـهــا وسائلها،ف ـ ـن ـ ـحـ ــن ك ـ ـ ـفـ ـ ــرع رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ن ـع ـم ــل
م ــؤت ـم ــرات ي ـح ـضــره الـمـسـلـمــون
وغ ـ ـيـ ــر ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن ل ـل ـت ـع ــري ــف
بوسطية اإلس ــام ضــد التطرف
واإلسالموفوبيا ،ثم هناك كتب
ن ــؤل ـف ـه ــا عـ ــن وس ـط ـي ــة اإلسـ ـ ــام
مثل أول كتاب باإلنكليزية ضد
تـنـظـيــم داعـ ــش ب ـع ـنــوان "داع ــش
دولة الجاهلية".

ْ
َّ َ َّ ْ ً
َّ َ
قال"َ :ل َتب ُ
يعوا َالذه َب ِبالذه ِب ِإل ِمثل ِب ِمث ٍل،
َ َ ُ ُّ ِ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
ُ
ْ
َ
ـضُّ ،ول ت ِب َيعوا
ْول َتـ ِـشـ ْـفــوا بع َّض ْه ًا عــلـ ْـى بــعـ َ ُ ٍ
ال َو ِرق ِبال َو ِر ِق ِإل ِمثل ِب ِمث ٍلَ ْ ،ول َت ِشفوا َب َْعض َها
َع َلى َبـ ْـعــض َ ،و َل َتب ُ
يعوا من َها غ ً
اج ٍز »
ِ
ِ
ٍ
ائبا ِبن ِ
ِ
(متفق عليه).
قال شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد في "إحكام
ْ َ
ـث
األح ـكــام شــرح عـمــدة
ـام""ِ :ف ــي الـ ْ َـحـ ِـديـ ِ
األح ـ َّك َـ ُ
َ
ْ
َأ ْم ـ َـرانَ :أ َح ُد ُه َماَ :ت ْحر ُ
ال
ـو
ـ
م
ال
ي
ف
ل
اض
ف
الت
يم
ِ
َ ِ
َّ َ ِ
ِّ َ ِ َّ ْ َ ِّ َ ْ ِ ْ
س ،ون ْ ُّص ُه ِفي الذ ُّه ِب
الر َب ِوَيةِ ِعن ْد َ ْاتح ِاد َّال ِجن ْ ً ِ
ََ ُ
الذه ِب ِمن قو ِلهِ " :إل َّ ِمثل ِب ِمث ٍل ،و َّل ت ِشفوا
ب
ْ
َ ِب ْع َض َها َع َلى َب ْعض" .الث ِانيَ :ت ْحر ُ
يم الن َس ِاء ِمن
َ َ َ ُ ٍ ْ َ َ ً َِ
َْ
اج ٍز".
قو ِلهِ " :ول ت ِبيعوا ِمنها غ ِائبا ِبن ِ
وقال اإلمام الشيرازي الشافعي في "المهذب"
( ،26 /2ط .دار الكتب العلمية)" :فــأمــا الذهب
والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحــدة،
وهو أنهما من جنس األثمان".
أما الذهب والفضة َ
المصوغان فإنهما خرجا
بــذلــك عــن كــونـهـمــا أثـمــانــا ووسـيـلــة أســاسـيــة
للمعامالت المالية ،وانتفت عنهما علة النقدية
ال ـت ــي ت ــوج ــب فـيـهـمــا شـ ــرط ال ـت ـمــاثــل وش ــرط

ًّ ً
الحلول  -أي حال يدا بيد  -والتقابض ،ويترتب
عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع اآلجل،
فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها
اعتبار قيمة الصنعة ،وهي هنا عمل الصائغ،
ومن المعلوم في القواعد الفقهية" :أن الحكم
وجودا وعدما".
يدور مع علته
َ
ق ــال الـشـيــخ اب ــن ق ـ ّـي ــم ال ـجــوزيــة ف ــي "إع ــام
الموقعين" :الحلية المباحة صارت بالصنعة
المباحة من جنس الثياب والسلع ،ال من جنس
األثمان ،ولهذا لم تجب فيها الزكاة ،فال يجري
الــربــا بينها وبين األثـمــان كما ال يجري بين
األثمان وبين سائر السلع ،وإن كانت من غير
جنسها ،فــإن هــذه ُ بالصناعة قــد خــرجــت عن
مقصود األثمان وأعدت للتجارة ،فال محذور
في بيعها بجنسها ،وال يدخلها" :إما أن تقضي
وإمــا أن تربي" إال كما يدخل في سائر السلع
إذا ِبيعت بالثمن المؤجل ،وال ريب في أن هذا
قد يقع فيها ،لكن لو ُسد على الناس ذلك ُ
لسد
عليهم باب الدين ،وتضرروا بذلك غاية الضرر.

القاهرة  -طارق لطفي

ص ـ ـ ــدر ح ــديـ ـث ــا ك ـ ـتـ ــاب "ن ـح ــو
منهجية علمية إسالمية ،توطين
العلم في ثقافتنا" للدكتورة يمنى
طريف الخولي ،والذي تدافع فيه
ع ــن إم ـك ــان الـتــأسـيــس لمنهجية
علمية منطلقة من البيئة الثقافية
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ،وت ـح ــاول
نـ ـس ــف ف ـ ـكـ ــرة ق ـ ـيـ ــام الـ ـعـ ـل ــم ع ـلــى
المادية والقطع مع العقائديات.
ويـ ـ ـت ـ ــوزع الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـ ــذي يـقــع
ف ــي  260صـفـحــة ع ـلــى  4فـصــول
تـ ـتـ ـن ــاول "م ـ ــا ق ـب ــل ال ـم ـن ـه ــج وم ــا
حوله"" ،مقدمات راسمة" ،و"العلم
والمنهج" ،و"التأصيل المنهجي،
عـ ـل ــم أصـ ـ ـ ــول الـ ـفـ ـق ــه م ـ ـعـ ــاصـ ــرا"،
و"الـنـمــوذج اإلرش ــادي اإلسالمي
نحو المستقبل".
وت ـ ــداف ـ ــع الـ ـم ــؤلـ ـف ــة م ـ ــن خ ــال
الـفـصــول األرب ـعــة عــن أن العلم ال
يـنـفـصــل ع ــن إطـ ــار ح ـض ــاري هو
ال ـ ــذي ي ـن ـج ـبــه وي ـط ـب ـقــه ويـفـعـلــه
البحث العلمي المنتج المبدع،
م ــؤك ــدة أنـ ــه ال ت ــوط ـي ــن لـلـحــركــة
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،وال ت ــأص ـي ــل ل ـه ــا فــي
ثقافتنا ،إال إذا كان لدينا أصول
لـلـمـنـهـجـيــة الـعـلـمـيــة كــام ـنــة في
خصوصيتنا الثقافية ،لنطورها
ف ــي طــريـقـنــا السـتـيـعــاب اآلل ـيــات
المنهجية الـمـعــاصــرة ،فــي إطــار
نـمــوذج علمي إرش ــادي إسالمي
متجه صوب المستقبل.
والمفهوم األساسي في الكتاب

 فــي بريطانيا مسلمون منكل بلد ،وكل له ثقافته الخاصة،
ومساجدهم ومدارسهم ،وبالفعل
نتواصل ولكن ليس كجسد واحد
كما يقال.
• هل تتم عبر هذه المؤسسات
ترجمة الكتب اإلسالمية؟
 هـ ـن ــاك ك ـت ــب دي ـن ـي ــة ك ـث ـيــرةمترجمة إلــى اإلنكليزية ،كما أن
رئيس فرع الرابطة في بريطانيا
هــو أول عــالــم يكتب أول تفسير
ك ــام ــل لـ ـلـ ـق ــرآن الـ ـك ــري ــم بــال ـل ـغــة
اإلنـكـلـيــزيــة فــي إنـكـلـتــرا والـغــرب
ً
عموما.
• مـ ــا رأيـ ـ ــك فـ ــي الـ ــدعـ ــوة إل ــى
تجديد الخطاب الديني؟
 البـ ــد أن ال ـع ـل ـمــاء وال ـف ـق ـهــاءه ـن ــاك ي ـنــاق ـشــون ال ـمــوضــوعــات

المهمة الموجودة راهنا على
الساحة ،والتي لم تكن موجودة
م ــن ق ـبــل ،وي ـتــم الـمـنــاقـشــة في
ضوء تاريخنا وفكرنا وعلومنا
منذ  14قــرنــا ،وفــي ضــوء هذه
الـعـلــوم يناقشون موضوعات
اليوم.
• برأيك هل وسائل اإلعــام
الــدي ـن ـيــة ف ــي عــال ـم ـنــا ال ـعــربــي
واإلسالمي مؤثرة في الغرب؟
 تـ ـ ــأ ث ـ ـ ـيـ ـ ــر هـ ـ ــا ف ـ ـ ـقـ ـ ــط عـ ـل ــىالمسلمين ،لكنها غير مؤثرة
في الغرب ،والبــد من دعم هذه
ال ــوس ــائ ــل ،فـنـحــن نـحـتــاج إلــى
وسـ ــائـ ــل إع ــامـ ـي ــة ذات طــابــع
إسالمي أكثر.

نحو منهجية
علمية إسالمية
ه ــو "ال ـم ـن ـه ـج ـيــة" ال ـت ــي ت ــرى
الكاتبة أنها السبيل لتوطين
الظاهرة العلمية وتأطيرها
ومأسستها في أي حضارة.
وتقوم المنهجية اإلسالمية
في عمومها على ثالثة أبعاد
ه ــي :منهجية الـتـعــامــل مع
األصـ ــول (ال ـق ــرآن وال ـس ـنــة)،
وم ـن ـه ـج ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ال ـتــراث (ال ـت ــراث اإلســامــي
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي) ،وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا
م ـن ـه ـج ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
الواقع.
وت ـش ـي ــر ال ـخ ــول ــي إل ــى
أن "بقاء األمــة اإلسالمية
مـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ــون ب ـ ـح ـ ـف ـ ـظ ـ ـهـ ــا
لهويتها ،وتفعيل هذه
ال ـهــويــة ف ــي الـتـطـبـيــق وهــو
مــا يــدخــل فيه ال ــدور ،ال ــذي يقوم
ب ــه ال ــوع ــي الـمـنـهـجــي ومــؤسـســة
الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــر ،والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ع ـ ـ ــن ط ــري ــق
م ـن ـه ـج ـي ــة إسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـع ــاص ــرة
ه ــي تـطــويــر لـلـثـقــافــة اإلســامـيــة
وتمكين للمعرفة العلمية .ذ لــك
أن المنهجية اإلسالمية نموذج
م ـع ــرف ــي ش ــام ــل ع ــاك ــس ل ــإط ــار
ال ـح ـضــاري ومـتـضـمــن للنموذج
العلمي اإلرشادي".
وت ــرج ــع ال ـمــؤل ـفــة إل ــى الـبـيـئــة
ال ـع ـل ـم ـيــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـح ـضــارة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة واإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،الـ ـت ــي
حـمـلــت ل ــواء الـبـحــث الـعـلـمــي في
مرحلة العصور الوسطى ،حيث
ق ــدم الـعـلـمــاء الـمـسـلـمــون نـمــاذج

ناضجة للمنهج العلمي
وأساليب البحث العلمي
اإلجرائية ،وهو ما شكل
ت ـم ـه ـيــدا ل ـل ـع ـلــم ال ـحــديــث
وكان مفضيا إليه.
وتتوقف فــي هــذا الـصــدد عند
علم أص ــول الـفـقــه ،ال ــذي تــرى أنه
شـكــل مـيـثــودولــوجـيــا (منهجية
بحثية) إسالمية ،ويحتل موقعا
استراتيجيا في مشروع توطين
منهجية الروح العلمية وتأسيس
نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي إسـ ـ ــامـ ـ ــي،
باعتباره ظل أقرب إلى التأصيل
العقلي ووضع قواعد االستدالل
الستنباط األحكام.
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صحتنا

تراكم دهون البطن ...مشكلة وراثية أم غذائية؟
من المعروف أن البيئة
الميكروبية ًالمعوية تؤدي
ً
دورا محوريا في تنظيم
الوضع الصحي العام ،ال
سيما تخزين الدهون.
لكن إلى أية درجة تتأثر
العمليات التي تنعكس على
تراكم الدهون بالعوامل
الوراثية والبيئية مثل الحمية
الغذائية؟

فائض الدهون
حول الخصر
ُيعتبر عامل خطر
لنشوء مشاكل
أيضية كالبدانة
والسكري

تكشف أدلة متزايدة اليوم أهمية
م ـج ـمــوعــات ال ـجــراث ـيــم ال ـم ــوج ــودة
في األمعاء (أي «البيئة الميكروبية
ال ـم ـعــويــة») بــالـنـسـبــة إل ــى مختلف
ج ــوان ــب ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة .ح ـتــى أن
المراجعات اعتبرتها بمنزلة
إحدى ْ
ً
«عـضــو َمــنـسـ ّـي» ألنـهــا نشيطة جــدا
وتؤثر عملياتها الكيماوية في أيض
الجسم بطرائق متعددة.
لهذا السبب ،قرر باحثون من كلية
«كينغز كوليدج لندن» في بريطانيا
الـتــدقـيــق بــالـعــوامــل الـتــي تــؤثــر في
ن ـشــاط ال ـجــراث ـيــم ال ـم ـعــويــة كــونـهــا
ترتبط بشكل خاص باكتساب الوزن
وتوزيعه في الجسم.
ّ
لتحقيق هذا الهدف ،حلل العلماء
ّ
ال ـمــرك ـبــات األي ـض ـيــة ال ـب ــرازي ــة (أي
مجموعة الجزيئات ا لـتــي تنتجها
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات أيـ ـضـ ـي ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة) ل ــدى
التوائم لفهم طريقة تأثير العمليات
الكيماوية الحاصلة في األمعاء في
تــوزيــع ال ــده ــون ،ال سيما تراكمها
حول الخصر.
ُي ـع ـت ـب ــر ف ــائ ــض ال ـ ــده ـ ــون ح ــول
الخصر عامل خطر لنشوء مشاكل
أيضية كالبدانة والسكري .نجحت
المشرفة الرئيسة كريستينا ميني
وفــري ـق ـهــا ع ـلــى م ــر ال ـب ـحــث بـجـمــع

ُ
ق ــاع ــدة بـ ـي ــان ــات ت ـ ـعـ ـ ّـدد ال ـج ــراث ـي ــم
ّ
الـ ـمـ ـع ــوي ــة وال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات األي ـض ـي ــة
ال ـم ـت ــراب ـط ــة فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــا .كــذلــك
أجــابــوا عــن الـســؤال الـتــالــي« :أيهما
تأثيره أكبر في العمليات الكيماوية
فــي األم ـعــاء؟ الـمــواصـفــات الـ ُـوراثـيــة
أم ال ـخ ـيــارات ال ـغــذائ ـيــة؟» .ون ـشــرت
ال ـن ـتــائــج ال ـتــي تـ ّ
ـوص ـل ــوا إل ـي ـهــا في
مجلة «علم الوراثة الطبيعي».
تقول ميني« :سمحت لنا الدراسة
ً
سـ ــري ـ ـعـ ــا ب ـف ـه ــم ال ـ ـتـ ــداخـ ــل ال ـق ــائ ــم
ب ـيــن الـ ـم ــأك ــوالت ال ـت ــي نستهلكها
وبـيــن طــريـقــة تفكيكها فــي األمـعــاء
ً
ون ـمــو ال ــده ــون ف ــي ال ـج ـســم ،فـضــا
عـ ــن ان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا عـ ـل ــى ال ـم ـن ــاع ــة
واالل ـ ـت ـ ـهـ ــابـ ــات .مـ ــن خ ـ ــال تـحـلـيــل
ّ
المركبات األيضية البرازية ،حصلنا
ع ـ ـلـ ــى لـ ـمـ ـح ــة عـ ـ ــن ص ـ ـحـ ــة ال ـج ـس ــم
والـعـمـلـيــات الـمـعـقــدة الـتــي تحصل
في األمعاء».

اآلليات المعوية تتأثر بالحمية
ج ـم ـع ــت م ـي ـن ــي وزمـ ـ ــاؤهـ ـ ــا فــي
ً
البداية ّ
عينات من  786توأما وكان
ُ %93.4م ـن ـه ــم ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى فـئــة
الـنـســاء .أ ِخ ــذت الـعـ ّـيـنــات مــن سجل
ُ ّ
وح ــل ــل 1116
ال ـت ــوائ ــم ال ـبــري ـطــانــي

ً
ّ ً
م ــرك ـب ــا أي ـض ـي ــا .ث ــم ت ـك ــررت نـتــائــج
الـتـحـلـيــل األولـ ـ ــي ض ـمــن مـجـمــوعــة
ً
إض ــافـ ـي ــة م ــؤل ـف ــة مـ ــن  230ت ــوأم ــا
( %98.3منهم كانوا من النساء).
ك ـش ـفــت ال ـت ـح ـل ـيــات أن %17.9
مــن العمليات الـمـعــويــة فـقــط يتأثر
بالعوامل الوراثية .في المقابل ،يتأثر
 %67.7مــن تـلــك اآلل ـي ــات بــالـعــوامــل
البيئية ،ال سيما الحمية الغذائية.
يعتبر الـبــاحـثــون ه ــذه النتائج
ُواع ــدة ألنها تشير إلــى إمكانية أن
ن ّ
غير العمليات المعوية في جسمنا
ً
ً
ونعطيها منحى صحيا  ،مــا يمنع
تـ ــراكـ ــم الـ ــدهـ ــون فـ ــي م ـن ــاط ــق مـثــل
الـخـصــر م ــن خ ــال تـعــديــل الحمية
الغذائية بكل بساطة.
يقول تيم سبيكتور ،أحد المشرفين
ع ـل ــى الـ ــدراسـ ــة ورئـ ـي ــس «م ـج ـمــوعــة
ب ـح ــوث الـ ـت ــوائ ــم» ف ــي ك ـل ـيــة «كـيـنـغــز
كوليدج لـنــدن»« :يكشف هــذا البحث
المثير لالهتمام أهمية آالف العناصر
الكيماوية التي تنتجها الميكروبات
ً
الـمـعــويــة ردا عـلــى اسـتـهــاك الطعام
بالنسبة إلى الصحة والوزن».

ً
أنباء سارة
ً
ج ـمــع ال ـبــاح ـثــون أي ـض ــا قــاعــدة

َ
ّ
صف المركبات األيضية
بيانات ت ِ
ً
الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـج ــراث ـي ــم
ال ـم ـعــويــة وال ـع ـن ــاص ــر ال ـك ـي ـمــاويــة
الـتــي تـتـفــاعــل فــي مــا بـيـنـهــا .يأمل
العلماء بأن تكون هذه المعلومات
مـفـيــدة إلجـ ــراء أب ـحــاث مستقبلية
تسمح بفهم طــر يـقــة تــأ ثـيــر البيئة
الميكروبية ا لـمـعــو يــة فــي الصحة
بدرجة إضافية.
يضيف الباحثون أن الدراسات
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ق ـ ـ ــد ت ـ ـع ـ ــزل الـ ـعـ ـن ــاص ــر
الكيماوية التي تستطيع أن ُت ّ
حسن
العمليات الكيماوية فــي أمعائنا.
يوضح سبيكتور« :نعتبر المعلومة
القائلة إن العمليات الكيماوية في
نأكله أكثر مما
األمـعــاء تتأثر بما ً
تـتــأ ثــر بجيناتنا نـبــأ س ــار كونها
تفتح الـمـجــال إزاء ابـتـكــار طــرائــق
عدة الستعمال الغذاء كدواء .حتى
أن العناصر الكيماوية التي تسهم
فــي تحسين صحتنا األيـضـيــة قد
ُ
ً
َ
ستعمل مستقبال في المراحيض
ت
ال ــذك ـي ــة أو ع ـل ــى ش ـك ــل ورق ذك ــي
ّ
للحمام».
كذلك ،يشرح المشرف األول على
ال ــدراس ــة ج ــون ــاس زي ــري ــر أن فهم
العوامل القادرة على تغيير نشاط
البيئة الميكروبية المعوية مفيد

شلل النوم يزيد خطر الكآبة
ال يحظى معظم الرياضيين الشباب
كاف من النوم ،ويعانون فيه
على مقدار ٍ
اضطرابات ُيعتبر األرق وانقطاع النفس
ً
األكـ ـث ــر ش ـي ــوع ــا ب ـي ـن ـهــا .ول ـك ــن م ــا مــدى
ً
انتشار بعض مشاكل النوم األقل شيوعا،
مثل شلل النوم أو هلوساته؟
ك ــان ه ــذا ال ـســؤال ال ــذي ق ـ ّـرر فــريــق من
الباحثين بقيادة مايكل غراندنر ،مدير
برنامج أبحاث النوم والصحة وبروفسور
مـســاعــد متخصص فــي عـلــم الـنـفــس في
كلية الطب في جامعة أريزونا في توسان،
التحقق منه.
أشرفت سيرينا ليو ،باحثة في برنامج
أبحاث النوم والصحة ،على إعداد تقرير
الدراسة وقدمتها في  ،SLEEP 2018اللقاء
ال ـس ـنــوي ال ـثــانــي وال ـثــاث ـيــن الت ـح ــادات
خبراء النوم المشتركة في بالتيمور.

مشاكل النوم
ّ
أراد ال ـب ــاح ـث ــون ال ـت ـح ــق ــق م ــن وت ـي ــرة

تـعـ ّـر ض الرياضيين الشباب لشلل النوم
أو الهلوسات قبيل الـنــوم وبـعـيــده .لذلك
ً
طلبوا إلى  189شخصا ينتمون إلى الفرقة
األول ــى فــي االت ـحــاد الــوطـنــي للرياضيين
الجامعيين المشاركة في مسح.
ُ
في هذا المسح ،طلب إلى الطالب تقييم
عبارات مثل «خــال اللحظات األولــى بعد
استيقاظي ،أشعر بأنني عاجز عن الحركة»،
ً
و{خالل غفوتي أو استيقاظي ،أعاني صورا
مخيفة شبيهة ب ــاأل ح ــام» ،مستخدمين
ً
ً
ً
كلمات مثل «مطلقا»« ،نادرا» ،أو «غالبا».
تـشـيــر ال ـع ـب ــارة األول ـ ــى إل ــى ش ـلــل ال ـنــوم،
وهي ظاهرة ُت ّ
عرف بأنها «خطل نومي شائع
ً
وحميد عموما يتصف بنوبات وجـيــزة من
العجز عن الحركة أو الكالم تترافق مع وعي
ي ِقظ» .أما هدف العبارة الثانية ،فهو تقييم
الهلوسات قبيل النوم أو بعيده ،أي الهلوسات
التي تبدأ قبل الغفو وبعده على التوالي.
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ّـي ـ ـمـ ــت ل ـيــو
وزم ــاؤه ــا عــافـيــة الـمـشــاركـيــن العقلية،
طــالـبـيــن إلـيـهــم اس ـت ـخــدام مـعـيــار الكآبة

الذي تعتمده مراكز دراسات علم األوبئة.

حدة الكآبة
ً
أفـ ــاد  %18م ــن ال ـمـشــاركـيــن عـمــومــا
ً
بــأن ـهــم ي ـع ــان ــون ش ـلــل الـ ـن ــوم أح ـي ــان ــا،
فــي حين ذكــر  %7أنـهــم يتعرضون له
ً
«غالبا» ،أي مرة في األسبوع على األقل.
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد  %24من
الطالب أنهم يواجهون هلوسات النوم
ً
أحيانا ،فيما ذكر  %11أنهم يختبرونها
مرة في األسبوع على األقل.
ً
ف ــوج ــئ ال ـع ـل ـمــاء أيـ ـض ــا ح ـيــن اكـتـشـفــوا
ً
ً
رابطا قويا بين اضطرابات النوم هذه وبين
العالمات المرتفعة في معيار الكآبة .يوضح
غ ــران ــدن ــر« :فــوج ـئ ـنــا ب ـم ــدى ّن ـج ــاح م ـعــانــاة
اإلنسان هذه األعراض في توقع حدة أعراض
الـكــآبــة ،حـتــى بـعــد أخــذ فــي االعـتـبــار نوعية
ً
ال ـنــوم الـسـيـئــة ونـقــص ال ـنــوم ،عـلـمــا بأنهما
عامالن يسهمان في الكآبة وفي هذه األنواع
من أعراض النوم على حد سواء.

يضيف« :يسود االعتقاد أن هذه األعراض
ً
ً
حميدة نسبيا ون ــادرة ج ــدا .إال أنها تسبب
ً
مشقة لمن يعانيها ،فضال عن أنها شائعة
على نحو مفاجئ بين ً الطالب الرياضيين».
وتوافقه ليو الرأي قائلة« :يشير واقع أن «شلل
ً
الـنــوم وهلوساته» شائعة جــدا بين الطالب
الــريــاضـيـيــن إل ــى أن ه ــذه مـجـمــوعــة تـعــانــي
اضطرابات نوم كبيرة من الضروري تقييمها
ومعالجتها».

ً
جدا في خضم المساعي الرامية إلى
تحسين العالجات التي تستطيع
الــوقــايــة م ــن أمـ ــراض مـثــل الـبــدانــة
المعلومة
وال ـس ـكــري« :تـعـنــي ه ــذه
ُ
ال ـجــديــدة أن ـنــا نستطيع أن نـغـ ّـيــر
الـبـيـئــة ال ـم ـعــويــة ون ــواج ــه ت ـحـ ّـدي

ال ـبــدانــة مــن زاويـ ــة جــديــدة ترتبط
بعوامل قابلة للتعديل مثل الحمية
الغذائية والميكروبات الموجودة
فـ ــي األم ـ ـ ـعـ ـ ــاء .إنـ ـه ــا فـ ـك ــرة م ـث ـيــرة
ل ــاه ـت ـم ــام! ع ـلــى ع ـكــس ال ـجـيـنــات
والـ ـن ــزع ــة ال ـف ـط ــري ــة إلـ ـ ــى تـجـمـيــع

الدهون حول البطن ،يمكن تعديل
الميكروبات المعوية بالمحفزات
الـحـيــويــة أو األدويـ ــة أو الحميات
الغنية باأللياف».

«الجليلة» التخصصي يدشن أول برنامج
بالدراسات العليا في طب األطفال
أع ـلــن مـسـتـشـفــى الـجـلـيـلــة الـتـخـصـصــي لــأط ـفــال،
مستشفى األطفال األول والوحيد من نوعه في اإلمارات،
إطالقه برنامج دراسات عليا في الطب العام لألطفال
( ،)General Paediatric Residency Programبشراكة
أكاديمية مع جامعة محمد بن راشــد للطب والعلوم
الصحية ،في مدينة دبي الطبية .ويتيح هذا البرنامج
التدريبي ،الذي تبلغ مدته  4سنوات ،ويعد الوحيد في
اإلمارات المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية ،الفرصة أمام األطباء الطموحين من الكويت
وجـمـيــع أن ـحــاء دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي من
الــراغـبـيــن فــي االرت ـقــاء بخبراتهم ومتابعة تدريبهم
الطبي في طب األطفال باإلمارات تحت إشراف أطباء
أطفال من مختلف أنحاء العالم بخبرة دولية مرموقة.
ويتوقع أن يكتسب األطباء الملتحقون بالبرنامج
المعرفة والمهارات طــوال مــدة برنامجهم التدريبي،
حيث سيكون التركيز أثناء السنوات التدريبية األربع
منصبا عـلــى تـعــزيــز ك ـف ــاء ات األط ـب ــاء المقيمين في
إجراء المقابلة الشخصية الطبية والفحص السريري
وف ــي م ـه ــارات االت ـص ــال وال ـت ــواص ــل الـشـخـصــي ،كما
ستتطور خبراتهم في رعاية المرضى سواء المقيمون
داخ ــل المستشفى أو مــراجـعــو الـعـيــادات الخارجية،

وسيكتسبون كذلك خـبــرات فــي مجال اإلش ــراف على
الحاالت الطبية.
وق ــال الــدكـتــور محمد الـعــوضــي الـمــديــر التنفيذي
للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال:
"إن برنامجنا للدراسات العليا سيكون مبادرة تدريبية
يود كل طبيب طموح أن يكون جزء ا منها ،وسيمنح
هذا البرنامج المستفيدين حق الوصول إلى مجموعة
واس ـعــة مــن ال ـم ـصــادر التعليمية واألكــادي ـم ـيــة ،كما
سيتلقون تدريبا من قبل استشاريين في طب األطفال،
متمكنين في مجاالتهم ولديهم سنوات من الخبرة في
بعض أفضل مستشفيات األطفال بالعالم".
وذك ــر الــدكـتــور عــامــر أحـمــد شــريــف ،مــديــر جامعة
محمد بــن راشــد للطب والـعـلــوم الصحية" :تتلخص
رسالتنا في النهوض بمستوى الصحة بالمنطقة من
خالل نظام صحي أكاديمي مبتكر وشامل مبني على
الشراكات مع مزودي الرعاية الصحية".
وقــال الدكتور أيمن بــن أسعد عـبــدة ،األمـيــن العام
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية" :يفتح مثل
هذا التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في
مجال التدريب في برامج الدراسات العليا مجاال واسعا
لالستفادة وتبادل الخبرات فيما بينها".

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

1 2 7
9
6 8
3
8 4
6
2
5

7 3

كلمات متقاطعة

ً ّ
نظم اعمالك بدقة كــي ال تقع في
مهنيا ً :
مشاكل الحقا.
ً
عاطفيا :يوقعك سوء التفاهم مع الشريك
في وضع مربك.
ً
ّ
تضطر باستمرار إلى اداء دور
اجتماعيا:
اطفائي في العائلة.
رقم الحظ.2 :

الجوزاء
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ً
مـهـنـيــا :تـغـيـيــرات ت ـطــرأ ف ــي م ـجــال عملك
وعليك استيعابها.
ً
عاطفيا  :تعيش تجربة خاصة لكنها لن
ً
تدوم طويال.
ً
ا ّجـتـمــاعـيــا :م ــارس إح ــدى ال ـهــوايــات فهي
تخفف عناء العمل.
رقم الحظ.1 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

وحدة مسافات (م).
 - 7تغير (م)  -دقت (م).
 - 8أمارس – طائر سليمان
(عليه السالم) (م).

 - 9أراد (م) – حزب أسسه
هتلر (م).
 - 10عـ ـ ــزة نـ ـف ــس – أ ك ـثــر
أهمية.

شطرنج

10
– يهرول.
 - 5دو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة آ س ـ ـ ـيـ ـ ــو يـ ـ ــة
عاصمتها إسالم أباد (م).
 - 6أرفـ ــض (م) – (...م ـت ــر)
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6

ً
مهنيا :اعتمد الهدوء واترك العاصفة ّ
تمر
من دون ّ
تحديات.
ً
عاطفيا :الغيرة والحساسيات تقفان في
وجه حبكما فكونا فطنين.
ً
اجتماعيا :تضعف ثقتك بنفسك فيدعمك
أحد األصدقاء بقوة.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تغيير إيجابي في عملك يستدعي
منك تضحيات.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :يـ ـنـ ـت ــاب ــك ش ـ ـعـ ــور بـ ــاألمـ ــان
واالستقرار مع الشريك ما يفرحك.
ً
اجتماعيا :التصلب والـعـنــاد مــع الغير
يزعزعان موقعك في محيطك.
رقم الحظ.6 :

sudoku

 - 1عاصمة تنزانيا.
 - 2عـبــأ (م) – للتفسير –
للتعريف.
 - 3أ نـ ـح ــاز (م) – لـكـشــف
الطائرات بالجو.
 - 4درج الصعود والهبوط

 21مارس  19 -أبريل

1
5 7

7
1
3
9
5
8
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6

ً
عموديا:

3
9

3
1 8 4

5
6
4
7
1
2
3
8
9

 - 1عاصمة الدروز.
 - 2مرشد – روائي فرنسي.
 - 3أمام (مبعثرة) – أراقب
بعناية.
 - 4منظمة معاهدة شمال
األطلنطي.
 - 5متشابهان – للنفي –
وحدة مسافات (م).
( - 6ال ـ ـم ـ ـلـ ــك )..م ـســرح ـيــة
لشكسبير – فــا كـهــة – رج
(م).
 - 7ت ـ ـ ـقـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــرف
الـ ـشـ ـم ــال ــي م ـ ــن ال ـم ـح ـيــط
األطلنطي.
 - 8اإلسكندرية (مبعثرة).
 - 9ش ـ ـجـ ــر ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــواك –
أرشده.
 - 10فزع – حاذق (م).

الحمل
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6
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8
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ً
أفقيا:

6 5

4
8
1
5
6
9
7
3
2

ملك
تحرك
استقبل
مدني
حاكم
نازحين
غرب
في
اعالن
انطالق
نصاب
ايصال
منح
مدريد
وثيقة
دان
خداع
تابع
انطالق

sudoku

مــن  5أحــرف وهــي اســم واح ــدة مــن أشهر األلعاب
الذهنية في العالم.
ح

فلك

3
9
7
4
2
1
5
6
8

كلمة السر:

تسالي
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـح ــظ إلـ ــى جــان ـبــك هـ ــذه ال ـف ـتــرة
فاعتنمه إلطالق مشاريع.
ً
عــاط ـف ـيــا :تــدعــى إل ــى س ـهــرة تـلـتـقــي فيها
ً
شخصا يهتف له قلبك.
ً
ّ
اجتماعيا :تفهم حاجات اآلخرين وال تتخذ
مواقف فورية.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تركز على موضوع شراكة أو على
توسيع عملك.
ّ
ً
عاطفيا :انكماش ورتابة في عالقتكما ما
يهددها بالفشل.
ً
ّ
تستقر حياتك العائلية بعد
ا جـتـمــا عـيــا :
اضطراب ومعاناة.
رقم الحظ.14 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـضــع لعملك قــوانـيــن جــديــدة لن
يرضاها الزمالء.
ً
عاطفيا :إذا كنت ً
عازبا فقد تصادف لقاءات
من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :النقاش مع أشخاص منغلقين
ينتج مواقف سلبية.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :تثير منافسة واحـتـجــاجــا على
مشروع بدأت تنفيذه.
ً
عاطفيا :يسود االلتباس عالقتكما ألنكما
ال تتصارحان.
ً
اجتماعيا :في كل أمر عائلي شائك يلجأ
الجميع إلى حكمتك.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تتلقى عــرضــا يصبو إلـيــه كثر
ّ
الحساد من حولك.
فيزداد
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :غ ـ ـيـ ــوم رم ـ ــادي ـ ــة تـ ـخ ـ ّـي ــم عـلــى
عالقتكما إلهمالك الحبيب.
ً
اجتماعيا  :تبتعد عن المقربين وتشعر
بالوحدة وعدم االنتماء.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :نقاشات تتعلق بأوضاع مالية
قد تفضي إلى حلول.
ً
ً
خاليا أو
عاطفيا :تقع في الحب إذا كنت
ً
تلتقي شخصا تميل إليه.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تبدو مربكا ومهموما بسبب
أوضاع عائلية معقدة.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً ّ
مهنيا :تطلع على تفاصيل مهمة وتختبر
ً
جديدا على األرجح.
ً
ّ
عاطفيا :تتقرب من شخص من الطرف
اآلخر يعجبك منذ زمن.
ً
اجتماعيا  :يسيطر عليك قلق وار تـبــاك
وتبحث ّ
عما يريحك.
رقم الحظ.5 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تعالج مشاكل تتعلق برسوم أو
مستندات مالية.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـس ـمــع خـ ـب ـ ًـرا ع ــن الـحـبـيــب
يزعجك ففاتحه باألمر.
ً
اجتماعيا :تخطط لرحلة استجمام مع
بعض األصحاب.
رقم الحظ.15 :
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مسك وعنبر

ً
«الخافي أعظم» و«رحيم» و«الهيبة» األفضل دراميا

إمام والفخراني وجالل وتيم وواصف ...قمة األداء التمثيلي

لقطة من «عوالم خفية»

فادي عبدالله

كسبت مسلسالت «الخافي
أعظم» و«عوالم خفية»
و«بالحجم العائلي» و«رحيم»
و«الهيبة  -العودة» الرهان في
السباق الرمضاني لهذا العام.

منى واصف
بـعــد االقـ ـت ــراب مــن الحلقات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ــأعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة
الرمضانية ،اتضحت الصورة
النهائية لكل المسلسالت على
الصعيدين المحلي والعربي،
فمنها من حافظ على قوة البناء
ال ــدرام ــي مـنــذ الـحـلـقــات األول ــى
حـ ـت ــى اآلن ،والـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ــر
يسير وفق مشية السلحفاة مع
الـتـطــويــل وال ـمــط فــي الحلقات
وال ـن ـه ــاي ــات ال ـت ــي ال نستطيع
و صـفـهــا إال بــأ نـهــا مسلسالت
المقاوالت!
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ــح أن
الـمـسـلـســل ال ـكــوي ـتــي "ال ـخــافــي
أعـ ـ ـظ ـ ــم" م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـسـ ـع ــد وإخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـب ـحــري ـنــي
أحمد يعقوب المقلة ،قد حافظ
عـ ـل ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــواه مـ ـن ــذ ال ـح ـل ـق ــة
األولـ ـ ــى ،إل ــى الـحـلـقــة الـســابـعــة
وال ـع ـش ــري ــن ،ب ــاإلي ـق ــاع نـفـســه،
وب ـ ـ ــأح ـ ـ ــداث جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،جـ ــاذبـ ــة،
م ـك ـت ــوب ــة ب ــاح ـت ــراف ـي ــة ع ــال ـي ــة،
إذ تـ ــدور أح ــداث ــه بـيــن حقبتي
الخمسينيات والسبعينيات،
ً
ب ــدء ا مــن مقتل الـتــاجــر الكبير
مـحـمــد ال ــراك ــد "ب ــوج ــاس ــم" في
ً
ال ـه ـن ــد ،تـ ــاركـ ــا ول ـ ــده الـصـغـيــر

"جاسم" وزوجته الحامل التي
توفيت بعد عدة أشهر من والدة
ابنتهما "نورة" ،بعد أن يستولي
"منصور" وزوجته "غنيمة" على
أم ـ ــوال وأم ـ ــاك ال ـتــاجــر الكبير
ويربيان الطفلين الصغيرين،
وي ـق ـي ـمــان ف ــي م ـل ـحــق ال ـم ـنــزل،
وع ـنــدمــا يـكـبــر االب ــن "ج ــاس ــم"،
يبدأ رحلة البحث عن الحقيقة
وسـ ـ ــط أج ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن ال ـت ـش ــوي ــق
والـ ـ ــرومـ ـ ــان ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـت ـت ـك ـش ــف
الـعــديــد مــن األحـ ــداث واألس ــرار
حول رحلة والده محمد الراكد
وأسرار حادث مقتله هناك.
والمسلسل مكتوب بحرفية
عــالـيــة ،قابلها رؤي ــة إخــراجـيــة
را ئـ ـع ــة ،وأداء تـمـثـيـلــي متميز
لكل من مرام البلوشي وإبراهيم
الـحــربــي وع ـلــي كــاكــولــي وهيا
ع ـب ــدال ـس ــام" ...ال ـخــافــي أعـظــم"
لـيــس األف ـضــل عـلــى المستوى
ال ـم ـح ـل ــي ف ـق ــط بـ ــل ال ـخ ـل ـي ـجــي
ً
أيضا.
وع ـلــى صـعـيــد الـمـسـلـســات
الـعــربـيــة ،ي ـعــود الـنـجــم الكبير
يحيى الفخراني ،الذي يمكننا
أن نطلق عليه فاكهة رمضان،
ألنه يكسب ثقة المتلقين في كل

بوستر «بالحجم العائلي»
عمل يقدمه فــي شهر رمضان،
ً
محافظا على المستوى الفني،
م ـثــل "دهـ ـش ــة" و"شـ ـي ــخ ال ـعــرب
هـ ـم ــام" و"عـ ـب ــاس األبـ ـي ــض في
ال ـي ــوم األسـ ـ ــود" ،وم ـنــذ عامين
"ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس" ال ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـسـ ــد ف ـي ــه
شخصية شريرة حازت إعجاب
ال ـج ـم ـه ــور والـ ـنـ ـق ــاد ع ـل ــى حــد
سواء.

الفخراني ثقة
وف ـ ـ ـ ــي رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري،
ً
يقدم الفخراني ثوبا كوميديا
 تـ ــراج ـ ـيـ ــديـ ــا فـ ـ ــي "ب ــالـ ـحـ ـج ــمالـعــائـلــي" ،مــن خ ــال شخصية
"ن ـ ـ ـ ــادر" ،وه ـ ــو س ـف ـيــر مـتـقــاعــد
ً
يـعـشــق األ ك ــل فيفتتح مطعما
فـ ــي م ـن ـت ــج س ـي ــاح ــي يـمـتـلـكــه،
وهــو يحب اللهو مــع األطـفــال،
ويـحــاول لم شمل عائلته ،بعد
أن عاشت زوجته "ثريا" (ميرفت
أمين) منفصلة عنه مع أبنائها
وب ـ ـنـ ــات ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ــي
ً
تعصف بحياتهم جميعا.
ً
وليس مستغربا أن يتحفنا
ال ـف ـخ ــران ــي بـ ــأدائـ ــه اإلبـ ــداعـ ــي،
ومعه ميرفت أمين ،والجميل في
هــذا العمل تنوع الشخصيات
وك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ،وف ـت ــح
مـســاحــات لمجموعة مــن جيل
الـ ـشـ ـب ــاب مـ ـث ــل يـ ـس ــرا الـ ـل ــوزي
وركين سعد ،والعمل من تأليف
م ـح ـم ــد رج ـ ـ ــاء وإخـ ـ ـ ـ ــراج ه ــال ــة
خـلـيــل ،واألج ـمــل ه ــذا الـتــرويــج
السياحي الدرامي لمرسى علم
في مصر.

بريق إمام

«عوالم خفية»
من األعمال المحكمة
الصنع التي أعادت
البريق لعادل إمام

رياض وجالل في «رحيم»

ومـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـم ـح ـك ـم ــة
الصنع ،مسلسل "عوالم خفية"،
للعمالق عادل إمام ،الذي عرف
كيفية المحافظة على مستواه
ال ـف ـن ــي ،م ــن خـ ــال االس ـت ـعــانــة
بثالثة كتاب من جيل الشباب،
وه ـ ـ ــم أم ـ ـيـ ــن جـ ـ ـم ـ ــال ،وم ـح ـم ــد

محرز ،ومحمود حمدان ،الذين
أثبتوا منذ الحلقات األولى إلى
ً
قرب النهاية ،أن يحبكوا عمال
ً
ً
دراميا شائقا ،يترقبه حلقاته
المشاهدون ،وبرؤية إخراجية
رائ ـ ـعـ ــة لـ ــرامـ ــي إمـ ـ ـ ــام ،وظ ـه ــور
مناسب لعادل إمام ،بدور أعاد
ب ــري ـق ــه م ــن ج ــدي ــد ،واس ـت ـط ــاع
أن يـ ـج ــذب ال ـم ـت ـل ـق ـي ــن ،وم ـعــه
مجموعة متمكنة مثل الفنان
القدير صــاح عبدالله ،ورجــاء
الـجــداوي وفتحي عبدالوهاب
وبشرى وهبة مجدي.
ويكتشف الكاتب الصحفي
ال ـك ـب ـي ــر "ه ـ ـ ــال كـ ــامـ ــل" (عـ ـ ــادل
إمـ ــام) ال ــذي يعمل فــي جــريــدة
"نـ ـب ــض الـ ـشـ ـع ــب" ،ال ـك ـث ـي ــر مــن
ق ـض ــاي ــا ال ـف ـس ــاد الـ ـت ــي ت ـحــدث
على أرض الواقع ،مثل األدوية
الـ ـ ـف ـ ــاس ـ ــدة ،وخ ـ ـطـ ــف األط ـ ـفـ ــال
والـمـتــاجــرة بهم وبأعضائهم،
والتفكك األسري وما يعقبها من
مشكالت على األوالد ،والتحرش
الجنسي باإلناث ،وطرق توزيع
ال ـم ـخ ــدرات ع ـلــى ال ـش ـب ــاب ،من
خــال مــذكــرات كتبتها الفنانة
"مـ ــريـ ــم ريـ ـ ـ ــاض" (رانـ ـ ـي ـ ــا ُفــريــد
شوقي) ،التي انتحرت أو قتلت
بشكل غامض.

أسرته ،فيبدأ رحلة بحثه عنهم
واسـتــرداد ممتلكاته ،ويحاول
فــك بعض الــرمــوز ،لمعرفة من
وراء دخوله إلى السجن.
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ن ـ ــاج ـ ــح ع ـلــى
مستوى الكتابة المتميزة من
السيناريست محمد إسماعيل
أم ـيــن ،واإلخ ـ ــراج إذا مــا علمنا
أنـ ـه ــا ال ـت ـج ــرب ــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
األولــى لمحمد سالمة ،واألداء
الــافــت لـيــاســر ج ــال ،ومحمد
ري ـ ـ ــاض ،وط ـ ـ ــارق ع ـبــدال ـعــزيــز،
ودنـ ـ ـي ـ ــا عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ،ودي ـ ـنـ ــا،
وإيهاب فهمي ،وصبري فــواز،
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن حـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــي ،وس ـ ــام ـ ــي
مغاوري.

عودة الهيبة
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا
اللبنانية  -السورية المشتركة،
يأتي مسلسل "الهيبة  -العودة"،
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــدم ــة ،بـ ـع ــد أن نـجــح
الـجــزء األول فــي رمـضــان العام
الـمــاضــي ،وهــو يـجــدد النجاح
ب ـجــزئــه ال ـث ــان ــي ،ب ـك ـتــابــة على
مـسـتــوى ع ــال مــن االح ـتــراف ـيــة،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج م ـ ـت ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـسـ ــامـ ــر

البرقاوي ،وأداء تمثيلي متميز
ً
جــدا للنجوم تيم حسن ومنى
واصـ ـ ـ ــف ورفـ ـ ـي ـ ــق عـ ـل ــي أح ـم ــد
ون ـي ـكــول س ــاب ــا ،وظ ـه ــور رائ ــع
ل ـل ـف ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر ع ـبــدال ـم ـج ـيــد
مجذوب.
ويعتمد ا لـجــزء الثاني على
ال ـث ــأر لـمـقـتــل والـ ــد ج ـبــل شيخ
الجبل من طرف عائلة السعيد،
وبـ ـع ــدئ ــذ ت ـن ـخ ــرط ال ـعــائ ـل ـتــان
فــي صــراعــات عـشــائــريــة يحقن
دماء ها جبل بطلب الــزواج من
ابنة السعيد ،ومن ثم يدخل في
صراع آخر مع صديق والده أبو
البنات "أبو سلمى".
هـ ـ ـ ــذه األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة،
استطاعت أن تكسب الرهان في
السباق الرمضاني ،بجودتها
مـ ــن ن ــاح ـي ــة الـ ـن ــص ال ـم ـح ـبــوك
ً
جيدا ،واألداء التمثيلي العالي
التقنيات ،والــرؤيــة اإلخراجية
المتميزة.

جالل المتميز
أما "رحيم" ،فهو نتاج العمل
الجماعي ،الذي بدأ مع مسلسل
"ظ ــل ال ــرئ ـي ــس" ،الـ ــذي ق ــدم فيه
ال ـن ـجــم يــاســر ج ــال شخصية
ضابط ،أما في مسلسل "رحيم"،
فـ ـيـ ـجـ ـس ــد شـ ـخـ ـصـ ـي ــة "رح ـ ـيـ ــم
السيوفي" الـجــاذبــة ،فــي درامــا
األك ـش ــن وال ـغ ـم ــوض ،ع ــن رجــل
األعمال "رحيم" ،الذي يعمل في
غسل األموال وتهريب الدوالرات
إلى الخارج ،ويتم القبض عليه
ويسجن فـتــرة ليست قصيرة،
وب ـ ـعـ ــد خـ ــروجـ ــه مـ ــن ال ـس ـج ــن،
يفاجأ بأن رجاله استولوا على
جميع ممتلكاته ،وشردوا أفراد

لقطة من «الخافي أعظم»

نادية لطفي ومحمد سلطان يفوزان
بالجائزة التقديرية
المجلس األعلى للثقافة المصري أعلن الفائزين بجوائز الدولة

خبريات
هبة طوج ي تحضر مفاجأة
في «طريق»

ّ
شوقت الفنانة اللبنانيةهبة
ي الجمهور لمفاجأة
طوج 
تحضرها للحلقة األخيرة من
مسلسل "طريق" الذي يعرض
ً
حاليا ضمن السباق الرمضاني
من بطولة الممثلين عابد فهد
ونادين نسيب نجيم.
ونشرت طوجي مقطع فيديو
عبر صفحتها الخاصة
على أحد مواقع التواصل
اإلجتماعي بدت فيه من داخل
سيارتها ،وقالت إنها متوجهة
إلى االستوديو لتسجيل الحلقة
األخيرة من المسلسل دون أن
ً
تكشف مزيدا من التفاصيل عن
ّ
الموضوع .وعلقت على الفيديو
بالقول" :احزروا وين رايحة،
طريق،مسلسل طريق ،الحلقة
األخيرة".
يشار إلى أن طوجي تؤدي
شارة المسلسل التي هي
من كلمات غدي الرحباني،
وموسيقى أسامة الرحباني،
والكليب من إخراج روبير
كريمونا.

محجوب تغني مقدمة «ليالي
أوجيني» في حفالتها

أعلنت المطربة الشابة نسمة
محجوب تحضيرها لمشاركة
جمهورها بثالث حفالت دفعة
واحدة على مدار األيام المقبلة
تغني خاللها أحدث أغانيها.
وأكدت محجوب أن الحفالت
تبدأ من يوم  8يوليو المقبل
في محكى القلعة ،والثانية
 16يوليو داخل المسرح
المكشوف في األوبرا ،أما
الثالثة فتحييها  26يوليو
على خشبة المسرح الروماني
فى اإلسكندرية.
وكشفت محجوب أنها ستغني
خالل تلك الحفالت للمرة
األولى المقدمة الغنائية
لمسلسل "ليالي أوجيني"
بجانب غنائها ألغنية "الحب
المستحيل" من فيلم "الكنز"،
إضافة إلى عدد من أهم
أغانيها.
يشار إلى أن نسمة محجوب،
الفائزة بلقب "ستار أكاديمي"
بنسخته الثامنة عام  .2011هي
ابنة المخرج عالء محجوب،
ووالدتها مضيفة جوية ،وهي
خريجة المدرسة األلمانية.
وشاركت في عام  2013في
النسخة العربية لفيلم ديزني
"ملكة الثلج" في دور "إلسا"
ً
ً
وغناء ،وتعتبر أول
حوارا
تجربة لها في الدبلجة.

بيرين سا ت وزوجها يقضيان
عطلتهما في أميركا

سالف فواخرجي ونادية لطفي
أعلن المجلس األعلى للثقافة في مصر مساء
أمس األول جائزة النيل بفروعها الثالثة في اآلداب
والفنون والعلوم االجتماعية ،وهي أرفع جائزة
مـصــريــة ب ـهــذه ال ـم ـجــاالت مـضــافــا إلـيـهــا جــائــزة
النيل للمبدعين العرب التي استحدثت هذا العام
ألول مرة.
وفــي فــرع اآلداب ،فــاز بالجائزة الناقد صالح
ف ـضــل ،وف ــي ف ــرع ال ـف ـنــون ف ــاز ال ـف ـنــان التشكيلي
مصطفى الرزاز ،وفي فرع العلوم االجتماعية فاز
المفكر والفيلسوف مراد وهبة ،في حين ذهبت في
فرع المبدعين العرب للفنان التشكيلي السوري
يوسف عبدلكي.
وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع  500ألف جنيه
(نحو  28ألف دوالر) ،إضافة إلى ميدالية ذهبية.
وأعلن المجلس األعلى للثقافة جوائز الدولة
التقديرية لعام  2017التي تمنح في فروع الفنون
واآلداب والعلوم االجتماعية .وتبلغ قيمة الجائزة
في كل فرع  200ألف جنيه (نحو  11ألف دوالر)،
إضافة إلى ميدالية ذهبية.
وذهبت الجائزة في فرع الفنون للممثلة نادية

لطفي ،والملحن محمد سلطان .وفي فرع اآلداب
ذهبت إلى عبدالحكيم راضي عضو مجمع اللغة
العربية ،والكاتب محمد قطب ،والناقد كمال الدين
عيد وفي فرع العلوم االجتماعية إلى أستاذة علم
النفس سعدية بهادر ،وعميد كلية التربية السابق
شبل بدران ،وأستاذ القانون أحمد رفعت ،ووزير
العدل السابق عبدالعزيز الجندي.
وأعـلــن المجلس األعـلــى للثقافة أيضا جوائز
الدولة للتفوق التي ذهبت في مجال اآلداب للروائي
أحمد مــراد ،وأستاذ اللغة العربية محمد العبد،
وذهبت في فــرع الفنون للموسيقار رضــا بدير،
والـنـحــات سعيد بــدر ،وذهـبــت فــي مجال العلوم
االجتماعية إلــى الكاتب صــاح ســالــم ،وأسـتــاذة
التاريخ الحديث والمعاصر إلهام ذهني ،وأستاذ
إدارة األعمال عبدالسالم أبو قحف.
يــذكــر أن قـيـمــة ال ـجــائــزة ف ــي ك ــل ف ــرع م ــن هــذه
الـفــروع تبلغ  100ألــف جنيه (نحو  5700دوالر)
إضافة إلى ميدالية ذهبية.
(رويترز)

التقطت عدسات الباباراتزي
صورا للممثلة التركيةبيرين
سات ،برفقة زوجها الفنان
كينان دوغلو ،في مطار
أتاتورك الدولي ،وكشف
زوجها ألحد الصحافيين
انهما ذاهبان إلى والية لوس
أنجلس األميركية ،لقضاء
عطلة ترفيهية مدة  10أيام
بعيدا عن الضغوط المهنية،
وظهرت سات في الصورة
بلوك بسيط وعفوي ،وبدا
عليها عالمات السعادة.
يذكر أن سات عرفت في الوطن
العربي من خالل المسلسل
التركيفاطمة ،الذي القى
جماهيرية كبيرة ،إذ حقق
نسب متابعة عالية ،كما
يعرض حاليا على إحدى
القنوات المحلية الفرنسية.
وحصلت سات على أول جائزة
لها عن دور "ياسمين" في
مسلسل "تذكر يا عزيزي"،
الذي قامت ببطولته عام
 ،2008وذلك بتصنيفها
كأفضل ممثلة في جوائز آلتن
اللي للفنون الجميلة.

ةديرجلا
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دوليات
واشنطن :إيران تنسحب تحت الضغط من سورية واليمن
● تعزيزات سورية بالجوالن و«معركة الجنوب» تراوح مكانها ● دمشق تطالب بغداد بفتح «القائم»
قال الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،إن إيران لم تعد ًكما
كانت قبل  4أشهر مؤكدا أنها
تنسحب من سورية واليمن
تحت الضغط .جاء ذلك،
عقب اإلعالن اإليراني عن
فشل المفاوضات بين روسيا
والواليات المتحدة وإسرائيل
على خروج جميع القوات
األجنبية من جنوب سورية ،بينما
عزز حلف الرئيس بشار األسد
دفاعاته الجوية قرب الحدود مع
الجوالن ويستعد لنشر
هضبة
ً
المزيد تمهيدا لعملية كبرى
محتملة تستهدف فصائل
المعارضة في منطقة درعا
المعروفة باسم «مثلث الموت».

فـ ــي حـ ـ ـ ــوار مـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «ف ــوك ــس
ن ـ ـيـ ــوز» ،ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب ،إن إي ــران ،باشرت
بسحب رجالها من سورية واليمن،
ً
مضيفا « :أعتقد أنها تغيرت ،وال
أظ ــن أن اإليــرانـيـيــن يـنـظــرون اآلن
نحو البحر المتوسط ،وهــذا أمر
ً
مختلف تماما».
وذكــر تــرامــب ،أن تصرف إيــران
جاء كأثر جانبي لخروج الواليات
الـمـتـحــدة م ــن» االت ـف ــاق ال ـن ــووي».
وق ــال« :لــم تعد إي ــران ،تلك الــدولــة
الـ ـت ــي ك ــان ــت ق ـب ــل  3أو  4أش ـه ــر،
حينذاك كانت أكثر جرأة».
واعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ــرام ـ ــب أن ال ـض ــرب ــة
ال ـصــاروخ ـيــة ل ـقــاعــدة الـشـعـيــرات،
التي تزامنت مع اجتماعه بنظيره
ا لـصـيـنــي شــي جينبينغ فــي مقر
إقــامـتــه بــواليــة فـلــوريــدا فــي أبريل
ال ـم ــاض ــي ،ك ــان ــت ب ـم ـنــزلــة تـحــذيــر
لـبـكـيــن ح ــول كـيـفـيــة رد واشـنـطــن
على استخدام الـســاح الكيماوي
وأسلحة الدماع الشامل.
ّ
وذكر ترامب أنه قال لجينبينغ:
«س ـي ــدي الــرئ ـيــس لـقــد أطـلـقـنــا 58
ً
صــاروخــا على مــواقــع مـحــددة في
سورية ،وطلب مني عبر مترجم أن
أكرر ما قلت ،رددت بأن كل صاروخ
أط ـل ــق ،أص ــاب ال ـه ــدف م ــن مسافة
 700ميل».
وروى الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي أنــه
خاطب الرئيس الصيني «قلت له
إنه يستطيع مغادرة االجتماع أو
يمكننا أن نصبح أصدقاء .هو لم
يغادر وفهم كل شيء».

تعزيزات في الجوالن
مـ ــع انـ ـتـ ـق ــال ال ـ ـحـ ــرب م ـت ـع ــددة
األطــراف في سورية في األسابيع
األخـيــرة باتجاه الجنوب الغربي
لـتــزيــد مــن مـخــاطــر الـتـصـعـيــد في
ال ـم ـن ـط ـقــة ذات األه ـم ـي ــة ال ـك ـبــرى
إلسرائيل ،كشف قائد في التحالف
اإلقـلـيـمــي الـمــؤيــد لـلــرئـيــس بشار
األس ـ ـ ـ ــد أم ـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـجـ ـي ــش ع ــزز
دفـ ــاعـ ــاتـ ــه ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة ل ـل ـط ــائ ــرات
قــرب الـحــدود مــع هضبة الجوالن
ً
المحتلة ،مشيرا إلى أن من المقرر
نـشــر دف ــاع ــات إضــاف ـيــة فــي األي ــام
المقبلة.
وقال القائد غير السوري ،لوكالة
«رويترز» شريطة عدم الكشف عن
هويته ،إن تمركز سالح «بانتسير
اس »1الروسي الصنع يهدف إلى

يخت صدام للسياحة

السلطة الفلسطينية
تمنع احتجاجات

أكراد يزورون قبور ذويهم في مقبرة كوباني في  28مايو (أ ف ب)
«ترميم منظومة الدفاع الجوي ضد
إسرائيل بالدرجة األولى».
وأك ـ ــد ال ـق ــائ ــد أن الـتـحـضـيــرات
للعملية الـعـسـكــريــة فــي الـجـنــوب
ال ـ ـغـ ــربـ ــي جـ ـ ــاهـ ـ ــزة ،لـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــوات
الحكومية تعمل اآلن على القضاء
على جيب لمقاتلي تنظيم «داعش»
قرب مدينة السويداء.
وال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ات ـه ـم ــت
إس ــرائ ـي ــل ال ـم ـي ـل ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة
المتحالفة مع دمشق بشن هجمات
صاروخية على مرتفعات الجوالن،
وردت بموجة ضربات جوية مكثفة
داخل العاصمة السورية وصفتها
بأنها مواقع مدعومة من إيران.

التزام أميركي
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ه ــون ــت الـجـبـهــة
الجنوبية لفصائل المعارضة من
احتماالت شن هجوم حكومي في
المنطقة ،مشيرة إلــى أن الواليات
المتحدة واألردن ملتزمان بدعم
ات ـ ـفـ ــاق «خ ـ ـفـ ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» مــع
ً
روسـ ـي ــا .ل ـك ـن ـهــا اس ـت ـع ــدت أي ـضــا
الحتمال وقوع هجوم .وقال العقيد

نسيم أبو عرة أحد قادة المعارضة
في الجبهة ،وهو من قوات «شباب
السنة» ،إن المعارضة شكلت قيادة
عسكرية مشتركة يوم االثنين.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات األسـ ـ ـ ـ ــد تـ ـق ــوم
ب ـش ـك ــل م ـن ـف ـصــل ب ـ ــإع ـ ــداد ه ـجــوم
على المسلحين الذين يسيطرون
ع ـل ــى م ـن ــاط ــق ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
إسرائيل واألردن مما دفع واشنطن
الشهر الماضي إ لــى التحذير من
أن ـه ــا سـتـتـخــذ «إج ـ ـ ــراءات حــازمــة
ً
ومناسبة» ،ردا على أي انتهاكات
لوقف إطالق النار.

الشرطة الروسية
وعـلــى جبهة أخ ــرى ،انسحبت
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ال ــروس ـي ــة م ــن عـ ــدة ن ـق ــاط بــريـفــي
حمص الشمالي وحماة الجنوبي
إلــى مدينة القصير ،على الحدود
السورية  -اللبنانية.
وأف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر ب ـ ــأن عـمـلـيــة
االنسحاب تمت قبل  5أيام من اآلن،
وأن عناصر الشرطة الروسية هم
من أخبروا بعض أهالي قرى ريف

ً
أوساط الصدر تعتبر جمع  70ألف مسلح في تكتل كافيا لمنع أي نزاع أهلي
●

ســاد تـشــاؤم واس ــع فــي األوس ــاط العلمانية
وفئة الشباب العراقيين ،التي تحمست لظهور
كـتـلــة نـيــابـيــة مختلطة مــذهـبـيــا وف ـكــريــا ،بعد
أن قــام راعــي تحالف ســائــرون مقتدى الصدر،
وه ــادي الـعــامــري رئـيــس تـحــالــف الـفـتــح ،الــذي
يضم الميليشيات الشيعية ،بإعالن تكتل نيابي
ليل الثالثاء  -األربعاء ،بينما لم تمر سوى أيام
على تحالف أولي يضم إلى جانب الصدر ،أياد
عالوي رئيس الحكومة األسبق ،وعمار الحكيم
زعيم تيار الحكمة ،ويمكن أن يمثل الثالثة ،لو
صمد تحالفهم ،كتلة متنوعة عابرة لحواجز
المكونات.
وحملت انتخابات مايو الماضي متغيرات
عــديــدة ،وتراجعت القوائم المقربة على إيــران
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ــاألص ـ ــوات الـ ـت ــي ح ـص ــدت ـه ــا ال ـك ـتــل
الموصوفة باالعتدال والداعمة لإلصالح ونزع
ال ـت ــوت ــر ب ـيــن الـ ـع ــراق وم ـح ـي ـطــه ال ـع ــرب ــي ،مثل
رجــل الــديــن مقتدى الـصــدر ،ورئـيــس الحكومة
حيدر الـعـبــادي ،اللذين قــاال بــوضــوح إنهما ال

العراق :مذكرات توقيف
بحق  20في "تفجير الصدر"

كشف املتحدث باسم مجلس
القضاء األعلى في العراق
القاضي عبدالستار البيرقدار،
أمس ،أنه تم إصدار مذكرات
توقيف بحق  20على صلة
بانفجار مخزن األسلحة
بمدينة الصدر ،فضال عن
توقيف  6أشخاص في
قضية حرق أوراق وأجهزة
االنتخابات .إلى ذلك ،ردت
املحكمة االتحادية أمس ،طلب
إصدار قرار "والئي" بوقف
تنفيذ أحكام قانون التعديل
الثالث لقانون انتخابات
مجلس النواب.

حماة الجنوبي بأنهم سيغادرون
المنطقة باتجاه القصير.
ويعد انسحاب الشرطة الروسية
مخالفة التفاق تم في مطلع مايو
الـفــائــت ،يـنــص عـلــى وجــودهــا مع
ال ـشــرطــة ال ـمــدن ـيــة لـلـنـظــام بشكل
دائــم داخــل الـمــدن والـبـلــدات ،التي
شـمـلـتـهــا ال ـت ـســويــة ،م ــدة  6أشـهــر
على األقل.

القائم والبوكمال
إلى ذلك ،تسلم وزير الخارجية
العراقي إيراهيم الجعفري رسالة
مــن نظيره ال ـســوري ولـيــد المعلم
بشأن تكثيف الجهود إلعادة فتح
المنفذ الحدودي بين قضاء القائم
ومدينة البوكمال.
وأك ــد الـجـعـفــري ،خ ــال تسلمه
رسالة المعلم من السفير السوري
في بغداد صطام جدعان الدندح،
ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة تـنـسـيــق ال ـمــواقــف
وال ـت ـعــاون مــن أج ــل حــل المشاكل
ً
العربية سياسيا وعدم التدخـل في
ً
شؤون الدول» ،مشددا على موقف
الـعــراق الثابت إزاء عــودة سورية

إلى حاضنة الجامعة العربية.
وأش ــاد الــدنــدح بمواقف بغداد
ً
ً
الداعمة لحل األزمة سلميا ،مبديا
رغبة حكومته في تعزيز التعاون
الثنائي لتحقيق االستقرار.
في غضون ذلــك ،اتهم المرصد
السوري لحقوق اإلنسان التحالف
الـ ــدولـ ــي ب ـق ـي ــادة واش ـن ـط ــن بـقـتــل
 10مــدنـيـيــن بـيـنـهــم أطـ ـف ــال ،فجر
أمــس األول ،فــي غ ــارات استهدفت
قــريــة تــل الـشــايــر الــواقـعــة فــي آخــر
جـيــب يـسـيـطــر عـلـيــه «داع ـ ــش» في
ً
ريف الحسكة الجنوبي ،موضحا
أن ال ـه ـجــوم ج ــاء ف ــي إطـ ــار الــدعــم
األمـ ـي ــرك ــي ل ـه ـج ــوم ت ـش ـن ــه قـ ــوات
س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة (ق ـس ــد) في
المحافظة ذات األغلبية الكردية.
ووسعت «قسد» نطاق عملياتها
ً
ال ـع ـس ـكــريــة م ــؤخ ــرا لـتـشـمــل ريــف
ً
الـحـسـكــة ال ـج ـنــوبــي أيـ ـض ــا .وهــي
تخوض بدعم من التحالف معارك
لطرد التنظيم المتطرف مــن آخر
جيب يسيطر عليه في دير الزور.
وقال المكتب اإلعالمي للتحالف:
«ن ـحــن عـلــى درايـ ــة ب ــادع ــاءات عن
ضـ ــربـ ــات ل ـل ـت ـح ــال ــف فـ ــي مـنـطـقــة

ً
الحسكة صباحا ،لكن سجالتنا ال
تظهر تنفيذ أي ضــربــات فــي تلك
المنطقة ال ـي ــوم» .وكـثــف «داع ــش»
ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة هـجـمــاتــه
ضد مواقع قوات النظام وحلفائه
في البادية السورية ،في عمليات
متتالية يرجح محللون أن تكون
ً
غ ـي ـض ــا م ــن ف ـي ــض م ــا ي ـخ ـطــط لــه
التنمظيم في الفترة المقبلة.
وبـ ــرغـ ــم ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـم ـيــدان ـيــة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،ال ـ ـت ـ ــي م ـ ـنـ ــي ب ـ ـهـ ــا فــي
سورية والعراق المجاور ،ال يزال
ً
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـت ـط ــرف قـ ـ ـ ــادرا عـلــى
التسلل وتوجيه ضربات موجعة
لـ ـخـ ـص ــوم ــه .وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ه ـج ـم ــات
مفاجئة نفذها منذ مطلع الشهر
الـحــالــي فــي الـبــاديــة الـســوريــة عن
مقتل الـعـشــرات مــن ق ــوات النظام
والمسلحين الموالين لها.
وب ـع ــد س ـتــة أش ـه ــر ع ـلــى ط ــرده
منها ،تمكن مقاتلوه الجمعة وإثر
س ـل ـس ـلــة ع ـم ـل ـيــات ان ـت ـح ــاري ــة مــن
اقتحام مدينة البوكمال ،وخاضوا
فيها مواجهات عنيفة ضد قوات
ال ـن ـظــام وح ـل ـفــائ ـهــا أليـ ــام ق ـبــل أن
ينسحبوا منها االثنين.

العراق :تشاؤم «شبابي» بعد تحالف الصدر والعامري المصريون يترقبون رفع أسعار المحروقات
بغداد  -محمد البصري

سلة أخبار

يستطيعان دخــول تكتل يقتصر على الشيعة،
كما حصل في الـمــرات السابقة ،ألن قوائمهما
الفائزة متنوعة هذه المرة ،وال يمكن لنفوذ إيران
أن يتحكم في الفائزين العلمانيين والشيوعيين
أو السنة الــذيــن انخرطوا بــوضــوح مــع الصدر
والعبادي.
ل ـكــن ال ـص ــدر تـلـقــى ض ــرب ــات مــوج ـعــة خــال
األسبوعين الماضيين ،عبر تفجير أحياء سكنية
فقيرة تمثل قاعدته الجماهيرية ،وإحراق مخازن
تضم صناديق االقتراع الخاصة بتلك المناطق،
مــا دفـعــه إلــى إع ــان أنــه لــن يجعل ف ــوزه سببا
لحرب أهلية.
وجــاء إعــان التحالف المفاجئ بين الصدر
والـ ـع ــام ــري ل ـي ـك ــرس فـ ـك ــرة أن الـ ـص ــدر خـضــع
لضغوط إيران ،وتراجع عن مواقفه األولى ،األمر
الذي أشاع موجة تشاؤم واسعة على منصات
التواصل االجتماعي.
إال أن المدافعين عن الصدر أشــاروا إلى أنه
أوضح في المؤتمر الصحافي المشترك الثالثاء
أن تحالفه األولي مع عالوي والحكيم قائم ،وأن
دخــول العامري هــو توسيع للفضاء الوطني،

قائلين إن الميليشيات هي التي قدمت تنازال
وجـعـلــت ال ـصــدر يــوافــق عـلــى ضـمـهــا لـخــارطــة
الكتلة النيابية األكبر التي يقوم تحالف سائرون
بتشكيلها ،كما أن الصدر يضمن بهذا جمع ما
يـقــارب  70ألــف مسلح شيعي فــي تكتل واحــد
يمنع اندالع أي نزاع أهلي متوقع.
وت ــوض ــح ال ـم ـص ــادر أن قــائ ـمــة ف ـتــح ليست
كلها فــي مستوى واح ــد مــن الـخـضــوع إلي ــران،
ألن نصف مقاعدها تعود لمنظمة بدر بزعامة
الـ ـع ــام ــري ،والـ ـمـ ـع ــروف بــدع ـمــه ل ــإص ــاح ــات،
و م ـحــاوال تــه تقييد الميليشيات فــي أ ك ـثــر من
ملف ،ومبادرته للتطبيع مع المحيط العربي
خـصــوصــا ال ـس ـعــوديــة ،رغ ــم احـتـفــاظــه بعالقة
قوية باإليرانيين.
أما العبادي ،الذي بدا لفترة طويلة أنه االقرب
الى الصدر ،فال يزال يختار االنتظار حتى حسم
الطعون الواسعة الموجهة لنتائج االنتخابات،
والتي وضعت البالد على حافة فراغ تشريعي
لو تأخر انعقاد البرلمان الى ما بعد األول من
يــولـيــو الـمـقـبــل ،حـيــث تنتهي ح ـيــاة الـبــرلـمــان
القديم دستوريا.

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

ً
تمهيدا لرفع أسعار المشتقات البترولية ،بعد
ســاعــات مــن زي ــادة أسـعــار الـكـهــربــاء ،دعــا الرئيس
ً
عبدالفتاح السيسي م ـجــددا ،جميع أف ــراد الشعب
المصري بكل أطيافه وفئاته إلى الوقوف على خط
واحد ،لمواجهة التحديات والمصاعب االقتصادية
ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ــدول ــة الـمـصــريــة ق ــائ ــا« :ك ــل هــذه
التحديات والمصاعب تصبح أمــرا سهال ويسيرا
في حالة ّ
تحمل المصريين هذه الظروف التي تمر
بها الدولة المصرية».
وي ـتــرقــب ال ـم ـصــريــون بـقـلــق األسـ ـع ــار ال ـجــديــدة
للمحروقات التي يتوقع أن تعلن عنها الحكومة
الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية ،وذلك بعد
زيادة أسعار الكهرباء أول أمس.
وقال السيسي في حفل إفطار األسرة المصرية،
م ـســاء أم ــس األول« :أنـتـهــز ه ــذه الـفــرصــة ألتـحــدث
لألسرة المصرية بكل مكوناتها ،ولكل فئات الشعب
ال ـم ـصــري ،وأق ـ ــول إن ـنــا ل ـكــي ن ـكــون دولـ ــة حقيقية
ومتقدمة ،علينا أن نتألم ونقاسي ،فليس هناك من
سبيل لكي نحقق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات
طموحة إال العمل الجاد والمضني».
وأضاف الرئيس أن كل من يقول غير ذلك عليه أن
يأتي ليقف مكاني ليقول لنا ماذا نفعل لكي نحل

هذه المشكالت التي نمر بها ،مؤكدا مجددا أن علينا
ً
أن ندفع معا الثمن .وشارك في اإلفطار اإلمام األكبر
شيخ األزهر أحمد الطيب ،ورئيس الوزراء المكلف،
مـصـطـفــى م ــدب ــول ــي ،ورئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـمـسـتـقـيــل
شريف إسماعيل ،وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس
وممثلي المحافظات وقبائل سيناء والنوبة
النواب
ُ
ومطروح وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة
ّ
وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية والكليات
العسكرية وممثلي الفالحين واإلعالميين والفنانين
والرياضيين وذوي االحتياجات الخاصة.
وت ـنــاول الــرئـيــس مــا تتحمله الميزانية العامة
للدولة من أعباء لتقدم الدعم للمواطنين ومحدودي
الدخل بوجه خاصة ،موضحا أنه ال يمكن أن تكون
هناك شركة في العالم تبيع أو تقدم خدمة بأقل من
سعر التكلفة ،فمثل هذه الشركات سيكون مصيرها
الـخـســارة الـفــادحــة ،مشيرا إلــى أن ميزانية الــدولــة
تـتـحـمــل سـنــويــا  ٣٣٢مـلـيــار جـنـيــه كــدعــم سـنــوي،
بـخــاف مــا تتحمله مــن أج ــور للعاملين بــالــدولــة،
مــوضـحــا أن ه ــذا الــدعــم هــو ع ـبــارة عــن ال ـفــرق بين
التكلفة والسعر الذي يدفعه المواطن.
وطالب الرئيس المواطنين بأن يكون لديهم إدراك
للموقف الــذي تمر به الــدولــة ،حيث إنــه تعهد بأن
يتحمل المسؤولية ،وأال يؤجل الـقــرارات الصعبة
الالزمة لإلصالح االقتصادي لألجيال التالية.

أصدر مكتب الرئيس
الفلسطيني محمود عباس
بيانا ،أمس ،يمنع تنظيم
تظاهرات احتجاجية مع
استمرار الدعوات من نشطاء
للتظاهر ،للمطالبة بدفع
رواتب موظفي قطاع غزة.
وقال البيان "احتراما منا
لحق املواطنني في التعبير
عن أنفسهم ،واحتراما للعمل
بالقانون ،ونظرًا للظروف
الحالية خالل فترة األعياد،
وللتسهيل على املواطنني في
تسيير أمور حياتهم العادية
في هذه الفترةُ ،يمنع منح
تصاريح لتنظيم مسيرات أو
إلقامة تجمعات من شأنها
تعطيل حركة املواطنني
وإرباكها ،والتأثير على سير
الحياة الطبيعية خالل فترة
األعياد".

قانون انتخابات
السودان بيد البرلمان

مضت الحكومة السودانية
في مسعاها لتمرير
قانون االنتخابات الجديد
النتخابات عام  ،2020غير
عابئة باعتراضات أحزاب
مشاركة في الحكومة ،والحوار
الوطني ،وأحزاب املعارضة.
وأودع وزير شؤون مجلس
الوزراء ،أحمد سعد عمر،
أمس األول" ،مشروع قانون
االنتخابات لسنة  "2018في
البرملان السوداني.
وبذلك ،وضعت الحكومة،
وحزبها الحاكم "املؤتمر
الوطني" ،الرافضني ملشروع
القانون من شركائها في
الحوار الوطني ،أمام األمر
الواقع.

لبنان :الحكومة قبل نهاية الشهر ونيابة الرئاسة لـ«القوات»
إبراهيم أنجز تقريره عن التجنيس ...وعشرات األسماء المخالفة

●

بيروت  -ةديرجلا

•

ً
دخل لبنان فعليا عطلة عيد الفطر مع سفر
رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري
أمس ،إلى موسكو لحضور الحفل االفتتاحي
لـكــأس الـعــالــم ال ـيــوم .وم ــع م ـغــادرة الـحــريــري
يجمد ملف تشكيل الحكومة إلى حين عودته
المتوقعة يوم األحد المقبل بعد تمضيته عطلة
الفطر في الرياض إلى جانب عائلته.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـت ــاب ـع ــة
لـ«الجريدة» ،أمس ،أن «تبصر النور الحكومة
قبل نهاية يونيو الجاري ،بعد أن حل الجزء
األكبر من قضية توزيع الحصص الحكومية
لناحية تذليل العقبة المسيحية بين التيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات سـيـحـصــل

على نيابة رئاسة المجلس دون حقيبة كما
سيحصل على وزارة التربية ووزارتين أخريين
(يفاوض بجدية لنيل وزارة العدل)».
ولفتت المصادر إلى «ليونة في موقف رئيس
ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ول ـيــد جنبالط
بعد تمسكه بحقه في المقاعد الدرزية الثالثة
في تشكيلة ثالثينية» ،مشيرة إلى «بروز حل
وسطي يقضي بتسمية شخصية مثل الوزير
السابق مروان خير الدين ليكون الوزير الدرزي
الثالث وبذلك يكون جنبالط قد حرم النائب
ط ــال إرس ـ ــان م ــن الـمـقـعــد ال ـ ـ ـ ــوزاري» .وب ــات
ً
معلوما أن الوزارات السيادية ستبقى موزعة
ً
كما هي في حكومة تصريف األعمال ،تماما
كما حقائب الطاقة واالتصاالت واألشغال .أما
وزارة الصحة فيبدو سيتوالها «حــزب الله»
الذي سيسندها إلى طبيب.

فــي م ــوازاة ذلــك ،رأى رئيس حــزب «الـقـ ّـوات
الـلـبـنــانـ ّـيــة» سمير جـعـجــع ،أن ــه «إذا أردت أن
تعرف ماذا في خلفيات هجوم وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل على وزراء القوات
ً
الـلـبـنــانـ ّـيــة ت ــدرج ــا م ــن الـصـحــة إل ــى ال ـشــؤون
االجتماعية ،فابحث عن صفقة بواخر الكهرباء،
وكلما ازددنا صالبة في مواجهة تمرير الصفقة
يرتفع منسوب نسج الحمالت ضدنا».
وإذ أكد «استمرار التصدي للصفقات بكل
أشكالها والكهرباء فــي شكل خ ــاص» ،اعتبر
ً
جعجع أن «ال أحد قادرا على إحراجنا إلخراجنا
من الحكومة على رغم دفعهم في هذا االتجاه
ً
ليستريحوا ويصبح مـتــاحــا أمــامـهــم تمرير
الصفقات».
وكان باسيل زار بلدية عرسال حيث التقى
عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري

ورئ ـيــس الـبـلــديــة بــاســل الـحـجـيــري وأع ـضــاء
المجلس البلدي لإلطالع على ملف النازحين
الـســوريـيــن .وش ــدد باسيل بعد لقائه وفــد من
النازحين على أن «ال عودة عن العودة إلى وطنهم،
كفى عودتهم هي الضمانة لحل سياسي ،وأن
يعيشوا بتفاهم وطني ،وعلى المفوضية العليا
لــأمــم المتحدة أن تطبق ال ـشــروط الــدولـيــة في
سورية وعودة السوريين هي رغبة كل اللبنانيين،
وكــل اللبنانيين فــي الـشـمــال والـجـنــوب وعكار
السفيرة األميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد خالل احتفال بتسليم الجيش اللبناني
يرغبون بعودة آمنة للنازحين السوريين».
في سياق منفصل ،قالت مصادر متابعة إن  4طائرات في مطار حماة شمال بيروت (ا ف ب)
«المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
أن ـج ــز م ـع ـظــم ت ـق ــري ــره ع ــن م ــرس ــوم الـتـجـنـيــس ال ـتــي ثـبــت عـلــى أصـحــابـهــا مـخــالـفــات مسلكية في مرسوم التجنيس والتأكد من استحقاقها
وسيرفعه إلــى رئيس الجمهورية ميشال عون وقضائية تمنع عنهم الحق باكتساب الجنسية للجنسية الـلـبـنــانـيــة أو عــدمــه ،وذل ــك عـلــى إثــر
خــال الساعات المقبلة» .وأش ــارت المعلومات اللبنانية» .وكان الرئيس عون أوكل إلى إبراهيم موجة من المواقف المنددة بالمرسوم وشموله
إلى أن «تقرير إبراهيم يتضمن عشرات األسماء مهمة إجراء تحقيقات الزمة حول األسماء الواردة أسماء مشبوهة.
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ً
كيم وترامب سيتبادالن الزيارات ...و«النووي» سينزع تدريجيا

ً ً
• الرئيس األميركي :بيونغ يانغ لم تعد تشكل تهديدا نوويا • كوريا الشمالية :واشنطن وافقت على رفع العقوبات
في أول بيان رسمي لبيونغ
يانغ عقب القمة التاريخية بين
زعيمها كيم جونغ أون والرئيس
األميركي دونالد ترامب في
سنغافورة أمس األول ،أعلنت
كوريا الشمالية أن زعيمها كيم
جونغ أون اتفق مع سيد البيت
األبيض على ًعملية نزع السالح
النووي تدريجيا مقابل تنازالت
متبادلة ،مشيرة في الوقت نفسه
إلى أن كال من كيم وترامب
دعا اآلخر لزيارة بلده ،وأن كال
منهما «قبل بسرور» تلبية دعوة
اآلخر.

أعلنت وكالة األنباء المركزية
الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،أن
الزعيم كيم جونغ أون والرئيس
دونالد ترامب اعترفا في «الوثيقة
ال ـش ــام ـل ــة» الـ ـت ــي وق ـع ــاه ــا عـقــب
قمتهما التاريخية في سنغافورة،
بأهمية االلـتــزام بمبادئ عملية
ن ــزع ال ـس ــاح ال ـن ــووي تــدريـجـيــا
والعمل المتزامن لتحقيق السالم
واالستقرار وإخالء شبه الجزيرة
الكورية من األسلحة النووية.
و ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــر يـ ــر هـ ــا األول ع ــن
الـقـمــة ،ال ـتــي ع ـقــدت أم ــس األول،
فــي سـنـغــافــورة ،رأت الــوكــالــة أن
هــذا اللقاء غير المسبوق يمهد
لـ ــ«تـ ـح ــول جـ ـ ـ ــذري» م ـض ـي ـفــة أن
ترامب تحدث عن «رفع العقوبات»
عن بيونغ يانغ.
وأثـ ـن ــت ال ــوك ــال ــة ع ـل ــى ال ـق ـمــة
ً
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا «نـ ـج ــاح ــا م ـب ـه ــرا»،
وركـ ـ ـ ــزت ع ـل ــى ت ـ ـنـ ــازالت ت ــرام ــب
واحتمال حلول عصر جديد من
السالم والرخاء في شبه الجزيرة
الكورية.
وأضافت أن «الوثيقة الشاملة»
اشـتـمـلــت عـلــى أرب ـعــة ب ـنــود ،من
بـيـنـهــا الـ ـت ــزام ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ً
بـ ـن ــزع ال ـ ـسـ ــاح الـ ـ ـن ـ ــووي ك ــام ــا
وتعهد الواليات المتحدة بتقديم
ضمانات أمنية.
وأوض ـح ــت أن ــه «رغ ــم ذل ــك ،لم
يــذكــر ف ــي الــوثـيـقــة ن ــزع الـســاح
ال ـ ـن ـ ــووي ب ـش ـك ــل شـ ــامـ ــل يـمـكــن
التحقق منه وال رجعة فيه» وهو
ما تطالب به اإلدارة االميركية.
وأشــار التقرير إلــى أن ترامب
«أعرب خالل القمة التاريخية عن
نيته وقف التدريبات العسكرية
الـمـشـتــركــة ال ـتــي تـجــريـهــا بــاده
م ـ ــع ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» ال ـت ــي
طالما اعتبرتها كوريا الشمالية
ً
ً
اسـتـفــزازا لها «فـضــا عــن تقديم
ضـ ـ ـم ـ ــان ـ ــات أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـهـ ــا ورفـ ـ ــع
ال ـع ـق ــوب ــات ض ــده ــا إل ـ ــى جــانــب

ال ـت ـق ــدم ف ــي ت ـح ـس ـيــن ال ـع ــاق ــات
الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــوار
والتفاوض».
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ك ـي ــم
ق ــولــه ل ـتــرامــب خ ــال ال ـق ـمــة ،إنــه
«إذا ات ـخــذت ال ــوالي ــات المتحدة
خـ ـط ــوات حـقـيـقـيــة ل ـب ـن ــاء الـثـقــة
م ــن أج ــل تـحـسـيــن ال ـعــاقــات مع
كوريا الشمالية ،فإن بيونغ يانغ
سـتـسـتـمــر ف ــي ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
حسن نية إضافية فــي المرحلة
المقبلة تتناسب معها».
ً
وب ـي ـنــت أن ك ـيــم «شـ ــدد أي ـضــا
عـلــى أهـمـيــة ات ـخ ــاذ ق ــرار ج ــريء
بـ ـ ــوقـ ـ ــف األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
المزعجة والعدائية بين البلدين».
وذك ـ ـ ــرت ال ــوك ــال ــة أن ك ــا مــن
كـ ـي ــم وت ـ ــرام ـ ــب دعـ ـ ــا اآلخ ـ ـ ــر إل ــى
زي ـ ـ ـ ــارة ب ـ ـلـ ــده ،وأن كـ ــا مـنـهـمــا
«قـ ـ ـب ـ ــل بـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرور» ت ـل ـب ـي ــة دعـ ـ ــوة
اآلخ ـ ـ ــر ،وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن «ل ــدى
كـيــم جــونــغ أون وت ــرام ــب إدراك
مشترك لحقيقة أهمية اال لـتــزام
بـمـبــدأ ال ـت ـحــرك خ ـطــوة بخطوة
وبشكل متزامن لتحقيق السالم
واالستقرار وإخالء شبه الجزيرة
الكورية من السالح النووي».

ترامب

أنقذت الشرطة الفرنسية
شخصين احتجزهما رجل
رهينتين في شركة صغيرة
بوسط باريس ،واعتقلته بعد
أن طالب باالتصال بالسفارة
اإليرانية لتسليم رسالة
للحكومة الفرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرار
كولوم« :الشخص اعتقل
ولم يعد هناك خطر على
الرهينتين».
وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية:
«مطالبه كانت غامضة وغير
متسقة في حقيقة األمر».
وأضاف «المفاوض وجد
صعوبة في التفاهم».

إسبانيا :محكمة تمهل صهر
الملك  5أيام لتسليم نفسه

اقتصاد كوريا الشمالية في حال
نزع أسلحتها النووية.
وكـ ـت ــب« :ال ح ـ ــدود ل ـمــا يـمـكــن
أن ت ـن ـجــزه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة إن
ت ـخ ـلــت ع ــن أس ـل ـح ـت ـهــا ال ـن ــووي ــة
واخـتــارت التجارة والتعامل مع
ً
ال ـعــالــم» ،مـضـيـفــا أن كـيــم «أمــامــه
فرصة ليصبح القائد الذي افتتح
ً
ً
ً
ع ـهــدا جــديــدا ومـجـيــدا مــن األمــن
واالزدهار لمواطنيه».
وهاجم الرئيس االميركي في
تغريدة ثانية منتقديه «الحاقدين»
الذين «كــانــوا يتوسلون من أجل

ً
ً
ً
«تأثير ترامب» يطيح نائبا جمهوريا مخضرما
ف ــي م ــؤش ــر ان ـت ـخ ــاب ــي ك ـب ـيــر ع ـل ــى م ــدى
ش ـع ـب ـيــة ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب داخـ ــل
صفوف حزبهُ ،مني النائب الجمهوري مارك
سانفورد بهزيمة ساحقة في االنتخابات
التمهيدية لـلــدفــاع عــن مقعده فــي مجلس
الـنــواب بعد تغريدة شــديــدة اللهجة ضده
من ترامب ،وتقدمت عليه مرشحة من حزبه
هي كاتي أرينغتون انتقدت بقوة عدم والئه
للرئيس.
ولم يسبق لسانفورد ( 58عاما) المحنك
فــي السياسة أن خسر انتخابات مــن قبل،
وقد نجا حتى من فضيحة مدوية تناولها
اإلعالم على صلة بعالقة خارج الزواج التزال
مطبوعة في ذاكرة األميركيين.
ومن الطائرة التي اعادته من سنغافورة،

وقال ترامب ساخرا «سيكون أفضل حاال
ف ــي االرج ـن ـت ـيــن» ،مـعـلـنــا دع ـمــه لمنافسته
أري ـن ـغ ـت ــون الـ ـت ــي س ـت ــواج ــه ف ــي ال ـخــريــف
مرشحا ديمقراطيا للمنصب بعدما أعلنت
وسائل اإلعالم بعيد منتصف ليل األربعاء
فوزها.
وشمل «تأثير دونالد ترامب» حتى اآلن
جمهوريين آخرين انتقدوا الرئيس فأبعدهم
الناخبون الـمـنــاصــرون لــه مــن الـسـبــاق ،أو
أرغموهم على خوض دورة ثانية في هذه
االنتخابات التمهيدية السابقة النتخابات
السادس من نوفمبر التي ستجدد مقاعد
مجلس النواب الـ 435وثلث مقاعد مجلس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،ويـ ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـج ـ ـهـ ــوريـ ــون فـيـهــا
االحتفاظ بغالبيتهم في الكونغرس.

مقدونيا تغير اسمها لحل نزاع مع اليونان
وفق اتفاق تواجهه عراقيل برلمانية وشعبية في البلدين
يـ ـ ــونـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي ث ـ ـيـ ــاب
تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـمـ ـث ــال
اإلس ـك ـن ــدر ال ـم ـقــدونــي في
(أ ف ب)
تسالونيكي

تــوصـلــت أثـيـنــا وسـكــوبـيــي إل ــى «ات ـف ــاق تــاريـخــي»
ً
لتسوية نزاعهما القديم المستمر منذ  27عاما حول اسم
مقدونيا ،الذي كان يحول دون انضمام هذه الجمهورية
اليوغسالفية السابقة إلى حلف شمال االطلسي واالتحاد
االوروب ـ ــي ،لكن االت ـفــاق ال ي ــزال يحتاج إل ــى مصادقة
البرلمانين المقدوني واليوناني ،وقــد أعلنت أحــزاب
المعارضة في البلدين نيتها عدم دعمه.
وق ــال رئيس ال ــوزراء المقدوني زوران زاي ــف ،أمس
األول« :هناك اتفاق .توصلنا إلى حل تاريخي بعد عقدين
ونصف العقد .اتفاقنا يتضمن استخدام اسم جمهورية
مقدونيا الشمالية بشكل شامل».
بـ ـ ــدوره ،أك ــد رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـيــونــانــي أليكسيس
ً
تسيبراس أيضا ،أن أثينا وسكوبيي توصلتا إلى «اتفاق
ً
جيد يغطي كل الشروط التي تفرضها اليونان ،متحدثا
عن «انتصار دبلوماسي كبير وفرصة تاريخية كبيرة
للمنطقة لتسود الصداقة والتعاون والتنمية المشتركة».
ومنذ أن أعلنت مقدونيا استقاللها عام  ،1991يرفض
اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم «مقدونيا»
الــذي يــؤكــدون أنــه ال يمكن أن يطلق إال على إقليمهم
الشمالي .وترى أثينا في تسمية «مقدونيا» استعادة
لإلرث التاريخي للملكين اإلسكندر األكبر وفيليبوس
الثاني المقدوني ،ما قد يخفي مطامع توسعية ،كما
أن اسم اإلسكندر ال يزال يشكل مصدر فخر لليونان.
وبعد مباحثات استمرت شهرين ،قال وزير الخارجية
اليوناني نيكوس كوتزياس ،الذي أعد مسودة اتفاق من
 20صفحة بعد مباحثات مطولة مع نظيره المقدوني

محتجز رهينتين في باريس
طلب االتصال بسفارة إيران

كوريون شماليون يتصفحون أمس بيونغ يانغ بطريقة مشتركة عبر نسخة من صحيفة «رودونغ سينمون» لمتابعة أخبار قمة سنغافورة (أ ف ب)

مـ ــن ج ـه ـت ــه كـ ـت ــب تـ ــرامـ ــب فــي
تـغــريــدة لـيــل ال ـثــاثــاء  -األرب ـعــاء
«ال ـعــالــم خـطــا خ ـطــوة كـبـيــرة إلــى
ً
الــوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية
م ـح ـت ـم ـلــة .ال م ــزي ــد م ــن عـمـلـيــات
إطـ ــاق ال ـص ــواري ــخ أو ال ـت ـجــارب
ال ـن ــووي ــة أو األب ـ ـحـ ــاث! الــرهــائــن
عـ ـ ـ ـ ـ ــادوا الـ ـ ـ ــى الـ ـ ــوطـ ـ ــن وهـ ـ ـ ــم مــع
ً
عائالتهم .شكرا أيها القائد كيم،
ً
ً
يومنا معا كان تاريخيا!» ،من غير
أن يؤكد إن كان قبل الدعوة لزيارة
بيونغ يانغ.
وأش ـ ـ ـ ــاد تـ ــرامـ ــب فـ ــي سـلـسـلــة
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدات بـ ــإم ـ ـكـ ــانـ ــات ت ـط ــوي ــر

دخل ترامب بصخب على خط هذه الحملة
المحلية النتخابات تمهيدية جمهورية في
جـنــوب كــاروالي ـنــا ،قبل ســاعــات مــن إغــاق
مكاتب التصويت.
وك ـتــب فــي تـغــريــدة «مـ ــارك ســان ـفــورد لم
ي ـســاعــدنــي إط ــاق ــا ف ــي ح ـم ـل ـتــي» م ــن أجــل
االنتخابات الرئاسية عام .2017
ث ــم أل ـم ــح إلـ ــى ت ـفــاص ـيــل ف ــي الـفـضـيـحــة
التي مست سانفورد عندما كان حاكم هذه
الوالية الجنوبية الشرقية ،إذ توارى من غير
أن يتصل حتى بزوجته عدة أيام في .2009
وبعدما أكد انه يريد قطع االتصاالت خالل
رحلة في جبال أباالش األميركية ،تم ضبطه
في نهاية األمر عائدا من األرجنتين حيث
انضم إلى عشيقته.

سلة أخبار

نيكوال ديـمـيـتــروف ،إن االت ـفــاق سينص على أن لغة
مقدونيا من أصل سالفي.
وأشار كوتزياس إلى أن البرلمان اليوناني سيصادق
ع ـلــى االتـ ـف ــاق ب ـعــد أن ي ــواف ــق ع ـل ـيــه ن ـ ــواب ال ـبــرل ـمــان
المقدوني.
وفي سكوبيي ،يواجه زاييف معضلة ،فحتى مع دعم
أحزاب األغلبية األلبانية ،ال تملك حكومته غالبية تمكنه
من تعديل الدستور لتمرير االتفاق.
ّ
وعبر رئيس مقدونيا غيورغ إيفانوف المقرب من
الحزب القومي الــذي هزمه زايــف في انتخابات العام
ً
الفائت أيضا عن قلقه ،وقال« :هناك حاجة إلجماع وطني
أوسع إليجاد حل ال يجرح كرامة الشعب المقدوني».
أما في أثنيا ،فقد وصف زعيم المعارضة المحافظة
في اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس االتفاق بـ«السيء»،
وقال ،إن «القبول بجنسية ولغة مقدونية تراجع وطني
غير مقبول» .وكتبت صحيفة «إيـثـنــوس» أن «االتـفــاق
يواجه ثالثة حواجز» ،في إشارة إلى مصادقة البرلمانين
واالستفتاء ،في حين أشارت صحيفة «كاثيميريني» إلى
«صفقة تشوبها ثغرات وشكوك».
وواجهت الحكومتان انتقادات داخلية كبيرة على
خلفية الـتــوصــل التـفــاق محتمل .وانــدلـعــت تظاهرات
ً
عديدة معارضة لالتفاق مرارا في أثينا وسكوبيي.
وتــأمــل سـكــوبـيــي أن ي ـســرع االت ـف ــاق مــع أثـيـنــا بــدء
مباحثات انضمامها إلــى االتـحــاد األوروب ــي ،في قمة
للتكتل في نهاية يونيو ،وقبول دعوة انضمام لحلف
األطلسي في منتصف يوليو.

الـمـصــالـحــة وال ـس ــام وي ـقــولــون:
رجاء التقيا ،ال تذهبا إلى الحرب.
واليوم بعد أن التقينا وأصبحت
عالقتنا عظمية بكيم جونغ أون،
فــإن الحاقدين أنفسهم يقولون:
يجب أال تلتقيا ،ال تلتقيا».
وبـ ـع ــد ع ــودت ــه إل ـ ــى ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أم ـ ـ ــس ،ك ـت ــب ت ــرام ــب
على «تويتر»« :يمكن للجميع أن
يشعروا اآلن بقدر أكبر من األمان،
مقارنة بما كانت عليه الحال في
اليوم الذي توليت فيه المنصب.
ل ــم يـعــد ه ـنــاك تـهــديــد ن ــووي من
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة .االج ـت ـمــاع مع
كيم جونغ أون كان تجربة مثيرة
وإي ـجــاب ـيــة ج ــدا .ه ـنــاك إمـكــانــات
هائلة تنتظر كوريا الشمالية في
المستقبل! كوريا الشمالية لم تعد
أكبر وأخطر مشكلة بالنسبة إلى
الواليات المتحدة».

وقف المناورات
ً
وردا على إع ــان تــرامــب خالل
م ــؤتـ ـم ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي بـ ـع ــد قـمــة
سنغافورة ،أن الواليات المتحدة
س ـتــوقــف م ـن ــاورات ـه ــا الـعـسـكــريــة
المشتركة مــع كــور يــا الجنوبية،
ً
واصـ ـف ــا هـ ــذه ال ـت ــدري ـب ــات بــأنـهــا
ً
«اسـتـفــزازيــة ج ــدا» حيال الشمال،
ت ــداع ــى م ـس ــؤول ــو وزارة ال ــدف ــاع
األم ـي ــرك ـي ــة (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) لبحث
الـ ـتـ ـط ــور الـ ـج ــدي ــد ازاء ال ــوج ــود
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ف ــي كــوريــا
الجنوبية ،بينما اعتبر المكتب

ال ــرئ ــاس ــي ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن وقـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات
العسكرية المشتركة مع الواليات
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون ض ـ ــروري ـ ــا
لـتـسـهـيــل ال ـم ـح ــادث ــات ال ـخــاصــة
بـ ـن ــزع سـ ـ ــاح كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
ال ـنــووي ،فــي حين أب ــدت الصين،
أم ــس ،مـســانــدتـهــا إلع ــان تــرامــب
وقــف ال ـم ـنــاورات العسكرية على
شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة مضيفة
أن هذا يظهر أن اقتراح «التعليق
المزدوج» الذي طرحته بكين كان
ً
عمليا.
في المقابل ،أعرب وزير الدفاع
الـيــابــانــي إيـتـســونــوري أونــوديــرا
عن قلقه ازاء قرار وقف التدريبات
العسكرية المشتركة التي تجريها
أمـ ـي ــرك ــا مـ ــع كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
ً
معتبرا أن هذه التدريبات «تؤدي
ً
ً
دورا مهما ألمن شرق آسيا».
وأضــاف« :سياستنا بمواصلة
الضغط على كوريا الشمالية لن
تتغير حـتــى عـقــب انـعـقــاد القمة
التاريخية في سنغافورة».
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــدف ال ـيــابــان
الـنـهــائــي هــو ن ــزع أسـلـحــة كــوريــا
الـشـمــالـيــة ال ـنــوويــة وح ــل قضية
اخ ـ ـت ـ ـط ـ ــاف ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن الـ ـي ــاب ــانـ ـيـ ـي ــن فــي
السبعينيات والثمانينيات من
القرن الماضي.

موسكو

أمـ ـ ــس ،تــرح ـي ـبــه «بـ ـب ــدء ح ــوار
مباشر» بين الواليات المتحدة
ً
وكــوريــا الشمالية ،مـحــذرا في
الوقت نفسه من التعويل على
حلول سريعة للقضايا القديمة،
كتلك ا لـتــي تـعــا نــي منها شبه
الجزيرة الكورية.
وقال الناطق باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف« :مهما كانت
ال ـن ـتــائــج م ــن لـ ـق ــاءات مـمــاثـلــة،
فانها تتيح تهدئة التوتر في
شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة وه ــذا
يبعث على االرتياح».
وم ــع ذل ــك ،اعـتـبــر بيسكوف
أنــه يخطئ من يعول على حل
سريع لجملة مشاكل بمثل هذه
الـخـلـفـيــة الـطــويـلــة والـمـعـقــدة،
ً
مضيفا أن قمة سنغافورة أكدت
صحة موقف موسكو والرئيس
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن ،الـ ـ ــذي ق ــال
ً
مرارا ،إنه ال بديل عن األساليب
الدبلوماسية لتسوية المشكلة
ف ــي ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة الـ ـك ــوري ــة،
والسبيل الوحيد إلى الحل يمر
عبر الحوار المباشر.
وأك ـ ــد ب ـي ـس ـكــوف أن بــوتـيــن
سيلتقي اليوم ،رئيس مجلس
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب األع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ــي كـ ــوريـ ــا
الشمالية كيم يونغ نــام ،الذي
يـصــل إل ــى مــوسـكــو ف ــي زي ــارة
يـحـضــر خــال ـهــا ح ـفــل افـتـتــاح
مونديال .2018
(عواصم  -وكاالت)

وفي موسكوّ ،
كرر الكرملين،

أمهلت محكمة اسبانية صهر
الملك فيليبي خمسة أيام
لتسليم نفسه بعد أن قضت
المحكمة العليا بسجنه خمس
سنوات وعشرة أشهر إلدانته
باتهامات من بينها االحتيال
الضريبي واالختالس.
ومثل إيناكي أوردانغارين
الذي يعيش مع زوجته األميرة
كريستينا شقيقة الملك
وأوالدهما األربعة في سويسرا
أمام محكمة في بالما دي
مايوركا امس ،إلبالغه القرار.

عقوبات أميركية
على سيناتور دومينيكاني

فرضت الواليات المتحدة،
عقوبات على عضو مجلس
الشيوخ في جمهورية
الدومينيكان ،فيلكس
باوتيستا روزاريو ،بسبب
مزاعم تتعلق بفساد في
مشاريع بناء في كل من
جمهورية الدومينيكان
ً
وهايتي ،وتم اتهامه علنا
بغسل األموال واالختالس.

أزمة بين روما وباريس بسبب المهاجرين
سالفيني :اعتذار فرنسي رسمي أو نلغي لقاء كونتي  -ماكرون
انــدلـعــت أزم ــة دبـلــومــاسـيــة بين
روما وفرنسا ،بعد أسبوع من تولي
حكومة ائتالفية بين الشعبويين
وال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ـشــدد ف ــي إيـطــالـيــا،
ّ
مسلطة الضوء على التوترات داخل
االتحاد األوروبي في شأن سياسات
التعامل مع المهاجرين.
وت ـس ـبــب رفـ ــض إي ـطــال ـيــا رســو
سـفـيـنــة مـهــاجــريــن غـيــر شرعيين
ً
بهذا التوتر الجديد ،خصوصا بعد
تصريحات فرنسية رفضت السلوك
اإليطالي.
وأعـلـنــت روم ــا أم ــس ،أن قــرارهــا
إغـ ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ــوان ـ ـئ ـ ـهـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـئ ــات
المهاجرين على متن سفينة تابعة
لجمعية خيرية« ،حــازم وال رجعة
فيه».
وق ــال وزي ــر الــداخـلـيــة اإليـطــالــي
ماتيو سالفيني ،الذي يرأس حزب
«رابطة الشمال» اليميني المتطرف
المناهض للمهاجرين« :لــن نغير
موقفنا من السفن التابعة لمنظمات
غ ـي ــر ح ـك ــوم ـي ــة ،ال ـس ـف ــن ال ـتــاب ـعــة
ً
لمنظمات أجنبية وتــرفــع أعــامــا
أجنبية ال يمكنها إمــاء سياسات
الهجرة اإليطالية».
وتـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر سـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذ
«أكواريوس» بال هدف وسط البحر
المتوسط منذ األحد وعلى متنها

حرس السواحل اإليطالي يشرف على نقل مهاجرين قبالة صقلية أمس
ً
ً
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ن ـســاء حــوامــل بـعــدمــا منعتها كل
من إيطاليا ومالطا من الرسو في
موانئهما.
ون ـ ـق ـ ــل ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن،
وأغ ـل ـب ـه ــم م ــن إف ــري ـق ـي ــا ،م ــن عـلــى
مـتــن «أكـ ــواريـ ــوس» إل ــى سفينتين
إي ـطــال ـي ـت ـيــن تــاب ـع ـت ـيــن لـلـبـحــريــة
وح ــرس ال ـســواحــل وتـتـجـهــان إلــى
ميناء بلنسية اإلسباني.

ً
ميركل تواجه تمردا

تواجه المستشارة االلمانية انجيال ميركل
«تمردا» بشأن سياسة الهجرة ،ما يهدد بزعزعة
استقرار ائتالفها الحاكم .واخـتــار بعض من
كـبــار مـســؤولــي «ح ــزب االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي
الـمـسـيـحــي» ال ــذي تتزعمه مـيــركــل دع ــم وزيــر
داخليتها البافاري المحافظ هورست زيهوفر
وال ـ ــذي ي ـعــارض ـهــا م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة بسبب
ً
الهجرة .وقــدم زيهوفر أمــس مشروعا يهدف

وفي حين تمسكت اسبانيا بلغة
حوار دبلوماسية عندما أعلنت انها
ستستقبل الـمـهــاجــريــن ،تــدهــورت
العالقات بين روما وباريس وسط
تبادل االتهامات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ش ـج ــب ق ـ ــرار م ـن ــع رس ــو
«أك ــوري ــوس» الـتــي تديرها منظمة
(إس أو إس مـيــديـتـيــران) الخيرية
ً
الـفــرنـسـيــة  -األل ـمــان ـيــة ق ــائ ــا« ،إن

الى «ارجــاع الالجئين الذين يحاولون العبور
ال ــى االراضـ ــي االلـمــانـيــة عــن ح ــدود الـمــانـيــا»،
وأن يكون للسلطات االلمانية الحق في ارجاع
الالجئين الذين سجلوا انفسهم في بلد آخر
ينتمي لــاتـحــاد االوروب ـ ــي قـبــل الــدخــول الــى
اراضـيـهــا وم ــن دون الـتـشــاور مــع الـبـلــد الــذي
قدموا منه .واكدت ميركل ،أمس تمسك حكومة
بــادهــا «ب ـضــرورة ايـجــاد حــل اوروب ــي موحد

(أ ف ب)

الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي يـ ـل ــزم إي ـطــال ـيــا
استقبال المهاجرين».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :هـ ـ ـن ـ ــاك درجـ ـ ـ ــة مــن
االستخفاف وعدم المسؤولية في
سلوك الحكومة اإليطالية ،فيما
يـتـعـلــق ب ـه ــذا ال ــوض ــع اإلن ـســانــي
المأساوي ( )...الموقف اإليطالي
يصيبني بالغثيان».
ورد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإليـطــالــي
جوزيبي كونتي ،المقرر أن يجتمع

وشامل الزمة اللجوء وعدم اللجوء الى الحلول
الوطنية».
واستقبل زيهوفر أمس المستشار النمساوي
زباستيان كورتس ،الذي يقود حكومة يمينية
تضم المتشددين ،والذي أعلن أن هناك ضرورة
لتشكيل «محور للراغبين» في مكافحة الهجرة
غير الشرعية ال ــواف ــدة إل ــى أوروبـ ــا ،وان يرى
ً
ً
هورست شريكا مهما في هذا األمر.

ً
مع ماكرون في باريس غدا ،بالقول:
«إيطاليا ال يمكنها تقبل دروس
مـشــوبــة بــالـنـفــاق م ــن دول كــانــت
ً
تفضل دائما أن تدير ظهرها لكل
ما يتعلق بالهجرة».
وتصاعد الموقف صباح أمس،
عندما استدعت وزارة الخارجية
اإليطالية السفير الفرنسي لدى
رومــا كريستيان ماسيه لتفسير
ت ـص ــري ـح ــات مـ ــاكـ ــرون «ال ـم ـث ـيــرة
ل ـ ـل ـ ــده ـ ـش ـ ــة» .وقـ ـ ـ ـ ـ ــال س ــال ـف ـي ـن ــي
للصحافيين على هامش مؤتمر
أع ـم ــال« ،إذا ك ــان ل ــدى فــرنـســا من
ال ـت ــواض ــع م ــا ي ـس ـمــح ب ــاالع ـت ــذار
ف ـي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـل ـق ــي ب ــذل ــك وراء
ظهورنا ونعود أصدقاء كما كنا
من قبل».
وتــابــع« :ولـكــن مــن دون اعـتــذار
رسمي من جانب فرنسا ،سيكون
من األفضل إلغاء اللقاء المقرر بين
الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة
(اإليطالية جوزيبي) كونتي».
واتـهــم سالفيني ،بعدم الوفاء
بالتزاماتها المتعلقة باستقبال
م ـهــاجــريــن وح ـض ـهــا ع ـلــى إبـ ــداء
«السخاء» واستقبال المزيد منهم.
وفــي كلمة الحقة أمــام مجلس
الشيوخ ،قال سالفيني ،إن فرنسا
لــم تستقبل س ــوى  640مــن أكثر
مــن  9آالف مهاجر وعــدتـهــم بأن
ت ــأخ ــذه ــم م ــن إي ـط ــال ـي ــا .وط ــال ــب
فــرن ـســا ب ــاالن ـت ـق ــال م ــن «األق ـ ـ ــوال
إلـ ــى األفـ ـع ــال وإب ـ ـ ــداء دل ـي ــل على
السخاء» باستقبالها المزيد من
المهاجرين .أضاف« :أن تاريخنا
المشترك من التضامن واإلنسانية
وال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي ال يستحق
انتقاده من جانب أعضاء الحكومة
الفرنسية».
وألغى وزير االقتصاد اإليطالي
جـيــوفــانــي تــريــا ل ـقــاءه مــع نظيره
الفرنسي بــرونــو لومير ال ــذي كان
ً
مقررا أمس في باريس.
(عواصم  -وكاالت)
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رياضة

المصلحة الخاصة تلغي «العامة» في «الكرة»

مقترحا زيادة فرق الممتاز والمحترفين ...سلبيات عديدة وإيجابيات آنية
عبدالكريم الشمالي

مــن جــديــد أضـحــت المصالح اآلنية
ت ـت ـح ـكــم ف ــي م ـص ـيــر م ـس ــاب ـق ــات ال ـك ــرة
الكويتية ،ولألسف الشديد فــإن بعض
األنــديــة الـتــي كــانــت تشكو مــن االتـحــاد
السابق وتوجه االنتقادات له ،وهي كانت
على حــق فــي ذلــك الــوقــت ،بسبب عمله
من أجل مصلحة ناد أو أندية بعينها،
تعمل اليوم على استغالل نفوذها في
االتحاد حاليا ،لتسيير األمور بما يتفق
مع مصالحها.
ولعل مقترحي زيادة مشاركة األندية
من  8إلــى  10فــرق في ال ــدوري الممتاز،
وزيـ ــادة ع ــدد المحترفين مــن  4إل ــى ،5
يلخص الواقع المرير الذي تعيشه الكرة
الكويتية فــي الــوقــت الــراهــن ،ففي حال
تطبيقهما بالفعل ،وهو االحتمال األكبر،
فإن الكرة لن تحصد إال سلبيات وخسائر
بالجملة ،خصوصا أن المقترحين لم يكن
ً
الهدف منهما المصلحة العامة بتاتا،
بــل تحقيق مـصــالــح خــاصــة ،لــم ينظر
أصحابها إلــى مــا هــو أبـعــد مــن موسم
أو مسابقة.
ولعل من الواضح والمؤكد أن مقترح
زي ــادة األنــديــة إلــى  10يـهــدف بالدرجة
األولــى إلى استمرار التضامن ،صاحب

المركز األخير في جدول ترتيب البطولة
الماضية في الدوري الممتاز ،إضافة إلى
تأهل الفحيحيل ،وصيف الدرجة األولى،
بعد فشله في الملحق أمام الجهراء.
وال ن ـع ـلــم مـ ــا هـ ــي إي ـج ــاب ـي ــات ه ــذا
المقترح ،الــذي ادعــى البعض أنــه يأتي
تلبية لمطالب االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة
القدم ،بزيادة عدد فرق الدوري الممتاز،
وه ــو ك ــام ع ــار م ــن ال ـص ـحــة ،وال يمت
للحقيقة ب ـص ـلــة ،ف ــاالت ـح ــاد اآلس ـيــوي
ً
تغاضى تماما عن إلزام أي من االتحادات
األهلية بتحديد عدد الفرق المشاركة في
البطوالت المحلية بعشرة كحد أدنى.

الفحيحيل ولطم الخدود
ولألسف الشديد فإن نادي الفحيحيل،
الذي لطم الخدود وشق الجيوب منذ 4
سنوات ،بحجة تعرضه للظلم بعد إلغاء
دوري الدرجتين ،وإقامة دوري الدمج،
وذلـ ــك ن ـظــرا لـتــأهـلــه لـ ـل ــدوري الـمـمـتــاز
ح ـي ـنــذاك ،ن ـجــده ال ـيــوم يـطــالــب بــزيــادة
الفرق المشاركة إلى  ،10ليصبح دوري
الدرجتين قريبا جدا من دوري الدمج.
مـعـلــوم أن الـبـطــولــة ال ـســاب ـقــة ،التي
ش ـه ــدت م ـش ــارك ــة  8ف ـ ــرق ف ـق ــط ،كــانــت

«لجنة التسويق باتحاد الكرة» تناقش عروض الرعاية
عقدت لجنة التسويق والتلفزيون باتحاد الكرة القدم اجتماعها
األول مساء أمس األول بمقر االتحاد بحضور عضو مجلس إدارة
االتحاد رئيس اللجنة معن الرشيد ،ونائب الرئيس المتحدث الرسمي
نايف جابر ،ومقرر اللجنة عبدالرحمن المخيزيم ،وعضو اللجنة
أحمد الهضيبان.
وأكد نايف جابر أن االجتماع شهد مناقشة الئحة لجنة التسويق
وإجراء بعض التعديالت عليها ،إضافة إلى مناقشة الرعاية وشروط
الرعاية وكراسة الشروط ،موضحا انه تم اجراء تعديالت في كراسة
الشروط ثم إحالتها إلى الممثل القانوني لالتحاد للبت فيها.
وأشار جابر إلى أن اللجنة اطلعت في اجتماعها األول على عدد من
عروض الرعاية التي تلقاها االتحاد أخيرا ،مبينا ان اللجنة تعتبر
في اجتماع مفتوح حتى االنتهاء من المهام المكلفة بها.

سلة ًالقرين تتعاقد
رسميا مع القالف
•

جابر الشريفي

ً
تعاقدت إدارة نادي القرين رسميا مع الالعب ماجد القالف
ً
لتدعيم صفوف الفريق األول اسـتـعــدادا للموسم المقبل ،إذ
ً
سيشارك القرين في منافسات السن العام اعتبارا من الموسم
المقبل.
ً
ويعتبر القالف ثاني صفقات نادي القرين استعدادا للموسم
الـمـقـبــل ،ويـمـثــل إضــافــة كـبـيــرة للقرين فــي ظــل مــا يملكه من
إمكانيات ومهارات أبرزها التصويب من الخارج ،إذ سبق له
اللعب في القادسية ثم الشباب وفــاز مع الشباب بلقب دوري
الدرجة األولى.
ً
ويلعب القالف في مركز الجناح ،ويجيد أيضا اللعب في
مركز قيادة الهجمات.
واقتربت إدارة نادي القرين من التعاقد مع المدرب الوطني
ً
فيصل بورسلي لقيادة الفريق األول استعدادا للموسم المقبل.
ً
ً
ويفاوض القرين حاليا عدة العبين مميزين في األندية تمهيدا
للتعاقد معهم ،إذ علمت "الجريدة" أن بورسلي اشترط على إدارة
النادي قبل التوقيع التعاقد مع عدة العبين مميزين.

لجنة التسويق

•

تـلـقــت إدارة ال ـن ـصــر ،ص ـبــاح أم ــس،
موافقة إدارة نــادي النجمة البحريني
على انتقال المدافع الدولي سيد مهدي
إلى صفوف العنابي ،ابتداء من الموسم
المقبل .2019-2018
ومن المقرر وصول الالعب إلى البالد
ثالث أيــام عيد الفطر المبارك لتوقيع
ال ـع ـقــد ،وتـقــديـمــه إل ــى وس ــائ ــل اإلع ــام
في مؤتمر صحافي ،وإعــان تفاصيل
الصفقة.
وكان مدرب النصر ظاهر العدواني
ً
أوص ـ ــى بــال ـت ـعــاقــد م ــع ال ــاع ــب ،ن ـظــرا
ل ـص ـغ ــر سـ ـن ــه ،وت ـم ـت ـع ــه ب ـم ــواص ـف ــات
المدافع العصري ،وذلك بعد أن وضعه
تحت مجهره فــي بطولة خليجي ،23

المضف استقبل فريق «االئتمان»
الفائز بدورة الحساوي

المضف يتوسط فريق البنك ومسؤوليه

استقبل رئيس بنك االئـتـمــان الكويتي صــاح المضف ،فريق
البنك الفائز بكأس دورة المرحوم شمالن عبدالعزيز الحساوي
الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثالثة والعشرين ،حيث قدم
الالعب البرازيلي كالفن روساس كأس البطولة للمضف.
وحقق "االئتمان" الفوز على "اشكناني دوت كوم" بهدفين من دون
رد في المباراة النهائية ،كما حصد حارس مرمى الفريق محمد
أشكناني جائزة أفضل حارس مرمى في الدورة.
وأعربت المتحدثة باسم البنك حباري الخشتي عن سعادة اإلدارة
بالفوز بلقب الدورة ،مؤكدة أن فريق البنك ظهر بمستوى مشرف
منذ انطالقة الدورة ،وحقق نجاحات عدة وقدم أداء رياضيا جيدا
يدعو للفخر خالل مبارياته.
وأشارت إلى أن هذه النتيجة تعكس اهتمام اإلدارة العليا للبنك
بــالـشـبــاب ،حيث فتحت الـبــاب واسـعــا أمــامـهــم لصقل مهاراتهم،
وتنمية خبراتهم واستثمار طاقاتهم ،كما تسعى دائما إلى تذليل
كل الصعاب وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم أو تعوق فتح
آفاق العمل واالبداع والتميز أمامهم.

معتقدات خاصة
وبكل تأكيد تأتي موافقة أندية الممتاز
على المقترح اعتقادا منها بأن هذا األمر
يضمن لـهــا الـبـقــاء فــي الـبـطــولــة وعــدم
الهبوط ،أما أندية الدرجة األولى فإنها
تــرى إقامة البطولة بهذا العدد الهزيل
سيسهل من المنافسة وتأهلها للممتاز،
ما يعني في النهاية تغليب المصلحة

القضاء على المواهب
ونأتي على المقترح الثاني الخاص
بزيادة عــدد المحترفين إلــى  5العبين،
اب ـتــداء مــن الموسم المقبل ،ال ــذي يثير
الدهشة في الحماسة الكبيرة له.
ومن البديهي أن يقضي هذا المقترح
على الـمــواهــب الـصــاعــدة وال ــواع ــدة في
الكرة الكويتية ،التي تنتظر الحصول
على فرصتها في المشاركة مع أنديتها،
ويبقى أمــر آخــر مثير للريبة والدهشة
في آن واحــد ،يتمثل في موافقة األندية
على مقترح ال ــزي ــادة ،وهــي الـتــي أكــدت
معاناتها في السنوات الماضية في عدم
قدرتها على جلب محترفين أكفاء تعول
عليهم ،كما أنها رفضت في وقت سابق
االستعانة بالمحترفين في كرة اليد ،بل

أسباب الكويت "عربية"
وإذا كان نادي الكويت رفض تطبيق
دوري الدمج فإنه وافق على زيادة عدد
الفرق المشاركة في الدوري الممتاز ،من
أجل الحصول على موافقة األندية بزيادة
عدد المحترفين إلى  ،5أي إن الموافقة
ج ــاءت بحثا عــن مصالحه الشخصية
أيضا على غرار الفحيحيل والتضامن.
وتمسك الـكــويــت بالمقترح أسبابه
م ـع ــروف ــة ل ـل ــدان ــي والـ ـق ــاص ــي ،ولـيـســت
خافية على أح ــد ،فــالـنــادي يسعى إلى
تدعيم صفوفه بقوة من أجل المشاركة
في البطولة العربية لألندية أغسطس
المقبل ،وتتيح لوائح هذه البطولة للفرق
المشاركة بقيد  5محترفين في القائمة،
عـلـمــا أن الـبـطــولــة ت ـقــام بـنـظــام خ ــروج
المغلوب ،وهو ما يعني أن الكويت ،الذي
قد يغادر البطولة من دورها األول ،بحث
عن مصلحته الشخصية بغض النظر عن
مصلحة الكرة الكويتية.

كونغرس الفيفا يتزين باسم وعلم الكويت
•

حازم ماهر

ً
عاد اسم الكويت وعلمها مجددا إلى كونغرس االتحاد الدولي لكرة
القدم الذي عقد أمس في روسيا قبيل ساعات من انطالق بطولة كأس
ً
العالم  ،2018وذلــك بعد الغياب قسرا  3مــرات في اجتماعات زيوريخ
والمكسيك والبحرين إثر تعليق النشاط الرياضي منذ  16أكتوبر 2015
ظلما وتعسفا ودون وجه حق بسبب شكاوي المنتفعين من الرياضة.
وشارك وفد الكويت الذي مثله في الكونغرس رئيس مجلس إدارة
االتحاد الشيخ أحمد اليوسف ،ونائب الرئيس أحمد عقلة العنزي،
واألمـيــن الـعــام لالتحاد د .محمد خليل شــارك فــي التصويت على
اختيار ملف تنظيم مونديال  2026الــذي فــاز به الملف
المشترك بين الــواليــات المتحدة وكندا والمكسيك
على حساب الملف المغربي.

النصر يضم المدافع
البحريني سيد مهدي
حازم ماهر

المنافسة فيها على النجاة من صراع
ال ـه ـب ــوط ش ــرس ــة ج ـ ــدا ،وك ــان ــت جميع
مباريات البطولة غاية في القوة بشهادة
الجميع ،لكن زيادة العدد في ظل العدد
ال ـع ــام لــأنــديــة الـكــويـتـيــة م ــن شــأنــه أن
ي ـص ـي ـب ـهــا بــال ـض ـعــف وال ـ ــوه ـ ــن ،حـيــث
سيصبح ناديان أو ثالثة على األكثر في
واد ،وسبعة أندية في واد آخر.
أما مجلس إدارة نادي التضامن ،الذي
يتمسك بتطبيق المقترح ،فإنه يبحث
عن مصلحة خاصة ،وهي ضمان البقاء
في الممتاز ،السيما أن التضامن ،وعبر
مجالس إدارات ـ ــه المتعاقبة ،لــم يبحث
ً
يوما عن مصلحة عامة ،دون أن تكون
لها حسابات لمصالح خاصة وشخصية
ً
أحيانا.

الخاصة على العامة ،وعدم التفكير في
ق ــوة المنافسة الـتــي تــرفــع فــي النهاية
مستوى المنتخبات الوطنية ،فإقامة
دوري بمشاركة  5فرق أمر لم ولن يحدث
من قبل في جميع دول العالم ،لكن وألن
المصلحة الشخصية تكسب المصلحة
العامة بالقاضية ،فإن مشاركة أقل من هذا
العدد يبدو أمرا واردا وليس مستبعد!

وإلغاء جلبهم في كــرة السلة والطائرة
بحجة اإلم ـكــانــات أي ـضــا ،فـلـمــاذا تغير
موقفها فجأة ووافقت على مقترح زيادة
المحترف؟

ثــم الـفـتــرة الـمــاضـيــة خــال
مشاركته مع ناديه ،حيث
سـ ــاهـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب بـشـكــل
ف ـعــال ف ــي ك ــأس جــالــة
ملك البحرين.
يذكر أن محترفي
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر روب ـ ـ ـ ـ ـ ــن
وبـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــو وسـ ـ ـي ـ ــد
ضياء استمروا مع
الفريق ،فيما رفض
العدواني تجديد عقد
الـمـحـتــرف الـبــرازيـلــي تــوريــس ،الــذي
تــم التعاقد معه فــي فترة االنتقاالت
الشتوية الماضية ،لكنه لم ينل رضا
وإعجاب الجهاز الفني.

سيد مهدي

خليل واليوسف وعقلة خالل الكونغرس

«الكرة» شكل األجهزة الفنية
واإلدارية لمنتخبات المراحل السنية

معسكر خارجي لحكام
كرة القدم

انـتـهــت اللجنة الفنية بــاتـحــاد ك ــرة ال ـقــدم مــن تشكيل
األج ـهــزة الفنية واإلداريـ ــة للمنتخبات الـمــراحــل السنية
األولمبي والشباب والناشئين والبراعم.
ووقع اختيار اللجنة الفنية على بداح الهاجري لشغل
منصب الـمــدرب المساعد للمنتخب األولـمـبــي ،وحسين
فاضل "مديرا" ،وشاكر الشطي "إداريــا" ،ومحمد السلمان
مــدربــا مـســاعــدا لمنتخب الـشـبــاب ،وحـمــد حــربــي "مــديــرا
للمنتخب" ،ومشعل الـمـشــاري "إداري ـ ــا" ،وإبــراهـيــم عبيد
" مــدر بــا لمنتخب الناشئين" ،ومحمد الفيلكاوي "مدربا
مساعدا" ،ومحمد الحريص "مديرا" ،وأحمد دشتي "إداريا".
وا خ ـتــارت اللجنة الفنية عقيل مهنا لشغل منصب
"ا لـمــد يــر ا لـفـنــي" لمنتخبات ا ل ـبــرا عــم ،و ط ــارق الخليفي
" مــدر بــا" ،ومحمد ا لـعــزب و مـعــاذ ا لـعـيــدان وعبدالرحمن
ال ـح ــوط ــي "م ــدرب ـي ــن م ـس ــاع ــدي ــن" ،وس ـل ـي ـمــان ال ـخ ــاوي
"م ــدي ــرا" ،وأح ـمــد الـمـحـطــب "مـســاعــدا لـلـمــديــر" ،ومحمد
مال الله ،ومحمد الفارس ،وجعفر مرتضى ،وبدر حجي،
ومشاري المشاري "إداريين".
ومن المقرر ،أن يتم التعاقد خالل الفترة المقبلة ،مع
مدربين أجانب للمنتخبين األولمبي والشباب.

عقد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـح ـك ــام خ ــال ــد ال ـش ـمــري
اجتماعا مع الحكام مساء أمــس األول
بمقر االتحاد.
وأك ـ ــد ال ـش ـم ــري ل ـل ـح ـكــام أن مجلس
إدارة االتحاد سيوفر جميع اإلمكانيات
ال ـم ـتــاحــة ل ــارت ـق ــاء بـمـسـتــواهــم الـفـنــي
والبدني في الموسم الرياضي المقبل
 ،2019-2018إلى جانب دعمهم نفسيا
ومعنويا.
وأوض ـ ــح ال ـش ـمــري لـلـحـكــام ان ـطــاق
التدريبات يــوم  17يوليو المقبل على
م ـل ـعــب الـ ـم ــرح ــوم ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـبـكــر
باتحاد الـكــرة ،ثــم الــدخــول فــي معسكر
تدريبي خارج البالد سيستمر  21يوما
في أغسطس المقبل.
وأكــد الشمري للحكام أن الثقة بهم
كـبـيــرة لتقديم مـسـتــويــات جـيــدة الئقة
بتاريخ حكام كرة القدم الكويتية.

نجوم أميركا الالتينية خطفوا األضواء في النسخة الـ  39للروضان
تصدر محترفو األرجنتين
والبرازيل المشهد الختامي
بدورة الروضان الرمضانية
لكرة القدم في نسختها
الـ ،39بعبور فريقي بنك
بوبيان مع ثنائي التانغو
ماكسي وكيكي ،والخليج
للكابالت مع ثنائي السامبا
فامبيتا وبوال للمباراة
النهائية.

سحب نجوم أميركا الالتينية البساط من تحت أقدام
الجميع ،وفرضوا أنفسهم نجوما للنسخة الــ 39لدورة
المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم
الصاالت ،التي أسدل الستار عنها في وقت الحق امس.
وتـ ـص ــدر م ـح ـتــرفــو األرج ـن ـت ـي ــن والـ ـب ــرازي ــل الـمـشـهــد
الختامي ،بعبور فريقي بنك بوبيان مع ثنائي التانغو
ماكسي وكيكي ،والخليج للكابالت مع ثنائي السامبا
فامبيتا وبوال للمباراة النهائية.
وتميزت النسخة الحالية بمشاركة ما يقارب من 100
محترف مــن مختلف الجنسيات ،كما سجل الالعبون
العرب حضورا مميزا ،سواء الليبيون مع االتحاد واألهلي
أو البحرينيون مع كويت ستيل ،وكذلك العراقيون الذين
تألقوا مع أكثر من ناد ،وباألخص ماي فاتورة والمضمار.
وشهدت منافسات نصف النهائي تجاوز بنك بوبيان أزمة
خروج نجمه المميز األرجنتيني كيكي من بداية اللقاء لإلصابة،
لينجح في إنهاء مغامرة كويت ستيل عبر ركالت الترجيح عقب
انتهاء الوقت األصلي بهدف لكل منهما ،حيث سجل كويت
ستيل أوال بواسطة البحريني فالح عباس ،بينما ادرك العراقي
رافد حميد التعادل لبوبيان.
وف ــي رك ــات الـتــرجـيــح ،تـفــوق ح ــارس بــوبـيــان مهدي
بوشهري على نفسه وتصدى لركلة البرازيلي مارسيلو،
ليهدي لفريقه بطاقة العبور الى النهائي.
وتكرر السيناريو في المواجهة االخرى ،التي حسمت
فيها ر ك ــات الترجيح ا لـمــارا ثــو نـيــة الموقعة لمصلحة
الخليج للكابالت على حـســاب جست كلين ،ا ل ــذي كان
قــريـبــا مــن الـتــأهــل بـعــدمــا ت ـقــدم حـتــى الــدقـيـقــة االخ ـيــرة
بـهــدفــي خــوسـيـكــو وف ـيــرنــانــدو ،لـكــن ال ـكــابــات انتفض
بـقـيــادة فامبيتا ،أحــد أفـضــل العـبــي الـ ــدورة ،ال ــذي أعــاد
فريقه للمباراة بتسجيله هدفين في الوقت المحتسب
بدال من الضائع.
وفــي رك ــات الترجيح فــرض ح ــارس الـكــابــات هاني

مهارة عالية من الالعبين في «الروضان»
حيدر كلمته بتصديه لركلتي صالح الفاضل وخوسيكو
ليصعد بالكابالت للنهائي.

ماكسي :الروضان حققت طفرة فنية
اش ــاد االرجنتيني ماكسي العــب بنك بــوبـيــان واحــد
العناصر المهمة في كتيبة منتخب التانغو باالجواء التي
لمسها خالل مشاركته في منافسات النسخة  39للدورة
من النواحي التنظيمية واالنشطة التفاعلية ،الى جانب
الحضور الجماهيري الالفت.
وبين أن النسخة الحالية كتبت شهادة نجاحها من

االدوار االولى التي شهدت منافسة محتدمة على بطاقات
التأهل للنهائيات بشكل يؤكد الندية واالثــارة وارتفاع
مستوى الـفــرق ،حيث تأجل حسم هوية المتأهلين في
العديد من المجموعات للجولة االخيرة.
وثمن ماكسي جهود جميع زمالئه بالفريق ونجاحهم في
تقديم صورة مميزة فنيا داخل الملعب بشكل نال استحسان
الجمهور الواعي والعاشق لفنون اللعبة ،مؤكدا ان مشاركته في
منافسات الروضان باتت امرا مرحبا به في ظل القيمة الفنية
للدورة بمشاركة كوكبة من نجوم اللعبة ،خاصة بعد مساهمته
في وصول فريقه للمباراة النهائية.

28

رياضة

ةديرجلا

•
العدد  / 3806الخميس  14يونيو 2018م  29 /رمضان 1439هـ

روسيا والسعودية يقصان شريط افتتاح المونديال اليوم
يقص المنتخبان الروسي صاحب
الضيافة ،ونظيره السعودي،
شريط افتتاح بطولة كأس
العالم لكرة القدم  ،2018عندما
يتواجهان ضمن منافسات
المجموعة األولى.

م ٦:00
روسيا  xالسعودية

س ـت ـك ــون األن ـ ـظـ ــار شــاخـصــة
ال ـي ــوم إل ــى مـلـعــب "لــوجـنـيـكــي"
ف ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،حـ ـي ــث ت ـت ــواج ــه
روسيا المضيفة مع السعودية
ف ــي اف ـت ـتــاح نـهــائـيــات النسخة
ال ـح ــادي ــة وال ـع ـشــريــن م ــن كــأس
العالم.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـيــن
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن م ـ ـجـ ــرد انـ ـط ــاق
لمنافسات المجموعة األو ل ــى،
فإنها تبدو مصيرية للفريقين
ً
األدنى تصنيفا بين المنتخبات
ال ــ 32المشاركة فــي النهائيات،
الس ـي ـم ــا أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة تـضــم
ع ـ ـمـ ــاقـ ــة أم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
األوروغـ ـ ـ ـ ــواي ،ال ـف ــائ ــزة بــالـلـقــب
مرتين ،ومصر مع نجمها محمد
صالح.
ويــدخــل المنتخب الــروســي،
ال ـ ــذي ي ـح ـتــل ال ـم ــرك ــز ال ـ ـ ــ 70في
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي خ ـل ــف
السعودية بثالثة مراكز ،المباراة
االفتتاحية و هــو تحت ضغط،
ألنه مطالب بتحقيق نتيجة على

أرضه وبين جمهوره ومحاولة
ال ـت ــأه ــل ل ـث ـمــن ال ـن ـهــائــي لـلـمــرة
األولى منذ انحالل عقد االتحاد
السوفياتي.
وستسعى روسيا إلى إثبات
حـضــورهــا ال ـكــروي ،واستغالل
استضافتها للمونديال للعبور
الى الدور الثاني ،وتفادي مالقاة
مصير جنوب إفريقيا عام ،2010
الـبـلــد الـمـضـيــف الــوح ـيــد ال ــذي
لم يعبر الــدور األول في تاريخ
كأس العالم.
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات ل ـي ـس ــت
م ـش ـج ـع ــة ،إذ لـ ــم ي ـف ــز مـنـتـخــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ـ ـتـ ـ ــان ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــاف
ت ـش ـي ــرت ـش ـي ـس ــوف س ـ ـ ــوى م ــرة
واح ـ ـ ــدة فـ ــي م ـب ــاري ــات ــه ال ـع ـشــر
األخيرة منذ مباراته األولــى له
فــي كــأس ال ـقــارات صيف 2017
ضد نيوزيلندا (2-صفر) ،وكان
ضد كوريا الجنوبية في السابع
من اكتوبر(.)2-4
وك ــان ــت ال ـت ـعــادل ض ــد تركيا
( )1-1األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي فــي

م ــوس ـك ــو ت ــاري ـخ ـي ــا بــال ـم ـع ـنــى
الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ل ـل ـك ـل ـم ــة ،إذ أص ـب ــح
ت ـش ـي ــر ت ـش ـي ـس ــوف أول م ـ ــدرب
روسـ ـ ـ ــي أو س ــوفـ ـي ــات ــي يـفـشــل
ف ــي تـحـقـيــق أي فـ ــوز ف ــي سبع
مباريات متتالية.

 13مليار دوالر
وأن ـف ـق ــت روسـ ـي ــا  13مـلـيــار
دوالر ال سـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــة ا لـ ـ ـح ـ ــدث
العالمي على أرضها ،وبالتالي
يأمل الجمهور المحلي أن يذهب
م ـن ـت ـخ ـبــه ال ــوطـ ـن ــي ب ـع ـي ــدا فــي
النهائيات ،لكن الـفــارق شاسع
ب ـي ــن األمـ ـ ــل وال ـ ــواق ـ ــع ،ح ـت ــى أن
الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن بــدا
متشائما بقوله " فــي ما يتعلق
بالفريق ،لألسف يجب االعتراف
ب ــواق ــع بـ ــأن فــري ـق ـنــا ل ــم يـحـقــق
نتائج مهمة في اآلونة األخيرة".
وتابع "لكننا نتوقع -جميع
م ـش ـج ـعــي وم ـح ـب ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
ف ــي روسـ ـي ــا -أن يـلـعــب الـفــريــق

جانب من تدريبات المنتخب الروسي

بكرامة ،أن يقدم كرة قدم حديثة
ومـثـيــرة لــاهـتـمــام ،وأن يقاتل
حتى النهاية".
وتطرق أرتيم دزيوبا مهاجم
نـ ـ ــادي أرس ـ ـنـ ــال ت ـ ــوال ال ــروس ــي
ال ــى ال ـخ ـصــم ال ـس ـع ــودي ،قــائــا
"ل ـ ـقـ ــد درس ـ ـنـ ــاهـ ــم ب ـش ـك ــل جـيــد
وسـ ـن ــدرسـ ـه ــم أك ـ ـثـ ــر .ال أعـ ــرف
األس ـم ــاء ول ـكــن رق ــم ( 7سـلـمــان
ال ـ ـفـ ــرج) ه ــو العـ ــب وسـ ــط جـيــد
ولديه قدرة على الدفاع".
وواص ــل بحسب مــا نقل عنه
موقع االتحاد الدولي "المنتخب
السعودي يعتمد على الهجمات
المرتدة ويلعب كرة سريعة .لقد
وضعنا خطة للمباراة ،ولدينا
الـعــديــد مــن ال ـخ ـيــارات وسـنــرى
كـ ـي ــف س ـت ـس ـي ــر األم ـ ـ ـ ــور م ـس ــاء
الخميس".
نتائج متراجعة للسعودية
وفي معسكر السعودية ،التي
تعود للنهائيات للمرة األولــى
منذ  ،2006ال تبدو األمــور أكثر
ايـجــابـيــة ،إذ يــدخــل المنتخب،

جانب من تدريبات المنتخب السعودي

ً
تشيرتشيسوف :العبونا تطوروا كثيرا

السهالوي يبحث عن استعادة لمسته
كان محمد السهالوي مفتاح المنتخب
الـ ـسـ ـع ــودي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
الـمــؤهـلــة لـمــونــديــال روس ـيــا  ،2018إال أن
المهاجم ،الذي تساوى رصيده التهديفي
م ــع ال ـب ــول ـن ــدي روب ـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي،
يبحث عن لمسته الضائعة قبيل انطالق
النهائيات.
وساهم مهاجم نــادي النصر في عودة
منتخب ب ــاده ا لــى نهائيات كــأس العالم
لـلـمــرة األو ل ــى مـنــذ  2006فــي التصفيات،
إذ شكل الالعب البالغ من العمر  31عاما
سالحا قاتال في هجوم المنتخب األخضر،
فسجل  16هدفا تساويا مع ليفاندوفسكي،
م ـهــاجــم ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األل ـم ــان ــي وأح ــد
أفضل المهاجمين في العالم ،في أكبر عدد
من األهداف خالل التصفيات.
إال أن أداء ه فــي ا لـمــرا حــل التحضيرية،
السـيـمــا ال ـم ـبــاريــات ال ــودي ــة األخ ـي ــرة ضد

الــذي يشرف عليه األرجنتيني
خــوان أنطونيو بيتزي ،مباراة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ث ــاث
ه ــزائ ــم مـتـتــالـيــة ف ــي م ـبــاريــاتــه
االستعدادية ضد ايطاليا (،)2-1
والبيرو (صفر ،)-3والمانيا بطلة
العالم (.)2-1
و لــم يحظ بيتزي ( 49عاما)
بــالــوقــت ال ـكــافــي م ــع المنتخب
السعودي لتحضيره لمشاركته
الـخــامـســة فــي الـنـهــائـيــات ،فهو
عين في نوفمبر الماضي خلفا
لمواطنه إدغاردو باوتسا ،الذي
أمضى شهرين فقط على رأس
الـجـهــاز الـفـنــي قـبــل االسـتـغـنــاء
ع ـن ــه ب ـع ــد ن ـت ــائ ــج م ـخ ـي ـبــة فــي
مباريات ودية.
وي ـ ـ ــأم ـ ـ ــل ب ـ ـي ـ ـتـ ــزي ان يـ ـق ــود
الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي ال ــى ثمن
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ،وهـ ــي
أفضل نتيجة حققها في تاريخ
مـ ـش ــارك ــات ــه ف ـ ــي كـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
(.)1994
ويدرك أن المباراة ضد روسيا

س ـت ـكــون مـفـصـلـيــة ف ــي تـحــديــد
وج ـهــة فــري ـقــه ،ل ـكــن "الـمـنـتـخــب
ال ــروس ــي لـيــس بــالـسـهــل ،يكفي
أنه مستضيف البطولة" ،بحسب
ما أشار العب الوسط السعودي
عبدالله عطيف االثنين من سان
بـ ـط ــرسـ ـب ــورغ ،م ـض ـي ـفــا "ل ــذل ــك
تركيزنا سينصب على مــا هو
داخــل الملعب فقط ،وأعتقد أن
الـفــريــق صــاحــب األخ ـطــاء األقــل
والتركيز العالي سيحقق الفوز".
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،وص ـ ـ ـ ــف العـ ــب
الــوســط يحيى الشهري مباراة
االفـتـتــاح بالصعبة ،خصوصا
ً
أنـ ـه ــا أم ـ ـ ــام ال ـم ـض ـي ــف ،م ــؤك ــدا
ج ــاه ــزي ــة ال ـم ـن ـت ـخــب لـتـحـقـيــق
أهدافه وطموحاته في مشاركته
العالمية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "اط ـ ـل ـ ـع ـ ـن ـ ــا ع ـل ــى
ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ــروسـ ــي م ــن خــال
ال ـم ـبــاريــات ال ــودي ــة ،إال أن ـهــا ال
تعتبر مقياسا لنا ،السيما أن
الظهور في المباريات الرسمية
يختلف تـمــامــا عــن الـمـبــاريــات

الودية ،ونحن نتطلع إلى تقديم
مستوى مميز ،والحصول على
النقاط الثالث".
ً
و تـعــول السعودية هجوميا
عـلــى فـهــد ال ـمــولــد ،ال ــذي سجل
ه ــدف تــأهــل بـ ــاده لـلـنـهــائـيــات
فـ ــي م ــرم ــى الـ ـي ــاب ــان (1-ص ـ ـفـ ــر)
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــولـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مــن
الدور الحاسم لتصفيات آسيا،
ك ـمــا ت ــأم ــل أن يـسـتـعـيــد محمد
السهالوي ،صاحب  16هدفا في
التصفيات ا آلٍ س ـيــو يــة ،شهيته
ال ـت ـه ــدي ـف ـي ــة ب ـع ــد ص ـي ــام ــه عــن
األه ــداف فــي الـمـبــاريــات التسع
األخيرة.
ً
وا س ـت ـع ــدادا لمشاركتها في
الـنـهــائـيــات ،أرسـلــت السعودية
تسعة العبين على سبيل اإلعارة
الى أندية اسبانية في النصف
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـم ــوس ــم بـمــوجــب
اتفاق مع الهيئة العامة للرياضة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،الكـ ـتـ ـس ــاب خ ـبــرة
إضافية قبل المونديال.

بلجيكا (صفر ،)-4وايطاليا ( )2-1والبيرو
(ص ـف ــر )-3وألـمــانـيــا ( ،)2-1جـعـلــه موضع
ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات ،وط ــرح ــت ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام
حــول قــدر تــه على تقديم المتوقع منه في
المونديال.
وفي المباراة األخيرة ضد ألمانيا ،وجد
ال ـس ـهــاوي نـفـســه أم ــام فــرصــة ان يصبح
أول العـ ـ ــب س ـ ـعـ ــودي ي ـس ـج ــل فـ ــي م ــرم ــى
المانشافت.
في الدقائق األخيرة من المباراة ،تقدم
لتسديد ركلة جزاء ،اال ان الحارس األلماني
مارك اندريه تير شتغين تصدى لها ،قبل
ان يتمكن زميل السهالوي تيسير الجاسم
من متابعتها في الشباك.
وعـلــق الـجــاســم بـعــد ال ـم ـبــاراة "أعطيته
على أســاس انــه لــم يكن معه أحــد كــان من
المفترض أن أسدد الكرة".
ي ـ ـعـ ــود آخـ ـ ــر هـ ـ ــدف لـ ـلـ ـسـ ـه ــاوي الـ ـ ــى 8

يـ ــو ن ـ ـيـ ــو  ،2017ع ـ ـنـ ــد مـ ــا س ـ ـجـ ــل ف ــي
م ــرم ــى م ـن ـت ـخــب أس ـت ــرال ـي ــا ضـمــن
التصفيات اآلسيوية المؤهلة
لـلـمــونــديــال ،فــي م ـبــاراة فاز
بها األستراليون .2-3
وخـ ـ ـ ــاض الـ ـسـ ـه ــاوي
 40مـبــاراة مع المنتخب
سـجــل خــالـهــا  28هــدفــا.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ،ح ـقــق
مـهــاجــم الـنـصــر أرق ــام ــا الفتة
على الصعيد "األ خـضــر" ،منها
ان ــه أص ـبــح الــاعــب ال ــذي يسجل
أكبر عدد من األهداف مع المنتخب
ال ـس ـعــودي فــي ع ــام واح ــد ( 18هــدفــا)،
والالعب الذي يسجل في أكبر عدد من
المباريات المتتالية ( 13هدفا في سبع
مباريات).

محمد السهالوي

ق ــال سـتــانـيـســاف تشيرتشيسوف الـمــديــر الفني
للمنتخب الروسي ،أمــس ،إن "الفريق مستعد لوضع
نهاية لسلسلة نتائجه المتواضعة وافتتاح مشواره
فــي كــأس العالم  2018لكرة الـقــدم الـيــوم بالفوز على
نظيره السعودي".
وذكر تشيرتشيسوف عقب مران الفريق امس على
ملعب لوجنيكي ،ان جميع العبيه الئـقــون وتــدربــوا
بشكل جيد استعدادا للمباراة.
وأضاف في تصريحاته للصحافيين "جميع العبينا
تطوروا بشكل كبير" ،ورد لدى سؤاله عن سبب توقعه
أن الفريق سيحقق الفوز للمرة األولى هذا العام ،قائال
"ألننا نريد ذلك".
ول ــم يحقق المنتخب الــروســي أي انـتـصــار خــال
سبع مـبــاريــات بعد ف ــوزه على كــوريــا الجنوبية في
أكتوبر الماضي ،وقد واجه تشيرتشيسوف ،الذي تولى
المنصب عقب إخفاق الفريق في كأس األمم األوروبية
(يورو  ،)2016موجة من االنتقادات.
وان ـت ـه ــت آخـ ــر مـ ـب ــاراة ودي ـ ــة لـلـمـنـتـخــب ال ــروس ــي
استعدادا للمونديال ،بالتعادل مع المنتخب التركي

 -1 1قبل أيام ،وخسر خالل العام الحالي أمام البرازيل
وفرنسا في مارس ،كما خسر أمام النمسا صفر -1قبل
أسبوعين.
ورغــم ذلــك ،يؤكد تشيرتشيسوف أن الفريق حقق
ً
تطورا وبات في حال أفضل ،وصرح قائال "معنوياتنا
جيدة ،ومستعدون للعمل".
وقــال ألكسندر ساميدوف ،العــب خط وســط فريق
سـبــارتــاك موسكو ،إن المنتخب كــان يتابع منافسه
السعودي عن كثب.
وخ ـس ــر الـمـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي ودي ـ ــا أم ـ ــام ك ــل من
مـنـتـخـبــي إيـطــالـيــا وب ـي ــرو ،كـمــا خـســر ي ــوم الجمعة
الماضي أمام المنتخب األلماني حامل لقب كأس العالم
ً
 ،2-1وكان قريبا من التعادل.
وقـ ــال س ــام ـي ــدوف "ش ــاه ــدن ــا ت ـلــك ال ـم ـب ــاراة (أم ــام
ألمانيا) ،وليست هي فقط إنما شاهدنا مباراته أيضا
أمــام إيطاليا" .وأض ــاف "انــه منتخب يتمتع بفنيات
عالية ،ويـحــب االحـتـفــاظ بــالـكــرة .هدفنا ضـمــان عدم
السماح له بالسيطرة على الكرة".
(د ب أ)

الواليات المتحدة وكندا والمكسيك تفوز باستضافة مونديال 2026
فاز الملف المشترك للواليات المتحدة
وكندا والمكسيك بحق استضافة كأس
العالم فــي كــرة الـقــدم  2026على حساب
الملف المغربي ،وذلك بحسب التصويت
الذي أجرته الجمعية العمومية لالتحاد
الدولي "فيفا" أمس.
وفي عملية التصويت ،التي أجريت في
موسكو ،عشية انـطــاق مــونــديــال 2018
ف ــي روس ـي ــا ،ن ــال الـمـلــف الـمـشـتــرك 134
ً
ً
صوتا ،في مقابل  65صوتا للمغرب ،الذي
كــان يسعى للمرة الخامسة الستضافة
المونديال.
وأش ـ ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب بفوز الملف المشترك الذي حظي
بدعم كبير منه منذ البداية ،في حين هنأ

المغرب منافسيه على الفوز في التصويت
ال ـ ــذي ش ـ ــارك ب ــه  203أعـ ـض ــاء (مـ ــن 211
ً
ً
عضوا ،علما أن الدول األربع ال يحق لها
التصويت ،إضافة الى اتحاد غوام والجزر
العذراء وبورتوريكو الرتباطها بالواليات
المتحدة ،واالتحاد الغاني الموقوف).
وفي تصويت الدول العربية ،نال الملف
المشترك ثلث األصـ ــوات الـ ـ  ،21السيما
من السعودية واإلمارات والكويت ،بينما
كــانــت إي ــران الــوحـيــدة مــن بين األعـضــاء
ال ـ  203التي لم تصوت لمصلحة أي من
الملفين ،وذلــك في ظل انقطاع عالقاتها
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
والمغرب على السواء.
وسـ ـيـ ـع ــود الـ ـم ــون ــدي ــال ال ـ ــى أم ـي ــرك ــا

الشمالية لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام 1994
عـنــدمــا اسـتـضــافـتــه ال ــوالي ــات المتحدة،
ً
علما أن مونديال  2026سيكون األول الذي
ً
ً
ً
يشارك فيه  48منتخبا ،بدال من  32حاليا.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب تـ ــرامـ ــب عـ ــن سـ ـ ـ ـ ــروره ب ـف ــوز
الترشيح المشترك ،وكتب عبر "تويتر"،

"الواليات المتحدة إضافة إلى المكسيك
وكندا حصلت على بطولة كــأس العالم.
تهانينا .تم بذل الكثير من العمل الجاد".
وقال مسؤول ملف الترشيح المشترك
كارلوس كورديرو ،إن العاملين في هذا
الملف تأثروا "بالثقة التي منحنا إياها

ً
زمالؤنا في عائلة الفيفا" ،شاكرا إياهم
لنيل فرصة وضع كرة القدم "على مسار
جديد ومستدام لألجيال المقبلة".

إنفانتينو يترشح لوالية جديدة
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى  ،أع ـل ــن ال ـســوي ـســري
جـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو رئ ـيــس (ف ـي ـفــا) عزمه
الترشح العام المقبل لالستمرار في منصبه
فترة أخرى.
وجــاء ذلك في ختام اجتماع الجمعية
العمومية لالتحاد (كونغرس الفيفا) الذي
عقد أمس.
وكان إنفانتينو ،األمين العام السابق
لــاتـحــاد األوروبـ ــي للعبة (يــويـفــا)  ،قد

ً
انـتـخــب رئـيـســا للفيفا فــي  2016ليحل
مكان مواطنه جوزيف بالتر الذي يخضع
لإليقاف ضمن قضية الفساد التي هزت
أرك ـ ــان ال ـف ـي ـفــا .وأع ـل ــن إنـفــانـتـيـنــو ق ــراره
بخوض االنتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا،
وذلك في الكونغرس المقرر في باريس في
الخامس من يونيو . 2019
وق ــال إنفانتينو" :الـقــائــد يحتاج إلى
الوضوح والحسم والشغف والتواضع .وقد
استغرقنا كل الوقت الــازم في المناقشة
ورســم مستقبل كــرة القدم العالمية .إننا
ً
نعمل معا من أجل التقدم إلى األمام".
وأضاف "وفي إطار ذلك ،أود أن أعلن لكم
ً
جميعا :نعم سأرشح نفسي في االنتخابات
ً
مجددا".

sports@aljarida●com

صالح يشارك في تمرين جماعي للمرة األولى منذ إصابته
منذ تعرضه إلصابة قوية في
الكتف الشهر الماضي ،شارك
النجم محمد صالح أمس في
تمرين جماعي مع المنتخب
المصري لكرة القدم ،هو األول
له.

المدرب األرجنتيني
كوبر سيلعب من
أجل الفوز في
المواجهة أمام
أوروغواي

ش ـ ــارك ال ـن ـجــم م ـح ـمــد صــاح
أم ـ ــس فـ ــي ت ـم ــري ــن ج ـم ــاع ــي مــع
المنتخب المصري لـكــرة الـقــدم،
هو األول له منذ تعرضه إلصابة
قوية في الكتف الشهر الماضي،
وذل ــك قـبــل يــومـيــن م ــن ال ـم ـبــاراة
األولــى لـ «الفراعنة» في مونديال
.2018
وأفـ ــاد م ــراس ــل وك ــال ــة فــرانــس
ب ــرس ان ص ــاح ن ــزل ال ــى أرض
ملعب «أحمد أرينا» في عاصمة
الجمهورية الشيشانية غروزني
التي يتخذها المنتخب مقرا له
خــال المونديال الــروســي ،وقام
بتمارين الجري وركل الكرة مثله
مثل باقي الالعبين ،وذلك بعدما
خ ــاض فــي الـيــومـيــن الماضيين
تمارين منفردة.
وتـشـكــل م ـشــاركــة ص ــاح (25
عــامــا) فــي الـتـمــاريــن الجماعية،
دفعة إيجابية للفراعنة وعشرات
الماليين من مشجعي المنتخب
ال ـم ـص ــري ال ــذي ــن ي ـع ـل ـقــون آم ــاال
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ق ـ ـ ــدرة ن ـج ــم نـ ــادي
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول االن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ،ع ـل ــى
االلتحاق بالمنتخب لدى خوضه
مباراته األولى ضد األوروغــواي
في المجموعة األولى غدا ،إال ان
مــديــر الـمـنـتـخــب إي ـه ــاب لهيطة
أكـ ــد أمـ ــس ان ع ـ ــودة صـ ــاح الــى
ال ـت ـمــاريــن الـجـمــاعـيــة ل ــن تعني
بالضرورة مشاركته في مباراة
الجمعة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات
لصحافيين بينهم مراسل فرانس
برس« :هناك نسبة تحسن جيدة
لكن ال قرار قاطعا بالمشاركة اذ
نتابع حالته يوميا».
وكــان طبيب المنتخب محمد
أبو العال قد أكد أمس األول عقب
تمرن صالح بشكل منفرد لليوم
ال ـثــانــي تــوال ـيــا «سـنـنـتـظــر حتى
الــدق ـي ـقــة االخـ ـي ــرة التـ ـخ ــاذ ق ــرار
الـمـشــاركــة» ،علما ان مــن المقرر

أن يـتــوجــه الـمـنـتـخــب أم ــس الــى
اي ـك ــات ـي ــرن ـب ــورغ ح ـي ــث ي ـخــوض
مباراته األولى ضد األوروغواي،
ضـ ـم ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة
األولــى التي تضم أيضا روسيا
والسعودية.
ويـتـعــافــى ص ــاح ( 25عــامــا)،
أفضل العب في الدوري االنكليزي
ال ـمــوســم ال ـم ـن ـصــرم ،م ــن إصــابــة
قــويــة بكتفه الـيـســرى عـبــارة عن
ال ـ ـتـ ــواء ف ــي ال ـم ـف ـصــل األخ ــرم ــي
الـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــوي ،ت ـ ـعـ ــرض لـ ـه ــا خ ــال
خوضه مع ليفربول نهائي دوري
أبطال اوروبــا ضد المتوج ريال
م ــدري ــد االس ـب ــان ــي ف ــي  26مــايــو
الـمــاضــي ،بعد احـتـكــاك مــع قلب
دفاع ريال سيرخيو راموس.
وغ ــاب صــاح األح ــد الماضي
عن التمرين األول للمنتخب في
عاصمة الجمهورية الشيشانية
التي يتخذها «الفراعنة» مقرا لهم
في مشاركتهم الثالثة في كأس
الـعــالــم واألول ــى منذ عــام ،1990
قبل ان يخوض االثنين والثالثاء
ت ـم ــاري ــن م ـن ـف ــردة ب ـم ـتــاب ـعــة مــن
الجهاز الطبي للمنتخب ومعالج
ناديه روبن بونس.

كوبر يلعب من أجل الفوز
من جانب آخر ،أكد مسؤولون
في المنتخب المصري لكرة القدم
أن المدرب األرجنتيني هيكتور
كوبر سيلعب من أجل الفوز في
المباراة األولى ضد األوروغواي
الجمعة.
وس ـي ـخ ــوض ك ــوب ــر مــواج ـهــة
األوروغ ــواي لتحقيق الـفــوز ،في
اول م ـب ــاراة لـلـفــراعـنــة ف ــي كــأس
ال ـع ــال ــم م ـن ــذ  28ع ــام ــا ،بـحـســب
مــا نقل عنه المسؤول اإلعالمي
للمنتخب أسامة اسماعيل.
وأشار إسماعيل الى ان كوبر،
الذي يتعرض النتقادات واسعة

جانب من تدريبات المنتخب المصري بمشاركة محمد صالح
بسبب أسلوبه الدفاعي ،سيعمل
من أجل الفوز في كل مباراة.
وك ـش ــف ان الـ ـم ــدرب وج ـه ــازه
الفني توصال بنسبة كبيرة إلى
التشكيلة التي ستخوض مباراة
األربعاء ،اال انها لن تعلن سوى
يوم المباراة.
ون ـ ـقـ ــل اسـ ـم ــاعـ ـي ــل عـ ــن ك ــوب ــر
ت ـقــديــره لمنتخب األوروغـ ـ ــواي،
الذي يضم في صفوفه مهاجمين
م ــن األف ـض ــل عــالـمـيــا ع ـلــى غ ــرار
ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز (ب ــرشـ ـل ــون ــة
االس ـبــانــي) ،وادي ـن ـســون كافاني
(باريس سان جرمان الفرنسي)،

مـ ـش ــددا ع ـل ــى ان م ـص ــر تـحـظــى
أي ـض ــا بــاع ـب ـيــن لــدي ـهــم الــرغ ـبــة
والـ ـحـ ـم ــاس ــة والـ ـج ــدي ــة لـت ـقــديــم
مباراة ممتازة.
وقاد كوبر ( 62عاما) المنتخب
بنجاح في التصفيات اإلفريقية،
بعدما برز أوروبيا من بوابة ريال
مايوركا ،وفالنسيا اإلسبانيين،
وان ـ ـ ـتـ ـ ــر االيـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
التسعينيات ومطلع األلفية.
كما خــاض التمارين المدافع
عـلــي جـبــر ،ال ــذي تـعــرض لكدمة
قوية برأسه في تمارين الثالثاء،
ع ـل ــى م ـل ـعــب «أحـ ـم ــد أري ـ ـنـ ــا» فــي

راشفورد يصل إلى روسيا
بعد تعافيه من اإلصابة

عاصمة الجمهورية الشيشانية
غروزني ،التي يتخذها المنتخب
مقرا له خالل المونديال الروسي.
وعـ ــن ح ــال ــة ج ـب ــر ،ق ـلــب دف ــاع
الــزمــالــك ال ـف ــارع ال ـط ــول ،أوض ــح
لهيطة انــه تعرض «لكدمة قوية
ف ــي ك ـ ــرة م ـش ـتــركــة م ــع مـحـمــود
شـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ـ ـ ــاال .خ ـ ـ ـضـ ـ ــع ألش ـ ـعـ ــة
اك ــدت ان ــه بـحــالــة ج ـيــدة .والـيــوم
ص ـبــاحــا خ ـضــع لـ ـص ــورة ثــانـيــة
بــاألشـعــة أك ــدت لـنــا ان ــه عـلــى ما
ي ــرام ،وبــالـتــالــي لــم يـعــد بحاجة
للخضوع ألي صورة طبية».
كـمــا أك ــد أن الـجـهــاز الـفـنــي لم

المنتخب الكوستاريكي يواجه موجة
ضخمة من االنتقادات

فالكاو :تركيزنا
على مواجهة
اليابان

أك ـ ـ ـ ــد رادامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل ف ــالـ ـك ــاو
غ ــارسـ ـي ــا قـ ــائـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـ ـكـ ــولـ ــوم ـ ـبـ ــي ،أن ال ـ ـهـ ــدف
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ل ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــه ب ـع ــد
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى روسـ ـي ــا هــو
التركيز على المباراة األولى
في المونديال أمام المنتخب
الياباني.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــاو فـ ــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات لـ ـلـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
ال ـك ــول ــوم ـب ــي« ،اآلن ال ـش ــيء
األكثر أهمية هو االستعداد
لليابان ،ندرك أن كأس العالم
من سبع مباريات ،لكن علينا
أن نضع كل تركيزنا وطاقتنا
نـصــب ال ـم ـبــاراة األولـ ــى يــوم
الثالثاء المقبل ثم المواجهة
التالية أمام بولندا».
وأضــاف «لقد وصلنا إلى
روسيا بكثير من الحماس،
و ع ـل ـي ـنــا اآلن ،أن نـعـمــل في
هذه األيام من أجل االستعداد
للمباراة األولى ،سندافع عن
عـلــم ب ــادن ــا بـكــل م ــا أوتـيـنــا
من قوة».
(د ب أ)

فالكاو

االتحاد اإلسباني يقيل لوبيتيغي ويعين هييرو

لوبيتيغي

أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلسـ ـب ــان ــي
لـكــرة الـقــدم أمــس ،إقــالــة جولن
لوبيتيغي من منصب المدير
ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب األول لـكــرة
الـ ـق ــدم ،وذلـ ــك ق ـبــل يــوم ـيــن من
م ـ ـبـ ــاراة ال ـف ــري ــق أمـ ـ ــام ن ـظ ـيــره
البرتغالي في مستهل مشواره
ب ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم 2018
بروسيا.
جـ ـ ـ ــاء ذ لـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد أن أ عـ ـل ــن
لوبيتيغي الثالثاء أنه سيرحل

و صـلــت بعثة المنتخب
اإلنكليزي ،أمس األول ،إلى
م ـق ــر إق ــامـ ـت ــه فـ ــي روسـ ـي ــا،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
المونديال ،وكان ماركوس
راشفورد مهاجم مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد ب ــرف ـق ـت ـه ــا ،بـعــد
تأكيد ابالله من اإلصابة.
وت ـعــرض راش ـف ــورد (20
عاما) إلصابة خالل تدريب
م ـن ـت ـخــب األس ـ ـ ــود ال ـثــاثــة
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ،ول ـ ـكـ ــن ال ـ ـمـ ــدرب
غــاريــث ســاوثـغـيــت أك ــد أن
اإلصابة ليست خطيرة.
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــة
ال ـم ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي فــي
ريـبـيـنــو بــال ـقــرب م ــن ســان
بـ ـ ـط ـ ــرسـ ـ ـب ـ ــرغ ،اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا
لـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة تـ ـ ــونـ ـ ــس ي ـ ــوم
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ض ـمــن
المجموعة ا لـســا بـعــة التي
تضم أيضا بلجيكا وبنما.
(د ب أ)

عــن الـمـنـصــب مــع نـهــايــة كــأس
ال ـع ــال ــم ،ل ـتــولــي ت ــدري ــب فــريــق
ريال مدريد اإلسباني.
وقـ ـ ـ ــال لـ ــويـ ــس روبـ ـي ــالـ ـي ــس
رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي،
«شعرنا بأننا ملزمون بإقالة
الـ ـم ــدي ــر الـ ـفـ ـن ــي ،ال ي ـم ـك ــن أن
يعمل لدينا من يتفاوض على
التعاقد مع فريق آخر ،وال نعلم
باألمر ســوى قبل اإلعــان عنه
بخمس دقائق».

راشفورد

وأضـ ــاف« :عـلـيـنــا أن نتذكر
كل األشياء الجيدة التي قدمها
لـيـقــودنــا إل ــى ه ـنــا ،لـكــن هـنــاك
قــواعــد مـحــددة يجب اتباعها،
ومع عدم االلتزام بها ،لم يكن
لدينا خيار آخر».
واختتم روبياليس حديثه
باإلعراب عن شعوره بالتفاؤل،
ً
وأض ـ ــاف ق ــائ ــا« :ق ــد ي ـبــدو أن
هناك حالة ضعف كبيرة ،لكن
مع مــرور الوقت سنكون أكثر

ي ـب ـلــغ ايـ ــا م ــن الـ ـح ــراس ال ـثــاثــة
خوضه الـمـبــاراة االفتتاحية «ال
ي ــوج ــد اسـ ـتـ ـق ــرار ول ـ ــم ي ـب ـلــغ أي
حارس بخوض المباراة األولى».
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــوط فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل الـ ـحـ ـش ــد
الجماهيري المتوقع في المدينة
المضيفة ،أضاف لهيطة لفرانس
بـ ـ ـ ــرس «خـ ـ ـ ـ ــاض ب ـ ـعـ ــض العـ ـب ــي
المنتخب مباريات في مصر من
دون ج ـمــاه ـيــر .ت ـحــدث ـنــا معهم
و(ال ـ ـحـ ــارس ال ـم ـخ ـضــرم ع ـصــام)
الـ ـحـ ـض ــري اي ـ ـضـ ــا .ي ـج ــب إزالـ ـ ــة
الرهبة لديهم».

وعـ ـ ـم ـ ــا اذا كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر
سيدفع كوبر الى الدفع بالعبين
مخضرمين على غرار الحضري
( 45عاما) ،الذي قد يحطم الرقم
القياسي ويصبح اكبر العب في
تاريخ المونديال ،تابع «ال يمكن
القول انه مؤشر لالعبين الخبراء.
كوبر ال يفكر في هذا الموضوع،
لـكـنــه يـقـيــس األم ـ ــور م ــن نــاحـيــة
تجانس الالعبين».

واجــه المنتخب الكوستاريكي األول
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم وجـ ـه ــازه ال ـف ـنــي مــوجــة
ضخمة من االنتقادات ،على خلفية
أدائه المخيب لآلمال في مباراتيه
الوديتين اللتين خاضهما مؤخرا
فــي مــواجـهــة إنـكـلـتــرا وبلجيكا،
استعدادا ألول لقاءاته في بطولة
كــأس العالم  2018بروسيا أمــام
صربيا.
وترى وسائل اإلعالم في كوستاريكا
وخـ ـب ــراء ومـحـلـلــو ك ــرة ال ـق ــدم أن المنتخب
ال ـك ــوس ـت ــاري ـك ــي ل ـي ــس م ـس ـت ـع ــدا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
المونديال.
وخسرت كوستاريكا  4-1في مباراتها الودية أمام
بلجيكا االثنين ،بعد أن سقطت أمام إنكلترا بهدفين
نظيفين الجمعة الماضي.
ورغــم أنها كانت أحــد أبــرز ال ــدول التي شاركت
في مونديال  ،2014حيث وصلت إلى دور الثمانية،
يبدو أن كوستاريكا تعاني في الوقت الحالي تراجع
المستوى الفني لالعبيها ،بمن فيهم القائد بريان
رويز ،العب سبورتنغ لشبونة البرتغالي والمهاجم
كريستيان بوالنيوس ،الذي تعافى لتوه من سلسلة
طويلة من اإلصابات ،وكان الالعبان من أبرز أعمدة

قوة» .وبعد ساعات من إعالن
إقالة لوبيتيغي ،أعلن االتحاد
اإلس ـب ــان ــي تـعـيـيــن ق ـلــب دف ــاع
ريــال مــدريــد السابق فرناندو
هييرو لتولي المسؤولية.
وف ـ ــي ب ـي ــان ــه ،ق ـ ــال االتـ ـح ــاد
اإلسباني «سيتسلم فرناندو
هـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرو م ـ ـه ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الــوطـنــي فــي ك ــأس الـعــالــم في
ً
روسـ ـي ــا» ،كــاش ـفــا ع ــن مــؤتـمــر
صحافي.

المنتخب الكوستاريكي في المونديال
الماضي.
وتستهل كوستاريكا مشوارها
فــي مــونــديــال  2018أمــام صربيا
األ ح ــد المقبل ،ضمن منافسات
المجموعة الخامسة ،التي تضم
أيضا البرازيل وسويسرا.
ورغــم االنـتـقــادات ،قــال المدير
الفني لكوستاريكا ،أوسكار راميريز،
بعد مباراة الفريق األخيرة أمام بلجيكا،
إن نـتــائــج الـمـبــاريــات الــوديــة كــانــت متوقعة
بسبب المستوى الكبير للمنافسين ،مضيفا« :لقد
توقعت هذا األمر ،كنا نلعب أمام الفرق األفضل».
ووجهت الصحف الكوستاريكية الصادرة أمس
االول انتقادات شرسة لمنتخب البالد ،وإلى المدرب
راميريز ،واتهمت األخير بأنه ال يعرف شيئا عن
النجم البلجيكي الكبير اي ــدن هـ ــازارد ،ال ــذي دمر
الدفاع الكوستاريكي ،على حد قولها.
وقــالــت صحيفة «ال نــاس ـيــون» الـكــوسـتــاريـكـيــة:
«بلجيكا كشفت عن كل األخطاء التي يجب أال يقع
فيها المنتخب».
فيما قالت صحيفة «اكسترا»« :الشكوك والتشاؤم
(د ب أ)
			
تحيط بالمنتخب».

هييرو مدرب المنتخب اإلسباني
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البرازيل تخوض تمرينها األول بحضور  5آالف مشجع
أجرى المنتخب البرازيلي تمرينه
على األراضي الروسية،
األول ً
استعدادا لبدء مشواره في
نهائيات مونديال 2018
الذي ينطلق اليوم بلقاء البلد
المضيف والسعودية.

أفاد الروس من العيد الوطني
لـلـتـهــافــت الـ ــى ســوت ـشــي حيث
أج ـ ـ ــرى ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
ت ـمــري ـنــه األول ع ـل ــى األراضـ ـ ــي
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا ل ـب ــدء
مشواره في نهائيات مونديال
 2018الــذي ينطلق اليوم بلقاء
البلد المضيف والسعودية.
وا ح ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــد ق ـ ـ ــرا ب ـ ـ ــة  5آالف
م ـش ـج ــع فـ ــي م ـ ــدرج ـ ــات مـلـعــب
"يوغ-سبورت ستاديوم" الواقع
بالقرب من مقر اقامة المنتخب
البرازيلي في منتجع سوتشي
ع ـلــى ال ـب ـحــر األسـ ـ ــود ،م ــن أجــل
م ـش ــاه ــدة نـ ـج ــوم "س ـي ـل ـي ـســاو"
وعلى رأسهم نيمار.
وا ن ـت ـشــر م ـئــات المشجعين
على طول الطريق المؤدي الى
الملعب ،في حين فضل آخرون
ال ــذه ــاب م ـبــاشــرة ال ــى الملعب
ومتابعة التمرين األول لالعبي
ال ـم ــدرب تـيـتــي مــن ال ـمــدرجــات،
حتى إن صبيا نجح في تجاوز
رجال األمن ووصل الى الالعبين
من أجل التقاط صور معهم قبل
أن يتم إخراجه من الملعب.
وهتف الجمهور باسم نيمار
الذي وصل مع رفاقه الى روسيا
في الساعات األولــى من صباح
االثنين ،وهو في أتم االستعداد
للمشاركة في النسخة الـ 21من
ال ـن ـهــائ ـيــات ب ـعــدمــا ت ـعــافــى من
كسر تعرض له في مشط القدم
مع فريقه باريس ســان جرمان
الفرنسي ،وأبعده عن المالعب
ثالثة أشهر.
وح ـ ـ ـقـ ـ ــق ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ل ـب ــرش ـل ــون ــة االس ـ ـبـ ــانـ ــي عـ ــودة
موفقة ا لــى المالعب بتسجيله
هدفا رائعا في الثالث من الشهر
الحالي فــي مــرمــى كــرواتـيــا (-2

صـفــر) بعد دخــولــه فــي الشوط
ال ـثــانــي ،ثــم أك ــد عــودتــه القوية
بإضافة ثان األحد ضد النمسا
(-3ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر) فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ـب ـ ــاراة
تحضيرية لمنتخب بالده.
وأكــد حــارس رومــا اإليطالي
اليسون للصحافيين الثالثاء أن
"نيمار بحالة رائعة بفضل الله.
أعتقد أن التعامل مــع المسألة
بــرمـتـهــا (االص ــاب ــة ثــم العملية
ال ـجــراح ـيــة ومــرح ـلــة الـتـعــافــي)
كان مثاليا .لقد استعاد عافيته
تماما".
وواص ـ ـ ــل "م ـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــي أن
ي ـكــون أك ـثــر حــرصــا مــن ال ـعــادة
عندما بــدأ بركل الـكــرة مجددا.
كــان عليه التعامل مع الخوف،
وه ــذا أمــر طبيعي بعد اصابة
خطيرة ،لكن خطوة خطوة بدأ
باستعادة ثقته".
ويأمل نيمار ورفاقه تعويض
خيبة  2014على أرضهم عندما
ان ـت ـه ــى مـ ـش ــواره ــم فـ ــي نـصــف
النهائي بهزيمة مذلة تاريخية
ضد ألمانيا ( ،)7-1ثم اختتموا
النهائيات بهزيمة قاسية أخرى
ضد هولندا (صفر )3-في مباراة
المركز الثالث.
و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ي ـ ـ ــن األول
للبرازيليين في روسيا مناسبة
لالحتفال بالميالد الـ 26لالعب
وسـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ف ـي ـل ـي ـب ــي
كوتينيو الذي وجد نفسه مثبتا
ُ
على األرض قبل أن تكسر بيضة
على رأسه ثم رمي بالطحين.
وقرر تيتي أن يمنح الالعبين
الـ ــذيـ ــن لـ ـعـ ـب ــوا أس ــاسـ ـيـ ـي ــن فــي
ال ـم ـبــاراة األخ ـيــرة ضــد النمسا
ف ــرص ــة ال ـت ـق ــاط ان ـفــاس ـهــم عبر
تـمــريــن مـخـتـلــف ع ــن زمــائـهــم،
فــي حـيــن بـقــي الــاعــب الجديد

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي
لمانشستر يونايتد اإلنكليزي
فريد بعيدا عن التمارين ،ألنه
لــم يتعاف بالكامل مــن اصابة
في كاحله.

وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــون عـ ــن
سـ ـع ــادت ــه ب ــاخ ـت ـي ــار ســوت ـشــي
م ـق ــرا لـلـمـنـتـخــب ال ـس ــاع ــي الــى
لقبه العالمي األول منذ 2002

والسادس في تاريخه ،موضحا
"انـ ـطـ ـب ــاع ــاتـ ـن ــا األولـ ـ ـ ـ ــى ك ــان ــت
ايجابية في ظل جمال المدينة
والشاطئ ،وأن نتمكن من تناول

وصول أبطال العالم إلى روسيا
وصـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـ ـمـ ــانـ ــي ح ــام ــل
اللقب الى روسيا من أجل المشاركة في
نهائيات مــونــديــال  ،2018الـتــي تنطلق
اليوم بمباراة البلد المضيف والسعودية.
وح ـط ــت ط ــائ ــرة الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي
ف ــي م ـطــار ف ـنــوكــوفــو ج ـنــوب الـعــاصـمــة
الــروس ـيــة مــوس ـكــو .وي ـب ــدأ "نــاسـيــونــال
مــانـشــافــت" ،المتوج باللقب الــرابــع عام
 2014على حساب األرجنتين ،مشواره في
المجموعة السابعة األحد ضد المكسيك
في موسكو.
وتضم المجموعة ايضا المنتخبين
ال ـســويــدي والـ ـك ــوري الـجـنــوبــي الـلــذيــن
يلتقيهما في  23و 27يونيو في سوتشي
وقازان تواليا.
ويـتـخــذ فــريــق ال ـم ــدرب يــواكـيــم لــوف
مــن "مـجـمــع ف ـنــدق وس ـبــا فــاتــوتـيـنـكــي"،
عـلــى بـعــد  40كـلــم خـ ــارج مــوسـكــو بين
مـ ــاذا ألب ـط ــال الـعــالــم
الـ ـغ ــاب ــات،
الــذيــن سيكونون
هذه المرة خلف
جـ ــدار خــرســانــي

رباعية لبولندا في مرمى ليتوانيا

وهو الفوز الودي الثاني لبولندا من أصل
ارب ــع مـبــاريــات خاضتها منذ بــدايــة العام
(مقابل تعادل وهزيمة) ،آخرها قبل الثالثاء
ام ــام تشيلي عـنــدمــا تـعــادلــت معها  2-2في
الثامن من يونيو الحالي.
وأوقعت القرعة بولندا في المجموعة
الثامنة مع السنغال وكولومبيا واليابان.

انسحاب المكسيكي رييس
بسبب اإلصابة
أعلن االتحاد المكسيكي لكرة
ال ـقــدم ان مــدافـعــه ديـيـغــو رييس
انسحب مــن التشكيلة الرسمية
بسبب اإلصابة ،وذلك قبل  4ايام
م ــن ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى للمنتخب
الوطني في مونديال روسيا أمام
ألمانيا حاملة اللقب.
وكـ ـت ــب االت ـ ـحـ ــاد الـمـكـسـيـكــي
فــي بيان نشره فــي وقــت متأخر
الثالثاء" :دييغو رييس لم يتمكن
م ــن ال ـت ـعــافــي بـطــريـقــة مــرضـيــة،
ويتعين عليه بالتالي االنسحاب
من تشكيلة المنتخب الوطني في
كأس العالم ."2018
ولم يوضح االتحاد المكسيكي
طبيعة اإل ص ــا ب ــة ا لـتــي يعانيها
الع ــب بــورتــو الـبــرتـغــالــي الـبــالــغ
 25عاما ،بيد أن وسائل االعــام
المكسيكية اش ــارت ال ــى اصــابــة
بتمزق في فخذه األيمن.
وتابع االتحاد أن العب وسط
بــاتـشــوكــا إريـ ــك غــوتـيـيــريــز (22
عاما) سيحل محل رييس.

وتستهل المكسيك مشوارها
فــي الـمــونــديــال االح ــد بمواجهة
ألمانيا في المجموعة السادسة
الـ ـت ــي ت ـض ــم س ــويـ ـس ــرا وك ــوري ــا
الجنوبية.

مبابي يطمئن جماهير فرنسا فوز كبير لليابان على الباراغواي
أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـفــرن ـســي ل ـكــرة ال ـق ــدم كيليان
مبابي انه بخير عقب تعرضه
إلصابة في الحصة التدريبية،
ام ــس األول ،وذل ــك قـبــل  4ايــام
ع ـلــى ب ــداي ــة م ـش ــوار بـ ــاده في
مونديال روسيا.
واض ـطــر نـجــم بــاريــس ســان
ج ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــرك الـ ـحـ ـص ــة
الـتــدريـبـيــة ،بـسـبــب اصــابــة في
كاحل قدمه اليسرى اثر اصطدام
بزميله مــدافــع مرسيليا عــادل
رامـ ــي .وب ـقــي الـمـهــاجــم الــواعــد
ساقطا على االرض مدة دقيقة
أو دقيقتين امــام اعين الجهاز
الطبي.
ووقـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـبـ ــابـ ــي ب ـ ـعـ ــد ذلـ ــك
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول اك ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـصـ ــة
ال ـتــدري ـب ـيــة ،وس ــط تشجيعات
ال ـ ـع ـ ـش ـ ــرات مـ ـ ــن ال ـم ـش ـج ـع ـي ــن
ال ـف ــرن ـس ـي ـي ــن الـ ــذيـ ــن ح ـض ــروا
التمرين المفتوح للعموم،
بـ ـي ــد ان ـ ـ ــه ق ـ ـ ــرر ب ـس ــرع ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـ ـ ــى غـ ـ ــرف
المالبس.

العبو بولندا يحتفلون بالفوز
وجــه المنتخب البولندي لكرة القدم إنــذارا
لخصومه في مونديال  2018في روسيا ،بفوزه
الـكـبـيــر ع ـلــى ضـيـفــه ال ـل ـي ـتــوانــي -4ص ـف ــر على
الملعب الوطني في وارســو في مـبــاراة دولية
ودية اعدادية للنهائيات.
وفـ ــرض م ـهــاجــم ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ االل ـمــانــي
رو ب ــرت ليفاندوفسكي نفسه نجما للمباراة
بـتـسـجـيـلــه ث ـنــائ ـيــة ف ــي الــدق ـي ـق ـت ـيــن  19و،33
وأض ــاف مـهــاجــم سـمـبــدوريــا االي ـطــالــي دافـيــد
ك ــوفـ ـن ــاسـ ـك ــي الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ( )70والعـ ـ ـ ـ ــب وسـ ــط
فولفسبورغ االلماني ياكوب بالشيكوفسكي
الرابع ( 82من ركلة جزاء).

ب ـعــدمــا ع ـس ـكــروا ق ـبــل أرب ـع ــة أع ـ ــوام في
البرازيل في "كامبو باهيا" ،الفندق الفخم
ال ــذي أح ــاط ــت ب ــه أش ـج ــار الـنـخـيــل على
ساحل المحيط األطلسي في البرازيل.
ويقع مجمع "فاتوتينكي" بالقرب من
مرافق التدريب الخاصة بنادي سسكا
مــوس ـكــو والـ ـت ــي سـيـسـتـخــدمـهــا أب ـطــال
العالم لتحضيراتهم.
وف ــي تـصــريـحــات أدلـ ــى بـهــا مــؤخــرا،
اعتبر لوف ان "كامبو باهيا كان رائعا،
واح ـ ــة م ــن ال ـ ـهـ ــدوء ( )...اآلن ،ال ـظ ــروف
مختلفة .أمل أال تمطر طوال الوقت".
وشدد على ان "التذمر ال يجدي نفعا...
عندما تبدأ بالتذمر ،كل ما تفعله إهدار
طاقتك".
أما مدير المنتخب أوليفر بيرهوف،
فــأكــد أن الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي ال يسافر
الى روسيا للتمتع بالمناظر "بل للفوز
بالبطولة".
ول ـ ــم ي ـك ــن ال ـم ـق ــر الـ ـمـ ـع ــزول ال ـخ ـي ــار
المفضل لدى الالعبين الذين أرادوا تكرار
تجربة كــأس ال ـقــارات الصيف الماضي

ح ـي ــن اس ـت ـض ــاف ـه ــم م ـن ـت ـجــع ســوت ـشــي
الشهير على البحر األسود.
وعندما سئل المهاجم ماريو غوميز
ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ع ــن ف ــرص ــه بــالــوجــود
مـ ــع رفـ ــاقـ ــه فـ ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب واخـ ـتـ ـي ــاره
ف ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـس ـك ــر فــي
"فــاتــوتـيـنـكــي" ،أج ــاب العــب شتوتغارت
"فاتو مــاذا؟" ،في إشــارة الى عدم معرفة
الــاعـبـيــن بــالـمـكــان ال ــذي سيتحضرون
فيه لمبارياتهم في المونديال الروسي.
ً
وعــوضــا عــن مـشــاهــدة الــدالفـيــن بين
أمواج سوتشي ،سيمضي األلمان أيامهم
فــي "فــاتــوتـيـنـكــي" ،محاطين بــاألشـجــار
وسكينتها ،ومـبــان تظهر فــي األفــق من
بعيد.
ال ـعــوامــل الـلــوجـسـتـيــة كــانــت الـسـبــب
فــي اخـتـيــار مــوسـكــو ال ـتــي "ل ــم يـكــن لها
أي بديل" بحسب بيرهوف .اال ان تركيز
الــاعـبـيــن لــن تشتته ضــوضــاء المدينة
ل ـب ـعــد ال ـم ـقــر  45دق ـي ـقــة ب ــال ـس ـي ــارة عــن
العاصمة.
(أ ف ب)

وجبة الغذاء وسط مناظر مطلة
على البحر".
وتـ ـب ــدأ الـ ـب ــرازي ــل م ـش ــواره ــا
ع ـن ــدم ــا تـ ــواجـ ــه س ــويـ ـس ــرا فــي

روس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف-اون-دون ض ـمــن
منافسات المجموعة الخامسة
التي تضم صربيا وكوستاريكا.

وق ـ ــال م ـب ــاب ــي فـ ــي ت ـغــريــدة
على تويتر "أنا في حالة جيدة،
انها فقط ضربة ،وبالتالي فإن
اإلص ــاب ــة لـيـســت خ ـط ـيــرة ،لكن
شكرا لكم على رسائلكم".
كما داف ــع مبابي عــن زميله
رام ــي بـقــولــه "ات ــرك ــوا صديقي
رامي ،لم يكن يتعمد ذلك".
ويـعـتـبــر مـبــابــي ( 19عــامــا)
إح ــدى الــركــائــز األســاس ـيــة في
تـشـكـيـلــة الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي
بفضل سرعته وموهبته.
ويستهل المنتخب الفرنسي
الـ ـس ــاع ــي ال ـ ــى ل ـق ـب ــه ال ـعــال ـمــي
ال ـثــانــي ب ـعــد االول ع ــام 1998
ع ـلــى ارض ـ ــه ،مـ ـش ــواره الـسـبــت
بـمــواجـهــة اسـتــرالـيــا فــي ق ــازان
ضمن المجموعة الثالثة التي
تضم ايضا البيرو والدنمارك.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،لــم يـشــارك
ال ـمــداف ـعــان ج ـبــريــل سيديبيه
(موناكو) وصامويل اومتيتي
(بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي) فــي
التدريبات الجماعية الثالثاء،
وت ــدرب ــا م ـن ـفــرديــن ،وبــالـتــالــي
مشاركتهما ضد استراليا غير
مؤكدة.
وركـ ـ ـ ــض الـ ــاع ـ ـبـ ــان ال ـ ـلـ ــذان
واجها مشاكل على صعيد
الـ ــرك ـ ـبـ ــة فـ ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع
األخيرة ،بجانب الملعب
باشراف المعد البدني
د و ن ا ن ي ـ ـش ـ ــا ر ك ـ ــا
ف ـ ــي ال ـح ـصــة
الجماعية.

فرحة ساكاي بهدفه في مرمى باراغواي
اخـتـتــم مـنـتـخــب ال ـيــابــان ل ـكــرة ال ـقــدم اسـتـعــداداتــه
لـمــونــديــال  2018فــي روسـيــا بـفــوز كبير على نظيره
البارغوياني  ،2-4أمس األول ،على ملعب "تيفولي" في
مدينة إنسبروك النمسوية.
وكانت الباراغواي ،التي فشلت في التأهل للعرس
العالمي ،البادئة بالتسجيل عبر العب وسط شنغهاي
شينهوا الصيني اوسكار روميرو ( ،)32لكن اليابان
ردت بثالثية تناوب على تسجيلها العب وسط ريال
بيتيس االسباني تاكاشي إينوي ( 51و )63ومهاجم
اف سي كوبنهاغن الدنماركي فيديريكو سانتاندر (77
خطأ في مرمى منتخب بالده).
وق ـل ــص الع ــب وس ــط تــولــوكــا الـمـكـسـيـكــي ري ـشــار
اورتيث الفارق بتسجيله الهدف الثاني للباراغواي

( ،)90لكن العب وسط بوروسيا دورتموند االلماني
شينجي كاغاوا أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله
الهدف الرابع لليابان (.)1+90
وه ــو ال ـف ــوز األول ل ـل ـيــابــان ف ــي  2018م ــن أص ــل 5
مباريات ،مقابل تعادل وأربع هزائم ،آخرها في  8الشهر
الحالي ضد سويسرا (صفر.)2-
وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة الثامنة مع
كولومبيا والسنغال وبولندا بعد تأهلها للنهائيات
بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش ،لكنه
أقيل من منصبه في ابريل الماضي واستبدل بأكيرا
نيشينوا بسبب النتائج المخيبة في اللقاءات الودية
واألسلوب التدريبي ،الذي لقي انتقادات حادة محليا.

ةديرجلا
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رياضة

اتفاق بين أتلتيكو وموناكو لجلب ليمار
غريزمان :اتخذت قراري ولن أفصح عن مستقبلي
أكد موناكو ،وصيف بطل
الدوري الفرنسي أنه توصل
«إلى اتفاق مبدئي» حول
انتقال الدولي الفرنسي توما
ليمار إلى أتلتيكو مدريد
االسباني.

أعلن ناديا موناكو الفرنسي واتلتيكو مدريد االسباني
لكرة القدم ،امس األول ،أنهما توصال "الى اتفاق مبدئي" حول
انتقال الدولي الفرنسي توما ليمار من االول الى الثاني.
وقال موناكو ،وصيف بطل الدوري الفرنسي في الموسم
المنصرم" ،الناديان سيتابعان العمل في األيام المقبلة من
اجل ايجاد اتفاق نهائي" بخصوص انتقال ليمار الموجود
في روسيا مع منتخب بالده لخوض مونديال .2018
وذكر مصدر قريب من الملف ان قيمة االنتقال تقارب 75
مليون يورو ،ورفض الالعب ( 12مباراة دولية و 3اهداف) في
مؤتمر صحافي في ايسترا الروسية ،حيث يعسكر المنتخب
الفرنسي ،الحديث عن انتقاله "الذي ال يعتبره أمرا راهنا .انا
اركز فقط على كأس العالم".
وانتقل ليمار الى نادي اإلمارة عام  2015قادما من كاين
مقابل  4ماليين يورو ،وساهم في إحرازه لقب بطل الدوري
فــي  ،2017ومـشــاركـتــه فــي دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا ،محققا
المطلوب منه.
وأصـبــح العــب الــوســط الــدولــي ابــن الثانية والعشرين
مطلوبا من عدة اندية في الــدوري اإلنكليزي الممتاز ،وقد
عرض ليفربول نحو  90مليون يورو ،وارسنال ملبغ 100
مليون يورو للحصول على خدماته في الموسم الماضي.
لكن بعد أن سجل ثنائية فــي مرمى هولندا (-4
صفر) في  31اغسطس  ،2017قاومت ادارة موناكو

وأركز حاليا على كأس العالم" ،وذلك قبل أربعة
أيام من المباراة األولى لمنتخب فرنسا ضد
اسـتــرالـيــا ضـمــن المجموعة الـثــالـثــة التي
تضم ايـضــا الــدن ـمــارك وال ـب ـيــرو .وأض ــاف
فــي المؤتمر ال ــذي عقد فــي ايـسـتــرا على
مقربة مــن معسكر "الــديــوك"" ،انــا آسف
فعال .اعرف ان ثمة الكثير من االنتظار،
اال انـنــي لــن أعـلــن ق ــراري ال ـيــوم" ،قبل
ان يبلغ الصحافيين انــه لن يــرد إال
على األسئلة المتعلقة بالمشاركة
مــع منتخب ب ــاده فــي الـمــونــديــال.
وتفيد التقارير الصحافية اإلسبانية
منذ أشهر باهتمام كبير بغريزمان
من قبل نــادي برشلونة المتوج بلقب
الدوري المحلي في الموسم المنصرم.
وفــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،تـفــاوتــت تـقــديــرات الصحافة
حيال قرار غريزمان :فالصحافة الكاتالونية تشير الى
ان برشلونة سيتعاقد معه ويدفع قيمة البند الجزائي
في عقده مع أتلتيكو ( 100مليون يورو) ،بينما تشير
التقارير الصحافية فــي العاصمة الــى ان المهاجم
الفرنسي سيبقى فــي صفوف نــاديــه الحالي مقابل
رفع اجره السنوي من  14مليون يورو الى  20مليونا.

اإلغراءات المالية القادمة من األندية اإلنكليزية.
وق ــد ي ـكــون ض ــم لـيـمــار م ــن قـبــل وص ـيــف بـطــل ال ــدوري
االسباني وبطل الدوري األوروبــي (يوروبا ليغ) بفوزه في
النهائي على مرسيليا الفرنسي  3-صفر ،مقدمة لالستغناء
عــن مــواطـنــه ان ـطــوان غــريــزمــان لمصلحة بــرشـلــونــة ،بطل
الدوري االسباني.
ومصادفة تعرض ليمار إلصابة بالغة في كتفه في مباراة
فريقه مع بشيكتاش التركي ضمن دوري ابطال اوروبا ،ولم
تكن حصيلة في نهاية عام  2017جيدة بالنسبة اليه.
وفي  ،2018واجه ليمار مشاكل عدة الستعادة مستواه،
لدرجة ان مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم لم يستطع
االعتماد عليه في نهائي كــأس الرابطة ضد باريس سان
جــرمــان ،كما بقي على مقاعد االحتياط في المباراة ضد
نانت في وقت بدأ انصار النادي يعبرون عن انزعاجهم من
العــب وســط الفريق .من جانب أخــر ،أكــد الفرنسي أنطوان
غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني انه اتخذ قرارا
بشأن مستقبله ،اال انــه رفــض اإلفـصــاح عنه حاليا ،وذلك
خالل مؤتمر صحافي عقده قرب موسكو ،حيث يستعد مع
منتخب بالده للمشاركة في مونديال .2018
وقــال غريزمان ( 27عاما) "األمــر يبدو سهال لكن اتخاذ
ق ــرارات من هــذا النوع مسألة معقدة .انــا على هــذه الحالة
منذ ثالثة أشهر ،لقد اعتدت على ذلك .كما قلت ،انا هادئ

رودريغو على أعتاب االنضمام لريال مدريد
أكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي ،خوسيه كارلوس
بيريس ،أن العب ناديه رودريغو جويس ،أحد أبرز الالعبين
الصاعدين في البرازيل بالوقت الراهن ،سينتقل إلى ريال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،وأن ــه لــم يـتـبــق إلت ـمــام الـصـفـقــة ســوى
التوقيع على العقود.
ويلعب رودريغو المولود في عام  2001ضمن التشكيلة
األساسية لنادي سانتوس ،وسجل هذا الموسم خمسة
أهداف في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وكشف بيريس أن توقيع عقود انتقال الالعب البرازيلي
الشاب إلى ريال مدريد يتوقف على تحقق بعض األشياء
الـصـغـيــرة ،مـثــل االت ـف ــاق عـلــى إقــامــة م ـبــاريــات ودي ــة بين
الـنــاديـيــن اإلسـبــانــي وال ـبــرازي ـلــي ،وح ـصــول األخ ـيــر على
مبالغ مالية ّ
معينة فــي حــال فــاز رودري ـغــو بلقب أفضل
العب في العالم.
وذكــر نيك أرك ــوري ،وكيل أعمال رودريـغــو ،في مقابلة

ً
ليونبرغ يعود إلى أرسنال مدربا للشباب
ع ــاد ال ــاعــب ال ــدول ــي ال ـســابــق ال ـســويــدي فــريــدي
ليونبرغ إلــى ناديه السابق أرسنال كمدرب لفريق
كرة القدم دون  23عاما.
وســاهــم الــاعــب فــي إح ــراز ال ـنــادي اللندني لقب
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز مرتين ( 2002و)2004
والكأس ثالث مرات ( 2002و 2003و )2005في غضون
 9أعوام قضاها مع الفريق بين عامي  1998و.2007
وب ـعــد م ـغــامــرة ســري ـعــة كـمـســاعــد ل ـم ــدرب فــريــق
فــولـفـسـبــورغ األل ـمــانــي ،ع ــاد لـيــونـغـبــرغ ال ــى ملعب
اإلمارات ،بعدما وضع المدرب الفرنسي أرسين فينغر
نهاية الموسم الماضي حــدا لمسيرته مع أرسنال
بعد  22عاما ،علما أن النادي اإلنكليزي استعاض
عن الفرنسي بالمدرب السابق لباريس سان جرمان
اإلسباني أوناي ايمري.
وقال ليونغبرغ" :أنا سعيد بعودتي إلى النادي.
لطالما كان أرسنال مكانا مميزا بالنسبة لي ،وأنا

متحمس جــدا لـهــذه الـفــرصــة للعمل مــع فــريــق دون
 23عاما".
وتابع" :متشوق للعمل مع الالعبين الموهوبين
في النادي" ،مؤكدا في الوقت ذاته "أعرف الكثير منهم
وســأعـمــل جــاهــدا مــن اجــل مساعدتهم على تطوير
أنفسهم ،وأن يصبحوا أفضل الالعبين واألشخاص".
ولـعــب لـيــونـبــرغ دورا مهما فــي ثـنــائـيــة ال ــدوري
والكأس التي حققها أرسنال عام  ،2002وكان جزءا
م ــن ال ـفــريــق ال ــذي "ال يـقـهــر" ب ــإح ــرازه لـقــب ال ــدوري
اإلنكليزي عام  2004مع سجل خال من الخسارة.
ودافــع ليونغبرغ أيضا عن ألــوان أندية وستهام
اإلن ـك ـل ـي ــزي وس ـي ــات ــل سـ ــاونـ ــدرز وش ـي ـك ــاغ ــو فــايــر
األمـيــركـيـيــن وسلتيك األسـكـتـلـنــدي ،قـبــل أن ينضم
عام  2017الى فريق فولفسبورغ كمساعد الندريس
يونكر المدير السابق ألكاديمية أرسنال لكرة القدم.

مع قناة "سبورت إنتراتيبو" ،أن الالعب البرازيلي أجرى
الفحوص الطبية الالزمة النتقاله إلى صفوف ريال مدريد.
ووفقا لما ذكره موقع "سبورت تي في" على اإلنترنت،
سيدفع ريال مدريد  45مليون يورو من أجل الحصول على
خدمات رودريغو ،الذي سينتقل إلى العيش في إسبانيا
خالل يوليو  2019بعد أن يكمل عامه الثامن عشر.
وك ــان ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي قــد دف ــع مبلغا مـمــاثــا لضم
البرازيلي األخر فينيسيوس جونيورز ( 17عاما) ،الذي يعد
أيضا أحد المواهب الكبيرة الصاعدة في الكرة العالمية،
ويلعب حاليا ضمن صفوف فالمنغو البرازيلي ،ومن المقرر
أن ينضم إل ــى صـفــوف ري ــال مــدريــد فــي منتصف يوليو
المقبل ،عقب انتهاء المونديال مباشرة.
(د ب أ)

ليمار

غريزمان

مورينيو يصرف النظر عن روز
كشفت تقارير صحافية إنكليزية
أن جــوز يــه مــور يـنـيــو ،ا لـمــد يــر الفني
ل ـمــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي،
ص ــرف الـنـظــر عــن الـتـعــاقــد مــع دانــي
روز العب فريق توتنهام.
وقالت صحيفة مترو إن توتنهام
وا ف ــق ع ـلــى ر ح ـيــل روز م ـقــا بــل مبلغ
مالي قد يصل إ لــى  50مليون جنيه
إسترليني.
وأ ضــا فــت الصحيفة أن مورينيو،
ا ل ـ ــذي كـ ــان م ـه ـت ـمــا ب ـض ــم روز ،أ ب ـلــغ
نــا ئــب الرئيس التنفيذي لليونايتد
أن ا ل ـظ ـه ـي ــر األ ي ـ ـسـ ــر لـ ــم يـ ـع ــد ه ــد ف ــا
للشياطين الحمر.
واختتمت أن مورينيو سيفكر في
الحفاظ على أشلي يونغ و لــوك شو،
وهما في نفس مركز داني روز.

هادرسفيلد يضم رمضان صبحي من ستوك

ً
نادال :سأفكر الحقا في المستقبل
صرح العب التنس اإلسباني رافائيل نادال ،الذي توج بلقبه الـ 11في بطولة فرنسا
المفتوحة (روالن غاروس) وحافظ على صدارة التصنيف العالمي ،بأنه يستمتع
حاليا بهذا اإلنجاز وأن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للتفكير في
تكرار الفوز في نسخة الموسم المقبل.
جاءت تصريحات نادال خالل حفل تكريمه الذي نظمته بلدية باريس
وردا على أسئلة عـمــدة المدينة الفرنسية ذات األص ــول اإلسـبــانـيــة آن
إيدالجو حين قالت" :هل سيأتي اللقب الثاني عشر بعد الحادي عشر؟
نحن ننتظرك ،أليس كذلك يا رافا؟".
وأجــاب الالعب اإلسباني" :سنرى ما الــذي يمكن أن يحدث العام

أعلن نادي هادرسفيلد تاون اإلنكليزي لكرة القدم ضم
الجناح الدولي المصري رمضان صبحي من ستوك سيتي،
الذي هبط إلى الدرجة األولى ،في صفقة قيمتها  5.7ماليين
جنيه إسترليني ( 7.6ماليين دوالر) ومدتها  3سنوات.
وسيلتحق صبحي بفريقه الجديد المشارك في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،بعد انتهاء مشاركة مصر في مونديال
 2018الذي تستضيفه روسيا من الخميس حتى  15يوليو.
وأوضــح النادي اإلنكليزي أن صبحي وقع "عقدا لثالث
سنوات سيبقيه حتى صيف  ،2021مع تمتع النادي بخيار
(إبقائه) لموسم إضافي".
وخ ــاض صبحي ( 21عــامــا)  41م ـبــاراة مــع سـتــوك بعد
انـضـمــامــه إل ـيــه ق ــادم ــا م ــن األه ـل ــي ف ــي يــولـيــو  ،2016لكن
مساهمته لم تحل دون هبوط فريقه إلى الدرجة األولى في
نهاية الموسم المنصرم.
وي ـش ــارك صـبـحــي مــع منتخب ب ــاده الـعــائــد إل ــى كــأس

العالم بعد غياب  28عاما ،والثالثة في تاريخه بعد 1930
و ،1994وتواجه مصر غدا األوروغواي في بداية مشوارها
الـمــونــديــالــي ضـمــن المجموعة األول ــى الـتــي تـضــم روسـيــا
المضيفة والسعودية.
ووص ــف ديفيد فــاغـنــر ،م ــدرب هــادرسـفـيـلــد ،ال ــذي أنهى
موسمه األول في الدوري الممتاز في المركز السادس عشر،
صبحي بأنه "موهبة حقيقية ،وحقق الكثير بالنسبة إلى
العــب في الحادية والعشرين من عمره ،العــب خــاض أكثر
من  20مباراة مع منتخب بالده ويشارك في كأس العالم".
واضاف" :كما فعل (الدنماركي) يوناش لوسل و(االلماني)
الـيــاس كاتشونغا و(البلجيكي) ل ــوران دوب ــوات ــر ،يلتحق
رمـضــان بنادينا بعد مــوســم صـعــب" ،متابعا" :لـكــن ،لديه
مؤهالت نتطلع اليها وتناسب فريقنا" ،متابعا" :لديه الكثير
ليقدمه ،وهذا أمر مثير جدا".

رفع عقوبة سارة إراني إلى  10أشهر

القادم .ال يمكن حاليا التفكير في شيء كهذا .يجب أن أكون راضيا عما تحقق وبعد
أن يمر بعض الوقت سنبدأ من جديد في التفكير فيما يمكن أن يحدث العام القادم".
وعبر نادال عن امتنانه للدعم الذي يلقاه في باريس واعتبر أن الفوز ببطولة روالن
جارون عشر مرات ،حين حقق اللقب الموسم الماضي ،كان رائعا.
وكشفت عمدة باريس خالل الفعالية عن نقش جداري في مقر بلدية باريس عبارة
عن يدي نادال محفورتين في األراضي الترابية التي سيطر على معظم ألقابها ،وذلك
على سبيل تكريم األسطورة اإلسباني .وقالت إيدالجو لالعب اإلسباني" :الكلمات تعجز
عن وصف ما أنت عليه كبطل في لعبة التنس؛ ولكن أنت أيضا إنسان جدا ،ودائما قريب
من جمهورك الذي يقدرك إلنسانيتك".

نظرت محكمة التحكيم الرياضي في الطعن المقدم من الوكالة اإليطالية
للمنشطات ،ورفـعــت عقوبة العبة التنس اإليطالية ســارة إران ــي مــن اإليقاف
شهرين ،مثلما أقر االتحاد الدولي للعبة ،إلى  10أشهر ،بعد اعترافها بانتهاك
لوائح تناول المنشطات.
وتدخل العقوبة حيز التنفيذ بشكل فــوري ،وستشمل فترة العقوبة التي
قضتها الالعبة بين الثالث من أغسطس والثاني من أكتوبر .2017
وسقطت إرانــي في اختبار منشطات خضعت له خارج البطوالت في منزل
عائلتها في  16فبراير  ،2017حيث ثبت تناولها مادة "ليتروزول" المحظورة.
وبــررت الالعبة ( 30عاما) تناولها لتلك المادة بشكل عــارض ،ألن والدتها
تأخذها ألسباب صحية.
ً
وقدمت إراني طعنا لدى محكمة التحكيم الرياضي على العقوبة التي جردتها
ً
أيضا من النتائج التي حققتها بين  16فبراير و 17يونيو العام الماضي.

ووريرز يحتفل في شوارع أوكالند بلقب الدوري
بتتويجه للمرة الثانية على
التوالي احتفل فريق جولدن
ستيت ووريرز في شوارع مدينة
أوكالند ،بحضور أكثر من مليون
شخص.

اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــل فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق غـ ـ ــولـ ـ ــدن
سـ ـتـ ـي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ــرز ب ـت ـت ــوي ـج ــه
لـلـمــرة الـثــانـيــة عـلــى الـتــوالــي،
وال ـث ــال ـث ــة ف ــي آخـ ــر  4أعـ ـ ــوام،
بلقب ا ل ــدوري األميركي لكرة
السلة للمحترفين في شوارع
مدينة أوكالند ،بحضور أكثر
من مليون شخص.
وف ـ ــاز ف ــري ــق ووري ـ ـ ــرز عـلــى
كـ ـلـ ـيـ ـف ــا ن ــد كـ ــا فـ ــا ل ـ ـي ـ ـيـ ــرز 0-4
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات الــراب ـعــة على
ا لـتــوا لــي بين الفريقين بطلي
الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة والـشــرقـيــة
على الترتيب.
وب ــإح ــرازه الـلـقــب ال ـســادس
في تاريخه ،حيث كان الفريق
قـ ــد تـ ـ ــوج ب ــال ـل ـق ــب أيـ ـض ــا فــي
أ ع ـ ــوام  1956 ،1947و ،1975

يـصـبــح ووريـ ــرز أح ــد األنــديــة
الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا أص ـب ــح
يمتلك ثــا لــث أ كـبــر ر صـيــد من
األ لـ ـق ــاب ا ل ـم ـح ـل ـيــة ( ،)6عـلـمــا
أن ب ــو س ـت ــون س ـي ـل ـتــك يـمـتـلــك
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي م ــن األل ـق ــاب
( )17و خ ـل ـفــه ل ــوس ا نـجـلـيــس
ليكرز (.)16
وف ـ ـ ـ ــي أج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة
ومناخ مثالي احتفل األبطال
ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع بــال ـل ـقــب وس ــط
أنصارهم.
وخـ ـ ـط ـ ــف العـ ـ ـ ــب ووري ـ ـ ـ ـ ــرز،
درايـمــونــد غــريــن ،مــرة أخــرى،
األضواء بعدما ارتدى قميصا
ي ـس ـخــر م ــن ن ـجــم كــافــال ـي ـيــرز،
ل ـ ـي ـ ـبـ ــرون جـ ـيـ ـم ــس ،الـ ـ ـ ــذي لــم

ينجح في قيادته للقب سوى
م ـ ـ ــرة وح ـ ـ ـيـ ـ ــدة خ ـ ـ ــال آخ ـ ـ ــر 4
نهائيات ،في عام .2016
وصـ ـ ــرح غ ــري ــن" :لـ ـق ــد ح ــان
الوقت لالحتفال دون التفكير
ف ـ ـ ــي أي ش ـ ـ ـخـ ـ ــص ،فـ ـ ـق ـ ــط ف ــي
أنصارنا".
وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل كـ ـيـ ـف ــن دورانـ ـ ـ ـ ــت،
ال ـفــائــز ب ـجــائــزة أف ـض ــل العــب
فــي الـنـهــائـيــات لـلـعــام الـثــانــي
على التوالي ،وزميله ستيفن
ك ـ ـ ــاري ،حـ ـي ــازة ك ـ ــأس ب ـطــولــة
( NBAالري أو بـ ـ ــرا يـ ـ ــن) أ مـ ــام
الجماهير.
(إفي)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

جانب من احتفاالت ووريرز

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

اإلعالنات:

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

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

ةديرجلا

•
العدد  / 3806الخميس  14يونيو 2018م  29 /رمضان 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

زوج عضوة «نوبل» متهم باالغتصاب
قــالــت ال ـمــدع ـيــة الـســويــديــة
كريستينا فويت ،إنها وجهت
اتهامين باالغتصاب إلى رجل
كــان في قلب فضيحة أجبرت
األك ــادي ـم ـي ــة ال ـس ــوي ــدي ــة على
إلغاء منح جائزة نوبل لآلدب
لعام .2018
وفــي أواخــر العام الماضي
ات ـه ـم ــت  18امـ ـ ـ ــرأة ال ـم ـص ــور
جــون كـلــود أرن ــو ،زوج إحــدى
عضوات األكاديمية ،بالتحرش
واالعـتــداء الجنسي ،مما دفع
االدعاء العام إلى إجراء تحقيق
مبدئي.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ف ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،الـ ـلـ ـيـ ـل ــة
ق ـبــل ال ـم ــاض ـي ــة ،إن اتـهــامـيــن
بـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاب امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة فـ ــي
سـ ـت ــو كـ ـه ــو ل ــم فـ ـ ــي  2011تــم
توجيههما إلى أرنو.
وأضــافــت فــي بيان "الدليل
قــوي وك ــاف مــن وجـهــة نظري
لتوجيه االتهامين".
وي ـن ـف ــي أرنـ ـ ــو االتـ ـه ــام ــات،

جو سياسي -
اجتماعي خانق

كما ينفي ا تـهــا مــات منفصلة
ب ــأن ــه ال ـم ـس ــؤول ع ــن تـســريــب
أسماء بعض الفائزين بجائزة
نوبل قبل اإلعالن الرسمي عن
فوزهم.
وقال يورن هورتنغ محامي
أرن ــو ل ــ"روي ـتــرز" ،أمــس األول،
"إنه متمسك بموقفه بأنه بريء
ً
تماما من كل االتهامات".
وكـ ـ ـ ــان االدع ـ ـ ـ ـ ــاء أغ ـ ـلـ ــق فــي
ً
ً
مارس الماضي تحقيقا أوليا
آخ ـ ــر فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن ات ـه ــام ــات
بـ ـ ـس ـ ــوء الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك ال ـج ـن ـس ــي
وجهت إلى أرنو ،لنقص األدلة،
وس ـ ـقـ ــوط ب ـع ــض االتـ ـه ــام ــات
بالتقادم.
واس ـت ـقــال ع ــدد مــن أعـضــاء
األكاديمية ،التي تعد من أرفع
المؤسسات في السويد ،بسبب
ط ــري ـق ــة إدارتـ ـ ـه ـ ــا لـتـحـقـيـقـهــا
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص فـ ـ ـ ــي االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات
الموجهة إلى أرنو.

أدوية القلب والمعدة تسبب االكتئاب!
يتناول ثلث األميركيين أدوية ،مع وصفة طبية أو من دونها،
مــن شأنها أن تزيد خطر إصابتهم باالكتئاب مــن حبوب منع
ً
الحمل إلى مسكنات اآلالم ،مرورا بأدوية القلب ،وقد يفاجأ كثيرون
عندما يعلمون أن عقاقيرهم التي ال عالقة لها بالمزاج ،أو القلق،
أو أي حالة أخرى ،على صلة عادة باالكتئاب ،تزيد خطر اإلصابة
بأعراض اكتئابية" ،بحسب ما أوضحت ديما كاتو القائمة على
هذه الدراسة ،التي تحاضر في جامعة إيلينوي في شيكاغو.
وخلص الباحثون في دراستهم ،التي نشرت في مجلة الجمعية
األميركية الطبية "جاما" إلى أن خطر المعاناة من هذه الحالة
النفسية هو األكبر عند األشخاص الذين يتناولون أكثر من دواء
قد يتسبب في االكتئاب في جملة أعراضه الجانبية.
ً
وجــاء في هذه الدراسة أن " 15في المئة تقريبا من البالغين
الــذيــن يتناولون بالتزامن ثــاثــة أدوي ــة أو أكـثــر مــن هــذا النوع
ً
يعانون اكتئابا خالل فترة استهالك العقاقير ،مقارنة بـ 5في المئة
ال غير من هؤالء الذين ال يحتاجون إلى أي دواء و 7في المئة من
ً
الذين يأخذون دواء واحدا".
ولفت الباحثون إلى المشكلة التي يطرحها غياب تنبيهات في
(أ ف ب)
هذا الخصوص على علب األدوية		.

غاب األمن في قاعة المحكمة ...فطارت الجلسة!

●

حسين العبدالله

تسبب القصور األمـنــي في
توفير الحماية لقاعات محاكم
الجنايات أمــس األول في رفع
ال ـج ـل ـس ــات وع ـ ـ ــدم ان ـع ـق ــاده ــا
ف ــي إحـ ــدى ال ــدوائ ــر الـجــزائـيــة
بمحكمة االستنئاف ،مما أدى
ال ــى تــأجـيــل ك ــل الـقـضــايــا الــى
جلسات أ خ ــرى بسبب خشية
الهيئة القضائية من عدم إمكان
السيطرة على مجريات الجلسة
أو هروب بعض المتهمين من
الـقــاعــات ،كما حــدث قبل نحو
أربعة أشهر في نفس القاعة.

ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
غ ـيــاب ال ـع ـنــاصــر األم ـن ـيــة في
ح ـمــايــة الـ ـق ــاع ــات بــالـمـحــاكــم
ً
وخصوصا الدوائر الجزائية
ً
ب ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــررا بـ ـسـ ـب ــب ق ـل ــة
العناصر العاملة في المحاكم،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود فـ ـت ــرة
غيابات لدى بعض العاملين،
وه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـت ـط ـلــب ســرعــة
الـتــدخــل مــن وزارة الــداخـلـيــة،
السـيـمــا بـعــد تسجيل حــاالت
ه ــروب لبعض المتهمين من
القاعات.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن عــدم
وجود العناصر األمنية يهدد

العدالة ويربك عقد الجلسات،
ً
خ ـصــوصــا أن وج ـ ــود شــرطــة
ال ـم ـحــاكــم يـعـمــل ع ـلــى تــوفـيــر
الحماية في القاعات والتأكد
م ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـ ــزوي ـ ـ ـ ــد بـ ـع ــض
الحاضرين ألي من المتهمين
ال ـمــوجــوديــن بـقـفــص االت ـهــام
ب ــأي م ـم ـنــوعــات ،وإخ ـ ــراج أي
متقاضين يــؤثــرون على عقد
ال ـج ـل ـس ــات ،وت ـن ـف ـيــذ قـ ـ ــرارات
المحاكم بالقبض على بعض
ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن أو اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج عــن
آخرين.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ع ـ ــدم
تـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة األمـ ـنـ ـي ــة

ل ـق ــاع ــات ال ـم ـحــاكــم م ــن رج ــال
األ مـ ــن سيتسبب ف ــي تعطيل
الجلسات بسبب عدم عقدها،
م ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ـ ــى تـ ــأخ ـ ـيـ ــر
ن ـظ ــر ال ـم ـح ــاك ـم ــات بــالـنـسـبــة
للمتهمين بالقضايا الجزائية،
وذلـ ـ ــك لـ ـع ــدم قـ ـ ــدرة ال ـه ـي ـئــات
القضائية على عقد الجلسات
م ـ ــن دون ت ــوفـ ـي ــر ال ـع ـن ــاص ــر
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـق ــاع ــات
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
الجزائية.

حسن العيسى

جو خانق يلف الدولة ويخنق أنفاس البشر الحالمين أو (باألصح)
الواهمين بمسألة الحرية ،هــذا الطقس االجتماعي السياسي ينضح
ً
بروح التعصب والتزمت والمغاالة ،وال يخلو أيضا من المزايدة والرياء
واالنتهازية والتكسب على حساب العمى الثقافي اإلنساني في الدولة.
هي ليست مسألة حرية ضمير أو حرية تفكير وتعبير ،التي قبرت منذ
زمن في بلد "الحمد لله مو ناقصنا شي" ،وئدت بتشريعات قراقوشية
وبــأحـكــام سجن كثيرة "طفشت" الكثير مــن الشباب المنتقد للوضع
السياسي  -االجتماعي للخارج ،هي التي نتحدث عنها اآلن ،كي يقفز
علينا واعظ يتوعدنا بمقوالت مستهلكة عن حدود الحرية ،وكيف تنتهي
عند حريات اآلخرين ،وكأنه خالق هذه العبارة أو يدري من قالها ،هي
قضية أمننا النفسي هنا ،هي قضية خشيتنا أن يتكلم أو يعبر أحد
منا بصورة ال يستسيغها صاحب السلطة المتربع المطمئن في مكانه
كصاحب قرار سياسي ،فيقوم وبحسب المزاج بإسقاط عقوبة إدارية أو
جزائية على المخالف للنسق االستبدادي المهيمن دون مبرر ،ويضرب
بالتالي عرض الحائط بأبجديات الطمأنينة واالستقرار التي يفترض
أن توفرها المعايير القانونية المفترضة.
وزير اإلعالم الذي قفز به أو نقل من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ل ــوزارة اإلع ــام ،هـكــذا قــرر الـشـيــوخ فـجــأة وكــال ـعــادة ،وانـتـقــوا الوضع
األسلم لنا كشعب ،ونـفــذوا ،وعلينا الطاعة ،أيــن العالقة الثقافية في
تخصص الوزارتين؟ ال أدري" ،هم" يــدرون أو مثلي ال يــدرون ،ولكنهم
في أي الحالتين أبخص! هذا الوزير الذي قبل فترة من عمله طالب وزارة
الداخلية بمنع ندوة عن الشاعر الصوفي الكبير جالل الدين الرومي تم
تسليمه وزارة يفترض أنها المسؤولة عن الفكر والثقافة بالدرجة األولى،
ولو أن عدم وجودها أفضل ،قام بتوقيف مذيعة ألنها "تغشمرت" بكل
ً
براءة بكلمة "مزيون" لمذيع آخر ،أضحت مثل هذه الكلمة "تابو" محرما!
لماذا؟! ثم يعيدها لعملها وكأنها بيدق في لعبة السخافة السياسية
عنده ،دون أي اعتبار لكرامتها وضياع طمأنينيتها في عملها وحريتها.
ً
أيضا ،بالمناسبة ،تم توقيف المذيعة أمل العوضي عن عملها دون إبداء
أي سبب ،ودعــوا الناس تغرق وتشغل أوقاتهم ووعيهم إن كان هناك
وعي تقدمي متربص ألعــداء الحريات عن سبب اإليـقــاف ...فستانها...
جمالها ...ما هذا؟!
النائب رياض العدساني من الشباب الذين نتوسم فيهم الخير ،فجأة
يتحول من قضايا كبيرة تهم مستقبل الــدولــة ،إلــى تهديدات متكررة
للوزيرة هند الصبيح باالستجواب ،ما لم "تعلق" الجمعية الليبرالية
بسبب تغريدة غير موفقة أساء صاحبها العضو في الجمعية التعبير ،ال
أكثر ،لماذا إعالن الحرب على هذه الجمعية أو غيرها لغلط عضو فيها؟
ولماذا هذه الحرب الدينية الكبرى عليها؟ هناك قنوات ،وإن كنا ال نتقبل
السير فيها لمخالفتها أبسط حريات الضمير ،يمكن اتباعها ،ولم يقصر
طالب الشهرة في طرقها بتقديم الشكاوى الجزائية ضد عضو الجمعية،
ويا ساتر ...إذن ما الداعي والحاجة لحرب البسوس هذه؟ ولماذا تسل
سيوف داحس والغبراء في عالم يضج بقضايا كبرى شغلنا عنها بكل
هذا الخواء...؟ أين تسير الدولة؟ "ورايحين" وين؟
ً
جو خانق يلف الدولة ويزداد رداءة واختناقا ...إلى متى هذا الحال؟!

فيروسات عمالقة تحت شجرة البلوط
أع ـلــن بــاح ـثــون فــرنـسـيــون أن ـهــم اكتشفوا
ثالثة أنواع جديدة من الفيروسات العمالقة
المعروفة باسم باندورافيروس في مناطق
ً
مختلفة ح ــول ال ـعــالــم ،خـصــوصــا فــي أسفل
شجرة بلوط في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وسمح ذلك لهؤالء بإجراء تحليل لمقارنة
الـمـجـيــن ال ـعــائــد إل ــى  6ف ـيــروســات مـعــروفــة
وت ـقــديــم فــرض ـيــة "ث ــوري ــة" ،م ـفــادهــا أن هــذه
الفيروسات العمالقة التي يمكن رؤيتها عبر
المقراب البصري "قادرة على اختراع جيناتها
الخاصة".
وأق ــر المتخصصان فــي الـعـلــوم الحيوية
المجهرية شانتال إبيرجيل ،وجــان ميشال
كالفيري أن هــذه الخالصة ،التي نشرت في
مجلة "نيتشر كومنيكيشنز" أمس ،من شأنها
إثارة الجدل بين العلماء.
ومنذ سنوات عــدة ،يعمل هــذان العالمان
المتزوجان على تقصي الفيروسات العمالقة،
التي سلط الضوء على وجودها للمرة األولى
ف ــي  ،2003م ــع اك ـت ـش ــاف م ــا س ـم ــي "مـيـمــي
فيروس".
ويـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان ف ـ ــي م ـخ ـت ـب ــر ت ــاب ــع
للمعهد ا لــو ط ـنــي للبحث ا لـعـلـمــي و جــا مـعــة
إيـكــس مرسيليا ،واكتشفا فــي  2013ساللة
الباندورافيروس.
وأوض ـح ــت إبـيــرجـيــل "ن ـحــن ال نـبـحــث إال
عن الفيروسات القادرة على إصابة أميبيات
الحركة والخلية المضيفة ،ألن في هذا األمر
ً
خطرا على البشر".

ً
مقتل  17هنديا
في حادث مروري
ق ــال ــت الـ ـش ــرط ــة الـمـحـلـيــة
بـ ــال ـ ـه ـ ـنـ ــد ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن مـ ـ ــا ال
ً
ي ـق ــل عـ ــن  17ش ـخ ـص ــا ل ـقــوا
ح ـت ـف ـهــم إثـ ــر انـ ـق ــاب حــافـلــة
ف ــي ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،وأص ـيــب
 24في الحادث ،بينهم اثنان
إصابتهما تهدد حياتهما.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة أن
الحادث وقع في واليــة أوتار
ب ـ ــرادي ـ ــش ،ح ـي ــث اص ـطــدمــت
الحافلة بحاجز قبل انقالبها.
ً
ووفقا لشهود عيان ،كانت
الـحــافـلــة تـسـيــر بـســرعــة 100
كيلومتر فــي الساعة عندما
اصطدمت بالحاجز.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ال ـه ـنــد بها
أعلى معدالت الوفيات بسبب
ح ـ ــوادث الـ ـم ــرور ف ــي ال ـعــالــم،
حيث تسجل نحو  135ألف
ً
حالة وفاة سنويا على الطرق.
وتــرجــع أس ـبــاب ال ـحــوادث
إلى سوء الطرق ،والسيارات
المتهالكة ،والقيادة المتهورة.
(د ب أ)

وأضافت "نعمل بطبيعة الحال في ظروف
سالمة قصوى".
وق ــدم الـفــريــق الـعـلـمــي فــي مـجـلــة "نيتشر
ً
كومونيكيشنز" توصيفا لثالثة أفــراد جدد
في الساللة عثر عليها في مرسيليا ،وفي غابة
مــانـغــروف قــرب مـطــار نوميا فــي كاليدونيا
الجديدة.

وعثر على الساللة الفيروسية في مرسيليا
ع ـن ــد أسـ ـف ــل شـ ـج ــرة بـ ـل ــوط ف ــي م ـق ــر سـكـنــي
فــي المدينة ،وقــد سميت بــ"بــانــدورافـيــروس
كويركوس" (االسم العلمي لهذه الشجرة).
(أ ف ب)

وفيات
كريمة جاسم محمد عثمان العطوان

ً
 58عاما ،شيعت ،رجال :القرين ،ق ،2ش ،22م ،3نساء :سلوى،
ق ،8ش ،7م ،27ت90071231 ،97484781 ،66818283 :

حمد عبدالعزيز محمد البدر

ً
 81عاما ،شيع ،رجــال :ديــوان البدر ،شــارع الخليج العربي،
ن ـس ــاء :ال ـنــزهــة ،ق ،2ش دم ـش ــق ،م ،17مـقــابــل ال ـف ـي ـحــاء ،ت:
22532522 ،22525600

عزيزة عبدالوهاب خليفة المسلم

أرملة سليمان عبدالعزيز المطوع
ً
 91عــامــا ،شيعت ،رج ــال :الشويخ ،دي ــوان القناعات ،نساء:
السالمية ،ق ،12ش أبو ذر الغفاري ،م ،5ت66329993 :

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الخرجي

ً
 57عاما ،شيع ،رجال :الروضة ،ق ،5ش ،52م ،8نساء :حطين،
ق ،2ش ،17م46

معصومة علي مراد الشطي

زوجة عباس محمد الصفار
ً
 65عاما ،شيعت ،رجال :الدعية ،حسينية أبو الفضل العباس،
نساء :السالم ،ق ،4ش ،25م ،61ت97793363 :

جاسم محمد خليل العرادي

ً
 27عاما ،شيع ،رجال :الدعية ،ق ،2مسجد البحارنة ،مقابل
محطة البنزين ،نساء :حطين ،ق ،4ش ،418م ،1ت95500025 :

مواعيد الصالة
الفجر

03:13

الشروق

04:49

الظهر

11:48

العصر

03:22

المغرب

06:48

العشاء

08:21

الطقس والبحر
العظمى

44

الصغرى

28

أعلى مد

ً
 00:37صب ــاحـ ـ ــا
 11:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  05:55صب ــاحـ ـ ــا
 06:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

